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17.janvārī aizsardzības nozares 
vadība tikās ar Latvijas darba 
devējiem – uzņēmumu, biedrību, 
pašvaldību un izglītības iestāžu 
pārstāvjiem, lai pateiktos par 
viņu atbalstu un ieguldījumu Ze-
messardzes stiprināšanā.
Svinīgajā apbalvošanas ceremoni-
jā piedalījās aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis, Aizsardzī-
bas ministrijas valsts sekretārs Jā-
nis Garisons, Nacionālo bruņoto 
spēku komandieris ģenerālleitnants 
Leonīds Kalniņš, Zemessardzes 
bataljonu pārstāvji un Latvijas dar-
ba devēji, kas atbalstījuši Zemes-
sardzi.

“Šodien vienkopus esam pulcē-
juši uzņēmējus, pašvaldības, mācī-
bu iestādes, kā arī biedrības, kurām 
vēlamies teikt vislielāko paldies 
par atbalstu Zemessardzei un 
sniegto ieguldījumu valsts drošībā. 
Ceru, ka sabiedrībā vairosies iz-
pratne par iespējām, kā mēs kopīgi 

varam stiprinām Latvijas drošību. 
Arī šādi – atbalstot zemessargus 
un viņu aktīvo apmācību procesu!” 
savā uzrunā uzsvēra aizsardzības 
ministrs R. Bergmanis.

Tāpat aizsardzības nozares va-
dība pasniedza pateicības rakstus 
vēl 55 uzņēmumu, pašvaldību un 
izglītības iestāžu pārstāvjiem, kuri 
pērn atbalstījuši Zemessardzi, tai 
skaitā arī Ķeguma novadam. Patei-
cības rakstu Aizsardzības ministrijā 
bija ieradies saņemt Ķeguma nova-
da domes priekšsēdētāja vietnieks 
Kristaps Rūde.

Latvijas uzņēmumi un iestādes 
apbalvošanai izvēlētas, izvērtējot 
zemessargu sniegtās atbildes ap-
taujas anketās, kā arī Zemessardzes 
bataljonu komandieru ieteikumus.

Informācija sagatavota izmantojot 
AM Militāri publisko attiecību

departamenta Preses nodaļas
vecākās referentes

Aivas Kokorišas rakstu
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Tomē viesojas 
Lidija Lasmane-

Doroņina
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Notikusi cīņa 
par Ķeguma 
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Ķeguma novada pašvaldība atpirks katlumāju
„Tas ir vēsturisks lēmums!” – ar
šādiem vārdiem Ķeguma nova-
da domes priekšsēdētājs Ilmārs 
Zemnieks noslēdza Ķeguma no-
vada domes izskatīto jautājumu 
par galvojuma sniegšanu paš-
valdības SIA „Ķeguma Stars” 
katlumājas iegādei no VAS 
„Latvenergo”. Cena – 620 tūk-
stoši eiro. Vai tas ir daudz?

„Ja mēs celtu savu katlumāju, 
mēs saskartos ar ļoti sarežģītiem 
jautājumiem – zeme, projekts, 
laiks, kurā tiktu uzcelta katlumāja 
(apmēram divi gadi), un nepare-
dzams tarifs gala rezultātā. Paš-
reiz pieņemtajā risinājumā varam 
jau tagad rēķināt domei apstipri-
nāšanai iesniedzamo tarifu 2018.–
2019. gada apkures sezonai. Tas 
būs vismaz par 10% zemāks,” 
skaidro Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Imants 
Smirnovs. „Būsim saimnieki savā
katlumājā un nemaksāsim liekus 
naudas līdzekļus VAS „Latvener-
go”. Tas ļaus gan iedzīvotājiem, 

gan pašvaldībai ieekonomēt nau-
das līdzekļus ļoti daudzu citu jau-
tājumu risināšanai.”

Pirms domes lēmuma pieņem-
šanas Ķeguma novada pašvaldī-
bas izpilddirektors Edvīns Bart-
kevičs informēja, ka VAS „Latv-
energo” valde ir nosūtījusi SIA
„Ķeguma Stars” priekšlikumu ie-
gādāties katlumāju Ķegumā.

„Šis jautājums tika risināts jau 
vairākus gadus un beidzot tiks 
atrisināts. Tas būs liels ieguvums 
mums visiem. Pašvaldībai kopā
ar SIA „Ķeguma Stars” priekšā
jauni izaicinājumi šīs katlumājas 
darbības nodrošināšanai un jau-
no tarifu un maksāšanas kārtības 
izstrādei!” piebilda Imants Smir-
novs. „Lai mums veicas!”

Kintija Sparāne

Ķeguma novada domes 
14. marta sēdē deputātu vairā-
kums atbalstīja ieceri ņemt aiz-
ņēmu Valsts kasē 458 551 eiro 
apmērā, lai veiktu papildu 
darbus vispārējās pirmsskolas 
izglītības iestādes (VPII) „Gais-
miņa” piebūves būvniecībai. 

Iepirkuma procedūras rezultātā, 
kas paredzēja VPII „Gaismiņa” 
piebūves būvprojekta izstrādi un 
būvniecību, tika izvēlēts preten-
dents SIA „Būvalts R”.

Uzsākot līgumā paredzētos pro-
jektēšanas darbus, tika konstatēts, 

ka nepieciešams veikt papildu 
darbus, kas neplānoti palielināja 
būvapjomu un līgumcenu, kā arī
nepieciešams nodrošināt būvnie-
cības projektēšanas un celtnie-
cības procesa atbilstību Latvijas 
Republikā spēkā esošo būvnor-
matīvu prasībām šādām būvēm, 
kā arī jāizpilda atbildīgo institūci-
ju, to skaitā Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta un Veselī-
bas inspekcijas, norādījumi, kuru 
neizpilde liegtu VPII izmantošanu 
no jaunā mācību perioda sākuma. 

Papildus iegūtais  nansējums
ļaus VPII „Gaismiņa” atvērt čet-
ras jaunas grupiņas (iepriekš tika
plānots izveidot divas), kā arī atse-
višķu sporta zāli, tiks labiekārtoti
celiņi, izbūvēts teritorijas apgais-
mojums, sakārtota lietus ūdens
noteksistēma un izveidota silto
smilšu terapijas telpa un Monteso-
ri kabinets, tiks atdalīta saimniecī-
bas zona, izveidots atbilstošs zo-
nējums pa vecuma grupām, kā arī
izbūvētas septiņas nojumes, kurās 
bērniem aktīvi pavadīt laiku.

Kintija Sparāne

Tomes pagastā 
nosvin pavasara 

saulgriežus
6.lpp.

Papildu finansējums VPII „Gaismiņa”

ILMĀRS 
ZEMNIEKS,
Ķeguma 
novada 
domes 
priekšsēdētājs

Pavasaris ir 
atnācis!

Ziemassvētki, Liela diena –
Tie Dievam lieli svētki.
Ziemassvētkos Dievs piedzima,
Lieldienā šūpli kāra.
Meteņu laiks februārī ievada pa-
vasari. Cilvēkiem daba dod sig-
nālu, ka marts nāks ar pavasari. 
Ziemai ir dots vēl pēdējais mēne-
sis, lai izpaustos savā skarbumā
un aukstumā, ko mēs šogad arī
sajutām. Meteņi bija piemērots 
laiks, lai apzināti noteiktu savus 
nākotnes plānus. Lielākie saim-
nieciskā gada plāni un projekti 
ir izrunāti, sarakstīti, nolemti un 
sākti jau īstenot. 

Astronomiskos pavasara saul-
griežus jeb Lielo dienu (20. vai 
21. martā) un Lieldienas kristīgajā
kalendārā (šogad 1. aprīlī) varam 
svinēt ar labi padarīta darba sajūtu. 
Ziema ir beigusies, diena par nakti 
kļūst garāka. Marts ir kļavu un bēr-
zu sulu, pirmo putnu dziesmu, zaļo 
zāles asnu un jauno lapu pumpuru 
laiks. Gadalaiki sāk mīties, laiks pa-
vasarim iekustināt dzīvības spēkus, 
ko dinamiski parāda iešūpošanās 
simboliskā jēga Lielajā dienā. Pa-
vasaris ir Dieva gaismas atdzimša-
nas laiks. Saulīte atkal kāpj kalnā, 
dodot mums vairāk gaismas un 
enerģijas šā gada uzdevumu veikša-
nai, bet bez pārsteidzības, jo pava-
saris vēl tikai sākas. 

Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz.
Pamazām es grozīju
Lielus, mazus kumeliņus!

Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē
10. aprīlī plkst. 17.30 Tomes Tautas namā iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar Ķeguma novada 
domes pārstāvjiem, deputātiem un speciālistiem. Būs iespēja uzklausīt Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja ziņojumu par šogad plānotajiem darbiem un priekšsēdētāja vietnieka atskaiti par
pērn paveikto. Tikšanās noslēgumā ikviens varēs arī uzdot sev aktuālus jautājum us un diskutēt 
ar speciālistiem.

Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks 
iepazīstas ar katlumāju.
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Pieslēdzoties pilsētas ūdens 
un kanalizācijas tīkliem, 

izmanto pašvaldības atbalstu
u 2. lpp.

 Birzgalietēm augsti 
panākumi dziedāšanas 

sacensībās 
 u 4. lpp.

Novadā krāšņi
svinēsim

Meteni
 u 7. lpp.
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12.janvārī Ķeguma komercno-
virziena vidusskolā aizvadīts 
SDK „Ķegums” sadraudzības 
koncerts „Sadancis ziemas vidu-
cī”.

Uz koncertu bija ieradušies septiņi 
draugu senioru deju kolektīvi no 
visas Latvijas: SDK „Sidrabene” 
(vadītāja Aija Āre), SDK „Rīga-
va” (vadītāja Dace Cible), SDK 

„Lēdmane” (vadītāja Agnese Lep-
se), SDK „Senči” (vadītājs Viktors 
Leimanis), SDK „Spriguļi” (vadī-
tāja Līga Lancmane), SDK „Zie-
meļblāzma” (vadītāja Gundega 
Prancāne), SDK „Degļi” (vadītāja 
Anda Krišana).

Krāšņo koncertu atklāja paš-
māju deju kolektīvs „Ķegums” 
(vadītājs Juris Driksna) ar deju 
„Sābru padespaņ”. Savukārt visa 
vakara gaitā ar interesantām atzi-
ņām klātesošos iepriecināja pasā-
kuma vadītāja Dace Māliņa. Un, 
protams, sadraudzības koncerta 
draugu kolektīvi jūsmināja ar da-
žādām dejām, kas priecēja gan sir-
di, gan dvēseli. Kā teica pasākuma 
vadītāja: „Ar vārdiem nevar izteikt 
neizmērojamo prieka sajūtu, dzīves 
mīlestību un šarmu, kas piemīt de-
jotājiem.”

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

15.janvārī apritēja 40 gadi, kopš 
iedarbināja pirmo turbīnu (Nr.5) 
paplašinātajā Ķeguma HES krei-
sā krasta ēkā (Ķeguma HES-2). 

Lai varētu pilnvērtīgi izmantot Pļa-
viņu HES tehniskās un operatīvās 
priekšrocības, bija nepieciešams 
paplašināt Ķeguma HES. Strādājot 
galotņu režīmā, Pļaviņu HES lai-
da lejā ūdeni līdz 3000 mᶾ/sek, bet 
Ķegums varēja paņemt tikai ap 700 
mᶾ/sek. Veidojās lielas, pat nepie-
ļaujamas Ķeguma ūdenskrātuves 
līmeņa svārstības. Paplašināšanas 
projekta pamatā tika likti princi-
piāli risinājumi:

-  Paplašināto daļu būvēt četru 
ūdens pārgāznes aizvaru aizsegā;

-  Maksimāli izvairīties no ie-
jaukšanās esošā aizsprosta kons-
trukcijā;

-  Spēkstacijas ēkas konstrukci-
ju un agregātus pieņemt kā pusi no 
jau uzbūvētās Rīgas HES;

-  Likvidēt plostu un potenciālo 
kuģu ceļu;

-  Jaudu izdot 110 kV tīklā.
Šie principi radīja virkni sarež-

ģījumu: krituma zudumus avanka-
meras ieplūdē un sūccaurules iz-
plūdē, visa hidromezgla caurplūdes 
spējas samazināšanos.   

Būvdarbus uzsāka 1976.gadā. 
Pēc plāna pirmo hidroagregātu 
vajadzēja iedarbināt 1978.gada 
beigās. Bet būvdarbi iekavējās un 
decembra otrajā pusē uznāca stiprs 

sals: -31, -32, -33 °C. Būve iesala. 
Ar elektrokaloriferiem tikai dažās 
telpās varēja temperatūru noturēt 
virs nulles. Atbrauca Enerģētikas 
ministra pilnvarotais Ivancovs 
(viņš bija arī Valsts pieņemšanas 
komisijas vadītājs) un uzstāja, lai 
iedarbinātu turbīnu. Mēs iebildām, 
likām priekšā iedarbināšanu pārcelt 
uz aprīli, pirms paliem un reizē ie-
darbināt arī otro (Nr.6) hidroagre-
gātu. Nē! Centrālkomitejai jau esot 
noziņots par gatavību. Bet kā saka 
tautas paruna: arī muļķim Dievs 
palīdz – janvāra sākumā iestājās 
atkusnis, mēs varējām pacelt iesa-
lušos aizvarus, ielaist ūdeni avan-
kamerā (ar visu atstāto celtniecī-
bas torņa celtni pret trešo turbīnu, 
to demontēja tikai maijā), turbīnu 
traktā un 1979.g. 15.janvārī turbīna 
tika iedarbināta tukšgaitā. Pēc stei-
dzīgām pārbaudēm un ieregulēša-
nas 16.janvārī ģeneratoru pieslēdza 
tīklam.

Mēs visi bijām pārsaluši. Tā 
bija vissmagākā un vismuļķīgākā 
hidroagregāta iedarbināšana kaskā-
des vēsturē no kopējām 19 reizēm. 
Tad atkal sals, aizsala dzesēšanas, 
tehniskā ūdens un ugunsdzēšanas 
sistēmas un viss atkusa tikai ap Jā-
ņiem... Pēc pēdējo divu agregātu 
iedarbināšanas līdz gada beigām 
Ķeguma HES sasniedza savu ko-
pējo jaudu 260 MW.

Harijs Jaunzems

40 gadi kopš iedarbināts
Ķeguma HES-2

Noticis sadraudzības koncerts „Sadancis ziemas viducī”

Koncertu atklāja pašmāju deju kolektīvs „Ķegums”.

Foto: Mārtiņš Laģis. Ķeguma HES šodien.

Ķeguma novada pašvaldība 
saņem Aizsardzības ministrijas 
pateicības rakstu

Svinīgais raksta pasniegšanas brīdis.

Jaunieti!
Ja Tev ir 15-29 gadi, 

ja Tu nestrādā un nemācies,

Tev ir iespējas to mainīt-
apgūt jaunas iemaņas,

iepazīt profesijas,
saņemt individuālu atbalstu

no speciālistiem 
un daudz ko citu…

Izmanto iespēju 
apgūt ko jaunu, 

saprast, ko vēlies!
Tev tas nemaksās neko..

Zvani: 26399007 un uzzini vairāk!

Projekts «Proti un Dari», Nr.8.3.3.0/15/1/001
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PAŠVALDĪBA

Fiziskās personas, kuru īpašumu 
tuvumā izbūvēti pilsētas ūdens 
un kanalizācijas tīkli, var izman-
tot pašvaldības atbalstu, lai tiem 
pieslēgtos.

Ūdens un kanalizācijas tīkli ir izbū-
vēti šādās ielās:

ĶEGUMĀ
Daugavgrīvas, Kastaņu (tikai 

kanalizācija), Komunālā, Lazdu (ti-
kai kanalizācija) ielas.

Kuģu, Lāčplēša, Rīgas, Upes 
ielas, Liepu aleja, Stacijas laukums.

Aizvēja, Pakalnes, Pļavas, Prie-
žu (ne visā garumā), Staru ielas.

Birzes (ne visā garumā), Celt-
nieku, Rasas, Siguldas ielas.

Ogres, Skolas, Smilšu ielas.

REMBATĒ
Birzes, Dārza, Kaktu, Ķeguma, 

Lejas, Lielvārdes, Liepu, Meža, 
Pļavas, Sporta ielas.

No 2016.gada 21.decembra 
ir spēkā saistošie noteikumi 

Nr.25/2016 “Ķeguma novada paš-
valdības līdzfinansējuma piešķir-
šanas kārtība nekustamo īpašu-
mu pieslēgšanai centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīk-
liem”, kas izdoti saskaņā ar Ūdens-
saimniecības pakalpojumu likuma 
6.panta sesto daļu. Šie saistošie 
noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķe-
guma novada pašvaldība piešķir lī-
dzfinansējumu tās administratīvajā 
teritorijā esošu fiziskām personām 
piederošu nekustamo īpašumu pie-
slēgšanai centralizētajiem ūdensap-
gādes un/vai kanalizācijas tīkliem 
ar mērķi veicināt kanalizācijas un 
ūdensvada tīklu sakārtošanu un sa-
mazināt vides piesārņojumu.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu 
var pretendēt gan nekustamā īpašu-
ma īpašnieks vai valdītājs, gan ne-
kustamā īpašuma zemes nomnieks. 
Jāņem vērā, ka pieslēguma izbūve 
ar pašvaldības līdzfinansējumu ie-
tver ūdensapgādes vai kanalizācijas 
tīklu izbūvi pretendenta nekusta-

majā īpašumā esošo ūdensapgādes 
vai kanalizācijas sistēmu savieno-
šanai (tieši vai pastarpināti) attiecī-
gi ar centralizētā kanalizācijas vai 
ūdensvada maģistrālo vadu pieslē-
guma vietām. Pieslēguma izbūve 
šajā izpratnē neietver iekšējās sa-
dzīves kanalizācijas vai ūdensvada 
sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju.

Līdzfinansējums tiek piešķirts 
pieteikumu saņemšanas secībā, 
pašvaldības attiecīgā gada budže-
tā šim mērķim paredzēto finanšu 
līdzekļu ietvaros. Līdzfinansējums 
tiek piešķirts 40 euro apmērā par 
vienu garuma metru katra pieslēgu-
ma izbūvei gan ūdensapgādes, gan 
kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk 
kā 800 eur par vienu pieslēgumu.

Lai saņemtu līdzfinansējumu, 
jāvēršas ar iesniegumu pašvaldības 
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
“Ķeguma Stars”. Iesniegumam jā-
pievieno nekustamā īpašuma piede-
rību apliecinoša dokumenta kopija. 

SIA “Ķeguma Stars” pēc iesnie-

guma saņemšanas divu nedēļu laikā 
apseko objektu un izstrādā Tehnis-
kos noteikumus, kuros norāda Pie-
slēgumu izbūves nosacījumus un 
katra nepieciešamā pieslēguma ga-
rumu (metru skaitu) ūdensapgādes 
vai kanalizācijas sistēmu pieslēg-
šanai centralizētajiem kanalizācijas 
vai ūdensvada tīkliem. Informāciju 
par pretendentu ar visiem pamato-
juma dokumentiem un savu atzinu-
mu SIA “Ķeguma Stars” iesniedz 
Ķeguma novada domes Tautsaim-
niecības komitejai. Lēmumu par 
līdzfinansējuma piešķiršanu vai 
atteikumu piešķirt līdzfinansēju-
mu pieņem dome, pamatojoties uz 
Tautsaimniecības komitejas ietei-
kumu.

Ja domes lēmums par līdzfinan-
sējuma piešķiršanu ir pozitīvs, tad 
pašvaldība 10 darba dienu laikā 
sagatavo un piedāvā pretendentam 
slēgt rakstisku vienošanos par lī-
dzfinansējuma saņemšanas kārtī-
bu. Līdzfinansējuma saņemšanai 

pretendentam pieslēguma izbūve 
jāveic saskaņā ar būvniecību regla-
mentējošiem un normatīvajiem ak-
tiem, SIA “Ķeguma Stars” izsnieg-
tajiem tehniskajiem noteikumiem 
un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 mēnešu 
laikā no vienošanās noslēgšanas 
dienas, ja domes lēmumā par līdzfi-
nansējuma piešķiršanu nav noteikts 
garāks termiņš.

Pēc pieslēguma izbūves preten-
dents par to informē SIA “Ķeguma 
Stars”, kurš nekavējoties pārbauda 
pieslēguma izbūvi, noplombē ko-
mercuzskaites mēraparātu, noslēdz 
līgumu par kanalizācijas un/vai 
ūdensapgādes pakalpojuma snieg-
šanu un iesniedz pašvaldībai atzinu-
mu par pieslēguma līdzfinansējuma 
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc 
šī atzinuma saņemšanas pašvaldība 
ieskaita līdzfinansējumu pretenden-
tam norādītajā bankas kontā.

Saistošie noteikumi attiecas ti-
kai uz no jauna veidojamiem pie-
slēgumiem.

Pieejams pašvaldības atbalsts,
lai pieslēgtos pilsētas ūdens un kanalizācijas tīkliem

DIGITĀLĀ PASTKASTĪTE 
SAZIŅAI AR VALSTI PORTĀ-
LĀ LATVIJA.LV

•  Lai varam droši un savlaicīgi 
piegādāt Tev informāciju, aktivizē 
savu digitālo pastkastīti un saņem 
informāciju elektroniski!

• E-adrese ļauj būt mobilam 
un saņemt oficiālās ziņas no valsts 
iestādēm vienuviet un elektronis-
ki; 

•  Esi mobils, ietaupi laiku un 
naudu! E-adrese ļauj brīvi ceļot, 
jo neprasa pielāgoties pasta noda-
ļas darba laikam un aizstāj ierak-
stītu vēstuli.

• Palīdz ietaupīt  gan privātos, 
gan valsts resursus.

Zemāk atbildes uz biežāk uz-
dotajiem jautājumiem!

A) Par e-adresi
Kas ir e-adrese?
E-adrese ir rīks, kas ļaus droši sa-

zināties iedzīvotājiem/uzņēmumiem 
ar valsts un pašvaldību iestādēm. Ja 
aktivizēsiet savu e-adresi, jūs turp-
māk vienuviet saņemsiet visu valsts 
un pašvaldības iestāžu sūtītās ziņas 
un dokumentus. Nebūs vairs jāiet 
uz pastu pēc ierakstītas vēstules vai 
jāsatraucas par pazaudētiem sūtīju-
miem. Saņemot ziņas elektroniski, 
ar interneta starpniecību varēsiet 
sarakstei piekļūt no jebkuras vietas 
pasaulē.

Kādas sekas ir vēstulei e-adre-
sē? 

E-adrese aizstāj ierakstītu vēstu-
li. Saskaņā ar Paziņošanas likumu, 
dokuments, kas nosūtīts uz oficiālo 
elektronisko adresi, uzskatāms par 
paziņotu otrajā darba dienā pēc tā 
nosūtīšanas. 

B) Par tehniskām lietām (kā 
pieslēgt, sākt lietot)

Kā var sākt lietot e-adresi (kā 
IZVEIDOT)?

Lai sāktu lietot (izveidotu) e-ad-
resi, cilvēkam ir jāpiesakās tās iz-
veidei, izmantojot tam paredzētu 
speciālu formu “E-adreses pieteiku-

ma forma” portālā Latvija.lv. Kad 
ekrānā parādīsies vienotās pieteik-
šanās logs, būs nepieciešams aplie-
cināt savu identitāti ar vienu no šiem 
līdzekļiem: eID karti vai eParaksts 
mobile. Tālāk jāseko dažiem vien-
kāršiem soļiem, kuri tiks aprakstīti 
uz ekrāna un e-adrese būs izveidota.

 Kā es varu piekļūt e-adreses 
pastkastītei?

Iedzīvotāji un uzņēmēji var 
piekļūt savai e-adreses pastkastītei 
portālā Latvija.lv, spiežot uz “Mana 
darba vieta”. Lai apliecinātu savu 
identitāti, cilvēkam būs jāizmanto 
eID karte vai eParaksts Mobile (mo-
bilā tālruņa lietotne, kas atļaus iden-
tificēties bez eID kartes, bet tikpat 
droši).  

Vai varu e-adresei piekļūt arī 
ar savas bankas autentifikāciju?

Ar bankas identifikāciju e-ad-
resei nevar piekļūt, jo pagaidām 
neviena banka nav izgājusi likumā 
noteikto drošības sertifikāciju. Taču 
tikpat ērti, kā ar bankas identifikāci-
ju (izmantojot savu viedtālruni), jūs 
varat pieslēgties e-adresei izman-
tojot eParaksts mobile. Tā ir bez-
maksas lietotne, kura brīvi pieejama 
katram. Savukārt, lai sāktu izmantot 
eParaksts mobile, apmeklējiet vietni 
www.eparaksts.lv un piesakieties šī 
pakalpojuma lietošanai. eParaksts 
mobile ir rīks, kurš, tāpat, kā eID ir 
valsts uzturēts un atbilst augstāka-
jām drošības prasībām. 

Vai varu piekļūt e-adresei arī 
no sava mobilā tālruņa?

Jā, un šis ir tas gadījums, kad no-
teikti nepieciešams eParaksts mobi-
le. Karšu lasītāju pie tālruņa pieslēgt 
nevarēs, tāpēc šajā gadījumā eID 
kartes izmantošana nebūs iespēja-
ma. Savā tālrunī atvērsiet portālu 
Latvija.lv, bet identifikācijai izvē-
lēsieties eParaksts mobile, kas ļaus 
apstiprināt jūsu identitāti izmantojot 
eParaksts mobile lietotni tajā pašā 
viedtālrunī. Par pieslēgšanos ePa-
raksts mobile varat uzzināt www.

eparaksts.lv
C) Par tehniskām lietām 

(pakalpojuma lietošana ikdienā) 
Kā es uzzināšu, ka pienācis 

pasts e-adresē?
Pēc e-adreses aktivizēšanas 

jums tiks piedāvāts norādīt Jūsu 
privāto e-pasta adresi, uz kuru vē-
laties saņemt paziņojumu par jauna 
ziņojuma saņemšanu. Kad to būsiet 
norādījis, par jaunām vēstulēm e-ad-
rese katrreiz nosūtīs paziņojumu uz 
jūsu e-pastu. 

E-adreses lietotāja informēšanas 
par jaunas vēstules saņemšanu e-ad-
resē būs pavisam vienkārša – jūs 
savā e-pastā saņemsiet ziņojumu no 
Latvija.lv, ka portālā uz e-adresi ir 
pienākusi jauna vēstule. 

Kurš sniedz un ir atbildīgs par 
šā e-risinājuma izstrādi / funkcio-
nalitāti?

E-adrešu informācijas sistēmas 
pārzinis ir Valsts reģionālās attīstī-
bas aģentūra (VRAA).

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija atbild par e-ad-
reses ieviešanas juridiskajiem jautā-
jumiem: izstrādā un virza Ministru 
kabineta noteikumus, kā arī izstrādā 
normatīvo regulējumu. Par ziņoju-
mu sūtīšanu un saņemšanu e-adresē 
ir atbildīga katra konkrētā iestāde. 

Cik ilgi vēstules tiks uzglabā-
tas manā a-adreses kontā? 

Visi dokumenti tiks uzglabāti 5 
gadus.

D) Pienākumi un  iespējas 
Vai e-adrese ir obligāta? Kā-

pēc? Kādas ir sankcijas, ja tie, 
kam tas ir paredzēts, tomēr to ne-
izmanto?

Iedzīvotājiem e-adreses lietoša-
na ir brīvprātīga. E-adresi var aktivi-
zēt jebkurā laikā portālā Latvija.lv. 
pastāv iespēja jebkurā laikā e-adre-
si  deaktivizēt un tad atkal saņemt 
iestāžu vēstules uz savu deklarēto 
adresi.

Iedzīvotāji (tai skaitā, fiziskās 
personas, kuras reģistrētas Valsts 

ieņēmumu dienesta nodokļu mak-
sātāju reģistros), e-adresi var lie-
tot brīvprātīgi jau kopš 2018.gada  
1.jūnija. Savukārt fiziskām perso-
nām, kuras ir arī rezerves karavīri, 
e-adrese jālieto obligāti.

Uzņēmēji e-adresi var sākt lietot 
brīvprātīgi no brīža, kad tā pieejama, 
taču no 2020.gada sākuma, e-adre-
ses lietošana uzņēmējiem būs obli-
gāta. Turklāt no brīža, kad uzņēmējs 
e-adresi aktivizēs, to atslēgt vairs 
nevarēs.

Juridiskās privātpersonas (ko-
mersanti) e-adresi brīvprātīgi varēs 
sākt izmantot sākot no 2019.gada 
sākuma, bet no 2020.gada e-adreses 
lietošana tiem būs obligāta. 

Sankcijas par e-adreses neiz-
mantošanu nav noteiktas. Vienlaikus 
atgādinām, ka e-adreses lietošana ir 
pašu interesēs. Ja e-adrese ir aktivi-
zēta, bet netiek izmantota, jūs varat 
nesaņemt jums būtisku un svarīgu 
informāciju. 

Pēc 2018.gada 15.oktobra e-ad-
rese obligāti jāizmanto valsts un 
pašvaldību iestādēm, plānošanas 
reģioniem, valsts augstskolām un zi-
nātniskiem institūtiem, publiskiem 
nodibinājumiem, prokuratūrai un 
privātpersonām, kam deleģēts valsts 
pārvaldes uzdevums. No 2020.gada 
e-adresi lietos tiesas, zvērināti tiesu 
izpildītāji un maksātnespējas admi-
nistratori. 

Kam cilvēks var sūtīt vēstules 
no savas e-adreses?

Katrs iedzīvotājs vai uzņēmējs 
no savas e-adreses varēs sūtīt vēs-
tules valsts un pašvaldību iestādēm. 
Nevarēs sūtīt citiem iedzīvotājiem 
vai uzņēmējiem.

Ar kurām konkrēti valsts un 
pašvaldību iestādēm varēs sazinā-
ties caur e-adresi? Vai varēs sazi-
nāties ar komunālo pakalpojumu 
sniedzējiem? 

Ar visām iestādēm, kas ir iekļau-
tas Uzņēmumu reģistra mājas lapā 
pieejamajā Publisko personu un ies-

tāžu sarakstā: https://www.ur.gov.
lv/lv/registre/organizaciju/publis-
ka-persona-vai-iestade/. Tās ir gan 
ministrijas un valsts iestādes, gan 
pašvaldības un pašvaldību iestādes, 
kā arī pašvaldību kapitālsabiedrības, 
piemēram, komunālie dienesti un 
skolas.

Ja persona (iedzīvotājs vai uzņē-
mējs) būs izveidojusi e-adresi portā-
lā Latvija.lv, iestādes, sūtot vēstuli 
personai, portālā, meklējot pēc per-
sonas koda vai uzņēmuma reģistrā-
cijas numura, uzzinās, ka personai 
ir a-adrese, un šajā gadījumā vēstuli 
sūtīs uz e-adresi nevis uz deklarēto 
adresi. 

E) Par naudu un atbildību 
Cik e-adreses projekts izmak-

sā no nodokļu maksātāju kaba-
tām?

E-adreses īstenošanas izmaksu 
avots ir ES struktūrfondu, precīzāk 
– Eiropas Reģionālā attīstības fon-
da, nauda, bet valsts budžets segs 
nepieciešamās uzturēšanas izmak-
sas - sākot no 2019.gada summa 
būs 255 221 eiro gadā. Saskaņā ar 
aprēķiniem valsts varētu ietaupīt 
aptuveni 1,4 miljonus eiro gadā, ja 
90% dokumentu aprites valstī būtu 
elektroniska.

Cik šī e-risinājuma izstrāde iz-
maksāja un kas finansēja? 

Lai nodrošinātu iespējami racio-
nālu līdzekļu izlietojumu, e-adrese ir 
ieviesta uz jau esošu risinājumu bā-
zes portālā Latvija.lv. Kopējās e-ad-
reses centralizēto risinājumu izstrā-
des un ieviešanas izmaksas, ietverot 
risinājuma izstrādi, datu sniedzēju 
reģistru pielāgošanu, papildus infra-
struktūru e-adreses lietotāju doku-
mentu glabāšanai tiek finansētas no 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
līdzekļiem.

Kāds labums no e-adreses pro-
jekta būs valstij un sabiedrībai?

E-adrese ir ērtākais un izdevī-
gākais saziņas veids cilvēkiem ar 
valsti. E-adrese ļaus izvēlēties elek-
tronisko kā primāro saziņas veidu 
ar iestādēm – oficiālā saziņa vairs 
nebūs piesaistīta fiziskai vietai – pie-
kļuve jebkurā laikā un no jebkuras 
vietas pasaulē (arī ārvalstīs dzīvojo-
šajiem).  

PIESLĒDZIES! Arī Ķeguma novada pašvaldība izmanto e-adresi! 

u 3. lpp. 
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Lai gūtu jaunas zināšanas, piere-
dzi un iespaidus par pašvaldības 
darbu, 22.janvārī Ķeguma nova-
da pašvaldībā viesojās jaunieši no 
Ogres un Lielvārdes, kas iesais-
tījušies starpnovadu ERASMUS 
+ projekta “Kopā varam labāk” 
īstenošanā.
Jaunieši pašvaldībā viesojās, īsteno-
jot projekta trešo aktivitāti – politiķu 
ēnošanu. Skolnieces visu trešdienu 
pavadīja, ēnojot Ķeguma nova-
da domes priekšsēdētāja vietnieku 

Kristapu Rūdi. “Iepazinām politiķu 
ikdienu, iespējas vērsties pie paš-
valdības ar idejām, jautājumiem vai 
raizēm. Prieks, ka projekta ietvaros 
varam iegūt mentoru Ķeguma no-
vada pašvaldībā,” stāsta Lāsma Lo-
čmele no Lielvārdes. “Izstaigājām 
visus pašvaldības kabinetus, uzzinā-
jām ko katrs dara, domes speciālisti 

mums pastāstīja par savu ikdienu,” 
ar gandarījumu teic Linda Gaile no 
Ogres. “Mani ļoti aizrāva izglītības 
speciālistes stāstījums par viņas ik-
dienas darbu, kas ir ļoti aizraujošs 
un radošs, un nav saistīts tikai ar 
formālu izglītības darba plānošanu. 
Gribētu tuvāk iepazīt šo profesiju,” 
atzīst Kate Vaivode no Ogres.

Rīta otrajā daļā meitenes kopā 
ar K.Rūdi tikās ar Ķeguma novada 
domes izpilddirektora vietnieci Ane-
ti Tomsoni un sabiedrisko attiecību 
speciālisti Kintiju Sparāni. Kopā tika 
pārrunātas idejas un jauniešu ierosi-
nājumi par pašvaldības laikrakstu 
un pašvaldības sociālajiem kontiem. 
Ķeguma novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Kristaps Rūde atzīst: 
“Šī man ir pirmā ēnošanas pieredze. 
Man bija pārsteigums, kad uz vizīti 
pieteicās meitenes no Ogres 1.vi-
dusskolas. Vienmēr esmu  pozitīvi 
vērtējis jauniešu vēlmi iesaistīties 
pašvaldības darbā un projektu īste-
nošanā. Strādājot pašvaldībā, tāpat 
kā citās jomās, pat pieredzējušam 
politiķim var lieti noderēt jaunie-
šiem raksturīgā radošā pieeja. Pārru-
nājām vairākas pašvaldības darbības 
sfēras, piemēram, avīzes veidošanu 
un attiecības ar plašsaziņas līdzek-

ļiem. Bija interesanti uzklausīt jau-
niešu idejas. Jauniešus vienmēr gai-
dām ciemos un esam gatavi dalīties 
savā pieredzē. Svarīgi, lai viņi turpi-
na iesākto un nepārstāj sekot saviem 
mērķiem.”

Savukārt dienas otrajā pusē 
skolnieces kopā ar priekšsēdētāja 
vietnieku devās uz Ķeguma dienas 
centru, kurā iepazinās ar plašo pa-
kalpojumu klāstu. Pēc dienas cen-
tra apmeklējuma meitenes viesojās 
Ķeguma Tautas namā, kura vadītāja 
Liene Lazdiņa pastāstīja par gaidā-
majiem kultūras pasākumiem un uz-
zināja jauniešu intereses.

Dienas noslēgumā meitenes de-
vās pastaigā pa Ķeguma parku, kurā 
apskatīja pilsētas uzrakstu, saules 
pulksteni, karogus un guva ieskatu 
novada vēsturē.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

IZGLĪTĪBA

Ķegumā pieredzi smeļ jaunieši no Ogres un Lielvārdes

Jaunieši tiekas ar Ķeguma novada pašvaldības pārstāvjiem.

23.janvārī Ķeguma komercno-
virziena vidusskolā norisinājās 
projektu diena. 

Tās ietvaros trešās klases skolēni 

jau no rīta devās uz Ķeguma nova-
da domi, lai uzzinātu, ar ko nodar-
bojas domes darbinieki un deputāti.

Ķeguma novada pašvaldības 

speciāliste izglītības jautājumos 
Sandra Čivča skolēniem izsniedza 
Ķeguma novada kartes, lai bērni 
labāk iepazītu pilsētu un vietas, 
kuras šodien apciemos – Ķeguma 
novada domi, pašvaldības polici-
ju, katlumāju un, protams, Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolu.  
S.Čivča uzdeva arī dažādus jautā-
jumus par domes darbu, un, kad 
skolēni atbildēja pareizi, viņi saņē-
ma dāvaniņu.

Tāpat par domes darbu pastās-
tīja Ķeguma novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Kristaps Rūde 
un izpilddirektora vietniece Anete 
Tomsone. Kā secināja bērni – do-
mes darbinieki veido mūsu novadu 
labāku!

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Projektu diena Ķeguma novada domē
t 2.lpp.        Savukārt valsts, saska-
ņā ar aprēķiniem, varētu ietaupīt 
aptuveni 1,4 miljonus eiro gadā, ja 
90% dokumentu aprites valstī būtu 
elektroniska.

E-adrese nodrošinās ātrāku, ēr-
tāku un, kas būtiski, drošāku, kā arī 
efektīvāku saziņu un elektronisko 
dokumentu apriti starp valsts pār-
valdi un privātpersonām.

F) Par drošību 
Kāpēc vēstules no valsts / paš-

valdības iestādēm nevar saņemt 
uz privāto e-pastu? 

E-adreses risinājumu var pielī-
dzināt drošam internetbankas risi-
nājumam – slēgtā vidē, vienotajā 
pakalpojumu portālā Latvija.lv, 
ikvienam e-adreses lietotājam būs 
pieejams personificēts konts, kas 
nodrošinās ziņojumu sūtīšanu, sa-
ņemšanu un glabāšanu. Arī bankas 
svarīgu informāciju nesūta uz e-pas-

tu, bet uz internetbanku – drošu 
vidi, kas pasargāta no maldināšanas 
riskiem.

Vai e-adreses lietošana ir droša?
E-adrese pielīdzināma drošam 

internetbankas risinājumam – slēg-
tā vidē portālā Latvija.lv ikvienam 
e-adreses lietotājam ir pieejams per-
sonificēts konts, kas nodrošina sazi-
ņu ar valsts pārvaldi – vēstuļu nosū-
tīšanu, saņemšanu un glabāšanu. 

E-adreses risinājums neparedz 
ziņojumu apriti ārpus e-adreses. Tas 
garantēs datu uzglabāšanas drošību 
un aizsardzību.

Vairāk informācija pieejama 
mana.latvija.lv/eadrese vai https://
www.latvija.lv/lv/BUJEadrese

Pasākums ir finansēts no Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda projekta 
Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu 
sniegšanas un pārvaldības platfor-
ma”.

Kopš 2017.gada Ķeguma novada 
pašvaldībā tiek īstenots projekts 
“Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
Nr.8.3.5.0./16/I/001, kura ietvaros 
novada skolās tiek sniegti dažāda 
veida karjeras atbalsta pasākumi. 
Janvārī kā karjeras konsultante 
darbu uzsāka pedagoģe Baiba Lie-
piņlauska. 

Sadarbībā ar Birzgales pamat-
skolas un Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas administrācijas 
pārstāvjiem un klašu audzinātā-
jiem, tika izstrādāti karjeras atbal-
sta pasākuma plāni 2018./2019. 
mācību gada 2.semestrim.  Plānu 
ietvaros izglītojamajiem tiks dota 
iespēja apmeklēt Latvijā populārus 
karjeras atbalsta pasākumus – “Ēnu 
diena 2019”, “Starptautiskā grāma-
tu un izdevniecību izstāde”, izstāde 
“Skola 2019”, jauno profesionāļu 
konkurss “Skills Latvia”, atvērto 

durvju dienas dažādās izglītības 
iestādēs un uzņēmumos, kā arī ie-
justies “Studentu kurpēs”, aktīvi 
iesaistoties augstāko izglītības ies-
tāžu studiju procesā. Ceļa izdevumi 
un ieejas maksa pasākumos ikvie-
nam izglītojamajam tiek finansēta 
projekta ietvaros.

Lai veiksmīgāk iepazīstinātu 
skolēnus ar daudzveidīgām pašiz-
pētes metodēm, karjeras attīstības 
niansēm, profesiju daudzveidību, 
piedāvātajām iespējām gan izglītī-
bā, gan darba tirgū, kā arī reāliem 
uzņēmēju un iestāžu darbinieku 
dzīvesstāstiem, novada skolās tiks 
organizētas lekcijas, radošās darb-
nīcas, klašu un individuālās nodar-
bības. 

Skolēniem ir aicināti apmeklēt 
arī individuālās nodarbības: Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolā 
katru trešdienu no plkst.12.00 līdz 
16:00, bet Birzgales pamatskolā 

katru otrdienu no plkst.12:00 līdz 
16:00. Konsultāciju laikā pedago-
ģe sniegs atbildes uz neskaidrajiem 
jautājumiem, ieteiks dažādas meto-
des skolēna personības, interešu un 
karjeras virziena izpētē, kā arī mo-
tivēs pētīt un izzināt piemērotākās 
izglītības iespējas un profesijas. 

Ja rodas kādi jautājumi, lūgums 
sazināties ar Ķeguma novada paš-
valdības pedagoģi, karjeras konsul-
tanti Baibu Liepiņlausku – e-pasts: 
baiba.liepinlauska@kegums.lv, 
mob.tālr.26640978.

Piedāvāto aktivitāšu, pasākumu 
un iespēju klāsts ir liels. Ir nepie-
ciešama tik vien kā vēlme tos vi-
sus pareizi, mērķtiecīgi un aktīvi 
izmantot. Kā teicis Marks Tvens: 
“Noslēpums kā tikt uz priekšu, ir 
sākt kustēties.”

Eiropas Savienību fondu darbī-
bas programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 8.3.5. specifiskā atbal-
sta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamajiem vispārē-
jās un profesionālās izglītības ies-
tādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”

Karjeras atbalsts
Ķeguma novada skolās

Birzgalietēm augsti panākumi 
dziedāšanas sacensībās

25.janvārī Cēsīs izskanējušas Vid- 
zemes zonas latviešu tautas dzies-
mu dziedāšanas sacensības skolu 
jaunatnei “Lakstīgala 2019”.

Tajā piedalījās arī Birzgales pa-
matskolas “dziedošās lakstīgalas” 
– 9.klases skolnieces Baiba Bonda-
re, Raita Bondare, Madara Putāne, 
8.klases skolniece Aļesja Kaskeviča 
un 7.klases skolniece Lana Maļejeva 
(skolotāja Sandra Siliņa).

Vidzemes zonas konkursā katrai 
komandai mājas darba uzdevums ir 
atraktīvā veidā radoši prezentēt savu 
novadu, pagastu un skolu, kā arī 
sagatavoties liela apjoma konkursa 

uzdevumiem. Mūsu meitenes, iegul-
dot regulāru un pacietīgu darbu, bija 
teicami sagatavojušās. To novērtēja 
arī kompetentā žūrija folkloristes 
Māras Mellēnas vadībā, un saskaitot 
punktus, birzgalietes saņēma I pakā-
pes diplomu un ieguva 1.vietu 5.-9.
klašu grupā.

Paldies meiteņu vecākiem, kas 
atbalstīja mūs, ļaujot mēģināt arī 
sestdienās un svētdienās, kā arī vē-
lās pēcpusdienās! Paldies skolotā-
jiem un šoferītim Aldim, kas turēja 
par mums īkšķus!

Sandra Siliņa,
mūzikas skolotāja

Birzgales pamatskolas “dziedošās lakstīgalas”.

PIESLĒDZIES! Arī Ķeguma novada
pašvaldība izmanto e-adresi! 

u 3. lpp. 
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Sabiedrība

Novada kultūrā
gaidāms bagātīgs gads
2018.gada oktobrī par Ķeguma 
Tautas nama vadītāja pienākumu 
izpildītāju kļuva Liene Lazdiņa.

Ķeguma novada iedzīvotāji Lieni 
labāk pazīst kopš 2016.gada, kad 
Liene kļuva par pasākumu orga-
nizatori Rembates pagastā. Liene 
vienmēr spēj aizraut cilvēkus ar 
savu gaišumu, smaidu un prieku, jo 
katra pasākuma organizēšanā tiek 
ielikta visa sirds.

Liene Lazdiņa stāsta, ka ir pa-
godināta par izrādīto uzticību, sa-
ņemot uzaicinājumu vadīt Ķeguma 
Tautas namu: „Jāatzīst, ka darbs 
nebūt nav viegls, bet gandarījums, 
dzirdot pateicības vārdus pēc pasā-
kumiem, rada pārliecību, ka izda-
rītā izvēle – vadīt tautas namu – ir 
bijusi pareiza.” 

Smaidot Liene stāsta, ka atnākot 
strādāt uz Rembates pagastu, lielā-
kais izaicinājums bijis tradicionālā 
skrējiena „Rembates aplis” 30 gadu 
jubilejas organizēšana, savukārt 
pagājušā gada lielais pārbaudījums 
bija Latvijas Republikas simtgadei 
veltītie pasākumi, īpaši valsts svēt-
ku koncerts, kas mainīja viedokli 
par procesiem pašvaldībā.

Par 2019.gada iecerēm kultū-
ras pasākumos L.Lazdiņa stāsta: 
„2019.gadā mēs turpinām svinēt 
simtgadi, atzīmējot Brīvības cīņas, 
zem simtgades izstrādātā saukļa 
„Varonība”. Šajā gadā pievērsīsim 
uzmanību Ķeguma novada Remba-
tes pagastā esošajai aviācijas bāzei, 
mūsu valsts karavīriem un atceres/
svētku dienām, kad godinām mūsu 
zemes aizstāvjus. Lāčplēša dienā, 
turpināsim 2018.gadā aizsākto tra-
dīciju – lāpu gājienu – un arī šogad 
11.novembri veidosim iedzīvotā-
jiem atmiņā paliekošu. 

Šogad turpināsim demonstrēt 
jaunākās latviešu kinofilmas, mar-
tā Ķeguma Tautas namā svinēsim 
Starptautisko sieviešu dienu, „Ze-
mes stundu” un atzīmēsim Komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienu, aprīlī Ķeguma parkā atzī-
mēsim Lieldienas, maijā godināsim 
māmiņas, apbalvosim labākos bēr-
nu solistus tradicionālajā vokālajā 
konkursā „Rembates cielaviņa” un 
svinēsim grandiozus Ķeguma pilsē-
tas svētkus. 

Vasaras mēnešos atzīmēsim 
Starptautisko bērnu aizsardzības 
dienu un ieviesīsim jaunu tradīciju 
– šajā dienā sveiksim Ķeguma jaun-
dzimušos, iepriekš bērni tika sveik-
ti Ķeguma novada svētku dienas 
ietvaros, Ķeguma parkā svinēsim 
Līgo svētkus, atzīmēsim pilsētas un 
Rembates pagasta sporta spēles. Sa-
vukārt rudens mēnešus iesāksim ar 
Zinību dienas svinībām un septem-
bri turpināsim ar tēvu dienu un sē-
ņošanas čempionātu, gadatirgu. Un, 
protams, novembra vidū atzīmēsim 

iepriekš minēto Lāčplēša dienu un 
valsts svētkus, kurus kā ierasts – ar 
svinīgo koncertu atzīmēsim Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolā. 
Savukārt gada nogali noslēgsim ar 
Ziemassvētkiem un Jauno gadu.”

Stāstot ieceres par pilsētas svēt-
kiem Liene Lazdiņa, atklāja, ka 
25.maijā Ķegumā ieradīsies viens 
no šī brīža labākajiem Latvijas mū-
ziķiem. Svētkos būs padomāts par 
visām paaudzēm, katrs varēs atrast 
savai sirdij tīkamu izklaidi, iecerēts 
vairāk iesaistīt jauniešus pasākuma 
organizēšanā, ļoti ceru uz sadarbību 
ar skolas skolēnu padomi. Svētkus 
sāksim svinēt 24.maijā, kad pirmo 
reizi notiks vakara koncerts.

Iedzīvotāju ievērībai informē-
jam, ka sakarā ar to, ka 2019.gadā 
laikā no 24.līdz 26.maijam notiks 
Ķeguma novada svētki, tika pār-
celta Ķeguma novada Vēlēšanu 
komisijas, kas atrodas Skolas ielā 
6, Ķegumā, Ķeguma novadā, un 
Ķeguma novada vēlēšanu iecirkņa 
Nr. 689.1, kas atrodas Ķeguma tau-
tas nama telpās, Ķeguma prospektā 
4, Ķegumā, Ķeguma novadā, atra-
šanās vietas uz sekojošām adresēm:

1) Ķeguma novada Vēlēšanu 
komisijas atrašanās vieta tiek pār-
celta uz telpām – Vispārējās pirms-
skolas izglītības iestādē “Gaismi-
ņa”, Komunālā ielā 7, Ķegumā, 
Ķeguma novadā;

2) Ķeguma novada vēlēšanu ie-
cirkņa Nr. 689.1 atrašanās vieta tiek 
pārcelta uz telpām – Ķeguma nova-
da bibliotēkā, Skolas ielā 6, Ķegu-
mā, Ķeguma novadā;

3) Ķeguma novada Vēlēšanu 
komisija un Ķeguma novada vēlē-
šanu iecirknis Nr. 689.1 ir pieejams 
vēlētājiem ar kustību traucējumiem 
un tie ir nodrošināti ar interneta pie-
slēgumu;

4) Ķeguma novada vēlēšanu ie-
cirkņa Nr. 690. - Ķeguma novada 
Rembates pagasta pārvalde, Liel-
vārdes iela 3, Rembates pagasts, 
Ķeguma novads, un Ķeguma no-
vada vēlēšanu iecirkņa Nr. 694.1 - 
Birzgales tautas nams, Skolas iela 
2, Birzgales pagasts, Ķeguma no-
vads, atrašanās vietas netiek mai-
nītas.

Liene Lazdiņa: „Noslēgumā 
gribu pateikt, ka vienmēr esmu at-
vērta jebkurai sarunai un labai ide-
jai, jo tikai kopīgiem spēkiem va-
ram uzlabot kultūras dzīvi Ķegumā 
un novadā.”

Visi laipni gaidīti uz Meteņu 
dienu 17.februārī plkst. 12.00 Rem-
batē, kuru kopā svinēsim ar Tomes 
folkloras kopu “Graudi”.

Ar Lieni Lazdiņu sarunājās 
Ķeguma novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Kintija Sparāne

Tomes sieviešu klubs  “Ābele”
realizējis  projektu

Īstenojot   Ķeguma novada NVO 
atbalsta fonda piešķirtos līdzek-
ļus, “Tomes sieviešu klubs “Ābe-
le” realizējis projektu “Kad sapņi 
piepildās”. Aktivitāte īstenota di-
vos pasākumos.

Pirmais notika Starptautiskajā bēr-
nu aizsardzības dienā 2018.gada 
2.jūnijā. Tomes bērnus izklaidēja 
atrakciju un spēļu programma “Pār-
steiguma karuselis”. Bērni kopā 
ar lielajām lellēm piedalījās dažā-
dās atrakcijās, iepazīstot apkārtē-
jo dabu, augus, kukaiņus un ogas. 
No baloniem veidoja zvēriņus un 
puķes, baudīja cukurvati un pop-
kornu, pūta un ķēra lielos burbuļus. 
Biedrība “Ābele”, savukārt, piedā-
vāja savas sarūpētās darbnīcas, kur 

bērni izgatavoja sapņu ķērājus, kar-
tiņas un darināja katrs savu brīnum-
zīmējumu. Parkā pie saklāta galda 
bērni cienājās ar gardiem augļiem, 
vēja kūkām un citiem biedrības 
“Ābele” sarūpētiem našķiem. Pasā-
kumā piedalījās 20 Ķeguma novada 
ģimenes.

Otrais pasākums notika Ziemas-
svētkos, 22.decembrī. Tajā Tom-
es bērnus izklaidēja Tomes tautas 
nama folkloras kopa “Graudi” ar 
latviskām rotaļām un dejām. Bērni 
kopā ar Laimes lāci, Ziemassvētku 
vecīti, kaziņām, vilkiem un pelītēm 
devās latvisko tradīciju aktivitātēs. 
Pie Ziemassvētku vecīša tika skai-
tīti dzejoļi un dziedātas dziesmiņas, 
bet Laimes akā Laimes Lācis dalīja 

dāvanas, ko bija sarūpējusi biedrība 
“Ābele”. Dāvaniņās - tikai Latvijā 
ražoti saldumi. 

Pēc dāvanu saņemšanas bērni 
devās otrajā telpā, kur varēja  pie-
dalīties radošajās darbnīcās. Šeit 
varēja izgatavot dekorus eglītei, 
kartiņas apsveikšanai un darboties 
pie krāsainā smilšu galda. Latvis-
kajās tradīcijas Ziemassvētkos ir arī 
kārtīgs  svētku mielasts. Pie biedrī-
bas sarūpētā svētku galda varēja pa-
mieloties ar pašu ceptiem pīrāgiem, 
saldajam maizītēm un cepumiem, 
desiņām, un gurķīšiem, apelsīniem 
un gardām mājas sulām. Pasākumu 
apmeklēja 60 Tomes ģimenes. Šīm 
aktivitatēm tika izgatavoti 80 ielū-
gumi, 10 afišas, 40 informācijas la-
piņas. Informācija par pasākumiem 
tika ievietota mājas lapā, avizē un 
sociālajos tiklos.

Abus pasākumus kopumā ap-
meklēja 160 dalībnieku. Tomes 
pagasta jaunās ģimenes tajos iepa-
zina viena otru, Tautas namu un tā 
amatierkolektīvus, Tomes sievie-
šu biedrības darbu, kas vērsts sa-
biedrības labā un Ķeguma domes 
atbalstu šādiem projektiem. Šādus 
pasākumus biedrība rīko jau devīto 
gadu. Tie vienmēr ir ļoti apmeklēti, 
veicina sabiedrības integrēšanos un 
socializēšanos. Iepriecina un dod 
svētku sajūtas. Saliedē sabiedrību 
un veicina kontaktus starp ģime-
nēm, starp pagastu un pašvaldību. 
Projekta īstenošanā ieguldīti 696.15 
eiro. Biedrības Ābele ieguldījums 
šajās aktivitātēs – 266.15 eiro.

No 2019.gada 1.janvāra fonda 
sniegto atbalstu var saņemt ne tikai 
trūcīgas vai krīzes situācijā nonā-
kušas personas vai ģimenes, bet arī 
maznodrošinātas personas vai ģime-
nes, kuru vidējie ienākumi mēnesī 
nepārsniedz 242,00 eiro (līdzšinējo 
188,00 eiro vietā);

No 2019.gada 1.janvāra ikviens 
atbalsta saņēmējs ir tiesīgs saņemt 
ne tikai pārtikas pakas, bet arī hi-
giēnas preču pakas, kas līdz šim bija 
pieejamas tikai ģimenēm ar bērniem. 

Tāpat kā iepriekš, ar šogad ģimenes 
ar bērniem līdz gada vecumam varēs 
saņemt higiēnas preču komplektu ar 
bērnu autiņbiksītēm.

Ja personai vai ģimenei ir vērtēti 
ienākumi, bet tie pārsnieguši EUR 
188,00 mēnesī, tai atkārtoti ir jāvēr-
šas Sociālajā dienestā, lai saņemtu 
izziņu ar atzīmi par atbilstību fonda 
atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Ja persona vai ģimene ir saņē-
musi pārtikas pakas un Sociālā die-
nesta izziņa ir derīga arī 2019.gadā, 
tad tā ir tiesīga saņemt arī higiēnas 
preču pakas.

Lai saņemtu pārtikas un higiēnas 
preču pakas nepieciešama Sociālā 
dienesta izsniegta izziņa. 

Jautājumu gadījumā, lūdzu sa-

zinieties ar Ķeguma novada Sociālo 
dienestu pa tālruņiem: 
Ķegumā 28321638, 65038896
Birzgalē 26100564,65035985
Rembatē 26689631
Vai jautājiet atbalsta sniegšanas 
punktos Ķeguma novadā:
Ķeguma prospektā 1 (2.stāvā),
Ķegumā, tālrunis 26215627
Ķeguma ielā 6-3, Rembatē,
tālrunis 28336516
Dienas centrā, Tomē,
tālrunis 26651835
Ambulances ēkā
(invalīdu biedrības telpās),
tālrunis 29838445

Informācija sagatavota, 
izmantojot Labklājības 

ministrijas sniegto informāciju.

Izmaiņas Eiropas Atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām atbalsta nosacījumos

PPP biedrība “Zied zeme” izsludi-
na projektu iesniegumu pieņem-
šanas 8.kārtu no 15.02.-15.03.2019 
rīcībā Nr. 1.2. Atbalsts lauksaim-
niecības produktu pārstrādei, tai 
skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, to realizēšanai tirgū 
un kvalitatīvu darba apstākļu ra-
dīšanai.

Paredzēts veicināt lauksaimniecības 
produktu pārstrādi un iepakošanu, 
radot pievienoto vērtību lauksaim-
niecības produktiem, sekmējot no-
darbinātību un jauninājumu ievie-
šanu. Lauksaimniecības produktu 

pārstrāde ir jebkura darbība ar lauk-
saimniecības produktu, kuras rezul-
tātā tiek iegūts produkts, kurš arī ir 
lauksaimniecības produkts, izņemot 
saimniecībā veiktas darbības, kas 
vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu 
produktu sagatavotu pirmajai pār-
došanai. Gala produkts izmantojams 
pārtikā. Projektu var īstenot arī kop-
projektā ar citiem atbalsta saņēmē-
jiem. 

Projekti īstenojami Baldones, 
Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes, Ogres 
(izņemot Ogres pilsētu) novados.

Maksimālā attiecināmo izmaksu 

summa vienam projektam ir 50000 
EUR vai 70000 EUR, ja ieguldījumi 
būvniecībā ir vismaz 70 % no pro-
jekta attiecināmo izmaksu summas 
un atbalsta intensitāte ir 70 % no pro-
jekta attiecināmo izmaksu summas.

Projektu iesniegumus var ie-
sniegt līdz 2019.gada 15.martam 
Lauku atbalsta dienesta Elektronis-
kās pieteikšanās sistēmā.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju 
var iepazīties un saņemt bezmaksas 
konsultācijas PPP biedrībā “Zied 
zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, 
tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai 
sazinoties ar projektu sagatavošanas 
konsultantu Māri Cīruli, tālruņa nr. 
29782159, e-pasts: maris@ziedze-
me.lv. 

Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, 
iepakošanai, realizēšanai tirgū

Sociālās aprūpes centrs
“Senliepas”

aicina darbā:

 SAIMNIECĪBAS PĀRZINI
SOCIĀLO APRŪPĒTĀJU
SOCIĀLO DARBINIEKU

Sīkāka informācija pa tālruni 27813273 vai
e-pastā senliepas@kegums.lv.
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Emīls Kūmiņš. 1929.gada 6.marts – 
2018.gada 2.decembris
Emīls Kūmiņš dzimis 1929.gadā 
Palsmanes ciemā amatnieka ģime-
nē. Beidzis Gaujienas vidusskolu, 
mācījies Latvijas Valsts Universi-
tātē un ieguvis inženiera elektriķa 
diplomu. 1954.gadā norīkots darbā 
Ķeguma hidroelektrostacijā, strādā-
jis par dežūrinženieri, elektroceha 
meistaru un no 1992.gada 24.au-
gusta - 1998.gada 29.decembrim 
Ķeguma HES vadītāju. Savā dar-
ba mūžā ieņēmis dažādus vadošus 
amatus Pļaviņu HES un Daugavas 
HES kaskādē.

Bijušie darba biedri viņu atce-
rēsies kā augsta līmeņa profesionāli 
enerģētikā, radošu, principiālu un 
prasīgu, tomēr arī iejūtīgu kolektī-
va vadītāju. 

Vairāk kā sešdesmit gadus Ķe-
gums kļuva par Emīla Kūmiņa 
mājām, kur kopā ar dzīvesbiedri 
izaudzināja divus dēlus, auklēja un 
loloja mazbērnus un mazmazbēr-
nus. Visā dzīves laikā bijis aktīvs 
sportists. 

Laikā, kad notika jaunās Ķegu-
ma skolas (šobrīd vidusskolas) celt-

niecība, Emīls Kūmiņš bija viens 
no tiem, kurš iesaistījās un sniedza 
atbalstu skolas celtniecības laikā, 
kā arī palīdzēja skolas inventāra un 
materiālu sagādāšanā.

Apbalvots ar „Lāčplēša Fonda” 
Goda zīmi. 2011.gadā Emīlam Kū-
miņam kopā ar dzīvesbiedri Airisu 
Kūmiņu tika piešķirts tituls „Ķegu-
ma novada lepnums 2011”. 

2008.gada 14.novembrī Ķegu-
ma novada Goda grāmatā Emīls 
Kūmiņš ir ierakstījis šādu novēlēju-
mu ķegumiešiem: 

“Lai katru dienu, katru gadu 
aug un plešas Ķeguma pilsēta, lai 
katra jauna būve, katra jauna ideja 
vairo Ķeguma izskatu! Esiet patrio-
ti, būs mūsu Ķegums slavens, esiet 
neatlaidīgi - tā panākumu ķīla. Ķe-
gumā dzīvo daudz gaišu prātu, tos 
vajag apvienot, organizēt un panā-
kumi būs.”

Pieminam un izsakām visdziļā-
ko līdzjūtību sakarā ar lielo zaudē-
jumu un esam kopā ar Emīla Kūmi-
ņa ģimeni, piederīgajiem, draugiem 
un kolēģiem, viņu mūžībā pavadot. 

Ķeguma novada pašvaldība

SABIEDRĪBA

Arī 2019.gadā Ķeguma novada 
pašvaldība pakalpojuma APRŪ-
PE MĀJĀS sniegšanu deleģējusi 
biedrībai “Latvijas Samariešu ap-
vienība”.

Biedrība piedāvā:
• ikdienas aprūpes pakalpojumu 

(nodrošinot palīdzību mājas soļa 
veikšanai un pašaprūpes nodroši-
nāšanai) pēc individuāli sastādīta 
plāna;

• drošības pogu, kas nodroši-
na nepārtrauktas saziņas iespējas, 
informatīvo atbalstu un palīdzības 
organizēšanu 24 stundas diennaktī;

Pakalpojums tiek piešķirts, 
balstoties uz Ķeguma novada Soci-
ālā dienesta lēmumu un saskaņā ar 
2018.gada 14.februāra Ķeguma no-
vada domes Saistošajiem noteiku-
miem “Ķeguma novada pašvaldības 

sniegto sociālo pakalpojumu saņem-
šanas un samaksas kārtība”.  

Biedrība minētos pakalpojumus 
nodrošina par maksu, bet saskaņā 
ar Ķeguma novada Sociālā dienesta 
vērtējumu – saskaņā ar spēkā esoša-
jiem normatīvajiem aktiem, pakal-
pojuma saņēmējs no maksas var tikt 
atbrīvots.

Jautājumu gadījumā, lūdzu grie-
zieties Ķeguma novada Sociālajā 
dienestā vai sazinieties ar sociāla-
jiem darbiniekiem:

Komunālā ielā 3, Ķegumā, tālru-
ņi: 28321638, 65038896.

Lindes ielā 2 (Birzgales pa-
gasta pārvaldē), Birzgalē, tālruņi: 
26100564, 65035985.

Lielvārdes ielā 3 (Rembates pa-
gasta pārvaldē), Rembatē, tālrunis 
26689631.

In Memoriam

“Latvijas Samariešu apvienība”
turpina darbu Ķeguma novadā

• No 2019.gada 1.janvāra:
Tiesības uz valsts vecuma pen-

siju 2019.gadā būs personām, kuras 
sasniegušas 63 gadu un 6 mēnešu 
vecumu, ja apdrošināšanas stāžs 
nav mazāks par 15 gadiem. Perso-
nām, kuru apdrošināšanas stāžs nav 
mazāks par 30 gadiem būs tiesības 
pensionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 ga-
dus pirms vispārējā pensionēšanās 
vecuma sasniegšanas. 2019.gadā 
pensionēties priekšlaicīgi varēs per-
sonas, kuras sasniegušas 61 gadu un 
6 mēnešu vecumu. 

• Gadījumos, kad pensi-
jas saņēmēja nāve iestājusies pēc 
2019.gada 1.janvāra:

Pensijas saņēmēja nāves gadī-
jumā pārdzīvojušajam laulātajam, 
kurš ir Latvijas Republikas vecuma, 
invaliditātes, izdienas vai speciālās 
valsts pensijas saņēmējs, pamatojo-
ties uz viņa pieprasījumu, piešķirs 
pabalstu 50 procentu apmērā no 
mirušajam laulātajam saskaņā ar li-
kumu “Par valsts pensijām” piešķir-
tās pensijas (ieskaitot piemaksu pie 
pensijas par apdrošināšanas stāžu, 

kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.de-
cembrim). Tiesības uz pabalstu ir 12 
mēnešus no pensijas saņēmēja nā-
ves dienas, ja pieprasījums iesniegts 
sešu mēnešu laikā no pensijas saņē-
mēja nāves dienas.

Valsts Sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA) informatīvais 
tālrunis: 64507020 

Informācija sagatavota, izmantojot 
Labklājības ministrijas sniegto 

informāciju.

Būtiskas izmaiņas sociālajā jomā 2019.gadā

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās reģistrēta mirusī:
Inese Kalniņa (1952)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
 Ķeguma novada pašvaldība

No atmiņām paliek tik starojums maigs
Tā kā liedagā saulrieta pēdas...
Izsakām līdzjūtību Māras Traubergas tuviniekiem
viņu mūžībā aizvadot.
 Ķeguma novada pensionāru biedrība

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI
Ķegumā

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes
2018.gada 12.decembra

lēmumu Nr. KND1-3/18/353
(protokols Nr.23,2.§)

2018.gada 12.decembrī Nr. KND1-6/18/12

Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2014 „Par 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu

Izdarīt Ķeguma novada domes 2014.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā” šādus grozījumus: 

1. Svītrot II.nodaļas 3.punktu.
2. Izteikt II.nodaļas 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi ģimenes (personas) atzīšanai par maznodrošinātu 
tiek izvērtēti saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā ģimenes vai atsevišķi dzīvojoša persona 
atzīstama par trūcīgu un ņemot vērā šo noteikumu 5.punktā noteikto ienākumu līmeni vienai personai.”
3. Izteikt II.nodaļas 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.1. ģimene (persona), ja tās vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā 
nepārsniedz 180,00 euro mēnesī;”.
4. Izteikt II.nodaļas 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.2. viens vai vairāki kopā dzīvojoši pensionāri un/vai invalīdi, kuru vienīgie ienākumi ir valsts 
piešķirtā vecuma vai invaliditātes pensija un ienākumi uz vienu personu nepārsniedz 280,00 euro 
mēnesī, ja personām nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieki dzīvo atsevišķi, vai apgādniekam, kurš 
dzīvo ar personām vienā mājsaimniecībā, ir noteikta invaliditāte;”.

Domes priekšsēdētājs  R.Ūzuls 18.12.2018.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/18/12

“Grozījumi Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.3/2014 
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi tiek grozīti atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2010. 
noteikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajām prasībām ģimenes ienākumu 
un materiālā stāvokļa novērtēšanai. 

2. Īss projekta satura izklāsts

2018.gada jūlijā un oktobrī tika palielināta piemaksa pie valsts pensijas 
un indeksētas vecuma pensijas, tādejādi palielinājās ienākumi pensijas 
vecuma personām un nepalielinot maznodrošinātas personas (ģimenes) 
ienākumu līmeni, daļai maznodrošināto ģimeņu (personu) ikmēneša 
ienākumu pieaugums būs neliels, kas būs mazāks, kā sociālā palīdzība, 
kas tiks liegta.
Saistošo noteikumu grozījumos tiks palielināts ģimenes (personas) 
ienākumu līmenis ar kādu persona (ģimene) ir tiesīga saņemt 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, kas ļauj saņemt pašvaldības 
sociālos pabalstus u.c. valstī noteiktos atbalsta pakalpojumus.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu grozījumu 
pieņemšanu palielināsies aptuveni par 3000 EUR/gadā.

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

Nav attiecināma

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām Līdzšinējā kārtība netiek mainīta

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām Nav attiecināma

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls 18.12.2018.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes 12.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/18/11

„Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Sakarā ar to, ka ir stājušies spēkā vairāki normatīvie akti, kas attiecas uz pabalstu saņēmēju kategorijām, t.sk.:
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta otrā daļa;
Ministru kabineta 15.11.2005. Nr.857 Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.punkts, 29.punkts (svītrots), 31.punkts, 31.1 punkts,
Ministru kabineta 30.10.2018.noteikumu Nr.667 “Adopcijas kārtība” 54.2.punkts,
Ministru kabineta 22.12.2009.noteikumu Nr.1549 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu 
pildīšanu” 2.punkts,
Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumi Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi”.

2. Īss projekta satura izklāsts Pabalstu apmērs, kas nodrošina sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,  pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās ir piesaistīts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēram, kas 2018.gadā tika mainīts un, līdz ar to tiek 
precizēti arī pašvaldības pabalstu apmēri, atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam aktam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu grozījumu pieņemšanu palielināsies aptuveni par 1200 EUR/gadā.  

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

Nav attiecināma

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Tiek saglabāta līdzšinējā kārtība

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināma

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 18.12.2018.

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, 
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, 
15.2.apakšpunktu, 
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 
„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu,
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 
„Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 
3.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 
kā arī ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31.un 311. 
punktiem,
likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 25.2 
panta pirmo un piekto daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu. 

 
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014.gada 
19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem”:
1. Saistošo noteikumu izdošanas atsauces 
Ministru kabineta 2006.gada decembra noteikumu 
Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu aizvietot ar 
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 
“Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu.  
2. izteikt saistošo noteikumu 18.1 punktu un 18.11.
apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.1 Personas nāves gadījumā, ja mirusī persona bijusi 
deklarēta Ķeguma novada pašvaldības teritorijā vai mirušās 
personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Ķeguma novada 
pašvaldības teritorijā, piešķir mirušā ģimenes loceklim 
(apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu:
18.11. pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo 
apbedīšanas pakalpojumu izmaksas (zārka iegāde, 
transporta pakalpojumi u.c.) līdz 465 euro, gadījumā, ja 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta 
summa nekompensē neatliekamos apbedīšanas izdevumus, 
pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp neatliekamajiem 
apbedīšanas izdevumiem  un Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras izmaksāto pabalsta summu;” 
3. izteikt saistošo noteikumu 20. punktu šādā 
redakcijā:

“20. Pabalstu piešķir personām, kurām ir piešķirts trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.”
4. izteikt saistošo noteikumu 21.2 punktu šādā 
redakcijā:
“21.2 Pabalstu piešķir ģimenei ar bērniem, kurām ir piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.”
5. izteikt saistošo noteikumu 34. punktu šādā 
redakcijā:
“34. Pabalstu piešķir Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
12.panta trešās un ceturtās daļas, Ministru kabineta 2005.
gada 15.novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā. 
Tiesības uz neizmantotajām sociālajām garantijām personai 
saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.”
6. izteikt saistošo noteikumu 35.1 punktu šādā 
redakcijā:
“35.1. pastāvīgās dzīves uzsākšanai 130 euro apmērā vai 
personai ar invaliditāti kopš bērnības šādā apmērā- I grupa- 
280 euro, II grupa- 260 euro, III grupa-215 euro apmērā. 
Pabalstu izmaksā vienu reizi pēc ārpusģimenes aprūpes 
izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību 
sasniegušajam bērnam;”
7. izslēgt saistošo noteikumu 35.2.punktu. 
8. izteikt saistošo noteikumu 35.4. punktu šādā 
redakcijā:
“35.4. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 65 euro apmērā 
vai personai ar invaliditāti šādā apmērā – I grupa – 140 euro, 
II grupa – 130 euro, III grupa - 110 euro apmērā.
Pabalstu izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību sasniegušais 
bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, 
un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos 
aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.
Ne mazāk kā divas reizes gadā Sociālais dienests pieprasa 
informāciju no izglītības iestādes, ka pilngadību sasniegušais 
bērns turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu.”
9. papildināt saistošo noteikumu 35.4.1 punktu šādā 
redakcijā:
“35.4.1 pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 65 euro 
apmērā vai personai ar invaliditāti sekojošā apmērā – I 
grupa – 140 euro, II grupa – 130 euro, III grupa - 110 euro 
apmērā. Pabalstu izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību 
sasniegušais bērns studē augstskolā vai koledžā un saskaņā 
ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto 
kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu. Pabalsta 

izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, 
ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju 
procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties 
informēt pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša 
izdevumiem. Ne mazāk kā divas reizes gadā Sociālais dienests 
pieprasa informāciju no augstskolas vai koledžas par to, ka 
pilngadību sasniegušais bērns turpina sekmīgi apgūt studiju 
programmu.”
10. izteikt saistošo noteikumu 36. punktu šādā 
redakcijā:
“36. Pabalstu piešķir Bāriņtiesu likuma 25.panta trešajā daļā 
un Ministru kabineta  2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 
“Audžuģimenes noteikumi”, Ministru kabineta 2009.gada 
22.decembra noteikumu Nr.1549 “Kārtība, kādā piešķir un 
izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”, 
noteiktajā kārtībā.”  kārtībā.”
11. izteikt saistošo noteikumu 37.1. punktu šādā 
redakcijā:
“37.1. pabalsts bērna uzturam līdz 7 gadu vecuma 
sasniegšanai 215 euro mēnesī, t.sk., adoptētājam pirms 
adopcijas periodā,”
12. izteikt saistošo noteikumu 37.2. punktu šādā 
redakcijā:
“37.2. pabalsts bērna uzturam no 7 līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai 258 euro mēnesī, t.sk., adoptētājam pirms 
adopcijas periodā,”
13. izteikt saistošo noteikumu 37.3. punktu šādā 
redakcijā:
“37.3. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 240 
euro vienu reizi kalendārajā gadā. Ja bērnam mainās 
ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma veicējs, kalendārajā 
gadā ģimene ir tiesīga lūgt pabalstu atkārtoti.”
14. papildināt saistošo noteikumu 37.4. punktu šādā 
redakcijā:
“37.4.Pabalsts par audžuģimenes pienākumu pildīšanu uz 
laiku, kas ir īsāks par mēnesi, proporcionāli dienu skaitam.”
15. izteikt saistošo noteikumu 39.2 punktu šādā 
redakcijā:
“39.2  Pabalstu piešķir katra bērna apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei 240 euro apmērā vienu reizi kalendārajā 
gadā. Ja bērnam mainās ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma 
veicējs, kalendārajā gadā ģimene ir tiesīga lūgt pabalstu 
atkārtoti.”

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 18.12.2018.

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI 
Ķegumā

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes  2018.gada 12.decembra
lēmumu Nr. KND1-3/18/352 (protokols Nr.23,1.§)

2018.gada 12.decembrī Nr. KND1-6/18/11

Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem” 
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PASĀKUMI

19.februārī plkst.10.00-17.00 Ķegumā, Ķeguma prospektā 1 (pie Sadzīves pakalpojumu ēkas)
Mamogrāfi ja: Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS.
Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2.85 eiro. Bez nosūtījuma – 25.00 eiro
Rentgens: 1 projekcija – 9,00 eiro. JAUNUMS: Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfi ja – 20.00 eiro
Nepieciešams pieraksts uz konkrētu laiku. Pierakstīties iespējams pa tālruni 25 431 313 (darba dienās lkst.8.00-
18.00). Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111 Pakalpojumu nodrošina MFD Veselības grupa

ESI VESELS!

Mobilā diagnostika

Lai gan Saule vēl joprojām 
mēro ceļu no veļu valsts, tomēr 
februārī jūtam, ka ziema drīz 
savu galveno darbu būs padarī-
jusi. 

Kad dabā parādās četri ūdeņi – 
ledus, sniegs, tekošs ūdens un mig-
la, klāt ir Metenis, jeb pavasara gai-
dīšanas svētki. Tā ir svinama diena 
laikā starp Ziemas saulstāvjiem un 
Pavasara Lielo dienu. Katoļu ze-
mēs Meteni sauc par Aizgavēni, 
un tas saistās ar gavēņa aizsākumu. 
Tad Meteni svin septiņas nedēļas 
pirms Lieldienām. Izvēloties svi-
nēšanas laiku, var vadīties gan pēc 
Saules, gan Mēness, gan arī pēc no-
risēm dabā. šogad vislabākais laiks 
ieplānot Meteņu svinības ir no 6. 
līdz 18.februārim.

Februārī svarīgi pamosties no 
ziemas miega, akumulēt dzīvības 
un auglības enerģiju, ar aktīvu dar-
bošanos modināt gan zemi, gan 
savu ķermeni jaunam gada rita cē-
lienam. Tā ir prieka pilna diena, jo 
jābrauc ciemos, jādodas dabā, jāvi-
zinās no kalna ar ragavām. Bet ne 
tik to vien!

Meteņos liekam pamatus jau-
najam saimnieciskajam gadam – 
kādus vizuālos plānus sastādīsim, 
tādus rezultātus gada laikā arī pie-
dzīvosim. Kā tas paveicams?

Pie iedegtas sveces varam uz-
rakstīt savu ieceru plānus, kon-
kretizējot detaļas (svarīgi to darīt 
augošā mēnesī). Citiem vārdiem 
sakot, tā ir dievišķa plānošana, 

savu sapņu piepildīšana.
Meteņu laikā  jānomet arī viss 

liekais, kas mūsos sakrājies – ne-
gatīvā enerģija, dusmas, bailes, 
aizvainojumi, skaudības u.c. (to 
vislabāk izdarīt dilstošā mēnesī). 
Te labi palīdzēs rituālā pirts ar īpa-
šo slotiņu pērienu un aplaistīšanās 
ar ūdeni, jo ūdens aizskalo prom 
visu lieko. Labs līdzeklis attīrīša-
nai ir kadiķis. Ar to var izkvēpināt 
dzīvojamās telpās visus stūrus, kā 
arī vienam otru nopērt ar kadiķa 
slotiņām.

Meteņos saimnieces cep pīrā-
gus vai pankūkas un vāra biezput-
ru. Putras vārīšanā katra saimniece 
var pielietot radošu izdomu.

Viena no izdarībām pavasara 
gaidīšanas svētkos ir maskošanās. 
Tam ir liela nozīme, jo, uzvelkot 
masku, notiek pārtapšana – noārdās 
vecais un top jaunais, un mums kat-
ram ir svarīgi to piedzīvot. Tātad, 
pirms došanās vizināties, jasamek-
lē pavecākas drēbes, jāuzvelk tās 
ar kreiso pusi uz āru, jāuzliek veca 
cepure vai lakats,  jāpiesien pie jos-
tas kādi skaņu rīki (karotes, zvaniņi 
u.c.), jānosmiņķē seja ar lūpu krāsu 
un prom uz kalnu! Labklājības no-
drošināšanai, šļūcot no kalna,  tra-
dicionāli notika lielīšanās, saucot: 
“Manam tēvam gari lini!” “Manam 
vēl garāki!” Mūsdienās var lielīties 
par visu, ko pats audzē vai rada.

Tas arī vēl nav viss! Meteņos 
kur rituālo ugunskuru, ziedo ugunī 
graudus, izsakot vēlējumus, dzied 

tradicionālās dziesmas, mīdās, lēkā 
un modina zemi. Iet priecīgās ro-
taļās, virknēs un dančos, sacenšas 
jautrās spēlēs, veļ sniega bumbas, 
veic kurmju dzīšanas rituālu, sa-
cenšas ar Meteņa mīzieniem, lec 
maisos un ķer Meteņa dāvanas.

To visu Jūs pieredzēsiet, iz-
baudīsiet un sajutīsiet, piedaloties 
Meteņu svinībās Rembates centrā 
17.februārī no plkst. 12.00, kopā ar 
Tomes folkloras kopu “Graudi”.

Būs arī tradicionālā Meteņu 
putra un karsta tēja.

Maskojieties, paņemiet šļūca-
mos un dodieties uz Rembati! 

Dace Priedoliņa
folkloras kopas “Graudi” vadītāja

Novadā krāšņi svinēsim Meteni

Aicinām apmeklēt daudzveidīgas 
aktivitātes novada iedzīvotājiem 
savas veselības uzlabošanai. Aktu-
ālie pasākumi februārī: 
Peldēšanas nodarbības Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas 
1.-2.klašu skolēniem Ogres peld-
baseinā “Neptūns”                                                                    
Pirmdienās pulksten 13.30, vada 
Māris Kurilovicš. Iepriekš obligāti 
pietiekties pie Sandras Bērziņas, 
e-pasts: sandra.berzina@kegumas-
kola.lv. 
Māmiņu skolas nodarbību cikls 
topošajiem vecākiem ar dūlām 
Ķeguma dienas centrā 
No 12. februāra, otrdienās pulk-
sten 10.00, vada Dace Miezīte un 
Ieva Puriņa. Iepriekš pieteikties 
pie Ilzes Staģītes, tel. 26467949, 
e-pasts: ilze.stagite@kegums.lv vai 
aizpildot anketu: https://ej.uz/qpqa. 
Vairāk par nodarbībām pašvaldības 
mājas lapā vai zvanot uz norādīto 
telefonu.
Slēpošanas nodarbības Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas 

stadionā 
Atbilstoši laika apstākļiem, ceturt-
dienās no pulksten 14.30 līdz 15.30 
un no pulksten 15.30 līdz 16.30, 
vada Nauris Neimanis. Nepiecieša-
mais inventārs jānodrošina pašiem 
dalībniekiem. Iepriekš obligāti pie-
tiekties, zvanot: 26467949.
Stresa situācijas: Aizskaršana un 
seksuāla aizskaršana jauniešu 
vidē. Veselīgu un neveselīgu at-
tiecību atpazīšana un atšķiršana.
15.februārī Birzgales pamatskolā 
pusaudžiem vecumā no 13-14 ga-
diem pulksten 9.30 – 11.00  un pus-
audžiem vecumā no 14-15 gadiem 
pulksten 11.30-13.00. Kontaktper-
sona Inta Pastare, e-pasts: inta.pa-
stare@kegums.lv
Vidējas intensitātes fi tnesa no-
darbības pieaugušajiem Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā
Pirmdienās pulksten 16.00, vada 
Agris Pikšens. Pirmajam 10 nodar-
bību ciklam grupa jau nokomplek-
tēta. 
Zemas un vidējas intensitātes 

fi tnesa nodarbības skolēniem un 
pieaugušajiem Ķeguma dienas 
centrā
Pirmdienās pulksten 17.30, vada 
Agris Pikšens. Iepriekš obligāti 
pietiekties, zvanot: 20233728 vai 
rakstot: dienascentrs@kegums.lv.
Vidējas un augstas intensitātes 
fi tnesa nodarbības pieauguša-
jiem Ķeguma dienas centrā
Pirmdienās pulksten 18.30, vada 
Agris Pikšens. Iepriekš obligāti 
pietiekties, zvanot: 20233728 vai 
rakstot: dienascentrs@kegums.lv. 
Veselīga uztura skola un praktis-
kā nodarbība “Salāti” Ķeguma 
dienas centrā
28.februārī pulksten 18.30, vada 
Līga Balode. Pieteikties, rakstot 
e-pastu: dienascentrs@kegums.lv 
vai zvanot uz tel. 20233728

Aktivitātes iedzīvotājiem ir bez 
maksas un tiek fi nansētas no Eiro-
pas Sociālā fonda projekta „Vietē-
jās sabiedrības veselības veicināša-
na un slimību profi lakse Ķeguma 
novadā” (ID Nr.9.2.4.2/16/I/083).

Veselība – pirmajā vietā!

Paziņojums
Ķeguma novada pensionāru biedrības valde pa-
ziņo, ka biedrības biedru kārtējā sapulce no-
tiks 2019.gada 20.februārī plkst.12.00 Ķeguma 
Tautas namā. Reģistrācija no plkst.11.00.
Darba kārtībā: 
- biedrības 2018.gada pārskats; 
- valdes vēlēšanas.
Aicināti visi pensionāri! Biedrības valde 

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās
reģistrēti jaundzimušie:

Ralfs, Monta, Gabriels
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

Kļūdas labojums
Izdevuma “Ķeguma Novada Ziņas” 2019.gada 9.janvāra numurā ieviesu-
sies kļūda. Ķeguma komercnovirziena vidusskolas audzēkņi VID izsludi-
nātajā konkursā “Es - nodOKļu vlogeris!” izcīnīja otro vietu!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Ķegumā
14.februārī plkst.19.00
Ķeguma tautas namā

Valentīndienā ļausimies roman-
tiskiem iluzionista trikiem. Laip-
ni gaidīti gan lieli, gan mazi. Pasā-
kumā tiks fotografēts un fi lmēts, un 
materiāli tiks izmantoti publicitātes 
vajadzībām. Ieeja bez maksas.

15.februārī plkst.18.00
Ķeguma tautas namā

Katru gadu “Jogitas pasākumi” 
organizē labdarības pasākumu 
kādiem īpašiem bērniem. Šogad 
tika lemts organizēt pasākumu Ķe-
guma novada bērniem. Jau 15.02 
būsiet mīļi gaidīti, lai satiktos ar 
lielajiem pasaku tēliem, ietu rota-
ļās, piedalītos radošajās darbnīcās, 
satiktu slepeno viesmākslinieku 
un izmēģinātu veiksmi īpašajā lo-
terijā. Šogad vietējais uzņēmums 
“Oškrogs” bērnus cienās ar gardām 
uzkodām. Pasākumā tiks fotogra-
fēts un fi lmēts un materiāli tiks iz-
mantoti publicitātes vajadzībām. 

Birzgalē
9.februārī plkst.12:00 
Birzgales muzejā “Rūķi”

Sveču diena. Muzejs aicina uz sve-
ču liešanas radošajām darbnīcām 
kopā Eduardu Kaļķi. Līdzi ņemam 
(vai atnesam iepriekš) kādu intere-
santu, oriģinālu, sev īpašu sveci, lai 
kopīgi veidotu Sveču dienai veltītu 
izstādi. Tāpat līdzi var ņemt sveču 
galus, trauciņus, kuros liet sveces 
(tālrunis informācijai 26605359).

16.februārī plkst.22:00
Birzgales tautas namā

Valentīndienas ballīte kopā ar 
kapteini Andžu. Galdiņu var rezer-
vēt līdz 15.februārim (29424612).

23.februārī plkst.13:00
Birzgales tautas namā

Dokumentālā fi lma „100 gadi 
esības vējos”. Stāsta par Latvijas 
simtgadniekiem, par viņu dzīvi, 
pieredzi un atmiņām. Ieeja bez 
maksas.

9.martā plkst.16:00
Birzgales tautas namā

Vokālā grupa „Tikai tā” no Aiz-

kraukles ar muzikālu program-
mu „Sievietes, ņemiet, lūk mana 
sirds!” Biļetes cena iepriekšpār-
došanā 3,50 eur, koncerta dienā 5 
eur. Sēdvietas numurētas (tālrunis 
informācijai 29424612).

Birzgales tautas nams organizē 
braucienu uz Baltkrieviju no 6.līdz 
10.augustam. Sīkāka informāci-
ja pie Ritas Reinsones (tālrunis 
29424612).

Rembatē
12.februārī plkst.1 7.00 
Rembates bibliotēkā 

Bezmaksas nodarbība “Par stre-
su”. Kas ir stress un kas to izrai-
sa? Kā ikdienā mazināt izdegšanas 
riskus un sekmēt labsajūtu? Nodar-
bību vadīs Dace Helmane - profe-
sionāle ar gandrīz 20 gadu pieredzi 
komunikācijas un izglītības jomā, 
ar zināšanām par dažādības vadību, 
labsajūtu darbā un ikdienā.

16.februārī plkst.12:00
Rembates tradīciju zālē

Sirsnīgo spēļu pēcpusdiena. Aici-
nāti bērni ar vecākiem, būs intere-
santi, jautri, atraktīvi darbosimies 
ar lielajām koka spēlēm. Pasākumā 
tiks fotografēts un fi lmēts un mate-
riāli tiks izmantoti publicitātes va-
jadzībām. Sīkāk info pa tālr. 
Vairāk informācijas par pa-
sākumiem Ķegumā pa tālruni 
27884206 (Liene)

Tomē
9.martā plkst.16.00
Tomes tautas namā

Veltījums Starptautiskajai sieviešu 
dienai - koncertuzvedums “Mei-
tenei ar sārtām lūpām”. Māra 
Lasmaņa mūzika, Normunda Beļs-
ka dzeja, Andris Daņiļenko – vo-
kāls. Ieejas maksa 2 eur.

27.martā plkst.17:30

Tomes tautas nams organizē brau-
cienu uz Nacionālo teātri, teātra 
dienas koncertu “Divi Vienā”. 
Biļetes cena 10,00 eur, maksa par 
transportu 4,00 eur. Pieteikties 
un par biļetēm samaksāt var līdz 
15.februārim (Tomes Tautas nama 
tālrunis 27843230). Izbraukšana no 
Ķeguma domes garāžām.
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BEZMAKSAS

Janvārī izdota Ķeguma novada pastmarka Senioru deju kolektīvam “Ķegums” - 5! VPDK „Dejotprieks” svin 10 gadu jubileju Ķeguma novada pašvaldība atpirka katlumāju

Senioru vokālajam ansamblim
„Kvēlziedi” – 15!

Ķeguma novadā uzstādītas
novērošanas kameras

Ievēlēts jauns priekšsēdētājs un
priekšsēdētāja vietnieks

Atklāts Ķeguma novada muzejs Tomē

Aizvadīti XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu
un Deju svētki

Koris „Lins” svin 5 gadu jubileju Atklāts vides objekts - uzraksts „Ķegums” Atklāts aktīvās atpūtas laukums Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā

Ķeguma bibliotēka nosvinējusi 70 gadu jubileju Atklāta VPII „Gaismiņa” piebūve Aizvadīta Lāčplēša diena un pacelts
lielformāta karogs Ķeguma parkā

Tomē atklāts piemiņas akmens

Nosvinēta Latvijas Republikas 100.gadadiena 
un godināti Ķeguma novada atzinības rakstu 

ieguvēji un Ķeguma novada lepnums 2018

Izdots „Ķeguma novada fotoalbums” Koris „Pērles” nosvinējis 10 gadu jubileju Ķegumā un Birzgalē atklāti tirgus laukumi

2018.gada notikumi
Ķeguma novadā


