
29.janvārī Ķeguma novada do-
mes ārkārtas sēdē deputātu vairā-
kums atbalstīja Ķeguma novada 
pašvaldības budžetu 2020.gadam.
„Par” balsoja: R.Ūzuls, K.Rūde, 
V.Samohins, R.Ozols, V.Teicāns, 
O.Meiris, T.Vaļevko, J.Priževoits, 
V.Pastars, I.Zemnieks, J.Siliņš, 

P.Kotāns, “atturējās” K.Reķis sa-
vukārt „pret” balsoja I.Smirnovs. 
Uz sēdi nebija ieradies G.Vērītis. 
Novada ekonomiskā un sociālā 
situācija
Ķeguma novads ir vienota admi-
nistratīvi teritoriāla vienība, ko 
veido Ķeguma pilsēta, Birzgales 

pagasts, Rembates pagasts un 
Tomes pagasts. Ķeguma novada 
teritorijas platība ir 492 km2, no-
vada perimetrs ir 110 km.
2020.gada Ķeguma novada paš-
valdības budžetā ir noteiktas 
vairākas prioritātes. Viena no 
būtiskākajām ir publiskās infra-

struktūras labiekārtošana. Tāpat 
liela finanšu daļa atvēlēta izglī-
tības iestādēm, kā arī budžetā 
paredzēts palielināt finansējumu 
darbinieku algām, lai tās būtu 
konkurētspējīgas un spētu pie-
saistīt jaunus un zinošus darbinie-
kus. Sastādītais budžets ir vērsts 
arī uz kvalitatīvu dzīves vides ra-
dīšanu, rūpējoties par jau esoša-
jiem Ķeguma novada iedzīvotā-
jiem un plānojot piesaistīt jaunus 
novada iedzīvotājus. Šajā gadā 
plānots veikt nozīmīgas investī-
cijas, labiekārtošanas un remonta 
darbus.
Iedzīvotāji
Saskaņā ar Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldes datiem, uz 
2019.gada 1.jūliju novadā savu 
dzīvesvietu deklarējuši 5682 ie-
dzīvotāji.
Iedzīvotāju vecuma struktūra
No novadā reģistrēto iedzīvotāju 
skaita 814 ir līdz darbspējas ve-
cumam, 3695 – darbspējas vecu-

mā un 1173 – virs darbspējas ve-
cuma. Pēc Nodarbinātības valsts 
aģentūras datiem, bezdarba līme-
nis uz 2019.gada 31.decembri ir 
3,1% (uz 2018.gada 31.decembri 
–2,4%).
Pašvaldības budžets
Likums “Par valsts budžetu 
2020.gadam” Saeimā pieņemts 
2019.gada 14.novembrī, izsludi-
nāts – 2019.gada 28.novembrī. 
Ķeguma novada pašvaldības bu-
džets tiek pieņemts likuma “Par 
pašvaldību budžetiem” 15.panta 
noteiktajā termiņā, t.i., ne vē-
lāk kā divu mēnešu laikā pēc 
gadskārtējā valsts budžeta liku-
ma izsludināšanas.
Ķeguma novada pašvaldības bu-
džets ir izstrādāts, ievērojot li-
kumos, kā arī Ministru kabineta 
noteikumos un citos normatīva-
jos aktos paredzētās prasības, un 
atspoguļo Ķeguma novada paš-
valdības politiku un prioritātes 
skaitliskā izteiksmē.  2.lpp u
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BEZMAKSAS

Ķeguma novadā 
dzimstība pārsniedz 

mirstību
 2.lpp. u

Izcīnīti Rembates kausi 
galda tenisā

4.lpp. u

Noticis sadancis 
“Ziemas viducī” 

5.lpp. u

Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada budžets 

Šis gads Ķeguma novada paš-
valdībai ir iesācies nozīmīgi. 
Līdzīgi kā citas pašvaldības, 
arī Ķeguma novads pirmo reizi 
piedalījās starptautiskajā tūris-
ma izstādē-gadatirgū “Balttour 
2020”, kas ir apmeklētākais un 
nozīmīgākais notikums Baltijas 
valstu tūrisma nozarē. 

Izstāde norisinājās no 31.janvāra 
līdz 2.februārim, Ķīpsalas izstāžu 
centrā, divās tematiskajās hallēs 
– „Atklāj pasauli!” un „Apceļo 
Latviju!”.

Ķegumam iespēja piedalīties 
šāda veida pasākumā ir pateico-
ties sadarbībai projektā “Apkārt 
Rīgai – vienots tūrisma piedāvā-
jums”, kas tiek īstenots Lauku at-
tīstības programmas 2014. - 2020. 
gadam pasākumā “Starpteritoriālā 
un starpvalstu sadarbība”.

Projektā iesaistītas Rīgas ap-
kārtnes vietējās rīcības grupas, 
novadu pašvaldības un tūrisma 
pakalpojumu sniedzēji. Projekta 
aktivitātes paredz veicināt Rīgas 
apkārtnes novadu kā tūrisma re-

ģiona atpazīstamību. 
Zem vienota tūrisma reģio-

na atpazīstamības zīmola - EXIT 
Rīga - ar kopīgu interaktīvu tū-
risma karti, mājaslapu, novadu 
uzņēmējiem, citiem jaunumiem 
un pārsteigumiem, izstādē-gada-
tirgū “Balttour 2020” savus nova-
da tūrisma piedāvājumus, vietas, 
objektus un atpazīstamību veido-
ja 11 novadu pašvaldības, kuru 
skaitā ir arī Ķegums. Pievienojās 
arī Pierīgas vietējās  rīcības gru-
pas. Šajā izstādē varējām, un arī 
turpmākajās aktivitātēs varēsim 
parādīt to, ar ko mēs lepojamies - 
mūsu vērtības, cilvēki, uzņēmēji, 
vietas, objekti, piedāvājumi.

Izstādē-gadatirgū “Balttour 
2020” kopā ar Ķeguma novada 
pašvaldības uzņēmējdarbības un 
tūrisma speciālistu novadu pārstā-
vēja arī viens no mūsu uzņēmē-
jiem – SIA “CADE”, kas gatavo 
ēteriskās eļļas, hidrolātus – toni-
kus, skrubjus un tējas.

Kopumā 2020.gads tūrisma 
sezonai Ķeguma novadā būs ak-
tīvs, jo ir paredzētas dažādas tū-
risma aktivitātes, kā piemēram 
velo-foto orientēšanās sacensības 
un jauna Ķeguma novada tūrisma 
ceļveža izdošana.

Ieva Vējone

Ķeguma novads piedalās izstādē-gadatirgū 
“Balttour 2020”
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Tomē viesojas 
Lidija Lasmane-

Doroņina 
 2.lpp.

Notikusi cīņa 
par Ķeguma 

kausu
 6.lpp.

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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PAŠVALDĪBA

t 1.lpp
Ķeguma novada pašvaldības bu-
džetu veido pamatbudžets, auto-
ceļu fonda līdzekļi, dabas resursu 
nodoklis, ziedojumi un dāvināju-
mi.
Ķeguma novada pašvaldības pa-
matbudžets 2020. gadam izvei-
dots, sabalansējot izdevumu un 
ieņēmumu daļas tā, ka atlikums 
uz gada beigām plānots 222 259 
EUR apmērā.

Ieņēmumi
Budžeta kopējā summa sastāda 8 
961 106 EUR. Kopbudžeta īpat-
svars uz vienu novada iedzīvotā-
ju ir 1 578 EUR.
Pašvaldības bāzes ieņēmumi 
ir nodokļu ieņēmumi – iedzī-
votāju ienākuma un nekustamā 
īpašuma nodokļi, kas šajā gadā 
kopumā plānoti 5 068 474 EUR 
apmērā (892 EUR uz vienu Ķe-
guma novadā deklarēto iedzīvo-
tāju) un veido 57% no kopējiem 
pamatbudžeta ieņēmumiem. 
Pārējos ieņēmumus veido mēr-
ķdotācijas izglītības nozarei, sa-
ņemtie maksājumi par budžeta 
iestāžu sniegtajiem maksas pa-
kalpojumiem, dažādas pašvaldī-
bu budžetā ieskaitāmās nodevas, 
soda naudas, kā arī ieņēmumi no 
darījumiem ar pašvaldības īpašu-
mu utt.

Iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa ieņēmumi plānoti 4 680 925 
EUR apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumi ir otrs galvenais ie-
ņēmumu avots Ķeguma nova-
da pašvaldības budžetā, un tos 
2020.gadā plānots iekasēt 387 
549 EUR apmērā.
Dabas resursu nodokļa ieņē-
mumi ir 15 000 EUR apmērā, 
autoceļu uzturēšanai paredzē-
tā valsts dotācija – 181 121 
EUR un speciālā budžeta ie-
priekšējā gada atlikuma – 192 
752 EUR apmērā.

Izdevumi
Ķeguma novada pašvaldības 
2020.gada budžeta izdevumi 
plānoti 8 741 847 EUR apmērā.
Bāzes finansējumu visām pašval-
dības iestādēm piešķir to pamata 
funkciju īstenošanai. Papildus 
tam, iestādēm turpmākai attīstī-
bai un darbības uzlabošanai pēc 
vienotiem kritērijiem tiek pie-
šķirti papildus finanšu līdzekļi, 
t.sk. investīciju projektiem.

- Izglītība
Lielākā nozares daļa pašvaldības 
izdevumos tiek piešķirta izglī-
tībai – 31% līdzekļu no kopbu-
džeta, 2 697 531 EUR, ieskaitot 
valsts mērķdotācijas pedagogu 
darba algām, 2020.gada asto-
ņiem mēnešiem (janvāris – au-
gusts).
Ķeguma novadā 2019./2020. mā-
cību gadā turpinās skolēnu brīv-

pusdienu programma – pašvaldī-
ba finansē brīvpusdienas visiem 
pirmsskolas iestāžu 5.-6. gadīga-
jiem audzēkņiem un visiem sko-
lēniem no 5. līdz 9. klasei ieskai-
tot, kā arī vidusskolas skolēniem 
Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolā. Ar dalīto finansējumu 
Ķeguma novada pašvaldībā tiek 
nodrošinātas brīvpusdienas arī 1. 
– 4. klašu skolēniem – puse no 
ēdināšanas maksas tiek finansēta 
no valsts budžeta līdzekļiem un 
puse no pašvaldības.

- Sociālā aizsardzība
Sociālā aizsardzība aizņem 9% 
no novada budžeta izdevumu 
daļas, pavisam 792 405 EUR. 
Sociālā dienesta budžets kopā ir 
257 751 EUR, iekļaujot sociālos 
pabalstus. Sociālās aprūpes cen-
tra „Senliepas” budžeta izdevu-
mi plānoti 365 104 EUR apmērā 
un Ķeguma novada bāriņtiesas 
izdevumi – 50 456 EUR apmērā. 
Sociālie pabalsti Ķeguma nova-
da iedzīvotājiem 2020.gadā plā-
noti kopsummā 100 945 EUR, 
kas ir 12,74% no kopējā nozarei 
paredzētā finansējuma. 2020.
gadā ir saglabāti visi iepriekšējā 
gadā nodrošināto pabalstu un pa-
kalpojumu veidi.
- Sabiedriskā kārtība
Sabiedrisko kārtību un drošī-
bu Ķeguma novadā nodrošina 
pašvaldības policija. 2020.gadā 
iedzīvotāju izsaukumu apkal-
pošanai, sabiedriskās kārtības 
uzturēšanai, pārkāpēju aizturēša-
nai un saukšanai pie atbildības, 
sabiedrisko un atpūtas vietu uz-
raudzībai plānots izlietot 72 369 
EUR.

- Infrastruktūra
2020.gadā pašvaldības teritoriju 
un mājokļu apsaimniekošanai 
Ķeguma novada pašvaldības bu-
džetā plānots finansējums 2 370 
954 EUR apmērā. Šajā summā 
ietilpst ielu apgaismojums, Ķe-
guma, Tomes, Rembates un Bir-
zgales apsaimniekošanas izde-
vumi, teritorijas uzkopšanas un 
labiekārtošanas darbi, zemes ie-
rīcības projektu izstrāde, robežu 
plāni, plānoto iekšpagalmu re-
konstrukcija, ceļu fonda līdzekļi, 
t.sk. autoceļu fonda, dabas resur-
su finanses u.c.

- Parādsaistības
Izdevumu daļā tiek plānoti ne-
pieciešamie līdzekļi iepriekšē-
jos periodos uzņemto saistību 
izpildei, tai skaitā pamatsummas 
atmaksai un procentu maksāju-
miem. Uz 2019.gada 31.decem-
bri pašvaldības kredītsaistību ap-
joms ir 8 217 295 EUR, tai skaitā 
pašvaldības aizņēmumi par ko-
pējo summu 6 425 338 EUR un 
galvojumi par kopējo summu 1 
791 957 EUR. 
2020.gadā kredītu pamatsummas 
atmaksa plānota 520 505 EUR 

apmērā un kredītprocentu mak-
sājumi 14 100 EUR apmērā.
- Atpūta, kultūra un sports
2020.gadā kultūras, atpūtas un 
sporta pasākumiem plānots izlie-
tot 785 815 EUR, jeb 9% no plā-
noto izdevumu daļas. Šajā sum-
mā ietilpst arī dažādu projektu 
realizācija un pasākumu organi-
zēšana. Nozīmīgākie 2020.gada 
pasākumi plānoti: Ķeguma nova-
da svētki, ģimeņu svētki, sporta 
spēles, Birzgales pagasta svētki, 
Lāčplēša dienas pasākumi, Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 
gadadienas pasākumi un Ziemas-
svētku pasākumi.

Pārvalde
No 2020.gada budžeta 16% pa-
redzēts izlietot pārvaldei. No 
novada izdevumu daļas pārval-
des funkciju nodrošināšanai, 
valsts kases aizdevumu procentu 
maksājumiem, transfertiem un 
izdevumiem, kas tiek paredzēti 
budžetā neparedzētiem gadīju-
miem, kopā plānoti 1 413 153 
EUR.

- Attīstība
2020.gadā novada infrastruktū-
ras un ekonomiskā attīstība ir 
plānota, īstenojot Eiropas Sa-
vienības finansētos projektus, kā 
arī nosakot budžetā finansējumu 
mērķmaksājumiem un noteiktu 
objektu rekonstrukcijai un būv-
niecībai ar budžeta un aizņēmu-
ma līdzekļiem. No 2020.gada 
pamatbudžeta līdzekļiem plānots 
īstenot vairākus darbus:
· Uzvaras un Priežu ielas seguma 
atjaunošanu Ķegumā;
· Ielu apgaismojuma modernizā-
ciju;
· Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas stadiona zāliena atjau-
nošanu;
· Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas sporta zāles jumta no-
maiņu;
· Pacēlāja ierīkošanu SAC “Sen-
liepas”
· Vides pieejamības uzlabošanu 
Valsts un pašvaldību vienotajos 
klientu apkalpošanas centros 
Rembatē un Birzgalē;
· Bērnu rotaļu laukumu ierīkoša-
nu un atjaunošanu;
· Apgaismojuma ierīkošanu Ķe-
guma pludmalē un Daugavgrīvas 
ielā Ķegumā;
· Ķeguma kapu labiekārtošanu; 
· Remontdarbus Birzgales pa-
matskolā un VPII “Birztaliņa”;
· Videonovērošanas uzstādīšanu 
VPII “Gaismiņa”;
· Remontdarbus pašvaldības īpa-
šumā esošajā dzīvojamajā fondā;
· Ūdensvada nomaiņu Birzgalē 
u.c. darbus.

Ķeguma novada pašvaldības 
2020.gada budžets 

Informējam par Ķeguma novada pašvaldības domes deputātu 2020.
gada iedzīvotāju pieņemšanas laikiem:

Domes priekšsēdētājs
Raivis Ūzuls pieņem iedzīvotājus
Ķeguma novada pašvaldības ēkā (Ķegums, Lāčplēša iela 1), pēc ie-
priekšēja pieraksta:
- pirmdienās plkst.8.00 – 11.00,
- ceturtdienās plkst.16.00 – 19.00.
Rembatē, Tomē un Birzgalē – pēc iepriekšēja pieraksta. Tikšanās lai-
ku un vietu var pieteikt, zvanot pa tālruni – 65055439.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
Kristaps Rūde pieņem iedzīvotājus
Ķeguma novada pašvaldības ēkā, pēc iepriekšēja pieraksta:
- pirmdienās plkst.8.00 – 11.00,
- ceturtdienās plkst.16.00 – 19.00.
Rembatē, Tomē un Birzgalē – pēc iepriekšēja pieraksta. Tikšanās lai-
ku un vietu var pieteikt, zvanot pa tālruni – 65055439.

Deputāts Imants Smirnovs pieņem iedzīvotājus
Ķeguma dienas centrā (Ķegumā, Liepu alejā 1B)
11.maijā plkst.8.00 – 9.00,
7.septembrī plkst.8.00 – 9.00.
Tomes dienas centrā (Tomes pagasts, “Ābelītes”)
8.jūnijā plkst.8.00 – 9.00,
5.oktobrī plkst.8.00 – 9.00.
Birzgales pagasta pārvaldē (Birzgale, Lindes iela 2)
2.martā plkst.8.00 – 9.00,
13.jūlijā plkst.8.00 – 9.00,
2.novembrī plkst.8.00 – 9.00.
Rembates Tautas namā (Rembate, Lielvārdes iela 3)
6.aprīlī plkst.8.00 – 9.00,
3.augustā plkst.8.00 – 9.00,
7.decembrī plkst.8.00 – 9.00.

Deputāts Jānis Priževoits, Vladimirs Samohins, Gundars Vērītis, Ro-
berts Ozols, Viesturs Teicāns, Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Valentīns 
Pastars, Tadeušs Vaļevko, Jānis Siliņš, Ilmārs Zemnieks un Kristaps 
Reķis apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tāl-
runi – 65055439.

Iedzīvotāju
pieņemšana

Ķeguma novadā dzimstība 
pārsniedz mirstību 

Pēc Pilsonības migrācijas un 
lietu pārvaldes 2019.gada statisti-
kas datiem Ķeguma novadā dzīvo 
5682 iedzīvotāji. Interesanti, ka 
novadā, vīriešu un sieviešu īpat-
svars ir gandrīz vienāds, proti, 
vīrieši novadā ir 2843, savukārt 
sievietes – 2839.

2019.gadā Ķeguma novadā 
dzimstība pārsniedz mirušo skai-
tu. Pērn Ķeguma novada dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrēti 49 jaundzi-
mušie, no kuriem 25 ir meitenes 
un 24 – zēni. Kā stāsta dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja Liāna Čo-
dore, neparastākais vārds meite-
nītei ir dots Nilufela Ilmūra, tāpat 
dots tāds skaists vārds kā Roze. 
2019.gada populārākais meiteņu 
vārds Ķeguma novadā bijis Mar-
ta, kam seko Anna un Monta. Sa-
vukārt puišiem visbiežāk izvēlēts 
vārds Olivers un Pauls. Patīkama 
ziņa ir arī tā, ka visu jaundzimu-
šo dzimšanas apliecībās norādīti 
abi vecāki. Sieviešu kluba “Ķe-
guma saulespuķes” čaklās rok-
darbnieces 2019.gadā, iepriecinot 
jaundzimušos un viņu vecākus, 
sarūpēja pārsteigumu, pasniedzot 
mazulim adītas zeķītes dzīves sā-
kuma gaitām.

Ķeguma novada dzimtsaraks-
tu nodaļā 2019.gadā reģistrēti 44 
mūžībā aizgājušie, no kuriem 23 
bijušas sievietes un 21 vīrietis. 
Kā vēsta Liāna Čodore, aptuveni 
70% no visiem mirušajiem, mū-
žībā devušies sirds un asinsvadu 
slimību dēļ.

Ja vidēji Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļā iepriekšējos  
gados noslēgtas ap 20 laulībām, 
tad  pagājušajā gadā reģistrētas 36 
laulības. Vairāk kā puse laulības 
slēgtas ārpus dzimtsarakstu noda-
ļas telpām – Ķeguma novada vie-
su mājās, piemērotā vietā pļavā, 
mežā u.tml.

Kopš 2019.gada 1.jūlija lau-
lību reģistrācijas pieteikumu var 
iesniegt arī elektroniski. Ķegu-
ma pilsētā svinīga laulību reģis-
trācija turpmāk notiks Ķeguma 
Tautas namā, bet, ja vēlas laulī-
bu reģistrāciju slēgt šaurā lokā, 
t.i. laulājamie un viņu liecinieki, 
tad iepriekšējā kārtībā uz vietas 
dzimtsarakstu nodaļā. 

Neskatoties uz laulību reģis-
trācijas skaita pieaugumu, diem-
žēl daudz tās tiek arī šķirtas. Pa-
gājušajā gadā saņemti 16 laulību 
šķiršanas dokumenti.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ķegumā

2019.gada 18.decembrī                   Nr. KND1-6/19/20
APSTIPRINĀTI

ar Ķeguma novada domes  2019.gada 18.decembra
lēmumu Nr. KND1-3/19/421 (protokols Nr.22, 18.§)

Grozījumi Ķeguma novada domes 2016.gada 16.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.22/2016 “Par pabalstiem represētajām personām un 

naudas balvām dzīves jubilejās”  
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”  43.panta trešo daļu   

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2016.gada 16.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.22/2016 “Par pabalstiem represētajām personām un naudas balvām dzīves jubilejās”  (turpmāk tekstā 
– Noteikumi):

1. Izteikt Noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Noteikumu 3.punktā minēto pabalstu piešķir ar Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora 
rīkojumu saskaņā ar Ķeguma novada sociālā dienesta sniegto informāciju.” 

2. Izteikt Noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:
“6. Noteikumu 4.punktā minēto naudas balvu piešķir ar Ķeguma novada pašvaldības 
izpilddirektora rīkojumu saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju 
un aktuālo informāciju no Iedzīvotāju reģistra datiem.” 

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 27.12.2019.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/19/20 

“Grozījumi Ķeguma novada domes  2016.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.22/2016  
“Par pabalstiem represētajām personām un naudas balvām dzīves jubilejās” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. 

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešajai daļai 
– Dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 
Saskaņā ar minētā likuma normu no 2017.gada tiek piešķirts 
pabalsts politiski represētajām personām un izmaksātas naudas 
balvas, bet konstatēts, ka praksē pabalsta un naudas balvas 
piešķiršanas kārtībā būtu precizējama.  

2. Īss projekta satura izklāsts

Politiski represētajai personai pabalsts piešķirams ar Ķeguma 
novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu saskaņā ar 
Ķeguma novada sociālā dienesta sniegto informāciju. 
Naudas balvas dzīves jubilejā piešķiramas ar Ķeguma novada 
pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.
Lai ievērotu EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 
REGULĀ 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, Fizisko 
personu datu apstrādes likumā noteikto, dati par Noteikumu 
4.punktā minētajām personām tiek pieprasīti no Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra. 

3. Informācija par plānotā projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmēs

4. Informācija par plānotā 
projekta ietekmi uz sabiedrību 
(mērķgrupām) uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Nav attiecināms

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 27.12.2019.

LĒMUMI

Ķeguma novada 
dome janvārī:

Noteica par parakstu vākšanas 
vietu tautas nobalsošanas ierosi-
nāšanai Ķeguma novada Valsts 
un pašvaldības vienoto klientu ap-
kalpošanas centru Lāčplēša ielā 1, 
Ķegumā, Ķeguma novadā.

Pieņēma lēmumu atsavināt 
pašvaldības nekustamo īpašu-
mu – Nākotnes iela 5-6, Birzga-
le, Birzgales pag., Ķeguma nov., 
kadastra numurs 7444 900 0252, 
kas sastāv no 3 istabu dzīvokļa ar 
kopējo platību 74 m2, 719/11693  
kopīpašuma domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas (kadastra 
apzīmējums 74440050239001), 
zemes (kadastra apzīmējums 
7444 005 0239). 

Nolēma atsavināt, pārdodot 
izsolē pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu Upes iela 2A, 
Ķegums, Ķeguma nov., kadastra 
numurs 74090020132, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 74090020115, platība 
0,1303 ha. 

Atcēla dzīvoklim Nr.6, kas at-
rodas Kalna ielā 1, Birzgalē, Birz- 
gales pagastā, Ķeguma novadā, 
speciālistam izīrējamas dzīvoja-
mās telpas statusu. 

Izdarīja izmaiņas Ķeguma 
novada medību koordinācijas ko-
misijas sastāvā: izslēdzot no ko-
misijas sastāva Māri Kozlovski 
un apstiprinot Ķeguma novada 
medību koordinācijas komisijas 
sastāvā Ingu Baltausi.

Iecelt Juriju Matrosovu, par 
Ķeguma novada pašvaldības ve-
cāko inspektoru. 

Izteica Ķeguma novada domes 
2018.gada 10.oktobra lēmuma Nr. 
KND1-3/18/278 “Par Ķeguma 
novada pašvaldības skolēnu no-
darbinātības pasākumu komisijas 
apstiprināšanu” 1.5.punktu šādā 
redakcijā:  “1.5. Anete Tomsone, 
pašvaldības izpilddirektore.”

Apstiprināja:
ēdināšanas maksas ar 2020.

gada 1.janvāri: 
Ķeguma komercnovirziena vi-

dusskolā – 1.-4.klasei 1,42 EUR; 
5.-12.klasei 1,25 EUR 

Birzgales pamatskolā- 1.-4.
klasei 1,42 EUR, 5.-9.klasei 1,00 
EUR 

VPII „Gaismiņa” - 1,90 EUR 
VPII „Birztaliņa”- 1,50 EUR 
 Ķeguma novada pašvaldības 

skolēnu krustvārdu mīklu kon-
kursa “Iepazīsti Ķeguma novadu” 
nolikumu;

Ķeguma novada Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolas noli-
kumu;

saistošos noteikumus 
Nr.KND1-6/20/1 „Grozījumi Ķe-
guma novada domes 2018.gada 
14.februāra saistošajos noteiku-
mos Nr.KND1-6/18/4 „Ķeguma 
novada pašvaldības sniegto soci-
ālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība”;

saistošos noteikumus Nr. 
KND1-6/20/2  „Ķeguma novada 
pašvaldības 2020.gada budžets”;

Ķeguma novada pašvaldības 
amatu vietas, līgumdarbu sarakstu 
un atalgojumu  2020.gadam.

Ķeguma novada pašvaldība 
pārdod mutiskā izsolē ar augš-
upejošu soli nekustamo īpašumu 
Upes iela 2A, Ķegums, Ķeguma 
nov., kadastra numurs 7409 002 
0132, kas sastāv no zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 7409 
002 0115, platība 0,1303 ha.

Izsole notiks Ķeguma nova-
da pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 
1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 
2020.gada 3.martā plkst.10.00. 

Dalībnieku reģistrācija Valsts un 
pašvaldības vienotā klientu ap-
kalpošanas centrā (VPVKAC) 
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķegu-
ma novadā, līdz 2020.gada 2.mar-
tam plkst.15.00. Nosacītā cena 
– 2500,00 EUR, nodrošinājuma 
maksa 250,00 EUR, dalības mak-
sa 15 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties pašvaldības tīmek-
ļa vietnē www.kegumanovads.
lv, Ķeguma novada pašvaldības 
VPVKAC, Lāčplēša ielā 1, Ķegu-
mā, Ķeguma novadā.

Izsole

No 2020. gada 16. janvāra 
līdz 14. februārim notiks paraks-
tu vākšana tautas nobalsošanas ie-
rosināšanai par Valsts prezidenta 
apturētajiem likumiem “Grozīju-
mi Republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanu likumā” 
un “Grozījums likumā “Par paš-
valdībām”. 

Parakstīties par apturēto liku-
mu nodošanu tautas nobalsošanai 
varēs klātienē, parakstu vākšanas 
vietās Latvijā un ārvalstīs. Pa-
rakstīšanās vietas jānosaka pil-
sētu un novadu domēm, un katrā 
pašvaldībā tās iekārtojamas ar 
tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vē-
lētāju būtu vismaz viena parakstu 

vākšanas vieta. Ārvalstīs paraks-
tu vākšanas vietas iekārtojamas 
Latvijas Republikas vēstniecībās, 
ģenerālkonsulātos un konsulātos.

Iespēju piedalīties parakstu 
vākšanā tiks nodrošināta arī ka-
ravīriem un zemessargiem starp-
tautisko operāciju rajonos, kā arī 
vēlētājiem ieslodzījuma vietās.

Vēlētājiem, kuri veselības stā-
vokļa dēļ nevar nokļūt parakstu 
vākšanas vietā, tiks nodrošināta 
iespēja parakstīties savā atrašanās 
vietā.

Tiesības piedalīties parakstu 
vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem 
Latvijas pilsoņiem, kuri parakstī-
šanās brīdī būs sasnieguši vismaz 

18 gadu vecumu. Lai piedalītos 
parakstu vākšanā, vēlētājam ne-
pieciešams derīgs personas aplie-
cinošais dokuments  (Latvijas pil-
soņa pase vai personu apliecība)

Parakstu vākšana jārīko, jo 
pēc 41 Saeimas deputātu ierosi-
nājuma Valsts prezidents E. Le-
vits apturēja likumu  “Grozījumi 
Republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanu likumā” 
un “Grozījums likumā “Par paš-
valdībām” publicēšanu uz diviem 
mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt do-
mes pilnvaru termiņu ārkārtas 
vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, 
proti, noteikt, ja līdz kārtējām vē-
lēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, 
ārkārtas vēlēšanās jauno domi 
ievēl uz atlaistās domes pilnvaru 

termiņu. Savukārt, ja līdz kārtē-
jām vēlēšanām palikuši no de-
viņiem līdz 24 mēnešiem, jauno 
domi ievēl uz atlaistās domes at-
likušo pilnvaru termiņu un vēl uz 
četru gadu pilnvaru termiņu. Tā-
pat izmaiņas paredz, ja līdz kārtē-
jām domes vēlēšanām ir palikuši 
mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas 
domes vēlēšanas nenotiek un līdz 
kārtējām domes vēlēšanām dar-
bojas pagaidu administrācija. 

Saskaņā ar likumu “Par tautas 
nobalsošanu, likumu ierosināšanu 
un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” šajā 
laikā jānotiek trīsdesmit dienu pa-
rakstu vākšanai, kurā noskaidro, 
vai tautas nobalsošanas sārīkoša-
nu par apturēto likumu atcelšanu 
atbalsta ne mazāk kā viena desmi-
tā daļā no pēdējās Saeimas vēlē-

šanās balsstiesīgo pilsoņu skaita 
jeb vismaz 154 868 vēlētāji.

! Parakstoties par apturētajiem 
likumprojektiem, vēlētājs nevēlas 
šādu grozījumu pieņemšanu.

Paraksta vieta Ķeguma novadā:
ĶEGUMA NOVADA  DOME
Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centrā
Lāčplēša iela 1, Ķegums,
Ķeguma novads LV – 5020
Tālr. – 22848804
E-pasts: knvk@kegums.lv
Pirmdien  9 °°- 13 °°
Otrdien  15 °°- 19 °°
Trešdien  9 °°- 13 °°
Ceturtdien 15 °°- 19 °°
Piektdien 9 °°- 13 °°
Sestdien  15 °°- 19 °°
Svētdien  9 °°- 13 °°

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem 
likumiem (2020. gads) 
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18.janvārī norisinājās cīņas 
par Rembates kausiem galda 
tenisā. Sacensību dalībnieki 
sacentās divās grupās. Senioru 
grupā, pārspējot visus preti-
niekus, skaisto kausu savā īpa-
šumā ieguva Eduards Lunis, 
aiz sevis atstājot M.Aizsilnieci 
un I.Vistiņu no Ogres.

Spraigas un intriģējošas cīņas iz-
vērtās otrā grupā, kur par uzvaru 
sacentās 9 “mazās bumbiņas” 
spēlētāji.

Nepārspēta  nevienā spēlē, un 
zaudējot tikai vienu setu, kausu 
uz Ogresgalu aizveda Irēna Ži-
linska.

Otrās vietas kausu, zaudējot 
tikai uzvarētājai, izcīnīja Juris Pi-

vors (Rembate). Arī  trešā  vieta 
rembatietim – Artūram Jefremo-
vam. Priecē, ka  pieredzējušiem 
spēlētājiem aug spēcīga jaunā 
maiņa. Šajās sacensībās tie bija 
Eduards Dūdens un Otto Rūsiņš.

Paldies sporta darba organi-
zatoram E. Siliņam par sarūpēta-
jām balvām!

SABIEDRĪBA

Izcīnīti Rembates kausi galda tenisā Valentīna nakts MIX 
volejbola turnīrs

Ķeguma novada pašvaldība izsludina 
2020.gada Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursu

Konkursam 2020.gadā ir no-
teikts virsmērķis: Publiskās in-
frastruktūras labiekārtošana 
Ķeguma novadā, kas nosaka arī 
šī gada prioritāti mērķa sasnieg-
šanai: 

dzīves fiziskās un sociālās 
kvalitātes uzlabošana (piem. 
sabiedrībai svarīgas teritorijas 
labiekārtošana, kādas visiem no-
zīmīgas ēkas, telpas remontdar-
bi, sporta laukuma, bērnu rotaļu 
laukuma ierīkošana u.tml.)

Maksimālais finansējuma ap-
mērs, kuru var piešķirt vienam 
projektam, ir 4000,00 (četri tūk-
stoši) eiro. Līdzekļus projektu 
realizācijai piešķir konkursa kār-
tībā. Atbalsta intensitāte ir 100 
procenti no projekta attiecināmo 
izmaksu kopsummas, bet ne vai-
rāk kā 4000,00 eiro vienam pro-
jektam.

Projektu iesniegumus var 
iesniegt no 2020.gada 2.marta 

līdz 2020.gada 1.aprīļa plkst. 
17:00 Ķeguma novada pašval-
dībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, 
LV-5020.

Projekti jāīsteno laika posmā 
no 2020.gada 1.maija līdz 2020.
gada 31.oktobrim.

Konkursā var piedalīties pro-
jekti, kuru realizācija notiek Ķe-
guma novadā un kuru rezultāti ir 
sabiedrisks ieguvums Ķeguma 
novadam, vai projekta rezultātu 
ieguvēji būs Ķeguma novada ie-
dzīvotāji. 

Konkursā var piedalīties fi-
ziskas un juridiskas personas, 
kas deklarētas vai reģistrētas 
Ķeguma novada teritorijā, ar  ne 
vairāk kā 3 projektiem, ja tie at-
bilst konkursa mērķim.  

Konkursā kā projekta ie-
rosinātājs nevar piedalīties 
pašvaldība vai tās iestāde. Pro-
jektu konkursa komisija nepie-
ņem un neizskata pieteikumus 

no pretendentiem:
1. Kuriem ir nodokļu parādi;
2. Kuriem ir nenokārtotas lī-

gumsaistības ar pašvaldību.
Sagatavojot projektu pietei-

kumus, lūdzam rūpīgi iepazīties 
ar “Ķeguma novada pašvaldības 
iedzīvotāju iniciatīvas veicināša-
nas projektu konkursa nolikuma” 
(apstiprināts ar Ķeguma novada 
domes 2019.gada 13.marta lē-
mumu Nr. KND1-3/19/78) pra-
sībām. Nolikumu var saņemt un 
ar to iepazīties Ķeguma novada 
pašvaldības valsts un pašvaldī-
bu vienotajā klientu apkalpoša-
nas centrā, tālrunis: 65038883, 
25746001, e-pasts: dome@ke-
gums.lv, kā arī pašvaldības mā-
jas lapā www.kegumanovads.lv 
http://kegumanovads.lv/lv/nova-
dadome/normativie-akti/noliku-
mi-pasvaldiba).

14.februārī plkst.20.00 Ķegu-
ma komercnovirziena vidus-
skolas sporta zālē norisināsies 
“Valentīna nakts MIX volejbo-
la turnīrs”.

Uz laukuma komandā jābūt vis-
maz 3 dāmām. Komandā maksi-
mālais spēlētāju skaits – 8 cilvē-
ki.
Dalības maksa no komandas – 20 
EUR.

Komandu iepriekšējā pieteikša-
nās līdz 10.februārim, informējot 
par dalību – 29434985 (Edgars 
Siliņš), norādot komandas no-
saukumu.
Komandas, kuras nebūs pietei-
kušās līdz 10.februārim turnīrā 
piedalīties nevarēs!
Pasākuma laikā tiks fotografēts 
un foto materiāli tiks izmantoti 
publicitātes vajadzībām.

Birzgales Tautas namā
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Svētdien, 5. janvārī, 2020.gada 
sezonu kopā ar mūziķi un kom-
ponistu Kasparu Zemīti uzsāka 
Ķeguma jauktais koris “Lins”, 
izpildot Kaspara Zemiša radīto 
Mesu septiņās daļās. Koncertu 
Lielvārdes evaņģēliski luteris-
kajā baznīcā ar stāvovācijām 
novērtēja kupls klausītāju 
pulks.

“Šī Mesa ir manu sajūtu atspogu-
ļojums dievkalpojumā. Pirmkārt, 
es gribēju uzsvērt liturģiskā teksta 
nozīmi un noteikti parādīt ģitāras 
saspēles iespējas ar kori,” skaidro 
K.Zemītis. 

Kā pēc koncerta atzina klausī-
tāji: “Brīžiem skanēja tā, ka prāts 
nevarēja aptvert to plašumu un 
neaprakstāmo skaistumu!”

Atklājot koncertu, kompo-
nists uzsvēra, ka ir jauki, ka va-
ram pulcēties baznīcās, jo tāds jau 
ir baznīcas uzdevums – pulcināt 
cilvēkus. Uz baznīcu nākam gan, 

lai lūgtu Dievu, gan, lai klausītos 
mūziku. “Es priecājos, ka šī ir tā 
reize, kad mēs varam savienot 
abus.”

Idejas autore kora sadarbībai 
ar Kasparu Zemīti ir kora krust-
māte, producente Zane Auškāpa. 
“Tik liela apjoma garīga rakstura 
darbs kora pieredzē tika atskaņots 
pirmo reizi. Esam pateicīgi produ-
centei Zanei Auškāpai, kura saju-
ta mūsu kora muzikālo dvēseli un 
noorganizēja iespēju sadarboties 
ar komponistu Kasparu Zemīti, 
kas vainagojās emociju un sajūtu 
bagātā kopdarbā,” uzsver Maira 
Līduma, kora “Lins” diriģente. 

 “Jau mēģinājumos biju patī-
kami pārsteigts, cik nopietni koris 
apguvis materiālu, tostarp skaņ-
darba grūtākās vietas. Priecēja 
kora diriģentes un kora individu-
ālais skatījums un interpretācija. 
Ceru, ka šī nav pēdējā reize, kad 
sadarbojos ar Ķeguma kori,“ pa-
pildina Kaspars Zemītis. 

 Ķeguma jauktais koris “Lins” 
pateicas solistēm - Evijia Piļkai 
(soprāns), Lindai Lovniecei (alts), 
kuras paildināja kora skanējumu 
koncertā. 

Paldies par ieguldīto darbu 
producentei Zanei Auškāpai, kora 
diriģentei Mairai Līdumai, kon-
certmeistarei Gintai Eisakai.

Ķeguma jaukto kori “Lins” 
vēl šajā pavasarī būs iespēja dzir-
dēt 2020. gada 13.februārī kom-
ponista Jāņa Strazda jubilejas 
koncertā “Valentīndienas priekš-
vakarā…” VEF kultūras pilī, 
Rīgā, kur koris uzstāsies kopā ar 
Igo, Antru Stafecku, Andri Ērgli 
un Normundu Rutuli. 

Savukārt, Pūpolsvētdienā, 
2020. gada 5. aprīlī Ķeguma evaņ-
ģēliski luteriskajā baznīcā būs ie-
spēja vēlreiz dzirdēt Kaspara Ze-
mīša Mesu jauktā kora “Lins” un 
autora atskaņojumā.

1.janvāra vakarā Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolā no-
tika SDK “Ķegums” sadancis 
“Ziemas viducī”.

Sadraudzbas koncertā ”Ziemas 
viducī” kopā uz vienas skatu-
ves dejoja senioru deju kolektvi 
(SDK): “Ziemeblāzma” no Rīgas, 
“Ulenbroks“ no Ulbrokas, “Sun-
cele” no Suntažiem, “Senči” no 
Madonas, “Sidrabaine“ no Ķeka-
vas, “Rīgava” no Salaspils, vidē-
jās paaudzes deju kolektvs “Kadi-

ķis” no Ķeguma un, protams, pats 
SDK „Ķegums”.

Koncertā kopā tika izdejotas 
24 dejas! Kolektīvi demonstrēja 
gan iepriekš redzētus, iemīļotus 
priekšnesumus, gan līdz šim vēl 
neredzētas horeogrāfijas. 

Pasākumā pirmo reizi skatītāji 
varēja redzēt SDK “Ķegums” deju 
“Brīnums”, kas veidota ar Ilutas 
Mistres horeogrāfiju un Modra 
Krūmiņa mūziku. Tāpat skatītāji 
varēja priecāties par deju “Deviņ-
dancis”, ko SDK “Ķegums” jau ir 

izpildījis iepriekš. Šī deja veidota 
speciāli SDK “Ķegums”. Ar Jāņa 
Purviņa deju ķegumieši piedalī-
jās XXII Jaunrades deju konkur-
sa I kārtā, kas 8.decembrī notika 
Slampes Kultūras pilī. Kategorijā 
“Latviešu tautas deju un rotaļde-
ju apdares” finālam izvirzīta deja 
“Deviņdancis”.

Koncerta noslēgumā SDK 
“Ķegums” pateicās saviem drau-
gu kolektīviem un saņēma laba 
vēlējumus no viesiem.

KULTŪRA

Noticis sadancis “Ziemas viducī”

Elpot vienā mūzikā ar Kasparu Zemīti

Seminārs 
dārza mīļiem !

Ķeguma Dienas centrā     
16.februārī plkst.11.00

Organizē Starptautiskais Soroptimistu klubs 
Ogre - Ķegums

•Tomātu, gurķu u.c. kultūru audzēšana
•Augsnes sagatavošana
•Augu mēslošana
•Cīņa ar kaitēkļiem un nezālēm
•Ieteikumi šķirņu izvēlē
•Varbūt tiksim arī pie kādas labas sēkliņas 

Savā pieredzē dalīsies dārzkope Anita Eglīte
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Ķeguma novada pašval-
dības skolās turpinās Eiropas 
Savienības sociālā fonda pro-
jekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs” īsteno-
šana. Projekta mērķis ir uzlabot 
pieeju karjeras atbalstam izglīto-
jamiem vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs. Tā īste-
nošana paredzēta līdz 2020. gada 
31. decembrim. 

Projekta ietvaros pedagoga 
karjeras konsultanta pienākumus 
abās novada skolās ar 2019. gada 
decembri pilda Ilze Dziemisova.

Saskaņā ar Karjeras atbal-
sta aktivitāšu plānu 2019./2020. 
mācību gada otrajā semestrī pa-
redzēts īstenot šādus pasākumus: 

• Individuālās karjeras 
konsultācijas (NVA, RTU, LU, 
u.c. karjeras centros) “Ko lai iz-
vēlos?”

• Atvērto durvju dienas  
“Randiņš ar skolu!”

• Latvijas augstskolu ak-
cija “Kādas kurpes man der? Stu-
dentu kurpes!”

• Ēnu dienas  “Profesiju 

spiegs”
• Nacionālais jauno pro-

fesionāļu meistarības konkurss 
“Skills Latvia 2020”

• Izstāde “Skola 2020”
• Mācību ekskursijas uz-

ņēmumos
• Pašnovērtējuma nodar-

bība “Veido savu karjeru jau šo-
dien” 

• Ekskursija APP Latvi-
jas Biomedicīnas pētījumu un 
studiju centrā

• Aviācijas karjeras un iz-
glītības diena

• Seminārs „Koks ir labs”
Sīkāku informāciju par plā-

notajiem pasākumiem un iespēju 
tajos piedalīties attiecīgo klašu 
skolēni var saņemt gan tikša-
nās reizēs ar pedagogu karjeras 
konsultantu,  gan ar e-klases 
starpniecību, tāpat informācija 
par drīzumā plānotajiem pasāku-
miem būs pieejama pie karjeras 
stendiem abās skolās. Dalības 
maksa pasākumos un transporta 
izdevumi uz notikuma vietu tiks 
segti no projekta līdzekļiem.

IZAUGSME

Ķeguma novadā turpinās 
karjeras projekta aktivitātes

ĶEGUMA KOMERCNOVIRZIENA VIDUSSKOLA AICINA DARBĀ:
- SPECIĀLO PEDAGOGU 
- MEDMĀSU     

TĀLRUNIS UZZIŅĀM – 65055275, 22005595.

Aicinu Tevi uz jauno Iesvētes mācību nodarbību ciklu, 
kas notiks Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā divreiz nedēļā līdz Lieldienām. 

Tu esi mīļi aicināta/aicināts uz nodarbībām jau februārī 
ceturtdienās un piektdienās plkst.19:00,

un priecājos, ka meklē atbildes uz saviem dzīves jautājumiem... 
Varbūt Tu vēlies kristīties, iesvētīties, kļūt par krustmāti/ krusttēvu krustbērnam 

vai laulāties...?
Vai, varbūt savas dzīves skrējienā vēlies mierīgi padomāt par savām izvēlēm un attiecībām, 

garīgajām sakarībām...
Ķeguma novada iedzīvotāji mīļi aicināti! 

Nodarbības vadīs Ķeguma un Lielvārdes evaņģēliski luterisko draudžu mācītājs
Ingus Dāboliņš (t. 29128534) 

Novadnieki izglītojas seminārā 
“Uzzini, uzdrīksties, Sāc!”

Biedrība “Tomes sieviešu klubs 
“Ābele”” šo gadu uzsāka ļoti 
darbīgi, 11.janvārī sarīkojot 
semināru potenciālajiem uzņē-
mējiem un mājražotājiem “Uz-
zini, uzdrīksties, Sāc!”. 

Semināru apmeklēja patiešām 
necerēti liels dalībnieku skaits – 
48, kas apliecina izvēlētās tēmas 
aktualitāti. Seminārā iekļautie 
jautājumi bija gana plaši, katrs 
no tiem būtu atsevišķa semināra 
vērts, tāpēc ļoti detalizēti tajos 
iedziļināties nebija iespējams. To 
ierobežoja gan atvēlētais laiks, 
gan arī ļoti lielās un daudzveidī-
gās izvēles iespējas, tāpēc tēmu 
galvenais uzdevums bija sniegt 
vispārīgu ieskatu un apkopotus 
avotus, kur var iegūt detalizētu 
informāciju par katru konkrēto 
jautājumu.

Semināru vadīju pati, arī sa-
gatavoju izdales materiālus un 
prezentācijas par sava biznesa 
uzsākšanas iespējām: ar ko būtu 
jāsāk, kā veikt vienkāršus ap-
rēķinus, tirgus izpēti (vai citus 
līdzīga biznesa veicējus uzskatīt 
par saviem konkurentiem, vai 
arī kolēģiem, domubiedriem), kā 
sastādīt vienkāršotu biznesa plā-
nu, kur ņemt paraugu, kā novēr-
tēt sava biznesa dzīvotspēju u.c. 
svarīgus jautājumus. Vēlāk arī 
sniedzu apkopojumu par soļiem, 
kas būtu veicami, lai reģistrētu 
uzņēmumu, kādu uzņēmējdarbī-
bas formu labāk izvēlēties (plusi 
un mīnusi, kā arī kam būtu jāpie-
vērš uzmanība, izvēloties uzņē-
mējdarbības formu un nodokļu 
maksāšanas režīmu). Semināra 
otrajā daļā pastāstīju par mār-
ketinga stratēģijas un reklāmas 

nepieciešamību veiksmīgam biz- 
nesam, kā arī parādīju pieeja-
mos bezmaksas rīkus reklāmas 
izgatavošanai pašu spēkiem un 
vienkāršas mājas lapas izveidei. 
Sniedzu arī pārskatu par infor-
mācijas avotiem, kur konkrēti šie 
jautājumi ir detalizēti aprakstīti.

Seminārā piedalījās arī uzai-
cinātie kompetentie pārstāvji no 
organizācijām, kas sniedz dažāda 
veida atbalstu uzņēmējdarbības 
uzsākšanai. Par pieejamajiem 
kredītresursiem ar valsts sniegto 
atbalstu pastāstīja Lolita Siliņa, 
Attīstības finanšu institūcijas 
ALTUM pārstāve. Par iespēju 
piedalīties Eiropas Savienības 
Struktūrfondu projektu konkur-
sā pastāstīja Māris Cīrulis, PPP 
biedrības “Zied Zeme” projek-
tu sagatavošanas konsultants 
un projektu vadītājs. Savukārt 
Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūras pārstāve, Ogres 
biznesa inkubatora vadītāja Ilze 
Linkuma aicināja interesentus iz-
mantot valsts atbalstu, ko sniedz 
biznesa inkubators.

Semināra noslēgumā trīs eso-
šie novada uzņēmēji dalījās savā 
pieredzē biznesa uzsākšanā, pal-
dies viņiem par to: Solvitai Kū-
nai, Jānim Kossovičam un Kār-
lim Sniedzem!

Laiks paskrēja nemanot. Se-
mināra dalībnieki aizgāja pār-
domu pilni. Kavēties nedrīkst, 
vēl jo vairāk, jo šobrīd ir iespē-
ja uzsākt savu biznesu, saņemot 
ļoti daudzveidīgu atbalstu – gan 
nepieciešamo valsts garantē-
to kredītu, gan iegūt zināšanas 
Ogres biznesa inkubatorā, gan 
piedalīties PPP “Zied Zeme” iz-
sludinātajā projektu konkursā. 
Ir nepieciešama tikai laba ideja, 
stingra griba un apņemšanās, tad 
izdošanās neizpaliks. To arī no-
vēlu visiem, kas vēl šaubās!

Dalība seminārā bija bez 
maksas, semināru rīkoja Tomes 
sieviešu klubs “Ābele”, finan-
siāli atbalstīja Ķeguma novada 
pašvaldība.  

Nelda Sniedze,
Tomes sieviešu kluba “Ābele” 

valdes locekle

Skolēnus izglīto nodarbībā 
“Veido savu karjeru jau šodien”

28.janvārī pašnovērtējuma no-
darbības “Veido savu karjeru 
jau šodien” ietvaros ar Ķegu-
ma vidusskolas 8., 10. un 11. 
klases skolēniem tikās pārmai-
ņu un pārvērtību trenere Agri-
ta Grosbarte.

Nodarbības laikā tika izrunāti 
jautājumi par tēmu “Mans tēls 
un tā nozīme karjeras veidoša-
nā”. Skolēniem bija iespēja gūt 
ieskatu ar tēla veidošanu saistī-
tu profesiju (imidža dizainera, 
plaša profila friziera, vizāžista 
un fotogrāfa) ikdienā. Skolēni 
tika rosināti domāt, kā šodienas 
hobijs nākotnē var pārtapt par 
profesiju. Ar praktisku piemēru 
un nelielu paraugdemonstrēju-
mu palīdzību skolēni tika aici-
nāti kopt savu vizuālo tēlu un 
apzināties, ka dažkārt tas prasa 
vien nelielu piepūli, bet atšķirība 
ir nozīmīga. Tika skarti arī lie-
tišķās etiķetes jautājumi, tomēr 
vislielākā interese bija jūtama, 
kad nodarbības vadītāja saistīja 
tēla veidošanas jautājumus ar pa-

visam tuvu nākotni - izlaidumu. 
Noderēja padomi, kā apsēsties, 
kā sēdēt, lai vēlāk pašiem būtu 
prieks par bildēm. Ceļš pretī lie-
liem karjeras mērķiem sākas ar 
maziem soļiem, šodien.

Nodarbība skolēniem tika 
organizētas projekta Nr.8.3.5.0/ 
16/I/001 „Karjeras atbalsts vis-
pārējās un profesionālās izglītī-
bas iestādēs” ietvaros.

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”.

Ilze Dziemisova
Ķeguma novada pašvaldības 

pedagoģe – 
karjeras konsultante
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25.janvārī Ogres novada Kul-
tūras centrā notikušajā XXII 
Jaunrades deju konkursa finā-
lā Ogres un apkārtējos nova-
dus pārstāvēja Ķeguma Tautas 
nama senioru deju kolektīvs 
(SDK) “Ķegums”.

Pēc veiksmīgas uzstāšanās XXII 
Jaunrades deju konkursa I kārtā, 
kas 8.decembrī notika Slampes 
Kultūras pilī, žūrija kategorijā 
“Latviešu tautas deju un rotaļdeju 
apdares” SDK “Ķegums” izpildī-
to Jāņa Purviņa deju “Deviņdan-
cis” izvirzīja uz konkursa finālu.

Konkursa finālā ķegumiešu 
sniegumu vēroja un vērtēja arī 
pats dejas autors – horeogrāfs Jā-
nis Purviņš.

“Lieliski. Manuprāt, dzīves un 
skatuves pieredze dod atbrīvotu 
un reizē precīzu priekšnesumu, 
kas ļauj priecāties līdzi tam visam, 
kas notiek uz skatuves,” pēc SDK 
“Ķegums” uzstāšanās portālam 
“OgreNet.lv” sacīja J.Purviņš.

“Man ir sadarbība ar daudziem 
Latvijas deju kolektīviem. Viena 
no spēcīgākajām draudzībām no 
Ogres puses ir ar diviem kolek-
tīviem – ar Ogres novada Kultū-
ras centra senioru deju kolektīvu 
“Ogrēnietis” un Ķeguma Tautas 
 nama senioru deju kolektīvu 
“Ķegums”. Šajā gadījumā mums 
ar “Ķegumu” kopā ir tapusi deja 
“Deviņdancis”,” atklāja J.Pur-
viņš. “Neraugoties uz nosaukumā 
ietverto vārdu “seniori”, kolektīvs 
ir ļoti atvērts, radošs un dzirkste-
ļojošs. Vadītājs Juris Driksna ir 
ļoti enerģisks. Tas ir tas, kas ne-
pieciešams, lai horeogrāfs ar savu 
vīziju nāktu pie kolektīva un pēc 
tam taptu deja.”

Tas nav pirmais horeogrāfa 
Jāņa Purviņa un SDK “Ķegums” 
kopdarbs. XX Jaunrades konkur-
sā Ķeguma seniori dejoja J.Purvi-
ņa deju “Es redzēju visu jūru”.

Darbs pie jaunas dejas iestu-
dējuma, kura procesā piedalās 
pats autors, kolektīvam dod iespē-
ju strādāt ar izcilu horeogrāfu un 

mākslinieciski pilnveidoties.
“Jaunas dejas iestudējuma 

rezultāts atkarīgs tikai un vienī-
gi no horeogrāfa. Tas top pirmo 
reizi dzīvē, un nekur citur nav sa-
stopams. Kad deja iestudēta, tad, 
protams, vadītājs strādā ar dejas 
tēlu, soļu un zīmējumu precizitā-
ti, bet sākuma posmā autors pats  
brauc pie kolektīva,” ar jaunas 
dejas tapšanas gaitu iepazīstina 
J.Purviņš.

Jaunrades deju konkursa finā-
lā SDK “Ķegums” izpildīto J.Pur-
viņa deju “Deviņdancis” skatītāji 
varēja redzēt arī deju kolektīvu 
sadancī “Ziemas viducī”, kas pa-
gājušajā gada decembrī norisinā-
jās Ķegumā.

SDK “Ķegums” vadītājs Juris 
Driksna izteic cerību, ka sadarbī-
ba ar horeogrāfu turpināsies arī 
nākotnē. Aizvadīts jaunrades deju 
konkurss Ogrē, kurā piedalījās se-
nioru deju kolektīvs “Ķegums”. 

Informācija un foto materiāls 
no www.ogrenet.lv

SDK “Ķegums” piedalās XXII 
Jaunrades deju konkursa finālā

2020.gada 8.janvāra informatīvajā izdevumā “Ķeguma Nova-
da Ziņas”, materiālā “Tomē noticis Ziemassvētku pasākums” ie-
viesusies drukas kļūda. Pasākumu atbalstītāju vidū bija uzņēmējs 
Jānis Kossovičs. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

                                                                         Redakcija

PRECIZĒJUMS

Projekta “ESTRĀDE ĶE-
ĢUMĀ” ietvaros Ķeguma no-
vada pašvaldība ir iegādājusies 
brīvdabas kino aprīkojumu, 
lai novada iedzīvotāji un viesi 
mākslu varētu baudīt ne tikai ki-
noteātrī vai tautas namā, bet arī  
ārpus ierastās vides: pļavā, pie 
upes, senā šķūnī vai garāžā. 

Aprīkojumu plānots izmantot 
arī Latvijai nozīmīgu sporta spē-
ļu translācijai, tādējādi populari-
zējot sporta spēles un sacensības, 
kā arī Dziesmu svētku translāci-
jām, ņemot vērā, ka tos noskatī-
ties klātienē var tikai maza Lat-
vijas iedzīvotāju daļa. 

Aicinām uz pirmo kino va-
karu Tomes “Kalnabiķos” 2020.
gada 29.februārī plkst. 16:00, 

senajā šķūnī demonstrēsim reži-
sora Jāņa Ābeles spēlfilmu “Jel-
gava 94”.

Būs iespēja iegādāties arī 
siltus dzērienus un veselīgus na-
šķus.

ELFLA projekts “Es-
trāde Ķegumā” (nr. 19-04- 
AL02-A019.2202-000008)  īste-
nots Publisko un privāto part-
nerattiecību biedrības “Zied 
zeme” Sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģijas 2015-
2020 ietvaros. Līdzfinansē Ei-
ropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai apakšpasākumā 
“Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju”. 

Brīvdabas kino pirmizrāde 
Tomes “Kalnabiķos”

PAZIŅOJUMS
Ķeguma novada pensionāru biedrības valde paziņo, ka biedrības 
biedru kārtējā sapulce notiks 2020. gada 3. martā  pulkst. 11.00 
Ķeguma Tautas namā. Reģistrācija no plkst. 10.00.
Darba kārtībā: 
- biedrības 2019. gada pārskats; 
- 2020.g. darba plāna apstiprināšana.
Pēc sapulces tikšanās ar tērpu dizaina mākslinieci Velgu Hānbergu 
un novadnieku, rakstnieku un publicistu Ēriku Hānbergu.
Aicināti visi pensionāri!

Valde

Pieejama imūnterapija
No 20. janvāra visiem melanomas pacientiem 
pieejama imūnterapija.

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka 
no š.g. 20. janvāra visiem pacientiem ar metastātis-
ku ādas melanomu – iepriekš neārstētiem pacien-
tiem ar BRAF pozitīvu un BRAF negatīvu mutā-
ciju, kā arī pacientiem ar BRAF pozitīvu mutāciju, 
kuri progresējuši pēc iepriekš saņemtas mērķtera-
pijas, tiks nodrošināta valsts apmaksāta ārstēšana 
ar  imūnterapiju.

Līdz ar to metastātiskas melanomas ārstēšana 
Latvijā, tāpat kā pārējās Baltijas valstīs, tiks nodro-
šināta atbilstoši starptautiskajām melanomas ārstē-
šanas vadlīnijām.

NVD norāda, ka to, kāda terapija katram ļaun-
dabīgas ādas melanomas pacientam ir visatbilsto-
šākā, izvērtē un nozīmē ārsts.

Tanita Tamme-Zvejniece
Nacionālā veselības dienesta

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Soroptimistu 
klubam jauna 
mājas lapa

Turpmāk visu aktuālo infor-
māciju Starptautiskā Soroptimis-
tu kluba “Ogre-Ķegums” notiku-
miem, biedrības aktualitātēm un 
ikdienu var atrast interneta viet-
nē: www.optimistes.lv.
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BEZMAKSAS

Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta
Alberta Patmalnieka (1956)
aiziešana mūžībā.

Izsakām visdziļāko  līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Ulla, Odrija,
Alise, Kristaps

Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

Ķegumā
12.februārī, plkst 10.00-17.00
Ķegumā, Liepu alejā 1b (pie dienas centra)
Mobilā diagnostika
Mamogrāfija:
Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaici-
nājuma vēstuli – bez maksas
Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3 eiro
Bez nosūtījuma – 25 eiro
Rentgens:
1 projekcija – 9 eiro
Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultra-
sonogrāfija – 20 eiro
NEPIECIEŠAMS PIERAKSTS 
UZ KONKRĒTU LAIKU 
Pierakstīties iespējams pa tālruni 25 431 313 
(darba dienās plkst. 08.00-18.00)
Pakalpojumu nodrošina MFD Veselības grupa 
(ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-
64111)

12. februārī plkst. 18.00 
Ķeguma Tautas namā 
multiplikācijas filma “Karalienes Korgijs”. 
Ieejas maksa - 1 eiro.

13.februārī Ķeguma Tautas nams organizē 
transportu uz komponista Jāņa Strazda dzimša-
nas dienas koncertu “Valentīndienas priekš-
vakarā”, VEF Kultūras pilī, Rīgā. Biļetes var 
iegādāties Biļešu Paradīzes kasēs www.bilesupa-
radize.lv. Koncertā piedalās arī Ķeguma jauktais 
koris “Lins”. Pieteikšanās līdz 10.februārim. Iz-
braukšana plkst. 17.00 no Ķeguma Tautas nama. 
Pieteikšanās un sīkāka informācija par transporta 
izmaksām, zvanot uz tālruni 22010300.

16.februārī plkst. 19.00
Ķeguma Tautas namā 
filma “Pilsēta pie upes”. 
Ieejas maksa - 3 eiro. Plašāka informācija, zva-
not uz tālruni 22010300.

1. martā plkst. 17.00 
Ķeguma Tautas namā 
filma “Klases salidojums 2”. 
Ieejas maksa 3 eiro. Plašāka informācija, zvanot 
uz tālruni 22010300.

6. martā plkst. 19.00 
Ķeguma Tautas namā 
Jelgavas senioru vokālā ansambļa “Vīzija” 
koncerts.
Ieeja bez maksas, informācija pa tālruni 
22010300. Pasākuma laikā tiks filmēts un foto-
grafēts, iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitā-
tes vajadzībām.

8. martā plkst. 14.00 
Ķeguma Tautas namā 
Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts pasā-
kums, kurā apgūsim mandalu punktošanas tehni-
ku, ļausimies sajūtu mirklim, kurš dāvās mai-
gumu, vieglumu un brīvību. Dalībnieku skaits 
ierobežots, pieteikties pa tālruni 22010300. Pa-
sākuma laikā tiks filmēts un fotografēts, iegūtie 
materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

Rembatē
11. februārī plkst. 18.00 
Rembates Tautas namā 
multiplikācijas filma “Karalienes Korgijs”. 
Ieejas biļete – 1 eiro. Plašāka informācija, zvanot 
uz tālruni 27884206.

12. februārī plkst. 19.00 
Rembates Tautas namā 
filma “Pilsēta pie upes”.

Ieejas maksa - 3 eiro. Plašāka informācija, zva-
not uz tālruni 27884206.

16. februārī plkst. 11.00 
Rembates Tautas namā 
Valentīndienas galda tenisa turnīrs.
Dalībnieka vecums no 10 gadiem var būt bez 
priekšzināšanām. Plašāka informācija, zvanot uz 
tālruni 27884206. Vēlami maiņas apavi. Pasā-
kuma laikā tiks filmēts un fotografēts, iegūtie 
materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

4. martā plkst. 19.00 
Rembates Tautas namā 
filma “Klases salidojums 2”.
Ieejas biļete – 3 eiro. Plašāka informācija, zvanot 
uz tālruni 27884206.

7. martā plkst. 22.00 - 3.00 
Rembates Tautas namā 
Starptautiskās sieviešu dienas ballīte kopā ar 
grupu “5 Jāņi”. 
Ieejas maksa 3 – eiro, pārim – 5 eiro. Galdiņu 
rezervēt līdz 3. martam, zvanot uz tālruni – 
27884206.

Tomē
8. februārī plkst. 11:00
Tomes Tautas namā
Seminārs dārza mīļiem.
Tomātu, gurķu u.c. kultūru audzēšana, augsnes 
sagatavošana, augu mēslošana, cīņa ar kaitēk-
ļiem un nezālēm, ieteikumi šķirņu izvēlē. Savā 
pieredzē dalīsies dārzkope Anita Eglīte.

9. februārī plkst. 14.00
Tomes Tautas namā
Laimoņa Pura luga pēc Kārļa skalbes motī-
viem “Kaķīša dzirnaviņas”.
Suntažu amatierteātris SAUJA, režisors Didzis 
Cauka.
Ieejas maksa - 3 eiro.

18. februārī plkst. 19.00 
Tomes Tautas namā
V.Kairiša filma (drāma) ”Pilsēta pie upes”. 
Ieejas maksa - 3 eiro.

25.februārī plkst. 19.00 
Tomes Tautas namā
I.Zviedra dokumentālā filma ”Valkātājs”.
Ieejas maksa - 3 eiro.

31.martā Tomes tautas nams organizē braucienu 
uz Nacionālā teātra izrādi “Tukšais zieds”. Bi-
ļešu cenas - 11 un 8 eiro. Ceļa izmaksas - 4 eiro. 
Pieteikties pa tālruni 27843230. Par biļetēm un 
ceļa izdevumiem jānorēķinās līdz 25. februārim. 
Izbraukšana no Ķeguma garāžām plkst. 17.30.

No 20. februāra līdz 22. aprīlim 
Tomes Tautas namā  
Edmunda Glūdiņa foto izstāde “Pavasari 
gaidot”.

14. martā plkst. 16.00
Tomes Tautas namā
Tomes Dāmas ielūdz uz 30 gadu jubilejas 
Koncertu  ”Upe un sapņi”. Kolektīva vadītā-
ja:  Ingrīda Klepere. Koncertmeistari: Antonijs 
Kleperis (klavieres) un Maigonis Makars (sak-
sofons). Koncertā piedalās Kalsnavas sieviešu 
vokālais ansamblis “Vīzija”, Preiļu vīru vokālais 
ansamblis, Vīru vokālais ansamblis “Stende”. 
Pēc koncerta saviesīga daļa kopā ar muzikantu 
Arni Grapu. Ieeja bez maksas.

Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts, iegū-
tie materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzī-
bām.

PAZIŅOJUMS TOMES IEDZĪVOTĀJIEM
PĀRTIKAS AUTOVEIKALS

NO BIRZGALES “OZOLKALNA NAMS”
PIEDĀVĀ SAVUS PAKALPOJUMUS

TREŠDIENĀS 15:30
PIE TOMES TAUTAS  NAMA

TEL. 29186375 (IRĒNA)
IESPĒJAMA PIEGĀDE MĀJĀS

Valentīndien
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Ķeguma Tautas namā

Galdiņus rezervēt var līd
z

10.02.2020., zvanot uz tālruni

 22010300.

Ieejas maksa -
 2 EUR līdz

plkst.22.59, 3 EUR pēc
plkst.23.00

Pasākumi februārī


