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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 fi nansējums 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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Notikusi pensionāru
biedrības ikgadējā sapulce
Lai izvērtētu gada laikā paveik-
to, 20.februārī Ķeguma nova-
da pensionāru biedrības biedri 
pulcējās uz ikgadējo sapulci Ķe-
guma Tautas namā.

Sapulce sākās ar klusuma brīdi, 
pieminot aizsaulē aizgājušo Lai-
moni Jakānu.

Ar jauku priekšnesumu sapul-
ces dalībniekus sveica Edgara 
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 
audzēkne Loreta Lazdiņa. 

Sapulces darbā piedalījās Ķe-
guma novada domes priekšsēdē-
tājs Raivis Ūzuls, viņa vietnieks 
Kristaps Rūde un Sociālā dienesta 
vadītāja Vita Kalniņa.

2018.gads aizvadīts Latvijas 
simtgades zīmē, ar daudziem pa-
sākumiem un iespējām dalīties un 
baudīt gadu gaitā uzkrāto. Pen-
sionāru lielākais ieguvums šogad 
- piemaksu saņemšana par darba 
stāžu.

Pensionāru biedrības valdes 
locekle Ilze Kantore savā ziņoju-
mā atspoguļoja biedrības valdes 
paveikto, pildot iepriekšējā gada 
sanāksmē pieņemto darba plā-
nu. Biedrības biedri piedalījušies 
valsts mēroga pasākumos sportā, 
kur gūti augsti sasniegumi - savā 
grupā iegūta 2.vieta. Čaklās rok-
darbnieces piedalījušās izstādēs, 
tirdziņos.

Lai padarītu pensionāru dzīvi 
interesantāku, organizētas ekskur-
sijas. Lai varētu mērot tālākus ce-
ļus, rakstīti projekti un saņemts lī-
dzfinansējums. Esam ciemojušies 
pie saviem draugiem Skrīveros, 
Aizkrauklē, Olainē. Un kur tad 

vēl citas aktivitātes - nūjošana, 
vingrošana, dziedāšana, dejošana, 
cepšana un vārīšana, dalība semi-
nāros un citos novadā organizē-
tajos pasākumos. Lai arī grūti tas 
nācās, bet esam apkopojuši 100 
Ķeguma novada garšas nelielā 
grāmatiņā. Gads patiesi bijis pa-
sākumiem bagāts.

Tā kā esam Latvijas pensionā-
ru federācijas biedri, tad piedalījā-
mies Vidzemes reģiona pensionā-
ru biedrību konferencē, kurā tika 
sagatavota rezolūcija par pensio-
nāru problēmām. Tā tika nodota 
valdībai.

Esam tikušies ar Ķeguma no-
vada pašvaldības vadītājiem un 
pārrunājuši jautājumus, kas aktu-
āli pensionāriem novadā. Prieks, 
ka esam sadzirdēti un iespēju ro-
bežās saņemam atbalstu. Bet vēl 
ir jautājumi, kas gaida risinājumu.

Tā ir tikai daļa no paveiktajiem 
darbiem. Taču jāteic, ka aktīva ir 

tikai neliela biedru daļa.  Vairāk 
kā vienmēr ir kritizētāju. Jau ie-
priekš esmu aicinājusi ikvienu 
būt aktīvam. Uzskatu, ka ikkatrs 
var atnākt ar labu domu, labu vār-
du, lai biedrības darbs turpinātos 
interesanti un radoši. Atkārtosim 
vārda «paldies» sūtību un nežē-
losim to pateikt skaļi draugam, 
kaimiņam vai vienkārši sastaptam 
cilvēkam.

Paldies par paveikto un līdz-
darbošanos!

Šajā sapulcē tika mainīts 
arī valdes sastāvs. Pateicības 
par veikto darbu valdē saņēma 
A.Ūzule, I.Dreijere, V.Cepurīte, 
A.Sīkā.

Jaunās valdes pirmajā sēdē par 
priekšsēdētāju ievēlēja Uldi Ābe-
li, vietnieku - Ilzi Kantori, sekre-
tāri - Ligitu Povašēviču.

Vēlu valdei radošu darba sparu!

 Ilze Kantore

Jaunais biedrības valdes priekšsēdētājs Uldis Ābelis.

Rembates pagasta iedzīvotājiem 
- daudz plašākas iespējas
27.februārī Ķeguma novada 
domes ārkārtas sēdē tika pie-
ņemts lēmums izveidot vienotu 
Ķeguma pilsētas un Rembates 
pagasta pārvaldi. 

Lēmums pieņemts ar mērķi vei-
cināt pārvaldes efektivitāti un uz-
labot pašvaldības pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāti Rembates 
pagasta iedzīvotājiem, nodroši-
not visus līdzšinējos pakalpoju-
mus un sniedzot iespēju papildus 
saņemt valsts pārvaldes iestāžu 
sniegtos pakalpojumus Ķeguma 
novada Rembates pagastā.

„Ir pienācis laiks uzlabot un 
pilnveidot pakalpojumu pieeja-

mības klāstu Rembates pagasta 
iedzīvotājiem,” skaidro Ķegu-
ma novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Kristaps Rūde. 
Saņemot arvien vairāk sūdzības 
no Rembates pagasta iedzīvo-
tājiem par situāciju Rembates 
pagasta pārvaldē, izvērtējot līdz 
šim Rembates pagasta pārvaldē 
sniegto pakalpojumu kvalitāti un 
ņemot vērā pašlaik esošo iero-
bežoto pakalpojumu pieejamību 
Rembates iedzīvotājiem, veicot 
padziļinātu situācijas novērtē-
jumu, izsverot visus iespējami 
labākos variantus, ar mērķi pada-
rīt pašvaldību pieejamāku un sa-
sniedzamāku iedzīvotājiem – Ķe- 

guma novada dome ir nolēmusi 
izveidot Valsts un pašvaldības 
vienoto klientu apkalpošnas cen-
tru Rembates pagastā, tādējādi 
sniedzot papildus iespējas sa-
ņemt arī valsts pārvaldes iestā-
žu sniegtos pakalpojumus, pie-
mēram, Nodarbinātības valsts 
aģentūras, Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu 
reģistra, Valsts zemes dienesta, 
Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras, Valsts darba inspekcijas, 
Lauku atbalsta dienesta u.c. pa-
kalpojumus.

 2.lpp u

Aizvadīts „Valentīna dienas 
volejbola mix turnīrs”
Ķeguma „Valentīna dienas vo-
lejbola mix turnīrā”, kas no-
risinājās 15.februāra vakarā 
Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas sporta zālē, sacentās 
8 komandas.
Sešas stundas ilgušās cīņas bei-
dzās ar komandas „Ķegums” 
triumfu (Mārtiņš Strauss, Mār-
tiņš Bite, Kristaps Skudra, Anita 
Bērsone, Dita Agriņa, Inta Agri-

ņa), finālā apspēlējot komandu 
„Kefīrs” (Jurģis Birznieks, Jānis 
Strazdiņš, Mārcis Bērziņš, Ma-
dara Kuģe, Agita Kābele, Sintija 
Bite, Rūta Paužole). Spēlē par 
trešo vietu uzvaru svinēja „Jau-
nā vienotība” (Kristīne Kalniņa, 
Madara Melnmate, Beāte Ta-
rasova, Kristaps Rūde, Rinalds 
Vaiders, Emīls Josts)..

Sieviete ir dabas dota,
Jauka, skaista, ievainota.
Savā sapnī, ikdienā,
Tā par mums ir nomodā.
Saudzēsim un lolosim,
Savas jūtas neslēpsim.
Sveiksim savas sievietes – 
Mātes, meitas, dievietes.
Ziedus skaistus dāvāsim,
Mīļus vārdus veltīsim.
                       /A.Ezerroze/

Sveiciens
         sieviešu dienā!

Ķeguma novada domes vadība

Novada skolēni - 
aktīvi Ēnu dienas

dalībnieki
 u 3.lpp.

 Pavasara Lielā diena - 
restarts dzīvei

 u 4.lpp. 

Rembatē svin
Meteņus
 u 5.lpp.
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Paziņojums par Ķeguma novada
attīstības programmas 2020.-
2026.gadam izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķeguma novada do- 
mes 2019.gada 13.februāra lē-
mumu Nr. KND1-3/19/45 “Par 
Ķeguma novada attīstības 
programmas 2020.-2026.gadam 
izstrādes uzsākšanu” (sēdes 
protokols Nr.3, 18.§) ir uzsāk-
ta Ķeguma novada attīstības 
programmas izstrāde, apstipri-
nāts darba uzdevums un izpil-
des termiņi.
Attīstības programma tiek izstrā-
dāta no 2019.gada 1.marta līdz 
2020.gada 2.martam. Attīstības 
plānošanas mērķis ir uzlabot Ķe-

guma novada iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, veidojot līdzsvarotu no-
vada teritorijas attīstību gan pilsē-
tā, gan lauku teritorijā, sekmējot 
tā ekonomisko izaugsmi, sociālo 
stabilitāti un vides kvalitāti, no-
teikt Ķeguma novada attīstības 
vidēja termiņa stratēģiskos uz-
stādījumus, kā arī rīcību kopumu. 
Attīstības programmas Rīcības 
plāns un Investīciju plāns tiek 
sagatavots 2020.-2022.gadam ar 
stratēģisko vīziju līdz 2026.ga-
dam.

Sabiedrības iespējas līdzdar-

boties ir iesniedzot savus priekšli-
kumus un ieteikumus Ķeguma no-
vada pašvaldībā, Lāčplēša iela 1, 
Ķegums, LV-5020, e-pasts: 
dome@kegums.lv un Ķeguma 
novada pagastu pārvaldēs, kā arī 
piedaloties Attīstības program-
mas izstrādes publiskajās sanāk-
smēs.

Precizēta informācija par sa-
biedrības līdzdalības iespējām 
tiks ievietota Ķeguma novada mā- 
jas lapā www.kegumanovads.lv 
un informatīvajā izdevumā “Ķe-
guma Novada Ziņas”.

Par smēķēšanas ierobežojumiem
Nesmēķēt vai smēķēt ir katras 
personas brīva izvēle, taču smē-
ķētājiem jāņem vērā  ierobežo-
jumi, kurus nosaka normatīvie 
akti.

Vietas, kurās uzskaitīti smēķēša-
nas ierobežojumi, norādītas „Ta-
bakas izstrādājumu, augu smē-
ķēšanas produktu, elektronisko 
smēķēšanas ierīču un to šķidrumu 
aprites likuma” 10.panta 2.daļā.

Nevienam nebūs jaunatklā-
jums, ka daudzdzīvokļu mājās 
tiek smēķēts uz balkoniem un 
lodžijām. Smēķēšana šajās vietās 
reizēm radījušas nesaskaņas starp 
kaimiņiem, kuri nesmēķē, jo ci-
garešu dūmi pa atvērtiem logiem 
nonāk dzīvoklī. Šajā situācijā 
smēķētājs ar savu rīcību traucē 
citiem mājas iedzīvotājiem. Ga-
dījumā ja persona ceļ pretenzijas 

pret smēķētājiem, kuri smēķē uz 
daudzdzīvokļu māju balkoniem 
un lodžijām, tad smēķētāji var 
tikt saukti pie administratīvās at-
bildības saskaņā ar Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksa 
42.1pantu.

Daudz bīstamāk ir tad, kad 
nenodzēsti cigarešu izsmēķi tiek 
nomesti uz zemāk esošajiem bal-
koniem vai lodžijām. Vai smēķē-
tājs tajā brīdī aizdomājas, ka šis 
iespējams nenodzēstais izsmēķis 
var izraisīt ugunsgrēku? Daļa 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji 
uz balkoniem un lodžijām uz-
glabā mantas, kuras izmesta ne-
nodzēsta izsmēķa gadījumā var 
aizdegties, tādējādi radot bīstamu 
situāciju mājas iedzīvotājiem.

Ķeguma novada pašvaldības 
policijas darba praksē ir nācies 
saņemt informāciju no daudz-

dzīvokļu māju iedzīvotājiem par 
svešiem cigarešu izsmēķiem, kuri 
iespējams nomesti no augstāk 
esošiem balkoniem un lodžijām.

Godātie Ķeguma novada ie-
dzīvotāji! Pašvaldības policija 
jūs aicina nopietni padomāt par 
minēto, sākotnēji šķietami maz-
nozīmīgo, bet tajā pat laikā reāli 
eksistējošo problēmu, kuras se-
kas var būt neprognozējamas. 
Padomāsim par savu un līdzcilvē-
ku drošību un veselību, tādēļ lū-
dzam nesmēķēt uz balkoniem un 
lodžijām. Vienlaicīgi cienīsim to 
cilvēku darbu, kuri veic piemājas 
teritorijas uzkopšanu un nemest 
no balkoniem, lodžijām cigarešu 
izsmēķus un citus priekšmetus.

Aigars Novikovs 
Ķeguma novada pašvaldības 

policijas vecākā inspektora p.i. 

Rembates pasta nodaļas modeli 
pielāgo reālajam pieprasījumam
Zemā pasta pakalpojumu pie-
prasījuma dēļ no 2019.gada 
21.marta tiek mainīts Ķeguma 
novada Rembates pasta noda-
ļas darbības modelis un darba 
laiks, pielāgojot to iedzīvotāju 
reālajām vajadzībām, informē 
Latvijas Pasta pārstāve Vineta 
Danielsone.
Turpmāk Rembatē visi pasta pa-
kalpojumi katru darbdienu no 
plkst.10.00 līdz 11.00 tiks nodro-
šināti līdzšinējā pasta pakalpoju-
mu sniegšanas adresē Lielvārdes 
ielā 3 vai arī iedzīvotāji varēs iz-
vēlēties tos saņemt pie pastnieka 
tieši savā dzīvesvietā.

Šāds lēmums pieņemts, ņe-
mot vērā niecīgo pieprasījumu 
pēc pasta pakalpojumiem Rem-
bates pasta nodaļā, kas vidēji ir 
tikai deviņi pasta sūtījumi darb-
dienā un rada Latvijas Pastam 
ikgadējos zaudējumus aptuveni 
5600 eiro apmērā. 

Tāpat kā līdz šim, Rembates 
pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietā minētajā laikā iedzīvotājiem 
būs pieejami visi pasta pakalpoju-
mi un arī citi pasta pakalpojumi, 
kurus nodrošina Latvijas Pasts: 
vienkāršu un ierakstītu iekšzemes 
un pārrobežu vēstuļu korespon-

dences saņemšana un nosūtīšana, 
iekšzemes un pārrobežu pasta 
paku saņemšana un nosūtīšana, 
pastmarku un aplokšņu iegāde, 
preses izdevumu abonēšana, ie-
maksas Pasta norēķinu sistēmas 
(PNS) kontā, naudas pārvedumu 
izmaksa, komunālo maksājumu 
un citu rēķinu apmaksa un ko-
mercpreču iegāde mazumtirdz-
niecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotā-
jam jau patlaban ir plašas iespē-
jas saņemt nepieciešamos pasta 
pakalpojumus arī pie pastnieka 
tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks 
klienta dzīvesvietā nodrošina 
pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, 
pastmarku un aplokšņu iegādi, 
sūtījumu piegādes pieteikšanu 
mājās, preses izdevumu abonēša-
nu, naudas pārvedumu un pensi-
jas saņemšanu, komunālo un citu 
rēķinu apmaksu, iemaksas PNS 
kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību 
Rembates iedzīvotājiem iespē-
jams saņemt arī skaidras naudas 
izmaksu no PNS konta. Šo pakal-
pojumu iespējams pieteikt, zvanot 
pa tālruni 27892759, 67008001 
vai 27008001. Pārējos pastnieka 
pakalpojumus savā dzīvesvietā 

Rembates iedzīvotāji var pieteikt, 
zvanot pa tālruni 23281528.

Saņemot aicinājumu par re-
ģistrēta sūtījuma izņemšanu, ie-
dzīvotājiem ir iespēja pieteikt 
sūtījuma bezmaksas saņemšanu 
Rembates pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietā, iepriekš zvanot 
pa tālruni 27891949 un norādot 
datumu, kurā klients vēlas saņemt 
sūtījumu. Savukārt, apmeklējot 
Lielvārdes pasta nodaļu Ausekļa 
ielā 16, sūtījumu saņemšana bez 
iepriekšēja pieteikuma iespēja-
ma pirmdienās – ceturtdienās no 
plkst.8.00 līdz 18.00, piektdienās 
no plkst.8.00 līdz 17.00 un sest-
dienās no plkst.9.00 līdz 13.00.

Pasta pakalpojumu sniegša-
nas vietu skaitu un izvietojumu 
nosaka Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padomes 
lēmums Par universālā pasta pa-
kalpojuma saistībām, kas paredz, 
ka Latvijas Pastam katra novada 
teritoriālajā vienībā ir vismaz vie-
na pasta pakalpojumu sniegšanas 
vieta.

Rembates iedzīvotāji par pa-
sta pakalpojumu saņemšanas ie-
spējām no 2019.gada 21.marta 
tiks informēti ar īpašiem paziņo-
jumiem savās pastkastītēs.

Valsts tehniskās
apskates laiki un vietas 
Ķeguma novadā

Lai piedalītos ceļu satiksmē, 
t.sk., arī pirms pavasara darbu 
uzsākšanas, traktortehnika un tās 
piekabes jāsagatavo un jāuzrāda 
ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam 
jābūt līdzi derīgai atbilstošas kat-
egorijas traktortehnikas vadītāja 
apliecībai, tehnikas reģistrācijas 

apliecībai un jābūt derīgai OCTA 
polisei. Par Valsts tehniskās uz-
raudzības aģentūras sniegtajiem 
pakalpojumiem varēs samaksāt 
TIKAI ar bezskaidras naudas 
maksājumu.

 Tālrunis 26486660, 25639696, 
e-pasts: ogre@vtua.gov.lv 

vai www.vtua.gov.lv
2019.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts

tehniskās apskates laiki un vietas Ķeguma novadā
Apdzīvotas 
vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Birzgale 13.05. 11:00 10.06. 11:00 Liepu iela 1
Birzgales pag. 13.05. 13:00 10.06. 13:00 “Virslavas”
Ķegums 22.05. 11:00 12.06. 11:00 Lāčplēša iela 1
Rembate 17.04. 11:00 15.05. 11:00 Lielvārdes iela 3

Bezmaksas konsultācijas 
par cilvēktiesībām

28.martā, laikā no plkst. 10.00 
līdz 14.00 Ogres Centrālajā 
bibliotēkā (Ogrē, Brīvības ielā 
35) ikvienam interesentam būs 
iespēja saņemt individuālas 
Tiesībsarga biroja juristu kon-
sultācijas par cilvēktiesību, 
labas pārvaldības un diskrim-
inācijas novēršanas jautājum-
iem.
Konsultācijas ir bez maksas un 
uz tām ir jāpiesakās iepriekš, 
zvanot uz Tiesībsarga biroja tāl-
runi 67686768.

Iedzīvotājiem ir iespēja pie-
teikties arī semināram grūtniecēm 
un mazu bērnu vecākiem par viņu 
tiesībām nodarbinātības jomā, 
kas notiks bibliotēkas telpās no 
plkst.11.00 līdz 12.00. Seminārā 
stāstīs par to, kas ir diskrimināci-
ja, kā tā var izpausties darba tie-
siskajās attiecībās, kas jādara un 
kur var vērsties, lai aizstāvētu 
savas tiesības.

Savukārt no plkst.10.10 līdz 
11.00 notiks seminārs bibli-
otekāriem „Īsi par cilvēktiesībām, 
labu pārvaldību un tiesībsarga 
iespējām palīdzēt”, kuru var ap-
meklēt ikviens interesents.

t 1.lpp

Pašvaldība ar vien biežāk sa-
skaras ar situāciju, ka ar sociālo 
tīklu starpniecību tiek veikta ne-
patiesas informācijas izplatīšana 
un manipulācijas ar sabiedrību. 
Attiecībā par pieņemto lēmumu, 
pašvaldība vēlas skaidrot, ka ir 
pienācis laiks padomāt arī par 
rembatiešiem - cik ilgi mēs varam 
noraudzīties uz vienaldzīgumu, 
kā arī nevēlēšanos uzlabot kopējo 
situāciju Rembates pagastā? 

Rembates pagasta pārvalde 
netiek likvidēta, bet tiek apvie-
notas pārvaldes funkcijas ar Ķe-
guma novada pašvaldības admi-
nistrāciju – padarot efektīvāku 
kopēju pārvaldi. Rembates pa-
gasta iedzīvotāji ne tikai saņems 
daudz plašākās iespējas – pakal-
pojumus, bet arī Ķeguma novada 
pašvaldības administrācija spēs 
ātrāk reaģēt, jo Rembates pagasta 
pārvaldes funkcijas tiks veiktas 

Ķeguma novada pašvaldības ad-
ministrācijas pārraudzībā. Viens 
no būtiskajiem ieguvumiem ir 
tas, ka iedzīvotāju iesniegumi tiks 
operatīvi izskatīti. Samazināsies 
laiks, kas tika veltīts iesnieguma 
izskatīšanai, lēmuma pieņemša-
nai un darbības uzsākšanai.

Papildus pašvaldība infor-
mē, ka tiks saglabātas pašlaik 
nodrošinātās kases funkcijas un 
visi maksājumi turpināsies tajā 
pašā saņemšanas vietā. Pašval-
dība kļūs tuvāka iedzīvotājam, 
jo ar Valsts un pašvaldības vie-
notā klientu apkalpošanas centra 
izveidi MĒS NEAIZVERAM 
PĀRVALDES DURVIS – MĒS 
TĀS ATVERAM DAUDZ PLA-
ŠĀKĀM IESPĒJĀM IKVIE-
NAM IEDZĪVOTĀJAM.

Rembates pagasta pārvalde 
līdzšinējā formātā turpinās dar-
bu līdz pilnvērtīga klientu apkal-
pošanas centra izveidošanai.

Rembates pagasta
iedzīvotājiem -
daudz plašākas iespējas
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Ķeguma novada skolu skolēni – aktīvi Ēnu dienas dalībnieki!

Ēnu diena ir pasaulē atpazīs-
tama un atzīta Junior Achieve-
ment karjeras izglītības prog-
ramma 1.-12.klašu skolēniem, 
kuras laikā skolēni apmeklē 
kādu darba vietu un 4 – 6 stun-
du garumā vēro interesējošās 
profesijas pārstāvja darba ik-
dienu.
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt 
skolēnus ar dažādu profesiju un 
nozaru prasībām, lai palīdzētu 
jauniešiem izvēlēties profesiju 
un atbilstoši sagatavoties darba 
tirgum. Šī ir programma, kas jau 
daudzus gadus sekmīgi iekļauj 
izglītības procesā karjeras jautā-
jumus, rosinot jauniešus plānot 
savu nākotni jau skolas laikā. 
Veidojot sadarbību starp skolu, 
sabiedrību un darba vidi, Ēnu 
diena sekmē jauniešu integrāciju 
sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Šogad “ēnot” dažādu uzņē-
mumu un profesiju pārstāvjus 
individuāli devās četrdesmit divi 
Ķeguma novada skolu skolēni, 
kā arī trīs klašu kolektīvi. Vairāki 
desmiti Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas radošie, mērķ-
tiecīgie un zinātkārie 6.-12.klašu 

audzēkņi nenobijās no jaunām ie-
spējām un piedāvājumiem, aktīvi 
iesaistoties Junior Achievement 
rīkotajā pasākumā. No 14.janvāra 
līdz 8.februārim skolēni reģistrē-
jās Ēnu dienas mājaslapā, iepazi-
nās ar piedāvātajām profesijām, 
uzņēmumiem, iestādēm, kā arī 
rakstīja tiem motivācijas vēstules. 
Kad apstiprinājums tika saņemts, 
13.februārī skolēni devās pētīt 
IT speciālista, mārketinga daļas 
vadītāja, celtniecības inženiera, 
radio dīdžeja, ražošanas vadītā-
ja, kanisterapeita, veterinārārsta, 
valdes priekšsēdētāja, futbola tre-
nera, modeļu un to aģentu, apģēr-
ba dizainera, fizioterapeita, ārējo 
sakaru koordinatora, gaisa spēku 
pilota, mediju direktora, interjera 
dizainera, docenta, kā arī iekšējās 
komunikācijas speciālista darba 
vidi, veicamos pienākumus, ne-
pieciešamās prasmes un iemaņas.

Birzgales pamatskolas 1.kla-
ses skolēni ļoti interesējās par 
to, kas notiek skolas pagrabstāva 
virtuvē un kā strādā čaklās pavā-
rītes, tādēļ 13.februārī, Ēnu die-
nas ietvaros, devās “ēnot” pavāra 
profesijas pārstāves Mariku Tam-

pu un Līgu Braunšteinu. 3.klases 
skolēni apmeklēja Birzgales pa-
gasta bibliotēku un iepazinās ar 
bibliotekāra pienākumiem, savu-
kārt 4.klases skolēni devās uz uz-
ņēmumu “Silver Standard Plant”, 
kur iepazina gan uzņēmuma dar-
ba specifiku, piedāvāto produkci-
ju, ražošanas procesu, gan arī da-
žādu profesiju pārstāvjus un viņu 
pienākumus uzņēmumā. 

Pamatskolas 5.- 9.klašu skolē-
ni 13.februārī tikās ar Latvijas fut-
bola federācijas, lidostas “Rīga”, 
Latvijas valsts mežu, Rīgas paš-
valdības policijas, kā arī Valsts 
policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Ogres iecirkņa pārstāvjiem. Vai-

rākas skolnieces paviesojās arī 
Rīgas pirmsskolas izglītības ies-
tādē “Čiekuriņš”, Latvijas lauku 
konsultāciju un izglītības centrā, 
Sociālās integrācijas valsts aģen-
tūrā, kā arī SIA “Fazer Latvia”. 
Aizraujoša, interesanta, pārstei-
dzoša, jaunas informācijas un ie-
spaidu pārpildīta diena! 

Tomēr ar Ēnu dienas aktivitā-
tēm viss nebeidzās. 27.februārī 
“ēnotāji” no Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolas dalījās ar 
saviem iespaidiem, uzstājoties 
6.-12.klašu  pasākumā “Gūtā pie- 
redze Ēnu dienā 2019”. Caur in-
teresantām fotogrāfijām un aiz-
raujošiem stāstiem klātesošajiem 

tika dota iespēja uzzināt skolas-
biedru piedzīvojumus, intereses 
un nākotnes mērķus. “Ar prieku, 
smaidu un pozitīvajām emocijām 
ir jādalās, tad tās “pielīp” arī ci-
tiem!” - pēc Ēnu dienas apmekē-
šanas Birzgales pamatskolas sko-
lēni dalījās savos iespaidos un 
piedzīvojumos, kopīgi veidojot 
krāsainu kolāžu, atceroties die-
nas gaitā redzēto un dzirdēto, kā 
arī stāstot par saviem iespaidiem 
citiem skolēniem.

Paldies aktīvajiem Ķeguma 
novada skolu “ēnotājiem”, kuri 
nebaidījās iepazīties un komuni-
cēt ar dažādu nozaru profesionā-
ļiem, izpētīt savas iespējas, izda-
rīt izvēles un nospraust mērķus. 
Ļoti ceram, ka tie, kuri šogad 
nesaņēmās un nepiedalījās Ēnu 
dienā, guva pozitīvu iedrošināju-
mu un motivāciju 2020.gada Ēnu 
dienas apmeklēšanai! 

Baiba Liepiņlauska
pedagoģe – karjeras konsultante 

Eiropas Savienību fondu dar-
bības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā 
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju 
karjeras atbalstam izglītojama-
jiem vispārējās un profesionā-
lās izglītības iestādēs” projekts 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs”

Ēnu dienas dalībnieki Birzgales pamatskolā.

Projekts ,,Pumpurs” – atbalsts skolēniem 

Ķeguma novada pašvaldība, 
2019.gada 30.janvārī noslēdzot 
līgumu Nr. P6-13/07-2019, sā-
kusi sadarbību ar Izglītības 
kvalitātes valsts dienestu, īs-
tenojot Eiropas Sociālā fonda 
projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekts skolu vidē pazīstams ar 

nosaukumu “PuMPuRS” un iz-
strādāts, lai mazinātu to bērnu 
un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc 
mācības un nepabeidz skolu. Pro-
jekts veicina ilgtspējīgas sadar-
bības sistēmas veidošanu starp 
pašvaldību, skolu, pedagogiem 
un vecākiem.

Projekts tiks īstenots līdz 
2022.gada 31.decembrim, tā 
mērķis ir samazināt priekšlaicīgu 

mācību pārtraukšanu, īstenojot 
preventīvus un intervences pa-
sākumus vispārizglītojošo skolu 
skolēniem no 5.līdz 12.klasei, kā 
arī profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņiem no 1.līdz 4.kursam.

Projekta īstenošanā ir iesais-
tījušās abas novada vispārizglīto-
jošās skolas: Ķeguma komercno-
virziena vidusskola un Birzgales 
pamatskola. Projekta sākumpos-

mā pedagogi izvērtē savas skolas 
izglītojamo riska faktorus un iz-
strādā individuālā atbalsta plānus, 
kuros tiek iekļauti daudzveidīgi 
atbalsta pasākumi:

• konsultatīvais atbalsts 
mācību priekšmetos;

• psihologa, logopēda, 
sociālā pedagoga, speciālās iz-
glītības pedagoga u.c. speciālistu 
konsultatīvais atbalsts;

• atbalsts izglītības pakal-
pojumu pieejamībai.

Šajā mācību semestrī pare-
dzēts izstrādāt un īstenot 37 indi-
viduālos atbalsta plānus.

Ķeguma
komercnovirziena

vidusskola
aicina darbā:

– “Pedagoga palīgu 5.-9.
klasēs ESF projekta “At-
balsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināša-
nai” ietvaros”

– Tehniskās jaunrades un 
robotikas pulciņa vadītāju

Tālrunis uzziņām – 
65055274,
65055275

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

PPP biedrība “Zied zeme” iz-
sludina projektu iesniegumu 
pieņemšanas 9.kārtu no 8.03.-
8.04.2019 rīcībā Nr. 2.2. “At-
balsts sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem iedzīvo-
tājiem”.

Atbalsta apmērs: 287998.86 eiro

Projekti īstenojami VRG dar-
bības teritorijā – Baldones 
novadā, Ikšķiles novadā, Ķegu-
ma novadā, Lielvārdes novadā, 
Ogres novadā (izņemot Ogres 
pilsētu).

Maksimālā attiecināmo izmak-
su summa vienam projektam: 
- 10 000 eiro;

Atbalsta intensitāte:
- 90 % no projekta attiecināmo 
izmaksu summas.

Rīcības apraksts:
Rīcības ietvaros paredzēts vei-
cināt sabiedrisko aktivitāšu (ie-
skaitot apmācību un interešu 
klubus, sociālās aprūpes vietas, 
kultūras, vides aizsardzības, 
sporta un citas brīvā laika pava-
dīšanas aktivitātes) dažādošanu 
iedzīvotāju radošai un profesio-
nālai pilnveidei. Rīcības ietvaros 

īstenojami TIKAI sabiedriskā 
labuma projekti, kas nozīmē, ka 
plānotajam projekta mērķim nav 
komerciāla rakstura, tā rezultāti 
ir publiski pieejami un par to iz-
mantošanu netiek prasīta samak-
sa. Projekts nedrīkst arī netieši 
veicināt uzņēmējdarbību, un tam 
jābūt nodalāmam no esošās vai 
plānotās saimnieciskās darbības. 
Projektos attiecināmas arī mācī-
bu izmaksas, ja projektu īsteno 
biedrība vai nodibinājums un 
piedalās vismaz pieci dalībnieki, 
taču šajā gadījumā nav attieci-
nāma pamatlīdzekļu iegāde, kā 
arī pēc projekta pabeigšanas nav 

attiecināmas ar projektu saistītā 
personāla atalgojuma izmaksas 
un darbības nodrošināšanas iz-
maksas.

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS 
TERMIŅŠ:
- Ja tiek veikta būvniecība, teri-
torijas labiekārtošana, 2 gadi no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnie-
guma apstiprināšanu.

- Ja projektā paredzēta attieci-
nāmo izmaksu pozīcija „Ar pro-
jektu saistītā personāla atalgoju-
ma un darbības nodrošināšana” 
izmaksas, kas nepārsniedz 15% 
no projekta kopējās attiecinā-
mo izmaksu summas, 2 gadi no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnie-
guma apstiprināšanu.

- Pārējiem projektiem 1 gads no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnie-
guma apstiprināšanu.

PROJEKTU IESNIEGUMU 
IESNIEGŠANA
Projektu iesniegumus var ie-
sniegt līdz 2019.gada 8.aprīlim 
Lauku atbalsta dienesta Elektro-
niskās pieteikšanās sistēmā.

INFORMĀCIJA UN
KONSULTĀCIJAS
Ar Vietējās attīstības stratēģiju 
var iepazīties un saņemt bezmak-
sas konsultācijas PPP biedrībā 
“Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Liel-
vārdē, tīmekļvietnē www.zied- 
zeme.lv vai, sazinoties ar projek-
tu vadītāju Māri Cīruli, tālruņa 
nr. 29782159, e-pasts: maris@
ziedzeme.lv.
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Rembatietēm jauni tērpi

Realizēts iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projekts „Ska-
tuves tērpu iegāde Rembates 
dāmu vokālajam ansamblim 
“Vīgriezes””.
Pateicoties Ķeguma novada paš-
valdības iniciatīvai “Ķeguma 
novada pašvaldības iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkurss” fiziskas un juridiskas 
personas, kas deklarētas vai re-
ģistrētas Ķeguma novada teri-
torijā, var piedalīties projektu 
konkursā Ķeguma novada iedzī-
votāju radošās iniciatīvas veici-
nāšanai kultūras, sporta un izglī-
tības norisēs vai publiskās telpas 
labiekārtošanā.

Šī konkursa ietvaros tika ap-

stiprināts projekts “Skatuves tēr-
pu iegāde Rembates dāmu vokā-
lajam ansamblim “Vīgriezes””. 
Projekta ietvaros tika izveidoti 
desmit skatuves tērpu komplek-
ti un ir uzlabots Rembates dāmu 
vokālā ansambļa “Vīgriezes” 
vizuālais koptēls. Ar jauno kop-
tēlu ansamblis uzstāsies marta 
koncertā un turpmākajos kultūras 
pasākumos. 

Rembates dāmu vokālais an-
samblis “Vīgriezes” saka lielu 
paldies Ķeguma novada pašvaldī-
bai  par projekta līdzfinansēšanu, 
kā arī z/s “Vecrieksti”. 

Kristīne Mālniece
projekta realizētāja

Birzgalietes sarīko fotosesiju
“Cepures dzīvespriekam”
Kad esam jauni un skaisti, un 
liekas, ka tik daudz interesan-
ta vēl jāpiedzīvo, tad ko viens 
otram novēlam svētkos un ju-
bilejās? Parasti vēlam veiksmi 
darbā, laimi personīgajā dzīvē 
un protams – mīlestību. Gadi 
paskrien tik ātri, un nemanot 
pienāk laiks, kad galvenais vē-
lam veselību un dzīvot prieku.

Tad nu arī mēs - Birzgales pensio-
nāru biedrības “Viršu laiks” dā-
mas - nolēmām sanākt kopā feb-
ruāra pirmajā otrdienā un pašām 
par prieku sarīkot fotosesiju ar 
devīzi “Cepures dzīvespriekam”. 
Vai tad tikai top-modeles var fo-
tografēties? Arī mēs to varam par 
prieku sev!

Un pasākums izdevās! Pal-
dies mūsu tautas nama vadītājai 
Ritiņai, kura telpā pie kamīna 
iekārtoja romantisku stūrīti ar 
skaistām, mākslīgām orhidejām, 
degošām svecēm kamīnā un pie 
tā. Tas veicināja tik mājīgu no-
skaņu! Nolēmām, ka šādai atmos-
fērai nepieciešams arī muzikāls 
moments. Ilze sarūpēja arī to. Un 
tā, romantiskai mūzikai skanot, 
varējām pilnīgi ļauties patiesam 
dzīvespriekam!

Pēcpusdienas iesākumā Alda 
mums īsumā pastāstīja par cepu-
rēm, kādas tās ir, kad un kā tās 
nēsājamas, no kādiem materiā-
liem darināmas. Un tad sākās tā 
jaukākā un interesantākā nodarbe 
- cepuru pielaikošana un fotogra-
fēšanās - gan individuāli, gan gru-
piņās un arī visām kopā. Skanot 

jautriem smiekliem un interesan-
tiem komentāriem, mērījām dažā-
dās cepures un priecājāmies, ska-
toties spoguļos un viena otrā. Vēl 
apbrīnojām Dailas bez stellēm 
noausto plecu lakatu, kas tik jauki 
piestāvēja vairākām cepurēm un 
platmalēm.

Vispirms visas cepures ar da-
žādiem aksesuāriem novietojām 
nelielā izstādē. Kādas tik nebija 
galvassegas! Adītas un tamborē-
tas, filca un salmu, platmales ar 
dažāda platuma malām, beretes 
un micītes, cepures un cepurī-
tes ar lentām rotātas, ar spalvu 
pušķiem, plīvuriņiem un ziedu 
kompozīcijām. Nenopriecāties un 
nenobrīnīties! Bijām centušās, lai 
būtu interesanti. Vija dienas laikā 
uztamborējusi skaistu platmali ar 
lielām malām un puķi vienā pusē, 
kas bija tik noslēpumaini roman-

tiska. Anna savai cepurei bija 
uztamborējusi un piešuvusi ve-
selu puķu “dārzu”, kas atgādināja 
seno romantisko laiku dāmu ce-
pures. Tad uz galvas dāmām bija 
pat galvassegas ar augļiem – ve-
sels augļu dārzs! Ļoti interesantas 
bija Mirdzas adītās cepures kopā 
ar aksesuāriem – šalli un maucī-
šiem. Apbrīnojām arī kādu mazu 
“micīti”, kas bija piespraužama 
matiem, jo citādi neturējās galvā. 
Tā tik labi piestāvēja Guntai!

Tā, jautros smieklos, intere-
santos komentāros, laiks paskrē-
ja tik ātri un pienāca šķiršanās 
brīdis. Bijām apmierinātas par 
izdevušos pasākumu, jo guvām 
dzīvesprieku mūsu ikdienai ilgā-
kam laikam.

Birzgales pensionāru biedrī-
bas “Viršu laiks” dalībnieku vār-
dā – Ilze Zabarovska

Fotosesijas “Cepures dzīvespriekam” dalībnieces.

Birzgalietei uzvara balvu 
izcīņā galda tenisā

17.februārī norisinājās Baus-
kas novada sporta centra „Mē-
mele” 2018.-2019.gada atklātā 
balvu izcīņa galda tenisā IV – 
noslēguma kārta augstākajā līgā. 

Starp 30 dalībniekiem 2.vietu 

ieguva “GTK BIRZGALE” pār-
stāve Ieva Mazjāne, starp sievie-
tēm - uzvaru. Kopvērtējuma sie-
viešu vērtējumā, ņemot vērā trīs 
labākās kārtas, I.Mazjāne ieguva 
1.vietu.

Novada bērnus priecē
labdarības koncertā

“Jogitas pasākumi” 15.februā-
ra vakarā, labo darbu ietvaros, 
sarīkoja pasākumu Ķeguma 
Tautas namā, uz kuru atsaucās 
vairāk nekā 50 bērni no visa 
mūsu novada.

Pasākumā bērni ar vecākiem 
varēja izgatavot marcipāna kon-
fektes, piespraudīti ar sev mīļu 
uzrakstu, skaistus kroņus, lai va-
rētu iejusties princešu un prinču 
lomās, neiztrūka arī sejiņu ap-
gleznošana un krāsaini glitter 
tetovējumi, kā arī daudz dažādas 
lielās spēles, rotaļas ar lielajiem 
pasaku tēliem. 

Vakara gaitā ar muzikālu 
priekšnesumu bērnus iepriecināja 
mūsu novadnieks mūziķis Lauris 
Valters, bet nobeigumā, kā jau pēc 
kārtīgas izballēšanās cienājāmies 
ar Ķeguma pašvaldības sarūpētu 
kliņģeri un “Oškroga” gardajām 
uzkodām. Liels paldies Jogitai 
Pūpolai – Somei ar komandu par 
jautrību, un laimīgajām bērnu 
acīm, kuras mirdzēt mirdzēja, 
Kintijai Sparānei par skaistajām 
bildēm un Bruno Grīnbergam!

Liene Lazdiņa
Ķeguma Tautas nama vadītāja

Pavasara Lielā diena – restarts dzīvei
Tumšais un aukstais ziemas pe-
riods daudzus no mums nogur-
dina ne pa jokam. Dažādas ķer-
meņa kaites, naudas, gaismas 
un sirsnīgu attiecību trūkums 
reizēm var novest izmisumā. 

Kā izlaipot šīs ikdienas dzīves 
laipas un sagaidīt pavasari ar 
prieku sirdī? Kā tas izdevās mūsu 
senčiem, kad viņus piemeklēja šīs 
pašas problēmas?

Atbilde – turot Dievu savā sir-
dī, dzīvojot līdzi dabas norisēm, 
svinot visus gadskārtu svētkus 
un rīkojot dzimtas godus. Priecē 
fakts, ka arī mūsdienās ir ģimenes  
un dzimtas, kas  turpina tradīcijas 
un ceļ tās godā.

Pavasara Lielā diena – 
21.marts ir labs restarts dzīvības 
enerģijas atjaunošanai. Tā ir pār-
eja starp tumsu un gaismu, kuras 
laikā jāstiprina un jāatjauno savs 
ķermenis.

Lielās dienas svinēšanai  jāga-
tavojas. Vīri darina visu vajadzī-
go šūpoļu kāršanai un ugunskura 
iedegšanai. Sievas gādā baltus 
lakatus, sien pūpolu un plaucē-
tu bērzu zaru slotiņas. Bērni pin 
dzijas pīnītes. Visa ģimene jau 
iepriekšējā vakarā cep apaļus plā-
ceņus un krāso olas – veseluma 
un pavasara krāšņuma simbolu.

Celšanās pirms Saules lēkta 
padara šo dienu vēl īpašāku. Ja ir 
jau zināms avots, strauts vai upe, 
kas tek uz austrumiem pretī Sau-
lei, tad jādodas turp. Mēs varam 
nomazgāt mutes, klausīties put-

nus, dziedāt, kurt uguni, ziedot 
graudus un sēklas, teikt labus vār-
dus un gaidīt Saules lēktu:

Saules meita kalnā kāpa
Priekšautiņu pacēlusi;
Kur nolaida priekšautiņu,
Tur pabira sudrabiņš.
Kad saules gaisma iepeldējusi 

ūdenī (pat, ja tā ir aiz mākoņiem), 
tad šajā “sudrabā” var pat peldē-
ties, jo ūdenin ir saulgriežu spēks. 
Nu meitas spiedz un gavilē, ka 
pavasaris ir atnācis! Pēriens ar 
zaru slotiņām arī atmodina ener-
ģiju. Šajā brīdī der agrais mielasts 
– dzērveņogas, bērzu sulas malks 
un apaļi plāceņi.

Ozola zarā vīri kar šūpoles. 
Sievas un meitas dziedādamas iz-
pušķo šūpoles ar pūpolu zariem, 
prievītēm un dzijas pīnītēm. Šū-
poles tiek iesvētītas. Šūpojās, lai 
attīrītu auru un līdzsvarotu ener-

ģiju. Dziesmām skanot, vispirms 
izšūpo saimniekus un tad visus 
pārējos. Par šūpošanu un apdzie-
dāšanu jādod krāsota ola. Tad jau 
sākas olu ripināšana un “olu kau-
jas”.

Pie dabas izdzīvotās sajūtas 
atjauno dzīvessparu, pārnes mūs 
no tumsas gaismā, kā rezultātā 
iegūstam vairāk spēka, veselības 
un viedas gudrības.

Šogad folkloras kopa “Graudi” 
jau ceturto gadu Lielo dienu svi-
nēs Tomē pie Naktspērļu upītes, 
kas tek pret rītiem.

Ja jūtat vilkmi piedalīties, 
tad aicinām ierasties 21.martā 
plkst.6.00 no rīta pie “Zarukalnu” 
mājām (Baldones ceļš), līdzi ņe-
mot krāsotas olas un linu dvieli.

Vesels kā ola!
Apaļs kā pūpols!  

Dace Priedoliņa

Labdarības koncerta dalībnieki.
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Piektdien, 22.martā, pulksten 
13.00 Tomes Tautas namā ska-
nēs Ventspils popgrupas “Jūras 
akmentiņi”  veltījums Jāzepam 
Osmanim.

Programma raiba. Ņiprie vents-
pilnieki dziedās Guntara Rača 
un Raimonda Paula dziesmas, 
skanēs pāris dziesmiņas angļu 
valodā un solists Everts Riekstiņš 
interpretēs skaņdarbus “Dullais 
Dauka” un “Sprīdītis” no grupas 
“Dziļi violets” repertuāra. Atce-
raties “Jūras akmentiņu” sprigano 
sniegumu LTV konkursā BALSS 
PAVĒLNIEKS? “Samērīja”! Va-
rēsiet baudīt arī to.

“Jūras akmentiņu” radošais 
mūžs ir krāsains un bagāts. Nā-
košgad 25.jubileja! Sniegums 
novērtēts gan Latvijā, gan starp-
tautiskos konkursos. Vācijā “Ber-
liner Perle” konkursā un Itālijā ie-
gūta Grand Prix balva. 2014. gadā 
Polijā, Spānijā un Baltkrievijā 
- pirmās vietas. Latvija pārstāvēta 
starptautiskajā Bērnu Eirovīzijas 
konkursā Norvēģijā (2004) un 
Baltkrievijā (2010). Karlīne Prie-
dēna ar savu dziesmu 2018.gadā 
Latviju pārstāvēja Itālijā, Sanre-
mo, uz slavenā teātra “Ariston” 
skatuves. 

2003.gadā “Jūras akmentiņi” 
piedalījās kā iesildošā grupa visos 
Starptautiskā Eirovīzijas konkur-
sa koncertos Rīgā. Var lepoties 
ar regulāru dalību LTV konkursu 
finālos, mākslas un mūzikas fes-
tivālā “Bildes” un Latvijas Radio 
un LTV pasākumā “Muzikālā 
banka”.

2016.gadā iestudēta muzikāla 
izrāde, pēc tam uzņemta Latvijas 
Televīzijas muzikālā filma “Mēs”.

Tomēr vissvarīgākā, manu-
prāt, ir kolektīva labestība - viņi 
rīko un piedalās dažādās labdarī-
bas akcijās.

Paldies pedagogiem Ingai 
Viļumovai, Lūcijai Boitmanei, 
mūziķim, skaņu režisoram, pro-
ducentam Igoram Voļhinam un 
Ventspils domei!

Koncertā piedalīsies arī Rīgas 
Centra daiļamatniecības pamat-
skolas skolēni.  Pieminot dzejnie-
ku vārda dienā, 19.martā, bērni 
skandēs Osmaņa dzeju. Intere-
santi! Savulaik šajā skolā mācījās 
Jāzepa Osmaņa mazmeita

Pasākums ir bez maksas, taču 

aicinu rast iespēju dāvāt ziedo-
jumu, lai muzeju svētkos maijā 
atkal varētu satikties jaukā sarī-
kojumā. 

Aicinu apciemot muzeju. Var-
būt azotē aizķēries kāds stāsts, 
ierosinājums vai veca “grabaža”, 
ko gribas izmest, neiedomājoties 
par šī priekšmeta kultūrvēsturisko 
vērtību.

Lūgums iepriekš pieteikties, 
ja nepieciešams transports, lai no-
kļūtu uz koncertu. Mobilais tālru-
nis 28442744 vai 25454947.

Ligita Ādamsone
Ķeguma novada muzeja

vadītāja Tomē

Aicinājums atsaukties
Ir iecere apkopot sporta dzīves 
aktivitātes Rembates pagastā.

Ļoti maz ir saglabājušies mate-
riāli par notikumiem līdz 1980.
gadam. Tas ir laiks, kad kolhozā 
“Uzvara” tika rīkotas ikgadējās 
starpbrigāžu sacensības, Sporta 
svētki, kad kolhoza sportisti ak-
tīvi piedalījās ļoti daudzās repub-
likas mēroga sacensībās, gūstot 
atzīstamus rezultātus.

Aicinu padalīties atmiņās par 
sporta notikumiem gan tos, kuri 
paši piedalījušies – gan sportojot, 

gan organizējot, vai to darījuši 
Jūsu vecāki, brāļi, māsas radinie-
ki vai kaimiņi. Ja ir saglabājušies 
foto vai diplomi, kas paspilgtina 
tā laika sporta dzīvi, būtu vēlams 
atsūtīt, lai varētu tos pārfotogra-
fēt un izmantot, protams ar Jūsu 
atļauju.

Lūdzu sūtīt  vai rakstīt uz ad-
resi – Rembate, Liepu iela 6 LV-
5016 vai uz e-pastu: Mirdzis6@
inbox.lv

Ceru uz Jūsu atsaucību!
Mirdza Aizsilniece

Tomē koncertēs “Jūras akmentiņi”

Kad dabā parādās četri ūdeņi 
– ledus, sniegs, tekošs ūdens un 
migla, klāt ir Metenis, jeb pava-
sara gaidīšanas svētki. Meteņus 
svin 7 nedēļas pirms Lieldie-
nām.
Meteņiem, tāpat kā vairākumam 
senlatviešu svētku, ir jautrs rak-
sturs. Meteņi tiek gaidīti ar prie-
ku, jo ikviens gaida pavasari, bet 
tieši Meteņi ir tie svētki, kas sim-
bolizē tā tuvošanos. Līdz ar Mete-
ņiem beidzas garie un tumšie zie-
mas vakari, un cilvēku skatījums 
uz dzīvi arīdzan kļūst gaišāks un 
priecīgāks, un ne velti, jo Meteņu 
laikā dienas arī ir kļuvušas garā-
kas un saulainākas. 

Latviešu gadskārtā Meteņus 
svin starp Ziemassvētkiem un 
Lieldienām. Tas arī vēl nav viss! 
Meteņos kur rituālo ugunskuru, 
ziedo ugunī graudus, izsakot vēlē-
jumus, dzied tradicionālās dzies-
mas, mīdās, lēkā un modina zemi. 
Iet priecīgās rotaļās, sacenšas 
jautrās spēlēs, veļ sniega bumbas, 
veic kurmju dzīšanas rituālu, lec 
maisos un ķer Meteņa dāvanas.

Populārākās Meteņdienas tra- 
dīcijas ir maskošanās, Meteņa 
dzīšana, Laimes pogas meklē-
šana. Tieši Meteņos pēdējo reizi 
ziemā notiek masku gājieni, kad, 
dziedot, dejojot, viens otram labu 
vēlot, dodas ciemos. Uzvelkot 
masku, notiek pārtapšana – no-

ārdās vecais un top jaunais, un 
mums katram ir svarīgi to pie-
dzīvot. Maskošanās mērķis ir 
palīdzēt pārvarēt krīzes brīžus, 
atjaunoties, iegūt spēku. Maskotie 
tēli mājai un tajā mītošai saimei 
nes svētību, veselību, aizsardzību, 
nodrošina auglību un ražu, izdo-
šanos darbos.

Obligāta bija Meteņa daudzi-
nāšana dziesmās un citās izdarī-
bās, kā arī īpašā saimnieces deja, 
kurai bija rituāla nozīme linu un 
lopu ražīguma un auglības veici-
nāšanā.

Jāpiemin, ka Meteņos tālu cie-
mu braukšanai ir simboliska nozī-
me – ticēja, ka ciemos braukšana, 
mērojot tālus attālumus, vecina 
gan linu, gan lopu labu padošanos 
nākamajā gadā. Tas attiecas gan 
uz tālu ciemiņu uzņemšanu, gan 
uz pašu došanos tālā ceļā. 

Rembatē Meteņu svētkos gal-
dā tika celts arī Meteņu zīdenis 
jeb grūdenis, kas tika gatavots no 
savārītām grūbām, kartupeļiem 
un žāvētas cūkas kājām, silta tēja, 
kā arī pīrāgi.

To visu mēs pieredzējām, iz-
baudījām un sajutām, piedaloties 
Meteņu svinībās Rembates centrā 
17.februārī, kopā ar Tomes folklo-
ras kopu “Graudi”.

Paldies šoferim Imantam, ma-
niem palīgiem Ritai un Aigaram 
un visiem kuri, svinēja ar mums 
kopā šos pavasara gaidīšanas 
svētkus!

Liene Lazdiņa
pasākumu organizatore

Rembatē svin Meteņus
Metens nāca pār kalniņu, cūkas auss padusē,
Kas godīga saiminiece, kūra guni namiņā.
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Precizēja Ķeguma novada do-
mes 2018.gada 12.decembra saisto-
šos noteikumus Nr.KND1-6/18/13 
„Decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtība”. 

Apstiprināja: saistošos 
noteikumus Nr.KND1-6/19/2 
„Grozījumi Ķeguma novada 
domes 2017.gada 18.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1/2017 
“Ķeguma novada ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu un būvju 
ekspluatācijas, lietošanas un 
aizsardzības noteikumi”;

Ķeguma novada pamatnos-
tādnes darbam ar jaunatni 2019.–
2026.gadam;

izdevumu tāmi pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem 
2019.gadā, nosakot norēķinu 
maksu mēnesī par vienu citas 
pašvaldības audzēkni Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā EUR 
87,76, Birzgales pamatskolā EUR 
127,45, VPII “Birztaliņa” EUR 
226,84, VPII “Gaismiņa” EUR 
164,12.

Noteica, ka vienam bērnam no 
pusotra gada līdz četru gadu ve-

cumam vidējās izmaksas apmērs 
pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas īstenošanai 2019.
gadā atbilst EUR 243,11 mēnesī un 
vienam bērnam, kam nepieciešama 
obligātā sagatavošana pamatiz-
glītības ieguvei, vidējās izmaksas 
apmērs pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē pirmsskolas iz-
glītības programmas īstenošanai 
2019.gadā atbilsts EUR 168,34 
mēnesī.

Nolēma uzsākt  Ķeguma no-
vada attīstības programmas 
2020.– 2026.gadam izstrādi un 
apstiprināja Ķeguma novada at-
tīstības programmas 2020.–2026.
gadam izstrādes darba uzdevumu 
un izpildes termiņus, nosakot gala 
termiņu - 2020.gada 2.marts. Iz-
veidoja Ķeguma novada attīstības 
programmas izstrādes Uzraudzības 
un vadības grupu šādā sastāvā: Ed-
vīns Bartkevičs, Ķeguma novada 
pašvaldības izpilddirektors, Uz-
raudzības un vadības grupas darba 
organizētājs, Raivis Ūzuls, Ķegu-
ma novada domes priekšsēdētājs, 
Kristaps Rūde, Ķeguma novada 

domes priekšsēdētāja vietnieks, 
Dace Soboļeva, Ķeguma novada 
pašvaldības Attīstības nodaļas va-
dītāja, Sandra Biļinska, Ķeguma 
novada pašvaldības Juridiskās no-
daļas vadītāja, Rīgas plānošanas 
reģiona administrācijas pārstāvis.

Atzina izsoli, kurā tika atsa-
vināts pašvaldības nekustamais 
īpašums “Veikals”, Birzgales 
pag., Ķeguma nov., kadastra 
Nr.74440080136, kas sastāv no ze-
mesgabala ar kadastra apzīmējumu 
74440080136, kopējā platība 0,3 
ha, ar nosolīto cenu 780 EUR, par 
notikušu.

Nolēma pārdot Ķeguma nova-
da pašvaldībai piederošu kustamo 
mantu - vieglo pasažieru transport-
līdzekli AUDI A4 AVANT, reģis-
trācijas numurs HU 8324, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli, nosakot 
mantas nosacīto (sākumcenu) cenu 
EUR 985,00. Izveidoja Izsoles ko-
misiju sekojošā sastāvā: Izsoles 
komisijas priekšsēdētājs – deputāts 
Vladimirs Samohins, Izsoles ko-
misijas locekļi: Grāmatvedības un 
finanšu nodaļas vadītāja Kristīne 
Seļava, Juridiskās nodaļas vadītāja 

Sandra Biļinska, domes priekšsē-
dētājs Raivis Ūzuls, izpilddirektora 
vietniece Anete Tomsone.

Pieņēma no SIA “Rosetum” 
dāvinājumu (ziedojumu) – kleitas 
21 gb., par kopējo summu 1588,02 
EUR Birzgales tautas nama sievie-
šu kora “Pērles” darbības nodroši-
nāšanai.

Piešķīra finansējumu Ķegu-
ma novada NVO atbalsta fonda 
1.5.1.aktivitātes īstenošanai EUR 
100,00 apmērā šādām biedrībām: 
Starptautiskais soroptimistu klubs 
“Ogre – Ķegums”, Ķeguma no-
vada pensionāru biedrība, Tomes 
sieviešu klubs “Ābele”,  Sievie-
šu klubs “Ķeguma saulespuķes”,  
“JADARA”.

Piešķīra finansējumu Ķegu-
ma novada NVO atbalsta fonda 
1.5.2.aktivitātes īstenošanai EUR 
430,00 apmērā šādām biedrībām: 
Starptautiskais soroptimistu klubs 
“Ogre – Ķegums”, Ķeguma nova-
da pensionāru biedrība, “JADA-
RA”.

Piešķīra finansējumu Ķegu-
ma novada NVO atbalsta fonda 
1.5.2.aktivitātes īstenošanai EUR 
215,00 apmērā šādām biedrībām: 
Tomes sieviešu klubs “Ābele”, 
nosakot atbalstāmo aktivitāti “Eks-

kursija – pieredzes apmaiņas brau-
ciens”, Sieviešu klubs “Ķeguma 
saulespuķes”.

Atteica Ķeguma novada NVO 
atbalsta fonda finansējuma piešķir-
šanu biedrībām: Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Kadiķis”, “Sem-
perNovus”.

Lai nodrošinātu ESF projek-
ta “Atbalsts priekšlaicīgas mācī-
bu pārtraukšanas samazināšanai” 
(turpmāk – Projekts) realizāciju 
Ķeguma novadā, nolēma iesais-
tīt projekta īstenošanā Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolu un 
Birzgales pamatskolu. Noteica, 
ka atbildīgā par Projekta admi-
nistratīvo vadību un projekta ie-
tvaros īstenojamo darbību izpildi 
Birzgales pamatskolā ir Birzgales 
pamatskolas direktora vietniece 
Inta Pastare, atbildīgā par projekta 
ietvaros īstenojamo darbību izpildi 
Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolā ir Ķeguma komercnovirzie-
na vidusskolas direktora vietniece 
Ilze Krastiņa, atbildīgais par Pro-
jekta grāmatvedības organizēšanu 
un uzskaiti ir Ķeguma novada paš-
valdības Grāmatvedības un finanšu 
nodaļas nodokļu administratore 
Mārīte Dakuļe.

2018.gada 12.decembrī Nr. KND1-6/18/13

APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes  2018.gada 12.decembra

lēmumu Nr. KND1-3/18/367 (protokols Nr.23,16.§)
Precizēti ar ar Ķeguma novada domes 2019.gada 13.februāra

lēmumu Nr. KND1-3/19/40 (protokols Nr.3,13.§)

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtība

Izdoti pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu un piekto daļu, Ministru 
kabineta 2017.gada 27.jūnija  noteikumu Nr.384 “Noteikumi 
par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu” 6.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi
1.  Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā- noteikumi) nosaka:

1.1.  minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai  
no septiķiem un notekūdeņu krājtvertnēm, kurās uzkrājas 
neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas 
vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi, ņemot 
vērā būvju veidu, ūdens patēriņu konkrētajā īpašumā un 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtu tilpumu 
(turpmāk - asenizācija);
1.2. rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, 
kuru attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā 
jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, septiķu un notekūdeņu 
krājtvertņu, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko 
tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas 
atkritumu, kontroles un uzraudzības kārtību;
1.3. prasību minimumu personām, kuras sniedz 
decentralizētās kanalizācijas izvešanas pakalpojumus 
(turpmāk – asenizators);
1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2. Ķeguma  novada pašvaldība:
2.1. pieņem lēmumus par asenizatoru reģistrēšanu un anulē 
asenizatora reģistrāciju, ja tā darbība neatbilst šo noteikumu 
prasībām vai pēc asenizatora iesnieguma;
2.2. veido, uztur, aktualizē un publisko asenizatoru 
reģistru;
2.3. pašvaldības mājaslapā un laikrakstā “Ķeguma Novada 

Ziņas” publicē informāciju par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistru;
2.4. budžetā paredz finansējumu decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistra, asenizatoru reģistra izveidei 
un uzturēšanai, decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
kontrolei un uzraudzībai.

3. SIA “ĶEGUMA STARS”:    
3.1.  ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim pabeidz 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi, uztur 
un aktualizē to;
3.2. veic notekūdeņu pieņemšanu attīrīšanas iekārtās;
3.3. slēdz līgumus ar reģistrētiem asenizatoriem par 
notekūdeņu pieņemšanu SIA ”ĶEGUMA STARS” 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
3.4. apkopo informāciju par decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām, sagatavo un sniedz atskaites valsts un pašvaldības 
institūcijām;
3.5. veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un 
uzraudzību.

4. Informācija par asenizatoru pastāvīgi tiek izvietota publiski 
pieejamā vietā pašvaldības administratīvā centra ēkā, pagastu 
pārvalžu ēkās, kā arī pašvaldības mājaslapā.

II. Ciemi, uz kuru teritorijās esošām 
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām 

neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības
5. Šo noteikumu prasības neattiecas uz Ķeguma novada 
ciemiem:

5.1.  “Graužupe”, Rembates pagastā,
5.2. “Ozolkalni”, Rembates pagastā, 
5.3. “Berkava”, Tomes pagastā, 
5.4. “Bekuciems”, Tomes pagastā,
5.5. “Arāji”, Tomes pagastā, 
5.6. “Rutki”, Tomes pagastā,
5.7. Tome, Tomes pagastā.

III. Minimālais biežums notekūdeņu izvešanai
6. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm, 
ir nosakāms saskaņā ar formulu (1.pielikumā aprēķina 
piemērs):
I = BxK/A, kur
I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas reizes gadā, 
rezultātu noapaļojot uz veseliem skaitļiem;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā 
deklarēto personu skaits;

K - personas kopējais ūdens patēriņš gadā:
- ja ūdens patēriņam uzskaitei tiek izmantoti ūdens patēriņa 
skaitītāji, kopējo patēriņu nosaka pēc šo skaitītāju rādījumiem;
- ja ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, ūdens patēriņu 
nosaka 18 m3/gadā vienai personai.
7. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums no 
septiķa ir – viena reize gadā, ar nosacījumu, ka izvedamais 
apjoms ir vismaz 70% no septiķa darba tilpuma.
8. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu izvešanas 
biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras 
attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir 
mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms saskaņā ar iekārtas 
ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par 
šo iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida 
atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem, gadījumos, 
ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja 
rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas. 

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles 
un uzraudzības kārtība

9. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveides 
ietvaros SIA “ĶEGUMA STARS” apkopo informāciju 
par īpašumiem, kuru kanalizācijas sistēma nav pieslēgta 
centralizētās kanalizācijas tīkliem, kā arī informē īpašniekus 
par pienākumu reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī informē un 
konsultē iedzīvotājus par decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
uzturēšanas un  izveides noteikumu prasībām.
10. SIA “ĶEGUMA STARS” informē pašvaldību par 
īpašumiem, kuru īpašnieki normatīvajos aktos noteiktajos 
termiņos un kārtībā:

10.1. nav reģistrējuši decentralizētās kanalizācijas sistēmas;
10.2. nav iesnieguši informāciju par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu tehnisko apkopi;
10.3. nav nodrošinājuši notekūdeņu un nosēdumu izvešanu 
šo noteikumu 6., 7. un 8.punktā noteiktajā minimālajā 
biežumā.

V. Prasību minimums asenizatoram
11. Prasības asenizatora reģistrācijai:

11.1. Persona, kas vēlas sniegt asenizācijas pakalpojumus 
Ķeguma novadā, reģistrējas Ķeguma novada pašvaldībā, 
iesniedzot reģistrācijas pieteikumu (2.pielikums) un 
asenizācijas pakalpojumu cenrādi.
11.2. Ķeguma novada pašvaldība reģistrē asenizatoru:
11.2.1. kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir 

Izdarīja grozījumus Ķeguma 
novada domes 2018.gada 24.jan-
vāra lēmumā Nr.KND1-3/18/22 
“Par Ķeguma novada pašvaldī-
bas amatu atalgojumu un līgum-
darbu apmaksu 2018.gadā”. 

Apstiprināja saistošos notei-
kumus Nr.KND1-6/19/1  „Par 
grozījumiem Ķeguma novada 

domes 2018.gada 1.augus-
ta saistošajos noteikumos 
Nr.KND1-6/18/7 “Ķeguma no-
vada pašvaldības nolikums””.

Noteica servisa dzīvokļa 
statusu dzīvoklim „Senliepas” 
dz.1, Rembates pagastā, Ķeguma 
novadā.

Piešķīra Ķeguma novada paš-
valdības domes priekšsēdētājam 
Raivim Ūzulam ikgadējā atvaļi-
nājuma daļu laikā no 2019.gada 
17.janvāra līdz 2019.gada 31.jan-
vārim.

Nolēma pārcelt:
Ķeguma novada Vēlēšanu ko-

misijas atrašanās vietu uz telpām 
Vispārējās pirmsskolas izglītības 
iestādē “Gaismiņa”, Komunālā 
ielā 7, Ķegumā, Ķeguma novadā;

Ķeguma novada vēlēšanu ie-
cirkņa Nr.689. atrašanās vietu uz 
telpām Ķeguma novada bibliotē-
kā, Skolas ielā 6, Ķegumā, Ķegu-
ma novadā, iecirknis ir pieejams 
vēlētājiem ar kustību traucēju-
miem un nodrošināts ar interneta 

pieslēgumu;
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, Ķegu-
ma novads, atrašanās vietas ne-
tiek mainītas.

Ķeguma novada dome 2019.gada janvārī

Ķeguma novada dome 2019.gada februārī

Saistošie  noteikumi  Ķegumā
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

reģistrēts Komercreģistrā vai VID kā saimnieciskās darbības veicējs, kā 
arī reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs;
11.2.2. kuram nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, 
kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas 
atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība 
vai tas tiek likvidēts;
11.2.3. kura īpašumā vai valdījumā ir vismaz viens lietošanas un tehniskā 
kārtībā esošs asenizācijas transportlīdzeklis, ar kuru faktiski tiks sniegti 
asenizācijas pakalpojumi, kurš aprīkots ar globālās pozicionēšanas 
kontroles sistēmu (GPS).
11.2.4. kuram uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav VID vai pašvaldības 
administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 
euro;
11.3. Nedēļas laikā no pašvaldības lēmuma par asenizatora iekļaušanu 
reģistrā, asenizators noslēdz līgumu ar SIA “ĶEGUMA STARS” vai 
jebkuru citu centralizētās sistēmas speciāli izveidotas notekūdeņu 
pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju par notekūdeņu 
pieņemšanu no Ķeguma novada pašvaldības teritorijā esošajiem 
īpašumiem. 
11.4. Mainoties pieteikumā norādītajai informācijai, asenizators iesniedz 
pašvaldībā atkārtotu pieteikumu vai iesniedz trūkstošo vai papildus 
informāciju, pārreģistrācijai.

12. Lēmumu par asenizatora iekļaušanu reģistrā pieņem pašvaldības 
izpilddirektors.
13. Prasības asenizācijas pakalpojumu sniegšanai un uzskaitei:

13.1. Pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, asenizators nodrošina 
darījuma apliecinoša dokumenta izsniegšanu pakalpojuma saņēmējam, 
norādot tajā savus  rekvizītus, pakalpojuma sniegšanas datumu, adresi, 
datus par savākto notekūdeņu daudzumu, maksu par pakalpojumu. 
Darījuma apliecinošs dokuments tiek noformēts 2 eksemplāros.
13.2. Vienu darījuma apliecinošu dokumenta eksemplāru asenizators 
izsniedz pakalpojuma saņēmējam, otru glabā savā lietvedībā normatīvajos 
aktos paredzētajā kārtībā.
13.3. Pakalpojuma saņēmējs darījuma apliecinošu dokumentu glabā 
vismaz divus gadus.
13.4. Visus sniegtos asenizācijas pakalpojumus asenizators reģistrē 
Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā, kas tiek sagatavots 
elektroniski (3.pielikums).
13.5. No pakalpojuma saņēmēja savāktos kanalizācijas notekūdeņus 
asenizators nolej tikai centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli 
izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās. Noliet notekūdeņus citās 
vietās kategoriski aizliegts.
13.6. Gadījumā, ja pakalpojuma sniegšanas laikā ir bijuši neparedzēti 
starpgadījumi, pakalpojumu sniegšana ir atteikta vai nav bijusi iespējama, 
asenizators par to izdara piezīmi reģistrācijas žurnālā.

14. Prasības norēķiniem par sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem:
14.1. Asenizators par asenizācijas pakalpojumiem ir tiesīgs piemērot 
tikai tos asenizācijas pakalpojumu tarifus, kuri ir iesniegti Ķeguma 
novada pašvaldībā.
14.2. Ja norēķini par asenizācijas pakalpojumiem tiek veikti ar 
pēcapmaksu, asenizators kopā ar darījuma apliecinošu dokumenta 
eksemplāru ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pakalpojuma sniegšanas, 
izsniedz (nosūta) klientam pakalpojuma rēķinu.
14.3. Ja norēķini tiek veikti pakalpojuma sniegšanas vietā un laikā, 
skaidrā naudā vai, izmantojot norēķinu karti, asenizators izsniedz 
maksājuma attaisnojuma dokumentu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

15. Prasības atskaitēm, ko asenizācijas pakalpojumu sniedzējs sniedz SIA 
“ĶEGUMA STARS”:

15.1. Katru mēnesi līdz 5.datumam asenizators iesniedz elektroniski 
pārskatu no GPS kontroles sistēmas par asenizācijas transporta apstāšanās 
vietām (apstāšanās laiks ilgāks par 5 minūtēm) iepriekšējā mēnesī PDF 
formātā.
15.2. Asenizators līdz katra gada 1.februārim iesniedz aizpildītā 
asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāla kopiju, kurā ietverta visa 
informācija par sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem iepriekšējā 
gadā. Ja žurnāls tiek vests elektroniskā formā, SIA “Ķeguma Stars” tiek 
nosūtīts attiecīgais fails DOC, XLS vai PDF formātos.

VI. Atbildība par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtības neievērošanu

16. Par šo noteikumu 6.punktā noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas 
minimālā biežuma neievērošanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu – fiziskajām personām līdz 350 EUR, juridiskajām personām līdz 1000 
euro.
17. Par asenizatoram noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 350 euro, juridiskajām 
personām līdz 1400 euro. 
18. Šo noteikumu izpildi kontrolē un sastādīt administratīvā pārkāpuma 
protokolus par noteikumu pārkāpšanu tiesīgi Ķeguma novada pašvaldības 
policijas  amatpersonas.
19. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata 
Ķeguma novada pašvaldības Administratīvā komisija. 

VII. Nobeiguma noteikumi
20. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks līdz 2021.gada 
31.decembrim nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību 
normatīvajos aktos noteiktām prasībām.  
21. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā “Ķeguma 
Novada Ziņas”.

Domes priekšsēdētājs  R.Ūzuls. 14.02.2019.

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtība

2.pielikums
Ķeguma novada pašvaldības  2018.gada 12.decembra

saistošajiem noteikumiem  Nr. KND1-6/18/13
PIETEIKUMS REĢISTRĀCIJAI ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

ĶEGUMA NOVADA TERITORIJĀ
20__.gada ____. ________________    _______________________________________________________
____

                        (decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)

Juridiskā adrese:____________________. Reģ. Nr. ______________Tālr.: ____________E- 
pasts:___________

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Ķeguma novada pašvaldības 2018.
gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/18/13,  lūdzu reģistrēt asenizatoru reģistrā kā 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Ķeguma novada administratīvajā teritorijā, kas nodrošina 
pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transportlīdzekļiem:

N.
p.k.

Transportlīdzekļa 
marka

Transportlīdzekļa 
reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa 
tips 
(A – autotransports
T – traktortehnika)

Transportlīdzekļa 
tvertnes tilpums

Tvertnes reģ. Nr. 
(ja attiecināms, 
piem., traktor-
tehnikas gadījumā)

Nomas 
līguma 
termiņš*

1.
2.
3.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*
 * transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav minēts kā 
turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

Asenizācijas pakalpojumu cenas (euro):
Maksa par 1 tvertni Maksa par km Citas cenas sastāvdaļas

Plānotās notekūdeņu noliešanas vietas:

Apliecinu:
•	 ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.
•	 ka pieteicējam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek 

likvidēts.
•	 pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi, ar kuriem faktiski tiks sniegti 

asenizācijas pakalpojumi, ir aprīkoti ar globālās pozicionēšanas kontroles sistēmu (GPS).

Iesnieguma  esniedzējs:________________________________   (vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

3.pielikums
Ķeguma novada pašvaldības  2018.gada 12.decembra

saistošajiem noteikumiem  Nr. KND1-6/18/13
Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāls

Pakalpojumu sniedzējs    _________________ Pakalpojuma sniegšanas gads _____________

Pakalpojuma pieteikums Pakalpojuma izpilde
Kam nodoti notekūdeņi

N.p.k. Klienta adrese Pakalp. sniegšanas 
dat., laiks

Transp.reģ.Nr.
Cisternas reģ.Nr. Izvestie m3

1 2 3 4 5 6
     

Kopā x x x x
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada pašvaldības 2018.gada 12.decembra. saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/18/13

“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punkts un piektā 
daļa;
1.2. Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punkts un 
17.punkts kas paredz, ka pašvaldībai līdz 2019. gada 1. janvārim jāuzsāk un līdz 2021. 
gada 31. decembrim jāpabeidz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka:
2.1. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai  decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām;
2.2. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;
2.3. prasību minimumu asenizatoriem; 
2.4. atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

1.pielikums
Ķeguma novada pašvaldības  2018.gada 12.decembra

saistošajiem noteikumiem  Nr. KND1-6/18/13

Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai 
Aprēķina piemēri :
Ja mājā nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, tad tiek piemērots patēriņš 18 m³/gadā (K).
Tiek piemērota formula I = BxK/A

1) Krājtvertnes tilpums (A) ir 5 m³; 
2) Dzīvojamā mājā ir deklarētas 4 personas (B);
3) Aprēķins: Gadā izvedamo reižu skaits (I)=4 x 18/5= 14,4. Noapaļojam uz 14 reizēm gadā.

Ja mājā ir uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, tad tiek piemērots kopējais patēriņš pēc šo skaitītāju rādījumiem.
Tiek piemērota formula I = P/A

1) Krājtvertnes tilpums (A) ir 5 m³; 
2) Kopējais patēriņš pēc skaitītāja rādījumiem m3/gadā (P), piemēram,68 m3/gadā;
3) Aprēķins: Gadā izvedamo reižu skaits (I)=68/5= 13,6. Noapaļojam uz 13 reizēm gadā.

8.lpp u
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26.martā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Ķeguma novadā

- plkst. 13.00 atceres brīdis pie pieminekļa Rembatē

  Sīkāka informācija pa tālruni: 22010300

Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kuras sāpēm pielijušas...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sarmja Bīriņa tuviniekiem
no viņa uz mūžu atvadoties.

Birzgales mednieku kolektīvs

Aiz katra paliek dzīve,
Bet atmiņas tik dārgas
sirds ilgi saglabās.

Izsakām dziļu līdzjūtību Gunāra Kļavas mīļajiem un tuvajiem
piederīgajiem viņu mūžībā pavadot.

Ķeguma novada pensionāru biedrība

Paziņojums

Ķeguma novada kausa
izcīņa šahā notiks
2019.gada 30.martā
plkst. 10.00,
Ķeguma dienas centra
telpās, Liepu aleja 1b.

Tālr. uzziņām: 26456064

www.kegumanovads.lv

BEZMAKSAS

2019. gada 8. martā pl. 19:00
Ķeguma tautas namā 

koncertu Sieviešu dienā 

JPPI “Kultūra” senioru  vokālais ansamblis
„VĪZIJA”  Jūs ielūdz uz 

Ieeja brīva

Ierodoties uz pasākumu, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt filmēts un fotografēts.

Uzņemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts. 

Koncertā piedalās: 
Ķeguma tautas nama  senioru 
vokālais ansamblis “KVĒLZIEDI” 

vadītājs Gunārs Jākobsons 

JPPI “Kultūra” senioru  vokālais 
ansamblis „VĪZIJA”  

vadītāja  Liene Gaile 
Programmā 

 dziesmas  par mīlestību 

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtība

t 7.lpp

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

3. Informācija par
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības budžetā būs nepieciešams 
paredzēt finansējumu asenizatoru reģistra un 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra 
izveidei, uzturēšanai un aktualizācijai, kā arī 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles 
un uzraudzības procesa nodrošināšanai.

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

4.1. Mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo 
noteikumu tiesiskais regulējums, ir Ķeguma 
novada administratīvās teritorijas iedzīvotāji, 
kuri lieto decentralizētās kanalizācijas sistēmas.
4.2. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek 
prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības 
vidi novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs:
5.1.1. Ķeguma novada pašvaldības deleģēts 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējs, jeb SIA “ĶEGUMA STARS”, savas 
kompetences ietvaros;
5.1.2. Ķeguma novada pašvaldības policijas 
amatpersonas,
5.1.3. saistošo noteikumu izpilde neietekmēs 
tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura 
nodrošinās saistošo noteikumu izpildi;
5.1.4. saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā 
uz asenizatoru reģistrēšanu var vērsties Ķeguma 
novada Klientu apkalpošanas centrā;
5.1.5. saistošo noteikumu piemērošanā 
attiecībā uz decentralizētās kanalizācijas 
sistēmu, reģistrāciju un kontroli var vērsties 
SIA “ĶEGUMA STARS”. 

6. Informācija par
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika 
veiktas.

Domes priekšsēdētājs    R.Ūzuls  14.02.2019.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās reģistrēta
Maijas Sirsniņas (1943)
Sarmja Bīriņa (1964)
Aivja Petrovska (1997)
Inta Mirķa (1940)  aiziešana mūžībā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās
reģistrētas jaundzimušās

Paula, Skārleta
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

ĶEGUMĀ
No 8.marta
Ķeguma Tautas namā

skatāma Kristīnes Sparānes rok-
darbu izstāde “Krustojot pave-
dienus” 

9.martā
Ķeguma Tautas namā 

“Diena Dievietei”
- plkst.13.00 iespēja izveidot krāš-
ņu ziedu kroni, meistares Vikas 
vadībā. Dalības maksa nodarbībai 
5 eiro, pieteikšanās OBLIGĀTA 
līdz 5.martam
- plkst.15.00 vizāžistes Vitas gri-
ma meistarklase. Nodarbība – 
bezmaksas
- plkst.16.00 ar muzikālu sveicie-
nu priecēs Lauris Valters. Ieeja – 
bezmaksas

30.martā
pie Ķeguma Tautas nama 

Zemes stundai veltīts pasā-
kums. Jau divpadsmito reizi cauri 
laika joslām visā pasaulē svinēs 
Zemes stundu. Šajā laikā ikviens 
iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldī-
ba vai organizācija aicināti izslēgt 
apgaismojumu uz vienu stundu, 
lai parādītu savu apņemšanos vi-
dei draudzīgākai rīcībai ikdienā.
Plkst.20.30 Pie Ķeguma Tautas 
nama norisināsies „Zemes stun-
das orientēšanās” Naura Neima-
ņa vadībā. Balvas garantētas, lī-
dzi ņemsim lukturīšus! Ķeguma 
parkā jūs sildīs ugunskurs, kopā 
cepsim desiņas, baudīsim tēju un 
dziedāsim dziesmas. Papildus in-
formācija pa tālr.22010300

6.aprīlī plkst.11.00
Ķeguma Tautas namā

Ikgadējā labdarības izsole, kas 
jau kļuvusi par stabilu tradīciju. 
Mantas varat nodot jebkurā laikā 
Ķeguma Tautas namā. Lūdzam 
jau savlaicīgi padomāt par iespē-
jamajām idejām, kuras varētu rea-
lizēt par saziedotajiem līdzekļiem. 
Varbūt varam palīdzēt kādam, ku-
ram tas ir ļoti nepieciešams vai 
arī palīdzēt tapt skaistākai mūsu 
pilsētai! Izsoli organizē Starp-
tautiskais Soroptimistu klubs 
“Ogre-Ķegums”

TOMĒ
19.martā plkst.19.00
Tomes Tautas namā

Režisora Andreja Ēķa un viņa 
radošās komandas komēdija 
“Klases salidojums”, kas stāstīs 
par trīs draugu – četrdesmitgad-
nieku – piedzīvojumiem, gatavo-
joties klases vakaram. Ieejas mak-
sa – 3 eiro

21.martā plkst.6.00
Tomē pie Naktpērļu  upītes 
(Baldones  ceļš, mājas “Zarukalni”)

Pavasara saulgrieži – Lielā die-
na. Ielīgosim, iešūposim pasauli 
jaunam ritam kopā ar Tomes tau-
tas nama folkloras kopu “Graudi”. 
Līdzi groziņā – krāsotas oliņas

13.aprīlī plkst.21.00
Tomes tautas namā

Pavasara joku ballīte. Jautri pa-
vadīsim laiku kopā ar muzikan-
tiem DAINIS & DAINIS. Smiek-
lu devu nodrošinās  komiķis  
Maksims  Trivaškevičs. Lūgums 
galdiņus rezervēt līdz 8 aprīlim,  
zvanot pa tālruni 27843230. Biļe-
tes cena: iepriekšpārdošanā 3 eiro, 
pasākuma dienā 5 eiro

BIRZGALĒ
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 eiro. Biļetes cena 
koncerta dienā – 5 eiro. Sēdvietas 
numurētas. Tālrunis informācijai : 
29424612

18.aprīlī plkst.12.30
Birzgales tirgus laukumā

Birzgales pamatskolas skolēnu 
Lieldienu tirdziņš. Laipni aici-
nāti visi pirkt  gribētāji. Tālrunis 
informācijai: 29424612

21.aprīlī plkst.12.00
Pie Birzgales Tautas nama

Lieldienu lustes
- Zaķu brīvais mikrofons. Visi 
zaķi ( jābūt zaķu tērpā) varēs pie-
dalīties konkursā „Skanīgākais 
zaķis Birzgalē”. 

- Īpašo olu skaistumkonkurss. Ņe-
mam  līdzi savu visskaistāko olu, 
kura ir pelnījusi piedalīties kon-
kursā un piesaki dalību. 
- Atrakcijas „Noķer zaķi”,  „ Trāpi 
bundžā” Olu ripināšana  Stiprākās 
olas noteikšana, u.c
- Darbosies radošās darbnīcas.
- Mielosimies ar gardām pavasara 
pankūkām.
Līdzi ņemam skaistas Lieldie-
nu olas. Tālrunis informācijai: 
29424612

11.maijā plkst.22.00
Birzgales Tautas namā

Pavasara balle kopā ar grupu 
„HAMELEONI”. Biļetes ie-
priekšpārdošanā – 5 eiro. Pasāku-
ma dienā – 7 eiro. Galdiņu rezer-
vēt līdz 10. maijam. Vietu skaits 
ierobežots. Tālrunis informācijai: 
29424612

REMBATĒ
10.martā plkst.14.00
Rembates tradīciju zālē

Ķeguma ģitārstudijas koncertuz-
vedums “Roze pavasarī”. Ieeja 
bezmaksas. Vairāk informācijas: 
27884206

16.martā plkst.22.00
Rembates tradīcijas zālē

Sieviešu dienas ballīte “Tavs 
smaids”. Ballēsim līdz rītam. Par 
mūziku gādās Ēriks Gruzniņš un 
Dj ANSS. Ieejas maksa līdz plkst. 
24.00 daiļā dzimuma pārstāvēm 
bezmaksas, kungiem 4 eiro, pēc 
plkst. 00.00 ieeja 4 eiro. Būs arī 
loterija. Galdiņus rezervēt līdz 12. 
martam pa tālr. 27884206

23.martā plkst.17.00
Rembates tradīciju zālē

Rembates dāmu vokālā ansam-
bļa “Vīgriezes” sadraudzības 
koncerts “Pavasara balsis”. 
Koncertā piedalīsies: “Kvēlziedi” 
(Ķegums), “Viršu laiks” (Birz-
gale), “Tik un Tā” (Madliena), 
“Svīre” (Suntaži). Visi laipni gai-
dīti. Ieeja bezmaksas. Info pa tālr. 
27884206


