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

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

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

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

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

Kintija Sparāne

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

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

Uzsākot līgumā paredzētos pro-
jektēšanas darbus, tika konstatēts, 

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

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

Kintija Sparāne

Tomes pagastā 
nosvin pavasara 

saulgriežus
 6.lpp.

Papildu fi nansējums VPII „Gaismiņa”

ILMĀRS 
ZEMNIEKS,
Ķeguma 
novada 
domes 
priekšsēdētājs

Pavasaris ir 
atnācis!

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

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

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

Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

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

Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks 
iepazīstas ar katlumāju.

2020. gada augustā tika uzsākta 
Ķeguma novada iedzīvotāju un 
pašvaldības ilgi gaidītā Ogres ielas 
rekonstrukcija Ķegumā.

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma zie-
mas-pavasara periodā darbi strauji 

tuvojas noslēgumam, un Ķeguma pil-
sēta būs ieguvusi vēl vienu sakārtotu 
infrastruktūras objektu – ielas pār-
būves ietvaros veikta esošo sadzīves 
un lietus kanalizācijas tīklu un ielas 
apgaismojuma sistēmas rekonstrukci-
ja, jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu 

izbūve, ielas brauktuves un gājēju 
ietves, pieslēgumu un stāvlaukumu 
rekonstrukcija.

Darbi veikti saskaņā ar SIA 
“BM-projekts” izstrādāto būvprojek-
tu, būvdarbu veicējs SIA “ASFALT-
BŪVE” un SIA “ĶEKAVA-PMK”.

Ķeguma novadā
aizvadīta Lielā Talka
Sestdien, 24. aprīlī, Ķeguma novadā 
aizvadīta Lielā Talka. Lai gan šogad 
atsaucība bija salīdzinoši mazāka 
kā ierasts, talkotāju netrūka. 
Ievērojot valstī noteiktos epidemio-
loģiskās drošības noteikumus, ikvie-
nam bija iespēja  talkot individuāli – 
“solo” talkās, divatā – “duo” talkās 
vai vienas mājsaimniecības ietvaros – 
“ģimenes talkās”.

Glāžšķūņa iedzīvotāji bija visak-
tīvākie talkotāji. Kopīgiem spēkiem 
tika sakopta un labiekārtota teritorija 
pie Ogres upes. Vēja brāzmās bija 

nolauzts koks, kas talkas laikā tika 
sazāģēts un pārvērsts bluķīšos, uz 
kuriem apsēsties. Talcinieki sagrāba 
lapas, izzāģēja kārklus un savāca ma-
zos kociņus, lai jau saulgriežu laikā 
varētu kopīgi pavadīt laiku pie upes 
krastiem.

Vairāki iedzīvotāji izvēlējās dar-
boties solo un duo talkās, tādejādi 
sakopjot piemājas apkaimi vai sava 
uzņēmuma teritoriju.

SIA “Ķeguma Stars” parūpējās 
par maisu aizvešanu un Lielās Talkas 
koordinēšanu.
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Noslēdzas Ogres ielas rekonstrukcija

Rūķu parkā sākušies labiekārtošanas darbi
Iestājoties pavasarim Birzgales pa-
gasta Rūķu parkā sākušies vides 
labiekārtošanas darbi. 

Tie plānoti vairākos posmos. Šobrīd 
parkā tiek izzāģēti novecojušie koki, 
no kuriem lielākā daļa ir ābeles. Tik-
līdz noslēgsies darbi pie koku izzāģē-
šanas, sāksies labiekārtošanas darbu 
otrais posms – tiks stādīti jauni koci-
ņi, veidoti apstādījumi un turpināsies 
labiekārtošanas darbi.

Iedzīvotāji tiks informēti par tā-
lākajiem vides labiekārtošanas dar-
biem.

Aicina nodot nevajadzīgo elektrotehniku un 
laimēt noderīgas balvas
AS “Latvijas Zaļais punkts” 
un vides apsaimniekošanas uz-
ņēmums SIA “Eco Baltia vide” 
sadarbībā ar Ķeguma novada 
pašvaldību un SIA “Ķeguma 
Stars” kampaņas “Viegla šķi-
rošanās” ietvaros aicina Ķegu-
ma pilsētas un novada iedzīvo-
tājus piedalīties nolietotās un 
vairs nevajadzīgās elektroteh-
nikas šķirošanas akcijā, kas 
no šī gada 1. līdz 31. maijam 
notiks atkritumu šķirošanas 
laukumā Ķegumā, Celtnieku 
ielā 1A. 

Akcijā iedzīvotāji var nodot 
gan lielo sadzīves tehniku, tajā 
skaitā ledusskapjus, veļas mašī-
nas, plītis, trauku mazgājamās 
mašīnas u.c., gan arī mazo tehni-

ku, piemēram, mikroviļņu krās-
nis, blenderus, elektriskos sva-
rus, fēnus, virtuves kombainus 
un citas ierīces, kā arī papildus 
kopā ar elektroniku var nodot uz-
krātās baterijas un akumulatorus.

Pēc elektrotehnikas nodoša-
nas šķirošanas laukumā, ikviens 
dalībnieks varēs reģistrēties iz-
lozei un pretendēt uz patīkamām 
un noderīgām balvām, piemē-
ram, veikala “Maxima” dāvanu 
kartēm 50 eiro vērtībā, kā arī 
pārsteiguma balvām no Latvijas 
Zaļā punkta. Tāpat starp visiem 
akcijas dalībniekiem tiks izlozē-
ta lielā balva – jauns televizors. 
Balvu izloze notiks jūnijā, par ko 
plašāka informācija būs pieejama 
www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”.
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Skolēnu nodarbinātība 
vasaras brīvlaikā

Kamanu suņu sporta sacensī-
bas pēc 2 gadu pauzes veiksmī-
gi atgriezās Ķeguma novadā 
– Rata kalnā, kur notika IFSS 
Pasaules kausa posms “Ripo 
Rati”, ko organizēja Latvijas 
Kamanu suņu sporta federāci-
jas klubs “Zemu lidojoši suņi.” 

Pasākums pulcēja ne tika sportis-
tus no Latvijas, bet, izejot visus 
COVID-19 drošības protokolus, 
arī no Somijas. Divu dienu ga-
rumā sportisti sacentās kanik-
rosa, baikdžoringa, skūteru un 
velokartu klasēs. Kontrastā +28o 
temperatūrai (kad sacensības bija 
jāpārceļ uz vēlākām vakara stun-
dām) tieši 2 gadus atpakaļ, šoreiz 
valdīja ziemīgi-pavasarīgi aps-
tākļi – ar sniegu, krusu, lietu, ik 
pa laikam atvēsinot dalībniekus 
un jo īpaši suņus, kas sacentās 
4,7 km trasē, temperatūrām ne-
pārsniedzot +4o.

Pēc sertificētajiem sacensību 
rezultātiem, kurus ar čipiem uz-
ņēma speciālisti no “Smeceres-
sils”, labākos laikus sasniedza: 
Dace Almane sieviešu kanikorsā 
un Uldis Kuklis vīriešu ieskaitē 
(Zemgales kinoloģiskais klubs); 
Aleksis Merga un ķegumietis 
suns Marvels, uzvarot vīriešu 
baikdžoringa ieskaitē, piede-
vām abās sacensību dienās uz-
rādot trases rekordus, (Zemu 
lidojoši suņi Born To Fly team 
/MBT-Nīca) un Heidi Liimatai-
nen no Somijas sieviešu ieskai-
tē, kā arī Artūrs Jakobsons viena 
suņa skūteru klasē (DogSport 
Carnikava) un Kaspars Krievs 
(DogSport Carnikava) divu suņu 

skūteru ieskaitē un visbeidzot 
Mārtiņš Kristons un viņa četru 
suņu pajūgs bija labākie velo-
kartu ieskaitē pārstāvot Kamanu 
suņu sporta klubu.

Papildus Nordic ieskaitē 
(kurā startē tikai ziemeļu suņu 
šķirņu pārstāvji) labākos rezultā-
tus uzrādīja klubu “Sniega suņi” 
un “Kamanu suņu sporta klubs” 
pārstāvji.

Zemu lidojoši suņi izsaka pa-
teicību Ķeguma novada domei 

par operatīvo pasākuma saska-
ņošanu un atbalstu vairāku gadu 
garumā, kā arī Artūram Kova-
ļevskim (Garšu sēta) par orga-
nizatoru / tiesnešu komandas 
ēdināšanu divu dienu garumā. 
Pasākums diemžēl notika bez 
skatītājiem, bet tāpēc vakcinē-
simies un tiksimies jau drīzumā 
klātienē jaunos sporta pasāku-
mos!

Inga Ļeonova

Rata kalnā notikušas kamanu suņu 
sporta sacensības

Ķeguma novada pašvaldība 
izsludina pieteikšanos dalībai 
Nodarbinātības valsts aģen-
tūras organizētajā nodarbi-
nātības pasākumā „Nodar-
binātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, spe-
ciālās vai profesionālās izglītī-
bas iestādēs” Ķeguma novada 
pašvaldībā Ķeguma novadā 
deklarētiem bērniem pašval-
dības līdzfinansētajās darba 
vietās.

Nodarbinātības valsts aģen-
tūra (turpmāk - NVA) sadarbībā 
ar darba devējiem arī šovasar no 
jūnija sākuma līdz augusta bei-
gām īstenos aktīvās nodarbinā-
tības pasākumu „Nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā per-
sonām, kuras iegūst izglītību vis-
pārējās, speciālās vai profesionā-
lās izglītības iestādēs” (turpmāk 
- Pasākums), kurā varēs piedalī-
ties skolēni vecumā no 15 līdz 20 
gadiem, kuri mācās vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglī-
tības iestādēs.

Lai palielinātu skolēnu ie-
spējas iesaistei Pasākumā, kurā 
skolēni iegūst praktisku pieredzi 
par darba tirgus vidi, uzzina, kas 
ir darba intervija, darba līguma 
noslēgšana, darba pienākumi un 
darba tiesiskās attiecības, un vei-
cinātu komersantu interesi par 
dalību Pasākumā, Ķeguma no-
vada pašvaldības dome ir izstrā-
dājusi „Skolēnu nodarbinātības 
organizēšanas vasaras brīvlaikā 
Ķeguma novadā nolikumu” (ap-
stiprināts ar Ķeguma novada do-
mes 2016. gada 16. marta lēmu-
mu Nr. 97 (protokols Nr. 9, 9.§)). 
Nolikumā noteikta gan darba 
devēju - komersantu, kuri pieda-
lās Pasākumā, atbalsta kārtība, 
gan skolēnu pieteikšanās kārtība 
Ķeguma novada pašvaldības lī-
dzfinansētajām un izveidotajām 
darba vietām. 

Šajā gadā pašvaldība Pasāku-
ma ietvaros NVA iesniegusi pie-
teikumu 32 darba vietu izveidei 
un plāno atbalstīt vismaz 15 ko-
mersantu izveidotās darba vietas 

ar līdzfinansējumu 25% apmērā 
no valstī noteiktās minimālās al-
gas mēnesī.

KAS JĀDARA SKOLĒ-
NAM, lai pieteiktos pašvaldī-
bas izveidotajai vai līdzfinan-
sētajai darba vietai?

Skolēns, skolēna vecāks vai 
aizbildnis no 2021. gada 14. 
maija līdz  2021. gada 21. maija 
plkst. 13:00 iesniedz pašvaldībā 
Lāčplēša ielā 1, Klientu apkal-
pošanas centrā noteiktas formas 
iesniegumu (Nolikuma 1.pieli-
kums, skatīt pašvaldības mājas 
lapā: http://www.kegumanovads.
lv/files/2017/citi/nolikums_sko-
lenu_darbs.pdf), ārsta izziņu 
(forma 027/U), kurā norādīts, 
ka skolēna veselības stāvoklis 
ir atbilstošs algota darba veikša-
nai atbilstoši LR normatīvo aktu 
prasībām, un izziņu no mācību 
iestādes, kurā ietverta šāda infor-
mācija: apliecinājums, ka sko-
lēns mācās konkrētajā mācību 
iestādē, un skolēna mācību darba 
novērtējums: I semestra liecība.

KAS JĀDARA KOMER-
SANTAM, lai pieteiktos līdzfi-
nansējumam skolēna darba 
vietai?

Komersantiem ir iespēja pie-
teikties dalībai Nodarbinātības 
valsts aģentūras organizētajā 
nodarbinātības pasākumā „No-
darbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs” 
pašvaldības līdzfinansētajām 
darba vietām no 2021. gada 14. 
maija līdz  2021. gada 21. mai-
ja plkst. 13:00, iesniedzot paš-
valdībā Lāčplēša ielā 1, Klientu 
apkalpošanas centrā noteiktas 
formas pieteikumu (Nolikuma 
2.pielikums, skatīt pašvaldības 
mājas lapā:

http://www.kegumanovads.
lv/files/2017/citi/nolikums_sko-
lenu_darbs.pdf)

 Sīkāku informāciju par Pasā-
kumu var iegūt NVA mājas lapā, 
par pašvaldības piedāvātajām ie-
spējām: tālr. 65055441; e-pasts: 
dace.soboleva@kegums.lv

Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīms 2021. gada vasarā

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” darba režīms 
2021. gada vasaras mēnešos

Laiks Darba režīms
01.06.2021. – 31.08.2021. VPII „Gaismiņa” strādā, ņemot vērā faktisko bērnu 

skaitu, organizējot darbu
jaukta vecuma apvienotās grupiņās 

(viena mēneša “burbulī”)

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” darba režīms 
2021. gada vasaras mēnešos

Laiks Darba režīms

01.06.2021.- 31.08.2021.

VPII „ Birztaliņa” strādā, ņemot vērā faktisko 
bērnu skaitu un organizējot darbu

 jaukta vecuma apvienotās  grupiņās
(viena mēneša “burbulī”)

Ministru kabineta 09.06.2020. 
noteikumu Nr. 360 “Epidemio-
loģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai” 32.7 2.1. punkts 

nosaka, ka ir pārtraukta mācību 
procesa norise klātienē visās iz-
glītības iestādēs un nodrošinā-
tas mācības attālināti, izņemot 
pirmsskolas izglītības program-

mas apguvi. 
Mācību procesu īsteno, veicot 
izglītības iestādē klātienē no-
darbināto iknedēļas testēšanu un 
nodrošinot, ka izglītības iestādē 

nodarbinātie ievēro epidemiolo-
ģiskās drošības prasības.
Ķeguma novada pašvaldības 
dome apstiprinājusi Vispārējās 
pirmsskolas izglītības iestāžu 

„Gaismiņa” un „Birztaliņa” dar-
ba režīmu 2021. gada vasaras 
mēnešiem:
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Sociālais dienests informē par izmaiņām normatīvajos 
aktos un aicina saņemt sociālo palīdzību

Pēc mēneša, 5. jūnijā, gaidā-
majās pašvaldību vēlēšanās vē-
lētāji varēs balsot jebkurā sava 
vēlēšanu apgabala iecirknī, kā 
balsošanas dokumentu izman-
tojot gan pasi, gan personas 
apliecību. Vēlētāju uzskaitei 
vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi 
tiks lietots elektronisks tiešsais-
tes vēlētāju reģistrs.

Iecirknī vēlēšanu komisijas dar-
binieks ar viedierīci noskenēs 
vēlētāja pases  vai personas ap-
liecības svītrkodu vai QR kodu, 
un pārliecināsies, ka vēlētājs ir 
iekļauts attiecīgās pašvaldības 
vēlētāju sarakstā un vēlētāju re-
ģistrā jau nav atzīmes par viņa 
piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā 
balsotājs tiks atzīmēts elektronis-

kajā vēlētāju sarakstā, savukārt 
iecirkņa komisijas darbinieks zi-
ņas par vēlētāju ierakstīs papīra 
balsotāju sarakstā, kur vēlētājam 
būs jāparakstās par vēlēšanu ap-
loksnes un vēlēšanu zīmju sa-
ņemšanu. 

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ 
nebūs iespējams izmantot tieš-
saistes vēlētāju reģistru, vēlētāji 
varēs nobalsot reģistrācijas ap-
loksnē. Vēlētāju ierakstīs atseviš-
ķā balsotāju sarakstā, kurā vēlē-
tājs parakstīsies par balsošanas 
materiālu saņemšanu. Vēlētājam 
kopā ar vēlēšanu aploksni un 
zīmēm tiks izsniegta vēl viena 
aploksne - reģistrācijas aploks-
ne, uz kuras būs vēlētāja vārds, 
uzvārds un personas kods. Pēc 
tam, kad izvēle izdarīta, vēlētā-
jam anonīmā vēlēšanu aploksne 
ar balsojumu būs jāievieto reģis-
trācijas aploksnē. Reģistrācijas 
aploksne būs jānodod iecirkņa 
darbiniekam pie vēlēšanu kastes, 
kurš to apzīmogos ar iecirkņa zī-
mogu un iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra 
darbībai atjaunojoties, vēlēšanu 
komisija pārbaudīs, vai vēlētāja 
balsojums nav reģistrēts citā ie-

cirknī. Ja vēlējs nebūs nobalsojis 
citā iecirknī, balsotāju sarakstā 
atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, 
un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo 
laiku būs nobalsojis citā iecirknī, 
balsojums tiks dzēsts un netiks 
līdzskaitīts.

Pašvaldību vēlēšanās katras 
pašvaldības administratīvā teri-
torija veido atsevišķu vēlēšanu 
apgabalu. 2021. gada 5. jūnija 
pašvaldību vēlēšanas notiks 41 
vēlēšanu apgabalā - jaunajās ad-
ministratīvajās teritorijās - sešās 
valstspilsētās un 35 novados. 
Piemēram, jaunveidojamais 
Dienvidkurzemes novads ir viens 
vēlēšanu apgabals, un šī novada 
vēlētāji var balsot jebkurā sev 
tuvākajā iecirknī vēlēšanu apga-
bala robežās.

Sava vēlēšanu apgabala ie-
cirkņus ikviens vēlētājs var 
noskaidrot Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājaslapā www.cvk.
lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. 
Savukārt savu vēlēšanu apgaba-
lu iespējams noskaidrot Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvaldes 
(PMLP) e-pakalpojumā “Vēlē-
šanu apgabala noskaidrošana”. 
Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem 

un vēlēšanu apgabalu, kurā vē-
lētājs reģistrēts vēlēšanām, var 
saņemt arī, zvanot Centrālās 
vēlēšanu komisijas uzziņu tālru-
nim 67049999. Tālrunis strādā 
katru dienu no pulksten 9.00 līdz 
20.00.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jū-
nijā,  būs no pulksten 7.00 līdz 
20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī 
iespēju nobalsot iepriekš:

• pirmdien, 31. maijā, no 
plkst. 16.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 3. jūnijā, no 
plkst. 9.00 līdz 16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no 
plkst. 13.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kuriem veselības 
stāvokļa dēļ nebūs iespējas no-
kļūt vēlēšanu iecirknī, var pie-
teikties balsošanai savā atrašanās 
vietā. Pieteikt balsošanu atraša-
nās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. 
maija varēs vēlēšanu iecirkņos. 
Savukārt, ja ir iespēja iesniegu-
mu parakstīt ar drošu elektronis-
ko parakstu vai nosūtīt pa pastu, 
tad to var iesniegt arī pašvaldības 
vēlēšanu komisijai. 

Tiesības piedalīties pašval-

dību vēlēšanās ir Latvijas un  
Eiropas Savienības dalībvalstu 
pilsoņiem no 18 gadu vecuma, 
kuri bija reģistrēti dzīvesvietā at-
tiecīgās pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā vismaz 90 dienas 
pirms vēlēšanu dienas  (šā gada 
7. martā) vai kuriem attiecīgajā 
pašvaldībā pieder nekustamais 
īpašums. Vēlētājiem, kuri vē-
las vēlēt pašvaldībā, kur viņiem 
pieder nekustamais īpašums, līdz 
27. maijam ir jāpiereģistrējas 
balsošanai attiecīgajā vēlēšanu 
apgabalā. Pieteikt vēlēšanu ap-
gabala maiņu iespējams PMLP 
e-pakalpojumā “Vēlēšanu apga-
bala noskaidrošana un maiņa” 
vai jebkurā pašvaldības dzīves-
vietas deklarēšanas iestādē.

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas 
šogad nenotiks, jo dome tika ie-
vēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un 
tā turpinās strādāt līdz 2025. gada 
vēlēšanām.

Laura Zaharova
Centrālās vēlēšanu komisijas

Informācijas nodaļas vadītāja

Ir stājušies spējā Ķeguma no-
vada saistošie noteikumi “Par 
maznodrošinātas mājsaimnie-
cības ienākumu slieksni Ķegu-
ma novadā”, kuri nosaka, ka 
ienākumu slieksnis pirmajai un 
vienīgajai personai mājsaim-
niecībā ir 327,00 eur, bet pārē-
jām personām mājsaimniecībā 
229,00 eur, savukārt ar 2021. 
gada 1. janvāri visā valstī trūcī-
gas mājsaimniecības ienākumu 
slieksnis pirmajai vai vienīga-
jai personai mājsaimniecībā ir 
272,00 eur, bet pārējām perso-
nām mājsaimniecībā – 190,00 
eur.

Mājsaimniecība konkrētajā situ-
ācijā nozīmē, ka tās ir vairākas 
personas, kuras dzīvo vienā mā-
joklī un kopīgi sedz izdevumus, 
vai viena persona, kura saimnie-
ko atsevišķi.

Mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšana tiek veikta 
saskaņā Ministru kabineta no-
teikumiem Nr. 809 “Noteikumi 
par mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības saņemšanu”. Lai no-
skaidrotu, vai mājsaimniecībai ir 
tiesības iegūt trūcīgas vai maz-
nodrošinātas mājsaimniecības 
statusu, jāvēršas Ķeguma novada 

sociālajā dienestā, iesniedzot:
- iesniegumu;
- darba devēja izziņu par 

darba samaksu par pilniem pē-
dējiem trim kalendāra mēnešiem 
par katru darba ņēmēju mājsaim-
niecībā; 

- izziņu par ienākumiem 
no saimnieciskās darbības par 
pēdējiem trim kalendāra mēne-
šiem par katru saimnieciskās dar-
bības veicēju mājsaimniecībā;

- visu mājsaimniecībā 
esošo personu kredītiestāžu vai 
pasta norēķinu sistēmas kontu 
pārskatus par pilniem pēdējiem 
trim kalendāra mēnešiem; 

- dokumentus, kas ap-
liecina neregulāra rakstura ienā-
kumus u.c., savukārt sociālais 
darbinieks pārbaudīs  iesniegtos 
dokumentus, izmantojot valsts 
un pašvaldības informācijas sis-
tēmās esošos datus un sagatavos 
noteikta parauga iztikas līdzekļu 
deklarāciju.

Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likuma 36.pantā 
ir noteikts, ka, novērtējot māj-
saimniecības materiālos resur-
sus, ņem vērā ienākumus, kas 
veidojas pēc nodokļu nomaksas, 
un ir noteikta virkne ienākumu, 
kuri netiek ņemti vērā pie māj-
saimniecības kopējiem ienā-

kumiem, piemēram - ģimenes 
valsts pabalstu un piemaksas 
pie šī pabalsta; bērna invalīda 
kopšanas pabalstu; pabalstu in-
valīdam, kuram nepieciešama 
kopšana; pabalstu par asistenta 
izmantošanu; pabalstu transporta 
izdevumu kompensēšanai inva-
līdam, kuram ir apgrūtināta pār-
vietošanās; pabalstu ar celiakiju 
slimam bērnam; pabalstus bērna 
piedzimšanas un personas nāves 
gadījumā; studējošā kredītu; sti-
pendijas personām, kuras mācās 
vai studē, līdz minimālās mēneša 
darba algas apmēram; personai 
sniegto finansiālo atbalstu par 
dalību aktīvajos nodarbinātības 
pasākumos, izņemot pasākumus 
ar darba līgumu slēgšanu, algo-
tos pagaidu sabiedriskos darbus, 
dotāciju bezdarbnieka ikmēneša 
ienākumiem komercdarbības un 
pašnodarbinātības uzsākšanai; 
pārmaksāto iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa atmaksu; pašvaldī-
bas sociālās palīdzības pabalstus 
un pašvaldību brīvprātīgo inicia-
tīvu pabalstus u.c.

Vēl – tiks vērtēta atbilstība 
konkrētiem nosacījumiem par 
mājsaimniecībai piederošo kus-
tamo, nekustamo īpašumu un 
uzkrājumiem. Tātad, mājsaim-
niecībai var piederēt nekustamais 

īpašums vai tā daļa, kur savu 
dzīvesvietu deklarējis un dzīvo 
iesniedzējs un pārējās personas, 
kurām ir kopīga saimniecība ar 
iesniedzēju; sociālajai funkcio-
nēšanai nepieciešamos transport-
līdzekļus, bet ne vairāk kā vienu 
vienību mājsaimniecībā un, ja 
mājsaimniecībā ir bērni, ne vai-
rāk kā divas vienības mājsaim-
niecībā; zemes īpašumus līdz 
pieciem hektāriem mājsaimnie-
cībai, kā arī šim nekustamajam 
īpašumam funkcionāli piederīgas 
saimniecības ēkas, kapitāla daļas 
vai īpašumus, kam uzlikts tiesu 
izpildītāja vai citas kompetentas 
institūcijas liegums ar to rīkoties 
vai kas atrodas atbrīvošanas no 
parādsaistībām, maksātnespējas 
vai likvidācijas procesā, vai no 
kā 12 mēnešu periodā nav gūti 
ienākumi saimnieciskās darbības 
apturēšanas dēļ; bērna nekusta-
mo īpašumu un naudas līdzekļu 
uzkrājumu; kā arī naudas līdzek-
ļu uzkrājumu mājsaimniecībai 
trūcīgas mājsaimniecības vienas 
personas ienākumu sliekšņa ap-
mērā.

Trūcīgai un maznodrošinātai 
mājsaimniecībai tiek izsnieg-
ta statusu apliecinoša  izziņa uz 
trim vai sešiem mēnešiem, atka-
rībā no mājsaimniecības sastāva. 

Gan viena, gan otra statusa laikā 
ir tiesības saņemt dzīvokļa pabal-
stu komunālo izdevumu segšanai 
vai kurināmā iegādei 200,00 eiro 
gadā, pabalstu veselības aprūpes 
izdevumu segšanai līdz 150,00 
eiro gadā katrai personai u.c. 
pabalstus, kā arī sniedz tiesības 
saņemt valsts noteiktus atvieg-
lojumus un saņemt pārtikas un 
materiālās palīdzības atbalstu no 
Eiropas Atbalsta fonda. 

Informējam, ka, ņemot vērā 
šī brīža epidemioloģisko situāci-
ju valstī, un, lai arvien veicinātu 
Covid-19 vīrusa ierobežošanu, 
klientu pieņemšana Ķeguma no-
vada sociālajā dienestā notiek, 
iepriekš pierakstoties pa tālruni:

Rembatē – 26689631, 
65055995
Ķegumā – 28321638, 
26604961, 65038896
Birzgalē – 65035985, 
26100564

Aicinām sazināties ar Ķegu-
ma novada sociālo dienestu arī 
tad, ja neesat pārliecināti, vai 
jūsu materiālā situācija atbilst at-
balsta saņemšanai, lai jau precī-
zāk pārrunātu tieši jūsu situāciju.

5. jūnija vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava 
vēlēšanu apgabala iecirknī
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4. maijā Ķeguma novadā aizvadīta 
Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas gadadiena.

Ķeguma pilsētā pie tautas nama ik-
viens, dodoties pastaigā, varēja aplū-
kot foto izstādi par 4. maija svinēša-
nas tradīcijām, iepazīties ar Ķeguma 
novada pašvaldības apsveikumu svēt-
kos, kā arī iegūt informāciju par no-
tikumiem, kas norisinājās 1990. gada 
4. maijā. Foto izstādē bija iespēja ie-
lūkoties svētku norisē – kopīgi ir klāti 

balti galdauti, apmeklēti koncerti, 
stādīti kociņi un pat likti lego valsts 
svētku tematikā.

Rembates pagastā tautas nama 
logus rotāja patriotiski dzejoļi, pie 
tautas nama logiem plīvoja sarkan-
baltsarkani karogi un pagasts bija 
izdaiļots valsts svētku krāsās. Glāz-
šķūnī tiltu pār Ogres upi rotāja ziedi, 
sarkanas un baltas lentītes un Latvijas 
karodziņi, kas līgani plīvoja vējā.

Arī Tomes pagasts šogad tika 
izdaiļots valsts svētku krāsās. Maijā 

Tomes folkloras kopa “Graudi” pie-
vienojās virtuālajam “Tautas tērpu 
gājienam”, demonstrējot savus skais-
tos tērpus un šai svētku reizei par 
godu pūrā atstātos, kā arī pašu dari-
nātos, izrakstītos linu dvieļus.

Birzgales pagastā pie muzeja 
“Rūķi” tika skaisti klāts svētku galds. 
Ikviens, dodoties pastaigā, 4.maijā 
varēja izveidot savu svētku dienas 
momentuzņēmumu patriotiskās no-
skaņās.

Aizvadīta Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas gadadiena

Noslēdzies foto konkurss 
“Putnu dienas Tomē”
Eduards Puriņš iesūtīja fotogrāfiju 
“Solists”, kurā redzams strazds, 
kas no sirds aizrāvies ar dziedāša-
nu.

Baltu vārnu ar brūnu galvu 26. aprīlī 
pamanījis un nofotografējis Vitālijs 
Pugačs savā sētā, Bekuciemā, Tomes 
pagastā. Vitālijs novērojis, ka albīns 
turas kopā ar  pārējo vārnu baru, bet 
tās pret šo atšķirīgo  radinieci izturas 
nedraudzīgi. Baltā vārna kopā ar sa-
vām melnajām radiniecēm pacienā-
jās ar iedoto rīta barību un visu rīta 
cēlienu lidinājās tuvākajā apkārtnē. 
Vakarā vairs nebija manīta.

Pieredzējušais putnu pazinējs, 
mājas lapas latvijasputni.lv veidotājs 
Kārlis Millers stāsta, ka balta vārna ir 
ļoti rets gadījums. „Albīnisma pazī-
mes putniem ir bieži sastopamas, pie-
mēram, spārnos baltas lidspalvas, bet 
simtprocentīgi albīni ir ļoti reti. Cits 
jautājums, vai varēs sev atrast pāri,” 
piebilst Millers, “un, ja kāda vārna 
tomēr sadraudzēsies ar tādu „ērmu”, 
nevar zināt, kā ģenētiski veiksies ar 
dzimtas turpināšanu.”

Paldies foto konkursa dalībnie-
kiem par vērīgumu un atsaucību pie-
daloties konkursā!

Soroptimistes aicina uz ideju
izstādi Rīgas ielā 12, Ķegumā

3. maijā sanācām kopā Ķegumā, 
Rīgas ielā 12, lai turpinātu meklēt 
risinājumu un iespējas, kā labāk 
iedzīvināt mūsu sapni par ēkas 
perspektīvu un tās lomu Ķeguma 
sabiedriskajā dzīvē. 

Apkopojot aizvadītā gada decembrī 
izsludinātās aptaujas datus, kurā ai-
cinājām iedzīvotājus paust viedokli 
par ēkas nākotni, esam izveidojušas 
mazu ideju izstādi ēkas logos par to, 
kas šeit varētu atrasties, kā arī infor-
māciju par ēkas vēsturi.

Vēlamies, lai šī māja būtu ķegu-
miešu kopā sanākšanas vieta dažā-
dām paaudzēm un dažādām intere-

sēm. Un esam pārliecinātas, ka mūsu 
sapnis piepildīsies, kā tas notika arī ar 
Dienas centru.

Dodoties pastaigā pa Ķegumu, 
ikviens ir aicināts aplūkot ideju izstā-
di ēkas Rīgas ielā 12 logos, ko izvei-
dojām radošajam domu lidojumam. 
“Aicinām tevi - aplūko, iedvesmojies 
un pastāsti, kādas istabas ēkā Rīgas 
ielā 12, Keguma novads varētu ie-
kārtot? Idejas sūti mums, rakstot uz 
e-pastu soroptimistes@gmail.com,” 
teic Starptautiskā Soroptimistu kluba 
“Ogre - Ķegums” pārstāvji.

Iluta Jansone

Noskaidroti pētnieciskā konkursa uzvarētāji

Ķeguma novada muzejs martā rosi-
nāja piedalīties pētnieciskā konkur-
sā. Patīkami pārsteidza Laura Iveta 
Strode un Laima un Arturs Āboli. 
Viņi iedziļinājās jautājumu izpētē, 
atklāja konkursa slāņus, izgaismo-
ja literātu Regīnas Ezeras un Vol-
demāra Zālīša dzīves un daiļrades 
failu fragmentus, kopsakarību epi-
zodes un atspulgu mūsdienās. Kon-
kursā vēl piedalījās Dace Bērtule.

Neskatoties uz savu lielo aizņemtību 
darbā, pētniecības takās virtuozi ceļo-
ja Laura Iveta Strode:  “Šis konkurss 
bija ka izcila pērle mūsu avīzītē.  Šis 
bija mans lielais atradums, kas manā 
dzīve ienesa jauku un interesantu no-
tikumu.” Konkurss bija abpusēji ba-
gātinošs - esmu neizsakāmi gandarīta 
par iespēju iepazīties ar Lauru - inte-
liģento, gudro, brīnišķīgā starojuma 
personību. Mani bagātināja Lauras  
vērtīgie ierosinājumi un atmiņas par 
Regīnu Ezeru. Mani spārnoja  un ilgi 
iedvesmos viņas prieks par aizraujo-
šajiem atklājumiem. Paldies, Laura!

Ar savu bijušo audzēkni Arturu 
Ābolu vienmēr lepojas izcilā skolotā-
ja Vilhelmīne Eisaka. Artura talantus 

esmu iepazinusi, kopīgi darbojoties 
pasākumos. Arturs pārsteidza atkal! 
Kopā ar savu dzīves biedri Laimu viņi 
veiksmīgi atrada būtiskas atbildes. 
Paldies!

Paldies Dacei Bērtulei par pieda-
līšaanos!

Konkursu lūdzu testēt Tomes bib-
liotēkas vadītājai Agitai Freibergai. 
Vienmēr iepriecina Agitas īpaši rūpī-
gā (pat pedantiskā)  darba attieksme. 
Agita pārsteidza ar atbilžu precizitāti, 
uztveres un ieraudzītspējas amplitū-
du. Paldies!

Ko uzzinājām kopīgajā pētnie-
cības ceļā?

Regīna (dzimusi Regīna Šamreto, 
precējusies Lasenberga, vēlāk Kin-
dzule) dzimusi 1930. gada 20. decem-
brī. Voldemārs Zālītis dzimis  1865. 
gada 28. septembrī. 2020. gadā abus 
rakstniekus pieminējām nozīmīgā at-
cerē - Regīnu Ezeru pieminējām 90. 
gadskārtā, Voldemāru Zālīti - 155.

Regīnas pseidonīms ir Ezera. Vol-
demāra Zālīša pseidonīms ir Valdis.

Abu rakstnieku dzīvē un daiļradē 
ir saistība ar Daugavu (kāds dzīves 

posms ritējis pie Daugavas un tā at-
spoguļojas daiļradē).

Režisors Jānis Znotiņš Valmieras 
Drāmas teātrī iestudējis Valda “Sta-
buraga bērnus” un izrādi “Cilvēkam 
vajag suni” pēc Regīnas Ezeras stāstu 
“Cilvēkam vajag suni” motīviem.

Regīna beigusi Natālijas Draudzi-
ņas 7. vidusskolu ar sudraba medaļu. 
Voldemārs beidzis Viļņas skolotāju 
institūtu ar sudraba medaļu.

Regīna Ezera un Voldemārs Zālī-
tis apbalvoti ar Triju zvaigžņu ordeni.

Regīnai Ezerai iekārtota piemiņas 
vieta bijušajā Tomes skolā. Voldemā-
ra Zālīša vārdā  nosaukta Rīgas Valda 
Zālīša sākumskola.

Laura, Agita, Laima un Arturs 
apbalvoti ar Regīnas Ezeras grāmatu 
“Pūķa ola. Cilvēkam vajag suni. Kaut 
kas līdzīgs mēnesgaismai”. Daces 
balva - salda.

Paldies visiem dalībniekiem par 
atsaucību!

Ligita  Ādamsone,
Ķeguma novada muzeja 

vadītāja

Pētnieciskajā konkursā, ko martā rīkoja Ķeguma novada muzejs, balvas ieguvuši
Laura Iveta Strode un Arturs Ābols. Apsveicam!
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Esam aizvadījuši pirmos, Ķeguma 
novada pašvaldības organizētos 
tiešsaistes pasākumus -  25. febru-
ārī norisinājās tikšanās ar Ķeguma 
novada uzņēmējiem – “Uzņēmēju 
forums”, savukārt 18. martā noti-
ka tikšanās ar novada nevalstiska-
jām organizācijām.

Abi pasākumi sākās ar pašvaldības 
domes priekšsēdētāja Raivja Ūzula 
uzrunu un stāstījumu par 2020. gadā 
paveikto, izceļot nozīmīgākos pada-
rītos darbus, turpinot ar 2021.gada 
budžetu un šajā gadā plānotajiem in-
vestīciju projektiem, tika sniegtas at-
bildes uz dalībnieku uzdotajiem jau-
tājumiem, diskutēts par iespējamiem 
problēmsituāciju risinājumiem.

“Uzņēmēju forums” turpinājās 
ar aktualitātēm, kurās dalījās LIAA 
Ogres biznesa inkubatora, Latvijas 
lauku konsultāciju centra un PPP 
biedrības “Zied Zeme” pārstāvji. Die-
nas otra daļa tika veltīta uzņēmējiem, 
kas aktīvi darbojas savu produktu un 
pakalpojumu pārdošanā, attīstīšanā 
digitālajā vidē, sociālajos tīklos un 
citās pārdošanas platformās. Ar šīm 
digitālajām platformām iepazīstinā-

ja pieredzējuši uzņēmēji, kas aktīvi 
tajās darbojas. Pēdējās divas tēmas 
tika veltītas tieši tūrisma uzņēmē-
jiem, kur ar praktiskiem padomiem, 
risinājumiem un pieeju dalījās Vi-
dzemes augstskolas profesors And-
ris Klepers un uzņēmuma “Lander 
Villa” saimniece Zane Gusta. Kopā 
uzņēmēji aktīvi iesaistījās un uzde-
va sev interesējošus jautājumus par 
aktuālo tēmu. Dažiem bija jaunums 
- kas ir “Projektu banka”, citiem kā 
atklājums bija “Novada garšas” mā-
jas lapa, kāds iemācījās darboties ar 
platformas Google piedāvātajiem 
rīkiem, uzzinājām daudz jauna par 
platformas “Etsy” lietošanu un pār-
došanu tajā. Visa pasākuma ieraksts 
un Andra Klepera prezentācija ir pie-
ejami Ķeguma novada mājas lapā, 
sadaļā “Uzņēmējdarbība”. Pasākumā 
piedalījās vairāk kā 15 dažādu jomu 
uzņēmēji, pārstāvot gan ražošanas, 
gan pakalpojumu sfēru.

Tikšanās ar nevalstiskajām orga-
nizācijām turpmākā daļa tika veltīta 
projektu konkursu aktualitātēm. Ar 
jaunatnes iniciatīvu projektu konkur-
su “Pumpurs” un Ķeguma novada 

pašvaldības 2021. gada Iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas konkursu, to 
nosacījumiem, finansējuma apmēru, 
kā arī noteiktajām prioritātēm, iepa-
zīstināja attīstības nodaļas vadītāja 
Dace Soboļeva.  Pasākuma izskaņā 
noklausījāmies Aktīvā iedzīvotāju 
fonda (AIF) pārstāves prezentāci-
ju kurā tika stāstīts par 2021. gada 
projektu konkursiem, kas ir, bija un 
vēl tiks izsludināti (Rīcības projek-
ti, Stratēģiskie projekti, Kapacitātes 
projekti, Ilgtermiņa darbības atbalsta 
projekti, Informatīvās kampaņas ie-
viesēja atlase) un kuru fonda līdzek-
ļus ir iespējams izmantot savu ideju 
un mērķu realizācijai. Šeit gan jāmin, 
ka atšķirībā no Ķeguma pašvaldības 
Iedzīvotāju iniciatīvas vecināšanas 
projektiem, šos projektus var iesniegt 
tikai Latvijas republikā reģistrētas 
biedrības/nodibinājumi. Arī šī pa-
sākuma ieraksts un prezentācijas ir 
pieejamas Ķeguma novada mājas 
lapā, sadaļā “Uzņēmējdarbība”. Šajā 
pasākumā piedalījās 18 dalībnieki no 
dažādām organizācijām (biedrībām, 
asociācijām), kā arī citi interesenti.

SABIEDRĪBA

Aicina rezerves karavīrus piedalīties militārajās mācībās 
Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde 
aicina Vidzemē dzīvojošos rezerves 
karavīrus izmantot iespēju 
atsvaidzināt un uzlabot militārās 
prasmes, piedaloties šogad 
notiekošajās militārajās mācībās, 
tādejādi uzturot gatavību valsts 
aizsardzības uzdevumiem. 

Šobrīd 2. Vidzemes brigādes 
bataljonu pārstāvji ir sākuši uzrunāt 
rezerves karavīrus, lai informētu 
par trim iespējām pievienoties 
militārajām mācībām: kareivji 
un jaunākie instruktori tiks 
gaidīti pamatapmācības nometnē 
augustā, kad piecu dienu laikā viņi 
varēs atsvaidzināt prasmes savās 
specialitātēs. Savukārt vecākajiem 
instruktoriem un virsniekiem ir 
iespēja septembrī darboties brigādes 
vai bataljonu štābos, plānojot un 
realizējot šī gada lielākās militārās 
mācības “Namejs 2021”. Kā 
trešā iespēja rezerves karavīriem 

ir iesaistīties citās bataljonu 
mācībās visa gada garumā, iepriekš 
vienojoties par konkrētu laiku. 

Iesaistoties piedāvātajās 
mācībās, rezerves karavīriem būs 
iespēja izmēģināt jaunāko militāro 

ekipējumu un tehniku, satikt bijušos 
dienesta biedrus, atsvaidzināt līdera 
un lēmuma pieņemšanas prasmes, 
kā arī izpildīt savu rezerves karavīra 
pienākumu – reizi četros gados 
ierasties uz militārajām mācībām, 
saglabāt un pilnveidot aktīvā 
dienesta laikā noteiktai militārajai 
specialitātei nepieciešamās iemaņas 
un sagatavotību.

Mācību laikā rezerves karavīri 
tiks nodrošināti ar karavīra formas 
tērpu, ieroci un ekipējumu, kā arī 
viņiem tiks aprēķināta un izmaksāta 
kompensācija, sākot no 29,75 eiro 
dienā, kā arī uzturnauda 9,96 eiro 
dienā. Tāpat uz militārajām mācībām 
iesauktajam rezerves karavīram 
kompensēs transporta izdevumus, 
kas radušies, izmantojot personīgo 
vai sabiedrisko transportu no 
deklarētās dzīvesvietas līdz dienesta 
pienākumu izpildes vietai un 
atpakaļ, kā arī līdz veselības stāvokļa 

pārbaudes vietai un atpakaļ. Tiek 
atlīdzināti arī izdevumi, kas radušies, 
ierodoties no ārvalstīm, izvēloties 
ekonomiski pamatotu lētāko 
transporta veidu. Izdevumus par 
taksometra izmantošanu neatlīdzina.

Darba devējs vai izglītības 
iestāde atbrīvo uz militārajām 
mācībām iesaukto rezerves karavīru 
no darba pienākumu pildīšanas vai 
mācībām, saglabājot darba vietu vai 
tiesības turpināt mācības ar tiem 
pašiem nosacījumiem, kādi bija 
pirms iesaukšanas uz militārajām 
mācībām.

Rezerves karavīri mācībām 
var pieteikties brīvprātīgi, 
sazinoties ar tuvāko Zemessardzes 
bataljonu. Kontakttālrunis papildus 
informācijai par apmācību un 
sociālajām garantijām: 29120847.

Zemessardzes 2.Vidzemes 
brigādes informācijas daļa

Aizvadīti divi tiešsaistes pasākumi “Uzņēmēju forums” un
“Tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām”

Ģimenes diena Rembatē
17. maijā no plkst. 19.00 pie Rembates Tautas nama, sadarbojoties 
ar orientēšanās treneri Nauri Neimani, ģimenēm būs iespēja pavadīt 
laiku svaigā gaisā - bērniem nedaudz atpūsties no datora, bet vecā-
kiem – no darba dienas nedaudz “izvēdināt galvu”. Kopā varēsiet 
piedalīties orientēšanās aktivitātēs, meklēt sešus kontrolpunktus, 
kuros būs atrodams atslēgas vārds, savukārt, tos visus saliekot kopā, 
atradīsiet finišu. Ja pareizi uzminēsiet visus vārdus galapunktā, gai-
dāms mazs, salds pārsteigums.

OBLIGĀTA pieteikšanās, zvanot uz tālruni - 27884026 (Liene).
Ievērosim visus valstī noteiktos ierobežojumus, būsim atbildīgi, lie-

tosim dezinfekcijas līdzekli, ievērosim 2 metru distanci, lietosim mutes 
un deguna aizsargmasku. Bet, ja esi slims, paliec mājās.

Pasākumā tiks filmēts un fotografēts, iegūtie materiāli tiks izmantoti 
publicitātes vajadzībām.
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Pieņēma lēmumu slēgt  pilnva-
rojuma līgumu ar biedrību “Vides 
Aizsardzības Asociācija” par licen-
cētās makšķerēšanas organizēšanu 
Pašvaldībai nodotajos ūdeņos Dau-
gavas upē Ķeguma HES lejas bjefa 
1000 m zonā.

Iecēla Ķeguma novada paš-
valdības bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieci VIJU ARĀJU ar 2021. 
gada 14. aprīli par Ķeguma novada 
pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdē-
tāja amata pienākumu izpildītāju un 
uzdeva pildīt Ķeguma novada paš-
valdības bāriņtiesas priekšsēdētāja 
amata pienākumus līdz brīdim, kad 
sakarā ar bāriņtiesu sadarbības un 
darbības turpināšanas jautājumiem 
tiek pieņemts cits lēmums.

Pieņēma biedrības „JADARA” 
dāvinājumu (ziedojumu): norādes 
zīmes Birzgales ciemā, ar kopējo 
bilances vērtību EUR 387,65 pašval-
dības autonomo funkciju nodrošinā-
šanai,  koka nojumes ar informatīva-
jām planšetēm Birzgales pagastā, ar 
kopējo bilances vērtību EUR 746,59  
pašvaldības autonomo funkciju no-
drošināšanai, atpūtas vietu velobrau-
cējiem Birzgales pagastā, ar kopējo 
bilances vērtību EUR 562,49 pašval-
dības autonomo funkciju nodrošinā-
šanai.

Atzina par notikušām izsoles, 
kurās tika atsavināti  pašvaldības 
īpašumi:

 Krastmalas iela 2, Birzgale, Bir-
zgales pag., Ķeguma nov. kadastra 
Nr.7444 005 0422,  kas sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0422, platība 0,2458 ha, 

 Krastmalas iela 3, Birzgale, Bir-
zgales pag., Ķeguma nov., kadastra 
Nr.7444 005 0423,  kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 7444 005 0423, platība 0,2393 
ha, 

Krastmalas iela 10, Birzgale, 
Birzgales pag., Ķeguma nov., ka-
dastra Nr.7444 005 0430,  kas sa-
stāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 7444 005 0430, platība 
0,2637 ha, 

Katlu iela 2, Rembate, Rembates 
pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7484 
004 0506,  kas sastāv no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 7484 
004 0162, platība 1614 m2, 

Katlu iela 3, Rembate, Rembates 
pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 
7484 004 0162,  kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
7484 004 0426, platība 0,4189 ha, 
uz kura atrodas būve ar kadastra ap-
zīmējumu 74840040162001.

 “Apsītes”, Tomes pag., Ķeguma 

nov., kadastra Nr.7429 007 0097,  
kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 7429 007 0089, 
platība 1,308 ha, 

nekustamā īpašuma “Upesdin-
doņi”, Rembates pagastā, Ķeguma 
novadā, kadastra numurs 7484 001 
0064, zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 7484 001 0064 meža zem-
ju 1. kvartālā atrodošo cirsmu Nr. 1 
un Nr. 3 (galvenā cirte, kailcirte 2., 
4. un 9. nogabalā 2,15 ha platībā) Nr. 
2 (galvenā cirte, kailcirte, 6. noga-
balā 2,52 ha platībā), Nr.4 (galvenā 
cirte, kailcirte 11. un 14. nogabalā 
4,42 ha platībā, 

nekustamā īpašuma “Līču kar-
jers”, Birzgales pagastā, Ķeguma 
novadā, kadastra numurs 7444 010 
0045, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 7484 010 0045 meža 
zemju 1. kvartālā atrodošo cirsmu: 
galvenā cirte, kailcirte 1.nogabalā 
0,52 ha platībā, galvenā cirte, kail-
cirte 2.nogabalā 2,12 ha platībā, gal-
venā cirte, kailcirte 3.nogabalā 0,74 
ha platībā).

Atzina nekustamā īpašuma 
Ogres iela 14, Ķegumā, Ķeguma 
novadā, kadastra numurs 7409 001 
0188, 2021. gada 27. martā rīkoto 
izsoli par nenotikušu un nolēma rī-
kot jaunu izsoli, mainot nosolītās 

augstākās cenas samaksas kārtību.
Atzina nekustamā īpašuma 

“Jaundekšņi”, Rembates pagastā, 
Ķeguma novadā, kadastra numurs 
7484 001 0072, 2021. gada 31. martā 
rīkoto izsoli par nenotikušu. Nolēma 
pārtraukt nekustamā īpašuma “Jaun-
dekšņi”, kadastra numurs 7484 001 
0072, atsavināšanas procesu Publis-
kas personas mantas atsavināšanas 
likuma noteiktajā kārtībā. Nekusta-
mo īpašumu “Jaundekšņi”, kadastra 
numurs 7484 001 0072, nodot nomā 
ar izpirkuma tiesībām. 

Apstiprināja saistošos noteiku-
mus Nr. KND1-6/21/8 “Grozījumi 
Ķeguma novada domes 2021. gada 
4. februāra saistošajos noteikumos 
Nr.KND1-6/21/2 „Par kārtību, kādā 
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 
dzērienu vai pārējo alkoholisko dzē-
rienu ražošanai”.

Izdarīja grozījumus Birzgales 
pamatskolas nolikumā, papildinot 
nolikuma 9. punktu ar 9.3 un 9.4. 
apakšpunktiem: 

“9.3.  pamatizglītības tālmācības 
programmas (kods 21011114)”;

“9.4  speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar ga-
rīgās veselības traucējumiem (kods 
21015711).”

Apstiprināja Vispārējās pirms-
skolas izglītības iestāžu (turpmāk - 
VPII)   „Gaismiņa” un „Birztaliņa” 
darba režīmu 2021. gada vasaras 

mēnešiem.
Nolēma slēgt iepirkuma līgumus:
 ar Ķeguma novada domes iepir-

kuma “Ķeguma dabas takas būvdar-
bu II kārta” uzvarētāju  - SIA “MIT-
BAU AC.

ar Ķeguma novada domes iepir-
kuma “Tomes tautas nama vienkār-
šotā fasādes atjaunošana” uzvarētāju  
- SIA “Logi24”.

Izsludināja pieteikšanos dalībai 
Nodarbinātības valsts aģentūras or-
ganizētajā nodarbinātības pasākumā 
„Nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs” 
Ķeguma novada pašvaldībā Ķeguma 
novadā deklarētiem bērniem pašval-
dības līdzfinansētajās darba vietās.

Izsludināja komersantu pieteik-
šanos dalībai Nodarbinātības valsts 
aģentūras organizētajā nodarbinātī-
bas pasākumā „Nodarbinātības pa-
sākumi vasaras brīvlaikā personām, 
kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs” pašvaldības līdzfinansēta-
jām darba vietām. 

Nolēma slēgt līgumu ar Dzī-
vokļu mājas Staru ielā 10, Ķegumā, 
Ķeguma nov., Dzīvokļu īpašnieku 
kopību par Staru iela 10, Ķegumā, 
Ķeguma novadā ar kadastra Nr. 7409 
007 0073 daļas 300 m2  platībā bez-
termiņa, bezatlīdzības patapināšanu.

DOMES LĒMUMI

Ķeguma novada pašvaldības dome aprīlī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ķegumā

2021.gada 14.aprīlī Nr. KND1-6/21/8
APSTIPRINĀTI

ar Ķeguma novada domes  2021. gada 14. aprīļa
lēmumu Nr.KND1-3/21/141. (protokols Nr.10, 8.§)     

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos 
noteikumos Nr.KND1-6/21/2 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķeguma novada 
teritorijā”

Izdoti saskaņā ar 
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos 
Nr.KND1-6/21/2 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai 
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķeguma novada teritorijā”:
Izteikt Saistošo noteikumu Pielikumu šādā redakcijā:

“Pielikums Ķeguma novada domes 
04.02.2021. saistošajiem noteikumiem 

Nr.KND1-6/21/2

ĶEGUMA NOVADA DOME
Ķegumā

__.__.____. Nr. _____________
ATĻAUJA

VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU 
RAŽOŠANAI ĶEGUMA NOVADĀ

 Ķeguma novada pašvaldība atļauj:
Fiziskas personas (saimnieciskā darba veicēja) 
vārds, uzvārds /komersanta nosaukums
un juridiskā adrese:
Saimnieciskās darbības nodokļu maksātāja kods/ 
komersanta reģ. Nr.
Ražošanas vieta:
Ražošanas veids:
Atļauja derīga līdz:

Atļauja izsniegta saskaņā ar Ķeguma novada domes 04.02.2021. saistošo noteikumu 
Nr.KND1-6/21/2 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai 
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķeguma novada teritorijā” 2.punktu.

Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors     
(V.Uzvārds)       Z.v.
Domes priekšsēdētājs  R.Ūzuls,  14.04.2021.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ķeguma novada domes 2021.gada 14.aprīļa saistošajiem noteikumiem
Nr. KND1-6/21/8

„Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2021.gada 4.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.KND1-6/21/2 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķeguma novada 
teritorijā”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

2020.gada 7.janvārī stājās spēkā likums “Grozījumi 
likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistru”, ar kuru tika izslēgts likuma “Par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistru”  4.panta 5.8 punkts, 
kurš paredzēja Reģistra uzdevumu izsniegt Reģistra 
vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem 
reģistrācijas apliecību. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumu grozījumi izsaka Saistošo 
noteikumu Pielikumu jaunā redakcijā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumus neietekmēs.    

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

Neattiecas. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Neattiecas

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināma

Domes priekšsēdētājs   R.Ūzuls, 14.04.2021.
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NOVADA SVĒTKI

Ķeguma novada svētki “GAISMA ATSPĪD NOVADĀ” 21. maijs – 30. maijs

 ĶEGUMA NOVADS – “GAISMA”

21. maijs – svētku pirmā diena, kad iespējams doties va-
kara pastaigā gaismas noskaņās. No plkst. 22.30 līdz 1.00 
Daugavā būs iespējams aplūkot strūklaku šovu.
29. maijs
•	 Plkst. 10.00 rīta vingrošana Ķeguma stadionā ar 

treneriem Santu Veinbergu un Emīlu Jostu.
Plkst. 10.00 dziļās muskulatūras nostiprināšanas treniņš 

– līdzsvars un mobilitāte,
Plkst. 11.00 kardio un spēka treniņš, vidēji augsta 

intensitāte.
Nav nepieciešama iepriekšēja fiziskā sagatavotība.
OBLIGĀTA iepriekšēja pieteikšanās vingrošanas 

nodarbībām, zvanot uz tālruni 22010300, Dace.
•	 Plkst. 12.00 SVĒTKU GADATIRGUS. 

Informējam, ka tirdziņa dalībniekiem un 
apmeklētājiem OBLIGĀTI jālieto mutes un deguna 
aizsegi un jāievēro citi fiziskās distancēšanās un 
epidemioloģiskās drošības noteikumi. 

Pie baznīcas laukuma būs iespēja iegādāties stādus, 
Ķeguma parkā – mājražojumus un pārtikas preces, 
pie Ķeguma dienas centra – amatnieku darinājumus. 

Atgādinām, ka katrā no tirdziņiem iespējams atrasties 20 
tirgotājiem! Pieteikumus tirdzniecībai iespējams 
aizpildīt www.kegumanovads.lv.

•	 Visas dienas garumā būs iespēja iznomāt ūdens 
katamarānus un SUP dēļus Ķeguma pludmalē 
un doties nesteidzīgā izbraucienā pa Daugavu (ar 
cenrādi Jūs varēsiet iepazīties uz vietas, Ķeguma 
pludmalē).

•	 No plkst.13.00 Ķeguma parkā būs apskatāma 
mākslas darbu izstāde.

•	 Plkst. 20.00 vakara orientēšanās Ķegumā ar 
pārsteigumiem, par kuriem parūpēsies novada 
amatierkolektīvi (Ķeguma ģitārstudija, VPDK 
“Kadiķis”, SDK “Ķegums”, Ķeguma TN bērnu 
vokālā studija un viesi).

Orientēšanās dalībniekiem OBLIGĀTA iepriekšēja 
pieteikšanās, aizpildot anketu www.kegumanovads.lv. 
Ar aktivitāšu nolikumu iespējams iepazīties www.
kegumanovads.lv.

•	 Ja epidemioloģiskā situācija valstī uzlabosies, tad 
plkst. 21.00 Zelta Zirga moto trasē PAREDZĒTS 
bezmaksas auto koncerts ar čellu trio “Melo 
M”. Ņemot vērā, ka mašīnu stāvvietu skaits ir 
ierobežots, OBLIGĀTA iepriekšēja pieteikšanās, 
aizpildot dalības anketu www.kegumanovads.lv. 
Caurlaides koncerta apmeklēšanai būs iespējams 
saņemt no 24. maija līdz 28. maijam Ķeguma 
Tautas namā, iepriekš zvanot uz tālruni – 22010300 
(Dace Māliņa)

•	 No plkst. 22.00 līdz 24.00 iespēja doties pastaigu 
takā pa Ķeguma parku un pludmali un atrast 
gaismu, kas atspīd novadā. 

•	 Aicinām individuāli veidot gaismas laternas (stikla 
burciņu ar noformējumu un svecīti), kuras pastaigas 
laikā novietosim Ķeguma parka takās.  

      Plašāka informācija, zvanot uz tālruni – 22010300 
(Dace Māliņa)

BIRZGALES PAGASTS – “GAISS”
21. maijs
•	 No plkst. 16.00 dosimies pastaigā pa “Rūķu parku”, 

kurā ieskanēsies vēja zvani.
•	 Gaisa pārsteigums virs Birzgales debesīm, sadarbībā 

ar Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi.
•	 Atmini  krustvārdu mīklu no plkst.16.00 līdz 20.00 

par Birzgales pagastu, kas atrodas Rūķu parka 
estrādē. Pareizās atbildes var iesniegt muzejā 
“Rūķi”

27. maijs
•	 Aicinām gan mazus, gan lielus individuāli veidot 

savus gaisa pūķus. Saviem izveidotajiem pūķiem 
dot iespēju lidot 27. maija vakarā  “Rūķu parkā”. 

Ar video materiālu, kā pareizi pūķīti izveidot, var iepazīties 
mājas lapā www.kegumanovads.lv. Tomēr, ja kaut 
kas neizdevās kā plānots, no plkst.18.00 līdz 20.00 
pie Birzgales Tautas nama būs pūķu meistarklases 
vadītājs, pie kura varēs vērsties pēc padoma. 
Materiālus pūķu izgatavošanai iespējams saņemt 
Birzgales Tautas namā 21. maijā.

•	 No plkst.18.00 Birzgales pamatskolas stadionā 

aktīvi izkustēsimies, individuāli sportojot un 
pārbaudot savus spēkus futbola, volejbola un 
strītbola aktivitātēs.

Plašāka informācija, zvanot uz tālruni – 29424612 (Mu-
dīte Janovska-Spriņģe)

TOMES PAGASTS – “ŪDENS”
23. maijs
No plkst. 13.00 līdz 18.00 
•	 Ikvienam ir iespēja piedalīties spēlē, atpazīt zivtiņas 

un saņemt lielo zivi Ķeguma novada muzeja dārzā 
(pieteikties dalībai, iepriekš zvanot uz tālruni 
25454947, Ligita).

•	 Pārsteigums – vides objekts pie Ķeguma novada 
muzeja.

•	 Baudīt un radoši darboties dienas plenērā “Ūdens 
mirdzēšana”  pie Līčupes, Tomē (pieteikties dalībai 
var līdz 20. maijam, zvanot uz tālruni 27843230, 
Sarmīte).

•	 Atbildēt uz Ķeguma novada bibliotēkas Tomes 
bibliotēkas sagatavotajiem āķīgajiem jautājumiem 
par tēmu “Ūdens” var mājas lapā www.
kegumanovads.lv (atbildes iesniegt no 23. līdz 
25. maijam  Tomes dienas centrā vai elektroniski 
sarmite.pugaca@kegums.lv).

25. maijs
No plkst. 20.00 līdz 21.00 pie Daugavas dambja Tomē 
(aiz “Ceļadomu” mājām) 
•	 Iepriekš izgatavosim kārklu, ziedu plostiņus un 

ar labām domām palaidīsim Daugavā (plosta 
sagataves materiālus var saņemt 23. maijā Ķeguma 
novada muzejā Tomē) un ar video materiālu, 
kā izveidot plostiņu, iespējams iepazīties www.
kegumanovads.lv.

•	 Folkloras kopas “Graudi” veltījums Daugavai, 
plostnieku dziesmas. 

•	 Par katru paveikto darbiņu Tomes Tautas nams 
izsniegs māla zivtiņas, kuras sakrājot veidosies 
svētku prezentmateriāls – vēja zvans, kurš paliks 
Jums.

Plašāka informācija, zvanot uz tālruni – 27843230 (Sar-
mīte Pugača).

Šogad Ķeguma novada svētkus “GAISMA ATSPĪD 
NOVADĀ” aicinām atzīmēt, ievērojot visus valstī no-
teiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus. Svētkus  
atzīmēsim visos pagastos un pilsētā.
No 22. maija līdz 27. maijam – auto orientēšanās 
Ķeguma novadā. 

Labākie orientēšanās dalībnieki tiks paziņoti 29. maijā. 
OBLIGĀTA iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot anketu - 
www.kegumanovads.lv. Ar aktivitāšu nolikumu iespē-
jams iepazīties www.kegumanovads.lv.
No 24. maija līdz 28. maijam aicinām iepazīties ar 
vietējiem uzņēmējiem. 

Pirms došanās pie uzņēmējdarbības veicēja OBLIGĀTI 
nepieciešams sazināties ar uzņēmēju un vienoties par 
ierašanās laiku! 
Svētku ietvaros iespējams iepazīties ar sekojošiem nova-
da uzņēmējiem:

Uzņēmuma nosaukums/adrese Iespējamie satikšanās laiki Darbība Cena par apmeklējumu Tālrunis saziņai
Dārzniecība “Gudiņi”
Adrese: “Gudiņi”, Tomes pag.
Ķeguma nov.

No 24. līdz 27.maijam (10.00-18.00) Radošās darbnīcas, stādu kompozīci-
jas veidošana podos, ekskursija

Maksa tikai par  izvēlētiem stādiem (podi 
personīgie), ekskursija bezmaksas

Sandra Cakule
29343993

WindBorn
Adrese: Lāčplēša iela 14,
Ķeguma pludmale

Iespēja visās dienās, iepriekš rezervējot 
laiku, zvanot uz tālruni 

SUP dēļu noma, vindsērfinga ap-
mācība, individuāla SUP apmācība 

SUP dēļu komplekta noma 1 h - 8 eur
Individuāla SUP apmācība /treniņš (1 h; 
inventārs iekļauts) - 25 eur Vindsērfinga 
apmācība 1 h
(inventārs iekļauts) - 40 eur

Jevgenijs Gavrilovs
2011410

BDR JSK “Zelta Pakavs”,
Adrese: Ķeguma nov., Birzgale,
Liepu iela 1A

24., 26., 27. maijs (sestdienā 
11:00-17:00, darba dienās pēc plkst 
14.00) 

Zirgu izjādes, iekļaujot ekskursiju, 
kurā pastāsta par zirgu ikdienu un 
dzīvi. 

Izjādes cena par zirgu 
1 h - 20 eur, 30 min - 15 eur, ekskursija bez 
maksas visām vecuma grupām

Klinta Laura 
Vilcāne
20224757

“Garšu sēta”
Adrese: Tomes pagasts, “Grantslejas”

26. maijā visu dienu ar iepriekšējām 
rezervācijām

Degustācija/ ēdināšana Maksa 1 personai - 8 eur, 
bērniem - 3,50 eur

Artūrs Kovaļevskis
25953780

SIA “Rosetum”Saules,
Adrese: Saules, Birzgales pagasts, 
Ķeguma novads

Sazinoties individuāli pa tālruni Evitas Gūtmanes māla darbu per-
sonālizstāde brīvā dabā, iespējams 
kādā no dienām radošās darbnīcas

Ziedojumi attīstībai Ieva Leimane
20005798

Manas Zemes Pirts, 
Adrese: Ķeguma novads,
Tomes pagasts, “Zāģeri” 

Sazinoties individuāli pa tālruni Iepazīsim Latvisko Pirts rituālu 
(skrubis, slotas, dziesmas) un Latvis-
ko dzīvesziņu Saules gada ritā

Ziedojums pirtiņai Iveta 29255097, 
Ilmārs 29488271

Biedrība “Dzīvais māls”
Adrese: “Ķieģeļceplis”, Tome

24. maijā veidošana
(15.00-17.00 un 18.00-20.00)
25. maijā atspiedumi mālā
(15.00-17.00 un 18.00-20.00) 
26. maijā māla apgleznošana 
(17.00-20.00 un 18.00-20.00)
27. maijā sīkplastika, rotas, vēja zvani
(15.00-18.00 un 18.00-20.00)

Keramika - radošās darbnīcas Bērniem līdz 7 gadu vecumam un cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām - bez maksas
bērniem no 8 gadu vecuma un pen-
sionāriem - 3,00 eur 
pieaugušajiem - 5,00 eur

Aina Zagorska
29321337

Dīķu komplekss “Līčupe”
(Voldemāra dīķi),
Adrese: Mājas “Zvīņupe” Ķeguma nov.

Jebkura diena, izņemot pirmdienas Mini ekskursija pa teritoriju un 
makšķerēšana

Ekskursija bez maksas, makšķerēšana pēc 
cenrāža. Visu informāciju  var apskatīties 
https://www.facebook.com/licupe

Voldemārs Vastlājs
29694422
 

SIA Un Te
Adrese: Celtnieku iela 1D, Ķegums

27.05.2021. visas dienas garumā
(iepriekš saskaņojot laiku/ sazinoties pa 
tālruni)

Sveču liešanas meistarklase, mini 
ekskursija ražotnē

bezmaksas Linda Siliņa
22011989
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BEZMAKSAS

6. jūnijā  plkst. 10:00 Tomes parkā rīta vingrošana ģimenēm ar bērniem
“TOME MOSTAS SVĒTKIEM”.

Aktivitāte veltīta Starptautiskajai  bērnu aizsardzības dienai.
Vingrošanu vadīs  treneri Santa Veinberga un Jevgenijs Gavrilovs.
Veselīgu sveicienu ģimenēm dāvās Tomes sieviešu biedrība ĀBELE.
Ģimenes aicinu iepriekš pieteikties, zvanot  uz 27843230 vai sūtot 

e-pastu uz sarmite.pugaca@kegums.lv.
Svētku rītā tiks piedāvāta vingrošana kopā visām paaudzēm. Veselu stundu treneri rādīs īpašus 
vingrojumus, kurus var veikt ikviens ģimenes loceklis- katrs pēc savām spējām un varēšanas. 

Ierašanās laika apstākļiem un vingrošanai piemērotā apģērbā.

Ķeguma novada SAC “SENLIEPAS” 
aicina darbā aprūpētāju

 
Galvenie darba pienākumi:
- Nodrošināt SAC “Senliepas” klientu aprūpi – palīdzēt mazgāties, 
ēdināt, apģērbt un tml.;
- Sniegt klientam psihosociālo atbalstu;
- Iesaistīties SAC komandas darbā;

Prasības pretendentiem:
- Būt atbildīgam par darba pienākumu izpildi;
- Spēja uzklausīt un aprūpēt seniorus;
- Pozitīva, cieņpilna attieksme pret cilvēkiem

Piedāvājam:
· darbu uz pilnu slodzi (summētais darba laiks saskaņā ar grafiku);
· stabilu atalgojumu – stundu likme, izejot no mēnešalgas 600,00 
eur mēnesī (pirms nodokļu nomaksas, saskaņā ar grafiku);
· sociālās garantijas.

Pieteikties, sūtot pieteikumu uz e-pastu:
iveta.apsane@kegums.lv.
Tuvāka informācija, zvanot  27813273.

Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Annija, Ramona, Valts
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība

Irēna Amtmane (1938)
Jānis Šeluha (1941)
Vaira Vepere (1940)

Ņina Pizāne (1939)
Jautrīte Laučjuna (1938)
Astrīda Eida (1943)

REMBATES PAGASTS – “ZEME”

Līdz 23. maijam aicinām pieteikties bērnu vokāla-
jam konkursam “Rembates Cielaviņa 2021”, kam 
šogad aprit apaļu 10 gadu jubileja! Plašāk par kon-
kursu iespējams lasīt www.kegumanovads.lv. 27. 
maijā paziņosim konkursa laureātus.
24. maijā pie Rembates Tautas nama ikvienam ir 
iespēja izgatavot savu svētku māla stādu podiņu, 
kuru atstāsim (dedzināt/karsēties ceplī) pāris dienas 
Rembates Tautas namā. Dalībai šajā aktivitātē 
iespējams pieteikties līdz 21 maijam, atsūtot ziņu 
uz tālruni 27884206, norādot vārdu un dalībnieku 
skaitu.
28. maijā
•	 Izgatavotajos stādu podiņos iestādīsim 

garšaugus, kas ikvienam būs noderīgi visas 
vasaras garumā.

•	 Par godu novada svētkiem Rembates pagastu 
izdaiļosim ar ābelītēm, kas priecēs mūs katru 
pavasari. Piedaloties stādīšanas darbos, 
aicinām iepriekš OBLIGĀTI pieteikties, 
atsūtot ziņu uz tālruni 27884206, norādot 
vārdu un dalībnieku skaitu. 

Garšaugu un ābeļu stādi tiks nodrošināti.
•	 Plkst. 19.00 pie Rembates Tautas nama būs 

iespējams aktīvi izkustēties, individuāli 
sportojot un pārbaudot savus spēkus futbola, 
volejbola un strītbola aktivitātēs.

Plašāka informācija, zvanot uz tālruni – 27884206 
(Liene Lazdiņa)
Visi novada svētku ietvertie pasākumi ir bez-

maksas.
Apmeklējot svētku pasākumus, lūdzam ievērot 
visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteiku-
mus -  OBLIGĀTI jālieto mutes un deguna aizsegi 
un jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemio-
loģiskās drošības noteikumi.
Ja ir COVID-19 slimības simptomi, PALIEC 
MĀJĀS, neapdraudot citus!
Aizpildot pieteikuma anketu, Jūs piekrītat savu 
datu apstrādei. Jūs apliecināt, ka esat saskaņojis ar 
attiecīgajām fiziskajām personām to datu apstrādi, 
kurus esat norādījis pieteikuma anketā, nepiecieša-
mības gadījumā Jūs varat apliecināt, ka šādu pie-
krišanu esat saņēmis. Svētku nedēļas norises laikā 
iegūtie fizisku personu dati, fotogrāfijas un video- 
materiāli var tikt izmantoti svētku publicitātes va-
jadzībām, tie var tikt nodoti trešajām personām 
nolūkā nodrošināt svētku publicitāti. Datu apstrā-
des nolūks: dalībnieku reģistrācijas nodrošināšana, 
publicitātes nodrošināšana. Pārzinis: Ķeguma no-
vada pašvaldība. Jūsu dati tiks glabāti līdz svētku 
nedēļas beigām.

ŅEMOT VĒRĀ EPIDEMIOLOĢISKOS APS-
TĀKĻUS, LŪDZAM SEKOT LĪDZI AKTU-
ĀLAJAI INFORMĀCIJAI WWW.KEGUMA-
NOVADS.LV, JO SVĒTKU PROGRAMMA 
VAR MAINĪTIES VAI TIKT ATCELTA.

Ķeguma novada svētki “GAISMA ATSPĪD NOVADĀ” 
21. maijs – 30. maijs

Ķeguma novada pašvaldība nodod nomā ar izpirkuma 
tiesībām nekustamā īpašuma “Jaundekšņi”, Rem-
bates pagastā, Ķeguma novadā, neapbūvētu lauk-
saimniecības zemi:

•	 zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 
0072;

•	 zemes kopējā platība 3,06 ha, t.sk. 2,99 ha 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,99 ha, 
0,07 ha zeme zem ūdens;

•	 nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: 
ūdensnotekas (ūdensteču regulāra posma un 
speciāli raksta gultnes), kā arī uz tās esošas 
hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā 
izmantojamās zemēs- 0,18 ha; ekspluatācijas 
aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos- 0,64 ha;

•	 lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums 
ballēs: vairāk kā 35 balles;

•	 iznomāšanas termiņš līdz 12 gadi, nomas maksa 
ir 4,5 % no kadastrālās vērtības gadā, nomnieka 
pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli;

•	 lauksaimniecības zemes izpirkuma cena - 
kadastrālās vērtības apmērā nomas līguma 
noslēgšanas dienā;

•	 Izpirkuma tiesības var izlietot ne agrāk kā 
nomas līguma ceturtajā gadā. 

Nomas tiesību iegūšanas nosacījumi:
Uz zemes gabala nomu var pretendēt fiziska per-
sona, ja viņai nepieder lauksaimniecības zeme 
un tā apliecina, ka gada laikā pēc nomas līguma 
ar izpirkšanas tiesībām noslēgšanas uzsāks zemes 
izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā. Nomas 
tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš ir līdz 
2021. gada 21. maijam. Ja uz nomas tiesībām ir 
vairāki pretendenti, pašvaldība rīko izlozi. 
Plašāka informācija www.kegumanovads.lv.

Tomes pagasts izdaiļots 
valsts svētku noskaņās

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.
 (K. Skujenieks)
Tomes pagastā tagad plīvo sarkanbaltsarkanie karo-

dziņi, kas novietoti gan pie Tomes akmens, gan parkā pie 
tautas nama. Svētku noskaņu papildina arī skaistas atrait-
nītes, kas vēsta par pavasara iestāšanos.

Šogad svētku ietvaros Tomes folkloras kopa “Grau-
di”, pievienojas virtuālajam “Tautas tērpu gājienam”, de-
monstrējot savus skaistos tautas tērpus.


