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Ar labu vārdu sauli projām vadi,
Ar labu vārdu rītam pretī ej. 
Un visi tavi nodzīvotie gadi,

Kā labi vārdi skanēs pasaulei. 

Sveicam septembra 
jubilārus!
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Laulības!
Kā baltas asteres lai uzzied jūsu dienas,

ko it nekāda salna nespēj dzelt,
lai ne vien gredzeni jūs dzīvē vieno, 

bet sirdīs saglabātais uzticības zelts!
/ Lidija Brīdaka /

Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza

17. augustā
Kaspars Lipskis un Sigita Kalniņa 

24. augustā
Māris Grāvels un Gunta Ozoliņa

Esi sveicināts, mazulīt!
Liec, Laimīte, baltu ziedu

Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte

Kura būs jādzīvo.
14. augustā

Valdim Freimanim un Ievai Griezei 
piedzimusi meita Līva 

15. augustā
Marekam Bistrjakovam un Kristīnei 

Odiņai piedzimusi meita Megija 
20. augustā

Jānim Vītoliņam un Svetlanai Kopiļčukai 
– Vītoliņai piedzimusi meita Amanda

7. septembrī
Aigaram un Laurai Caunītēm piedzimusi 

meita Nellija
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

,,Visu Ķeguma novada sportu mīlošo 
iedzīvotāju vārdā sveicu birzgalieti Aigaru 

Apini ar izcīnīto zelta medaļu lodes 
grūšanā, un sudraba medaļu diska mešanā 

Londonas paraolimpiskajās spēlēs!!!’’
Edgars Siliņš

PAŠVALDĪBAS
DARBI SEPTEMBRĪ

Sakarā ar bijušās Rembates pamatskolas 
internāta ēkas pārbūvi Sociālās aprūpes cen-
tra izveidei notiek ēkas daļēja rekonstrukcija. 
Izstrādātais projekts paredz nodrošināt līdz 40 
vietām stacionārās sociālās aprūpes klientiem, 
salīdzinot ar 16 vietām pašreizējās telpās Ķe-
gumā, Rīgas ielā. Pēc veco grīdu demontāžas 
un esošo komunikāciju apsekošanas konstatēta 
nepieciešamība izdarīt izmaiņas projektā un arī 
veikt apkures un ventilācijas sistēmu papildus 
projektēšanu. Vienlaikus turpinās plānotie telpu 
pārbūves darbi, un līguma izpildes termiņi nav 
mainīti. No dzelzsbetona plāksnēm, kuras paš-
valdība ieguva īpašuma pārņemšanas kārtībā no 
Aizsardzības ministrijas, izveidots malkas lau-
kums pie Sociālās aprūpes centra katlumājas.

Kārtējā domes sēdē pieņemts lēmums veikt 
90 000 Ls ieguldījumu SIA „Ķeguma Stars” pa-
matkapitālā, lai nodrošinātu uzņēmuma stabilu 
darbību kārtējā apkures sezonā. Vienlaikus uz-
dots sagatavot un iesniegt izskatīšanai Finanšu 
komitejā priekšlikumus uzņēmuma darbības 
optimizācijai, lai novērstu zaudējumus sakarā ar 
faktisko izmaksu neatbilstību apstiprinātajiem 
komunālo pakalpojumu tarifiem.

Turpinās būvdarbi Ozolu ielā Ķeguma pilsē-
tā, kur ielas rekonstrukcija notiek ar Eiropas Sa-
vienības struktūrfondu līdzfinansējumu. Gandrīz 
pilnībā ir izbūvēts trotuārs visā ielas garumā, 
veikta vecā seguma frēzēšana un iestrāde ielas 
jaunā seguma pamatā. Atbilstoši projektam pār-
vietots sakaru kabelis un apgaismes stabi, šobrīd 
notiek pamatnes sagatavošana asfalta seguma 
uzklāšanai. Uzsākta arī bruģēta gājēju celiņa iz-
veidošana starp dzelzceļa pāreju un Ozolu ielu 
virzienā uz Celtnieku ielu. Tā kā neskaidrie jau-
tājumi pamatā ir atrisināti un darbi nekavējas, ir 
pamats cerēt, ka būvdarbu pabeigšana notiks kā 
plānots – oktobra mēnesī.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdz-
finansētā pašvaldību ēku siltināšanas projekta 
ietvaros turpinās darbi Tomes tautas namā. Tā 
kā siltināšana pēc Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas prasībām tiek veikta no 
iekšpuses, kas ir tehniski sarežģītāk un rada dau-
dzas neparedzētas problēmas, darbu norise var 
prasīt ilgāku laiku, kā paredzēts līgumā. Projekta 
ietvaros notiks arī iekštelpu kosmētiskie remonti 
un ēkas apkures un elektroapgādes sistēmu daļē-
ja rekonstrukcija. 

Ēkas siltināšana Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta līdzfinansētā projektā notiek arī So-
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ĶEGUMA NOVADA DOME
Saistošie noteikumi Nr.11                                    

 2012. gada 18. jūlijā                         APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 2012. gada 18. jūlija
 lēmumu Nr.323 (prot. Nr.16, 14.§) 

PAr AtļAUjU SAņEMšANU AlkOhOliSkO DzēriENU
MAzUMtirDzNiEcībAi NOViEtNēS ĶEGUMA NOVADā

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs 
Ķeguma novada administratīvajā teritorijā.
2. Atļauja tiek izsniegta tiem komersantiem, kuri piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.
3. Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegta laika periodā no kalendārā gada janvāra līdz decembrim, 
katrā gadījumā tirdzniecības periodu nosakot individuāli.
4. Pašvaldība var atteikt izsniegt atļauju, ja novietni plānots atvērt tiešā izglītības iestāžu tuvumā.
5. Lai komersants saņemtu pašvaldības atļauju, viņam Ķeguma novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts:

5.1. plānotais termiņš alkoholisko dzērienu tirdzniecībai mazumtirdzniecības novietnē;
5.2. novietnes atrašanās vieta;
5.3. par tirdzniecību novietnes vietā atbildīgā persona.

6. Papildus iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
6.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
6.2. zemes gabala, uz kuras atrodas novietne, īpašuma vai nomas tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

7. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazum 
tirdzniecībai, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs atļauju izsniedz Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors.
8. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors atļauju vai atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no komersanta iesnie-
guma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
9. Atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Ķeguma novada domē, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšanas Ķeguma novada domes  laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas”. 

ĶEguMA TAuTAS nAMS
Nemanot ir pagājusi vasara, lai gan jā-

saka, ka kārtīgi tā nebija sākusies. Ar grūtī-
bām mums ir gājis un iet vēl arvien Ķegu-
ma Tautas nama remonts, bet nu jāsaka, ka 
tā durvis drīz vien varēsim vērt vaļā. Tautas 
namā tāpat kā pirms remontdarbiem darbo-
sies mākslas skola, pop grupa „Sienāži”, 
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis”, 
ansamblis „Kvēlziedi”, deju kopa „Rasa”, 
ģitārstudija, joga un jaunais senioru tautas 
deju kolektīvs. Protams, neizpaliks arī daž-
nedažādi kultūras pasākumi, bet, lai pulci-
nātu arvien vairāk iedzīvotājus pie mums, 
mēs gribētu uzzināt Jūsu vēlmes, tāpēc ne-
esiet vienaldzīgi un aizpildiet anketas, ku-
ras atradīsiet Ķeguma galvenajās iestādēs 

– Ķeguma Novada domē, Ķeguma bibliotē-
kā, Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, 
Ķeguma ambulancē, Ķeguma Tautas namā, 
Ķeguma aptiekā. Turpat blakus ieraudzīsiet 
arī pastkastīti, kurā aizpildītās anketas va-
rēsiet iemest.

Laimīgs ir nevis tas, kas 
saņem, bet gan tas,
kurš spēj dot citiem

Tuvojās 18. novembris Latvijas Repub-
likas Proklamēšanas 94. gadadiena. Šajos 
svētkos mēs godināsim Ķeguma Novada 
Lepnumu. Tādēļ gaidīsim Jūsu iesūtītās 

vēstules par iedzīvotājiem, kuri, Jūsuprāt, 
ir pelnījuši kļūt par Ķeguma Novada Lep-
numu, cilvēku, ar kuru mēs varam lepoties. 
Vēstules Jūs varat iesūtīt elektroniski – 

dace.malina@kegums.lv;
sarmite.pugaca@kegums.lv;
sanita.jefremova@inbox.lv;
ritina22@inbox.lv;
vai atstāt Tomes, Birzgales, Ķeguma 

Tautas namos, Rembates pasākumu organi-
zatorei, vai arī vēstuli iemest anketu past-
kastītēs, iepriekš minētajās iestādēs.

Dace Māliņa,
Ķeguma novada pašvaldības kultūras un 

sporta nodaļas vadītāja
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ciālās aprūpes centra ēkā Rīgas ielā. Šeit siltināšana tiek veikta no 
ārpuses, neliela apjoma papildu darbi bija vajadzīgi vienīgi sakarā 
ar ēkas pamatu stāvokli, un darbu norise ļauj cerēt uz to savlaicīgu 
pabeigšanu. 

Joprojām nav īstas skaidrības par Ķeguma tautas nama iekš-
telpu rekonstrukcijas pabeigšanas termiņiem. Tā kā visi tehniskie 
jautājumi saistībā ar papilddarbiem un izmaiņām projektā ir atri-
sināti, vienīgais iemesls darbu izpildes kavējumiem ir būvfirmas 
iekšējās problēmas.

Tuvojas noslēgumam pagājušajā gadā iesāktie Skolas ielas re-
konstrukcijas II. kārtas būvdarbi, tomēr līguma izpildes termiņu 
nācās pagarināt līdz septembra beigām. Faktiski pabeigta auto-
stāvvietas izveidošana pie Ķeguma bibliotēkas, bet Komunālās ie-
las seguma atjaunošanai posmā līdz bērnudārzam, stāvvietas izbū-
vei pie bērnudārza un asfalta seguma izveidošanai Daugavgrīvas 
ielas posmā starp Komunālo ielu un Smilšu ielu darbi turpināsies. 

Veikti remonti vairākos Ķeguma komercnovirziena vidussko-
las kabinetos un skolas virtuvē, kur daļēji rekonstruēta ventilācijas 
sistēma, atjaunotas grīdas un griesti. Virtuves remonts veikts, lai 
būtiski uzlabotu gan sanitāro situāciju, gan arī virtuves darbinieku 
darba apstākļus. 

Veicot novada izglītības iestāžu apsekošanu jaunā mācību gada 
sākumā, konstatēts, ka tās ir gatavas nodrošināt kvalitatīvu mācību 
procesu, lai gan Birzgales pamatskolā pilnā sparā notiek ēkas sil-
tināšanas darbi, Birzgales bērnudārzā siltināšanas darbi tūdaļ tiks 
pabeigti, bet Ķeguma bērnudārzā ir apgrūtināta piekļūšana sakarā 
ar Komunālās ielas remontu. Tāpēc atliek tikai novēlēt veiksmīgu 
jauno mācību gadu gan pedagogiem, gan viņu audzēkņiem, gan arī 
visiem izglītības iestāžu darbiniekiem!

Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

mailto:dace.malina@kegums.lv
mailto:sarmite.pugaca@kegums.lv
mailto:sanita.jefremova@inbox.lv
mailto:ritina22@inbox.lv


„Skola klāt” 2012
Šī gada 1. septembrī visas dienas garumā Ķegumā norisinājās 

foto orientēšanās / piedzīvojuma sacensības „Skola klāt” 2012. 
Šajās sacensībās dalībniekiem 8 stundu laikā bija jāatbild un 

jāizpilda 30 kontrolpunktu jautājumi un uzdevumi. Šie punkti bija 
izvietoti pa visu Ķegumu. Lai gan laiks nebija no tiem labākajiem 
sacensībās godam piedalījās 4 komandas, lai gan reģistrējušās bija 
6 (laikam sliktais laiks nobiedēja). Visas komandas iekļāvās kon-
trollaikā un bija atzīmējušās visos kontrolpunktos. Rezultātā ar 
niecīgu punktu pārsvaru uzvarēja komanda „Heisā – Hopsā” (Edu-
ards Upenieks, Mārcis Akmeņkalns, Santa Zvirgzdiņa un Sandra 
Cīrule), kura balvā ieguva dāvanu karti no peintbola parka Xguns. 
Otro vietu ieguva komanda „Tingeltangels”, balvā saņemot Lēcie-
nu no biedrības „Piedzīvojuma gars”. Trešā vieta komandai „Rižie 
burunduki”, kura varēs doties uz BJC Daugmale un kāpt klinšu 
sienās. Paldies visiem, kas atbalstīja pasākumu. 

Ķeguma novada Domei, Ķeguma kultūras namam, Dacei 
Māliņai personīgi, Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai 
„Zied zeme”, Jānim Siliņam personīgi, Bērnu un jauniešu centram 
“Daugmale”, biedrībai „Piedzīvojuma gars” un Latvijas Skautu un 
Gaidu centrālajai organizācijai. 

Pēteris Jēkabsons
Sacensību koordinators un galvenais tiesnesis

Projekts tika īstenots ar Publisko un privāto partnerattiecību 
biedrības “Zied zeme” un Britu padomes projektu konkursa 
“Darbīgie JAUNIEŠI kopienās” atbalstu.

 Komanda „Heisā – Hopsā”

Pa gaismas ceļu
(bibliotēkai Tomē – 90)

Šogad jau tika sniegta informācija mūsu novada laikraksta Nr. 
07/08 27. aprīlī, ka bibliotēka 2012. gada 13. oktobrī atzīmēs 90 
gadu pastāvēšanu.

Kā klājies šai ilgajā laika posmā, atmiņās dalīsies mūsu nova-
da vēstures pētniece Ruta Andersone. Aicinu bijušos un tagadējos 
bibliotēkas lietotājus 12. oktobrī plkst. 17:00 tagadējās bibliotē-
kas telpās, Tomes pamatskolā, apmeklēt prezentāciju Pa Gaismas 
ceļu, kuru vadīs tagadējā bibliotekāre Agita Freiberga. Nelielais 
laika posmiņš šajā darbavietā – 30 gadi – ļaus atskatīties uz kād-
reizējiem notikumiem bibliotēkā un sniegs ieskatu bibliotēkas, 
mūsdienu prasībām atbilstošā, piedāvājuma klāstā.

Manuprāt, ir noderīgi gūt šāda veida audiovizuālu informāciju 
parastam lauku iedzīvotājam, lai saprastu, ka bibliotēka ir tā vieta, 
kas var palīdzēt dažādos gadījumos, īpaši jau veikt maksājumus 
ar Internetbankas starpniecību. Tas ir iespējams, ja Jums ir konts 
bankā, lietotāja ID, parole un i – bankas kodu karte. Bibliotekāre 
sniegs konsultāciju, kā izpildīt maksājumu. Iespējama konsultāci-
ja, kā ņemt sms kredītus.

Ceru, ka ikvienam bijušajam Tomes skolas absolventam būtu 
interesanti paskatīties skolas telpas pārvērtībās un pārdomāt, vai 
krājumā nav kaut kas sirdij un dvēselei. Vēl jo vairāk, lai grāmatu 
lappusēs gūtu sapratni par sevi, citiem, apkārtējo vidi un mūsdienu 
dzīves uztveri, un filozofiju, par iespējām rūpēties par savu veselī-
bu pašam, lai nebūtu ik reizes jāsēž garā rindā, gaidot pieņemšanu 
pie ārsta. 

Jaukās mājsaimnieces, izglītojat sevi dārza, mājas interjera, 
piemājas saimniecības jautājumos! Jaukie namatēvi, varbūt Jums 
nav kaut kas skaidrs, kā atjaunot savu lauka sētu, kādi mūsdienu 
darba rīki un instrumenti pieejami…Viss ir grāmatās un viena lieta 
ir gribēt to lappuses pāršķirstīt, cita lieta – atrast laiku pārvarēt gan 
iedomāto laika trūkumu, gan pārvarēt savu Ego – „es taču visu 
zinu, ko man kāds cits jaunu var pateikt, jeb ieteikt – viss TV un 
citos medijos…”.

Iespējams, Jums ir daļa taisnības, bet bibliotēkā strādā Infor-
mācijas speciālists, literatūras pazinējs…

Aicinu iedzīvotājus pieņemt domu, ka bibliotēka ir Tomes sko-
las telpu apdzīvotāja un turpina Gaismas ceļu. Aicinu ikvienu, ku-
ram interesē tradīciju kopšana un saglabāšana, kurš vēlas vienkār-
ši jauku kompāniju, kādreiz arī piedaloties kāda iestudējuma, vai 
pasākuma tapšanā, iegriezties Ķeguma novada bibliotēkas Tomes 
filiālē darba dienās no plkst. 9 – 17, izņemot brīvdienas – svētdie-
nu un pirmdienu.

Patiesā cieņā un Mīlestībā bibliotekāre tomē –
Agita Freiberga
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novada ļaudis Sēlijā
30. augustā Ķeguma novada ļaudis viesojās Sēlijas pusē. Ap-

skatījām Sunākstes baznīcu, iepazināmies ar Stendera dzimtas 
vēsturi, apciemojām nelielo, bet ļoti sakopto Viesīti. 

Sunākstes ezera krastā ieturējām sātīgas pusdienas. Izbaudījām 
vietējā kafijas ražotnē gatavoto īsti latvisko „Alīdas” kafiju ar gar-
du plātsmaizi piedevām. 

Ēberģes muižā sagaidīja pats barons Hāne. Tur tikām izdanci-
nāti gan uzcienāti, gan baudījām brīnišķīgi sakopto vidi un intere-
santo stāstījumu. Iepazinām patiesi jaukus cilvēkus, kas ikdienā 
lepojas ar savu novadu, darot to skaistu ar darbiem un stāstiem.

 Arī mazā pagastiņā var notikt lielas un skaistas lietas, ja cilvē-
ki ir radoši un viņu sapņi spēj īstenoties.

Sarmīte Pugača

Ciemos pie olainiešiem

Augusta vidū, kādā jaukā rītā mēs – gru-
pa Ķeguma novada nūjotāju, devāmies iz-
braukumā uz netālo Olaini ciemos pie Olai-
nes senioru biedrības „ Liepas ” nūjotājiem. 
Tas bija kā atbildes brauciens pēc olainiešu 
ciemošanos Ķegumā.

Pie Olaines domes mūs sagaidīja gru-
pa smaidošu senioru ar biedrības „ Lie-
pas ” priekšēdētāju Āriju Spuņģes kundzi 
priekšgalā.

Pēc savstarpējās sasveicināšanās devā-
mies nelielā pastaigā pa Olaines centru un 
tad uz nesen atjaunoto un labiekārtoto cen-
trālo pilsētas parku. Parku caurvija ērtas 
un platas takas gan no koka dēlīšiem, gan 
no bruģīšiem. Visur tīrs un kārtīgs. Jau-
nā estrāde moderna un ērta, skatītāju soli                
fundamentāli.

Uz danču laukuma estrādes priekšā ie-
sildījāmies ar dažiem nūjotāju vingrināju-
miem, kurus demonstrēja abas draudzīgās 
puses.

Tālāk parkā nokļūvām pie fizisko aktivi-
tāšu rīkiem, uz kuriem varējām skriet, grūst, 
spiest, slēpot – tie domāti olainiešu aktīvai 
atpūtai brīvā dabā. Visi rīki ir lieli, stipri un 
funkcionāli, un mēs priecājāmies par olai-
niešu iespējām. Ļoti ceram, ka arī ķegumie-
ši kādreiz tiks pie šādām skaistām iekārtām.

Tālāk ceļš veda uz Olaines rūpniecības 

gigantu pusi, kuru ražošanas korpusus ska-
tījām tikai no ārpuses, caur žogu. Kā pirmo 
redzējām „Olain Farm” rūpnīcu ar sakop-
to fasādes pusi. Tad tālāk – bijušo Olaines 
plastmasas rūpnīcu, kurā vēl notiek ražo-
šana vairākos korpusos. Pilsētā ir arī daudz 
slēgtu rūpnīcu.

Pēc atgriešanās pulcējāmies senioru 
biedrībai piešķirtajās telpās domes ēkā. 
Olaine ir lielāka nekā Ķegums, un arī biedrī-
bas telpas ir krietni plašākas. Ir pat atsevišķa 
datoru istaba.

Abas grupas iepazīstināja ar šajos ga-
dos paveikto, ar patreiz darāmo un dažām 
nākotnes vīzijām. Bet par tām gan izteicās 
uzmanīgi, jo kā jau tagad pieņemts, daudz 
kas balstās uz pieņemtajiem vai nepieņem-
tajiem projektiem, kā arī uz pašvaldības 
līdzfinansējumiem. Cienājāmies ar mājinie-
ku pašceptiem gardumiem un vienojāmies 
kopīgās dziesmās.

Atvadījāmies uz optimiskas nots ar 
domu, ka noteikti jātiekas nākošajā senioru 
biedrību saitā, kurus laiku pa laikam rīko 
kādā no Latvijas pilsētām. 

Pateicamies olainiešiem par laipno uz-
ņemšanu, kā arī Ķeguma domei par piešķir-
to transportu šim skaistajam braucienam.

Ilga Andrejeva,
Pensionāru biedrības sekretāre

Jāzeps Osmanis

Lietussargs
Lijai Brīdakai jubilejā

Vai atceries, kā mēs pa ielu skrējām
Zem viena liela lietussarga?
Mēs līksmi smējām, gavilējām:
Viņš saudzē mūs, viņš sargā!

Viņš aiztur jestro, miklo rudens 
vēju,
Liek krusas graudiem kopā sakust.
Tam tiešām piemīt brīnumspēja –
Viņš māca turēties mums blakus.

Līst. Logos lietus lāses lās ...
Drīz savu spēku rādīs negaiss bargs.
Ir jāskatās. Mums vienmēr jāskatās,
Kur mūsu vecais, labais lietussargs.

Ķegumā,
01.09.2012.
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  1996. gadā, nu jau brīvā un neatkarīgā 
Latvijā, mēs pirmo reizi 13. decembrī 
atzīmējām Svētās gaismas nesējas Lūcijas 
svētkus. Mūsu Ķeguma gaismas nesēja 
Lūcija toreiz jau dusēja zem zaļām 
velēnām, tālo ceļu aizgājusi pēc nodzīvota 
ilga un bagāta mūža, no kura vairāk kā 50 
gadi aizvadīti Ķegumā.

1945. gadā Kārlis Bērziņš, Latvijas 
laikā pazīstams enerģētiķis, kopā ar 
ģimeni atbrauca uz Ķeguma atjaunošanas 
darbiem. Jānim Ļepinam Krievijas 
latvietim, bijušajam iekšlietu darbiniekam, 
kas dīvainā kārtā bija izgājis 1938. gada 
sietam cauri, Kārlis bija kā kauls rīklē, 
lai no viņa atbrīvotos tika darīts viss 
no šantāžas līdz draudiem, lai Kārli ar 
ģimeni aizsūtītu pie baltajiem lāčiem. 
Lai no tāda likteņa pasargātu sevi un 
ģimeni Kārlis pats pieteicās Sibīrijā, uz 
Angāra upes celtās Irkutskas spēkstacijas 
būvdarbiem, un, nu jau ne pa etapu, bet 
brīvprātīgi devās uz tālo Sibīriju. Ģimene 
bija pasargāta no izsūtīšanas viļņa, bet 
Lūcijai ar trīs bērniem pie rokas bija grūta 
dzīve - bez ilgstošas pastāvīgas dzīves 
vietas, daždien bez iztikas, jo Lūcijai, 
kaut ar skolotājas izglītību vietējā vara 
darbu nepiedāvāja. Vispirms jau ģimeni 
no labiekārtotā dzīvokļa vienkārši izmeta, 
cerot un paļaujoties uz Kārļa sūtītiem 
pabalstiem. Lūcija ar savu trijotni Mudīti, 
Uģi un mazo pastarīti Gundegu, pajumti 
meklējot, izstaigāja vai visas Ķeguma 
mājas no Līdakām, līdz vecajai, nu jau 
sen nojauktajai aptiekai, līdz pat Zemīšu 
mājai, kur tagad skaistumkopšanas salons 
un solārijs iekārtoti. Cik ļoti nevēlama 
Ķeguma administrācijai bija Bērziņu 
ģimene liecināja fakts, kad sešdesmito 
gadu sākumā Ķeguma skolas vecāku 
komitejas dižvīri aizliedza skolas 
direktoram dot atļauju Lūcijas meitai 

Gundegai vingrināties uz skolas klavierēm: 
„Lai nenolietu valsts inventāru”!!!

Tomēr Kārlim un Lūcijai Ķegums 
bija dārga vieta, kad Kārlis atgriezās no 
savas labprātīgās trimdas, ģimene sāka 
piepildīt sapni par savu māju - Bērziņu 
ligzdu mežmalā Čanku kalna pakājē, 
saules apmirdzētā vietā. Tolaik es jau biju 
Ķegumā, kad visi aizrautīgi būvējās, jo 
katram gribējās savu pajumti, dārziņu, savu 
pasauli.

Arī cilvēki Ķegumā Lūcijai bija mīļi, 
vai gan citādi viņa, sasniegusi pensijas 
vecumu, sāktu aktīvi rūpēties par saviem 
vienaudžiem. Ar viņas pūlēm un gādību 
pie Izpildkomitejas tika dibināta Ķegumā 
pirmā pensionāru apvienība, izstrādāti 
tās statūti un pašpalīdzības kase, kas 
tajos laikos bija sarežģīti. Iestādījums 
darbojās sekmīgi, atceros, ka visi bija ļoti 
apmierināti. Pensionāru apvienībā tika 
iedibinātas tradīcijas, kas gadiem ejot tika 
koptas un pilnveidotas. Katrs nākamais 
vadītājs gribēja darboties aizvien labāk un 
radošāk. Pensionāru aktivitātes veicināja 
kultūras darbu. Neskaitāmās izstādes gan 
rokdarbu, gan puķu un citas saliedēja 
sabiedrību un radīja vēlmi nenovecot, 
aizvien darboties un pilnveidoties. 
Pensionāri aktīvi devās arī ekskursijās, 
bieži tie bija Lūcijas iecerēti un tematiski 
saplānoti.

Kad Ogrē agronoms Vāvere sāka dibināt 
Dārzkopības Biškopības biedrību, Lūcija 
bija viņa līdzgaitniece un atbalstītāja. 
Daudzi Ķeguma puķkopji un biškopji 
tajā stājās ar lielu paļāvību un interesi. 
Vēlākos gados tieši dārzkopji un puķkopji 
bija tie, kas veicināja biedrības izaugsmi. 
Ilgus gadus Lūcija darbojās rožu audzētāju 
apakšsekcijā, viņas rozes vienmēr tika 
izstādītas gadskārtējās rožu izstādēs Rīgā.

 Lūciju un viņas brīnumskaisto dārzu 
es iepazinu tad, kad sākās akmens dārzu 
stādīšanas bums. Droši varu apgalvot, ka 
viņa bija arī šīs idejas autore. „Skaistums 
un čaklums izglābs cilvēci” - tā bija viņas 
devīze un kā apliecinājums tam bija 
viņas dārzs ar daudzu krāsaino vīteņu 
ieskauto māju, ar augstcelma rožu arkām, 
neskaitāmiem rožu stādījumiem un akmens 
dārzu, kas pletās pa visu dārza platību. Dārzā 
bija pat mazītiņš baseiniņš ar ūdens rozēm. 
Adatflokšu spilventiņu dažādās krāsas 
priecēja acis, radot nepārvaramu vēlmi, 
kaut nieciņu aiznest uz savu aizaugušo 
grāvmalu. Lūcija bija dāsna, no savas augu 
bagātības daloties ar visiem gribētājiem. Jo 

vairāk dēstu grozu tika aiznesti, jo raženāks 
kļuva viņas pašas dārzs. „Dots devējam 
atdodas!” Arī man, ne tikai pie mājas, bet 
arī pie aptiekas, ar visu kaimiņu līdzdalību, 
tapa akmens dārzs. Vēl ilgi pēc tam, kad 
mūsu pašu kūtruma dēļ dārzi iznīka un 
aizauga ar nezālēm, pavasaros tur ziedēja 
snieg pulkstenīši, puškīnijas, krokusi un 
citi ne tik viegli, ar cītīgo mauriņu pļaušanu 
iznīdējami sīpolaugi.

Lūcijas un Kārļa laime viņu saulainajā 
stūrīti bija gaužām īsa. Lielais stiprais 
Kārlis, nevienu dienu neatpūties pensijā, 
savā darbavietā mirst. Svinīgā izvadīšana 
no Ķeguma kultūras nama, liecināja par 
to, ka tika novērtēts viņa darbs spēkstacijas 
atjaunošanas darbos, vismaz no Rīgas 
vadības puses. Lūcija atkal palika viena 
ar bērniem, kas tobrīd jau bija pieauguši 
un vien nedēļas nogales pavadīja kopā ar 
bēdu sagrauzto atraitni, jo pašiem bija gan 
ģimenes, gan darbs. 

Tomēr Lūcijai ir daudz draugu, viņas 
vientulību kliedē arī sabiedriskais darbs, 
grāmatas, pievēršanās iemīļotajai nodarbei 
ar krāsām, dabas veidojumiem, sausajiem 
augiem, radot mākslas cienīgus darbus. 
Lūcijas apsveikuma kartes glabāju vēl 
tagad, tajās tik daudz gaumes un skaistuma 
izjūtas. Mūs abas vienoja ne tikai saskanīgie 
priekšstati par cilvēku savstarpējām 
attiecībām, bet arī par literatūru, mūziku 
un mākslu, mēs abas dziļi izjutām dabu, lai 
cik tas nebūtu smieklīgi abas runājamies ar 
putniem un dzīvniekiem. Pie Lūcijas putnu 
barotavas abas stāvējām stundām. Putni 
Lūcijas prātā bija kā aizgājēju dvēseles, kas 
mūs apciemo un vēro.

Es varētu par Lūciju stāstīt vēl un vēl, 
kā par cilvēku, ko uzskatīju par savu gara 
radinieku, lai neļaunojas viņas bērni, bet 
es domāju, ka viņi neprata novērtēt kāds 
dārgums viņiem pieder, ne toreiz ne arī 
tagad. 

Saulainais stūrītis sadalīts un pārdots. 
Citi, sveši ļaudis staigā pa Lūcijas pēdām, 
izbauda dārza skaistumu, pašas mājas 
ideālo atrašanās vietu, un varu vien novēlēt 
viņiem, iemīlēt šo saules apmirdzēto stūrīti 
tikpat ļoti, kā Lūcija un Kārlis to mīlēja...

Silvija Grunte

L. Bērziņa savā jubilejā, 1982. g.

Ķeguma koris, 1955.g. 6. no kreisās: L. Bērziņa

Lūcija Bērziņa
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Ar domām par rītdienu
Jau aizritējušas pirmās darba nedēļas 

jaunajā mācību gadā gan skolēniem, gan 
skolotājiem, notikuši arī pirmie pasākumi, 
tādēļ uz sarunu par to, kāds novada izglītībā 
bijis aizvadītais posms un kāds iezīmējas 
nākamais, aicināju Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas direktoru Edgaru Viņķi. 

• Vasarā skolotāji uzkrāj jaunus spēkus un ieceres nākamajam 
darba cēlienam, bet skolu direktoriem tas ļoti bieži ir spraigs 
darba cēliens. Kāds tas bija Jums?

- Tradicionāli katrs pedagogs vasarā cenšas sakārtot pats sevi, 
bet iestādes vadītājam tas ir visas skolas sakārtošanas laiks, tieši 
tāpat arī mūsu skolā. Šovasar tika tehniski saremontēts un sakārtots 
virtuves bloks, atsevišķos mācību kabinetos nomainīts grīdas se-
gums, pārkārtotas bibliotēkas telpas, ierīkota mutiskā apziņošanas 
sistēma ugunsgrēka gadījumā. Darbīga vasara bija arī skolēniem, 
jo bija iespēja kopā ar skolotāju S. Stalidzāni doties uzlabot savas 

angļu valodas zināšanas Starptautiskajā kosmosa nometnē Turci-
jā, tāpat skolēni kopā ar skolotāju A.Ābolu piedalījās Zemessargu 
bataljona organizētajā nometnē Lēdmanē. Daļa skolotāju atguva 
spēkus, bet citi bija iesaistīti Rembates un Tomes skolu salidoju-
mu organizēšanā, projektu vadības kursos, centralizēto eksāmenu 
labošanā un citos pasākumos.

Šogad skolēniem pirmā skolas diena bija 3. septembrī. Kā vienmēr - visi atkal 
satikās līnijā skolēnu priekšā, esot klāt Domes priekšsēdētāja vietniekam              
R. Ūzulim un Izglītības speciālistei S. Čivčai. Svinīgo brīdi vadīja atraktīvās             

K. Matrosova, L. Peipiņa un S. Ozerska.

Pats saviļņojošākais brīdis skolā ir tad, kad roku rokā skolas priekšā iznāk mūsu 
vismazākie un vislielākie - 1. un 12. klases skolēni.

Vēsajā un rudenīgajā rītā pirmie un divpadsmitie visus iesildīja ar rotaļu “Ādamam 
bija septiņi dēli, visi dara tā”. Līdzi lēca gan viesi, gan skolotāji, gan skolēni.

SALIDOJUMS!
Mums sevi šodien priekā izdziedāt,
Pār domām krizantēmu klēpi klāt,

Ar labiem vārdiem saņemt mīlestību
Un apsegties ar siltu smaidu zibu.
Pat rudens lapa lieks brīnumaina,
Ja zinu es – jau mani SKOLA gaida.

  (K.Apškrūma)

Cien. absolventi un darbinieki!
Ķeguma skola aicina uz 65 gadu jubilejas salidojumu
š.g. 27. oktobrī plkst. 17:00. Reģistrēšanās no 15:00.

Dalības maksa 3 Ls.
Tālrunis uzziņām – 26593664; 29426856
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Cienījamie
skolēni un vecāki!

Ja vēlaties 
•	 brīvpusdienas 1. – 6. klases skolēniem;
•	 bezmaksas transportu uz skolu no 

Ogres, Kaibalas, Lielvārdes, Tomes, 
Rembates;

•	 iespēju izmantot labiekārtotu dienesta 
viesnīcu,

Jums ir iespēja iegūt kvalitatīvu          
izglītību Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas 6 mācību programmās.

ESAM ATVĒRTI TIEŠI JUMS!
Tālrunis uzziņām : 27832616



• Vasarā notika arī skolas reorganizācija, kuras rezultātā 
skolēnu trūkuma dēļ nācās pārtraukt filiāļu darbību Tomes un 
Rembates filiālēs. Kāds būs mazo skoliņu telpu pielietojums 
nākotnē?

- Skolēnu trūkuma dēļ bijām spiesti veikt nepopulāru refor-
mu, apvienojot skolēnus mācībām kopīgās telpās, taču centāmies 
to veikt mazāk sāpīgi darbiniekiem, nodrošinot viņus ar darbu. Ir 
atrasts jauks pielietojums telpām. Tomes skolas 1. stāvā jau tagad 
darbojas Ķeguma bibliotēkas Tomes filiāle, bet otrajā iekārtots 
gaumīgs internāts mūsu skolas skolēniem. Tā ir lieliska iespēja 
piesaistīt skolēnus no visa novada, kā arī piedāvāt ērtus apstākļus 
jau esošajiem skolēniem, kuru mājvietas atrodas tālu no transporta 
ceļiem. Skolēnus no skolas uz internātu pārvadāsim ar bezmaksas 
autobusu. Internātā izveidotas atsevišķas mācību un guļamtelpas 
zēniem un meitenēm. Ir interneta pieslēgums un iespēja skatīties 
TV pārraides, kā arī, protams, gardi mieloties saglabātajā skolas 
ēdnīcā, izmantot bibliotēkas pakalpojumus arī vakara stundās. 
Ļoti ceram, ka šī iespēja ļaus mums papildināt skolēnu skaitu un 
arī godam uzturēt esošās telpas. Savukārt Rembates filiāle ar Do-
mes gādību pamazām pārtop par Sociālo māju.

• Ar ko interesantu sākās jaunais mācību gads?

Pirmā skolotāju tikšanās pēc atvaļinājuma bija Skolotāju spor-
ta spēlēs, kuras šogad notika Ogresga

lā. Piedalījās 12 skolotāju komanda. Priecē tas, ka komandā 
ir praktiski nemainīgs sastāvs, draudzīgums, atbalsts. Tas rāda to, 
ka skolotāji kopā jūtas labi. Bet pilnīgi visam kolektīvam, kā jau 
katru gadu, kopā sanākšana bija Pedagoģiskās padomes sēdē, kurā 
izvērtējam iepriekšējā gadā paveikto un iezīmējam jaunas attīstī-
bas prioritātes.

• Kas no paveiktā iepriekšējā gadā sniedz īpašu gandarījumu?

- Tie, protams, ir izcilie sasniegumi centralizētajos eksāmenos, 
jo 82,9% skolēnu tos ir nokārtojuši ar A,B un C līmeņiem, kas 
viņiem dod priekšrocības iestājai augstākajās mācību iestādēs. Ik 
gadu kāds mūsu skolēns saņem arī Ministru kabineta Pateicības 
par izcilu mācību darbu, taču šajā pavasarī tādas tika piešķirtas 

jau 4 mūsus skolas skolniecēm – Simonai Ūzulei, Annai Stankai, 
Ievai Stradiņai un Sandrai Matusevičai. Esmu lepns par mūsu sko-
las skolēnu sasniegumiem arī visās pašdarbības jomās un līme-
ņos: gan kora un teātra mākslā, gan tautiskajās dejās, ar labiem 
panākumiem beidzies kārtējais „Comenius”projekts, kurā vairāku 
dalībvalstu konkurencē esam ieguvuši Labākās izrādes, Labākās 
režijas un Labākā 2. plāna aktiera titulus. Priecē arī tas, ka gandrīz 
visi absolventi ir atraduši sev piemērotas izglītības iespējas gan 
budžeta, gan maksas grupās.

Esam ieskandinājuši skolas 65 gadu jubilejas svinības ar sko-
las ēkas 30 gadu jubilejas atzīmēšanu. Bija daudzi atsaucīgi cilvē-
ki, kuri ieradās un dalījās piedzīvotajā un atmiņās (H.Jaunzems, 
E.Kūmiņš, A.Kūmiņa, I.Krieviņa, V.Eisaka u.c.). tā bija arī drau-
dzīga bijušo un esošo skolotāju tikšanās.

Jaunas iespējas mums pavērusi arī sporta zāles atjaunošana, 
radot sakoptāku vidi.

• Daudz paveikts, bet vai ir arī kaut kas tāds, kas neizdevās 
vai pat apbēdina?

- Gribētos ātrākā tempā rast līdzekļus skolas iekštelpu remon-
tam gan mācību kabinetos, gan koplietojamajās telpās. Šobrīd nav 
īstas skaidrības par ventilācijas sistēmas pilnīgu sakārtošanu, būtu 
jāveic aktu zāles remonts un aprīkošana ar visām nepieciešama-
jām akustiskajām sistēmām, jo tā taču ir lielākā zāle novadā un 
šeit notiek arī plaša mēroga pasākumi. Esam izstrādājuši tāmes, 
iesaistījušies ES projektā, bet finansējumu nav izdevies saņemt. 
Šobrīd simpātiska liekas Domes izpilddirektores N. Sniedzes pie-
eja budžeta veidošanas principiem ar tuvāko un tālāko prioritāšu 
izvirzīšanu. Ja šīs vēlmes realizēsies, tad mēs būsim patiesi iegu-
vēji, jo ir redzama attīstības pēctecība.

• Jūs iezīmējāt attīstības virzienus un prioritātes. Kādi tie ir 
šajā gadā?

- No pedagoģiskā viedokļa neapšaubāmi izglītības iestādei 
jābūt maksimāli pieejamai sabiedrībai, tādēļ jābūt plašam piedā-
vājumam. Uz to mēs jau tagad tiecamies, realizējot 6 izglītības 
programmas, bet šajā mācību gadā gatavosim septīto, domājot 
par izglītības iegūšanas iespēju neklātienē. Jāturpina pilnvei-

Kamēr klašu audzinātāji tikās ar saviem skolēniem klases stundās, vecāki pulcējās 
skolas aktu zālē, kur iepazinās ar jaunumiem skolas dzīvē, kā arī ļāvās dziedātājas 

Antas Eņģeles balss valdzinājumam.

Jau pirmajā mācību nedēļā uzsākām jaunu tradīciju - Tēva dienas atzīmēšanu. 
Pirmo reizi koncertēja zēnu vokālais ansamblis M. Sprukules vadībā.

 20 tēti un vectētiņi un kopā ar saviem bērniem piedzīvoja jautru darbošanos kopā.
Bija gan mīļi vārdi, gan dziesmas, gan stafetes un erudīcijas konkurss, bet, naglojot 

savu koka mašīnu vai lidmašīnu, tēti atkal pārtapa agrākajos skolas puikās.

Klātesošos aizrāva intervija ar mūsu novada kārtībnieku J.Matrosovu, kuram 
āķīgus jautājumus uzdeva K.Atare.
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dot materiāli tehnisko bāzi gan mācību kabinetos, gan sporta                           
laukumos ap skolu.

Pašvaldībai lētāks un skolēniem ērtāks variants nākotnē no-
teikti būtu daudzveidīga izglītība zem viena jumta, tāpēc neesam 
atmetuši domu par 4. jumta stāva izbūvi Mākslas un Mūzikas 
skolu vajadzībām. Būtu ērti darba apstākļi un netraucētu mācību 
procesu ikdienā, kā arī esošā mācību iestāde veidotos par multi-
funkcionālu.

Skolas pieejamību nodrošina arī saikne ar vecākiem, to tur-
pināsim veidot dažādās kopīgās aktivitātēs, kā Tēvu pēcpusdie-
na (notikusi jau pirmajā nedēļā), Ziemassvētku eglīte, Ģimenes 
dienas koncerts, bērniem un vecākiem kopīgos pasākumos klasēs 
utt. Aicināsim darboties arī Skolas padomē, Vecāku pilnsapulcēs 
un klašu vecāku sapulcēs. Katra atbalsts un darbošanās mums ir        
ļoti svarīga.

Vēlos atgādināt arī, ka skolēnu vecākiem ir iespēja aktīvi dar-
boties sabiedriskajā organizācijā „Vecāki Ķegumam un jaunajai 
paaudzei”, piesaistot līdzekļus savai skolai. Kā pirmais rezultāts 
šai darbībai ir atbalstītais projekts „Strādājam droši un radoši”. Tas 
paredz mājturības instrumentu iegādi skolēniem.

• nav noslēpums, ka valsts pašlaik izjūt milzīgu skolēnu skaita 
samazināšanos. Vai tas ir aktuāli arī mūsu skolā? Ja jā, tad kā 
mēs ar to cīnāmies?Varbūt mums ir kaut kas īpašs, kā pārvilināt 
citu skolu skolēnus?

- Jā, arī mēs esam valsts daļa, arī mums skolēnu ir stipri mazāk 
nekā pirms vairākiem gadiem. Ar to ir jārēķinās. Pašvaldība to jau 
nedaudz ir sadzirdējusi, situāciju apzinās, jo kopīgiem spēkiem 
ir rasta iespēja paplašināt skolēnu autobusu maršrutus ne tikai uz 
Rembati un Tomi, bet arī uz Ogri un Kaibalu.

Lepni varam būt arī ar to, ka visi bērni no 1. – 6. klasei pie 
mums saņem brīvpusdienas, kas ģimenēm ir ļoti būtisks atbalsts.
Esam iesaistījušies Augļu programmā, tāpēc arī šajā mācību gadā 

skolēni no 1. – 9. klasei 2 reizes nedēļā varēs mieloties ar bezmak-
sas augļiem vai dārzeņiem.

Iepriecina, ka Dome radusi iespēju prēmēt starpnovadu un 
valsts olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus un tos absolventus, 
kuriem ir labi mācību rezultāti. Ir saņemts arī daļējs atbalsts in-
terešu izglītības līdzfinansēšanā, kopīgi izdevās panākt, ka skolas 
reorganizācijas rezultātā darbiniekiem ir iespēja saglabāt savas 
darbavietas.

• Šajā gadā skolā mācības uzsāka 2 pirmās klases. Vai tas ļauj 
apgalvot, ka skolēnu skaits pamazām palielinās?

- Līdzīgi kā visā valstī, visdziļāk skolēnu skaita samazināšanās 
skar tieši vidussskolas periodu. Iespējams, ka arī nākamgad vidus-
skolēnu rādītāji vēl būs nemainīgi, bet šobrīd pieaug pirmklasnie-
ku skaits. Arī mēs esam izveidojuši 2 pirmās klases, kuras audzina 
skolotājas L.Ozerska un A.Brinka. Līdzīgi sagaidāms arī nāka-
majos gados. Iepriecināja vecāku aktivitāte par savu bērnu skolas 
gaitām 1. klašu vecāku sapulcē, kurā bija iespēja iepazīties ar sko-
lotājiem, prasībām, mācību līdzekļiem un telpām. Sapulcē valdošā 
gaisotne liecināja par labas sadarbības iespējām arī turpmāk.

• Pirms brīža minējāt to, ka skola jau atcerējusies jaunās ēkas 
tapšanas 30 gadu vēsturi. Kad paredzams visu absolventu kopā 
sanākšanas brīdis? 

- 27. oktobrī uz skolas absolventu salidojumu gaidīsim absol-
ventus un bijušos darbiniekus, lai kopīgi atcerētos skolas gaitas un 
sveiktu savu skolu 65. dzimšanas dienā. Jau tagad izveidota darba 
grupa un domājam, kā viesus uzņemt pēc iespējas labāk.

Paldies par sarunu! Lai veiksmīgs visam kolektīvam jaunais 
mācību gads un piepildās viss iecerētais!

Sandra Bērziņa,
direktora vietniece audzināšanas darbā

gaļas parazīts – Trichinella 
Kas ir trihineloze?

Trihineloze ir infekcijas slimība, ko 
izraisa parazīts. Ar to iespējams inficēties, 
lietojot uzturā ar parazīta Trichinella kāpu-
riem inficētu, nepietiekami termiski apstrā-
dātu vai svaigu mājas cūkas vai mežcūkas 
gaļu, kā arī citu pret trihinelozi uzņēmīgu 
medījamo dzīvnieku gaļu. Ar Trichinel-
la kāpuriem var būt inficēti gan savvaļas 
dzīvnieki – mežacūkas, lāči, lūši, vilki, lap-
sas, žurkas u.c. –, gan mājdzīvnieki – cū-
kas, kaķi, suņi, zirgi u.c. Vesels dzīvnieks 
parasti inficējas, apēdot cita, ar trihinelozi 
inficēta, dzīvnieka gaļu. Trihinelozes klīnis-

kā gaita ir ļoti atšķirīga – no bezsimptomu 
formas līdz pat ļoti smagai gaitai ar letālu 
iznākumu. Vieglos saslimšanas gadījumos 
reti kad iespējams noteikt īsto iemeslu un 
trihineloze tiek diagnosticēta kā gripa vai 
kāda cita vīrusu slimība.

Kā no tās izvairīties?
Lai izvairītos no saslimšanas ar trihine-

lozi, uzturā nedrīkst lietot gaļu, kurai nav 
veikti izmeklējumi trihinellu noteikšanai. Ir 
svarīgi zināt, ka trihinellu kāpuri, kas ir ie-
kapsulējušies, bojā iet tikai tad, ja gaļu kar-
sē tā, lai temperatūra visās daļās sasniegtu 

vismaz 71°C un gaļa šādā temperatūrā tiktu 
apstrādāta aptuveni 2 – 2,5 stundas. Gaļas 
sālīšana, žāvēšana, kūpināšana vai gatavo-
šana mikroviļņu krāsnī pilnībā neiznīcina 
trihinellas.

Kur veic analīzes?
Šobrīd analīžu savākšanu un veikšanu 

Latvijā galvenokārt veic institūts „BIOR”, 
nodrošinot paraugu pieņemšanu visā Lat-
vijas teritorijā. Pieņemšanas laiku un 
vietu adreses atrodamas ZM mājas lapā                
www.zm.gov.lv.

T.Vaļevko 
lauku attīstības konsultants 

nEKuSTAMā ĪPAŠuMA IzSoLE
Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 54 zvērināts tiesu izpildītājs 

Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 32, 2. stāvs, 
rīko nekustamā īpašuma, kas atrodas Liepu ielā 3 – 4, Rembatē, 
Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numurs: 7484 900 0082, 
pirmo izsoli. 

Nekustamais īpašums sastāv no 2 – istabu dzīvokļa īpašuma 
46,7 kvm platībā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 
467/7979 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Dzīvoklis, 
izvietots 1972. gadā ekspluatācijā nodotā 3 – stāvu ķieģeļu-mūra 
daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā.

Piedzinējs: A/S „Reverta”, Republikas laukums 2A, Rīga. 
Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība:  2400,00 Ls. 

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas 

nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz 
izsoles dienai.

Izsole notiks 2012. gada 5. oktobrī plkst. 12:00, Rīgā, Krišjāņa 
Barona ielā 32, 2.stāvs (ieeja no Pērses ielas puses).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai 
jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ. Nr.LV12127513056, 
depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kase, 
nodrošinājums 10% no novērtējuma summas – 240,00 Ls.

Informācija pa tālr. 67699105, 22837921.”

zvērināts tiesu izpildītājs, Kaspars Seleckis
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,,Ķeguma novada sportiskā vasara – 2012”
Ir pienācis septembris, un varam atskatīties uz trijiem vasaras 

mēnešiem sportā. Jau jūnijā sacensības noslēdza sporta veterānu 
komanda, pašvaldību kopvērtējumā Latvijas veterānu sporta spē-
lēs izcīnot 8.vietu. Tā kā šo komandu veido pārsvarā rembatieši, 
es gan saskatu vien to, ka Rembatē ir visveselākie un līdz ar to arī 
aktīvākie veterānu sporta pārstāvji novadā – visu cieņu!

Neliela atelpa ir svaru stieņa cēlājiem – tikai rudens pusē at-
sāksies Latvijas čempionāta sacensību karuselis. Novadā ir veik-
smīgi aizvadītas gan Ķeguma, gan Birzgales, Tomes un Remba-
tes sporta spēles – tā saucamās tautas sporta sacensības, gan arī 
futbola, pludmales volejbola, riteņbraukšanas sacensības, kurās 
savu varēšanu mūsu novada sportisti varēja pierādīt jau daudz                                
spēcīgākā konkurencē.

Pašās augusta beigās noslēdzās Ogres atklātais pludmales vo-
lejbola čempionāts, kurā ar labām sekmēm startēja Kristaps Rūde, 
Deivids Strazdiņš ( 2.vieta kopvērtējumā), kā arī Dace Pavlovs-
ka un Evija Poļakova (3.vieta kopvērtējumā). Cik tālu šie, un arī 
citi volejbola entuziasti spēs pilnveidot savu meistarību, parā-
dīs jau nākamā sezona, kurā vajadzētu piedalīties vēl augstākas               
raudzes turnīros.

Ogres atklātajā futbola 7:7 čempionātā no novada startēja 3 ko-
mandas. Visaugstāk 15 komandu konkurencē šoreiz izdevās kāpt 

rembatiešiem – 4.vieta, sestajā vietā šoreiz birzgalieši, trīspadsmi-
tajā – ķegumieši. Sakarā ar sastāva problēmām 3.vietas ieguvēja 
komanda ir devusi iespēju rembatiešiem izmēģināt spēkus Vidze-
mes novada finālturnīrā Valmieras olimpiskajā centrā. 

Savu varēšanu sacensties ar Latvijas labākajiem kalnu riteņ-
braucējiem kā līdzīgs ar līdzīgu turpina pierādīt Jānis Priževoits 
un Aigars Paegle, vieglatlētikā pirmos laurus sāk plūkt Amanda 
Laučjuna un Sabīne Veisa, jācer, ka šķēps nu jau nākamajā vecuma 
grupā lidos arvien tālāk Andrijai Priedītei.

 Ļoti žēl, ka lielais vidusskolas futbola laukums šovasar ir pali-
cis būvfirmu neaiztikts ( no otras puses – varbūt izdosies pavasarī 
noorganizēt vēl vienu vecā laukuma atvadu turnīru...).

Rudens sportistus sagaidīs gan ar novada sacensībām florbolā, 
volejbolā, galda spēlēs, tradicionālo Rembates skrējienu, gan ar 
jaunām cerībām uz labiem rezultātiem Ogres atklātajos čempionā-
tos telpu futbolā, basketbolā, florbolā. 

Šobrīd pilnīgi vientuļa stāv bijušās Rembates skolas sporta 
zāle, un gaida sportot gribētājus, kuri vēlētos trenēties tās mājī-
gajās telpās.

Novada iedzīvotājiem ar savām idejām un priekšlikumiem par 
šo, un citiem sporta un aktīvās atpūtas iespēju pilnveidošanas un 
uzlabošanas jautājumiem lūdzu griezties pie manis – Edgars Sili-
ņa, Tel. 29434985 – domāsim un risināsim kopā!

No labās puses Kristaps Rūde, Deivids Strazdiņš

No labās puses Dace Pavlovska un Evija Poļakova

no vēstules LoK prezidentam
Aldonim Vrubļevskim

Ķeguma novadā ir apvienoti Birzgales, Tomes un Rembates 
pagasti un Ķeguma pilsēta ar lielu kopējo platību, bet salīdzinoši 
maziem cilvēku resursiem. Uzsvars sportā tiek likts tieši uz „tautas 
sporta’’ attīstību novadā, aktīva dzīvesveida popularizēšanu, masu 
sporta pasākumu organizēšanu. Gada laikā tiek organizēti vairāk, 
kā 20 novada atklātie čempionāti un sacensības, kuros iesaistās 
ievērojams skaits novada iedzīvotāju. Daudzi no šiem pasāku-
miem ir kļuvuši tradicionāli, un piesaista arvien lielāku dalībnie-
ku skaitu. Ķeguma novada skolas regulāri organizē Olimpiskās 
dienas. Diemžēl novada sporta bāzes ir vēl tikai atjaunošanas un 
attīstības procesā. Novadā nav ne sporta skolas, ne sporta centra 
ar labu sporta bāzi, līdz ar to arī treneru kadru, kurus piesaistīt 
klases sportistu sagatavošanā. Pašlaik pašvaldība saviem spēkiem 
atbalsta sporta nodarbību vadītājus, kuri strādā ar jauniešiem un 
pieaugušajiem, kuri vēlas trenēties. Ir Ķeguma novadam arī labi 
panākumi gan pasaules (paralimpietis Aigars Apinis), gan Lat-
vijas mērogā – vairāki novada sportisti šogad izcīnīja Latvijas 

čempionu titulu florbolā „Lielvārdes’’ komandas sastāvā, regulāri 
medaļas izcīna „pauverliftinga’’ spēkavīri (diemžēl nav olimpis-
kie sporta veidi), veterānu 49. sporta spēlēs savā pašvaldību grupā 
esam starp labākajiem, novada komandas ar labiem panākumiem 
piedalās starpnovadu čempionātos volejbolā, basketbolā, florbolā, 
bet dalība lielākos Latvijas čempionātos pagaidām nav iespējama 
arī finansiālu apsvērumu dēļ. Novadā ir vairāki talantīgi jaunie 
sportisti, un sportistes, kuri varētu tuvākajos gados pārstāvēt Ķe-
guma novadu Latvijas mēroga sacensībās (piem. Andrija Priedīte 
– 1.vieta šķēpa mešanā „B’’grupā, Amanda Laučjuna – 1.v. 300m 
skrējienā „D’’grupā), taču viņi netrenējas Ķegumā, un tas, kuru  
novadu pārstāvēs turpmākajās sacensībās, nebūs atkarīgs tikai no 
pašvaldības vēlmēm un iespējām, bet savus sportistus atbalstīsim 
arī turpmāk, nešķirojot olimpiskos un neolimpiskos sporta veidus.

Ar cieņu, Edgars Siliņš 
Ķeguma novada sporta pasākumu organizators
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2012. gada 22. augustā
Pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA 

„Ķeguma Stars”, Ķegums, Ķeguma 
nov., par ekskluzīvas tiesības piešķiršanu 
siltumenerģijas pārvades, sadales un 
tirdzniecības pakalpojumu sniegšanai 
Ķeguma pilsētas teritorijā uz laiku līdz 
31.12.2017., ar nosacījumu, ja vienu mēnesi 
pirms līguma izbeigšanās neviena no pusēm 
neiesniedz priekšlikumu par līguma darbības 
izbeigšanu, tas tiek pagarināts uz 5 gadiem.

Nolēma apstiprināt 2012. gada augustā 
izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu 
centralizētās siltumapgādes sistēmas 
efektivitātes paaugstināšanas projektam 
„Siltumenerģijas pārvades sistēmas 
efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada 
Ķeguma pilsētā. Apstiprināt šādu investīciju 
projekta finanšu plānu:

Rādītāji LVL
Finansējums, kopā 65 502,97

t.sk. attiecināmās izmaksas 54 134,69
SIA „Ķeguma Stars” (kredīts) 32 480,81

KF finansējums 21 653,88
Neattiecināmās izmaksas (PVN) 11 368,28

Apstiprināt šādus investīciju projekta 
pasākumus (komponentes): Siltumapgādē 
– Siltumtrases posma izbūve no Komunālās 
ielas Nr.7 uz Smilšu ielu Nr.4 un Nr.6: 
Projekta realizācijas laikā paredzēts uzstādīt 
jaunu siltumtīklu posmu, uzstādot rūpnieciski 
izolētu cauruli ar:

Dn 48/110 – L = 3,0 m;
Dn 60/125 – L = 30,0 m;
Dn 89/160 – L = 382 m.
Cauruļvada izbūve plānota ar tranšejas 

metodi. Caurule tiks pieslēgta pie esošās 
rūpnieciski izolētās maģistrāles Dn 114, kura 
iet uz bērnudārzu, un tiks montēta līdz Smilšu 
ielas daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām Nr.4 
un Nr.6. Ēkas siltummezglu sistēma pieslēgta 
projektētiem siltumtīkliem ar rūpnieciski 
izolētu cauruli Dn 60/125. Pēc būvdarbiem, 
montāžas darbiem zemes segumu paredzēts 
atjaunot iepriekšējā stāvoklī. Pieņēma 
lēmumu projekta finansēšanā nodrošināt 
SIA „Ķeguma Stars” līdzfinansējuma daļu, 
galvojot aizņēmumu 32 480,81 LVL apmērā, 
kas sastāda 60 % no projekta kopējām 
attiecināmām izmaksām. PVN nodokļa 
izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par 
PVN nodokli normu par priekšnodokļa 
atskaitīšanu. Kā arī piedalīties investīciju 
projekta realizācijā, nodrošinot projektam 
nepieciešamās informācijas sniegšanu 
atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas KF 
finansējuma saņēmējam.

Pieņēma lēmumu ar 2012. gada 1.septembri 
slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piederoša zemes gabala Birzgales pagastā, 
Ķeguma novadā 0,05 ha platībā nomu bez 
apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām 
uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim, ar 
tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 
termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā 

no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. 
Nomnieks papildus nomas maksai maksā 
nekustamā īpašuma nodokli.

Nolēma slēgt vienošanos pie 2008. gada 15. 
maija telpu nomas līguma, noslēgtu par telpas 
(kūts, šķūnis, saimniecības telpa), Rembates 
pag., Ķeguma nov., nomas tiesību izbeigšanu 
ar 2012.gada 01.augustu.

Pieņēma lēmumu slēgt telpu nomas 
līgumu par pašvaldības valdījumā esošas 
telpas (kūts, 1/5 domājamā daļa no šķūņa, 
1/5 domājamā daļa no saimniecības telpas), 
kas atrodas uz pašvaldībai piekritīga zemes 
gabala Rembates pag., Ķeguma nov., nomu 
palīgsaimniecības vajadzībām, ar 2012.gada 
01.septembri, nosakot nomas maksu 1, – Ls/
mēnesī plus PVN. Papildus nomas maksai 
nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli 
atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai.

Nolēma slēgt Zemes nomas līgumu 
par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 
„Pašvaldības nomas zeme”, Birzgales pag., 
Ķeguma nov., daļas 0,05 ha platībā nomu bez 
apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām 
līdz 2013.gada 31.decembrim, ar tiesībām 
pagarināt zemes nomas līguma termiņu, 
nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks 
papildus nomas maksai maksā nekustamā 
īpašuma nodokli.

Pieņēma lēmumu izbeigt zemes nomas 
līgumu, kas 2007. gada 11. aprīlī noslēgts par 
zemes vienības Ķegumā, nomu.

Nolēma slēgt zemes nomas līgumu par 
zemes gabala 155 kv.m platībā, kas ir zemes 
gabala, Ķegumā daļa, nomu bez apbūves 
tiesībām, ar mērķi – pagaidu lietošana sakņu 
dārza ierīkošanai uz vienu gadu, ar tiesībām 
pagarināt zemes nomas līguma termiņu, 
nosakot nomas maksu saskaņā ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem. Nekustamā 
īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas 
maksā, maksā nomnieks.

Pieņēma lēmumu apstiprināt sekojošu 
ēdināšanas maksu 2012./2013.mācību 
gadam, sākot ar 2012. gada 3. septembri.

1.1. Ķeguma komercnovirziena vidusskolā 
– 0,80 Ls

1.1.2. brokastis (dienesta viesnīcā 
dzīvojošiem) – 0,40 Ls

1.1.3. launags (dienesta viesnīcā 
dzīvojošiem) – 0,30 Ls

1.1.4. vakariņas(dienesta viesnīcā 
dzīvojošiem) – 0,50 Ls

1.2. Birzgales pamatskolā – 0,60 Ls
1.3. VPII „Gaismiņa” – 1,20 Ls

1.4.1.brokastis – 0,25 Ls
1.4.2. pusdienas – 0,70 Ls
1.4.3. launags – 0,25 Ls

1.5. VPII „Birztaliņa” – 1,20 Ls
1.5.1.brokastis – 0,23 Ls
1.5.2. pusdienas – 0,40 Ls
1.5.3. launags – 0,22 Ls
1.5.4. vakariņas – 0,35 Ls

Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no 
juridiskas personas nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
Ķegumā, Ķeguma novadā, piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu 
piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no 
nodokļu maksātāja līdzekļiem.

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par 
veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem 
darbiem novadā par periodu no 08.08.2012.

1. Iepirkumā „Flīģeļa piegāde Birzgales 
tautas namam” ir veikta piedāvājuma 
izvērtēšana un pieņemts lēmums par 
uzvarētāju noteikt SIA „RDL” piedāvājumu 
ar cenu 8677,68 Ls (bez PVN).

2. Iepirkumā „Mūzikas un vizualizācijas 
aparatūras piegāde Tomes tautas namam” ir 
veikta piedāvājuma izvērtēšana un pieņemts 
lēmums par uzvarētāju noteikt SIA „AJV 
grupa” piedāvājumu ar cenu 8103,00 Ls (bez 
PVN).

2. SIA „MN Īpašumi” turpina Ķeguma 
Tautas nama iekšējās rekonstrukcijas darbus.

3. SIA „RRKP būve” turpina siltināšanas 
darbus Birzgales iestādēs un Ķegumā domes 
garāžās un ambulancē, un turpinās darbi arī 
Rembates skolas internāta ēkā.

4. SIA „Ulre” turpina ēkas renovācijas 
darbus Ķeguma SAC, Rīgas ielā 12.

5. SIA „Svillas” turpina Tomes tautas 
nama ēkas renovācijas darbus.

6. SIA „VIA MEŽS” turpina pagājušā gadā 
uzsākto automašīnu stāvlaukumu izbūvi 
Skolas ielas rajonā. Tuvojas nobeigumam 
stāvlaukuma izbūve pie Ķeguma bibliotēkas. 
Ir uzsākti Komunālās ielas vecā ielas seguma 
demontāžas darbi iepretim PII „Gaismiņa”.

7. Tuvojas nobeigumam darbi, lai iekārtotu 
Tomes skolā no Tomes tautas nama pārcelto 
bibliotēku.

8. Būvnieki – Personu grupa SIA 
„ASFALTBŪVE” un SIA „Ķekava –
PMK” turpina Ozolu ielas rekonstrukcijas 
būvdarbus Ķegumā.

9. Būvnieki – Personu apvienība SIA 
„KUUM” un SIA „VIDES TEHNIKA” 
turpina Rembates skolas internāta 
rekonstrukciju sociālās aprūpes centra 
vajadzībām.

10. Priekšlikums par ģerboņiem tiks 
izskatīts Valsts Heraldikas komisijā.

2012. gada 5. septembrī
Nolēma piekrist palielināt SIA „Ķeguma 

Stars” pamatkapitālu, izdarot naudas 
ieguldījumu 90 000 LVL (deviņdesmit tūkstoši 
latu) apmērā. Uzdot pašvaldības juriskonsultei 
L.Čodorei sagatavot dokumentus SIA 
„Ķeguma Stars” pamatkapitāla palielināšanai 
likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla 
daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā 
kartībā. Uzdot SIA „Ķeguma Stars” valdes 
loceklim A. Priževoitam līdz š. g. 24. 
septembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai 
Finanšu komitejā rīcības plānu zaudējumu 
novēršanai un uzņēmuma finansiālās 
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stabilitātes nodrošināšanai.
Pieņēma lēmumu ar 2012. gada 1. septembri 

slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piederoša zemes gabala Birzgales pagastā, 
Ķeguma novadā daļas 0,05 ha platībā nomu 
bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām 
uz laiku līdz 2013. gada 31. decembrim, 
ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 
termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. 
Nomnieks papildus nomas maksai maksā 
nekustamā īpašuma nodokli.

Nolēma ar 2012. gada 1. septembri slēgt 
Zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piederoša zemes gabala Birzgales pagastā, 
Ķeguma novadā daļas 0,07 ha platībā nomu 
bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām 
uz laiku līdz 2013. gada 31. decembrim, 
ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 
termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. 
Nomnieks papildus nomas maksai maksā 
nekustamā īpašuma nodokli.

Pieņēma lēmumu slēgt Zemes nomas 
līgumu par pašvaldībai piederoša zemes 
gabala Birzgales pagastā, Ķeguma novadā 
daļas 0,21 ha platībā nomu bez apbūves 
tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku 
līdz 2013. gada 31. decembrim, ar tiesībām 
pagarināt zemes nomas līguma termiņu, 
nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks 
papildus nomas maksai maksā nekustamā 
īpašuma nodokli.

Nolēma atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam Birzgales 
pag., Ķeguma nov., platība 48,20 ha. Platības 
tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas.

Pieņēma lēmumu atļaut uzsākt zemes 
ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma 
Rembates pag., Ķeguma nov., platība 1,56 ha.

Pieņēma lēmumu atļaut izstrādāt zemes 
ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov., pirmajai 
zemes vienībai ar platību 1,20 ha. Platības 
tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas.

Nolēma no nekustamā īpašuma Birzgales 
pag., Ķeguma nov., atdalīt zemes vienību, 
platība 2,30 ha; nekustamajam īpašumam 
piešķirt nosaukumu “Bergmaņi”, Birzgales 
pag., Ķeguma nov.; noteikt zemes gabala 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Nolēma no nekustamā īpašuma Rembate, 
Rembates pag., Ķeguma nov., atdalīt ceturto 
zemes vienību, platība 3,70 ha. Atdalītajai 
zemes vienībai: piešķirt nosaukumu “Zuriņi”, 
Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.; 
noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība. 

Pieņēma lēmumu piešķirt nekustamajam 
īpašumam, kas sastāv no zemes gabala ar 
platību 6,30 ha un palīgēkas, jaunu vienotu 
adresi „Lapiņi”, Rembates pag., Ķeguma nov.

Saglabāt nosaukumu „Krūmiņi”, Rembates 
pag., Ķeguma nov. nekustamajam īpašumam 
ar platību 6,10 ha.

Nolēma apstiprināt Ķeguma novada 

pašvaldības administrācijas darba kārtības 
noteikumus, kā arī Ķeguma novada 
pašvaldības Birzgales pagasta pārvaldes 
darba kārtības noteikumus.

Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no 
astoņiem juridiskām personām nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 
īpašumu Rembates pagastā, Ķeguma novadā 
un sešiem nekustamajiem īpašumiem 
Ķegumā, Ķeguma novadā, kā arī no 
nekustamā īpašuma Birzgalē, Birzgales 
pagastā, piedziņu vēršot uz parādnieku 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 
un nekustamo īpašumu.

Pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīdus 
kārtībā no uzņēmuma, juridiskā adrese 
Rīga, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
par nekustamo īpašumu Ķegumā, Ķeguma 
novadā, piedziņu vēršot uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 
un nekustamo īpašumu.

Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar 
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” 
par sadarbību informācijas apmaiņā, 
lai nodrošinātu pašvaldības pilnvarotās 
institūcijas, kas kontrolē transportlīdzekļu 
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 
ievērošanu, piemēroto naudas sodu iekasēšanu 
un ieskaitīšanu pašvaldības budžetā uz laiku 
līdz 2013. gada 31. decembrim. Sadarbības 
līgumā noteiktās kārtības realizēšanai 
pilnvarot Ķeguma novada pašvaldības 
policijas darbiniekus: 

inspektoru R. Liepiņu, 
kārtībnieku J. Matrosovu, 
kārtībnieku A. Munduru.
Pieņēma lēmumu slēgt dzīvojamās telpas 

īres līgumu par īres tiesībām uz ½ no istabas, 
platība 7,2 kv.m., dzīvoklī Birzgales pag., 
Ķeguma nov., nosakot īres maksas peļņas 
daļu 0,08 Ls /kv.m. Īrnieks papildus maksā 
likumā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumus.

Slēgt vienošanos ar dzīvokļa Birzgale, 
Birzgales pag., Ķeguma nov. telpas īrnieci par 
izīrējamās platības maiņu.

Nolēma Uzņemt VPII „Gaismiņa” divus 
audzēkņus. 

Pieņēma lēmumu piešķirt īres tiesības uz 
pašvaldības dzīvokli, kas atrodas Birzgalē, 
Birzgales pagastā, Ķeguma novadā. Slēgt 
dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 
līdz 2017. gada 31. decembrim. Īrnieka 
pienākums ir vienas nedēļas laikā no lēmuma 
saņemšanas dienas noslēgt līgumu par 
dzīvojamās telpas īri un apsaimniekošanu ar 
apsaimniekotāju.

Nolēma izbeigt 2004. gada 30. novembra 
Dzīvojamās telpas īres līgumu, noslēgtu par 
dzīvokļa Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma 
novadā, īri, ar 2012. gada 01. oktobri. Slēgt 
vienošanos par īres un komunālo maksājumu 
parāda atmaksu ar atmaksas termiņu līdz 
2012. gada 31. decembrim.

Pieņēma lēmumu piešķirt Ķeguma novada 
domes priekšsēdētāja vietniekam Raivim 
Ūzulam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 
2 kalendārās nedēļas, sākot ar 2012. gada        
17. septembri. 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par 
veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem 
darbiem novadā par periodu no 22.08.2012.

1. Šobrīd ir zināmi Zied zemes konkursa 
rezultāti – no 9 iesniegtajiem Ķeguma novada 
domes projektu iesniegumiem viens ir guvis 
atbalstu. Šim projektam ir veikts iepirkums 
„Āra trenažieru, velostatīvu un pludmales 
pārģērbšanās kabīņu iegāde un uzstādīšana 
Ķeguma pludmalē”, kuram piedāvājumu 
iesniegšanas termiņā 27.08.2012 tika 
iesniegts viens piedāvājums iepirkuma Daļā 
Nr.1 „Āra trenažieru un velostatīvu iegāde un 
uzstādīšana Ķeguma pludmalē”.

2. 25.08.2012 izsludinātajam iepirkumam 
„Lietotas vieglās automašīnas iegāde 
Birzgales pagasta pārvaldes vajadzībām” 
piedāvājumu iesniegšanas termiņā 
05.09.2012 tika iesniegti divi piedāvājumi no 
viena pretendenta.

3. SIA „MN Īpašumi” turpina Ķeguma 
Tautas nama iekšējās rekonstrukcijas darbus.

4. SIA „RRKP būve” turpina siltināšanas 
darbus Birzgales iestādēs un Ķegumā domes 
garāžās un ambulancē, un turpinās darbi arī 
Rembates skolas internāta ēkā.

5. SIA „Ulre” turpina ēkas renovācijas 
darbus Ķeguma SAC, Rīgas ielā 12. 

6. SIA „Svillas” turpina Tomes tautas nama 
ēkas renovācijas darbus.

7. SIA „VIA MEŽS” ir pabeidzis 
stāvlaukuma izbūvi pie Ķeguma bibliotēkas. 
Turpinās rekonstrukcijas darbi Daugavgrīvas 
un Komunālās ielas posmā, kur arī tiks 
izbūvēta autostāvvieta iepretim PII 
„Gaismiņa”.

8. Tomes skolā no Tomes tautas nama 
pārceltā bibliotēka ir iekārtota un arī pilnībā 
aprīkota (nodrošināts interneta pieslēgums, 
uzstādīta apsardzes un ugunsdrošības 
signalizācija).

9. Būvnieki – Personu grupa SIA 
„ASFALTBŪVE” un SIA „Ķekava –PMK” 
turpina Ozolu ielas rekonstrukcijas būvdarbus 
Ķegumā. 

10. Būvnieki – Personu apvienība SIA 
„KUUM” un SIA „VIDES TEHNIKA” 
turpina Rembates skolas internāta 
rekonstrukciju sociālās aprūpes centra 
vajadzībām. 

11. Izmantojot lidlauka plāksnes, ir 
izveidots malkas uzglabāšanas laukums 
pie Rembates internāta katlu mājas (pilnībā 
pabeigs montāžu, kad pabeigs siltināt ēkas 
cokolu).

12. Ir pabeigta bērnu rotaļu laukuma iekārtu 
uzstādīšana. 

13. 23. augustā Heraldikas komisijā tika 
izskatīti mūsu sagatavotie priekšlikumi par 
ģerboņiem, kuri tika pilnībā noraidīti un 
uzdots sagatavot jaunus priekšlikumus ar 
vairākiem variantiem.

14. Ir noslēgts jauns līgums par 
datortehnikas apkalpošanu ar SIA „Elvīras 
kompānija”.

15. Ir noslēgts jauns līgums par LIS 
„Namejs” ieviešanu ar Mārtiņu Egli.
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SIA
„SOLID METAL”

Licence Nr. 2010-02/269

IEPĒRK MELNOS UN KRĀSAINOS
METĀLLŪŽŅUS

Rembate, Katlu iela, „Mētras”
- sekojiet reklāmas zīmēm!

Izbraucam uz objektiem, veicam griešanu, 
kraušanu. Svēršana ar verificētiem sva-
riem. Godīga attieksme, ātra samaksa.

Autoevakuātora pakalpojumi
- a/m, busi, traktori līdz 4 t.

Ražošanas vadītāja Maija Janševska.
T. 26 338 775, 65055947

Laikraksta nākamais numurs iznāks
19. oktobrī.

Publikācijas ar ilustratīvo materiālu lūdzam 
iesūtīt līdz 8. oktobrim uz 

e-pastu: keguma.avize@inbox.lv
Tālrunis: 26986241

“Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī tīmeklī
www.kegums.lv

9. oktobrī
rembates tautas nams 

organizē braucienu uz Dailes teātri 

Dž.Dž. Džilindžers izrāde

“Primadonas”
plkst. 19:00, cena 8 Ls plus samaksa 

par transportu. 
Sīkāka informācija pie Sanitas     

mob.t. 29321083 

13. oktobrī Plkst. 18:00 
Rembates Tautas namā izrāde

“Pauks un Šmauks” 
viesojas teātra studija “Estepatās” 

ieeja 0.50 Ls

20. OKTOBRĪ
Pie Ķeguma Tautas nama 

Jau no plkst. 9:00 

Rudens Gadatirgus
plkst. 10:00 koncerts

Ķirbja kungam par godu
Ķirbju izstāde

Leposimies un parādīsim katrs,
kas tajā dārzā izaudzis. 

Novērtēsim lielākos, skaistākos ķirbjus 
un dalīsimies gardās receptēs, ko mēs 

varam no viņa sagatavot.

SIA „Kliers” /Lic.Nr. CS12ME0035/
sadarbībā ar SIA „Rembates Metāls”
•  iepērk metāllūžņus
•  konstrukciju demontāža, izvešana
•  norakstām, utilizējam a/m

Ātra samaksa!
Rembate, T. 29320387, 65055821

PRIVāTSLuDInāJuMI

Mūžībā aizgājuši
Tik daudz siltu vārdu teici,

Tik daudz mīlestības prati dot.
Darbu grūtāko ar smaidu veici,
Paldies, dzīvei teici, klusi aizejot.

jevlampija Andrejeva 
26.02.1938. – 19.08.2012.

Austra Miķelsone 
22.06.1914. – 01.09.2012.

Pārdodu medu T. 26182284
Vēlos īrēt vienistabas dzīvokli Ķegumā            
T. 29710924, Agita
Adu ar adāmmašīnu dažādus izstrādājumus 
– cepures, šalles, plecu lakatus, pončo, ja-
kas, džemperus, u.c. Pasūtījumus pieņemu 
pa telefonu 28316569

2012. gada 24. augusts

Paziņojums
Pēc aptaujas rezultātiem vairākums cilvēku ir balsojuši par to, ka arī turpmāk

Ķeguma kapos luterāņu kapusvētki paliks kā līdz šim – augusta mēneša
otrajā svētdienā plkst. 14.00

Draudzes padome

Vingrošana sieVietēm!
Sākot no oktobra mēneša trešdienās

18.00 Ķeguma skolas aktu zālē. 
Kalanētika, pilates, strečings un

dažāda veida aktivitātes.
Nodarbības bezmaksas.

Linda Markusa – Ciematniece
Tel. 22329190

27. septembrī plkst. 17.00
Tomes skolā sanāksim

uz pirmo folkloras kopas
nodarbību

Aicināti visi, kam patīk sadziedāt, sadancot, 
nosvinēt gadskārtu ieražu svētkus

senlatviešu tradīcijās.
Var nākt visa ģimene kopā! 

Gaidīsim arī mūzikas instrumentu
spēlētājus, kuri varēs atsvaidzināt savu spē-
lētprasmi ( vijole, akordeons, ermoņikas, 
flauta, stabule, bungas, kokle, mandolīna, 

kontrabass u.c. ) vai iemācīs to citiem.
Lai top savam, mūsu un citu priekam!

Cerot uz atsaucību – Dace Priedoliņa
Tālr. Informācijai – 28354648

Š.g. 20.oktobrī plkst. 14:00 
Ķeguma Komercnovirziena

vidusskolas zālē
notiks Ķeguma deju kopas

„RASA”
 5 gadu darbības jubilejas koncerts 

„Deju un dziesmu virpulī” .
Būsiet visi mīļi gaidīti.

Jaunais
IESVĒTES MĀCĪBU

nodarbību cikls ir iesācies
2012. gada 14. septembrī

Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Uz nodarbībām piektdienu vakaros

plkst. 19.00 ir mīļi aicināti visi, kuri vēlas 
sakārtot savas attiecības ar Dievu, meklē 
atbildes uz saviem dzīves jautājumiem,

vēlas kristīties, iesvētīties, kļūt par 
krustvecākiem vai laulāties vai, varbūt

vienkārši šajās vakara nodarbībās varēsi 
padomāt par sevi un savu dzīvi.

Nodarbības vadīs Ķeguma un Lielvārdes evaņģē-
liski luterisko draudžu mācītājs Ingus Dāboliņš

TOMES TAUTAS NAMS
GAIDA JŪS!

Tomes tautas namā septembrī atsāks savu 
darbu dāmu vokālais ansamblis – vadītāja 

Ingrīda Strapcāne.
Nodarbības notiks trešdienās plkst. 18.30 

Tomes pamatskolas telpās.
Pārējie kolektīvi savu darbību varēs 

uzsākt oktobrī un tie ir :
jauniešu vokālais ansamblis – vadītāja 

Marija Sprukule
Dramatiskais kolektīvs – vadītāja             

Agita Freiberga
Veselības vingrošana – vadītāja                

Laima Semionova 
Kolektīvos gaidām gan esošos, gan jaunus 

dalībniekus!
Ļoti gaidīsim Jūs.

interesēties par nodarbību laikiem un 
vietu, kā arī pietikties, zvanot:

65067977 vai 27843230
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