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“Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī 

tīmeklī www.kegums.lv

„Ķeguma novada ziņu” 
lasītāj!

10. februārī, plkst. 9:21 sākās Austrumu jaunais 
gads – Melnās ūdens čūskas gads, kas ilgs līdz nāka-
mā gada 30. janvārim. Kā liecina portāla „astrologi.
lv” informācija, Ūdens čūska seno Austrumu tautām 
simbolizē gudrību, gaišredzību un gribasspēku. 

Līdz ar jaunā gada iestāšanos „Ķeguma novada 
ziņās” publicēsim informāciju par Birzgales pagasta 
aktivitātēm, sveiksim vienkopus visus Ķeguma nova-
dā deklarējušos iedzīvotājus, kā arī sumināsim nova-
da jaundzimušos, un novadā reģistrētās laulības. 

Kā ierasts varēsiet lasīt skolu ziņas, sekot līdzi 
kultūras pasākumiem, sporta un citām aktivitātēm.

Īpašs paldies „Ķeguma novada ziņu” lasītājiem 
un rakstu autoriem par atsaucību un līdzdalību no-
vada avīzes tapšanā. Cerot uz veiksmīgu turpmāku 
sadarbību!

Čūskas gadā novēlam labu humora izjūtu, gudrību 
un lielisku intuīciju!

Jūsu „Ķeguma novada ziņas”
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Esi sveicināts mazulīt!
Gaiša, Gaiša uguns deg

Tumšajā naksniņā:
Tur Laimiņa mūžu raksta

Mazajam bērniņam.
Lailai un Ērikam Upeniekiem piedzimis 

dēls Sandis

Ilutai Čeverei un Mārim Jansonam 
piedzimusi meita Karolīna

Valērijai un Kasparam Rozīšiem 
piedzimusi meita Keita

Dzintrai Viegliņai un Raivim Vaivodam 
piedzimusi  meita Airita

Sindijai un Gatim Ofmaņiem piedzimis 
dēls Roberts  

Jeļenai un Gatim Loķiem piedzimusi 
meita Evelīna 

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Laulības!
Visskaistākā laikam ir ziema, 

Kad uzsnidzis sidrabains sniegs. 
Visskaistākā laikam ir diena, 

Kad Tevi neatstāj prieks!

Gadus neaizputina sniegi,
Caur puteņiem gadi iet –

Brīžiem skaudri un brīžiem liegi,
Reizēm nosarmo, reizēm zied.

Sveicam februāra jubilārus!
Innu Jevdokimovu
Imantu Lazdiņu
Juri Šaicānu
Inesi Škapari
Raimondu Isjominu

Sandru Briedri
Mihailu Matļuku
Bernadu Skulti
Maldu Spēku
Aivaru Zābeli
Allu Grigorjevu
Nadeždu Grigorjevu
Dzintru Rudzīti
Nikolaju Bezzubovu 
Ivaru Daudzi 
Aleksandru Mihailovu 

Edgaru Eglīti
Valentīnu Grušenkovu
Ludmilu Pujati
Ziedoni Feldbergu
Juri Pivoru
Juri Ozoliņu
Moniku Pučeku 
Mārīti Skābarnieci 

Āriju Bušu 
Jāni Skalderi 

Fjodoru Čuikinu
Anatoliju Ernstsoni
Jāni Markusu
Veltu Gobiņu
Eleonoru Būmani 
Intu Engelbergu 
Ivaru Kapeli 
Ritu Osīti 

Āriju Irbi
Līviju Tulu
Mariju Dātavu
Vasīliju Šeluhu
Skaidrīti Ābolkalni
Ivanu Bugajenkovu 
Voldemāru Kalniņu 

Veroniku Jemeļjanovu
Mārtiņu Šmitu
Mariju Kaulakani

Rasmu Vītolu

Valentīnu Kozlovsku
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Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza

Vaira Vjatere un Aleksejs Suprunovs 

Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza

Anete Macpane un Kārlis Sniedze

Domes Deputātu
tikšanās ar

ieDzīvotājiem:
5. martā 19:00 Ķegumā

7. martā 19:00 Birzgalē

12. martā 19:00 tomē

14. martā 19:00 remBatē

4. martā,
Domes zālē 19:00

„viršu, zieDu, Birzes,
estrāDes, uzvaras ielu”

saBieDriskā apspriešana
Paskaidrojuma rakstu skatīt 3. lpp



noslēdzies projekts „Ķeguma novada pašvaldības un
tās iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana”

Janvāra beigās notika pēdējā projektā paredzētā aktivitāte 
– pasākums, kurā projektā iesaistītie pašvaldības un tās iestāžu 
darbinieki, domes vadība un deputāti atskatījās par projekta lai-
kā paveikto. Projekta ietvaros 47 pašvaldības speciālisti piedalījās 
dažādās apmācībās, kurās ieguva jaunas zināšanas un pieredzi. 
Kopumā 27 speciālisti ieguva sertifikātus par 120 stundu prog-
rammas „ES struktūrfondu un citu ārvalsts finanšu instrumentu 
projektu vadīšana” apguvi, vairāki speciālisti piedalījās dažu, sevi 
interesējošo programmas tēmu apguvē. Kā atsevišķi moduļi bija 
organizētas vēl vairākas apmācības: „MS Project 2007”, kurās pie-
dalījās 5 speciālisti, un divu dienu apmācības „Projekta komandas 
veidošanas treniņš” un „Lietišķā etiķete projektos”, kurā piedalījās 
20 pašvaldības vadošie speciālisti.

Pasākuma ietvaros tika prezentētas apmācību „Projekta ko-
mandas veidošanas treniņš ” un „Lietišķā etiķete projektos” gūtas 
atziņas, apmācību programmā „ES struktūrfondu un citu ārvalsts 
finanšu instrumentu projektu vadīšana” izstrādātās projektu idejas 
„Aktīvā tūrisma taka Ķegumā,” „Rembates alternatīvā pirmskola 
– sākumskola,” „Ķeguma novada bērnu vasaras nometnes,” „Ķe-

guma novada mūžizglītības centrs,” „Ķeguma jauniešu centrs,” 
„Ķeguma novada tūrisma informācijas centrs,” izveidotā Ķeguma 
novada projektu ideju burtnīca „Ķeguma novada ideju banka.” 

Kopā ar mums bija arī Rīgas plānošanas reģiona ES struktūr-
fondu informācijas centra speciālisti Dace Grīnberga un Ģirts Kin-
dzulis, kuri stāstīja par iespējām izstrādāto projektu ideju realizā-
cijai un Rīgas plānošanas reģiona elektronisko bukletu par finanšu 
piesaistes iespējām.

Eiropas sociālā fonda projekts „Ķeguma novada pašvaldības 
un tās iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana”, vienoša-
nās identifikācijas Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/097/80. Projek-
tu 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds, plānotās kopējās 
izmaksas ir LVL 14431,09. Apakšaktivitāti administrē Valsts kan-
celeja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore

Pašvaldības darbi februārī
Dome ir apstiprinājusi 2013. gada pašvaldības budžetu. Tas 

paredz gan vairāku nozīmīgu projektu realizāciju, kā skolas sta-
diona rekonstrukcija Ķegumā, dienas centru izveidošana Ķegumā 
un Tomē, kanalizācijas sūknētavas izbūve Birzgalē, gan arī izmai-
ņas pašvaldības amatu sarakstā, izveidojot projektu vadītāja amatu 
saistībā ar jau šajā pavasarī paredzētajiem darbiem Ķeguma un 
Rembates ūdenssaimniecību attīstībā un Tomes pagasta pārvaldes 
vadītāja amatu, lai uzlabotu darbu koordināciju pagastā un saikni 
ar iedzīvotājiem. Budžeta izpilde ir sākusies veiksmīgi, jo iedzī-
votāju ienākuma nodokļa ieņēmumi janvāra mēnesī ir pārsnieguši 
plānoto līmeni, un ir pamats cerēt, ka sekmīgi tiks pildīti arī citi 
ieplānotie darbi.

Apkopoti un izskatīti darba grupās pašvaldības ilgtermiņa 
stratēģijas un attīstības programmas 1. redakcijas sabiedriskajā 
apspriešanā saņemtie priekšlikumi, tiek gatavota apstiprināšanai 
papildinātā redakcija. Ņemot vērā apspriešanas laikā saņemtos 
priekšlikumus, nolemts arī izstrādāt un iekļaut projektos lauku 
ceļu atjaunošanas ilgtermiņa programmu, lai gan šobrīd tās finan-
sēšanai pašvaldības rīcībā nav atbilstošu līdzekļu. Ja Saeima nāko-
šo gadu budžeta likumā neiekļautu aizliegumu pašvaldībām ņemt 
kredītus valsts kasē, šo programmu varētu finansēt ar pašvaldības 
aizņēmumu, jo Ķeguma novada pašvaldības kredītsaistību līmenis 
to pieļautu. Pēc papildinātās redakcijas apstiprināšanas domē tā 
tiks nodota atkārtotai sabiedriskajai apspriešanai. 

Notikušas arī teritorijas plānojuma projekta 1. redakcijas sa-
biedriskās apspriešanas sapulces Birzgalē, Tomē, Rembatē un 
Ķegumā. Izstrādātājs veic saņemto priekšlikumu apkopošanu un 
analīzi, lai iesniegtu izskatīšanai domes izveidotajās darba grupās 
priekšlikumus par plānojuma papildināšanu pirms nodošanas at-
kārtotai sabiedriskajai apspriešanai.

Tuvojas noslēgumam iekštelpu rekonstrukcijas darbi bijušās 
Rembates pamatskolas internāta ēkā, lai izveidotu telpas Sociālās 
aprūpes centra vajadzībām. Tomēr aprūpes centra pārvākšanos uz 

jaunajām telpām var nākties atlikt, jo konstatētas nopietnas prob-
lēmas virtuves blokā, kuras būtu nepieciešams atrisināt, kamēr 
virtuves darbība vēl nav atsākta, un tāpēc tiek gatavots iepirkums 
papildu darbiem. 

Beidzot ir pabeigti darbi Tomes tautas namā. Pabeigti arī sā-
kotnēji neplānotie papilddarbi, kurus uzņēmējs ir veicis kā kom-
pensāciju par līguma izpildes termiņu kavējumu, un tuvākajā laikā 
plānots atsākt tautas nama darbību. Pēc siltināšanas darbu pabeig-
šanas vēl nepieciešams veikt gan telpu iekārtošanu, gan arī vairā-
kus darbus, kurus nebija iespējams iekļaut siltināšanas projektā, 
piemēram, ēkas ārsienu kosmētisko remontu. Šos darbus plānots 
veikt pakāpeniski, nepārtraucot tautas nama darbību. 

Sagatavots papildu līgums par atlikušo darbu pabeigšanu Ķe-
guma tautas namā, plānots darbus pabeigt februāra mēnesī. Pēc 
darbu faktiskās pabeigšanas un tautas nama darbības atsākšanas 
pilnā apjomā tiks risināti arī juridiskie jautājumi ar galveno uzņē-
mēju, tajā skaitā arī attiecībā uz soda sankcijām par līguma izpil-
des termiņu neievērošanu. 

Izstrādāts tehniskais projekts Viršu, Ziedu un Birzes ielu, kā arī 
Uzvaras ielas posma rekonstrukcijai, izveidojot cieto segumu un 
gājēju ietves vairākos šobrīd problemātiskos ielu posmos. Projekts 
tiek nodots sabiedriskai apspriešanai, pēc projekta pilnveidošanas, 
ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas rezultātus, tiks lemts par ie-
spējamajiem finanšu piesaistes veidiem projekta realizācijai. 

Tiek gatavots līgums ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekons-
trukcijai un paplašināšanai Ķeguma pilsētā. Būvdarbus plānots uz-
sākt jau šī gada pavasarī un veikt ar Kohēzijas fonda līdzfinansēju-
mu, darbu kopīgās izmaksas pēc iepirkuma rezultātiem pārsniegs 
1,5 miljonus latu. Saskaņā ar projekta ietvaros apstiprināto teh-
niski ekonomisko pamatojumu paredzēts ūdens un kanalizācijas 
tarifus pēc projekta realizācijas saglabāt esošajā līmenī.

Roberts Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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PaskaidroJuma  raksts
Projektā „Viršu, Ziedu, Birzes, Estrādes, Uzvaru ielas rekons-

trukcija Ķegumā, Ķeguma novadā” paredzēta ielu segumu rekons-
trukcija 1160 m garumā ar kopējo platību 9000 m2. Projektā pare-
dzēta lietus ūdens kanalizācijas kolektoru izbūve trīs posmos ar trīs 
izlaidēm – grāvī pie Ozolu ielas, grāvī Avotu un Birzes ielas krus-
tojumā, un nogāzē Uzvaras un Birzes ielu krustojumā. Pie šī lietus 
ūdens kanalizācijas kolektora iedzīvotājiem tiks dota iespēja pie-
slēgt privātīpašumu lietus ūdens kanalizācijas izvadus, piesakoties 
projekta publiskās apspriešanas laikā. Visām ielām paredzēts izbū-
vēt asfaltbetona segumu, kā arī Viršu, Birzes, Estrādes un Uzvaras 
ielās paredzēta gājēju ietvju izbūve 2000 m2 platībā. Ielu izbūves 
laikā paredzēta nobrauktuvju izbūve uz visiem privātīpašumiem, 
kas atrodas izbūves zonā.

Būtiskākās izmaiņas pēc ielu rekonstrukcijas, būs Birzes un Es-
trādes ielu krustojuma pārbūve, likvidējot slīpo ielu saslēgumu un 
paredzot ielu krustošanos 90o leņķī, lai uzlabotu satiksmes drošību 
šajā krustojumā. Vēl ļoti būtiski tiks uzlabota lietus ūdens atvade 

no ielām un to pieguļošajām teritorijām.
Visu ielu vertikālie līmeņi tiks saglabāti tuvu esošajiem, tos iz-

mainot maksimāli par 20 cm.
Aptuvenās projekta realizācijas kopējās izmaksas – 400 000 Ls.
Projekta sadalījums pa kārtām:
1. kārta – Birzes ielas rekonstrukcija no Estrādes ielas līdz Uz-

varas ielai un Uzvaras ielas rekonstrukcija no Birzes ielas līdz Celt-
nieku ielai. Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve Birzes ielā 
un lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve no Priežu ielas līdz 
grāvim Avotu un Birzes ielas krustojumā;

2. kārta – Ziedu ielas rekonstrukcija. Lietus ūdens kanalizācija 
kolektora izbūve Viršu ielā, Birzes ielā un Ziedu ielā;

3. kārta – Viršu ielas rekonstrukcija no Ozolu ielas līdz Birzes 
ielai un Birzes ielas rekonstrukcija no Viršu ielas līdz Avotu ielai;

4. kārta – Birzes ielas rekonstrukcija no Avotu ielas līdz             
Estrādes ielai.
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IZSOLE
Ķeguma novada dome 2013.gada 5.martā plkst.10:00 Ķeguma novada domes ēkā – Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 

2.stāvā sēžu zālē rīko pašvaldības nekustama īpašuma „Ābermaņu šķūnis”, kas atrodas Ķeguma novada Birzgales 
pagastā, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts – zemes gabals 0,291 ha kopplatībā un 1 ēka – šķūnis.
Īpašuma izsoles sākumcena 2880 LVL, drošības nauda –288 LVL dalības maksa 10 LVL. 

Ar Izsolāmo mantu var iepazīties katru darba dienu laikā no plkst. 8:30-12, 12:30-17, iepriekš piesakoties pie 
domes izpilddirektora vietnieka Pāvela Kotāna pa tālruni 65034212, 29134202.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķeguma novada domē, Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, pie lietvedības sekretāres 
un Birzgales pagasta pārvaldē, Lindes ielā 2, Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov., darba dienās no

plkst. 08:30 līdz 15:00
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Ķeguma novada dome

ziņoJums
Par 2013. gada budžetu

2013. gada janvārī izstrādāts Ķeguma novada pašvaldības
budžets.
Pamatbudžeta sadaļas, kur vērojams pieaugums:

Elektrība palielināta par ~ 30 %
GMI 26 000 Ls (tā, kā ar likuma izmaiņām pašvaldībām šī 
sadaļa jānodrošina pilnībā) 
Bezmaksas izglītība 13 000 Ls
Birzgales pagasta kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas iz-
būve 30 000 Ls
Algu paaugstinājums 12 000 Ls mēnesī

Dziesmu svētki 
Vēlēšanu komisija 10 000 Ls
Savstarpējie norēķini pieauguši.
Atlikums uz gada sākumu ir 167 756 Ls. Kopā pamatbudže-

ta ieņēmumi būs 4 086 265 Ls. Kopā pamatbudžeta izdevumi 
būs 4 053 175 Ls (tajā skaitā izdevumi par, kuriem tiks ņemts              
aizņēmums). 

Atlikums gada beigās būs 33 090 Ls
Dace Pavlovska,

ekonomiste
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2013. gada 9. janvārī 
Apstiprināja Ķeguma novada domes 

saistošos noteikumus Nr.1/2013 „Par ne-
kustamā īpašuma nodokļa apmēra pieau-
guma ierobežojuma piemērošanu zemēm 
Ķeguma novadā 2013.gadā”. Ar saistoša-
jiem noteikumiem var iepazīties pašvaldī-
bas laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” un 
interneta vietnē www.kegums.lv.  

Pieņēma lēmumu par Lielvārdes novada 
pašvaldības, Ikšķiles novada pašvaldības un 
Ķeguma novada pašvaldības starpnovadu 
pedagogu profesionālās darbības kvalitā-
tes novērtēšanas komisijas izveidi. Darbam 
komisijā no Ķeguma novada pašvaldības 
deleģēja pašvaldības izglītības speciālisti 
Sandru Čivču. 

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldī-
bas konkursa „Gada skolotājs” nolikumu.

Pieņēma lēmumu dzīvoklim Nr.8 Ķe-
guma ielā 8 A, Rembatē, Rembates pag., 
Ķeguma nov., piešķirt sociālā dzīvokļa sta-
tusu.

Apstiprināja Ķeguma novada do-
mes centrālās inventarizācijas komisijas 
27.12.2012. protokolu par gadskārtējās in-
ventarizācijas rezultātiem pašvaldības īpa-
šumā, valdījumā un lietošanā esošajiem ilg-

termiņa ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, 
krājumiem, naudas līdzekļiem.

Pieņēma lēmumu par vienotas adre-
ses piešķiršanu zemei un ēkām un noteica 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar 
maģistrālajām elektropārvades un saka-
ru līnijām un maģistrālajiem naftas, naf-
tas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apbūve nekustamajam īpašumam Rembatē, 
Rembates pag., Ķeguma nov.

Pieņēma lēmumu slēgt Zemes nomas 
līgumu par zemes vienības daļas 304 kv.m 
platībā, kas ir nekustamā īpašuma Ķegumā, 
sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar 
mērķi – pagaidu zemes izmantošana sakņu 
dārzam, līdz 2013.gada 31.decembrim.

Nolēma grozīt Ķeguma novada domes 
21.11.2012. lēmumu Nr.478 un lēmumu 
Nr.479 «Par palīdzību dzīvokļu jautājuma 
risināšanā».

Pieņēma lēmumus slēgt vienošanos par 
termiņa pagarinājumu pie Telpu nomas lī-
gumiem, kas noslēgti ar pašnodarbinātām 
personām par telpām, kas atrodas Ķegumā, 
Ķeguma novada, uz laiku līdz 2013.gada 
31. decembrim.

 Nolēma pagarināt 20.02.2006. Dienesta 

dzīvokļa īres līguma Nr.50/2006 termiņu uz 
laiku līdz 2013.gada 31.decembrim.  

Nolēma pagarināt Zemes nomas līgumu 
par pašvaldības īpašumā esoša zemesgaba-
la, kas atrodas Tomes pag., Ķeguma nov., 
daļas 0,16 ha platībā nomu bez apbūves 
tiesībām personīgās palīgsaimniecības va-
jadzībām, līdz 2014.gada 31.decembrim.

 Pieņēma lēmumus piedzīt bezstrīdus 
kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
par nekustamajiem īpašumiem Birzgales un 
Rembates pagastā, piedziņu vēršot uz pa-
rādnieku naudas līdzekļiem un tiem piede-
rošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

2013. gada 27. janvārī
Pieņēma Ķeguma novada domes sais-

tošos noteikumus Nr.2/2013 „Par Ķeguma 
novada pašvaldības 2013.gada budžetu”.  

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldī-
bas amatu vietas, līgumdarbu sarakstu un 
atalgojumu 2013.gadam. 

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.3/2013 „Par grozījumiem Ķeguma no-
vada domes 2012. gada 20. jūnija saistoša-
jos noteikumos Nr.9 „Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem”. 

Apstiprināja noteikumus par Interešu 
izglītības programmu finansēšanas kārtību 
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Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2013. gadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobe-
žojumu zemei, kā arī nosaka šī pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.

1.  Noteikt, ka pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību 2013. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam 
aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieau-
guma ierobežojums par zemi tiek piemērots arī tādiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuri 
sastāv no vienas telpu grupas un zemes domājamām daļām, kuri no jauna izveidoti privatizācijas rezultātā. Šādā gadījumā nekustamā 
īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu piemēro, vadoties no iepriekšējam taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa par nesadalīto 
zemes vienību, kas bija piekritīga katram atsevišķam dzīvoklim vai nedzīvojamai telpai. 

2.  Nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu piemēro, ja: 
2.1. zemes vienībai nav mainīta tās kopējā platība un kopējās izmaiņas, kas radušās pēc zemes vienības lietošanas mērķu maiņas, 

nepārsniedz 10 procentus no zemes vienības kopējās platības; 
2.2. zemes vienību ar vienu lietošanas mērķi sadala vairākās zemes vienībās un atdalītajām zemes vienībām nosaka tādu pašu 

lietošanas mērķi, kāds bija zemes vienībai pirms tās sadalīšanas. 
3. Šo noteikumu 2. punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja    aprēķinātais nodoklis ir mazāks      

par 5 latiem.
4. Šo noteikumu 2. punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu 

lauksaimniecības zemi.
5. Noteiktais nekustamā īpašuma  nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums zemēm piemērojams ar 2013. gada 1. janvāri.
Saistošie noteikumi stājās spēkā likuma „Par pašvaldībām” 46.panta noteiktajā kārtībā – nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicē pašvaldības mājas lapā www.kegums.lv un to pieejamību nodrošina Ķeguma 
novada domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē.

Ķeguma novada dome
saistošie noteikumi nr.1/2013

2013. gada 9. janvāris                        APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 2013. gada 9. janvāra
 lēmumu Nr.14 (prot. Nr.1, 14.§) 

Par nekustamā īPašuma nodokļa aPmēra Pieauguma 
ieroBežoJuma Piemērošanu zemēm Ķeguma novadā 2013. gadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu,
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  pārējas noteikumu 40.1 punktu

http://www.kegums.lv


Pieaudzis Jaundzimušo Bērnu skaits
grozīJumi likumdošanā

Apkopoti Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas un Ķeguma 
novada Birzgales pagasta dzimtsarakstu nodaļas dati par aizvadī-
tajā gadā veiktajiem civilstāvokļa reģistrācijas aktiem.

Kopumā novadā 2012. gadā reģistrētas 46 dzimšanas (t.sk. 
Birzgales DzN – 13), 67 miršanas, (t.sk. Birzgales DzN – 25), no-
slēgtas 22 laulības (t.sk. Birzgales DzN – 4). Pavisam piedzimuši 
23 zēni un 23 meitenes. Populārākie vārdi meitenēm – Amanda, 
Alise, zēniem gan katram dots atšķirīgs vārds. Četrās ģimenēs bēr-
niem doti divi vārdi. Divās ģimenēs pieteikušies dvīņi, visi puiši. 
Prieks, ka pieaug bērnu skaits (2010 – 32; 2011 – 44). 

Laimīgie vecāki pagājušajā gadā saņēma vienreizējus pa-
balstus sakarā ar bērna piedzimšanu. Kopumā pabalsti piešķirti     
3800 Ls apmērā.

No aizsaulē aizgājušajiem 39 bija sievietes un 28 vīrieši. Mir-
šanas cēloņi galvenokārt saistīti ar sirds – asinsvadu slimībām (32 
gadījumos sievietēm, 18 gadījumos vīriešiem), tad seko ļaundabī-
gie audzēji (2 gadījumos sievietēm, 8 gadījumos vīriešiem). 

Ar 2013. gada 1. janvāri stājies spēkā jauns Civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas likums un grozījumi Civillikuma Ģimenes tiesību 
daļā. Līdz ar to izdarītas būtiskas izmaiņas vairākos ģimeņu tie-
sību aspektos. Minēšu tikai dažas, kas biežāk skar tieši dzimtsa-
rakstu nodaļas. 

Laulības turpmāk vairs neizsludinās, bet laulības varēs noslēgt 
ne agrāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma un citu nepiecie-

šamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā (arī tad, ja 
laulību noslēgt paredzēts baznīcā) un ne vēlāk kā sešu mēnešu lai-
kā pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas 
dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav likumā paredzē-
to šķēršļu. Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas vadītājai 
ir tiesības saīsināt šo termiņu. Tagad likums atļauj, ka pēc personu 
lūguma laulību var reģistrēt citā piemērotā vietā, ja personas, ku-
ras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemēro-
tus vai atbilstošus apstākļus.

Ja agrāk jebkurā dzimtsarakstu nodaļā varēja reģistrēt tikai lau-
lību, tad tagad likumdošana atļauj arī dzimšanas un miršanas faktu 
reģistrāciju jebkurā dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no dzīvesvie-
tas vai fakta notikuma vietas. 

Tā kā valstī ir ieviesta vienota Civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
sistēma, tad turpmāk ari atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas ap-
liecības varēs saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Sīkāku informāciju par civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautāju-
miem var saņemt Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā Lāčplēša 
ielā 1, Ķegumā, vai pa tālr. 65055438, 26148593, Ķeguma nova-
da Birzgales dzimtsarakstu nodaļā Lindes ielā 2, Birzgalē, vai pa 
tālr.65034125.

Liāna Čodore,
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Ķeguma novadā.  
Apstiprināja zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam Rembates pag., 
Ķeguma nov., platība 0,87 ha un pieņēma 
lēmumu par nosaukumu piešķiršanu un ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķu noteik-
šanu zemes ierīcības projektā projektētajam 
zemes vienībām.

Nolēma atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajiem īpašumiem Birzga-
les pag., Ķeguma nov.

Pieņēma lēmumu apmaksāt ārstēšanās 
izdevumus 128 Ls (viens simts divdesmit 
astoņu latu) apmērā no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

Anulēja ziņas par divu personu deklarē-
to dzīvesvietu.

Pieņēma lēmumu atļaut no nekustamā 
īpašuma Birzgales pag., Ķeguma nov. at-
dalīt zemes vienību 48,50 platībā un zemes 
vienību 48,00 ha platībā, piešķīra zemes 
vienībām vienotu nosaukumu un noteica 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Nolēma atzīt pašvaldības nekustamās 
mantas Birzgales pag., Ķeguma nov., kas 
sastāv no zemesgabala 0,291 ha platībā 
un uz tā atrodošās ēkas – šķūņa, izsoli par 
nenotikušu. Nekustamā īpašuma Birzgales 
pag., Ķeguma nov., mantas izsoles komi-
sijai organizēt pašvaldības nekustamā īpa-

šuma Birzgales pag., Ķeguma nov., otro iz-
soli ar augšupejošu soli, nosakot izsolāmās 
mantas sākumcenu 2880 Ls (divi tūkstoši 
astoņi simti astoņdesmit lati). Apstiprināja 
pašvaldības nekustamā īpašuma Birzgales 
pag., Ķeguma nov., otrās izsoles noteiku-
mus.  

 Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādus par ne-
kustamo īpašumu Birzgales pagastā un ne-
kustamo īpašumu Ķegumā, piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

visos Latvijas reģionos notiks
nva vakanču gadatirgi

lai piedāvātu aktuālās sezonālās vakances dažādās profesionālās darbības jo-
mās, nodarbinātības valsts aģentūra (nva) šī gada martā uzsāks aktīvu sezonas 
vakanču gadatirgu pasākumu organizēšanu visā latvijā. šajos vakanču gadatirgos 
(izstādēs) nva aicina pieteikties ikvienam darba devējam, kurš savam uzņēmumam 
vēlas atrast nepieciešamos darbiniekus – vai tas būtu sezonas darbs, piemēram, 
lauksaimniecībā vai tūrismā, vai līguma darbs uz noteiktu laiku, vai arī ilgstošs un 
uzticams darbinieks.  tāpēc nva aicina uzņēmējus jebkurā sava reģiona nva filiālē 
pa tālruni, e-pastu vai personīgi pieteikt savu dalību vakanču gadatirgū ar brīvajām 
darba vietām. 

Darba devējiem tiks nodrošināta bez-
maksas vieta un stends, lai vienas dienas 
laikā vienuviet satiktos darba devējs un 
potenciālais darbinieks. Darba devējam tas 
dos iespēju bez maksas prezentēt savu uz-
ņēmumu, un kas svarīgi - darba meklētāju 
vidū atrast sev piemērotākos darbiniekus, 
kā arī uzzināt par NVA atbalsta pakalpoju-
miem darba devējiem. NVA vakanču gada-
tirgi būs bezmaksas pasākumi darba devē-

jiem un darba meklētājiem.
NVA Pakalpojumu departamenta Dar-

ba tirgus nodaļas vadītāja Kristīne Pudāne: 
”Vakanču gadatirgus – tā ir lieliska iespēja 
darba devējam klātienē tikties ar potenciā-
lajiem darbiniekiem. Piedaloties vakanču 
gadatirgos, darba devēji gūs ne tikai ie-
spēju prezentēt savu uzņēmumu, veicinot 
tā atpazīstamību, bet arī atrast piemērotus 
darbiniekus, jau gadatirgus laikā veicot 

pirmās darba intervijas ar sev piemērotāka-
jiem kandidātiem, klātienē informējot darba 
meklētājus par vakancēm, darba nosacīju-
miem, karjeras izaugsmes iespējām uzņē-
mumā u.tml.”

Vakanču gadatirgos piedalīsies arī NVA 
pārstāvji, Eiropas nodarbinātības dienestu 
tīkla (EURES) speciālisti un karjeras kon-
sultanti, kuri apmeklētājus informēs par 
nodarbinātības pakalpojumiem, karjeras 
plānošanu un darba iespējām Latvijā un 
Eiropas valstīs. Darba devējs varēs ne ti-
kai veikt darba pārrunas ar potenciālajiem 
darba ņēmējiem, bet arī patstāvīgi vai ar 
NVA karjeras konsultanta palīdzību veikt 
uzņēmumam piemērotu darbinieku atlases. 
Darba intervijām tiks atvēlētas atsevišķas 
telpas.

Kopumā tiks rīkoti pieci vakanču gada-
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Iedzīvotāji veido savu vidi
Nīderlandiešu apvienība KNHM, latviskojot – „Sabiedrība ar 

dvēseli” ir izvērsusi darbību Latvijā kopš 2006. gada. Apvienības 
darbojas savā zemē un arī Ungārijā, Polijā u.c. Viņi aicina iedzī-
votājus pašu spēkiem uzlabot savu vidi un dzīves kvalitāti. Nevajag 
visu gaidīt no valsts, pašvaldības, vai nevalstiskām organizācijām, 
bet vairāk darboties pašiem un saņemt atbalstu no minētajām ies-
tādēm. 

Lielvārdes kultūras namā šī gada 26. janvārī nīderlandiešu ap-
vienība apkopoja 2012. gadā iesniegto projektu izpildes rezultā-
tus Latvijā. Iesniegti 380 projekti, gadā izpildīti 180. Piedalījušies 
2500 dalībnieki, aptverti pus simts novadu un apdzīvotu vietu. Jau 
astoto gadu šajā kustībā aktīvi iesaistījies Lielvārdes novads, pro-
jektu vada Ilze Kreišmane. Pērn realizēti astoņi projekti, līdzdarbo-
jušies 160 cilvēki.

Ķeguma novads pagaidām nav pievienojies šai starptautiskai 
organizācijai, bet tas nenozīmē, ka mūsu novadā nav līdzīgas 
kustības un aktīvi cilvēki. Gribu minēt piemēru, jo mūsu vidū ir 
sabiedriski atbildīgi, aktīvi cilvēki, kuriem rūp sadzīves vide. Viņi 
bez uzaicinājuma un atlīdzības paši veic un uzaicina citus sakopt 
savu apkārtni. 

Mūsu mājā Rembatē, Ķeguma ielā 4 tāds cilvēks ir armijā die-
nējošs Jānis Šēners. Viņš rosināja domu par mājas jumta kapitālo 
remontu un kāpņu telpas kosmētisko atjaunošanu. Mūsu 12 dzīvok-
ļu paneļu māja ar plakano jumtu celta pirms vairāk kā 30 gadiem, 
bet ne reizi nav remontēta. Jānis rosināja iedzīvotājus iesaistīties 
savas mājas sakārtošanā, kā parasti, bija arī skeptiķi, kuri neti-
cēja, ka var atrast līdzekļus, atrast izpildītājus un vai vispār tas 

vajadzīgs, dzīvosim pa vecam. Jānis par mūsu projektu interesējās 
pašvaldībā, SIA „Ķeguma stars”, bankā. 

Ar pašvaldības atbalstu un iedzīvotāju iesaistīšanos līdzfinan-
sēšanā 2010. gadā mūsu mājai kapitāli atjaunoja jumta segumu, 
mūra apmalēm nomainīja skārda pārsegumu. Uzlabojām TV an-
tenu parku uz jumta. Nākamajā gadā Jānis izbalsināja, izkrāsoja 
kāpņu telpu, saremontēja iekšējās ārdurvis. Firma iebūvēja jaunas 
metāla ārdurvis ar koda atslēgu, ierīkoja sensora apgaismojumu. 
Pagraba durvīm Jānis atjaunoja drošu slēdzeni. Ieviesa no jauna 
regulāru kāpņu telpas sakopšanas kārtību. Talkas dienā Jānis uz-
raka pie mājas logiem, ar automašīnām izbraukāto zālienu, saga-
tavoja vietu apzaļumošanai. Iestādīja parka rozes, samtenes, noro-
bežoja stādījumu ar laukakmeņu sētiņu. Turpmāk iecerēts atjaunot 
ieejas nojumi, salabot betona segumu pie ieejas, uzlabot lodžiju 
izskatu. 

Minētais liecina, cik daudz savas vides sakārtošanā var paveikt 
viens aktīvs, darboties gribošs cilvēks, iesaistot līdzcilvēkus. Pagal-
ma pārējo māju iedzīvotāji, cerams, pārņems mūsu mājas pieredzi. 
Paši iedzīvotāji savu dzīves vidi var padarīt labāku ar iniciatīvu, 
līdzdarbošanos un tikai nedaudz ar savu naudiņu.

Holandiešu aizsāktā kustība Latvijā ir daudzveidīga, un labs 
piemērs ko var paveikt paši iedzīvotāji ar pašvaldības atbalstu. 
Paldies holandiešiem. Mēs savā zemē šo piemēru paši varam or-
ganizēt un veicināt iedzīvotāju aktivitāti veidojot labāku savu vidi.

Purmaļa kungs

Biedrības „Birzgales attīstības Centrs” janvāra ziņas!
2013. gada janvāris bija notikumiem bagāts mēnesis biedrības 

izaugsmei. 19. janvārī tika noorganizēts pirmais Birzgales jaunie-
šu forums, uz kuru ieradās vairāk nekā 26 darboties griboši jaunie-
ši vecumā no 14 līdz 26 gadiem. Foruma laikā tika izklāstīta ideja 
par jauniešu centra izveidi un attīstību Birzgalē. Jaunieši ģenerēja 
idejas par to, ko viņi vēlētos redzēt jauniešu centrā, kādus pasāku-
mus vēlētos organizēt un kā jaunieši ar savām idejām un darbiem 
varētu sevi pierādīt pieaugušo acīs un darboties sabiedrības labā. 
Foruma laikā tika uzņemti 19!!! jauni biedri, kas izteica vēlmi 
darboties jauniešu centra labā. Uzreiz pēc foruma tika izveidota 
domubiedru grupa, kurai jau seko 76 jaunieši. Domubiedru grupā 
jaunieši tiek informēti par piedāvātajām aktivitātēm un biedrības 
aktualitātēm, kā arī tiek dota iespēja izteikt savu viedokli un idejas 
jauniešu centra darbībai.

25. janvārī, ikviens interesents tika aicināts uz ofic iālo Birz-
gales jauniešu centra atklāšanas pasākumu. Uz pasākumu tika 
aicināti Ķeguma novada deputāti, ziedotāji, pašvaldības iestāžu 
darbinieki, jaunieši u.c. interesenti. Neformālā gaisotnē pasāku-
ma viesiem tika prezentēts stāsts par jauniešu centra tapšanu, kas 
šobrīd paveikts, kādu devumu jaunieši var dot sabiedrībai, kādas 
finansējuma piesaistes iespējas pastāv, kā arī tika izteiktas pateicī-
bas dāsnākajiem ziedotājiem (Andrim Balodim, Vairim Veinber-
gam, Kārlim Okmanim un Agrim Križanovskim). Paldies visiem 
ielūgtajiem viesiem par apsveikumiem, praktiskajām dāvanām un 
laba vēlējumiem nākotnē! 

Par godu jauniešu centra atklāšanai, tajā pašā vakarā tika or-
ganizēta pirmā ballīte jauniešiem. Jau nākamajā nedēļas nogalē        
(1. februārī) jaunieši organizēja pirmo tematisko galda spēļu va-
karu, kurā tika uzņemti vēl 9 jauni biedri, kopējo biedru pulku 
palielinot līdz 30 biedriem! Paldies visiem jauniešiem, kuri aktīvi 
iesaistās aktivitātēs un vēlas padarīt ikdienu krāsaināku.

Vēlamies pateikties janvāra mēneša ziedotājam SIA “GA 
GRUPA” (personīga pateicība Gundaram Apinim), par atbal-
stu jauniešu centra darbībai! Arī šogad mēs plānojam piedalīties 
vairākos projektu konkursos, lai piesaistītu finansējumu jauniešu 
centra attīstībai, tāpēc aicinām ikvienu jaunieti pievienoties un būt 
aktīvam jauniešu dzīves veidotājam.

P.S. Ziedojumu jauniešu centram joprojām var veikt pārskaitī-
juma veidā uz zemāk redzamajiem rekvizītiem.

Biedrības „Birzgales attīstības Centrs” rekvizīti:
Reģ. nr. 40008181068
Adrese: Skolas iela 2, Birzgale, Ķeguma nov., LV-5033
Banka: DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta nr. LV77RIKO0002013275720

Jānis Siliņš,
biedrības “Birzgales attīstības Centrs”

valdes priekšsēdētājs

tirgi, tādējādi pārklājot visus Latvijas reģionus: 22.martā – Cēsīs 
(Tūrisma un informācijas centrā), 5.aprīlī – Jelgavā (Zemgales re-
ģiona Kompetenču attīstības centrā), 10.aprīlī – Liepājā (Liepājas 
Latviešu biedrības namā), 17.aprīlī – Jūrmalā (Kauguru Kultūras 
namā), 1.maijā – Rēzeknē (Rēzeknes Kultūras un atpūtas parkā). 
Kaut arī uzsvars pasākumos tiek likts uz sezonas vakancēm, dar-
ba devēji tiek aicināti vakanču gadatirgiem piedāvāt visdažādākās 
viņu uzņēmumos esošās brīvās darba vietas.

Vakanču reģistrēšana un piemērotu darbinieku atlase ir viens 

no NVA pakalpojumiem, kas darba devējam sniedz iespēju bez 
maksas pieteikt savas vakances un meklēt nepieciešamos darbi-
niekus, izmantojot valstī plašāko CV/Vakanču datu bāzi, kas ap-
tver visus Latvijas rajonus. NVA pēc darba devēja pieprasījuma 
piemērotus darbiniekus var meklēt ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas 
Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

Detalizētāku informācija par dalību sezonas vakanču gadatir-
gos darba devēji var saņemt jebkurā NVA filiālē.

8 

2013. gada 15. februāris



Spēja saprasties
Janvāra nogalē Madonā Latvijas cilvēku ar īpašām vaja-

dzībām sadarbības organizācija SUSTENTO līdzdarbībā ar 
Eiropas sociālo un Sabiedrības integrācijas fondu, un Eiropas 
Savienību, organizēja informatīvi izglītojošo semināru „Kat-
ra NVO līdzdalības iespējas invaliditātes politikas plānošanā 
un ieviešanā”. Pasākuma gaitā sevi prezentēja invalīdu bied-
rības no Madonas, Jēkabpils, Balviem, Alūksnes un Madlie-
nas. Tika izkristalizēti jautājumi, kas skāra interešu aizstāvību 

un sabiedrības līdzdalību, sociālās drošības sistēmu Latvijas 
likumdošanā un normatīvajos aktos, kas skar cilvēkus ar inva-
liditāti. Liela interese klātesošajos raisījās, kad tika spriests 
par invalīdu iespējām politisko lēmumu pieņemšanas procesā 
un komunikāciju veicināšanā ar reģionālajām un valsts insti-
tūcijām. Šādas tikšanās galvenokārt dot praktiskas zināšanas 
par aktuālām tēmām, kurām ikdienā neesi pievērsis uzmanību.

Andris Vīgants

„Tikai Tā”: sapņi piepildās
Birzgales jauniešu jauktais ansamblis „Tikai Tā” 2013. gadu

iesācis ar sava pirmā kompaktdiska prezentāciju

Atskaitē par paveikto ansambļa vadītā-
ja Maira Līduma „Birzgales Avīzē” raksta: 
„Ir piepildījušies divi mūsu lielākie sapņi – 
tapuši jauni tērpi, kurus publikai atrādījām 
koncertā Rundāles pilī, bet gadu noslēdzām 
ar pirmā CD „Tie ir mūsu sapņi” ierakstī-
šanu. To izdevās īstenot pateicoties Ķegu-
ma novada domes atbalstam projekta „Lai 
skan!” ietvaros.”

Diska atvēršanas svētkos jaunieši staro-
ja. Aiz muguras šaubas par saviem spēkiem, 
par ieraksta materiālo pusi, jau aizmirsušās 
divas garās svētdienas, kurās Birzgales 
Tautas namā notika diska ierakstīšana. Ta-
gad saviem atbalstītājiem varēja „atdzie-
dāt” albumā ietvertās, sirdij vistuvākās me-
lodijas. Ansamblis dibināts 2006. gadā. Tā 
dalībnieki izauguši Birzgalē. Uzsākot studi-
jas, dziesmas spēks un kopā būšanas prieks 
tomēr aicināja jauniešus tikties Birzgalē, jo 
„Tikai tā mēs varam kopā vēl būt!” 

Pateikdamies par Dieva dāvanu – ska-
nīgajām balsīm – ansambļa dalībnieki, ar 

lielu atbildību koncertējuši Latvijas, Lie-
tuvas, Polijas dievnamos. Diskā ierakstītās 
R. Grantovska „Svētī, Kungs” un Ē.Eglīša 
„Agnus Dei” jaunieši izpildīja arī prezen-
tācijas koncertā. Piecas tautas dziesmu 
apdares izskanēja jo atraktīvi tāpēc, ka 
veiksmīgi veidojusies sadarbība ar Ogres 
Bērnu un jauniešu centra ģitāristu ansam-
bli „Grifs”, kura vadītāja Linda Ivanova ir 
gan vairāku aranžējumu veidotāja, gan arī 
dzied birzgaliešu kolektīvā. Daudzpusīgas 
ir jauniešu intereses tāpēc koncertos izpil-
dot, U.Marhilēviča un Ā.Elksnes populāro 
dziesmu „Lūgums” meitenes mazliet sku-
ma, jo neredzēja, kā mūziku un vārdus de-
jas valodā izstāsta ansambļa dalībniece Egi-
ja. Tagad uzliekot disku, Egija dejoja, bet 
izskanot pēdējiem akordiem, zāli pāršalca 
ovācijas.

Ansambļa sastāvs ir stabils un saliedēts. 
Tāpēc pat prezentāciju nedrīkstēja atlikt, 
jo vienam no dalībniekiem – Raivim Kras-
tiņam jau janvāra nogalē sākās pusgadu 

gara prakse uz kuģa. Bet ar L.Ritmanes un 
M.Zālītes dziesmas „Manā sirdī” izjusto 
izpildījumu domās tika sūtīts sveiciens In-
garam Ivanovskim, kura baritons tik labi 
iederējās ansamblī. Patlaban Ingars dzīvo 
un mācās Anglijā.

Uz diska saulainās krāsās veidotā vā-
ciņa – 16 dziesmai uzticīgi cilvēki- Egija 
Abaroviča, Linda Saule, Linda Artihoviča, 
Evija Reinsone, Diāna Arāja, Linda Ivano-
va, Monta Artihoviča, Kitija Kreicmane, 
Matīss Martinovs, Arvils Pastars, Raivis 
Krastiņš, Jānis Siliņš, Jānis Aļeksjonoks, 
Rolands Ķirpis, koncertmeistare Inese 
Martinova, vadītāja Maira Līduma. Un arī... 
Birzgales Tautas nama vecais, savu mūžu 
jau godīgi nokalpojušais flīģelis, ar kura 
stiķiem un čīkstošajiem pedāļiem diska tap-
šanas laikā ne mazums kreņķu bija skaņu 
ierakstu meistaram Andrim Balodim. Pieli-
kumā arī kolektīva darbības īss apraksts un 
daži diska tapšanas momenti, kuros par spī-
ti nogurumam smaida gan dziedātāji, gan 
ansambļa „Grifs” dalībnieki.

Gandarījumu par projekta veiksmīgu 
realizāciju izteica Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājs R.Ozols, novada kultūras un 
sporta pārvaldes vadītāja D.Māliņa dāvinot 
krāšņus ziedus un garšīgu „ņam, ņam” – tor-
ti ar zemenēm. Sveicēju pulkā gan pagasta 
pārvalde, gan Tautas nama pašdarbnieki un 
pagasta uzņēmēji.Bet pasākuma „vaininie-
ki” – „Tikai Tā!” dalībnieki saviem vis-
mīļākajiem cilvēkiem – vecākiem, kuri arī 
netieši piedalījušies diska tapšanā, jo gādāja 
pusdienas ierakstu dienās, dāvināja jaunos 
kompaktdiskus. Paldies par materiālo at-
balstu Ķeguma novada domei, SIA „Intrum 
Justitia Software Development Centre”, 
kura darbinieks ir Rolands Ķirpis, Andrim 
un Līgai Baložiem, visiem ziedotājiem. 

Lai stipri spārni ansambļa turpmāka-
jiem sapņiem!

D. Melnūdre
( pārpublicēts no ovv)

Birzgales jauniešu jauktais ansamblis „Tikai Tā”
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Par „krācēm”
Pārdaugavā ceļā uz Birzgali, pašā ceļa 

malā ir necilas tagad jau stipri paplukušas 
mājas „Krāces.” Ziemā tās tā ieputina snie-
ga kupenās, ka no ceļa nav pat samanāmas. 
Arī vasarā krūmu un koku zaļumā tās slēp-
jas un pagalmā nav vairs krāšņā puķu dār-
za, un tikai paretam kāds no veco saimnieku 
pēctečiem ciemojas „Krācēs.”

Kad atnācu strādāt uz Ķeguma aptieku, 
es pāri tiltam uz Tomes mežiem gāju vien 
sēņot, un tad tikai apkārtni zinošu pavadī-
bā, un „Krācēs” ciemojos jau vēlākos ga-
dos, kad vietējos ļaudis biju iepazinusi un 
daudzos gadījumos radusies pat draudzība. 
Berta Ozola uz aptieku nāca pēc zālēm sa-
vai sāpošajai mugurai, kas ilgas stundas 
sēžot aužamajos stāvos bija samocīta, bet 
man ar laiku nācās saprast, ka visvairāk 
Bertu nomocīja sirds sāpes, žēlums un kau-
ns. Viņa nespēja sev piedot mazdūšību un 
kļūdas jaunākās meitas Zentas audzināša-
nā, kurai ļāva pusaudzes gados, kas sakrita 
ar padomju okupāciju 1940. gadā kopā ar 
tēvu Jūliju Ozolu azartisku komunistu, mē-
tāties pa aktīvistu sapulcēm. Kad padomju 

karaspēks atkāpās un pameta Rīgu, Zenta, 
pat neatvadījusies no mātes aizmetās līdzi 
bēgošajam karaspēkam, un likumsakarīgi 
nonāca frontē, kur arī zaudēja savu vēl 
nedzīvoto dzīvi. Ja māte sēroja, tad tēvs 
triumfēja un lepojās, visu savu atlikušo 
mūžu dzīvodams savas meitas slavas ēnā. 
Kādreizējais Rīgas kurpnieks atjaunojoties 
padomju iekārtai Tomē, līdz pat 1957.ga-
dam bija galvenā persona, kas vajāja biju-
šos aizsargus, bagātākos saimniekus, mežos 
sabēgušos leģionārus. Bija galvenais 1949.
gada izsūtīšanu izpildītājs, varbūt pat orga-
nizētājs, kas aktīvi uzskaitīja un izformēja 
izsūtīto mantību. Tomes ļaudis no Jūlija 
baidījās, ienīda un nicināja, un reizē arī ņir-
gājās, jo kārnais vīrelis vēl 10 gadu pēc kara 
staigāja ar plinti plecā,  ļaudis smēja: „Ka 
pat guļot ar to!”

Berta visu to zināja un ļoti pārdzīvoja, 
jo savu vīru ne saprata, ne cienīja un tādēļ 
kopdzīves laikā nervu slodze bija pamatī-
ga, labi, ka bija lieliska saskaņa ar vecāko 
meitu Veltu. Velta bija pabeigusi Mākslas 
akadēmiju un vasarās dzīvoja Krācēs, glez-

noja ziedus, dabas skatus un bija mātei labs 
palīgs un domubiedrs.

Bertas vecākās meitas gleznotājas Vel-
tas Ozols glezniņu „Maijrozītes” Berta man 
gluži negaidīti uzdāvināja vārda dienā un 
aicināja apskatīt savus austos celiņus, gultas 
un sienas segas, gobelēnus un lupatu deķus. 
Redzētais „Krācēs” mani pārsteidza. Gan 
stellēs sāktais darbs gan jau gatavie darbi 
bija tik saskaņotās gaumīgās krāsās un at-
tiecībās, kas liecināja par audējas meistarī-
bu un mākslinieces dotībām. Bertai bija ie-
ceres savos gobelēnos izmantot arī meldrus, 
salmus un rupjas auklas kopā ar krāsainiem 
dzīpariem un radīt dabas gleznas. Man pat 
šķiet, ka savā dzīvē pirmo salmu puzuri re-
dzēju karājamies „Krācēs” pie griestiem, 
istabā, kur grozi ar dzīpariem, dziju saišķi 
dažādās krāsās un toņos, sagrieztu lupatiņu 
maisi, un meldru kaudzīte juku jukām ar 
aizsāktām gleznām un skicēm radīja neaiz-
mirstamu atmiņu gleznu.

Bertas otrā lielā mīlestība bija puķes, un 
viņas puķu dārziņš arī bija neredzēti košs. 
Kādreiz manis Bertai dāvātās dālijas Vel-
tiņa iemūžināja gleznā. Tā man pie sienas 
atgādina šos tik sen sastaptos cilvēkus un 
viņu likteņus.

Jūlijs. kamēr vien spēja ar pakārtu plin-
ti kaklā, braukāja pa skolām un mazajiem 
pionieriem un komjauniešiem stāstīja par 
savu varonīgo meitu. Viņu nemocīja sirds-
apziņas mokas ne par vienu no savas dzī-
ves soļiem. Turpretī Berta ar sapostītiem 
nerviem pameta šo pasauli. Tagad abi bla-
kus atdusas Tomes kapsētā kā jau vīram un 
sievai pienākas. Tagad rimušas sāpes rimis 
arī naids un mūžīgais miers pār visiem, kas 
atstājuši trauksmaino dzīvi.

Manam stāstam par Pārdaugavas „Krā-
cēm” un Ozolu ģimeni ir divējāds nolūks. 
Gribēju pieminēt lieliskos cilvēkus Ber-
tu un Veltu un otrkārt darīt zināmu dažam 
labam „nezinītim”, mutes bajāram, ka 
Jūlijs Ozols nav bijis pat attāls radinieks                         
Robertam Ozolam.

Otto un Maija Ozoli, Roberta vecāki, 
bija ļoti cienījami cilvēki, un tos aizstāvēt 
uzskatu ir arī mans pienākums.

Silvija Grunte

Gleznotājas Veltas Ozolas gleznu izstāde viņas 60 gadu jubilejā Ķeguma skolas zālē 1981. gada 3. novembrī.
No labās – Berta Ozola, blakus meita Velta Ozola, vidū Ineta Poļanska. Izstādi organizēja un

atklāja Ruta Andersone.

Tik netradicionāli un interesanti
31. janvārī Jāņa Akuratera muzejā Rīgā notika kaut kas vēl 

neredzēts – Memoriālo muzeju apvienības un Rakstnieku muze-
ju biedrības „Pils” organizētā izrāde – akcija „Maģiskais teātris 
– ieeja tikai jukušajiem. Akuraters vai Hese?” Tā bija Akuratera 
137. dzimšanas dienas svinēšana, veidojot starptautiska projekta 
izrādi, kura norisinājās Latvijā, Zviedrijā, bet tagad atkal Latvijā. 
Kā raksta Viktors Jansons, „izrāde – akcija ir būvēta kā savdabī-
ga interaktīva spēle perfomances stilā. Mēs vēlamies paskatīties 
uz Akurateru un Hesi caur stikla prizmu. Tā ietver „Stepes vilka” 
komentāru montāžu ar Akuratera dzejas lasījumu, speciāli kompo-
nētiem dziedājumiem, stikla mākslas objektiem un telpas dizainu. 

Var teikt, ka Akuraters un Hallers ir kā divi spoguļi, nolikti pretī 
viens otram. Hese raksta: „Patiesībā visiem cilvēkiem būtu jābūt 
cits citam par spoguli, būtu jāatbild un jāatbilst cits citam.”””

Arī mums, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas teātra ko-
pas audzēkņiem, bija iespēja baudīt izrādi bohēmas stilā Viktora 
Jansona un Jura Kulakova izpildījumā. Lai gan, dodoties uz Aku-
ratera muzeju, vidusskolēnu vidū bija jūtamas šaubas, tikām patī-
kami pārsteigti. Jau ieejot telpās, mūs sagaidīja interesanta stikla 
mākslas izstāde (Ingunas Auderes un Maikla Rodžera darbi), ko V. 
Jansons lieliski izmantoja savā priekšnesumā. Mākslinieks runāja 
par H. Heses romānu „Stepes vilks», to saistot ar mūsdienu ak-
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mūsu Latvijas
cilvēks – nacionālā teātra 
aktieris Jānis Āmanis

Skolā iedibinātā tradīcija tikties ar kādu novadā vai valstī po-
pulāru cilvēku kopīgā Valsts himnas dziedājumā šajā mēnesī turpi-
nājās ar mūsu absolventa un Nacionālā teātra aktiera Jāņa Āmaņa 
viesošanos skolas zālē 4. februārī. 

Tikšanās sākās ar atkalredzēšanos un sasveicināšanos, īsu ie-
skatu aktiera darbībā un kopīgu Valsts himnas dziedāšanu. Pro-
tams, ka to skanīgāku un varenāku padarīja skaistais vidusskolas 
jauktā kora izpildījums (vadītāja M.Līduma). 

Bija tik jauki aktieri Jāni Āmani atkal redzēt pie mums, izvai-
cāt par darbu teātrī, par to, kā tas ir – būt aktierim? Jānim rakstu-
rīgs nepiespiests runas veids, smaids, humora izjūta. Viņš, lai gan 
ir pazīstams kino pasaulē un viens no visnodarbinātākajiem Na-
cionālā teātra aktieriem, nav lepns, jo uzskata, ka lepnība cilvēku 
iznīcina un neļauj attīstīties.

Saprotami, ka galvenā uzmanība tika pievērsta viņa atvei-
dotajai trenera Baumaņa lomai mākslas filmā „Sapņu komanda 
1935”. Skatījāmies filmas kadrus, sižetu par filmas veidošanu, 
ieklausījāmies prominentu cilvēku vērtējumā. Ieraksti mijās ar sa-
runu ar aktieri, viņš labprāt atbildēja uz visiem interesējošajiem 
jautājumiem. Paskatoties zālē, varēja redzēt interesi acīs un nevil-
totu smaidu gan skolēnu, gan skolotāju sejās.

Jānis Āmanis ir īsts savas skolas patriots, līdzīgi kā treneris 
Baumanis – savas Valsts patriots, jo skolas Viesu grāmatā ierakstī-
ja vārdus: „Mīļā skola! Paldies par visu, ko sniedzāt man, jo ļoti 
lielu daļu manas dzīves aizņem tieši Tu, mana skola!”

Mūs priecēja, ka tikšanās bija iespējama tieši nedēļā, kurā fil-
mu „Sapņu komanda 1935” iespējams noskatīties visos mūsu no-
vada Kultūras namos.

Sandra Bērziņa, 
direktora vietniece audzināšanas jautājumos

Pieņemšanā pie skolas direktora, veltījumu skolai rakstot.

Aktierim Jānim Āmanim pielūdzēju mūsu skolā netrūkst.

tualitātēm un Akuratera personību, brīnišķīgi aizraujot publiku. V. 
Jansons arī stāstīja par viņa un J. Kulakova dzīves ainām un lasīja 
savus dzejoļus J. Kulakova mūzikas spēles pavadījumā. Interesan-
ti bija tas, ka būtībā katrs skatītājs kļuva par izrādes līdzradītāju, 
piemēram, mūsu grupas Katrīnai Caunītei nācās uz stikla uzzīmēt 
sirdi dzejas un mūzikas skaņu pavadījumā. Lai gan nobeigums 
bija pārāk piesātināts ar V. Jansona dzeju un uzmanība nedaudz 

atslāba „ audzēkņi priekšnesuma laikā bija izbrīnīti un pārsmēju-
šies līdz pat asarām. Izejot no muzeja, sarunas par atraktīvo izrādi 
vēl turpinājās. Kad pēc izrādes skolotāja S. Bērziņa jautāja, vai 
mēs būtu gatavi doties uz netradicionālā teātra izrādēm vēl, visi kā 
viens atbildēja: „Jā!”

Sandra Balode, 
teātra kopas dalībniece

Ķegumā top jauna dzejniece, 11 gadīgā Sindija Kļaviņa. Viņa 
jau ir sarakstījusi vairākus interesantus dzejoļus. Šis dzejolis 
veltīts visiem Ķeguma novada iedzīvotājiem Valentīndienā.

Valentīndiena
Kad seju rasas zaigās skalojam, 

Tad koši sapņi piepildās,     
Jo mīla Valentīna dienā,         

Tos viegli, lēnām gaisā ceļ. 
Tad mīļos jauki sveicam mēs, 

Un dāvinām tiem sapņus kvēlos, 
Jo Valentīna diena mums, 
Visiem dāvā sapni mīļu, 

To sapni piepildīt mēs spēsim, 
Kā egles meža kalniņā. 

Tās mīlestību pacels augstāk 
Un visi sveiksim ģimeni. 

Vai Labu vēlēt ļaunajiem, 
Ja sirds mums miglā tīta sacīs, 
Jūs mīliet cilvēkus ar prieku , 

Jo sirds mums čukstēs, 
Mīlestība apkampsIesūtīja 5. b klases skolnieces Signija 

Liepiņa un Amanda Laučjuna Sindija Kļaviņa 
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Skatuves runas konkurss „zvirbulis” sākumskolā
Dienas kļuvušas garākas. Biežāk spīd saulīte. Skaļās zvirbuļu 

čalas kādā krūmā liecina par pavasara tuvošanos.
Skolā ir sācies otrais mācību semestris, kas parasti ir arī olim-

piāžu un konkursu laiks, kurā skolēni var apliecināt sevi.
Sākumskolas skolēni 31.janvārī pulcējās uz savu skatuves ru-

nas konkursu „Zvirbulis”. Pirms tam savu prasmi izteiksmīgi runāt 
viņi bija apliecinājuši klasēs, bet skolas konkursā piedalījās 3 kla-
ses labākie runātāji. Diemžēl vīrusi bija ienesuši savas korekcijas 
dalībnieku vidū.

Pirmie savu priekšnesumu sniedza 4.klases zēni, jo novada kon-
kursā viņi startēs 4. – 6.klašu grupā. Mūsu skolu šajā konkursā pār-
stāvēs 4.klases skolnieks Viesturs Laicāns /skolotāja E.Dārzniece/. 
1. – 3.klašu grupā bija 14 dalībnieki. Novadā sākumskolas grupu 

pārstāvēs Anastāsija Postnova /skolotāja M.Andersone/ un Aman-
da Gaile /skolotāja Dz.Kļava/.

 Kamēr žūrija izvērtēja dalībnieku priekšnesumus, skolotāja 
Katrīna Rotgalve skolēniem lasīja savu dzeju. Liels bija skolēnu 
pārsteigums, ka daudzu „Sienāžu”dziedāto dziesmu teksta autore 
ir viņa. Jauki bija skolotājas un „Sienāžu” priekšnesumi. Paldies!

Diplomus un skolotājas A.Zagorskas veidotās medaļas par ie-
gūto vietu konkursā saņēma skolēni, bet skolotājām paldies par 
darbu teica direktora vietniece audzināšanas darbā S.Bērziņa.

Veiksmi novada konkursā visiem tā dalībniekiem!

E.Dārzniece,
 sākumskolas skolotāja

Mazie runātāji par diplomiem un medaļām ir patiesi lepni. 

Karstā ziņa - Katrīna Rotgalve ir ne tikai jauka skolotāja, bet arī vietējā
sabiedrībā labi zināma dzejniece.

IndIvIduālaIs vērtējums

Vārds Uzvārds Komanda
Kopvērtējums

Punkti Acis Zoles Vieta
Uldis Ķibilds Birzgale 99 +117 21 1

Ēriks Karpovičs Ķegums 96 +127 11 2
Ilgonis Dzendoleto Bauska 93 +198 15 3

Ilmārs Vojaks Birzgale 92 +40 15 4
Rihards Gailītis Bauska 91 +172 7 5

Raimonds Možeiks Salaspils 91 +97 11 6

Komandu vērtējums

Komanda
Kopvērtējums

Punkti Vieta
Birzgale 283 1
Bauska 264 2

Salaspils 145 3
Ķegums 96 4
Suntaži 76 5
Ķekava 67 6
Bārbele 50 7

Ķeguma novada domes kausa izcīņa zolītē 2012/2013 

Vidū Uldis Ķibilds (pirmā vieta), pa kreisi  Ēriks Karpovičs (otrā vieta), pa labi 
Ilgonis Dzendoleto (trešā vieta)

Birzgales komanda Ķeguma novada Domes kausa izcīņā zolītē
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Ķeguma atklātā florbola čempionāta pirmā kārta
Ķeguma atklātā florbola čempionāta pirmajā kārtā visās spēlēs uzvarētājiem – 7 

gūtie vārti un sīvas bezkompromisa cīņas.
Ķegums 2 – Birzgale 5:7 (J. Birznieks 2, K. Plotnieks, O. Kozerovskis, S. Mi-

hailovskis – R. Lazdiņš 2, P. Safonovs 2, A. Avens, E. Siliņš, J. Tretjakovs). Neliela 
atslābināšanās spēles pēdējās minūtēs ļāva rezultātam no 7:2 sarukt līdz +2...

rekrūši – rubeņi 7:6 ( G. Jegurs 2, G. Liņģis, R. Katens, R. Zemzāle, R. 
Aleksējevs, a.g. – O. Dudens 2, S. Isjomins, A. Liepiņš, O. Ūdris, G. Ločmelis). 
Veiksmīgs metiens spēles pēdējā minūtē atnesa laimīgu uzvaru rekrūšiem.

Ķegums1 – osports 7:4 (J. Strazdiņš 4, A. Jonikāns, E. Pinka,a.g. – D. Avišāns 
3, V. Konstantinovs). Līdzīgā spēlē savas izdevības ātrajos uzbrukumos labāk spēja 
izmantot ķegumieši.

iecavā spēlē Ķeguma novada galda tenisa veterāni
2. – 3. februārī Iecava uzņēma viesus no visas Latvijas. Sporta 

namā „ Dartija ”ar sacensībām galda tenisā tika atklātas Latvijas 
Sporta veterānu savienības ( LSVS) 50. finālspēles.

Sacensības bija kupli apmeklētas. Vecuma grupās no 40+ līdz 
80+ kopumā startēja 135 dalībnieki, pārstāvot 25 komandas.

Kopvērtējumā 1. vietu ar 4 punktiem izcīnīja Rīgas komanda. 
No otrās līdz ceturtās vietas ieguvējiem bija vienāds punktu skaits 
( 11 ), vietu sadalījumu noteica augstākās vietas skaits: 2. vieta 
Liepājas komandai „ Lejaskurzemes sports ”, 3. vieta Koknesei, 
4. vieta Iecavai. Ķeguma komandai – 12 punkti un 5. vieta. Rīgas 

sporta veterānu klubam – 14 punktu un 6. vieta.
Ķeguma novada komandā startēja: 80+ grupa – Harijs Jaun-

zems ( 3. vieta), Uldis Ābelis ( 4. vieta), 70+ grupa – Mirdza Aiz-
silniece ( 1. vieta), Ruta Auziņa – (4. vieta), 60+ grupa Juris Pivors 
un Vaclavs Griņevičs savās apakšgrupās ieguva 4. vietas, bet nā-
košajā dienā sacensības neturpināja.

Nākamās sacensības dambretē un šautriņu mešanā notiks        
20. aprīlī Bauskā, kur atkal kodolu veidos rembatieši. 

Paldies, Ķeguma novada domei par transportu!
Vaclavs Grinevičs, komandas pārstāvis

Jauninājumi lauksaimniecības zemes iegādes
kreditēšanas programmā

Ir samazināta aizdevumu procentu likme uz 3,315%, un tā būs 
spēkā līdz šā gada 26. jūnijam.

Zemes iegādes aizdevuma summa varēs būt lielāka par vērtētā-
ja noteikto tirgus vērtību. Tas ļaus atsevišķos gadījumos iegādāties 
zemi, kuras faktiskā vērtība ir lielāka par tirgus vērtību, piemēram, 
ja zemes gabals atrodas starp lauksaimniekam jau piederošiem 
īpašumiem un kura iegāde lauksaimniekam ir ļoti būtiska.

Lai paātrinātu aizdevuma saņemšanu, līdz trīs nedēļām ir        
samazināts aizdevuma izskatīšanas laiks Hipotēku bankā un līdz 
septiņām darba dienām VAS „Lauku attīstības fonds”. Tāpat lauk-
saimnieki, kuriem īstermiņā ir pieejami brīvi līdzekļi, būs iespē-
ja zemi iegādāties pirms lēmuma par valsts atbalsta piešķiršanu. 
Tas palīdzēs lauksaimniekiem izvairīties no situācijas, ka ātrāk 
to nopērk zemes pārpircēji. Lai iegādātos zemi pirms valsts at-
balsta piešķiršanas lēmuma, klientam Hipotēku bankā jāiesniedz                  
iesniegums.

Aizdevumu pieteikumi tiks pieņemti līdz 2013. gada beigām. 
Programmas ietvaros viena aizdevuma maksimālais apmērs ir 
100 000 latu, aizdevuma termiņš ir līdz 20 gadiem. Aizdevuma          
pieteikumus pieņem un izvērtē Hipotēku banka, bet par aizdevu-
ma piešķiršanu, pamatojoties uz bankas ieteikumu, lemj „Lauku 
attīstības fonds”.

Pieredzes apmaiņas brauciens tūrisma
nozares interesentiem

LLKC piedāvā apmeklēt vienu no plašākajām tūrisma noza-
res izstādēm visā Eiropā – ITB Berlīnē. Ir sagatavota iespēja tur 
nokļūt līdzīgi domājošu kolēģu grupā, un ne vien apskatīt izstādi, 
bet arī paviesoties dažās Vācijas lauku tūrisma mītnēs, tikties ar 
saimniekiem un padalīties savā pieredzē. Brauciens ir veidots kā 
mācību – pieredzes apmaiņas pasākums, un visus izdevumus var 
attiecināt uz saimniecības/uzņēmuma izdevumiem. Pasākums no-
tiks no 2013. gada 5. – 9.(10.) martam. Brauciena cena 200 – 250 
Ls (atkarīgs no grupas dalībnieku skaita un attiecīgi naktsmāju sa-
maksas; rēķināts uz 20 dalībniekiem). Cenā ietilpst:

- autobusa noma + degvielas izdevumi + ceļa nodokļi         
Lietuvā un Polijā;
- grupas apdrošināšana;
- naktsmājas ar brokastīm;
- grupas  vadītāja-tulka darbs;
- nodokļi Latvijā;
- ieejas karte izstādē.
Papildus izdevumi:
- pusdienas un vakariņas - pēc pašu ieskatiem;
- ieejas kartes pasākumos.

Interesentus lūgums pieteikties LLKC līdz 25. februārim uz 
epastu aija.zidena@llkc.lv vai pa mob.tālr. 26564167.

Hipotēku bankas atbalsta programmas
Tā kā šis gads plānojas būt „tukšais” attiecībā uz Eiropas 

struktūrfondu projektiem, Hipotēku banka piedāvā savas atbalsta 
programmas. Vairāk informācijas http://www.hipo.lv/lv/attistibas_
programmas. Banka piedāvā:

• Starta programma,
• Mikrokreditēšanas programma, 
• MVU izaugsmes aizdevums,
• Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma,
• Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem,
• Zemes iegādes kreditēšanas programma. 

eS atbalsts
Februārī LAD pieņem projektu iesniegumus šādos pasākumos:
• „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” (līdz 28. februārim), 
• Kredītu fonda aizdevums pasākuma „Tūrisma aktivitāšu 

veicināšana” ietvaros, 
• „Lauku saimniecību modernizācija” kooperatīvajām sabied-

rībām,
• „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mež-

saimniecības attīstību pielāgošanu”,
• „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” u.c.

 T.Vaļevko,
novada lauku attīstības konsultants
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policijas ziņas par 2013. gaDa janvāri
02.01.2013. PP saņēma informāciju, ka no kāda sociālā dzī-

vokļa Rembates pagastā tiek iznesti sadzīves priekšmeti (gāzes 
plīts, izlietne, u.c.). Notikuma vietā tika noskaidrots, ka minēto 
lietu iznešana ir saskaņota ar dzīvokļa īrnieku.

02.01.2013. Patrulējot pa Rembates pagastu, netālu no metāla 
uzpirkšanas punkta tika pamanīti aizdomīga izskata sieviete un vī-
rietis, kuri stūma ķerru apsegtu ar segu. Uz vietas tika noskaidrotas 
abu personības, kā arī tika palūgts parādīt, kas atrodas ķerrā zem 
segas, kā rezultātā tika konstatēts, ka vīrietis un sieviete, lai iegūtu 
līdzekļus pārtikas iegādei, bija nolēmuši nodot metāla uzpirkšanas 
punktā zāles pļāvēju. Tā kā minētās personas likās aizdomīgas tika 
fiksēti viņu personu dati un minētais priekšmets – reģistrēts kā ris-
ka informācija.

07.01.2013. Saņemts izsaukums uz Ozolu ielu Ķegumā, kur 
pa logu kādā privātmājā mēģina iekļūt kāds vīrietis. Ierodoties 
notikuma vietā un apskatot mājas apkārtni, tika konstatēts, ka pa 
stalažām, kuras novietotas pie mājas sienas, staigā kaķis.

09.01.2013. Saņemta informācija, ka uz saliņas Daugavā zāģē 
kokus. Apsekojot norādīto vietu, tika pamanīts kāds vīrietis, kurš 
minētajā vietā savāca kritušos kokus.

Ar vīrieti tika veiktas profilaktiska rakstura pārrunas un iz-
skaidrota noteiktā kārtība, kā no valsts un pašvaldības īpašuma 
drīkst ņemt kritušos kokus savām vajadzībām.

09.01.2013. PP saņēma izsaukumu uz Liepu aleju Ķegumā, 
kur netālu no vairumtirdzniecības bāzes uz zemes guļ kāds vīrie-
tis. Ierodoties notikuma vietā, minētais fakts apstiprinājās. Perso-
na tika nogādāta Ķeguma policijas iecirknī, kur tika noskaidrota 
viņa personība, kā arī veikta pārbaude par alkohola koncentrācijas 
daudzuma izelpā, pirmajā reizē alkohola koncentrācija izelpas gai-

sā bija 2.20 promiles, savukārt otrajā reizē ar 15. minūšu intervālu 
– 2.56 promiles. Par konstatēto vīrietim tika sastādīts administra-
tīvā pārkāpuma protokols pēc LAPK 171.panta 01. daļas, pēc kā 
vīrietis tika nogādāts savā dzīvesvietā.

18.01.2013. Netālu no Ķeguma Tautas nama kāds vīrieti po-
licijas a/m priekšā iekrita sniega kupenā. PP darbinieks palīdzēja 
vīrietim piecelties un mēģināja noskaidrot iemeslu šādai vīrieša 
rīcībai. Pieceļot vīrieti kājās, tas nevarēja sakarīgi atbildēt uz uz-
dotajiem jautājumiem, tāpēc personu nogādāja Ķeguma policijas 
iecirknī, kur noskaidroja viņa personību un veica pārbaudi par al-
kohola koncentrācijas daudzuma izelpā. Pēc pārbaudes veikšanas 
vīrietim sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu pēc LAPK 
171. panta 01. daļas, pēc tam personu nogādāja dzīvesvietā.

21.01.2013. Kāds HES darbinieks labajā Daugavas krasta pusē 
bija pamanījis vīrieti, kurš pēc viņa teiktā bija atradies tuvu neaiz-
salušajai ūdens tilpnei. PP darbinieki veica vairākkārtēju notikuma 
vietas apsekošanu, bet nekādas pēdas, vai citas pazīmes norādītajā 
vietā nekonstatēja.

31.01.2013. Ķeguma pašvaldības policijas darbinieku palī-
dzību lūdza Sociālais dienests, kur kāds apmeklētājs bija nepa-
mierināts ar pieņemto lēmumu un, agresīvā veidā pārkāpjot, vis-
pārpieņemtās normas pret to iebilda. Ar agresīvo personu veica 
profilaktiska rakstura pārrunas un izskaidroja kādas sekas var radīt 
viņa rīcība.

Kā katru mēnesi aktuāls ir suņu jautājums, ļoti bieži no Ķegu-
ma novada iedzīvotājiem tiek saņemtas sūdzības par klaiņojoša-
jiem suņiem, kā arī citiem mājdzīvniekiem un pat ir bijusi nepie-
ciešamība jautājumu risināšanā iesaistīts Pārtikas un veterinārais 
dienests.

Dzīvi nevar izteikt ar vārdiem –
Biji un esi ziedošs kā pļava,
Lai ir šie gadi bagātība Tava.

Ar jaunām idejām problēmas Tev nava,
Jo kalpot cilvēkiem ir slavējama lieta,

Un siltumam lai Tavā sirdī vieta!
Sveicam Hariju Jaunzemu

85 gadu jubilejā!
Vēlam veselību un vēl daudz možu 

un radošu gadu mūsu vidū!

Ķeguma novada pensionāru biedrība

Ķeguma tautas namā
2. martā plkst. 12:00

iepazīšanās ar grāmatu
„tomes pagasts. laiki un 

cilvēku likteņi ”, 
izstādes atklāšana

un sarunas pie tējas tases.

07. martā. plkst.17:00
Tomes skolā

Muzikāli literāra improvizācija
veltīta Starptautiskajai

sieviešu dienai

„MīleSTībaS
vēSTuleS SievieTei”

vēstules iesūtīt līdz 02.03.2013
Tomes filiālbibliotēkas pastkastē,
vai elektroniski: fagita@inbox.lv

Sīkāka informācija pa tālr. 27843230

Sala pieskāriens… 
un gaisma zūd, 

bet sirdīs šai gaismai, 
uz mūžu būt…

anna Pīķe 
dzimusi 1928.g

 skaidrīte volosņikova  
dzimusi 1926.g.

Izsakām līdzjūtību tuvinikiem! 

Mūžībā aizgājuši
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Ķeguma Tautas nams izsludina
pieteikšanos konkursam,

kurā nav vecuma un talantu ierobežojumi.

„Ķeguma novada talants 2013”
Konkurss dos lielisku iespēju novērtēt un apbalvot

mūsu Ķeguma novada talantus.
Pašiem dalībniekiem būs iespēja parādīt savas

prasmes un tās pilnveidot.
Gaidām Jūsu pieteikumus līdz

20. februārim.
Pieteikumus varat sūtīt elektroniski Dacei Māliņai

e-pasts: dace.malina@kegums.lv vai ienest tos personīgi Ķeguma tautas namā.
Pieteikumā norādiet savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, vecumu un Jūsu talantu.

9. martā plkst. 22:00
Birzgales tautas namā

Sieviešu dienas balle
Spēlē grupa

„Brāļi optimisti”
Ieeja līdz plkst. 23:00 – 2Ls, vēlāk – 2,50Ls

Galdiņus lūdzu rezervēt līdz
7. martam pa tālruni 29424612

Ķeguma tautas namā
8. martā plkst. 21:00

Sieviešu dienai
veltīta balle

„Bez sievietēm nekā!” 
spēlē grupa „ko es zinu”

Ieeja 2 ls 
galdiņus varat rezervēt līdz 5. martam 

pa tālruni 65038875, mob. 22010300

LIELĀ GAVĒŅA REKOLEKCIJAS
Ogres Sv. Meinarda baznīcā vadīs 
priesteris eksorcists no Ukrainas

Jan Bielecki MIC
svētdien 17. februārī sv.mise

10.00 un 12.00;18.00
Pirmdien 18. februārī sv.mise

8.00; 10.00; 18.00;
otrdien 19. februārī sv.mise

8.00; 10.00; 18.00;
Priesteris Jans pieņem individuāli, uzklausa un palīdz 

risināt garīgās dzīves problēmas.
Palīdz atrisināt : Attiecības ģimenēs, vecāku starpā. 

Vecākiem ar bērniem un mazbērniem.
Attiecības darba kolektīvos. Alkohola, narkotiku, 
datorspēļu un citas atkarības. Palīdz personām, 
kuras pareizas informācijas trūkuma rezultātā ir 

meklējušas dziednieku, ekstrasensu un astrologu 
palīdzību, un ir nokļuvušas lāstu atkarībā, līdz ar 
to ir iemantojušas smagas psiholoģiska rakstura 

problēmas. Palīdz personām kuru sirdsapziņa cieš 
par pagātnē – īpaši jaunībā izdarītiem Dieva likumu 

pārkāpumiem.
Tēvs Jans kā priesteris kalpo - 32 gadus,  vairākus 

gadus palīdz cilvēkiem atbrīvoties no augstāk 
minētajām problēmām.  

       Mariāņu Tēvs ir darbojies  Ukrainā, Polijā, 
Baltkrievijā un ir labi pazīstams Latvijas draudzēs. 

Laipni aicināts tiek ikviens interesents neskatoties uz 
konfesionālo  piederību.

Jautājumu gadījumā sīkāka
informācija uzziņām

Prāvests K. Bojārs: 26551206; 65022458  
Priesteris A. Trapučka: 29190359

Ķeguma tautas namā
19. februārī plkst. 11:00

„Māmiņu forums”
Aicinām Ķeguma jaunās

māmiņas uz „Māmiņu forumu”, kurā nos-
kaidrosim kādi pasākumi, nodarbības vai 

lekcijas būtu nepieciešamas Ķeguma
tautas namā māmiņām ar bērniem. Pie 

tējas tases pārrunāsim Jūsu
idejas, kopā mēs tās varam realizēt!

Ķeguma tautas namā
23. martā plkst. 11:00
norisināsies konkurss

Ķeguma „Cālis 2013”
Aicinām dziedātājus līdz 6 gadu vecumam. 

Dalībniekiem jāpiesakās līdz 14. martam, aizpildot 
anketas, www.kegums.lv mājas lapā vai arī Ķeguma 

tautas namā.

15. martā plkst. 16:30
Birzgales tautas namā 

birzgales pagasta
Dziedošo ģimeņu koncerts 

Ģimenes, kas vēlas parādīt savu prasmi dziedāšanā, 
lūdzu pieteikties pie mūzikas skolotājām Sandras Siliņas un Ineses Martinovas 

Ieejas maksa uz pasākumu: saldumi, limonāde un citi našķi. 

Kontakttālrunis informācijai: 29424612

16. februārī plkst. 22:00
Birzgales tautas namā

Valentīndienas balle
Spēlē grupa

„Brīvdiena”
Ieeja līdz plkst. 23:00 – 2Ls, vēlāk – 2,50Ls

Galdiņus lūdzu rezervēt līdz
15. februārim pa tālruni 29424612
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rembates tautas namā
23. februārī plkst. 21:00

kafejnīcas vakars
Par mūziku rūpēsies grupa

„sikspārņi”
Ieejas maksa 2.00 Ls

PRivĀTSLudinĀJumi

„Sapņu komanda 1935”
Rembates Tautas namā
16.02.2013 plkst. 18:00 

Tomes skolas telpās
16.02.2013 plkst. 13:00 

Ieejas maksa 1.70 Ls

SIA „KlIerS” /Lic.Nr. CS-2ME0035/
sadarbībā ar SIA „Rembates Metāls”

•	  sadarbībā ar
       SIA„Rembates Metāls”
• iepērk metāllūžņus
• iepērk transporta līdzekļus 
• norakstām, utilizējam a/m
• konstrukciju demontāža,izvešana
• izbraucam pie klienta  
Ķeguma nov., Rembate, “Viktors”

T. 29320387, 65055821
• iepērk mežus īpašumā, cirsmas 

T. 29188981

 Bezmaksas kursi
uzņēmējdarbības uzsākšanai
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība 
sadarbībā ar Ogres Attīstības un Inovā-
ciju mācību centru, Leonardo da Vinci 
projekta NewsJob ietvaros, piedāvā 70 
h bezmaksas kursus uzņēmējdarbības 

uzsākšanai. Priekšroka bezdarbniekiem 
virs 45 gadiem ar vidējo vispārējo vai 

vidējo profesionālo izglītību.
 Kursu sākums Ogrē,

Grīvas ielā 4a, 25. februārī
Pieteikšanās pa telefonu 26178703 vai pa 

epastu: sarmite.pilate@laea.lv līdz
18. februārim

26. fEbRuĀRī pLKSt. 15:00 
birzgales tautas namā

Dārzkopības seminārs – 
puķu un Dārzeņu sēklas
1. Sēklu kvalitāte – labas vai ne tik labas

2. Pieļaujamās dīgstības normas
un garantijas

3. Sēklu diedzēšana. Skarifikācija
un stratifikācija

4. Sēklu uzglabāšana
5. Pēdējo gadu puķu un dārzeņu

jaunumu tendences 
semināru vadīs Dārzu Centra Hedera 
(rīga) vadītājs, selekcionārs raimonds 

petrovskis. semināra laikā varēs
iegādāties puķu un dārzeņu sēklas. būs 
arī katalogi sēklu, sīpolpuķu un stādu

pasūtīšanai pa pastu.
http://www.hederagardens.lv/ 

Ziemas sporta diena

 „RŪĶU ŠĻŪCIENS”
 sestdien, 16. februārī plkst. 11:00 
Birzgalē, parkā pie muzeja 

• slēpošana ar biatlona elementiem
• sacensības ragaviņu vilkšanā

• apgūsim pareizas nūjošanas iemaņas
• cienasts un balvas 

Aicināti dalībnieki un līdzjutēji!

Pārdod medu. Tālr. 26182284
Pārdodu skābētus kāpostus ar ķimenēm un 
burkāniem, bez ķimenēm ar burkāniem, kā arī 
bez burkāniem un ķimenēm – tīrus skābētus. 
Kāposti skābēti dabīgi, un nekāda etiķa! Tikai 
dabīgs PROCESS! Lielākos daudzumos pasūtīt 
nedēļu iepriekš! Cena atkarībā no daudzuma. 
Jo vairāk, jo lētāk. Atrodos Staru ielā 12 Tālr. 
20464849 parastais tālr. – 65038766 – Vitauts
Pārdodu divistabu dzīvokli Ķegumā, Staru ielā 
– 12, 1.stāvs. Cena – 8500 LVL  
Ja nopietns pircējs, tad cena apspriežama. Tālr. 
20464849 parastais tālr. – 65038766
Kravu pārvadājumi – 0,5 T ar Opel Combo. 
Tālr. 26484485

SIA
„SOLID METAL”

Licence Nr. 2010-02/269

IEPĒRK MELNOS UN KRĀSAINOS
mETāLLŪŽņus

◊ Autoevakuātors līdz 4 t.
◊ Mēbeļu, materiālu, iekārtu 

pārvešana ar furgonu (21 m3).
T. 26 338 775,  26 679 374

ĶegumA tAutAs nAmĀ
16. februārī plkst. 18:00
par godu visu mīlētāju dienai būs 

skatāma Latvijas Kultūras akadēmijas 
Latvijas Kultūras koledžas studentes 
Laumas Vītolas diplomdarba izrāde

„Vēja stikls”
pēc Leldes stumbres lugas „Vēja 

stikls” motīviem.
Ieeja Ls 1

Pirmā lielā labdarības izsole Ķegumā
Ķeguma TauTas namā

2013. g . 9. marts plkst. 11:00 
Izsoles kārtība un noteikumi.
1. Izsoles dalībnieki ir jebkurš Ķeguma novada iedzīvotājs vai draugi.
2. Izsoles priekšmetus nodot Tautas namā līdz 6.03.
3. Izsolei nodot var jebkurus priekšmetus: grāmatas, traukus, mājsaimniecības 
priekšmetus, gleznas, kristālus, suvenīrus, rokdarbus utt. Lūgums nenest apģērbu.
4. Izsole notiek ar augšupejošu soli. Izsolāmo priekšmetu starta cena – 0,20 Ls
5. Ar izsoles norises un uzvedības noteikumiem dalībnieki tiks iepazīstināti izsoles sākumā.
6. Izsoles dalībniekiem ieteicams nodrošināties ar maza nomināla naudas vienībām.

Kontaktpersonas– Ināra Vītola (26401591) un Dace Māliņa (65038875/ 22010300 ).
Izsoles organizators: Soroptimistu klubs
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