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Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt

kā melodijai, kura sirdī šalc.

Sveicam augusta jubilārus!
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Esi sveicināts, mazulīt!
Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.

No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

16. jūlijā 
Jānim Kossovičam un Līgai Leitei 

piedzimis dēls Jurģis

19. jūlijā 
Gatim un Viktorijai Līkumiem 

piedzimusi meita Maija 

8. augustā
 Marekam un Ilzei Graubiem piedzimis 

dēls Alekss

11. augustā 
Aivim Šablovskim un Agatai Kiseļai 

piedzimusi meita Alise

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Laulības!
Laime toreiz vārtus vēra,
Kad Jums kāra šūpulīti.

Ver, Laimīt, šodien vārtus
Kopā dzīvi iesākot!

Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza

6. jūlijā
Jānis Rimša un Ilze Meščanova 

10. jūlijā
Valdis Ozoliņš un Inese Līdaka 

19. jūlijā
Jevgenijs Gavrilovs un Dina Ozola 

20. jūlijā
Kaspars Naglis un Ieva Muzikante 

27. jūlijā
Renārs Balodis un Astra Paeglīte 

28. jūlijā
Kristaps Purs un Jana Tīlika 

8. augustā
Andris Špakovskis un Anastasija 

Mihailova

PAŠVALDĪBAS
DARBI AUGUSTĀ

Uzsākti būvdarbi Sociālās aprūpes centra iz-
veidei bijušās Rembates pamatskolas internāta 
ēkā. Projekts paredz nodrošināt līdz 40 vietām 
stacionārās sociālās aprūpes klientiem, salīdzi-
not ar 16 vietām pašreizējās telpās Ķegumā, Rī-
gas ielā. Paredzēts izbūvēt ne tikai jaunas grīdas 
un noteikumiem atbilstošus sanitāros mezglus, 
bet arī atpūtas telpas, rekonstruēt apkures un 
ventilācijas sistēmas. Perspektīvā plānots izvēr-
tēt arī centra tālāku paplašināšanu, rekonstruējot 
arī veco skolas ēku. Protams, centra stabilai dar-
bībai nāksies risināt arī citas problēmas, viena 
no kurām ir novecojusī kanalizācijas sistēma, 
arī ūdensapgāde.

Sākušies būvdarbi Ozolu ielā Ķeguma pilsē-
tā, kur tiek realizēts struktūrfondu projekts. Vis-
pirms tiks izbūvēts trotuārs visā ielas garumā, 
pēc tam notiks ielas braucamās daļas rekons-
trukcija, kad iespējama arī ielas posmu pilnīga 
slēgšana transportam uz darbu laiku. Projekta 
ietvaros tiks risināti arī lietusūdens novadīšanas 
un iedzīvotāju individuālo pieslēgumu jautā-
jumi ielas sarkano līniju robežās, kā arī gājēju 
celiņa cietā seguma izveidošana starp dzelzceļa 
pāreju un Ozolu ielu virzienā uz Celtnieku ielu. 
Būvdarbu pabeigšana plānota oktobra mēnesī.

Uzsākti darbi Tomes tautas namā, Klima-
ta pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā 
pašvaldību ēku siltināšanas projekta ietvaros. 
Tā kā ēka ir kultūras pieminekļa statusā, siltinā-
šanu pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekcijas prasībām pamatā plānots veikt 
no iekšpuses, tāpēc projekta ietvaros notiks arī 
iekštelpu kosmētiskie remonti. 

Būvdarbi notiek arī Sociālās aprūpes centra 
ēkā Rīgas ielā, arī tur notiek ēkas siltināšana 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfi-
nansētā pašvaldību ēku siltināšanas projektā.

Lai gan darbi Ķeguma tautas nama iekštelpu 
rekonstrukcijā ir būtiski pavirzījušies uz priek-
šu, joprojām nav skaidrības par to pabeigšanas 
termiņiem. Diemžēl būvfirmas iekšējās problē-
mas izpaužas ne tikai nespējā samaksāt algas 
strādniekiem, bet arī nespējā izpildīt darbus no-
teiktos termiņos. 

Izveidots laukums un uzstādītas atrakci-
ju iekārtas bērnu rotaļu laukumā Liepu alejā, 
atbilstoši apstiprinātajam struktūrfondu pro-
jektam, kurš tiek realizēts sadarbībā ar publis-
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ĶEGUMA NOVADA DOME
Saistošie noteikumi Nr.9                                    

 2012. gada 20. jūnijā                         APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 2012. gada 8. augusta
 lēmumu Nr.344 (prot. Nr.17, 19.§) 

PAR  SOCIĀLĀS  PALĪDZĪBAS  PABALSTIEM 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, 

Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr.299; 19.4. apakšpunktu, 
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr.550; 13.punktu, 15.2.apakšpunktu, 

Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036; 43.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turp-

māk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķirša-
nas un izmaksas veidu un kārtību ģimenei (personai), kurai ir 
tiesības saņemt šos pabalstus, kustamo un nekustamo īpašumu, 
kuru ņem vērā, ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu, kā arī 
lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās pa-
līdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām 
personām, (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības 
(ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglī-
tību) un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

3. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu 
dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Personai, 
kura ir bez mājokļa, vienreizēju materiālu palīdzību nodrošina 
pašvaldība, kuras teritorijā persona atrodas (Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta trešās daļas otrais 
teikums).

4. Ja bērna vecākiem vai bērnam nav deklarētās dzīvesvietas, par 
bērna dzīvesvietu uzskatāma viņa vecāku faktiskā dzīvesvieta 
(Bērnu tiesību aizsardzības likuma 67.panta trešā daļa).

5. Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums 
pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināša-
nai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (perso-
nas) ienākumus, ir tiesīga no pamatbudžeta izmaksāt arī citus 
pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai. 

6. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt nau-
dā vai par pabalsta summu apmaksāt bērnu vai pieaugušo ēdi-
nāšanas izdevumus vai citus pakalpojumus, kas nepieciešami 
personas vai tās ģimenes locekļu vajadzību apmierināšanai.

7. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
7.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (turpmāk – GMI)  
līmeņa nodrošināšanai;
7.2. dzīvokļa pabalsts:
7.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
7.4. pabalsts medicīnas pakalpojumu segšanai;
7.5. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
7.6. brīvpusdienas skolēniem;
7.7. pabalsts ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolas izglītības  
iestādēs;
7.8. pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

7.9. pabalsts audžuģimenēm;
 pabalsts dokumentācijas sakārtošanai.

II. Kustamie un nekustamie īpašumi, kas netiek
uzskatīti par īpašumiem, novērtējot ģimenes (personas) 

atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
8. Atvieglojumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai 

attiecina uz ģimenēm (personām), kuru materiālais stāvoklis ir 
atbilstošs LR MK noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” minēta-
jiem nosacījumiem, neņemot vērā sekojošu ģimenes īpašumā 
esošu kustamu vai nekustamu mantu:

8.1. zemi, kuras platība nav lielāka par 5 ha, tajā skaitā mežs;
8.2. ēkas, kuras tiek izmantotas saimnieciskajā darbībā;
8.3. vieglo automašīnu un mopēdu vai motorolleri, kas nav iegā-
dāts pēdējo divu gadu laikā un kura izlaiduma gads nav jaunāks 
par 2009.gadu;
8.4. lauksaimniecības tehniku, ja ģimene ienākumus gūst no saim-
nieciskās darbības;
8.5. mājlopus – 2 liellopus, 2 nobarojamas cūkas un 2 sīklopus. 

III. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma
līmeņa nodrošināšanai

9. GMI līmenis ir Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.de-
cembra noteikumiem Nr.1489 „Noteikumi par garantēto mini-
mālo ienākumu līmeni”.

10. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība 
trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabi-
neta 2010. gada 30. marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. 

11. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru kabi-
neta 2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā 
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā mini-
mālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās 
par līdzdarbību”. 

12. Pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi līdz attiecīgā mēneša 
10.datumam. 

IV. Dzīvokļa pabalsts
13. Dzīvokļa pabalsts ir vienreizējs pašvaldības sociālais pabalsts:

13.1. īres un komunālo maksājumu segšanai;
13.2. malkas iegādei;
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kās un privātās partnerības biedrību „Zied zeme”. Vēl turpinās 
laukuma labiekārtošanas darbi, tiks izveidots arī nožogojums ap                          
rotaļu laukumu.

Turpinās pagājušajā gadā iesāktie Skolas ielas rekonstrukcijas 
II. kārtas būvdarbi. Tuvojas noslēgumam autostāvvietas izvei-
došana pie Ķeguma bibliotēkas, bet līguma termiņu Komunālās 
ielas seguma atjaunošanai posmā līdz bērnudārzam un stāvvietas 
izbūvei pie bērnudārza nāksies pagarināt. Paredzēta arī asfalta 
seguma izveidošana Daugavgrīvas ielas pieslēguma posmā starp 
Komunālo ielu un Smilšu ielas galu. Darbu pabeigšana plānota 
līdz oktobrim. 

Dome ir pieņēmusi lēmumu piešķirt Celtnieku ielas nosauku-
mu un reģistrēt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu 
bijušā SCO rūpnieciskajā teritorijā pretī Ozolu ielas galam. Pasū-
tīta zemesgabala uzmērīšana un topogrāfijas izstrāde, lai risinātu 

jautājumu par ielas projekta izstrādi un izbūvi. 
Praktiski pabeigti darbi pašvaldības ceļa Lielvārde – Misiņi 

posma rekonstrukcijā, kura tiek veikta par Aizsardzības ministri-
jas piešķirtajiem līdzekļiem. Veikta arī nerekonstruēto ceļa posmu 
asfalta seguma bedrīšu labošana, jo arī asfalta seguma nofrēzēšana 
prasa pietiekoši lielus līdzekļus un nedod vēlamo rezultātu. 

Veikta Daugavgrīvas ielas topogrāfiskā uzmērīšana, noslēgts 
līgums par ielas rekonstrukcijas projekta izstrādi. Pēc projekta 
pirmās redakcijas sagatavošanas tas tiks nodots sabiedriskai ap-
spriešanai. Paredzēts izveidot ielu ar cieto segumu, trotuāru, ap-
gaismojumu un ūdens novadīšanas sistēmu. Pēc ielas tehniskā 
projekta apstiprināšanas plānots arī veikt zemes īpašumu robežu 
sakārtošanu. 

Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs



14. Pabalstu piešķir:
14.1. trūcīgām ģimenēm;
14.2. vientuļiem pensionāriem vai invalīdiem, kuri dzīvo vieni 
un kuriem nav laulātā un bērnu, un kuru ienākumi nepārsniedz    
165,– Ls mēnesī.

15. Pabalstu piešķir dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam, ja tā dzīves-
vieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabal-
stu izmaksā skaidrā naudā vai ieskaitot to dzīvokļa apsaimnie-
kotāja kontā.

16. Pabalsta apmērs ir 100,– Ls kalendārajā gadā, bet periods starp 
dzīvokļa pabalsta izmaksām vienai ģimenei (personai) ir vis-
maz seši mēneši;

17. Pabalstu izmaksā/pārskaita divu nedēļu laikā pēc lēmuma pie-
ņemšanas dienas.

18. Pabalstu nepiešķir, ja:
18.1. persona vairākus gadus nav darba attiecībās, lieto alkoholu 
vai citas apreibinošas vielas un/vai pārkāpj sadzīves un sabiedris-
kās kārtības normas;
18.2. darbspējīgi bezdarbnieki, kuri nesaņem valsts pabalstu, atsa-
kās iesaistīties līdzdarbību veicinošos pasākumos;
18.3. bezdarbnieki, kuri iesaistās līdzdarbību veicinošos pasāku-
mos, bet neievēro sadarbības līguma noteikumus (lieto alkoholu 
vai citas apreibinošas vielas, nepilda norādītos uzdevumus, utt.);
18.4. iztikas līdzekļu deklarācijā sniedz nepatiesas ziņas;
18.5. īrnieks dzīvoklī nedzīvo vai izīrē to citām personām;
18.6. dzīvoklim ir piešķirts sociālā dzīvokļa statuss;
18.7. dzīvokli ir privatizējusi cita persona un nav noslēgts īres lī-
gums ar pabalsta pieprasītāju;
18.8. pabalsta pieprasītājam vai viņa ģimenei pieder divi vai vai-
rāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi.

V. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
19. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš nepa-

redzami apstākļi, t.sk. ģimenes locekļa nāve) piešķir līdz  600,– 
Ls vienai personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) 
ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu ra-
dīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas 
cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo 
izdevumu segšanai.

20. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 
divu nedēļu laikā no ārkārtas situācijas rašanās. 

21. Pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā, ja mirusī 
persona bijusi deklarēta Ķeguma novada pašvaldības teritorijā, 
piešķir mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, 
kura uzņēmusies apbedīšanu:

21.1. pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo apbedīšanas 
pakalpojumu izmaksas (zārka iegāde, transporta pakalpojumi, 
u.c) līdz 250, – Ls, gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras izmaksātā pabalsta summa nekompensē neatliekamos 
apbedīšanas izdevumus, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību 
starp neatliekamajiem apbedīšanas izdevumiem un Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta summu.
21.2. gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta 
pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku 
vai personas, kas  uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība vai tās dele-
ģēta institūcija slēdz  līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī 
pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izde-
vumus.

VI. Pabalsts medicīnas pakalpojumu segšanai
22. Pabalsts paredzēts daļējai izdevumu segšanai par uzturēšanos 

un ārstēšanos medicīnas iestādē.
23. Pabalstu piešķir pensionāram vai invalīdam (vai pārim), kuru 

ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par 150,– Ls mē-
nesī un tie dzīvo atsevišķi no apgādniekiem.

24. Pabalsta apmērs ir līdz 100,– Ls gadā ģimenei un tiek piešķirts, 
pamatojoties uz iesniegtā medicīnas iestādē izsniegta rēķina   
pamata.

VII. Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
25. Pabalsts ir paredzēts daļējai izdevumu segšanai par mācību lī-

dzekļu iegādi. 

26. Pabalstu piešķir ģimenēm, kurām spēkā ir trūcīgas ģimenes sta-
tuss un kuru bērni mācās vispārizglītojošajās skolās.

27. Pabalsta apmērs ir 15,– Ls un tas tiek izmaksāts vienu reizi 
gadā, mācību gadu uzsākot.

28. Pabalsta saņemšanai, jāuzrāda čeks par mācību līdzekļu iegādi 
vai čeka neesamības gadījumā, jāuzrāda iegādātie mācību lī-
dzekļi.

VIII. Brīvpusdienas skolēniem
29. Pabalsts paredzēts Ķeguma novada vispārizglītojošo skolu       

7. – 12. klašu skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai.
30. Pabalstu piešķir uz periodu, kurā ģimenei spēkā ir trūcīgas ģi-

menes statuss, un ja bērni mācās vispārizglītojošajās skolās.
31. Ēdināšanas izdevumus skolēniem sedz, veicot pārskaitījumu 

par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem.
32. Pabalsta izmaksu var pārtraukt, balstoties uz sociālā pedagoga 

vai skolas sniegto informāciju, ja skolēnam, kuram ir piešķirtas 
brīvpusdienas ir uzvedības un režīma pārkāpumi skolā un/vai 
citās sabiedriskās vietās.
IX. Pabalsts ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolas izglī-

tības iestādēs
33. Pabalstu piešķir trūcīgo ģimeņu bērniem ēdināšanas izdevumu 

segšanai uz laika periodu, kurā ģimenei spēkā ir trūcīgas ģime-
nes statuss, un, ja bērni apmeklē Ķeguma novada pirmsskolas 
izglītības iestādes.

34. Pabalstu piešķir pie nosacījuma, ka abi vecāki ( vai viens ve-
cāks, ja bērnu/–us audzina viens no vecākiem) strādā algotu 
darbu.

35. Ēdināšanas izdevumus bērniem sedz, veicot pārskaitījumu par 
sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem.

X. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

36. Pabalstu piešķir Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta tre-
šās un ceturtās daļas, Ministru kabineta 2005. gada 15. novem-
bra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigša-
nās” noteiktajā kārtībā. Ja bērns turpina mācīties, neizmantotās 
garantijas tiek saglabātas visu mācību laiku, bet ne ilgāk kā līdz 
24 gadu vecuma sasniegšanai.

37. Pabalsta apmēri:
37.1. pastāvīgās dzīves uzsākšanai 90,– Ls apmērā vai invalīdiem 
kopš bērnības – 150,– Ls apmērā, kuru izmaksā vienu reizi;
37.2. ar dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša izdevumus, kurus 
izmaksā vienu reizi mēnesī līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai. 
37.3. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei            175,– 
Ls apmērā. Pabalstu izmaksā vienu reizi vai par šo summu iz-
sniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru;
37.4. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 45 – Ls apmērā vai 
invalīdiem kopš bērnības 75,– Ls mēnesī. Pabalstu izmaksā katru 
mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās 
vai profesionālās izglītības iestādē, vai ja bērns nepārtraukti tur-
pina studijas augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu 
regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst 
izglītības programmu.

XI. Pabalsts audžuģimenēm
38. Pabalstu piešķir Bāriņtiesu likuma 25.panta trešajā daļā un Mi-

nistru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr.1036 
“Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kārtībā.

39. Pabalsta apmēri:
39.1. pabalsts bērna uzturam 80,– Ls mēnesī;
39.2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 100,– Ls 
gadā.

XII. Pabalsts dokumentu sakārtošanai
40. Pabalstu piešķir personai gadījumos, ja dokumenta neesamība  

(pase, nodokļu grāmatiņa) liedz saņemt kādu no sociālajiem sta-
tusiem ( trūcīgas personas, bezdarbnieka u.t.t) vai arī neesošā 
dokumenta iegūšana ( arhīva izziņa, psihologa slēdziens u.t.t) 
var veicināt personas ienākumu līmeņa paaugstināšanos. 4. lpp. ►
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41. Pabalstu izmaksā veicot pārskaitījumu iestādei, kura dokumen-
tu izsniedz pēc tās piestādītā rēķina vai kvīts. 

XIII. Pabalstu piešķiršanas kārtība
42. Pabalsta pieprasītājs vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, ie-

sniedz iesniegumu (rakstveidā, elektroniskā veidā vai izsaka 
mutvārdos), kurā vēlams norādīt nepieciešamo sociālās palīdzī-
bas pabalsta veidu, sociālais darbinieks aizpilda noteikta parau-
ga iztikas līdzekļu deklarāciju. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, 
ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā 
un izsniedz tā kopiju iesniedzējam. 

43. Vēršoties sociālajā dienestā, persona uzrāda personu aplieci-
nošu dokumentu, kā arī invalīda vai pensionāra apliecību, ja 
persona ir invalīds vai pensionārs un šīs ziņas pašvaldībā nav 
pieejamas.

44. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņem-
šanas ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā novērtē ģimenes (laulāto 
vai personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli) vai 
atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus un materiālo stāvokli, 
apmeklē personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekoša-
nas aktu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, novērtē va-
jadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu (izdod administratīvo 
aktu) par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

45. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas (administratīvā 
akta izdošanas) informē personu par pieņemto lēmumu, bet 

atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā 
arī lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību 
(Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12.panta 
pirmās daļas 2.punkts).

XIV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
46. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var 

apstrīdēt Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķe-
guma novadā, LV 5020.

47. Ķeguma novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratī-
vo aktu) var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā Antonijas ielā 6, 
Rīgā, LV 1010, Administratīvā procesa likuma noteiktajā ter-
miņā.

XV. Noslēguma jautājumi
48. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” no-

teiktajā kārtībā.
49. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Ķeguma novada 

ziņas”. Izliekami redzamā vietā administrācijas ēkā, Birzgales 
pagasta pārvaldē, Rembates pagasta pārvaldē, Tomes pagasta 
tautas namā.

50. Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Ķeguma no-
vada domes 2010. gada 1. septembra saistošie noteikumi Nr.14 
„Par Ķeguma novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to 
piešķiršanas kārtību”. 

ĶEGUMA NOVADA DOME
Saistošie noteikumi Nr.2                                    

 2012. gada 4. aprīlī                        APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 2012. gada 4. aprīļa lēmumu Nr.182 (protokols Nr.8, 28.§)
PReCIZĒTI ar Ķeguma novada domes lēmumu Nr.340 (protokols Nr.17, 15.§)

PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU ĶEGUMA NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43.pantu pirmās daļas 4.punkltu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi regulē sabiedrisko kārtību Ķeguma novada 

teritorijā un nosaka administratīvo atbildību par sabiedriskās 
kārtības pārkāpumiem.

2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām 
personām Ķeguma novada administratīvajā teritorijā.

3. Lietotie termini:
•	 Apstādījumi - visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, 

t.i., parki, dārzi, košumdārzi, skvēri, bulvāri, alejas, kapsētas, 
nogāžu nostiprinājumi u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas 
platības. Apstādījumos var būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu 
stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpes, takas un laukumi ar dārza 
mēbelēm un ierīcēm, kā arī celtnes apstādījumu apkopei u.c. 
elementi.

•	 Izklaides vieta - kafejnīca, tējnīca, bārs, restorāns, klubs, spēļu 
nams, spēļu zāle, diskotēka, deju zāle un citas vietas, kurās 
tiek piedāvāti izklaides pasākumi (izklaidējošie televīzijas 
raidījumi, priekšnesumi, spēles, atrakcijas, dejas u.c.), izņemot 
vietas, kurās vienīgais piedāvātais pakalpojums ir sabiedriskā 
ēdināšana un darba laiks nav ilgāks par plkst. 22.00.

•	 Publiska (sabiedriska) vieta - vieta, kas neatkarīgi no tās 
faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības 
kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai 
bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai

•	 Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi un bēniņi.

•	 Publisks pasākums - fiziskās vai juridiskās personas plānots 
un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, 
sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no 
īpašuma vai valdījuma formas.

II. Aizliegumi un ierobežojumi Ķeguma novada 
administratīvajā teritorijā un administratīvā atbildība par 

saistošo noteikumu neievērošanu
4. Sabiedriskā kārtība:
1.1. Par apzinātu trokšņošanu, t.i., skaļu mūzikas atskaņošanu, 

klaigāšanu, dažādu mehānismu darbināšanu bez tehniskos 

noteikumos paredzētajiem trokšņu slāpētājiem, u.tml., 
darbībām, kas traucē iedzīvotāju mieru laikā no 23.00 līdz 
06:00 (izņemot pasākumus, kuri saskaņoti ar Ķeguma novada 
pašvaldību)
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 30,00.

1.2. Par sabiedrisku vietu vai dzīvojamo ēku koplietošanas telpu 
piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, 
sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.)
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 20,00

1.3. Par saimniecisko un/vai celtniecības materiālu novietošanu 
bez saskaņojuma uz pilsētas ielām , uz pašvaldības vai citas 
personas īpašumā vai valdījumā esošās zemes
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 20,00.

1.4. Par atkritumu dedzināšanu, par plastmasas, gumijas 
izstrādājumus un cita veida ķīmisko izstrādājumu, kā arī 
sadzīves atkritumu dedzināšanu,
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 50,00.

1.5. Par mitināšanos (nakšņot, gulēt u.tml.) daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju koplietošanas telpās (bēniņi, pagrabs, kāpņu 
telpa)
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 50,00.

1.6. Par smēķēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku koplietošanas 
telpās
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 10,00.

1.7. Par sabiedriskās kārtības nenodrošināšanu kultūras un citos 
masu pasākumos to organizētājiem
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 50,00.

1.8. Par sabiedriskās kārtības nenodrošināšanu kafejnīcās, bāros, 
u.c., alkoholisko dzērienu un alus tirdzniecības vietās, šo 
tirdzniecības vietu īpašniekiem vai par attiecīgo tirdzniecības 
vietu atbildīgām personām
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 50,00.

1.9. Par sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu kultūras, 
sporta, atpūtas un citās sabiedriskās iestādēs
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 50,00.

1.10. Par telšu celšanu un ugunskura kuršanu Ķeguma pilsētas 
centrā, apstādījumos, izņemot gadījumus, kad konkrētā 
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darbība saskaņota ar Ķeguma novada pašvaldību,
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL10,00;

5. Ēku, būvju un to teritoriju uzturēšana:
1.1. Par ēku, būvju un telpu ekspluatāciju neatbilstoši paredzētajam 

mērķim 
•	 brīdinājums vai naudas sods LVL 50,00.

1.2. Par ēkas, būves numura zīmes vai īpašuma nosaukuma 
neizlikšanu redzamā vietā, nekustamā īpašuma īpašniekam  
(tiesiskajam valdītājam, lietotājam)
•	 brīdinājums.

1.3. Par ēkas, būves numura zīmes vai īpašuma nosaukuma 
neizlikšanu redzamā vietā, neievērojot 5.2.punktā brīdinājumā 
noteikto termiņu, nekustamā īpašuma īpašniekam (tiesiskajam 
valdītājam, lietotājam)
•	 naudas sods līdz LVL 25,00.

1.4. Par dzīvojamo, sabiedrisko vai koplietošanas telpu, ēku, 
būvju tīšu bojāšanu
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 50,00.

1.5. Par inženierkomunikāciju saimniecības lietošanas noteikumu 
pārkāpšanu un komunikāciju neuzturēšanu kārtībā, kā 
arī koplietošanā esošo ēku maģistrālo cauruļvadu un citu 
inženiertīklu bojāšanu, tai skaitā ielu, parku vai pagalmu 
elektroapgaismojuma bojāšanu:
•	 naudas sods fiziskajām personām līdz LVL 100,00;
•	 juridiskām personām līdz LVL 250,00.

1.6. Par pašvaldības teritorijas labiekārtojuma objektu, mazo 
arhitektonisko formu, transporta pieturu, uzrakstu, numuru un 
ielu norādījuma plāksnīšu, izkārtņu un reklāmas stendu, ceļa 
zīmju, atkritumu konteineru, urnu un cita pašvaldības īpašuma  
bojāšanu, pārvietošanu
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 250,00.

1.7. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, žogu un citu būvju 
bojāšanu, aprakstīšanu un apzīmēšanu, par ēku fasāžu, žogu 
un ielām vai ceļiem piegulošās teritorijas neuzturēšanu kārtībā
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 25,00.

1.8. Par zāles nenopļaušanu īpašumā vai lietojumā esošajā 
teritorijā, kas atrodas Ķeguma pilsētā, pagastu centros, ciemu 
blīvi apdzīvotās teritorijās katru gadu ne vēlāk kā līdz 23. 
jūnijam un 15.septembrim, ja zāles garums pārsniedz 20 
centimetrus, neatkarīgi no zemes lietošanas mērķa
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 50,00.

1.9. Par privāto dzīvojamo māju apkārtnes nesakopšanu, 
aizaudzēšanu (krūmi, nezāles utt) nekustamā īpašuma 
īpašniekam  (tiesiskajam valdītājam, lietotājam)
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 50,00.

1.10. Par Ķeguma novada apbūves noteikumu neievērošanu
•	 fiziskām personām brīdinājums vai naudas sods līdz  

LVL 250,00;
•	 juridiskām personām brīdinājums vai naudas sods līdz  

LVL 1000,00. 
1.11. Par patvaļīgu citas personas īpašumā vai tiesiskā valdījumā 

esošas zemes izmantošanu
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 50,00.

6. Ar transporta lietošanu saistītie pārkāpumi:
1.1. Par sniega netīrīšanu 1 metru platā joslā ap stāvošu 

transportalīdzekli publiskā teritorijā, ja tas tiek ilgstoši turēts 
uz ielas vai atrodas koplietošanas pagalmā
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 20,00.

7. Tirdzniecība publiskās vietās:
1.1. Par tirdzniecības un pakalpojumu objektu un tiem piederošās 

teritorijas neuzturēšanu kārtībā
•	 brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 50,00.

8. Valsts un Ķeguma novada pašvaldības simbolikas 
izmantošana
1.1. Necieņas izrādīšana Ķeguma novada ģerboņiem, karogam 

(piemēram, saplēšana, nosmērēšana, noraušana, u.tt.)
•	 naudas sods līdz LVL 50,00.

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole
1.1. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un sastādīt 

administratīvos protokolus atbilstoši savai  kompetencei ir 
tiesīgas šādas amatpersonas:
1.1.1. Ķeguma novada domes priekšsēdētājs; 
1.1.2. Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 
1.1.3. Ķeguma novada domes deputāti; 
1.1.4. Ķeguma novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji; 
1.1.5. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors; 
1.1.6. Ķeguma novada pašvaldības policijas darbinieki;
1.1.7. Valsts policijas darbinieki.

1.2. Ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, šo 
Noteikumu 9.1.punktā minētās personas ir tiesīgas uzlikt 
naudas sodu līdz LVL 20,00 (divdesmit latiem) pārkāpuma 
izdarīšanas vietā bez administratīvā pārkāpuma protokola 
sastādīšanas, izsniedzot pārkāpējam noteikta parauga kvīti.

IV. Noslēguma jautājumi
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna 

teksta publicēšanas Ķeguma novada pašvaldības laikrakstā 
“Ķeguma Novada Ziņas”. 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Ķeguma novada pašvaldība sadarbībā ar Izglītības un zināt-
nes ministriju (IZM) (vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/
IPIA/VIAA/001) no 2009.gada novembra īsteno eiropas sociālā 
fonda projektu „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos”. Pamatojoties uz 2012.gada 
22.jūnija vienošanos, starp pašvaldību un IZM, projekta īstenoša-
nas termiņš pagarināts līdz 2012.gada 30.septembrim.

Realizējot projektu 6 posmos (no 2009.gada novembra līdz 
2012.gada jūnijam) atbalstu guva 62 novada izglītības iestāžu 
pedagogi. Projekta 3.aktivitātē, ievērojot projekta nosacījumus, 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā 
iesaistījās 58 novada pedagogi (vienu reizi tika izvērtēti 24 peda-
gogi, bet divas reizes 34 pedagogi). Pedagogiem izmaksāti 36800 
lati jeb 92 mērķstipendijas. 4 pedagogi ieguvuši 1. pakāpi, 2 peda-
gogi – 2. pakāpi, 39 pedagogi –3. pakāpi, 7 pedagogi – 4. pakāpi 
(pedagogi izvērtēti Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada paš-

valdību Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
starpnovadu komisijā), 2 pedagogi – 5. pakāpi (pedagogi izvērtēti 
valsts komisijā).

Savu profesionālo kompetenci projekta 2. aktivitātes ietvaros 
pilnveidoja 6 pedagogi. Stipendijās pedagogiem izmaksāts 2400 
Ls, bet mācību kuponu apmaksai izlietoti 1200 Ls. Pedagogu no-
vērtēšanas sistēmas ieviešanai, atbilstoši vienošanās līgumam, iz-
doti 3166 Ls, administratīvajām izmaksām paredzēti 3239 Ls. 

Vēlos pateikties visa novada izglītības iestāžu pedagogiem, 
kuri iesaistījās profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sis-
tēmas ieviešanā, bet īpašs paldies izglītības iestāžu administrā-
cijām un vērtēšanas komisijām par pašaizliedzīgo darbu ieviešot 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmu izglītības 
iestādēs.

Projekta koordinatore Ķeguma pašvaldībā
Sandra Čivča
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Pēc 70 gadiem...
Bijām ekskursijā kopā ar bijušajiem kolēģiem. Jauka diena, 

jauka apkārtne, apkārt jauki cilvēki. 
Pirmais apskates objekts – AS Latvenergo piederošā Aiviekstes 

HeS, kas uzcelta jau gandrīz pirms 100 gadiem, postīta, atjaunota, 
slēgta un atkal atjaunota. Prieks apskatīt: viss tīrs, sakopts, kārtī-
bā. Viens hidroagregāts strādā, otrs esot remontā (remontētāju gan 
nevienu neredz). Sakarā ar lietiem Aiviekstē ūdens daudz (kāda 
pašreiz caurplūde, to gan HeS darbinieks nezin), „uz aci” pār 
vecajiem aizvariem gāžas pāri trīs vai četras reizes vairāk ūdens, 
kā caur strādājošo turbīnu. Par efektīvu atjaunīgo (modernais ter-
mins) energoresursu – ūdens enerģijas izmantošanu te runāt grūti. 
Lai tiešām maksimāli Aivieksti izmantotu, vajadzētu uzstādīt vēl 
divas turbīnas (kādreiz arī četras ir bijušas). Bet, vai nu trūkst lī-
dzekļu vai prāta.

Otra pietura ir Jāņa Zābera muzejs (privātais, ģimenes) Mei-
rānos. Diezgan aizaudzis. Talantīgā dziedoņa brāļa meita Gunta 
ļoti jauki un sirsnīgi pārstāsta un izrāda visu, kas saistīts ar izcilo 
dziedoni, ar viņa traģisko likteni (arī „briesmīgo” skolas liecību, 
kurā vienīgais piecnieks ir dziedāšanā). Bet, kā izrādās, tad sagla-
bāt Jāņa Zābera muzeju interesē tikai viņa ģimenei. Ne valsts, ne 
pašvaldība dalību muzeja uzturēšanā (nemaz nerunājot par papla-
šināšanu un popularizēšanu) neņemot. Kad ģimene vairs nevarēs, 
muzejs tiks slēgts.

Nākamais apskates objekts – Cesvaines pils. Te es ienācu 
pirms 70 gadiem (jā, 1942.g. pavasarī) pieteikties konkursam uz 
iestāšanos ģimnāzijā. Ģimnāzija darbojās pilī. Konkursu izturēju, 
iepazinos ar labāko skolotāju manā mūžā Bērzkalni, viņa mācīja 
latviešu valodu (tamdēļ es arī šodien varu šo to uzrakstīt). Mūzi-
kas pamatus ielika pils torņa pirmā stāva Apaļajā zālē (ar to es vēl 
šodien dziedu vīru korī!). Ja nebūtu pieļauta lielā bezatbildība pils 
apsaimniekošanā un pils pirms 10 gadiem nebūtu izdegusi, varbūt 
arī vēl šodien ģimnāzija būtu iespiesta skolai tomēr nepiemērotās 
telpās. Saka jau, ka nav sliktuma arī bez sava labuma. Pašvaldī-
ba, balansējot uz likumu un valsts budžeta robežām, tomēr uzcēla 
jaunu, modernu skolas ēku. Kad pils tiks atjaunota pilnībā, kad 
tā tiešām kļūs par starptautiskas nozīmes vēstures objektu – nav 
zināms. Zināms ir tikai tas, ka naudas nav …

Turpat blakus ir arī Cesvaines ev. lut. baznīca. Tā plaši pazīs-

tama ar savām unikālajām ērģelēm. Tāda tipa instrumenti esot 
palikuši tikai daži, šo skatīt braucot pat no Vācijas, Maskavas, 
Pēterburgas … Gide, vietējā muzeja vadītāja, iepazīstināšanai no-
spēlē vairākus ērģeļgabalus, izrāda visu elementāri vienkāršo (bez 
elektronikas!), tajā pašā reizē ļoti precīzo mehānismu un uzbūvi 
ar koka stabulēm un zvaniņiem. Tādu instrumentu „klātienē” es 
redzēju pirmo reizi.

Gribējām vēl aizbraukt uz bēdīgi slavenajām Lubānas ezera 
slūžām, kurām, kā noprotams, arī nav īsta saimnieka, bet autobusa 
šoferis atteicās braukt – tur nav asfalta. Re, kāda slava mūsu bal-
tajiem lielceļiem!

Nu ko, nākošreiz ekskursiju plānosim tikai pa asfaltu. 

H. Jaunzems

Aicina pievienot dzīvesstāstus grāmatai
par Lielvārdes novada kultūrvēsturi

Noslēgumam tuvojas materiālu vākšana kultūrvēsturiskai grā-
matai „Lielvārdes novada aizsaules dārzos”. Tajā tiks stāstīts par 
cilvēkiem, kuri ar savu pārliecību, darbu, talantu un neizsīkstošu 
enerģiju veidojuši savas apkārtnes ekonomisko un kultūras dzīvi.

Tās ir senās dzimtas, kas no muižas izpirka zemi, iekopa savas 
saimniecības, gadsimtu ritējumā tās pazaudēja, atkal atguva un, 
cienot savus senčus, centās atjaunot dzimto māju godību. Tās ir 
personības, kuras ar savu garīgo spēku, mīlestību, neatlaidību un 
personisko piemēru veidojušas jauno paaudzi un kopušas mūsu 
kultūras tradīcijas dziedot, spēlējot teātri, dejojot, muzicējot, sa-
glabājot tautas pašapziņu. Tie ir darba darītāji, zinātnieki, rakst-
nieki, mākslinieki, savas profesijas speciālisti un amata meistari, 
veiksmīgi uzņēmēji, mediķi. Tie ir pilsētas, pagastu, ciemu, kolho-
zu un citu uzņēmumu vadītāji, kuri saturēja tautu vienotībā.

Šī grāmata būs par tautas spēku, dzimtenes mīlestību, izturību 
un pacietību. To apliecina represētās personas, kurām bija lemts 
atgriezties un apgulties Latvijas zemē. Grāmata atsegs 1905.gada 

revolucionāru likteņus, Latvijas atbrīvošanas kauju varoņu un 
Otrā pasaules kara dalībnieku dzīvesstāstus. Uzzināsim par tālajā 
Baškīrijā, Arhlatviešu ciemā dzimušajiem latviešiem, kuri atgrie-
zušies tēvzemē.

Šajā izdevumā tiek ierakstīts ikviens, par kuru ziņas snieguši 
tuvinieki, darba biedri vai kaimiņi un kuri ir guldīti vienā no pie-
cām Lielvārdes novada kapsētām: Lielvārdes Katoļu kapos, Lā-
čplēša, Ozollejas, Jumpravas un Lēdmanes kapos. Cik aptverošs 
būs šis darbs, noteiks mūsu atsaucība un interese par sava novada 
pagātni un cilvēkiem divu gadsimtu laikā kādreizējās Lielvārdes 
draudzes pagastos. Grāmatā iepazīsimies arī ar savdabīgākajiem 
kapu pieminekļiem.

Paldies visiem, kuri raksta, stāsta, palīdz vākt faktus un uz-
mundrina atmiņu glabātājus!

Vēl arvien gaidām jaunus dzīvesstāstus. Kontakttālruņi: 
65054699 vai 28640414. Pasta adrese materiālu nosūtīšanai: Upes 
iela 6, Lielvārde, LV-5070.
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Katrs var iemācīties spēlēt ģitāru
vienas diennakts laikā

Tas nav nekāds pārsteigums, jo var notikt arī tā. Vienīgi, tik ļoti 
paātrināts mācību process būs sāpīgs rokām un pirkstiem.

Taču pakāpeniski mācoties ģitārspēles pamatus nodarbībās 
vienreiz nedēļā un mācību gada laikā apgūstot 30 stundu program-
mu, ģitārspēles pamatprasmes ir rokā bez sāpēm.

Protams, tas ir tikai ceļa sākums, bet prieks par paša nodziedā-
tu un nospēlētu dziesmu ir milzīgs. Dziedot un spēlējot mēs kļūs-

tam brīvi, piepildām savus sapņus un atveram dvēseli pasaulei.
Pārmaiņu laiks, kurā dzīvojam, prasa no cilvēka daudz – mī-

lestību, ticību, zināšanas, spēju sadzirdēt savu iekšējo balsi un pa-
klausīt tai. Kad laiks kļuvis tik saspiests un skrien vēja spārniem, 
ir svarīgi prast apstāties mirkļos, kuri pieder tikai mums pašiem.

Tāpēc, ja jūti savu iekšējo aicinājumu dziedāt un spēlēt, tad 
neatliec šo nodomu uz pārāk ilgu laiku. Nāc un pamēģini!

Pateicoties Ķeguma novada pašvaldības finansiālajam atbals-
tam, top realizēts projekts „Ģitārspēles studija Ķeguma novada ie-
dzīvotājiem”. Studija savu darbu uzsāks septembrī Ķeguma tautas 
namā.

Pieteikties ģitārspēles pamatu apguvei var jebkurš interesents, 
neatkarīgi no vecuma vai iepriekšējās muzikālās sagatavotības. 
Tiem audzēkņiem, kuri apguvuši 1. mācību gada kursu, tiek pie-
dāvāts turpināt mācības 2. kursā. Ģitārspēle notiks vienreiz nedēļā 
individuālās, pāra vai grupas (3 – 5) nodarbībās.

 Sīkāka informācija pa telefonu 28354648 vai studijas prezen-
tācijas pasākumā septembrī.

Uz tikšanos!
 Ģitārspēles studijas vadītāja,

Dace Priedoliņa

Koncerts Ķeguma bibliotēkā 2012. gada 1. jūnijā

Mākslas studijai vasara paiet jautrās
noskaņās un nepacietīgās gaidās...

Vasara, vasariņa... ilgi gaidīta, bet paiet 
nemanot. Tā katru reizi augusta beigās tiek 
spriests gan bērnu, gan vecāku starpā. Un, 
ja padomā dziļāk, tad paši esam atbildīgi 
par to, vai brīvlaiks un atvaļinājums ir „aiz-
skrējis” nemanot, vai pavadīts pilnvērtīgi 
– atpūšoties, „uzlādējoties” ar labām emo-
cijām un idejām. 

Mākslas studijā, arī šajā vasarā, bija ie-
spēja uzkrāt pozitīvas emocijas un eksperi-
mentēt radošajās darbnīcās, dodot bērniem 
iespēju iepazīt interesantas mākslas teh-
nikas un tās izmēģināt, pašiem gatavojot 
skaistas lietiņas. Tā kā Ķeguma tautas namā 
vēl joprojām rit remonta darbi, tad mūs 
laipni uzņēma un atļāva darboties mājīga-
jā Tomes skoliņā. esam ļoti pateicīgi gan 
Tomes skoliņas darbiniekiem par laipno 
uzņemšanu, gan Ķeguma komercnovirzie-
na vidusskolas vadībai un Ķeguma novada 
domei par nodrošināto transportu. 

Jūnijā mākslas skolas audzēkņiem darbs 
mijās ar jautru atpūtu kempingā „Sniedzes”, 
kurā notika vasaras plenērs, jeb „zaļā prak-
se”. Neskatoties uz pirmās dienas lietaino 
sākumu, 26 audzēkņi un trīs skolotāji 5 die-
nas pavadīja dabas studijās. Zīmējām, glez-
nojām, peldējām, lecām pa batutu, spoko-
jāmies un vienkārši jautri pavadījām laiku. 
Noslēguma dienā plenēra rezultātu varēja 
redzēt EKSPRES izstādē, izstādot katram 
audzēkņa tika labākie darbi. Uz izstādi ie-

radās arī OMS direktors P. Aulmanis, kurš 
atzinīgi novērtēja bērnu un pedagogu dar-
bu, izsniedzot liecības. 

Ar nepacietību gaidām mūsu mājvietas 
– Ķeguma tautas nama remonta beigas, kur 
iegūsim tieši Mākslas studijai paredzētas 
jaunas, skaistas telpas, piemērotas mēbeles 
un vērtīgu tehnisko aprīkojumu. Tas ir mil-
zīgs ieguvums un dod sparu darboties ar vēl 
lielāku entuziasmu, izmantojot iespējas stu-
dijas dalībniekiem nākotnē darboties jaunā 
kvalitātē.

Jaunajā mācību gadā pamazām sāksim 
datorgrafikas apmācību skolēniem un pie-
augušajiem, turpināsim iesākto – būs gan 
vizuālās un plastiskās mākslas nodarbības 
bērniem, arī skolēniem jebkurā vecumā. 
Būs radošās darbnīcas pieaugušajiem. Ideju 

un jaunu plānu ir daudz, pamazām centīsi-
mies tos arī īstenot. 

Aicinu pieteikties visus radoši darbo-
ties gribošus bērnus (no 3 gadu vecuma), 
skolēnus un pieaugušos nodarbībām jau-
najā mācību gadā.

Mākslas skolas audzēkņus aici-
nu uz tikšanos 3. septembrī no plkst.                 
12.00 – 14.00 Ķeguma tautas namā.

Sīkāku informāciju var saņemt, raks-
tot uz e-pastu ieva.lace@apollo.lv, vai              
zvanot 29203293.

Radošu, veiksmīgu un veselīgu jauno 
mācību gadu vēlot Mākslas studijas vadī-
tāja Ieva Lāce
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Ar teātri sirdī uz Valli

Pirms 127 gadiem 1885.gada 5.augustā Valles pagasta „Zvanī-
tāju Bukās” māju saimnieka Friča Amtmaņa ģimenē piedzima jau-
nākais dēls Alfrēds. Šodien mēs viņu atceramies kā izcilu aktieri 
un Nacionālā teātra režisoru Alfrēdu Amtmani –Briedīti.

Kopš „Zvanītāju Bukās” izveidots Amtmaņu memoriālais mu-
zejs (arī Alfrēda vecākais brālis Teodors kļuva par aktieri un reži-
soru), Nacionālā teātra kolektīvam ir tradīcija katru gadu 5.augus-
tā atzīmēt jaunās sezonas sākumu ar piemiņas tikšanos Vallē. Tajā 
piedalās ne tikai teātra kolektīva pārstāvji, bet arī teātra mākslas 

mīļotāji no tuvākās un tālākās apkārtnes. Tāpēc Ķeguma seniori 
– teātra mīļi arī šogad 5.augustā devās uz Valli, lai būtu klāt šajā 
notikumā.

Vispirms Valles evaņģēliski luteriskās draudzes atjaunotajā 
dievnamā piedalījāmies A. Amtmaņa – Briedīša dzimšanas dienas 
atcerei un Nacionālā teātra sezonas atklāšanai veltītajā svētdienas 
dievkalpojumā. Varējām arī priecāties par Vallē dzimušā un skolā 
gājušā, tagad pasaulē pazīstamā mākslinieka Ģirta Baloža altār-
gleznu „Kristus svētā draudze” un Rīgas Amatniecības skolā izga-
tavoto vienotā stilistikā ieturēto savdabīgo baznīcas iekārtu.

„Zvanītāju Bukās” skatītājus sagaidīja Vecumnieku un Valles 
amatieru teātra kolektīvu aktieri, mūs krietni izsmīdinot ar frag-
mentiem no saviem uzvedumiem.

Tikāmies ar Nacionālā teātra veterāniem Baibu Indriksoni, 
Ģirtu Jakovļevu un Uldi Dumpi, kā arī varējām pavērot dažus jau-
nos aktierus, bet visvairāk klātesošos priecēja jauki muzicējošais 
trio – aktrise Zane Jančevska, teātra vokālais pedagogs Andris Da-
ņiļenko un muzikālās daļas vadītājs Valdis Zilveris. Skanēja pazīs-
tamas dziesmas gan no teātra izrādēm, gan koncertiem. Pateicīgie 
klausītāji neskopojās ne ar aplausiem, nedz arī ziedu veltēm.

Tā pilnīgi negaidot priecīgi aizritēja vairākas stundas šajā sau-
lainajā pēcpusdienā. Šķīrāmies ar domu, ka nākošgad vajadzētu 
tikties atkal, lai piedzīvotu 1985. gadā iedibinātās Alfrēda Amtma-
ņa – Briedīša prēmijas piešķiršanu diviem Nacionālā teātra aktie-
riem, kas notiek katru otro gadu. Lai izdodas!

Māra Trauberga

Pasargāsim sevi un savus mājdzīvniekus
no trakumsērgas!

Trakumsērga ir viena no bīstamākajām infekcijas slimībām, 
kas apdraud gan cilvēku, gan dzīvnieku veselību un dzīvību. 
Galvenie trakumsērgas izplatītāji dabā ir lapsas un jenotsuņi, 
retāk – āpši, caunas, vilki, lūši u.c. dzīvnieki. No mājdzīvniekiem 
visvairāk saslimst suņi un kaķi.

Slimības ierosinātājs ir vīruss, kas atrodas slima vai inficēta 
dzīvnieka organismā un izdalās galvenokārt ar siekalām, ar kurām 
var inficēties dzīvnieki un cilvēki, ja tos sakož, apsiekalo vai tie 
saskaras ar priekšmetiem, kas svaigi aptraipīti ar slimu dzīvnieku 
siekalām.

Dzīvniekiem trakumsērga izpaužas ar smagiem nervu 
sistēmas darbības traucējumiem. Nepareizs ir uzskats, ka slimu 
dzīvnieku var pazīt pēc uzvedības un putām pie mutes. Lielākai 
daļai dzīvnieku šādi simptomi attīstās slimības pēdējā stadijā vai 
to nav vispār. Saslimušam dzīvniekam ir neparasta uzvedība:

•  agresīvs suns pēkšņi kļūst maigs un pakļāvīgs, 

•  kluss, mierīgs suns izskatās un uzvedas kā mežonīgs dzīvnieks,  
•  atteikšanās no ēdiena — suns tā vietā sāk grauzt metāla vai 
koka priekšmetus, 
• savvaļas dzīvnieki pārstāj baidīties no cilvēkiem un izturas 
draudzīgi (šādus dzīvniekus cilvēki bieži pārnes mājās).

Ja cilvēks ir inficējies ar trakumsērgu un nesaņem profilaktiskās 
imunizācijas kursu (vakcīnu un serumu), tad šī infekcijas slimība 
100% ir letāla. Uz ādas ir daudz sīku ievainojumu — mikrotraumu, 
tāpēc, ja nepazīstams suns nosiekalo ārēji it kā veselu ādu, tomēr 
jādodas pie ārsta, lai vienotos par tālāko rīcību. Sevišķi bīstami ir 
kodumi galvā un kaklā, jo tie ir tuvu galvas smadzenēm.

Ko darīt, ja iekož, saskrāpē vai apsiekalo dzīvnieks?
Ja tā noticis, no pareizas rīcības atkarīgs — saslimsiet ar 

nāvējošo vīrusu vai ne. Rīkojieties! 
• Ievainotā vieta nekavējoties rūpīgi jāmazgā ar ziepēm zem 
tekoša ūdens. 
• Jāmeklē ārsta palīdzība, cik ātri vien iespējams. 
Arī tad, ja iekodis paša mājas mīlulis, jādodas pie ķirurga, lai tas 
novērtētu brūces dziļumu un plašumu. 

Savus četrkājainos draugus noteikti jāpotē pret trakumsērgu, 
tā pasargājot tos no inficēšanās. Joprojām daļa no lauku sētās un 
pilsētā dzīvojošiem suņiem un kaķiem nav vakcinēti, bet tieši viņi 
ir visvairāk pakļauti riskam saslimt ar trakumsērgu. Atgādinu, 
ja dzīvnieks ir vakcinēts, tad saimnieks nemaksā izdevumus par 
veterinārārsta darbu gadījumā, ja suns vai kaķis kādu ir sakodis 
vai saskrāpējis. Ja dzīvnieks nav vakcinēts – visus izdevumus 
apmaksā tā saimnieks.

Veterinārārsts,
Ilmārs Zemnieks
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Ķeguma novada atklātā pludmales volejbola
čempionāta noslēguma kārta

Ķeguma novada atklātā pludmales volejbola čempionāta nos-
lēguma kārtā vīriešiem Birzgalē: 

1.v. Burbulināde ( Raivis Ozoliņš, Kristaps Rūde), 
2.v. Pusstopiņi(Raimonds Strauss, eduards Viļums),
3.v. Bez nosaukuma (Arnolds eida, Krists Rasums)
 (piedalījās 7 komandas)

Sievietēm: 
1. Ķegums 
2. Valle 
3. Lielvārde (Ieva erdlāne, Beata Rašmane)
 ( piedalījās 4 komandas).

Kopvērtējumā (4 kārtās): 
Vīriešiem 
1.v. Ķeguma HeS1( Deivids Strazdiņš, Kristaps Rūde), 
2.v. Burbulināde ( Raivis Ozoliņš, Valts Vīndedzis), 
3.v. Mazie Tagili (Māris Grants, Mārtiņš Strauss).

Sievietēm 
1.v. Ķegums (Dace Pavlovska, evija Poļakova), 
2.v. Valle (Ina Lukjaņina, Laura Strupa), 
3.v. Double e ( evita Reinsone, egija Abaroviča).

Rembates sporta spēles

Sestdien 4. augustā Rembatē notika sporta spēles. Ieradās 
dalībnieki no Lielvārdes, Ķeguma, Suntažiem, Ogres pavisam 
kopā vienpadsmit komandas. Tās cīnījās futbolā, volejbolā, 
strītbolā, spēka stafetēs, šo sporta veidu rezultāti tika vērtēti 
kopvērtējumā, savukārt individuāli tika vērtēti soda sitieni futbolā, 
kur balvu ieguva Ivars Dārznieks, un virves vilkšanā, kur uzvarēja 
komanda – Streka ( Rembate).

Futbolā piedalījās deviņas komandas, bet kopvērtējumā 
labākās bija:

 1.v. Jamaika (Lielvārde),
 2.v. Bačoks ( Rembate),
 3.v. Lauku labumi ( Rembate).
Volejbolā piedalījās deviņas komandas, taču trīs labākās bija:
 1.v. Kapara naglas ( Ķegums),
 2.v. Lauku labumi ( Rembate), 
 3.v. Bačoks ( Rembate).
Savukārt strītbolā un spēka stafetē piedalījās septiņas 

komandas, strītbolā spēcīgākās bija:
 1.v. Streka( Rembate),

 2.v. Lauku labumi (Rembate),
 3.v. Bačoks( Rembate).
Spēka stafetē:
 1.v. Lauku labumi( Rembate),
 2.v. Streka ( Rembate),
 3.v. Bačoks (Rembate).
Kopvērtējumā trīs labākās komandas:
1.v. Lauku labumi (Rembate) Kaspars Mudelis, Rinalds 

Vaiders, Artūrs Žuks, Aigars Liepiņš, ervīns Torsters, Andis 
Šteins, Ivars Dārznieks, Niks Buraks,

2.v. Bačoks ( Rembate) ar 10. punktiem,
3.v. Sreka( Rembate) ar 14. punktiem. 
Paldies par atsaucību visiem sacensību dalībniekiem, 

tiesnešiem. Paldies Ķeguma novada domei par finansiālo 
atbalstu, paldies sporta spēļu ilggadējiem atbalstītājiem z/s 
„Vētras – 2 „ īpašniecei Inārai Dumpei, SIA „SOLID MeTAL 
„ vadītājai Maijai Jančevskai, kokogļu ražošanas īpašniekam 
Rembatē Burtniek kungam. 
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2012. gada 18. jūlijā.
Pieņēma lēmumu:
1. Atbalstīt Ķeguma novada pašvaldības ie-

dzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu kon-
kursā iesniegtos juridisko un fizisko personu 
iesniegtos projektus 6966,37 Ls (seši tūkstoši 
deviņi simti sešdesmit seši lati 37 sant.) apmērā:

1.1. Projektu „Lai skan!”, iesniedzējs Monta 
Artihoviča, 500,00 Ls apmērā;

1.2. Projektu „Bērnu šūpoles Ķeguma pilsē-
tas pludmalē”, iesniedzējs biedrība „Starptau-
tiskais soroptimistu klubs “Ogre – Ķegums””, 
450,00 Ls apmērā;

1.3. Projektu „Strādājam moderni, mūsdienīgi 
un droši”, iesniedzējs biedrība „Vecāki Ķegu-
mam un jaunajai paaudzei”, 491,16 Ls apmērā;

1.4. Projektu „Ķeguma MTB maratons 2012”, 
iesniedzējs Jānis Priževoits, 500,00 Ls apmērā;

1.5. Projektu „Sporta laukuma labiekārtoša-
na”, iesniedzējs Armands Arājs, 433,52 Ls ap-
mērā;

1.6. Projektu „Glābjam Birzgales dīķus”, ie-
sniedzējs Jānis Reinsons, 494,50 Ls apmērā;

1.7. Projektu „Birzgales “Rūķu” parka dīķa 
apzaļumošana”, iesniedzējs Diāna Arāja, 
407,45 Ls apmērā;

1.8. Projektu „Iepazīsti kamanu suņus”, ie-
sniedzējs Liene Ļeonova, 500,00 Ls apmērā;

1.9. Projektu „Sportošana – veselīgs dzīves-
veids!”, iesniedzējs edgars Siliņš, 499,74 Ls 
apmērā;

1.10. Projektu „Ģitārspēles studija Ķeguma 
novada iedzīvotājiem”, iesniedzējs Dace Prie-
doliņa, 470,00 Ls apmērā;

1.11. Projektu „Jauno jātnieku drošības un 
nodarbību kvalitātes uzlabošana un dažādoša-
na”, iesniedzējs jātnieku sporta klubs ‘’Zelta 
Pakavs”, 500,00 Ls apmērā;

1.12. Projektu „Ķeguma skolēnu un veco ļau-
žu starppaaudžu pieredzes nodošana”, iesnie-
dzējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību„Tote”, 
500,00 Ls apmērā;

1.13. Projektu „Ķeguma sieviešu pludmales 
volejbola attīstība”, iesniedzējs Dace Pavlovs-
ka, 220,00 Ls apmērā;

1.14. Projektu „Birzgales jauniešu kultūras 
centra labiekārtošana”, iesniedzējs Jānis Altma-
nis, 500,00 Ls apmērā;

1.15. Projektu „Birzgales jauniešu kultūras 
centra attīstība”, iesniedzējs Jānis Altmanis, 
500,00 Ls apmērā.

2. Slēgt līgumus ar lēmuma 1.punktā minēta-
jām fiziskajām un juridiskajām personām par 
projektu īstenošanu.

Nolēma atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta 

izstrādi četros nekustamajos īpašumos Tomes 
pag., Ķeguma nov., platība 1,9129 ha un Tomes 
pag., Ķeguma nov., platība 3,00 ha, un Rem-
bates pag., Ķeguma nov., 3,20 ha, un Ķegumā, 
Ķeguma nov., platība 2789 m2. Kā arī nolēma 
apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības pro-
jektu izstrādei. 

Pieņēma lēmumu atzīt vienu personu par 
tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā, iekļaut sociālo dzīvokļu 
īres reģistrā, piešķirt sociālā dzīvokļa īres tiesī-
bas uz dzīvojamo platību Rembatē, Rembates 
pag., Ķeguma nov. un slēgt sociālās dzīvojamās 
telpas īres līgumu no 2012. gada 25. jūlija līdz 
2013. gada 24. janvārim.

Nolēma slēgt vienošanos par grozījumiem 
Zemes nomas līgumā kas noslēgts 2007.gada 
23.aprīlī par nomājamās zemes Ķegumā, platī-
bas no 1000 kv.m samazināšanu uz 637 kv.m.

Pieņēma lēmumu anulēt ziņas par trīs personu 
deklarēto dzīvesvietu.

Nolēma iecelt pašvaldības SIA „Ķeguma 
Stars” par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
Rembatē, Rembates pag., Ķeguma nov., no-
rīkoto pārvaldnieku uz laiku līdz dzīvojamās 
mājas īpašnieks (dzīvokļu īpašnieki) vai viņa 
pilnvarotā persona uzsāk dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanu. Kā arī nolēma uzdot norīkotajam 
pārvaldniekam noslēgt nomas līgumu par ze-
mesgabalu lietošanu daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju Rembatē, Rembates pag., Ķeguma nov., 
uzturēšanai, ar zemesgabala īpašnieku, sākot no 
2012.gada 1.augustu.

Pieņēma lēmumu atzīt par starpgabalu zemes 
vienību, kurai platība lauku apvidos ir ma-
zāka par pašvaldības saistošajos noteikumos 
paredzēto minimālo zemesgabala platību un 
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala 
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritori-
jas plānojumam: Rembates pag., Ķeguma nov., 
platība 0,02 ha.

Nolēma noteikt, ka saskaņā ar likuma „Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 
2.daļas 4. punktu, pašvaldībai piekrīt un ierak-
stāma zemesgrāmatā uz Ķeguma novada paš-
valdības vārda zemes vienība Rembates pag., 
Ķeguma nov., platība 0,02 ha.

Nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 
11 „Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērie-
nu mazumtirdzniecībai novietnēs Ķeguma no-
vadā”. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma 
„Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā.

Pieņēma lēmumu precizēt saistošos noteiku-
mus Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ķe-
guma novadā” (apstiprināti ar Ķeguma novada 

domes 2012.gada 23.05.2012. lēmumu Nr. 241, 
prot. Nr.11,5§). 

Nolēma piešķirt Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājam Robertam Ozolam apmaksāta 
ikgadēja atvaļinājuma daļu – vienu kalendāro 
nedēļu, no 2012. gada 23. jūlija līdz 29. jūli-
jam (ieskaitot), par laika periodu 01.09.2011. 
– 31.08.2012.

Izpilddirektores vietnieks edgars Kozlovs 
informē par aktuālajiem veiktajiem un plāno-
tajiem saimnieciskajiem darbiem novadā par 
periodu no 04.07.2012.

1. Atklātajam konkursam „Ozolu ielas rekons-
trukcija Ķegumā” līdz 09.07.2012. nogaidīša-
nas termiņā IUB nav saņemta neviena sūdzība, 
ir noslēgts līgums, tiek gatavota būvatļauja.

2. Iepirkumam „Rembates skolas internāta 
rekonstrukcija sociālās aprūpes centra vajadzī-
bām” tika veikta piedāvājumu vērtēšana, un ir 
pieņemts lēmums noslēgt līgumu ar – Perso-
nu apvienību SIA „KUUM” un SIA „VIDeS 
TeHNIKA” par piedāvāto cenu. 

3. 30.06.2012. izsludinātā iepirkumā „Lietota 
pasažieru autobusa piegāde Ķeguma novada 
pašvaldības vajadzībām” piedāvājumu iesnieg-
šanas termiņā 10.07.2012. saņemts viens piedā-
vājums. Ir veikta piedāvājuma izvērtēšana un 
pieņemts lēmums atzīt par iepirkuma procedū-
ras uzvarētāju un ieteikt Ķeguma novada domei 
slēgt līgumu ar uzņēmumu SIA „Ogres Auto-
buss” par piedāvāto cenu (bez PVN) 9420,00 
LVL.

4. 06.07.2012. izsludinātā iepirkumā „Ķe-
guma Tautas nama telpu rekonstrukcijas pa-
pilddarbi” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 
17.07.2012. saņemts viens piedāvājums.

5. 13.07.2012. izsludināts iepirkums „Flīģeļa 
piegāde Birzgales tautas namam”. Piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš ir 24.07.2012.

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

7. SIA „RRKP būve” turpina siltināšanas dar-
bus Birzgales iestādēs un Ķegumā domes garā-
žās, ambulancē, un turpinās darbi arī Rembates 
skolas internāta ēkā.

8. CBF SIA „Binders” turpina pašvaldības 
autoceļa Lielvārde – Misiņi posma (750m) re-
konstrukcijas darbus. Tika ieklāts asfalts ceļa 
brauktuvē, un izbūvēts asfalta klājums nobrauk-
tuvēm, kā arī tiek pildītas ceļa nomales. 

9. SIA „Ulre” ir uzsācis ēkas renovācijas dar-
bus Ķeguma SAC, Rīgas ielā 12. 

10. Tuvākajās dienās SIA „Svillas” uzsāks 
Tomes tautas nama ēkas renovācijas darbus.

11. Ir uzsākti darbi, lai iekārtotu Tomes skolā 
no Tomes tautas nama pārcelto bibliotēku.

2012. gada 8. augustā
Pieņēma lēmumu piešķirt pabalstu kurināmā 

iegādei 80, – Ls (astoņdesmit latu) apmērā, no 
pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzek-
ļiem.

Nolēma pagarināt trīs sociālo dzīvokļu īrnie-
kiem statusu uz dzīvojamo platību: Rembatē, 
Rembates pag, Ķeguma nov., vienu līdz 2012. 
gada 1.decembrim, otru līdz 2013. gada 23. 
janvārim, un trešo līdz 2013. gada 4. janvārim.

Pieņēma lēmumu izmaksāt pabalstu ārkār-

tas situācijā divu dzirdes aparāta ieguvei katru 
170,18 Ls (viens simts septiņdesmit latu un 18 
santīmu) apmērā no pašvaldības budžeta soci-
ālo pabalstu līdzekļiem.

Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no uzņē-
muma Rīgā nekustamā īpašuma nodokļa parā-
du par nekustamo īpašumu Ķegumā, Ķeguma 
nov., piedziņu vēršot uz parādnieka naudas lī-
dzekļiem un tam piederošo kustamo un nekus-
tamo īpašumu. Izdevumi par nokavēto nodokļu 
maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā sedza-
mi no nodokļu maksātāja līdzekļiem.

Nolēma precizēt Ķeguma novada domes 
2012. gada 9. maija saistošos noteikumus Nr.6 
„Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza 
vajadzībām”, izsakot saistošo noteikumu at-
sauci šādā redakcijā: „Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 43. panta 3. daļu, Ministru 
kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu 
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas ze-
mes nomu” 18. punktu”. 

Pieņēma lēmumu no nekustamā īpašuma 
Birzgales pag., Ķeguma nov.,: atdalīt zemes 
vienību; atdalītajai zemes vienībai piešķirt 
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nosaukumu; noteikt zemes gabala lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība. 

Ķeguma novada dome nolēma ar 01.08.2012. 
izbeigt Zemes nomas līgumu, kas 2011. gada 
1. aprīlī noslēgts par zemes gabala nomu             
0,04 ha platībā.

Pieņēma lēmumu saskaņot AS „Latvenergo” 
iesniegtos Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HeS 
(Daugavas HeS) ūdenskrātuvju ekspluatācijas 
noteikumus.

Nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā biedrī-
bas „Latvijas Sarkanais Krusts” telpu Birzgalē, 
Birzgales pag., Ķeguma nov. uz laiku no 2012. 
gada 1. augusta līdz 2017.gada 31. jūlijam. 
Patapinājuma mērķis – eS finansētās pārti-
kas paku programmas realizācijas trūcīgajiem 
Birzgales pagasta iedzīvotājiem.

Pieņēma lēmumu iznomāt rūpnieciskās zve-
jas tiesības Rīgas ūdenskrātuvē pašpatēriņa 
zvejai ar vienu zivju murdu ar sētu līdz 30 m 
uz vienu gadu, nosakot zvejas tiesību nomas 
maksu 7, – LVL (septiņi lati).

Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no divām 
juridiskām personām nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu par nekustamo īpašumu Ķegumā, 
Ķeguma novadā un Rembatē, Rembates pa-
gastā, Ķeguma novadā piedziņu vēršot uz pa-
rādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 
kustamo un nekustamo īpašumu. Izdevumi par 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bez-
strīda kārtībā sedzami no nodokļu maksātāja 
līdzekļiem.

Pieņēma lēmumu nekustamā īpašuma (7.gru-
pai) piešķirt ielas statusu un noteikt nosaukumu 
Celtnieku iela, Ķegums,            Ķeguma nov. 

Nolēma piešķirt Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājam Robertam Ozolam apmaksā-
ta ikgadēja atvaļinājuma daļu – divas kalen-
dārās nedēļas, no 2012.gada 13.augusta līdz 
26.augustam (ieskaitot), par laika periodu 
01.09.2011. – 31.08.2012.

Pieņēma lēmumu veikt precizējumus Ķe-
guma novada domes 2012. gada 04. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sabiedrisko 
kārtību Ķeguma novada administratīvajā teri-
torijā”, precizējot 5.1.apakšpunktu un izsakot 
to sekojošā redakcijā: „5.1. Par ēku, būvju un 
telpu ekspluatāciju neatbilstoši paredzētajam 
mērķim • brīdinājums vai naudas sods 50,00 
LVL.” Kā arī pieņēma lēmumu veikt precizē-
jumus Ķeguma novada domes 2012. gada 04. 
aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sa-
biedrisko kārtību Ķeguma novada administra-
tīvajā teritorijā”, precizējot 5.11. apakšpunktu 

uz izsakot to sekojošā redakcijā: „5.11. „Par 
patvaļīgu citas personas īpašumā vai tiesiskā 
valdījumā esošas zemes izmantošanu • brīdinā-
jums vai naudas sods līdz 50,00 LVL.” Domes 
izpilddirektorei N.Sniedzei organizēt saistošo 
noteikumu izvietošanu Ķeguma novada do-
mes, Rembates pagasta pārvaldes un Birzgales 
pagasta pārvaldes ēkās redzamā vietā, kā arī to 
publicēšanu pašvaldības izdevumā „Ķeguma 
Novada Ziņas”.

Nolēma ar 2013. gada 1. janvāri izbeigt 
Zemes nomas līgumu, kas 2010.gada 20.de-
cembrī noslēgts par zemes gabala 0,06 ha                     
platībā nomu.

Pieņēma lēmumu pagarināt 2009.gada 19. 
marta Zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piederošā zemes gabala Birzgales pagastā, Ķe-
guma novadā, 1,6 ha platībā nomu personīgās 
palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2013.gada 
31.decembrim ar tiesībām pagarināt zemes 
nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 
1.5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vēr-
tības gadā plus PVN. Papildus nomas maksai 
nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli 
par nomātā zemesgabala daļu atbilstoši likumā 
noteiktajai nodokļa likmei.

Nolēma anulēt ziņas par viena cilvēka dekla-
rēto dzīvesvietu Ķeguma novada pašvaldības 
īpašumā Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov. 

Pieņēma lēmumu precizēt saistošos notei-
kumus Nr. 9 „Par sociālās palīdzības pabal-
stiem” (apstiprināti ar Ķeguma novada domes 
2012. gada 20.06.2012. lēmumu Nr. 282, prot.          
Nr. 13,7§). 

Nolēma slēgt Zemes nomas līgumu par paš-
valdībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 
nomas zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 
nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīg-
saimniecības vajadzībām līdz 2013. gada 31. 
decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes no-
mas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 
0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 
plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai 
maksā nekustamā īpašuma nodokli.

Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no uzņē-
muma Rīgā, nekustamā īpašuma nodokļa parā-
du par nekustamo īpašumu Ķegumā, Ķeguma 
novadā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un ne-
kustamo īpašumu.

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par 
aktuālajiem veiktajiem un plānotajiem saim-
nieciskajiem darbiem novadā par periodu no 
18.07.2012.

1. Būvnieki – Personu grupa SIA „ASFALT-

BŪVe” un SIA „Ķekava – PMK” ir uzsā-
kusi Ozolu ielas rekonstrukcijas būvdarbus             
Ķegumā. 

2. Būvnieki – Personu apvienība SIA 
„KUUM” un SIA „VIDeS TeHNIKA” ir uz-
sākusi Rembates skolas internāta rekonstrukci-
ju sociālās aprūpes centra vajadzībām. 

3. Ir nopirkts lietots pasažieru autobuss VOL-
VO no SIA „Ogres Autobuss”, (47 sēdvietas, 
30 stāvvietas).

4. Iepirkumā „Ķeguma Tautas nama telpu re-
konstrukcijas papilddarbi” saņemts viens pie-
dāvājums no SIA „MN īpašumi”. 

5. 19.07.2012 izsludināts iepirkums „Ķegu-
ma novada pašvaldības darbinieku nelaimes 
gadījumu un veselības apdrošināšanas pakal-
pojumi”. 27.07.2012 iepirkums pārtraukts, lai 
precizētu pasūtītāja prasības un nolikumā esošo 
informāciju.

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

7. SIA „RRKP būve” turpina siltināšanas dar-
bus Birzgales iestādēs un Ķegumā domes garā-
žās, ambulancē, kā arī turpinās darbi Rembates 
skolas internāta ēkā.

8. CBF SIA „Binders” ir pabeidzis pašvaldī-
bas autoceļa Lielvārde – Misiņi posma (750 m) 
rekonstrukcijas darbus.

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

10. SIA „Svillas” ir uzsācis Tomes tautas 
nama ēkas renovācijas darbus.

11. Ir pabeigts Bērnu rotaļu laukums Ķegu-
mā, vēl atlikuši nelieli teritorijas labiekārtoša-
nas darbi.

12. Tiek izbūvēts stāvlaukums pie Ķeguma 
novada bibliotēkas.

13. Tomes bibliotēka ir pārcelta uz jaunām 
telpām un 24. jūlijā jau ir uzsākusi darbu Tom-
es skolas telpās. Vēl ir nepieciešams uz turieni 
pārcelt datorus publiskajai pieejai. Ir iekārtotas 
arī internāta telpas.

14. Ir izsludināti vairāki iepirkumi Zied ze-
mes projektiem:

o Iepirkumā „Flīģeļa piegāde Birzgales tau-
tas namam” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 
24.07.2012 ir saņemts viens piedāvājums. 

o Iepirkumā „Mūzikas un vizualizācijas apa-
ratūras piegāde Tomes tautas namam” piedā-
vājumu iesniegšanas termiņā 06.08.2012 ir 
saņemts viens piedāvājums.

15. Iepirkums Stadiona rekonstrukcijas pro-
jektam ir atzīts par nenotikušu, jo noteiktajā 
laikā netika saņemts neviens piedāvājums.    
Gatavojam jaunu iepirkumu.

Nemanot skolēniem aizsteigusies piedzīvojumu pilnā vasara un 3. septembrī sāksies ne 
mazāk aizraujošais un piedzīvojumu pilnais skolas gads. Kuram šī būs pirmā skolas diena, 
kuram kārtējā, bet noteikti šī būs īpaša diena. Dada Dž. P.Vasvani ir teicis:

„Vislielākā bagātība ir gudrība.
Visspēcīgākais ierocis – pacietība. 
Vislielāko drošību sniedz ticība.
Visiedarbīgākās zāles ir smiekli.” 

Gudrība, pacietība, ticība un smaids, lai šie atslēgas vārdi šajā mācību gadā ir ceļabiedri 
ikvienam audzēknim, skolēnam, pedagogam, izglītības iestāžu darbiniekam, tētim un 
mammai! Lai veiksmīgs un labiem darbiem bagāts jaunais zinību gads!

Sandra Čivča,
Pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos

Mūžībā aizgājuši
No atmiņām paliek tik starojums maigs,

Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,

Norims sāpe, rūpes un bēdas.
Sulamīte Leikarte 

30.06.1937. – 11.08.2012. 
Lidija Ozerska

20.06.1940. – 11.08.2012.
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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
21. septembrī.

Publikācijas ar ilustratīvo materiālu lūdzam 
iesūtīt līdz 10. septembrim uz 

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

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

Ķeguma novada
pensionāru biedrība aicina
pieteikties LATTELECOM

organizētajos bezmaksas datora apmācības 
kursos senioriem virs 50 gadiem.

Kursu ilgums 3 dienas.
Aicināti visi interesenti.

Pieteikties pa tel :
65038854, 27728445,– Vija
65055949, 26321614 – Ilga

līdz 30. augustam.
Kursi notiks oktobrī vai novembrī.

Tuvākas ziņas par vietu un laiku tiks
precizētas

Tomes TauTas nams
30. augustā organizē
ekskursiju uz sēliju.

Izbraukšana no Ķeguma 7:20. 
Apskates objekti: Sunākste, Viesīte, Sau-

kas ezera apkārtne, kafijas
ražotne, pusdienas lauku sētā,

atpakaļ ceļš caur Ērberģi.
Ekskursijas izmaksas atkarīgas no eks-
kursantu daudzuma, un tam pakārtoti – 

autobusa izvēles.
Aptuvenās kopējās izmaksas – 13 Ls.

Pieteikties un interesēties zvanot.
Tālr. 27843230 Sarmīte

Ķeguma komercnovirziena
vidusskola

skolēnus un skolēnu vecākus aicina uz 
Jaunā mācību gada

atklāšanas pasākumu
– Zinību dienu – 2012. gada

3. septembrī plkst. 9.00
skolas pagalmā.

Skolas administrācija un skolotāji

Uzsākot jauno sezonu
REMBATES BĒRNU DEJU

KOLEKTīVA
vadītāja Evita Tabure

11. septembrī plkst. 18.00
Rembates t/n telpās

gaidīs jaunos un iepriekšējo sezonu dejo-
tājus uz šīs sezonas pirmo nodarbību, bū-
sim priecīgas redzēt arī vecākus, lai kopīgi 
pie kafijas galda atrisinātu jautājumus 
jauno sezonu uzsākot.

Līdzi jāpaņem kāds našķis.

11. septembrī plkst.18.00
bērni un vecāki tiek aicināti uz pirmo nodar-

bību bērnu vokālajam ansamblim, vadītājs 
Kristaps Taburs. Mājās uzdevums – padomāt 

par bērnu vokālā ansambļa nosaukumu.
Lūdzu meitenes atnesiet deju kolektīva tērpus!

Sanita Jefremova,
Rembates t/n Kultūras darba organizatore

NO 1. AUGUSTA LĪDZ
16. SEPTEMBRIM RĪGAS 
HES TIKS PAZEMINĀTS

ūDENS LĪMENIS
Ievērojot Daugavas apkārtnē mītošo iedzīvotāju 

intereses un konsultējoties ar Ikšķiles un Ogres 
pašvaldību un iedzīvotāju pārstāvjiem, AS 
“Latvenergo” ir radusi abpusēji izdevīgu risinājumu 
Rīgas HES ūdenskrātuves līmeņa pazemināšanas 
laika periodam.

Ja iepriekš ūdens līmeņa pazemināšana, lai 
varētu veikt remontdarbus, notika jūlija vidū, tad 
šobrīd, rodot kompromisu starp remontdarbu 
tehnoloģiskajiem nosacījumiem un iedzīvotāju 
interesēm, dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas 
darbi mainīgā ūdens līmeņa zonā noritēs vēlāk – no 
š.g. 1.augusta līdz 16.septembrim. Savukārt 2013.
gadā par vēl divām nedēļām vēlāk (15.augustā). 
Turklāt darbu izpildes grafiks ir plānots tā, lai pēc 
iespējas īsākā laikā atjaunotu maksimāli lielāku 
nogāžu virsmas laukumu – darbi iespēju robežās 
noritēs intensīvāk.

AS „Latvenergo” ir konsultējusies ar Vides 
ministrijas Valsts vides dienestu un analizēja staciju 
darbību, lai atrastu labāko režīmu un ar maksimālo 
atdevi īsākā laika periodā veiktu šajā gadā plānoto 
remontdarbu apjomu. Ziemas periodā tika veikti 
aprēķini un analīze, meklējot piemērotāko abpusēji 
izdevīgāko risinājumu. Sadarbojoties ar biedrību 
„Mēs zivīm”, tika ņemts vērā vides ekspertu 
novērojumus un ieteikumi, lai ūdenslīmeņa 
pazemināšana neietekmētu zivju nārstu.

Jau pagājušajā gadā notika uzņēmuma un 
Ikšķiles iedzīvotāju dialogs, meklējot risinājumus, 
kā samazināt ūdens līmeņa pazemināšanas 
ietekmi uz atpūtas iespējām un paralēli nodrošināt 
remontdarbus, kuri, saskaņā ar Latvijas Republikas 

likumdošanu, ir AS „Latvenergo” pienākums, 
rūpējoties par hidrotehnisko būvju drošumu. 
Jāpiebilst, ka tehnoloģisku īpatnību dēļ darbi nav 
veicami citā gadalaikā, kā arī šis ir piemērotākais 
periods no vides aizsardzības viedokļa – tos ir 
iespējams veikt tikai vasaras mēnešos, kad zivis 
ir iznārstojušas un ūdens līmenis Daugavā ir 
viszemākais.

Šogad remontdarbu apjoms ir divas reizes lielāks 
nekā iepriekšējā gadā un gandrīz piecas reizes lielāks 
kā 2007., 2008. un 2009. gadā. Šogad remontējamā 
posma garums ir 3,4 km. Kopumā tiks atjaunots 
betona virsmu laukums 68 100 m2, tajā skaitā 
mainīgā ūdens līmeņa zonā – 19 970 m2. Darbi 
tiks organizēti divās maiņās, bet ūdenskrātuves 
līmeņa pazemināšanas laikā no 1. augusta līdz 16. 
septembrim – trīs maiņās. Būtisks darbu apjoma 
pieaugums un izpildes termiņa pārcelšana par 
divām nedēļām tuvāk lietainajam rudens periodam 
tika izvirzīts kā nosacījums arī iepirkuma procedūrā. 

AS „Latvenergo” Daugavas HES hidrotehnisko 
būvju atjaunošanas projekta galvenais mērķis 
ir nodrošināt drošu, efektīvu, ilgstošu un 
konkurētspējīgu hidroelektrostaciju darbību kopējā 
enerģētiskajā sistēmā un elektroenerģijas tirgū, 
tādēļ arī tiek veikta regulāra dambja apsekošana, 
analīze un remontdarbi. 

AS „Latvenergo” aicina iedzīvotājus un 
uzņēmējus ūdenslīmeņa pazemināšanas periodu 
izmantot savām vajadzībām, piemēram, krastu 
nostiprināšanai, piestātņu izbūvei u.c., kā arī 
pludmaļu zonu labiekārtošanai un sakopšanai.

Papildu informācija par ūdenslīmeņa izmaiņām 
un darbu norisi – www.latvenergo.lv

Ivita Bidere
AS „Latvenergo” Preses sekretāre

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

Ķeguma novada
pensionāru biedrība

12. septembrī
organizē ekskursiju uz Lubānu,

izbraukšana plkst. 7:00 no
Ķeguma tautas nama.

Samaksāt un pieteikties pie Vijas Cepurītes
7. septembrī no plkst. 14:00
Ķeguma pilsētas bibliotēkā

Maksa par autobusu un gida
pakalpojumiem 7, – LVL/1 pers.
Tālrunis informācijai 65038854,

mob. 27728445

PRIVĀTSLUDINĀJUMI
Pārdod vienistabas dzīvokli Ķeguma novada 
Birzgalē, Kalna ielā 3. Platība 30m2. 
Cena 2000 Ls. Tālr. 27121844
Izīrē 2 – istabu dzīvokli (bez mēbelēm)       
Ķegumā, Staru ielā. Tālr. 29236751
Pārdod svaigu medu (arī šūnās) cena samē-
rīga, vairumā lētāk Tālr. 28658293
Pārdod labiekārtotu 1 istabas dzīvokli         
Ķegumā Tālr. 26116445
Pārdodu medu. Tālr. 26182284
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