
30.novembrī Ķeguma nova-
da delegācija piedalījās LSVS 
XXII salidojumā Rīgā, Lielajā 
Ģildē, lai saņemtu 56.sporta 
spēļu III grupas uzvarētāju ko-
mandas kopvērtējuma kausu 
un LSVS apbalvojumus.

Uz salidojumu devās Ķeguma no-
vada pašvaldības domes priekšsē-
dētājs Raivis Ūzuls, sporta pasā-
kumu organizētājs Edgars Siliņš, 
Ķeguma Tautas nama vadītāja 

Liene Lazdiņa un 5 sporta seniori. 
Ķeguma novada delegācija saņē-
ma 56.sporta spēļu III grupas uz-
varētāju komandas kopvērtējuma 
kausu un LSVS apbalvojumus par 
ilggadīgu un aktīvu piedalīšanos 
veterānu – senioru sporta darbā un 
tā popularizēšanā. Kausu saņēma 
Agita Kaļva, Vaclavs Griņevičs, 
Harijs Jaunzems un Mirdza Aiz-
silniece.
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7.decembra vakarā Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā 
notika VPDK “Kadiķis” 30.ju-
bilejas koncerts “Kadiķīša ie-
lokā”.

Jubilejas koncertā dejoja 56 
VPDK “Kadiķis” dejotāji – gan 
pamatsastāvs, gan kolektīva bi-
jušie dejotāji, kuri 12 nedēļu ga-
rumā gatavojās dzimšanas dienas 
koncertam. Tika izdejotas 28 de-
jas! Katrai no tām bija cits rak-
sturs – kāda aizkustināja, kāda 
vedināja uz pārdomām, bet cita 
– priecēja ar dejotāju aizrautību 
un jautrību. Lai skatītāji varētu 
koncertu izbaudīt pilnībā, pasā-
kums tika sadalīts divās daļās – 
ar nelielu pauzīti vidusdaļā, kurā 
varēja nofotografēties pie īpaši 
izveidota foto stūra. To rotāja 
uzraksti “Kadiķim 30” un “Kadi-
ķīša ielokā”. Pasākumā bija pa-
domāts par visām simboliskajām 
detaļām – pat skatuves nofor-
mējumam bija izvēlēti kadiķīši, 
kuri, kā stāsta pats kolektīvs, vis-
labāk raksturo viņus pašus – pa-
sargā no tumsas, ir nedaudz asi, 
dziedina un ir ļoti izturīgi!

Pasākumu vadīja Latvijas 
Nacionālā teātra aktieris Egils 
Melbārdis, kurš jubilejas koncer-
tam piešķīra īpašu šarmu un svi-
nīgumu. Koncertā tika nolasīti 
arī pašu dejotāju atmiņu stāsti, kā 
katrs ir nonācis līdz “Kadiķim”, 
lai gan katram ir savs stāsts, seci-
nājums visiem bija viens: “Kadi-
ķis” - tā ir otra ģimene! Ķeguma 
Tautas nama kolektīva dalībnie-
ku vecums, kuri piedalījās jubi-
lejas koncertā, ir no 16 līdz pat 
64 gadiem. 

Koncertu kuplināja viesi – 
VPDK “Mēmele”, VPDK “Kū-
zuls”, DA “Pērkons” un TDA 
“Jandāls”. Katrs kolektīvs bija 
ieradies ar savu sveicienu jubilā-
ram, ko pasniedza ne tikai dejā, 
bet arī pārsteidzošās dāvanās.

Sirsnībā, jautrībā, prieka 
asarās un neaprakstāmās emo-
cijās tika aizvadīts grandiozais 
koncerts. VPDK “Kadiķis” pa-
teicās visiem, kuri daudzu gadu 
garumā bijuši līdzās, kā arī tiem, 
kuri palīdzēja tapt šim krāšņa-
jam pasākumam. Katram VPDK 
“Kadiķis” dalībniekiem, kurš 
pievienojās pamatsastāvam, tika 
uzdāvināta piemiņas medaļa no 
30. jubilejas koncerta.

Jubilejas svinību noslēgumā 

sveicēju rinda izveidojās ļoti 
gara, jo daudzi gribēja vēlēt la-
bus vārdus un sveikt jubilārus. 
Sveikt VPDK “Kadiķis” bija ie-
radies arī Ķeguma novada paš-
valdības domes priekšsēdētājs 
Raivis Ūzuls,  VPDK “Kadiķis” 
vadītājam Jurim Čakanam pa-
sniedzot pateicības rakstu: “Tā 
kā jūs esat “Kadiķis”, bet kadiķu 
vidējais mūža ilgums ir 200 gadi, 
un kolektīvam ir tikai 30, jums 
vēl ir kur augt un attīstīties,” vē-
lēja pašvaldības vadītājs. Kopā 

ar Ķeguma Tautas nama vadītāju 
Lieni Lazdiņu kolektīvam jubile-
jā tika dāvāta dzimšanas dienas 
kūka, ko rotāja svecītes.

J.Čakans stāsta: “Kopš iepa-
zinos ar “Kadiķi”, tas ir mainījis 
manu dzīvi, domāšanu, pasaules 
uztveri. Ne velti saku, ka viņi 
man ir kā otra ģimene. Viņi mani 
atbalsta un mēs esam viens ve-
sels!”
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Tomē viesojas 
Lidija Lasmane-

Doroņina 
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Notikusi cīņa 
par Ķeguma 

kausu
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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
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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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Ķegumā viesojas
VARAM pārstāvji
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Novadā aizvadīti 
Ziemassvētku pasākumi
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“Rembatei” panākumi
Latvijas čempionātā
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VPDK “Kadiķis” svin 30.dzimšanas dienu

Ķeguma novada delegācija ar LSVS apbalvojumiem.

1.janvārī pie Ķeguma Tautas 
nama pulcējās ap 40 entuzias-
tu, kas kopīgi noskrēja 2,02 km 
un modināja Ķegumu jaunajā 
gadā. 

Ar šo skrējienu gribam aiz-
sākt jaunu tradīciju Ķegumā, ka 
katros nozīmīgākajos Latvijas 
svētkos notiek kāda sportiska 
aktivitāte un tas būtu arī pierā-
dījums, ka svētkus var svinēt 
arī savādāk. Skrējiens nebija uz 
ātrumu un laiku, bet uz vienotī-
bu, jo skrēja ļoti dažāda vecuma 
cilvēki, arī bērni no bērnudārza. 
Katram dalībniekam pēc skrē-
jiena tika dāvināta nozīmīte un 

enerģijai - konfektes. 
Milzīgs paldies visiem dalīb-

niekiem, kas piecēlās no gultas 
un atbrauca līdz Ķeguma Tautas 
namam gan no Rembates, Bal-
dones, Ogres, gan tepat no Ķe-
guma. 

Paldies Ķeguma novada paš- 
valdībai par atbalstu, Lienei Laz-
diņai par idejas akceptēšanu un 
Fazer par konfektēm un saus-
maizītēm!

Uz tikšanos nākamajos svēt-
kos!

Agita Kaļva un 
Liene Seržante

Ķegumieši jauno gadu iesāk 
sportojot

LSVS uzvarētāju kauss
Ķeguma senioriem
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NOVADĀ

Ķeguma novada 
dome decembrī:

Apstiprināja grozījumus 2013.gada 2.oktobra Ķeguma novada 
domes Noteikumos par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (so-
ciālajām dzīvojamām mājām) un veica grozījumus Ķeguma novada 
domes Sociālā dienesta 2019.gada 3.jūlija nolikumā. 

Noteica šādus Ķeguma novada Sociālā aprūpes centra “Senlie-
pas” maksas pakalpojumu tarifus: 

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

1. Veļas mazgāšana un žāvēšana 1 reize 3.00

2. Dušas izmantošana 
(ne ilgāk par 30 min) 1.00

3. Mazgāšanas pakalpojumi dušā 
(ne ilgāk par 30 min) 2.50

4. Ēdināšanas pakalpojumi:
4.1. Brokastis 0.70
4.2. Pusdienas 1.30
4.3. Launags 0.40
4.4 Vakariņas 0.60

5. Speciālā aprūpes inventāra noma/
mēnesī:

5.1. Funkcionālā gulta 12.10
5.2. Riteņkrēsla noma 7.26
5.3. Staigas (rolatora) noma 3.63
5.4. Elkoņu kruķu noma 1.00

Atzina izsoli, kurā tika atsavināts pašvaldības nekustamais īpa-
šums “Virši”, Tomes pag., Ķeguma nov., kas sastāv no trīs zemes 
vienībām: kadastra apzīmējums 7429 005 0084, platība 1,63 ha, ka-
dastra apzīmējums 7429 005 0133, platība 0,1 ha, kadastra apzīmē-
jums 7429 005 0134, platība 0,02 ha, ar nosacīto cenu 11900 EUR 
par notikušu.

Atzina izsoli, kurā tika atsavināta pašvaldības kustamā manta – 
VOLVO B10B, reģistrācijas numurs HZ1855, par brīvu cenu 500 
EUR par notikušu.

Nolēma, ka Ķeguma novada pašvaldībai piekrīt un ierakstāma 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes vienība Ķeguma pilsēta 
-  kadastra apzīmējums 7409 001 0090 – platība 3342 m2 .

Veica grozījumus Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju ini-
ciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikumā Nr.KND1-8/19/2, 
izsakot nolikuma 1.3.punktu šādā redakcijā:

“1.3. Līdzekļus Projektu finansēšanai plāno pašvaldības kārtējā 
gada budžetā. Maksimālais finansējuma apmērs, kuru var piešķirt 
vienam Projektam:

prioritātēs 2.3.1. un 2.3.2. ir 750,00 EUR;
prioritātē 2.3.3. ir 4000,00 EUR;
papildinot nolikumu ar 7.3.1.punktu šādā redakcijā:
„7.3.1. Komisija noraida projekta pieteikumu, ja tas rindošanā ie-

guvis 10 punktus un mazāk.”
Izsakot nolikuma 8.5.punktu šādā redakcijā:
„8.5. Projekta iesniedzējs atspoguļo Ķeguma novada pašvaldī-

bas piešķirto atbalstu visos ar Projektu saistītos reklāmas materiālos, 
iespieddarbos, plašsaziņas līdzekļos un pasākumu laikā, izmantojot 
fonda logo un atsauci (7.pielikums).”

Papildinot nolikumu ar 7.pielikumu “Ķeguma novada pašvaldī-
bas iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa logo un 
atsauce”.

Izsludināja 2020.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu, izvirzot virsmērķi 2020.
gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināša-
nas projektu konkursam: Publiskās infrastruktūras labiekārtošana 
Ķeguma novadā. Noteica, ka projektu pieteikumus var iesniegt no 
2020.gada 2.marta līdz 2020.gada 1.aprīļa plkst. 17:00 un projekti jā-
īsteno laika posmā no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 31.oktobrim. 

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. KND1-6/19/20 „Grozījumi 
Ķeguma novada domes 2016.gada 16.novembra saistošajos noteiku-
mos Nr.22/2016 „Par pabalstiem represētajām personām un naudas 
balvām dzīves jubilejās”.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. KND1-3/19/424  „Grozī-
jumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada pašvaldības budžets 
2019.gadam””

Ķegumā viesojas VARAM pārstāvji

3.decembra vakarā Ķegumā 
viesojās Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) pārstāvji, lai pārru-
nātu gaidāmo administratīvi 
teritoriālo reformu.

Pēc jaunās administratīvi te-
ritoriālās reformas plānots, ka 
Ķeguma novads, tāpat kā Ikšķi-
les, Lielvārdes un Ogres novadi, 
tiks apvienoti vienā teritoriālajā 
vienībā ar administratīvo centru 
– Ogri, izveidojot vienu, ekono-
miski spēcīgu novadu ar saba-
lansētu ekonomisko struktūru. 
VARAM uzskata, ka pašvaldībai 
iespējama līdzsvarota, ilgtspējīga 
attīstība, ja tajā ir attīstības centrs 
ar pietiekamu ekonomisku akti-
vitāti.

VARAM ministra padom-
nieks pašvaldību un reģionālās 
attīstības jautājumos Madars Las-
manis: “Kā rāda pieredze, cilvēki 
darbu atrod attīstības centros, jo 
tās ir vietas, kurās cilvēki dodas 
saņemt pakalpojums, iepirkties, 
apmeklēt izklaides pasākumus.” 
Protams, tas nenozīmē, ka cilvēki 
izvēlas arī dzīvot šajos centros, jo 
vakarā daudzi dodas uz mājām un 
nepārceļas uz šiem centriem, bet 
iedzīvotāju interesēs ir saņemt 
kvalitatīvus izglītības, veselī-
bas aprūpes, sociālās palīdzības, 
ceļu un transporta, komunālās 
saimniecības pakalpojumus, kas 
jānodrošina jaunajiem attīstības 
centriem.

M.Lasmanis prezentācijā, kas 
bija veltīta Ķeguma novadam, 
stāstīja, ka reformas mērķis ir 
mazināt nevienlīdzību, kas iz-

veidojusies pašvaldību starpā, jo 
tiklīdz pašvaldība ir mazāka, tā 
tērē vairāk finanšu līdzekļu uz 
vienu iedzīvotāju. Kā vēsta dati, 
kas pieejami VARAM mājaslapā, 
šobrīd Latvijā administratīvās 
izmaksas svārstās 50-200 eiro 
uz vienu iedzīvotāju, pašvaldību 
izlīdzināšanas fonda dotācijas 
saņem 104 no 119 pašvaldībām, 
tikai 57 pašvaldības spēj nodro-
šināt ar darbavietām vairāk nekā 
40% darbaspējas vecuma iedzī-
votāju, 46 pašvaldībām ir iespēja 
veikt investīcijas 1 milj. apmērā, 
lai pašvaldība spētu attīstīties un 
veikt ieguldījumus infrastruktū-
rā, 62 pašvaldībās notiek biznesa 
ideju konkursi vai tās spēj piedā-
vāt grantus uzņēmējdarbībai, 38 
pašvaldību vidusskolās ir pietie-
kams skolēnu skaits, lai izveidotu 
vidusskolu ar vismaz divām pa-
ralēlklasēm.

Ķeguma novads neatbilst 
VARAM pašreiz noteiktajiem 
kritērijiem, lai turpinātu pastāvēt 
kā atsevišķa administratīvi teri-
toriāla vienība. Pierīgas novados 
noteiktais minimālais iedzīvotāju 
skaits noteikts 15 000, bet pārē-
jos novados (tajā skaitā Ķegumā) 
jābūt 11 000 iedzīvotājiem. Pēc 
VARAM prezentētajiem datiem 
šobrīd Ķeguma novadā savu 
dzīvesvietu deklarējuši 5344 ie-
dzīvotāji, savukārt apvienotajā 
Ogres novadā kopējais iedzīvo-
tāju skaits būtu 57 835 iedzīvo-
tāji. Viens no kritērijiem jaunajai 
administratīvi teritoriālajai vienī-
bai ir arī vidusskola, kurā būtu jā-
mācās vismaz 120 skolniekiem, 
šobrīd Ķeguma komercnovirzie-

na vidusskolā, pēc VARAM da-
tiem, no 10. – 12.klasei mācās 33 
skolēni. 

Tieši izglītības jautājums ra-
dīja plašu diskusiju, jo iedzīvotāji 
pauda bažas par Ķeguma novada 
nākotni, ja vidusskolas izglītība 
vairs nebūtu pieejama. Pēc pre-
zentācijas vēl stundu iedzīvotāji 
diskutēja ar ministrijas pārstāvi, 
uzdodot visdažādākos jautāju-
mus, kas skāra budžetu sadalī-
jumu, deputātu pārstāvniecību 
un Ķeguma novada interešu aiz-
stāvību jaunizveidotajā teritori-
jā, novada turpmāko attīstību un 
daudz ko citu. Lai gan M.Lasma-
nis atbildēja uz visiem jautāju-
miem, bažas par novada nākotni 
iedzīvotājos netika kliedētas. 

Uz tikšanos ar Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministriju bija ieradies Ķeguma 
novada domes priekšsēdētājs 
Raivis Ūzuls, deputāts Imants 
Smirnovs, Tomes pagasta pār-
valdes vadītāja Ilona Ofmane, 
nevalstisko organizāciju pārstāv-
ji un iedzīvotāji no visa Ķeguma 
novada. Lai gan apmeklētāju 
skaits nebija liels, intereses un 
jautājumu par gaidāmo reformu 
netrūka.

Informējam, ka ikviens var 
sazināties ar zvanu centru, lai 
noskaidrotu sev interesējošās at-
bildes par administratīvi terito-
riālo reformu, zvanot uz tālruni 
68 806 999, konsultācijas iedzī-
votājiem tiek sniegtas darba die-
nās no plkst. 9:00 – 17:00. Tāpat 
iedzīvotājiem ir iespēja iesūtīt 
jautājumus rakstiski uz e-pastu: 
reforma@varam.gov.lv.

Ķeguma novada teritorijā atrodas 
augsta spiediena gāzes vadi

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” in-
formē, ka Ķeguma novada pašvaldības teritorijā 
atrodas gāzesvadi, pa kuriem AS “Conexus Baltic 
Grid” nodrošina dabasgāzes pārvadi ar darba spie-
dienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī 
gāzes pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, 
būves un inženiertīkli.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties 
uz Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra notei-
kumu Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika” 41.punktu in-
formējam par ierobežojumiem gāzapgādes objektu 

ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās, kā arī par 
bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos Sabiedrības 
gāzapgādes objektu, inženierkomunikāciju un in-
ženierbūvju aizsargjoslās.

Ķeguma novada pašvaldības mājaslapā www.
kegumanovads.lv var iepazīties ar informāciju 
par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” da-
basgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, 
inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjos-
lām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās 
aizsargjoslās, bīstamību un drošības pasākumiem 
rūpnieciskās avārijas gadījumā.

Uz iedzīvotāju jautājumiem atbild VARAM ministra padomnieks Madars Lasmanis.
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Jaunie zinātnieki un enerģēti-
kas eksperti 12.decembrī pul-
cējās ikgadējā Latvijas Zinātņu 
akadēmijas un AS “Latvener-
go” Gada balvas enerģētikā pa-
sniegšanas pasākumā. 

Izceļot Latvijas jaunākās zināt-
nieku paaudzes darbu, tika ap-
balvoti izcilāko studiju darbu un 
pētījumu autori, kā arī godināti 
cilvēki, bez kuriem Latvijas mūs-
dienu enerģētikas attīstība nav 
iedomājama. Pasākuma laikā no-
ritēja debates par atjaunojamās 
enerģijas iespējam RTU Inže-
nierzinātņu vidusskolas skolēnu 
skatījumā.

Pasniedzot gada balvas vienā 
no vadošajām nozarēm Latvijā 
– enerģētikā, atzinības saņēma 
virkne jauno zinātnieku par prak-
tiskiem darbiem, kas veicinās no-
zares attīstību nākotnē. Savukārt, 
atskatoties uz ieguldīto darbu, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas un 
AS “Latvenergo” Gada balvas 
enerģētikā saņēma Harijs Jaun-
zems un Dr.habil.sc.ing. Ivars 
Veidenbergs.

Galveno – profesora A.Vītola 
vārdā nosaukto Gada balvu par 
izcilu devumu enerģētikā 2019.
gadā saņēma Dr.habil.sc.ing. 
Dagnija Blumberga par darbu 
kopu “Atjaunojamo energoresur-
su izaicinājumi”.

Gada balvas enerģētikā pa-
sniegšanas pasākumā norisinājās 
pieredzējušu zinātnieku un erudī-
tu jauniešu debates par nākotnes 
enerģiju: elektromobilitātes attīs-
tību Latvijā tuvākajos 5 gados un 
alternatīvās enerģijas izmanto-

šanas potenciālu. Lai gan pāreja 
uz e-mobilitāti un alternatīvās 
enerģijas izmantošanu Latvijā 
sastopas ar vairākiem izaicināju-
miem, eksperti ir pārliecināti, ka 
jau šobrīd vismaz Rīgā ir esošajai 
situācijai atbilstoša uzlādes vietu 
pieejamība, un tuvāko gadu lai-
kā prognozējama būtiska jomas 
attīstība. Debašu laikā izskanēja 

ideja, ka Latvijā visām valsts ies-
tādēm vajadzētu pāriet uz elek-
trotransportlīdzekļu izmantošanu. 
Jo lielāks būs elektrotransport- 
līdzekļu īpatsvars Rīgā, jo labāka 
būs gaisa kvalitāte galvaspilsētā.

Informācija un fotoattēli no 
www.latvenergo.lv

NOVADĀ

Vāks parakstus 
tautas nobalsošanas 
ierosināšanai

Gada balvas enerģētikā pasniegšanas 
pasākumā satiekas paaudzes 

16. janvārī sāksies parakstu 
vākšana tautas nobalsošanas 
ierosināšanai par Valsts prezi-
denta apturētajiem likumiem

Centrālā vēlēšanu komisija 
(CVK) 2019. gada 27. decem-
brī nolēma, ka parakstu vākšana 
tautas nobalsošanas ierosināša-
nai par Valsts prezidenta aptu-
rētajiem likumiem “Grozījumi 
Republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanu liku-
mā” un “Grozījums likumā 
“Par pašvaldībām”” notiks no 
2020. gada 16. janvāra līdz 14. 
februārim.

Parakstīties par apturēto li-
kumu nodošanu tautas nobal-
sošanai varēs klātienē, parakstu 
vākšanas vietās Latvijā un ārval-
stīs. Parakstīšanās vietas jāno-
saka pilsētu un novadu domēm, 
un katrā pašvaldībā tās iekārtoja-
mas ar tādu aprēķinu, lai uz 10 
000 vēlētāju būtu vismaz viena 
parakstu vākšanas vieta. Iespēja 
parakstīties jānodrošina ne ma-
zāk kā četras stundas dienā, arī 
sestdienās, svētdienās un svētku 
dienās. Ārvalstīs parakstu vāk-
šanas vietas iekārtojamas Lat-
vijas Republikas vēstniecībās, 
ģenerālkonsulātos un konsulātos. 
Iespēju piedalīties parakstu vāk-
šanā jānodrošina arī karavīriem 
un zemessargiem starptautisko 
operāciju rajonos.

Vēlētājiem, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevarēs ierasties 
parakstu vākšanas vietā, būs ie-
spēja pieteikties parakstu vākša-
nai savā atrašanās vietā. Parakstu 
vākšana vēlētāju atrašanās vietās 
notiks pēdējā parakstu vākšanas 
dienā, 14. februārī. Piedalīties 
parakstu vākšanā varēs arī vēlē-
tāji ieslodzījuma vietās.

Piedalīties parakstu vākšanā 
varēs Latvijas pilsoņi no 18 gadu 
vecuma. Lai piedalītos parakstu 
vākšanā, derēs gan Latvijas pil-
soņa pase, gan Latvijas pilsoņa 
apliecība.

Pēc parakstu vākšanas bei-
gām CVK apkopos saņemto 
parakstu skaitu un parakstu vāk-
šanas rezultātu paziņos Valsts 
prezidentam un publicēs izdevu-
mā “Latvijas Vēstnesis”.

Ja parakstu vākšanā tautas 
nobalsošanas ierosinājumu būs 
parakstījusi ne mazāk kā viena 
desmitā daļa  no pēdējās Saeimas 
vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas 
pilsoņu skaita (154 868 vēlētāji), 
CVK trīs dienu laikā būs jāizslu-
dina tautas nobalsošana, kurai 

jānotiek ne agrāk kā vienu mēne-
si un ne vēlāk kā divus mēnešus 
pēc izsludināšanas. Satversme 
paredz, ka tautas nobalsošana par 
apturētu likumu tomēr nenotiek, 
ja Saeima par to vēlreiz balso un 
ja par tā pieņemšanu ir ne mazāk 
kā trīs ceturtdaļas no visiem de-
putātiem.

Tāpat apturētie likumi tiks 
publicēti un stāsies spēkā, ja pa-
rakstu vākšanā tautas nobalsoša-
nas ierosinājumu atbalstīs mazāk 
nekā viena desmitā daļa vēlētāju.

Satversmē noteikts, ka Valsts 
prezidentam likuma publicēšana 
ir jāaptur, ja to pieprasa ne ma-
zāk kā viena trešā daļa Saeimas 
locekļu, un šādā kārtībā apturēts 
likums nododams tautas nobal-
sošanai, ja to pieprasa ne mazāk 
kā viena desmitā daļa vēlētāju. 
Kārtība, kādā jānotiek parakstu 
vākšanai, noteikta likumā “Par 
tautas nobalsošanu, likumu ie-
rosināšanu un Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu”.

Šā gada 23. decembrī, pama-
tojoties uz Latvijas Republikas 
Satversmes 72. pantu un 41 Sa-
eimas deputāta prasību, Valsts 
prezidents Egils Levits apturēja 
Saeimā 2019. gada 19. decem-
brī pieņemto likumu publicēšanu 
uz diviem mēnešiem. Grozījumi 
paredz mainīt domes pilnvaru 
termiņu ārkārtas vēlēšanu sarī-
košanas gadījumā, proti, noteikt, 
ja līdz kārtējām vēlēšanām ir 
vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas 
vēlēšanās jauno domi ievēl uz 
atlaistās domes pilnvaru termi-
ņu. Savukārt, ja līdz kārtējām 
vēlēšanām palikuši no deviņiem 
līdz 24 mēnešiem, jauno domi 
ievēl uz atlaistās domes atlikušo 
pilnvaru termiņu un vēl uz četru 
gadu pilnvaru termiņu. Tāpat iz-
maiņas paredz, ja līdz kārtējām 
domes vēlēšanām ir palikuši 
mazāk nekā deviņi mēneši, jau-
nas domes vēlēšanas nenotiek un 
līdz kārtējām domes vēlēšanām 
darbojas pagaidu administrācija.

Parakstu vākšanas vieta un 
darba laiki Ķeguma novadā tiks 
noteikta līdz šā gada 10. janvā-
rim. Par aktuālo informāciju lū-
dzu sekot mājaslapā www.kegu-
manovads.lv.

Ķeguma novada vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja

Dana Vietniece

Centrālā vēlēšanu komisija 
(CVK) ceturtdien, 2019.gada 
14.novembrī, reģistrēja inica-
tīvas grupas - biedrību “Varu 
Latvijas Tautai” un  politisko 
partiju “Centra partija” - pa-
rakstu vākšanai tautas nobal-
sošanas ierosināšanai par 13. 
Saeimas atsaukšanu.

Parakstīties par šo iniciatīvu vē-
lētāji varēs 12 mēnešus elektro-
niski portālā www.latvija.lv vai 
apliecinot parakstu pie zvērināta 
notāra, dzīvesvietas deklarēša-
nas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, 
kura veic notariālas darbības, vai 
novadā pie pagasta vai pilsētas 
pārvaldes vadītāja. Parakstu vāk-
šanas termiņš sākās 15. novem-
brī un ilgs līdz 2020. gada 14. 
novembrim.

Pieņemot lēmumu par inicia-
tīvas grupu reģistrēšanu, CVK 
pārliecinājās, ka iesniedzēji at-
bilst likumā “Par tautas nobal-
sošanu, likumu ierosināšanu un 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu” no-
teiktajām prasībām, proti, viens 
no iesniedzējiem ir Biedrību un 

nodibinājumu likumā noteiktajā 
kārtībā izveidota un reģistrēta ne 
mazāk kā 10 vēlētāju izveidota 
biedrība un otrs – likumā no-
teiktā kārtībā reģistrēta politiskā 
partija.

CVK arī secināja, ka dienā, 
kad tika iesniegti iesniegumi 
par iniciatīvas grupas reģistrē-
šanu, nebija spēkā Satversmes 
14. pantā noteiktie ierobežojumi, 
kad nevar ierosināt tautas nobal-
sošanu par Saeimas atsaukšanu. 
Atbilstoši Satversmei tiesību 
atsaukt Saeimu vēlētāji nevar 
izmantot gadu pēc Saeimas sa-
nākšanas, gadu pirms Saeimas 
pilnvaru beigām, Valsts prezi-
denta pilnvaru pēdējo sešu mē-
nešu laikā, kā arī agrāk par se-
šiem mēnešiem pēc iepriekšējās 
tautas nobalsošanas par Saeimas 
atsaukšanu.

Ņemot vērā, ka abi iesnie-
gumi CVK tika saņemti vienā 
dienā, un ir par vienu un to pašu 
jautājumu, CVK lēma, ka vienai 
iniciatīvai reģistrējamas divas 
iniciatīvas grupas.

Latvijas Republikas Sat-
versme paredz, ka ne mazāk kā 
vienai desmitajai daļai vēlētāju 
ir tiesības ierosināt tautas nobal-
sošanu par Saeimas atsaukšanu. 
Lai izmantotu šīs tiesības, CVK 
jāpiereģistrē iniciatīvas grupa, 
kurai 12 mēnešu laikā jāsavāc 
un jāiesniedz CVK ne mazāk kā 
vienas desmitās daļas (154 865) 
vēlētāju paraksti.

Ja likumā noteiktajā termiņā 
tautas nobalsošanas ierosinā-
šanai nepieciešamais parakstu 
skaits tiek savākts, jānotiek tau-
tas nobalsošanai par šo jautā-
jumu. Atbilstoši Satversmei, ja 
tautas nobalsošanā par Saeimas 
atsaukšanu nobalso vairākums 
no balsotājiem un vismaz divas 
trešdaļas no pēdējās Saeimas 
vēlēšanās piedalījušos vēlētāju 
skaita, tad Saeima uzskatāma par 
atsauktu.

Vairāk informācijas par pa-
rakstu vākšanas kārtību – Cen-
trālās vēlēšanu komisijas inter-
neta vietnē www.cvk.lv sadaļā 
“Vēlētāju iniciatīvas”.

Vāc parakstus par 13.Saeimas atsaukšanu

Gada balvu enerģētikā saņēma arī ķegumietis Harijs Jaunzems 
(otrais no kreisās).

Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “Latvenergo” balvu saņēmēji.
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Adventes trešajā svētdienā jau no paša rīta 
Ķeguma tirgus laukumā pulcējās tirgotāji un 
pircēji, lai iepirktos Ziemassvētku tirdziņā. Te 
varēja nopirkt gan gardus pārtikas izstrādāju-
mus, gan sarūpēt dāvaniņu sev mīļajiem svēt-
kos. 

Pēc tirdziņa, pēcpusdienā, Ķeguma Tautas namā 
notika sirsnīgs svētku koncerts ar Ķeguma Tautas 
nama vokāli instrumentālo grupu “Velkam!”.

Vēlā pēcpusdienā Tomes Tautas namu ar svēt-
ku noskaņu piepildīja koncerts “Reiz Ziemassvēt-
kos”. Tajā uzstājās duets “Viņi divi”, dziedot ģitā-
ras un melodiānas pavadījumā.

Arī Rembates Tautas namā iemirdzējās trešā 
svecīte Adventes vainagā. Rembatiešus priecē-
ja Ķeguma ģitārstudijas ansambļa Ziemassvētku 
koncertprogramma “Brīnumu gaidot”, kurā vakara 
apmeklētāji varēja baudīt koncertu pie galdiņiem.

26.decembrī Ķeguma Tautas
namā pulcējās Ķeguma novada 
pensionāru biedrības biedri, lai 
svinētu Otros Ziemassvētkus.

Vairāki desmiti senioru satikās pa-
sākumā “Lai Ziemassvētku prieks 
katrā sirdī dzimst…”. Svētkus at-
klāja Ķeguma novada pensionāru 
biedrības vadītājs Uldis Ābelis, 
vēlot visiem izturību un veselību 
Jaunajā gadā. Seniorus sveica arī 
Ķeguma Tautas nama vadītāja 
Liene Lazdiņa, pasniedzot aktī-
vākajiem pensionāriem dāvaniņas 
Ziemassvētkos un vēlot saticību, 
laimi un prieku svētkos.

Atkalredzēšanās prieks mir-
dzēja senioru acīs, jo šādas kopī-
gas tikšanās reizes tiek organizē-

tas divas reizes gadā – uz Jāņiem 
un Ziemassvētkiem. Kā ik gadu 
pasākumā tika sveikti pensionāri, 
kuri 2019.gada otrajā pusē atzī-
mējuši apaļas jubilejas.

Pasākuma otrajā daļā pensio-
nāri varēja baudīt Ziemassvētku 
dziesmas, uzzināt ko vēsta zvaigz-
nes un saņemt Ziemassvētku dā-
vaniņas.

ADVENTE UN ZIEMASSVĒTKI

Novada pensionāri svin Otros Ziemassvētkus

Adventes trešajā svētdienā Ziemassvētku tirdziņš un koncerti

Ķegumā un Rembatē priecē 
pirmsskolas vecuma bērnus 

22.decembrī Rembatē un Ķe-
gumā notikuši Ziemassvētku 
pasākumi pirmsskolas vecuma 
bērniem.
Svētku rīts iesākās Rembatē, kur 
mazākie iedzīvotāji varēja sa-
tikt zaķu puisi un zaķu meiteni, 
rūķi, Sniegbaltīti un, protams, 
Ziemassvētku vecīti. Pasākumā 
“Pasaku meža burvība” visi de-
vās rotaļās, priecājās, devās pie 
Ziemassvētku vecīša, lai saņem-
tu savu dāvaniņu un darbojās ra-
došajās darbnīcās, kurās varēja 
izgatavot Ziemassvētku kartiņu 
mīļajiem.

Pēcpusdienā Sniegbaltīte un 
rūķis bija ieradušies arī Ķegu-
mā. Pasākumā “Ziemassvētkus 
gaidot” bija ieradušies arī drau-
gi – vāverīte un lācis. Visi kopā 
ar bērniem pasaku tēli dziedāja 
dziesmas, rotaļājās un spēlēja 
spēles. Arī ķegumiešiem bija 
iespēja darboties radošajās darb-
nīcās, kurās varēja izgatavot Zie-
massvētku rotājumus. Pēc jaut-
rajām spēlēm visi bērni sauca 
Ziemassvētku vecīti, kurš dāvāja 
dāvanas.

Senioru acīs mirdz atkalredzēšanās prieks.

Tomē noticis Ziemassvētku pasākums

26.decembrī Tomes Tautas
namā bija atvērtas durvis pa-
šiem mazākajiem tomēniešiem 
un viņu ģimenēm, lai kopīgi no-
svinētu Ziemassvētkus. 
Nu jau desmit gadus šis pasā-
kums Tomē norit, pašvaldībai 
sadarbojoties ar vietējo biedrību 
“Tomes sieviešu klubs “Ābele””. 
Pašvaldība finansē izklaides pa-
sākumu un nodrošina saldumu 
paciņas tiem bērniem, kuri to nav 
saņēmuši skolā vai bērnudārzā, 
savukārt biedrība par saviem lī-
dzekļiem un savāktajiem ziedo-
jumiem sagatavo dāvanas visiem 
bērniem vecumā līdz 7 gadiem, 
kā arī organizē daudzveidīgas un 

interesantas radošās darbnīcas un 
klāj Ziemassvētku cienastu galdu 
no saviem mājās gatavotajiem la-
bumiem. 

Manuprāt, tieši šī savstarpējā 
sadarbība veicina to, ka pasākums 
ir ļoti labi apmeklēts, tas ir kļuvis 
par tradīciju pagasta ļaudīm – būt 
kopā šajos skaistajos un ģimenis-
kajos svētkos – Ziemassvētkos.  
Šogad aktīvās biedrības sievietes 
bija palīdzējušas Ziemassvētku 
vecītim sarūpēt īpaši skaistas dā-
vaniņas, tika noadīts rekordliels 
skaits krāšņu vilnas zeķīšu (88!), 
katram izcepts oriģināls piparkū-
ku komplektiņš (peļuks un siera 
gabaliņš), kā arī no ziedojumiem 

sagatavotas saldumu paciņas un 
iegādāta vecumam atbilstoša grā-
matiņa. Pats par sevi saprotams, 
ka viss tika iesaiņots gaumīgi 
noformētā dāvanu maisiņā. Pavi-
sam tika sagatavotas 80 dāvanas 
un pasākumu apmeklēja vairāk 
kā 120 cilvēku, taču slimības dēļ 
vairāki bērni nevarēja uz pasāku-
mu ierasties. Viņiem dāvanas tiks 
nogādātas uz mājām. 

Šajā svētku reizē vēlos no 
sirds pateikties biedrības zie-
dotājiem, kuri atbalstīja un pa-
līdzēja mums sarūpēt bērniem 
tik skaistas dāvanas: deputātiem 
Imantam Smirnovam, Viesturam 
Teicānam, Gundaram Vērītim un 
Ilmāram Zemniekam, uzņēmē-
jam Jānim Kossovičam, SIA 
“Optic Guru”. Lielu paldies arī 
saku visām čaklajām biedrības 
sievietēm gan par maisiņu no-
formējumu, gan par oriģinālajām 
piparkūkām, gan par skaistajām 
zeķītēm, gan gardajiem pīrāgiem, 
gurķīšiem, mini picām u.c. 
našķiem, gan interesantajām 
radošajām darbnīcām!

Visiem novadniekiem novēlu 
skaistu, labiem notikumiem bagā-
tu Jauno gadu, veselību, saticību, 
mīlestību un materiālo pārticību!

Nelda Sniedze
biedrības valdes locekle

Sniegbaltīte un Ziemassvētku vecītis viesojas Ķeguma Tautas 
namā.

Rembates bērni dodas pēc dāvaniņām.
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15.decembrī, Birzgalē, jātnieku 
sporta klubā “Zelta Pakavs” 
norisinājās Ziemassvētku sa-
censības, kuras sastāvēja no 5 
dažādu grūtības pakāpju marš-
rutiem. 

1. - vadības maršrutā labākos pa-
nākumus un vērtējumu “teicami” 
ieguva Nellija Siliņa ar zirgu Dark 
Mirage, Annija Vilde ar Draculu, 

Inguss Antmanis ar Charlotti un 
Ance Zariņa ar Dark Mirage. Pā-
rējie dalībnieki ieguva vērtējumus 
“ļoti labi” un “labi”. 

2. maršrutā – stafetē bez seg-
liem savas grupas uzvarētāji bija 
Amanda Ozola ar Landriju, Mon-
ta Vilcāne ar Arcadiu, Edže Kel-
kite ar Draculu un Marta Baltkal-
ne ar Landriju. 

3. maršutā ar šķēršļu aug-
stumu līdz 70 cm 1.vietu ieguva 
Edže Kelkite ar Draculu, 2.vie-
tu - Amanda Ozola ar Landriju, 
3.vietu - Nellija Siliņa ar Dark 
Mirage, 4.vietu - Rasa Baltkalne 
ar Modu, 5.vietu - Monta Vilcāne 
ar Aragvu. 

4. maršrutā ar šķēršļu aug-
stumu līdz 90 cm 1.vietu ieguva 
Mārtiņš Bezzubovs ar Landriju, 
2.vietu - Edže Kelkite ar Draculu, 
3.vietu - Klinta Vilcāne ar Dark 
Mirage. 

Sacensību noslēdzošajā marš- 
rutā “Augstlēkšana” 4.vietu, pār-
lecot 105 cm, ieguva Ance Zari-
ņa ar Aragvu, 3.vietu, pārlecot 
120 cm, ieguva Monta Vilcāne 
ar Draculu, 2.vietu, pārlecot 130 
cm, ieguva Līva Marta Klibiķe ar 
Modu un par uzvarētāju, pārlecot 
140 cm, kļuva Mārtiņš Bezzubovs 
ar Andoru.

14.decembrī Jelgavā norisinā-
jās 2019.gada Latvijas čempio-
nāts klasiskajā spiešanā guļus, 
kurā piedalījās 216 sportisti 
no 34 komandām, starp kurām 
startēja arī sporta klubs “Rem-
bate”. 
Spožākos rezultātus uzrādīja 
mūsu komandas sportisti – sie-
viešu junioru komandai izcīnot 
2.vietu un senioru kopējā koman-
dā izcīnot 2.vietu. Paldies Ķegu-
ma novada pašvaldībai par snieg-
to atbalstu!

Mūsu sasniegumi:
Sievietes Open
- 63 kg
4.vietā Agnese Roga – 45 kg
- 72 kg

5.vietā Sanita Sināte  - 55 kg
Sievietes Juniores
- 52 kg
1.vietā Annija Roga – 40 kg
- 72 kg
2.vietā Ilze Katrīne Gailīte – 45 kg
Sievietes Veterānes
- 72 kg
3.vietā Vija Dzērve – 37.5 kg
- 84 kg
1.vietā Baiba Krauze – 55 kg
Vīrieši Open
- 74 kg
2.vietā Sergejs Cviguns – 145 kg
120+ kg
3.vietā Jānis Putniņš – 152,5 kg
Veterāni - 1
120+ kg
2.vietā Dzintars Roga – 205 kg

Veterāni - 2
- 66 kg
2.vietā Ilmārs Laksa – 80 kg
-93 kg
1.vietā Uldis Veliks – 150 kg
-120 kg
2.vietā Aivars Gailītis – 140 kg
Veterāni - 3
-59 kg
2.vietā Andrejs Krastiņš – 52.5 kg
-105 kg
3.vietā Voldemārs Madalāns – 
110 kg
-120 kg
2.vietā Jānis Babris – 150 kg
120+ kg
1.vietā Valdis Brinks – 120 kg
Veterāni - 4
-74 kg
1.vietā Zigfrīds Hermanis – 77.5 kg
- 83kg
1.vietā Jānis Dzērve – 105 kg
- 93kg
2.vietā Jānis Belsons – 87.5 kg
-105kg
2.vietā Staņislavs Gailums – 97.5 kg
-120 kg
1.vietā Alberts Trops – 75 kg
Priecīgus Ziemassvētkus un Lai-
mīgu 2020.gadu!

Aivars Gailītis

SPORTS

“Rembatei” panākumi Latvijas 
čempionātā klasiskajā spiešanā guļu

Projekts “Telefons nāks palī-
gā, orientējies Ķegumā” radīts 
ar mērķi padarīt orientēšanās 
sportu maksimāli pieejamu ik-
vienam, un īstenots ar Ķeguma 
novada pašvaldības finansiālu 
atbalstu Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkur-
sa ietvaros. 

Ķeguma pilsētā izvietoti 20 sta-
cionārie kontrolpunkti. Savukārt 
karte, kompass, kā arī iespēja 
fiksēt atzīmes kontrolpunktos un 
savu rezultātu, pieejama viedtāl-
runī, lejuplādējot bezmaksas apli-
kācijprogrammu “MOBO”!

Ķeguma distance kļuva par 
392.aktīvo “MOBO” orientēšanās 
distanci Eiropā. Atzīmēšanās kon-
trolpunktos iespējama, izmantojot 
uz tiem attēlotus kvadrātkodus.

 Orientēšanās pilsētvidē nav 
sarežģīta - tā ir iespēja iepazīties 
ar orientēšanās sporta pamatprin-
cipiem, kā arī apskatīt Ķeguma 
pilsētu. Kontrolpunkti izvietoti no 
Ķeguma novada pašvaldības līdz 
Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolai. Karte zīmēta kā orien-
tēšanās sporta karte, kas sniedz 
iespēju ne tikai interesantai aktī-
vai atpūtai, bet arī kvalitatīviem 
orientēšanās sporta treniņiem.

Projektā sagatavotās kartes un 
kontrolpunktus treniņos aktīvi iz-
manto Ķeguma un netālo pilsētu 
jaunieši, tiecoties pēc orientēša-
nās sporta virsotnēm. Tai skaitā 
šī gada Latvijas čempioni orien-
tēšanās sportā Lūkass Siliņš un 
Renārs Grasis. Īpašs prieks, ka, 
izmantojot projekta distances, 
vairāki jaunieši un pieaugušie 
orientēšanās sportu iepazinuši 
pirmoreiz! Jācer, ka ceļš šajā ve-
selīgajā un aizraujošajā sporta 
veidā tiks turpināts.

Nauris Neimanis
projekta īstenotājs

Ķegumā attīsta orientēšanās sportu

Norisinājušās Ziemassvētku sacensības jātnieku sportā

LSVS uzvarētāju kauss
Ķeguma senioriem
t 1.lpp Aizvadītais sacensību 
gads ir bijis visveiksmīgākais, 
jo pirmo reizi, sīvā 39 pilsētu un 
novadu komandu konkurencē, iz-
cīnīta I vieta, bet absolūtajā vēr-
tējumā, 70 komandu konkurencē, 
iegūta 14.vieta, kas arī ir vislabā-
kais sasniegums kopš 2012.gada, 
kad sākām piedalīties LSVS spor-
ta spēlēs.

Visveiksmīgāk šogad startēja 
24 dalībnieki svaru bumbas cel-
šanā, izcīnot 2.un 3.vietu 8 ko-
mandu konkurencē. Gandrīz katrs 
dalībnieks  atgriezās mājup ar 
medaļu. Tajā pašā dienā un vietā 
startēja arī vieglatlēti, no kuriem 
daudzi sportisti vienlaicīgi startēja 
arī svaru bumbas celšanā, rezultā-
tā dodot vajadzīgās ieskaites abos 
sporta veidos. Vieglatlētikā zie-
mas posmā startēja 14 dalībnieki, 
pārvedot 19 dažāda kaluma meda-
ļas un izcīnot 16.vietu. Savukārt 
vasaras posmā,  piekāpjoties vien 
lielākajām pilsētām, 15 dalībnieki 
ar 31 medaļu ierindojās 8.vietā. 
Apsveicams rezultāts! Ceturtajās 
vietās ierindojās dambretisti, pa-
vasara krosa skrējēji, komanda 
svaru stieņa spiešanā guļus. Piek-
tā vieta tika iegūta galda tenisā, 
neskatoties uz to, ka individuāli 

izcīnīts pilns medaļu komplekts. 
Liels prieks par šahistu startu, jo 
111 dalībnieku konkurencē no 
25 komandām tika iegūta 6.vie-
ta. Apsveicam Inetu Arbidāni ar 
3.vietu, Rutu Auziņu  ar 2.vietu 
savās vecuma grupās. Vairāk kā 
200 dalībnieki no 44 komandām 
sacentās novusā. Šoreiz rezultāts 
bija pieticīgāks. Veiksies nākam-
gad!

Paldies visiem, visiem sportis-
tiem par atsaucību, par katru star-
tu un uzrādīto rezultātu neatkarīgi 
no izcīnītās vietas.  

Aiz katras komandas starta 
stāv cilvēki, kuri ne tikai paši star-
tē, bet arī sagatavo, nokomplektē 
un vada komandas piedalīšanos 
sacensībās, paldies Agitai Kaļvai, 
Vaclavam Griņevičam, Jurim Pi-
voram, Jānim Kantorim, Jurim 
Pūpolam, Aivaram Gailītim. Pa-
teicība katram no jums un visiem 
kopā!

Paldies par atbalstu Ķeguma 
novada pašvaldībai, Ilzei Kantorei 
un daudzajiem atbalstītājiem.

Uz tikpat veiksmīgiem star-
tiem Jaunajā gadā!

M.Aizsilniece
komandas dalībniece

No 21.līdz 27.novembrim Izra-
ēlas jūras kūrortpilsētā Netan-
jā (Netanya) norisinājās 2019.
gada pēdējais pasaules kausa 
posms 100 lauciņu dambretē, 
kurā piedalījās 26 dalībnieki no 
7 valstīm. 

Šim pasaules kausa posmam bija 
būtiska nozīme. Uzvarētājam pa-
veras iespēja 2020.gadā pieda-
līties vairākās nozīmīgās IMSA 
(International Mind Sport Asso-
citation) sacensībās Ķīnā, kas no-
tiek kopā ar šahu, go un bridžu.

Izraēlas Open turnīrā pie-
dalījās 2 dalībnieki no Latvijas: 
Guntis Valneris (Ķeguma nova-
da komandas dalībnieks) un jau-
niņais – 14 gadus jaunais Zojas 

Golubevas audzēknis Vsevolods 
Mitrevics. Guntis Valneris uzva-
rēja 5 partijas, bet nospēlēja ne-
izšķirti 4 partijās, kas viņam deva 
14 punktus no 18 iespējamiem, un 
ļāva uzvarēt turnīrā. 2. un 3.vietu 
ar 13 punktiem dalīja lielmeistari 
– Vācijas pārstāvis Vadims Virnijs 
un Krievijas Baškīrijas pārstāvis 
Ainurs Šaibakovs. 

Jaunais Vsevolods Mitrevics 
cīnījās atzīstami. Jaunietis izcīnīja 
4 uzvaras, zaudējot 3 partijas un 
2 nospēlējot neizšķirti, kas rezul-
tātā viņam deva 10 punktus no 18 
iespējamiem un 13.vietu kopvēr-
tējumā.

Veiksmīgu 2020.gadu! 

Vaclavs Griņevičs

Guntis Valneris izcīna uzvaru 
Pasaules kausa posmā Izraēlā
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Ātri griežas laika rats,
Klāt ir atkal Jaunais gads!

Tik tiešām, savs laiks sprīdis ir 
atkal aizvadīts un varam pa-
stāstīt par Birzgales Mūzikas 
skolas 65 audzēkņu publiski 
padarītajiem darbiem, kuru ir 
krietni daudz.

Birzgales pamatskola 14.septem-
brī atzīmēja savu 170.jubileju. 
Tai tika veltīts plašs koncerts. Tā 
dalībnieki bija arī Pūtēju orķes-
tris Laimoņa Paukštes vadībā. 
Šoreiz sastāvā iekļāvās arī bi-
jušie mūzikas skolas audzēkņi, 
kuri ir arī Birzgales pamatskolas 
absolventi, un kuriem muzicēša-
na ir kļuvusi par vaļasprieku.

Kad atzīmējot Latvijas prok-
lamēšanas 101.gadadienu, notika 
valsts svētku koncerti, 16.no-
vembrī Birzgales Tautas namā 
Latvijas valsts himnu atskaņoja 
Birzgales Pūtēju orķestris. Vēl 
klausītāji tika iepriecināti ar mū-
ziķu iecienīto skaņdarbu “Karību 
jūras pirāti”.

30.novembrī  Ķeguma Tautas 
namā savu ikgadējo kopā sanāk-
šanu organizēja Ogres reģiona 
zemnieku saimniecības. Šo pasā-
kumu ar saviem priekšnesumiem 
kuplināja Birzgales Mūzikas 
skolas pūtēju nodaļas audzēkņi: 
klarnetistes Madara Saule un 
Kristīne Kolanga, saksofonistes 
Linda Auziņa un Amanda Ozola, 
trompetisti Andrejs Krēsliņš un 
Andris Žvagins, eifonisti Jānis 
Šķeltiņš un Gastons Caunītis. 
Koncertu sagatavoja Laimonis 
Paukšte un koncertmeistare Je-
katerina Dribase – Jakušono-
ka. Koncerta izskaņā dalībnieki 
klausītājus ievadīja Ziemassvēt-
ku noskaņās, atskaņojot  mīļas 
un sirsnīgas Ziemassvētku dzies-
mas.

Šogad Adventes koncertos, 
1.decembrī Rembates Tautas 
namā un 15.decembrī Ķeguma 
Tautas namā, uzstājās vokāli 
instrumentālais ansamblis “Vel-
kam” Kārļa Paukštes vadībā, 
kura lielākā daļa dalībnieki ir vai 
nu patreizējie vai bijušie Birzga-
les Mūzikas skolas audzēkņi. 

Pusgadu noslēdzot, visi Birz- 
gales Mūzikas skolas audzēkņi 
piedalījās savu pedagogu kon-
certos.

Jau 9.decembrī Birzgales 
Mūzikas skolas telpās notika 
skolotāju Līgas Paukštes un 
Kārļa Paukštes koncerti, kuros 
klausījāmies flautas spēli solo 
un dažādos ansambļu sastāvos, 
kā arī  sitamo instrumentu spēli 
muzicējot uz ksilafona un bungu 
komplekta. Pūtēju orķestrī sitēji 
ir kā organisma pukstošā sirds. 
Viņiem ir jāprot pārvaldīt vairāki 
instrumenti, nekad neizkrītot no 
kopējā skaņdarba pulsa. 

11.decembrī Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolas zālē 
notika visplašākais no visiem 
koncertiem. Tajā piedalījās visi 
Birzgales Mūzikas skolas 25 au-

dzēkņi, kuriem stundas notiek 
Ķegumā. Tā kā mūzikas skola 
ir skola ar savām programmām 
un dažādu priekšmetu kopumu, 
tad arī koncertā dzirdējām lie-
lu dažādību. Katrs audzēknis ir 
izvēlējies savu specialitātes ins-
trumentu uz kura atskaņoja solo 
priekšnesumu. Katram audzēk-
nim mūzikas skolā papildus vēl 
jāapgūst klavierspēle. Veiksmī-
gākos vispārējo klavieru priekš-
meta priekšnesumus dzirdējām  
arī koncertā. Neatņemama sa-
stāvdaļa ir muzicēšana ansamb-
ļos. Koncertā bez duetiem ska-
nēja arī Ziemassvētku dziesmas 
pūtēju orķestra priekšnesumā 
un dziesmas vokāli instrumen-
tālā ansambļa izpildījumā. Kat-
ra priekšnesuma sagatavošanai 
nepieciešams laiks kopā ar sko-
lotāju un vēl laiks, kurš jāvelta 
mājās, savas partijas nostiprinā-
šanai. Mācoties savu instrumen-
tu, izmantojot savas prasmes 
dažādos sastāvos, atskaņojot 
dažādu žanru mūziku, audzēkņi, 
beidzot mūzikas skolu, ir labi 
sagatavoti. Nepieciešamība savā 
tālākajā dzīvē izmantot kādu no 
šīm prasmēm, būs likteņa virzīta, 
bet noteikti ļoti noderīga.

Klavieru skolotājas Sandras 
Siliņas audzēkņu koncerts 13.de-
cembrī notika Birzgales Tautas 
namā. Tajā savus skaņdarbus at-
skaņoja audzēkņi, kam klavieres 
ir blakus instruments, gan tikko 
mūzikas skolā iestājušies un savu 
īsto instrumentu vēl tikai mek-
lējošie, gan savas prasmes jau 
apliecinājušie, gan jaunie kon-
kursanti. Pirmssvētku ieskaņās 
ievadīja arī daudzie klavieru du-
eti, kuri atskaņoja Ziemassvētku 
dziesmas. Jaunie koncertmeistari 

rādīja prasmes izdzīvot skaņdar-
bu dažādo raksturu un noskaņu 
neesot kā solisti, bet muzicējot 
kopā ar flautu.

 Jau piekto gadu pēc kārtas, 
14.decembrī, Rīgā Doma lauku-
mā notika Ziemassvētku Tubu 
koncerts. Visdažādākās  Ziemas-
svētku dziesmas ir instrumen-
tētas tikai altiem, eifonijiem un 
tubām. Lai izjustu šo vienreizē-
jo, reti sastopamo mūzikas bau-
dījuma sajūtu, ir vai nu pašam 
jāpiedalās vai jābrauc klausīties. 
Tāpēc Laimoņa Paukštes vadībā, 
jau kuro gadu šī pasākuma dalīb-
nieki bija arī Birzgales Mūzikas 
skolas esošie un bijušie audzēk-
ņi. Koncerta dalībnieki bija no 
visas Latvijas un pat viesi no 
Igaunijas, Spānijas. Populārākās 
melodijas ar dziedāšanu papildi-
nāja soliste Dināra Rudāne.

Paldies visiem Birzgales Mū-
zikas skolas skolotājiem - Ant-
rai Cukermanei, Sandrai Siliņai, 
Kristīnei Skudrai, Vēsmai Grau-
diņai, Agitai Lagzdiņai, Jaka-
terinai Dribasei – Jakušonokai, 
Dimitrijam Grozovam, Gatim 
Supem, Kārlim Paukštem, kuru 
dzīvesvietas ir izkaisītas pa tu-
vāku un tālāku apkārtni, bet kuri 
pašaizliedzīgi bērniem atklāj 
mūzikas instrumentu spēles bur-
vību un izvadā pa tās daudzveidī-
bu Birzgales Mūzikas skolā!

Lai Ķeguma novada ļaudis 
novētē izglītības piedāvājumu 
savā pagastā un novadā, prot 
strādāt un prot izbaudīt kopīgus 
atpūtas brīžus  pēc labi padarīta 
darba!

Laimīgu 2020.gadu!

Ziņas apkopoja Līga Paukšte 
un Laimonis Paukšte

BIRZGALES MŪZIKAS SKOLA

Birzgales Mūzikas skolas audzēkņi 
pavadījuši raženu gadu

Decembra sākums bija kon-
kursu laiks Birzgales Mūzikas 
skolas klavieru nodaļas au-
dzēkņiem. 4.decembrī uz Do-
beles Mūzikas skolu, bet 7.de-
cembrī uz Kokneses Mūzikas 
skolu devās skolotāja Sandra 
Siliņa ar saviem audzēkņiem.

Dobeles Mūzikas skolā notika 
VII Mazpilsētu un Lauku Mū-
zikas skolu 5.-8.klašu pianistu 
audzēkņu konkurss. Dobelnie-
ki mūs sagaidīja ar brīnišķīgu 
pārsteigumu, jo konkurss noti-
ka tikko atklātā jaunā Dobeles 
MS koncertzālē uz pilnīgi jauna 
koncertflīģeļa, kas bija papildus 
emocionāls pārdzīvojums un 
prieks.

Birzgales Mūzikas skolu pār-
stāvēja konkursā 5.klases skol-
nieks Kārlis Ruda (ped.Sandra 
Siliņa), kas emocionāli un teh-
niski pārliecinoši atskaņoja D.
Cipoli 2 Fugettas re minorā un 
latviešu Tautas dziesmu Indras 
Railas apdarē “Es karā aizie-
dams”, ko žūrija novērtēja ar AT-

ZINĪBAS rakstu.
Savukārt Kokneses Mūzikas 

skolā notika XV Starptautiskais 
Pētera Čaikovska klaviermūzi-
kas izpildītāju solistu un klavieru 
duetu konkurss, kurā no Birz-
gales Mūzikas skolas piedalījās 
3.klases skolniece Daniela Dārta 
Saule (ped.Sandra Siliņa), kas at-
skaņoja P.Čaikovska skaņdarbu 
“Koris” un Ilzes Arnes skaņdar-
bu “Veiksme” un ieguva 3.vie-
tu un 4.klases skolniece  Laine 
Lazdiņa-Vilčuka (ped. Sandra 
Siliņa), kas izpildīja P.Čaikovska 
skaņdarbu “Cīruļa dziesma” 
un Alvila Altmaņa “Arietu” un 
starptautiskā žūrija viņas snie-
gumu novērtēja ar ATZINĪBAS 
rakstu.

Paldies maniem čaklajiem 
pianistiem, viņu ģimenēm - līdz-
jutējiem, kā arī visiem mūzikas 
skolas audzēkņiem lai ir darbīgs 
un panākumiem bagāts Jaunais 
2020. gads!

Sandra Siliņa                  
klavieru skolotāja 

Birzgales Mūzikas skolas 
audzēkņiem panākumi 
pianistu konkursos

Vokāli instrumentālā grupa “Velkam” Kārļa Paukštes vadībā.

Pēc Līgas Paukštes un Kārļa Paukštes audzēkņu koncerta
Birzgales Mūzikas skolā.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI 
Ķegumā

2019.gada 31.oktobrī    Nr. KND1-6/19/16
APSTIPRINĀTI

ar Ķeguma novada domes 
2019.gada 31.oktobra

lēmumu Nr.KND1-3/19/372)                                                                                                         
(protokols Nr.19,25.§)

Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 12.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.KND1-6/18/13 „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 

 
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2018.gada 12.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.KND1-6/18/13 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtība”:

   Izteikt saistošo noteikumu VII. nodaļu šādā redakcijā:
“VII. Noslēguma jautājumi

20. Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai valdītājs  līdz 2020.gada 31.decembrim iesniedz decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam SIA “ĶEGUMA STARS” pirmreizējo 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar 
noteikumiem pievienoto paraugu (4.pielikums).

21. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks līdz 2021.gada 31.decembrim 
nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību normatīvajos aktos 
noteiktām prasībām.

22. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā “Ķeguma Novada 
Ziņas”.”

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 31.10.2019.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes 2019.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.KND1-6/19/16

 “Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 12.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.KND1-6/18/13 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtība”” 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ķeguma novada domes 2018.gada 12.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/18/13 
„Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtība” noteikts, ka SIA “ĶEGUMA 
STARS” apkopo informāciju par decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām, sagatavo  un sniedz atskaites 
valsts un pašvaldības instancēs.

Nepieciešams saistošos noteikumus papildināt ar  

pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar noteikumiem 
pievienoto paraugu (4.pielikums).  

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumos izdarīti grozījumi, noslēguma 
jautājumus izsakot jaunā redakcijā, iekļaujot tajos punktu 
par pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar noteikumiem 
pievienoto paraugu (4.pielikums).

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Neietekmēs.

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

Neietekmēs

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu grozījumi veicinās decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas reģistrācijas gaitu. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls 31.10.2019.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ķegumā

2019.gada 27.novembrī Nr.KND1-6/19/18
APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 

2019.gada 27.novembrī
lēmumu Nr.KND1-3/19/388                                                                                                         

(protokols Nr.21,9.§)

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu 
Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar   likumu „Par pašvaldībām” 43.panta ceturto daļu, 
Ģenētiski modificēto organismu aprites  likuma 22.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 
Ķeguma novada administratīvajā teritorijā  un tie ir obligāti visām fiziskajām un 
juridiskajām personām.

2. Aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus tiek noteikts visā Ķeguma 
novada administratīvajā teritorijā- Ķeguma pilsēta, Rembates pagasts, Birzgales 
pagasts, Tomes pagasts.

3. Aizliegums Ķeguma novada administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos 
kultūraugus līdz 2026.gadam.

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls 27.11.2019.

4. pielikums
                             Ķeguma novada domes 

                             saistošajiem noteikumiem  Nr. KND1-6/18/13

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums

1.Objekta adrese _____________________________________________ 
2.Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits __________
3.Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs? 

 ir nav
4. Esošais/prognozējamais ūdens patēriņš mēnesī _______m3

5. Izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ____ m3

(krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar 
izvedamo notekūdeņu apjomu gadā). 
6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids:

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus 
novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti 
caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām 
drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts, atbilstoši 
būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvieto-
jamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas 
vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

Cits _________________________________________
           (Norādiet Jūsu īpašumā esošo sistēmas veidu) 

7. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana:

Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu no-
drošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas 
sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
Netiek nodrošināta 

8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā 
uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu šī brīža 
izvešanas biežums:

1 x mēnesī vai biežāk 
1 x 2 mēnešos 
1x ceturksnī
1 x gadā un retāk

9. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
tvertnes (bedres) tilpums:

< 3m3 
3 līdz 5 m3 
5 līdz 10 m3 
> 10 m3 

10. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope 
lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

1 x mēnesī vai biežāk
1 x ceturksnī
1x gadā
retāk nekā 1x gadā

11. Kad veikta iepriekšējā ap-
kope?__________________________

 (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

12. Vai plānojat pieslēgties centralizētiem 
notekūdeņu novadīšanas tīkliem?

jā 
nē

Apliecinājuma iesniedzējs atbild par 
sniegto ziņu patiesumu.
(Decentralizētās  un datums)

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašnieka vai valdītāja  paraksts
_________________________________
______________
20___.gada ______._______________
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BEZMAKSAS

Ķeguma novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta
Marijas Kaulakanes (1933)
Aivara Oskara Čipāna (1951)
Andreja Nagiņa (1940)
Rasmas Lazdas (1934)
Augusta Kreimaņa (1936)
Ivana Kisela (1925)
Nikolaja Jarhunova (1948)
aiziešana mūžībā.

Izsakām visdziļāko  līdzjūtību
tuviniekiem!

Ķeguma novada pašvaldība

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Kārlis, Esmeralda Anna,
Emīlija, Marta,

Nilufera Ilnūra, Pauls
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

Pasākumi janvārī 
TOMĒ

14.janvārī plkst.19.00
Tomes Tautas namā 
romantiska komēdija “Jaungada taksometrs 2”.
Ieejas maksa 3 eiro.

***
17.janvārī plkst.13.00
Tomes bibliotēkā
instrumentālais dzejas teātris
“Rūķīši un mežavecis” (Vilis Plūdonis).
Muzikālais brīnumdaris: Aleksandrs Jalaņeckis.
Lūgums pieteikties iepriekš!
Mob.28442744 (Ligita).

Biedrība “Tomes sieviešu klubs “Ābele””  aicina uz semināru potenciālajiem
uzņēmējiem, mājražotājiem “UZZINI, UZDRĪKSTIES, SĀC!”

2020.gada 11.janvārī plkst.10.00
Tomes Tautas namā
• biznesa uzsākšana 
• pieejamais finanšu atbalsts
• reģistrēšanās un grāmatvedības kārtošana
• reklāma un mājas lapas izveides iespējas
• pieredze

Piedalīsies pārstāvji no ALTUM, Ogres biznesa inkubatora,
VID, Zied zemes un uzņēmēji ar veiksmes stāstiem. t. 29196534

Saulespuķes ieskandina 
Ziemassvētkus

Sieviešu kluba „Ķeguma saulespuķes” dalībnieces 
12.decembrī satikās šī gada pēdējā pasākumā, lai 
ieskandinātu Ziemassvētkus.
Šoreiz klubā viesojās dziesminiece Anta Enģele. Viņa 
iepazīstināja ar savu radošo gājumu un ģitāras pavadī-
jumā izpildīja daudzas tautā iemīļotas dažādu autoru 
dziesmas. Ne viena vien no tām savulaik skanējušas 
greznās koncertzālēs, izdziedātas tautā, pārdzīvojošas 
savu laiku un iekarojušas popularitāti visā pasaulē, kā 
arī skan vēl joprojām.

Anta Enģele pārsteidza ar samtainu, īpašu balsu 
tembru un patiesu muzikālu emocionalitāti. Vakara 
gaitā kluba dalībnieces izspēlēja loteriju, kas jau kļu-
vusi tradicionāla katrā Ziemassvētku pasākumā. Visas 
dalībnieces bija īpaši pacentušās, jo svētku galdā ne-
trūka ne pašceptu pīrāgu, ne piparkūku, ne citi gardu-
mi. Kopā pavadītais vakars sveču gaismā pie svētku 
galda, brīnišķīgais koncerts visām pasākuma dalībnie-
cēm radīja daudz patīkamu emociju un uzbūra Ziemas-
svētku prieku.

A.Ivdra 
SK “Ķeguma saulespuķes” dalībniece 

Ķeguma dienas centrā 
notikusi lekcija par fizisko 
un emocionālo labsajūtu
2019.gada 5.decembrī Ķeguma dienas centrā no-
vada iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt lekciju 
“Kā būt laimīgai te un tagad, un vienmēr?”

Lekciju vadīja Ieva Puriņa, mācītāja un dūla. Runājām 
par laimi, fizisko un emocionālo labsajūtu. Par to, ka 
laimes “atslēga” ir mūsu domāšanā, mūsu pasaules uz-
tverē, un kā mēs paši pret to attiecamies. 

Ieva Puriņa aicināja ikvienu klātesošo rūpēties par 
savu emocionālo labsajūtu, kā to veicināt un kā sagla-
bāt, kā rīkoties dažādās situācijās.

Lekciju klātienē apmeklēja 20 ķegumietes. 
Starptautiskā Soroptimistu kluba “Ogre – Ķegums” 
organizētā lekcija tapa sadarbībā ar Ķeguma novada 
pašvaldību.

Dažas dienas pirms Ziemassvētkiem  Starptautiskā 
Soroptimistu kluba “Ogre-Ķegums”  biedres apciemo-
ja Sociālā aprūpes centra  “Senliepas” Rembatē iemīt-
niekus. Apciemojumam Soroptimistes gatavojās jau 
laicīgi – Rudens labdarības izsolē, kopā ar atsaucīgi-
em ķegumiešiem tika savākti nepieciešamie naudas 
līdzekļi, un, lai nekļūdītos, iepriekš noskaidrotas sen-
ioru vēlmes Ziemassvētku dāvaniņām. Svētku dāvanu 
sarakstā bija: kalendāri, dažādi kosmētikas piederumi, 
apģērbs, dzija, rokdarbu piederumi un vēl citas lietas. 
Kopīgiem spēkiem  mums izdevās iepriecināt vairāk 
kā 25 aprūpes centra iemītniekus. Jaukas dāvaniņas 
tika arī senioru aprūpētājiem.

Kopā tika dziedātas sirsnīgas un mīļas dziesmas, 
skaitīti Ziemassvētku dzejoļi, minētas mīklas un 
stāstīti atgadījumi no dzīves. Iemītnieki un darbinieki 
tika cienāti ar saldumiem – konfektēm, cepumiem. 
Aprūpes centra darbinieki bija parūpējušies par īpašu 
Ziemassvētku atmosfēru – piparkūku smaržu, izrotātu 
eglīti, un izrotātām teju vai visām telpām.

Soroptimistes visiem iemītniekiem novēlēja labu 
veselību, izturību, labu noskaņojumu, lai arī darbi-
niekiem būtu vēlēšanās ar prieku nākt uz darbu un 
sniegt mūsu senioriem gan palīdzību, gan atbalstu un 
sapratni.

Skaists kalendārs, piparkūkas un mīļi Ziemassvētki 
aprūpes centrā “Senliepas”




