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Ir katrai dienai smarža savādāka
Tai vainagā, ko gadi steidzas vīt,

Bet vai gan tāpēc sirdī rudens sākas,
Ja tajā sācis viršu lietus līt.

Sveicam jūlija jubilārus!
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Esi sveicināts, mazulīt!
Sijā saule sudrabiņu
Pilnu meitas istabiņu.

Lai aug rožu skaistumā,
Slaidas liepas augumā. 

3. jūlijā
Jānim Lizdikam un Anetei 

Kalderauskai – Lizdikai meita 
Paula Emīlija

Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!

Laikraksta nākamais numurs iznāks
24. augustā.

Publikācijas ar ilustratīvo materiālu lūdzam 
iesūtīt līdz 13. augustam uz 

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

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

PAŠVALDĪBAS
DARBI JŪLIJĀ

Novada dome ir apstiprinājusi budžeta gro-
zījumus pēc pusgada rezultātiem, nedaudz pa-
lielinot budžeta kopapjomu atbilstoši apstipri-
nātajiem projektiem. Budžeta ieņēmumu daļa 
pirmajā pusgadā ir pildījusies ar nelielu pārsnie-
gumu, kas ļauj optimistiski vērtēt pašvaldības 
finansiālo situāciju arī otrajā pusgadā. Saņemta 
kredītlīguma slēgšanas atļauja ar Valsts kasi par 
kredīta piešķīrumu Sociālās aprūpes centra iz-
veidei bijušās Rembates pamatskolas internāta 
ēkā, tuvākajā laikā tiks uzsākti būvdarbi. Šis 
projekts ne tikai risina aktuālu problēmu soci-
ālās aprūpes jomā, bet ļauj nodrošināt atbilsto-
šu ēku izmantošanu un garantē darbu slēgtās 
Rembates filiāles tehniskajiem darbiniekiem. 
Savukārt Tomes filiāles telpās no tautas nama 
tiks pārvietota Tomes bibliotēka, kura varēs 
darboties ievērojami plašākās un piemērotākās 
telpās. Turklāt bijušās Tomes skolas ēkā plānots 
izveidot internātu Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas audzēkņiem.

Noslēgts būvdarbu līgums, un uzsākta dar-
bu sagatavošana Ozolu ielas rekonstrukcijai 
Ķegumā. Paredzēts izbūvēt trotuāru vienā ielas 
pusē un pilnībā atjaunot brauktuves segumu 
visā ielas garumā. Darbu pabeigšana plānota                      
oktobra mēnesī.

Noslēgts līgums par Klimata pārmaiņu fi-
nanšu instrumenta finansētā pašvaldību ēku sil-
tināšanas projekta darbiem Tomes tautas namā, 
tuvākajā laikā darbi tiks uzsākti. Atbilstoši kul-
tūras pieminekļa statusam, siltināšanu plānots 
veikt no iekšpuses, tāpēc aktuāli būs arī iekštel-
pu kosmētiskā remonta jautājumi. Noskaidrots 
iepirkuma uzvarētājs arī par darbiem Sociālās 
aprūpes centra ēkā Rīgas ielā, kur drīzumā tiks 
uzsākti būvdarbi. 

Izsludināti papilddarbi Ķeguma tautas nama 
iekštelpu rekonstrukcijai, atbilstoši tehniskajā 
projektā veiktajiem grozījumiem. Tā kā beidzot 
ir noteikti galīgie darbu apjomi un tehniskie ri-
sinājumi, ir iespējams prognozēt darbu noslēgu-
mu augusta mēnesī. 

Turpinot Ķeguma pludmales labiekārtošanu, 
izveidots bruģa segums autostāvvietā Lāčplēša 
ielas galā, vēl nepieciešams uzstādīt stāvvietas 
lietus ūdeņu filtrācijas iekārtas. Pludmales kras-
ta līnijas nostiprināšanai tiks izstrādāts tehnis-
kais projekts, kura realizācija varētu notikt nā-
kamajā vasarā, šovasar tiks turpināti darbi tieši 
pludmales teritorijas labiekārtošanā. 

Uzsākta bērnu rotaļu laukuma izbū-
ve perspektīvajā pilsētas parka teritorijā 
Liepu alejā, atbilstoši apstiprinātajam 
struktūrfondu projektam, kurš tiek rea-
lizēts sadarbībā ar publiskās un privātās 
partnerības biedrību „Zied zeme”.

Atsākti pagājušajā gadā iesāktie 
Skolas ielas rekonstrukcijas II. kārtas 
būvdarbi. Līgums paredz autostāvvietu 
izveidošanu pie Ķeguma bibliotēkas un 
bērnudārza, kā arī Komunālās ielas segu-
ma atjaunošanu posmā līdz bērnudārzam 
un asfalta seguma izveidošanu starp Ko-
munālo ielu un Smilšu ielas galu. Darbus 
plānots pabeigt šovasar. 

Uzsākta tehniskā projekta izstrāde 
Uzvaras ielas posmam, Birzes ielai, Vir-
šu ielai un Ziedu ielai. Paredzēts projektu 
pēc skiču stadijas pabeigšanas nodot sa-
biedriskajai apspriešanai, lai sagatavotu 
realizācijai nākamajā gadā.

Tuvojas noslēgumam pašvaldības 
ceļa Lielvārde – Misiņi posma rekons-
trukcija, kura tiek veikta par Aizsardzī-
bas ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem. 
Diemžēl piešķirto līdzekļu apjoms ļauj 
rekonstruēt tikai nelielu ceļa posmu, sa-
vukārt citā ceļa posmā nāksies asfalta se-
guma vietā veidot grants ceļu, jo asfalta 
lāpīšana vairs nav iespējama.

Pēc sabiedriskās apspriešanas rezul-
tātiem nodots precizēšanai Liepu ale-
jas rekonstrukcijas tehniskais projekts. 
Paredzēts ielas segumu veidot no bruģa 
visā ielas garumā, izveidot trotuāru un 
autostāvvietu pie Tautas nama, kā arī 
autostāvvietu pie krustojuma ar Kuģu 
ielu, perspektīvā plānotā pilsētas parka           
teritorijā. 

Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Izdarīt grozījumus Ķeguma novada 2012.gada pamatbudžeta 
ieņēmumu daļā, papildinot un grozot tabulu šādā redakcijā:

01.1.1.1
Saņemts no Valsts kases sadales konta 
iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atlikums 

21675,73

12.2.4.0
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību 
nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas 
izmantošanas (makšķerēšanas kartes)

17,00

12.3.9.3 Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi 523,41

12.3.9.9 Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav 
iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā 18,90

13.2.1.0 Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 120,00

18.6.2.41 Finansējums mācību grāmatu iegādei no IZM 
Ķeguma KNV skola 745,00

18.6.2.42 Finansējums mācību grāmatu iegādei no IZM 
Birzgales pamatskola 193,00

18.6.2.91 Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām (internets 
VRAA)                                                                                                                                     411,00

18.6.3.001
Ieņēmumi par ES struktūrfondu finansēto 
daļu projektu īstenošanai (pedagogi IZM)                
Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.5/09/IPIA/VIAA/001

936,00

18.6.3.10

Pārējie v. budžeta iest. uzturēšanas 
izd.transferti pašv.( Ķeguma 
TN parka labiekārtošana ) Nr. 
11-04-LL23-Z401101-000006 LAD                                                                           

1484,32

18.6.3.13
Ieņēmumi par ES struktūrfondu finansēto 
daļu projektu īstenošanai (Ozolu ielas 
rekonstrukcija) LAD 

25200,00

18.6.3.14
Ieņēmumi par ES struktūrfondu finansēto daļu 
projektu īstenošanai (Ķeguma novada dienas 
centra un tā Tomes fil.izveide) LAD 

25200,00

18.6.3.15
Ieņ. par ES str.fondu fin. daļu proj. īst. (Ķeguma 
novada darb. kapacitātes stiprināšana) Sab.
integr.fonds Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/097 

2886,22

18.6.9.10
Dotācija energoefektivitātes paaugstināšanai 
Ķeguma TN,līgums Nr.VIDM/2009/KPFI-
1/31,proj.Nr.KPFI-1/31 VARAM 

5068,62

18.6.9.11
Pārējie v. budžeta iest. uzturēšanas izd.
transferti pašv. Rūķu parks Nr. 11-04-L32100-
000019 LAD

14394,54

21.3.4.0
Procentu ieņēmumi par maksas pakalpojumu 
un citu pašu ieņēmumu ieguldījumiem depozītā 
vai kontu atlikumiem

20,50

21.3.8.31 Mūzikas instrumentu noma 139,00

21.3.9.0 Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas 
pakalpojumiem 613,37

21.3.9.7
Apdr. sab. saņemtā atlīdzība par bojātu nek.
īpaš.,kustamu mantu,t.sk. autoavārijā cietušu 
automašīnu

3175,86

kopā pamatbudžeta ieņēmumi palielināsies par 58385 ls un sastādīs 
4280744 ls (t.sk. atlikums uz gada sākumu)
1) sadaļā „04d Dzimtsarakstu nodaļa- Ķegums”

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 390,00

5200 Pamatlīdzekļi  0,00
2) sadaļā „11 Centralizētā grāmatvedība”

1100 Atalgojums 61459,50 
1200 Darba devēja soc. nodokļa iemaksas 15108,50 

3) sadaļā „64 birzgales pagasta pārvalde”

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 8122,00 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 790,00
5200 Pamatlīdzekļi 56402,00

4) sadaļā „78 birzgales dzimtsarakstu nodaļa”

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 525,00 

5200 Pamatlīdzekļi 600,00
5) sadaļā „13 Pašvaldības policija”

2200 Pakalpojumi 2939,44

2300 Krājumi,materiāli,energoresursi,preces,biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 2299,20

5200 Pamatlīdzekļi 292,80
6) sadaļā „15 Pašvaldības teritorijas apsaimniekošana Ķegums”

1100 Atalgojums 70588,00

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas 

18432,00 

2200 Pakalpojumi 48475,00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 40286,00 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 1045,00 
5200 Pamatlīdzekļi 531060,00 

7) sadaļā „72 komunālie pakalpojumi”

2300 Krājumi,materiāli,energoresursi,preces,biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 35813,20 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 14709,80 
8) sadaļā „73 Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana birzgale”

1100 Atalgojums 22394,44 
1200 Darba devēja soc. nodokļa iemaksas 5365,27 
2200 Pakalpojumi 12985,70 

2300 Krājumi,materiāli,energoresursi,preces,biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 7427,75 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 507,11 
9) sadaļā „65 birzgales tautas nams”

1100 Atalgojums 15750,00 

2300 Krājumi,materiāli,energoresursi,preces,biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 12935,00 

10) sadaļā „66 birzgales muzejs”
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 30,00 
2200 Pakalpojumi 2066,00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 695,00 

5200 Pamatlīdzekļi 175,00 
11) sadaļā „69 birzgales bibliotēka”

2200 Pakalpojumi 2481,00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 400,00 

12) sadaļā „05 kultūras un sporta nodaļa”
1100 Atalgojums 38766,00 
1200 Darba devēja soc. nodokļa iemaksas 10659,00 
2200 Pakalpojumi 41082,00 
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 200,00 
3200 Līdzfinansējums biedrībām un nodibinājumiem 11394,00 
5200 Pamatlīdzekļi 137816,00 

13) sadaļā„09 Ķeguma pilsētas bibliotēka” 
1100 Atalgojums 25620,00 

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas 

6295,62 

2200 Pakalpojumi 12511,00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 2120,00 

3. lpp. ►



3 

2012. gada 27. jūlijs

14) sadaļā „01-1 Ķeguma kNV”
1100 Atalgojums 70223,91 

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas

18046,09 

2200 Pakalpojumi 83740,00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 47420,00 

5200 Pamatlīdzekļi 31292,00 
15) sadaļā „01-2 ĶkNV tomes filiāle”

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 3815,00 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 210,00
16) sadaļā „01-3 ĶkNV rembates filiāle”

1100 Atalgojums 12988,69 

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas

6422,75 

17) sadaļā „01m Algas pedagogiem ĶkNV”
1100 Atalgojums 154282,00 

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas 

38310,00 

18) sadaļā „03 VPii “Gaismiņa””
1100 Atalgojums 52227,92

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas

12632,08

2200 Pakalpojumi 26294,00

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           19486,00

5200 Pamatlīdzekļi 3211,00 
19) sadaļā „03a VPii “Gaismiņa” audzinātāju algas”

1100 Atalgojums 36301,07

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas

8744,92 

20) sadaļā „07 izglītības papildus pakalpojumi”

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 
iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 6258,00 

21) sadaļā „45 Pedagogu konkurētspēja”
2200 Pakalpojumi 707,00

2300 Krājumi,materiāli,energoresursi,preces,biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 80,00 

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6060,00 
22) sadaļā „61 birzgales pamatskola”

1100 Atalgojums 35244,00 

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas 

8552,00 

2200 Pakalpojumi 26351,16 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 29470,00 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 400,00 
5200 Pamatlīdzekļi 66595,00

23) sadaļā „61m birzgales pamatskola mērķdotācijas”
1100 Atalgojums 41140,00 

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas

10469,00 

24) sadaļā „62 birzgales mūzikas skola”
1100 Atalgojums 15426,00 
2200 Pakalpojumi 11852,73 

2300 Krājumi,materiāli,energoresursi,preces,biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 2250,00 

25) sadaļā „63 VPii birztaliņa”
1100 Atalgojums 30387,22 

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas 

7568,80 

2200 Pakalpojumi 3651,00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 22728,71 

5200 Pamatlīdzekļi 97392,00 
26) sadaļā „63a VPii birztaliņa darba algas audzinātājām”

1100 Atalgojums 24778,78 

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas

5969,20 

27) sadaļā „12 Sociālais dienests”
1100 Atalgojums 47075,00 

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas 

11888,00 

2200 Pakalpojumi 10688,00 
6300 Sociālie pabalsti natūrā 11249,00 

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 
iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 4430,00 

28) sadaļā „21 Ķeguma novada bāriņtiesa”
1100 Atalgojums 9718,00 

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas

2366,00 

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 3,00 
2200 Pakalpojumi 2646,00 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 545,39 

5200 Pamatlīdzekļi 594,61 
29) sadaļā „27 Ķeguma SAC”

1100 Atalgojums 45729,00 

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas

7915,35 

30) sadaļā „76 birzgales bāriņtiesa”
1100 Atalgojums 4680,00 
2200 Pakalpojumi 2130,00

31) sadaļā „16 ielu apgaismojums”
5200 Pamatlīdzekļi 23920,00

32) sadaļā „05-15  Mūzikas un vizuālās aparatūras iegāde Ķeguma 
tN līg.Nr. 11-04-ll32-l413203-000013”

5200 Pamatlīdzekļi 5 922,00
33) sadaļā „05-16  Mākslas studiju centra izveide Ķegumā līg.Nr. 
11-04-ll32-l413202-000006”

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           37,00

5200 Pamatlīdzekļi 8477,00
34) sadaļā „30 Valsts kases aizdevuma procentu maksājumi”

4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 100,00
4300 Pārējie procentu maksājumi 45 718,00

35) sadaļā „35 Darba devēja nodrošinātā sociālā aizsardzība”

1200    
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas                                                                                              

41 400,00

36) sadaļā „03m VPii “Gaismiņa” mērķdotācijas”
1100 Atalgojums 11873,00 

1200    
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas                                                                                              

3015,00 

kopā pamatbudžeta izdevumi palielināsies par ls 97 082 un
sastādīs 4139118 ls 
Atlikums gada beigās samazināsies par 38697 ls un  sastādīs 
180 323 ls - 38697 ls = 141 626 ls.

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada 2012.gada speciālā budžeta 
ieņēmumu daļā, papildinot un grozot tabulu šādā redakcijā:
1) sadaļā Speciālais budžets

08.6.2.2
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par 
kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) 
vai kredītiestādēs

80,00

18.6.2.92 Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām ( ceļu auda) 68494,00
Roberts Ozols,

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs



PiElikUMS
Ķeguma novada domes 2012. gada 4. jūlija

Sēdes  lēmumam Nr. 300 (protokols Nr.15,13.§)

Ķeguma novada simboliku papildinās trīs ģerboņi

Ķeguma novada dome lēmusi, ka novada simbolika papildināma 
ar trīs ģerboņiem: Ķeguma novada ģerbonis; Tomes pagasta ģerbonis; 
Rembates pagasta ģerbonis. Nolēma uzdot Ķeguma pašvaldības 
izpilddirektorei: kopīgi ar mākslinieku organizēt šī lēmuma noteikto 

ģerboņu attēlu komplektu sagatavošanu atbilstoši Valsts Heraldikas 
komisijas prasībām; sagatavot iesniegumu Kultūras ministrijai ar 
lūgumu apstiprināt un reģistrēt šī lēmuma augstā noteikto novada 
simboliku.

Ķeguma novada ģerbonis tomes pagasta ģerbonis rembates pagasta ģerbonis

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai Ķeguma novada

pašvaldības ēkās”
2011. gada 14. martā uzsāktā Klimata pārmaiņu finanšu ins-

trumenta līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnī-
cefekta gāzu emisiju samazināšanai Ķeguma novada pašvaldības 
ēkās” ID Nr. KPFI – 7/31 ietvaros turpinās būvniecības darbi sep-
tiņos objektos ko veic būvuzņēmējs SIA „RRKP Būve”.

  Projekta ietvaros ir noslēgti vēl divi būvdarbu līgumi par paš-
valdības ēku renovāciju. SIA „ULRE” veic darbus ēkas Rīgas ielā 
12 un SIA „Svillas” veic darbus Tomes tautas namā. 

Pašlaik būvdarbi notiek visos objektos. Vairāki objekti jau tu-
vojas nodošanai un priecē ar savu jauno veidolu. 

Projektā renovācija tika veikta ar mērķi samazināt energore-
sursu patēriņu un kaitīgo CO2 izmešu daudzumu atmosfērā, kas 
rodas, ražojot siltumenerģiju. Projekta kopējās izmaksas ir 585 
085,26 LVL, no tām 74,99% –  438 755,44 LVL finansē Klimata 
pārmaiņu finanšu instruments.

Raivis Ūzuls,
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks,

projekta vadītājs 

Projekta „Speciālistu piesaiste Ķeguma novada
pašvaldībai” aktualitātes

Ir sācies Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas „Cilvēk-
resursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes „Spe-
ciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” 
projekta „Speciālistu piesaiste Ķeguma novada pašvaldībai” 
(ID Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/101) pēdējais pusgads. Abu 
speciālistu piesaiste ir sekmējusi pašvaldības budžeta ieņēmumu 
palielināšanos, efektīvi un operatīvi administrējot nekustamā īpa-
šuma nodokli, piesaistot ārvalstu finanšu līdzekļus dažādiem in-
vestīciju projektiem, kas nodrošinās pašvaldības autonomo funk-

ciju izpildes uzlabošanos. Izstrādes stadijā ir vienotas nodokļu 
atlaižu sistēmas izveide un visu pašvaldības teritorijā īstenojamo 
struktūrfondu projektu, kas ir pašvaldības iniciēti vai pašvaldības 
atbalstīti, datu bāze.

Projekts ilgs līdz šī gada beigām, saņemot 100% Eiropas Soci-
ālā fonda finansējumu 18500 Ls apmērā.

Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore
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Pašvaldības darbinieki gūst jaunas zināšanas
Aprīlī uzsākām jauna, pašvaldības iniciēta projekta „Ķeguma 

novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes 
stiprināšana” Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/097 realizāciju, kura 
mērķis ir paaugstināt Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu 
darbinieku kapacitāti, dažāda veida Eiropas Savienības politiku in-
strumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto pro-
jektu un pasākumu īstenošanas nodrošināšanā, izstrādāt novada 
projektu ideju burtnīcu ar iespējamiem finanšu instrumentiem.

Projekta ietvaros jūnija sākumā tika noslēgts līgums ar SIA 
„Baltijas Datoru Akadēmija” par apmācību pakalpojumiem 
Ķeguma novada pašvaldības darbinieku kolektīvajām apmācībām 
ES struktūrfondu un citu ārvalsts finanšu instrumentu projektu 
vadīšanā. Darbinieku atsaucība bija necerēti liela, neskatoties uz 
atvaļinājumu laiku, dalībai apmācībās pieteicās 37 pašvaldības un 
tās iestāžu darbinieki, un lielākā daļa no viņiem apmeklēs pilnu 
apmācību kursu 120 akadēmisko stundu apjomā.

Apmācību cikls aizsākās 19.jūnijā, tā ietvaros jau apgūtas vai-
rākas apmācību tēmas, t. sk., projekta vispārīgs raksturojums, pro-
jekta realizācijas posmi, projektu vides analīze un novada projektu 
idejas, projekta mērķu definēšana un aktivitāšu plāns, projektu lai-
ka plānošana, resursu analīze un plānošana, risku analīze, projektu 
kontrole un pēc ieviešanas uzraudzība. 

Nodarbības turpināsies līdz septembra beigām, vēl priekšā 
daudzas interesantas, saistošas tēmas. Novēlu visiem mūsu 
čaklajiem studentiem, lai nepietrūkst spēka pretoties vasaras 
vilinājumam un nezūd vēlme pabeigt aizsākto! 

Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds, tā ko-
pējās izmaksas ir 14431,09 LVL.

Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore

Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektu konkursa rezultāti
...Toreiz es zināju, ka tā ir iespēja, ko kā katru iespēju var izmantot vai palaist ga-
rām. Mirklī, kad uzzināju par projektu, laika nebija nemaz, droši vien arī zināšanas 
par to, kā tas būs, patiesībā man trūka. Tas, ko es zināju droši, es gribu mēģināt, jo 
tas bija mūsu sapnis jau kādu laiku. Lai kādi šķēršļi arī neiegadījās, esmu priecīgs, 
ka pieņēmu šo izaicinājumu sev. Droši vien tas ir tas ko novēlēt arī citiem: nelaidiet 
garām iespējas, kuras ļauj jums piepildīt sapni.

(Kaspars Salenieks, 2011. gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektu konkursa dalībnieks, realizēts projekts „Futbols Ķegumā”)

Jau otro gadu Ķeguma novada pašval-
dība aicināja pašvaldības iedzīvotājus, ne-
valstiskās organizācijas un uzņēmējus pie-
dalīties Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
projektu konkursā, iesniedzot savus projek-
tu pieteikumus.

Konkursa mērķis – Ķeguma novada 
iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana 
kultūras, sporta un izglītības norisēs. No-
sacījumi finansējuma saņemšanai: projek-
tu realizācija notiks Ķeguma novadā un to 
rezultāti būs sabiedrisks ieguvums Ķeguma 
novadam, vai projekta rezultātu ieguvēji 
būs Ķeguma novada iedzīvotāji. Maksimā-
lais finansējuma apmērs vienam projektam 
– 500 (pieci simti) latu, bet projektu realizā-
cijai pieejamais finansējums šī gada budže-
ta ietvaros – 7000 latu. 

Tika saņemti 19 projektu pieteikumi, 
pašvaldībai pieprasītais līdzfinansējums 
9016,37 lati. Projektu izvērtēšanu veica 
domes veidota komisija: Vija Vollenberga 
– biedrības „Sieviešu klubs „Ķeguma Sau-
lespuķes”” izvirzītā pārstāve, Inita Zārber-
ga – biedrības „Tomes sieviešu klubs „Ābe-
le”” izvirzītā pārstāve, Izglītības, kultūras 
un sporta komitejas pārstāvji Sandra Čivča, 
Kristaps Rūde un Līga Strauss, domes iz-
pilddirektore Nelda Sniedze un projektu 
koordinatore Dace Soboļeva.

Komisija, atbilstoši iedalītajam finan-

sējumam, atbalstam izvirzīja 15 Ķeguma 
novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursā juridis-
ko un fizisko personu iesniegtos projektus 
6966,37 latu apmērā. Ar Ķeguma novada 
domes lēmumu atbalstu saņēma projekti:
• Projektu „Lai skan!”, iesniedzējs Monta 

Artihoviča, 500,00 Ls apmērā;
• Projektu „Bērnu šūpoles Ķeguma pilsētas 

pludmalē”, iesniedzējs biedrība „Starp-
tautiskais soroptimistu klubs „Ogre – Ķe-
gums””, 450,00 Ls apmērā;

• Projektu „Strādājam moderni, mūsdie-
nīgi un droši”, iesniedzējs biedrība „Ve-
cāki Ķegumam un jaunajai paaudzei”,     
491,16 Ls apmērā;

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

• Projektu „Sporta laukuma labiekār-
tošana”, iesniedzējs Armands Arājs,         
433,52 Ls apmērā;

• Projektu „Glābjam Birzgales dīķus”, 
iesniedzējs Jānis Reinsons, 494,50 Ls       
apmērā;

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

• Projektu „Iepazīsti kamanu suņus”,         
iesniedzējs Liene Ļeonova, 500,00 Ls       
apmērā;

• Projektu „Sportošana – veselīgs dzī-
vesveids!”, iesniedzējs Edgars Siliņš,    
499,74 Ls apmērā;

• Projektu „Ģitārspēles studija Ķeguma 
novada iedzīvotājiem”, iesniedzējs Dace 
Priedoliņa, 470,00 Ls apmērā;

• Projektu „Jauno jātnieku drošības un no-
darbību kvalitātes uzlabošana un dažādo-
šana”, iesniedzējs jātnieku sporta klubs 
„Zelta Pakavs”, 500,00 Ls apmērā;

• Projektu „Ķeguma skolēnu un veco ļau-
žu starppaaudžu pieredzes nodošana”,         
iesniedzējs sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību „Tote”, 500,00 Ls apmērā;

• Projektu „Ķeguma sieviešu pludmales 
volejbola attīstība”, iesniedzējs Dace 
Pavlovska, 220,00 Ls apmērā;

• Projektu „Birzgales jauniešu kultūras 
centra labiekārtošana”, iesniedzējs Jānis 
Altmanis, 500,00 Ls apmērā;

• Projektu „Birzgales jauniešu kultūras 
centra attīstība”, iesniedzējs Jānis Altma-
nis, 500,00 Ls apmērā.

Uzsākta līgumu slēgšanas procedūra 
starp pašvaldību un projekta iesniedzējiem. 
Atbalstītie projekti ir ļoti dažādi un tos 
paredzēts īstenot ne vien Ķegumā, bet arī 
citviet novadā. Visus apstiprinātos projek-
tus plānots realizēt līdz novembra beigām. 
Esmu pārliecināta, ka realizētie projekti 
būs liels ieguvums gan tiem cilvēkiem, kas 
iesaistīti projektos un tos īstenos, gan no-
vadam kopumā. Gandarījums, ka dalībai 
projektā atsaukušās gan privātpersonas, gan 
biedrības un uzņēmēji no Ķeguma, Tomes 
un Birzgales. Par nožēlu neviens projekts 
netika iesniegts no Rembates. 

Paldies visiem projektu iesniedzējiem 
par atsaucību un uzdrīkstēšanos! Veiksmi 
projektu īstenošanā! 

Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu

koordinatore
5 

2012. gada 27. jūlijs



Notiks Rīgas HES ūdenskrātuves
nogāžu atjaunošanas darbi

AS „Latvenergo” no 1. augusta līdz 16. septembrim veiks Rīgas 
HES dzelzsbetona konstrukciju remontdarbus ūdenskrātuvju 
zonā esošajām būvēm mainīgā ūdens līmeņa zonā. Šogad 
vasaras remontdarbi Rīgas HES, lai mazinātu neērtības 
ūdenskrātuves zonas apkārtnes iedzīvotājiem vasaras atpūtas 
sezonā, tiks sākti divas nedēļas vēlāk.

AS „Latvenergo” Daugavas HES hidro-
tehnisko būvju atjaunošanas projekta gal-
venais mērķis ir nodrošināt drošu, efektīvu, 
ilgstošu un konkurētspējīgu hidroelektrosta-
ciju darbību kopējā enerģētiskajā sistēmā un 
elektroenerģijas tirgū, tādēļ arī tiek veikta 
regulāra dambja apsekošana, analīze un re-
montdarbi. Atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām AS „Latvenergo” 
ir pienākums rūpēties par Daugavas hidro-
elektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu. 

Jūnija beigās noslēdzās atklāta sarunu 
procedūra iepirkumam „Rīgas HES dambju 
augšas bjefa nogāžu betona stiprinājumu at-
jaunošana (posmā no PK 116+98 līdz Rīgas 
HES ēkai PK 82+58)”. Iepirkuma procedūra 
6.martā tika izsludināta laikrakstos „Latvijas 
Vēstnesis” un „Dienas Bizness”, nolikumu 
izņēma 16 iespējamie kandidāti,  no kuriem 
kandidātu pieteikumus iesniedza četri, bet 
tehniskos un finanšu piedāvājumus - trīs pre-
tendenti. Iepirkuma procedūras rezultātā tika 
izvēlēts tehniski atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. Šogad remontdarbus veiks 
SIA „Latvijas Energoceltnieks”. Ūdenskrā-
tuves remontdarbos paredzēts ieguldīt līdz 
2 951 516 (divi miljoni latu deviņi simti piec-
desmit viens tūkstotis pieci simti sešpadsmit 
lati). Dzelzsbetona konstrukciju remontdarbi 

Rīgas HES ūdenskrātuvju zonā esošajām bū-
vēm mainīgā ūdens līmeņa zonā tiks veikti 
no 1. augusta līdz 16. Septembrim.

Plānojot ikgadējos remontdarbus, AS 
„Latvenergo” ņēma vērā vietējo iedzīvotāju 
intereses un vasaras atpūtas sezonu, pārce-
ļot Rīgas HES hidrotehnisko būvju remont-
darbus divas nedēļas vēlāk nekā iepriekšējā 
gadā. AS „Latvenergo” 2012. gadā tikās ar 
Ikšķiles novada iedzīvotājiem un pašvaldī-
bas pārstāvjiem, konsultējās ar Vides minis-
trijas Valsts vides dienestu un analizēja sta-
ciju darbību, lai atrastu labāko režīmu un ar 
maksimālo atdevi īsākā laika periodā veiktu 
šajā gadā plānoto remontdarbu apjomu. Zie-
mas periodā AS „Latvenergo” veica aprēķi-
nus un analīzi, tādējādi tika rasts risinājums, 
un šogad remontdarbi sāksies 1. augustā. 
Turklāt darbu izpildes grafiks ir plānots tā, 
lai pēc iespējas īsākā laikā atjaunotu maksi-
māli lielāku nogāžu virsmas laukumu. 

Darbi tiks organizēti divās maiņās, bet 
ūdenskrātuves līmeņa pazemināšanas lai-
kā no 1. augusta līdz 16. septembrim – trīs 
maiņās. Būtisks darbu apjoma pieaugums un 
darbu izpildes termiņa pārcelšana par divām 
nedēļām tuvāk lietainajam rudens periodam 
tika izvirzīts kā nosacījums arī iepirkuma 
procedūrā. 

Hidrotehnisko būvju atjaunošanas re-
montdarbu apjomu nedrīkst atlikt un novilci-
nāt, jo pretējā gadījumā uzkrāsies neatjauno-
to nogāžu apjoms un pieaugs laika periods, 
kurā pilnībā tiks paveikti atjaunošanas re-
montdarbi hidrobūvēm. 

Šogad remontdarbu apjoms ir divas rei-
zes lielāks nekā iepriekšējā gadā un gandrīz 
piecas reizes lielāks kā 2007., 2008. un 2009. 
gados. Šogad remontējamā posma garums ir 
3,4 km. Kopumā tiks atjaunots betona virs-
mu laukums 68 100 m2, tajā skaitā mainīgā 
ūdens līmeņa zonā – 19 970 m2. 

Hidroelektrostaciju ūdenskrātuvēs beto-
nēto nogāžu galvenie atjaunošanas darbi ir 
bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīša-
na, pretkorozijas apstrāde, papildu stiegro-
juma montāža, betonēšana, virsmu aizsar-
gpārklājuma uzklāšana, deformācijas šuvju 
remonts un izveide. 

Rīgas HES kopējais remontējamais dam-
bju un aizsprostu garums ir 13,4 km. Līdz 
šim veikti darbi 3,8 km posmā, un 2012. 
gadā tiks veikti darbi 3,4 km garā posmā. 
Atlikušos 6,2 km Rīgas HES labā krasta 
nogāžu virsmu plānots atjaunot tuvākajos              
3 – 4 gados.   

AS „Latvenergo” aicina iedzīvotājus 
un uzņēmējus ūdenslīmeņa pazemināšanas 
periodu izmantot savām vajadzībām, pie-
mēram, krastu nostiprināšanai, piestātņu 
izbūvei u.c., kā arī pludmaļu zonu labiekār-
tošanai un sakopšanai.

Ivita Bidere
AS „latvenergo” preses sekretāre

Grozījumi likumā
„Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Ar 14. jūniju grozījumi nosaka, ka ienākums līdz 2000 latu 
apmērā no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un 
ziedu vākšanas netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Bet 
likuma pārejas noteikumi paredz, ka gadījumā, ja fiziskā persona 
2012. taksācijas gadā ir reģistrēta kā patentmaksas maksātājs 
no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu 
vākšanas, tā attiecīgajā taksācijas gada periodā, kurā ir reģistrēta kā 
patentmaksas maksātājs, piemēro likuma normas, kuras bija spēkā 
līdz 2012. gada 14. jūnijam. VID tālrunis 1898.

bišu veselības programmas iespējabišu dravu 
īpašniekiem 

Dravu īpašniekiem līdz 1. augustam vēl ir iespējams pieteikties 
bišu veselības programmas īstenošanā un izmantot iespēju izzināt 
savas bišu dravas veselības stāvokli bez maksas. Pieteikties 
programmai var ikviens biškopis, kura bišu drava ir reģistrēta 

Lauksaimniecības datu centrā. Programmas īstenošanu paredzēts 
sākt šogad septembrī un noslēgt 2013. gada pirmajā pusgadā. Būs 
iespējams identificēt iemeslus, kas ietekmē medus bišu veselību 
Latvijā, izmeklējot bites uz šādām bišu slimībām: Amerikas 
peru puvi un Eiropas peru puvi, varrozi, nozematozi, akūto un 
hronisko paralīzes slimību, deformēto spārnu slimību. Programmas 
īstenošanas laikā 193 bišu dravas (aptverot visus Latvijas reģionus) 
tiks apmeklētas trīs reizes. Bišu dravas apmeklēs desmit profesionāli, 
speciāli apmācīti biškopji. Katrā apmeklējumu reizē tiks klīniski 
apsekots noteikts bišu saimju skaits un paņemti izmeklējamie 
paraugi uz iespējamām bišu slimībām. Paraugi tiks izmeklēti valsts 
zinātniskajā institūtā BIOR. Visi izmeklējumi un speciālistu darbs 
tiks pilnībā apmaksāts no valsts budžeta ar ES līdzfinansējumu. 
Līdzdalībai programmā dravu saimnieki var pieteikties Latvijas 
Biškopības biedrībā, zvanot uz tālruni 27025600 vai 63027762.

T. Vaļevko
Ķeguma novada lauku attīstības speciālists
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Jāzepam Osmanim 80
11. jūlijā savu dzīves astoņdesmito jubileju atzīmēja izcila Ķe-

guma personība – Jāzeps Osmanis. 
Ar Tautas daiļamatu amatskolas direktores Allas Štolceres ie-

rosmi un Rīgas domes atbalstu jubileja tika atzīmēta Rīgas pilsētas 
domē, kur iekārtota Jāzepa Osmaņa grāmatu un gleznu izstāde „Ar 
Daugavā pasmeltu saules staru es rakstīt un gleznot varu”. Izstā-
des apmeklētāji var pārliecināties, ka Jāzeps Osmanis ir rakstnieks, 
dzejnieks, bērnu literatūras autors, atdzejotājs un gleznotājs – ne-
nogurstošs darba rūķis vēl joprojām un ar ļoti labu humora izjūtu. 
Izstādītie darbi Rīgas domes ēkas otrā stāva vestibilā būs apskatāmi 
līdz 27. jūlijam.

Tuvinieki bija sarūpējuši baltu limuzīnu, ar kuru jubilāru no Ķe-
guma atvest uz Rīgu. „Viss Ķegums šodien runā – kas gan precas, 
kam tāds balts limuzīns atbraucis. Izrādās Jāzeps Osmanis uz Rīgu 
brauc,” atklāja dzejnieka novadnieki.

Jubilāra apsveikšanu organizēja viņa meitas Uva un Aija. Ķegu-
ma pensionāru biedrības priekšsēdētājs Harijs Jaunzems palīdzēja 
meitām vadīt jubilāra godināšanu. Jubilāru sveikt bija ieradušies 

rakstnieki, dzejnieki, gleznotāji, gan draugi un viņa talanta cienītāji, 
gan studiju biedri un bijušie darba kolēģi, gan vienkārši cilvēki, ar 
kuriem būts kopā. Garajā apsveicēju rindā bija Māra Svīre, jubilā-
ra kursa biedri Lija Brīdaka un Ilgonis Bērsons, gleznotājs Jāzeps 
Pīgoznis, leģendārais hokejists Artūrs Irbe, Liepājas kultūras centra 
bērnu teātra pārstāvji un lielvārdieši. Sveicēju pulkā bija Ķeguma 
novada domes pārstāvji Roberts Ozols un Sandra Čivča, bibliotē-
kas darbinieki, mēs no senjoru deju kolektīva „Rasa” un pensionāru 
biedrības, kā arī birzgalieši un Latvenergo pārstāvji.

Nelielu, svinīgu apsveikuma koncertu sniedza dziesminiece 
Dace Priedoliņa un ansamblis „Kvēlziedi” ar solistiem Lidiju un 
Visvaldi, maestro Gunāra Jākabsona vadībā. Tika dziedātas dzies-
mas ar Jāzepa Osmaņa vārdiem. Apsveikuma pasākums noslēdzās 
ar klātesošo dziedājumu „daudz baltu dieniņu…”, vēlot jubilāram 
pašam izteiktā apņemšanās dzīvot ilgi – 100 gadi plus PVN, tātad 
121 gadu ilgi dzīvot, strādāt un mīlēt.

Dagnija Berķe

Sacenšas seniori
Noslēgušās Latvijas sporta veterānu – senioru 49.sporta spēles 

veltītas Eiropas aktīvo vecumdienu un paaudžu solidaritātes gadam.
V. Brinkas starts ziemas sacensībās vieglatlētikā telpās bija kā 

starta signāls, kas lika sarosīties gan „senos”, gan ne tik „senos” 
sportistus uzsākt treniņus, lai piedalītos vieglatlētikas sacensībās 
30. 06. – 1. 07. Jūrmalā. Komanda tika komplektēta no 10 remba-
tiešiem un viena ķegumieša vecumā no 35 – 85 gadiem. Cerējām, 
ka pavasara aicinājumam atsauksies arī pārējie pagasti no mūsu   
novada. Bet...

Kā veicās? Startējot 25 disciplīnās, izcīnītas dažāda kaluma me-
daļas gan republikas vērtējumā, gan medaļas „Eiropas gads aktīvām 
vecumdienām un paaudžu solidaritātei”. Medaļas izcīnīja – Jānis 
Avens (5 km, 10 km soļošana), U. Ābelis (trīssoļlēkšana), M. Aiz-
silniece (lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana), A. Aizsil-
nieks (lodes grūšana, diska mešana), H. Jaunzems (lodes grūšana), 
J. Ozoliņš (100 m skrējiens).

Liels paldies pārējiem dalībniekiem, jo bez viņu startiem nebūtu 
iespējams iegūt vajadzīgās 21 ieskaites, katrs cīnījās cik spēja. Tie ir 
viņi – I. Dumpe, V. Brinks, Ā. Irbe, J. Matrosovs, A. Liepa, kurš pat 
pēc traumas 100 m skrējienā, neskatoties uz sāpēm, tomēr veiksmī-
gi veica savu posmu 4x100 m stafetes skrējienā. Komandas starts 
stafetē bija obligāts.

Vērtējot visas pilsētas un novadus, spējām ierindoties 23.vietā 
no 33 komandām.

Paldies, sakām – Ķeguma novada domei par dalības maksu star-
tam sacensībās un atvēlēto transportu. E. Siliņam – par dokumentu 
formēšanu, tērpu un inventāra sagādi.

Visu startējošo dalībnieku vārdā PAlDiES Jurim Pūpolam, 
kurš neskatoties uz to, ka atrodas atvaļinājumā, mūs visas dienas 

vizināja uz Slokas stadionu un palīdzēja tikt galā ar pieteikumiem 
dalībai startiem.

Ķeguma novada komanda 49.sporta spēlēs veterāniem startēja 
3.grupā (mazie novadi) piedaloties – galda tenisā 2.vieta, dambretē 
– 3.vieta, svaru stieņa spiešanā – 8.vieta, šautriņu mešanā – 8.vieta, 
novusā – 21.vieta, vieglatlētikā – 23.vieta. kopvērtējumā izcīnīta 
godpilnā 5.vieta republikā. 

Vēlreiz aicinām atsaukties visus, kam krūtīs vēl ir sporta gars, 
lai sekmīgi nākošā gadā varētu piedalīties 50.gadu jubilejas sporta 
spēlēs dažādos sporta veidos (vecuma cenzs – sievietēm sākot no 30 
gadiem, vīriešiem – no 35 gadiem). (tālruņa nr.65055800)

Lai skaista vasara un aktīva atpūta!
M. Aizsilniece,

komandas pārstāvis
Piebildes:
1. Mirdzas Aizsilnieces paraksta atšifrējums „komandas pārstāvis” 

ir vairāk nekā pieticīgs. Viņai pašai vieglatlētikā ir viena zelta 
un divas sudraba medaļas. Viņa ir ne tikai komandas, bet senioru 
sporta organizators, dzinējspēks. Šī ir sfēra, kurā algotie, 
nealgotie Ķeguma novada sporta dzīves vadītāji nedarbojas.

2. Šo panākumu (5. vieta kopvērtējumā republikā!) novada vārdā 
praktiski nodrošināja tikai Rembates pagasts. Neticu, ka līdzīgas 
iespējas nav arī Birzgalē, Ķeguma pilsētā.

3. Ja jau oficiālie novada sporta vadītāji ir koncentrējušies uz 
„nopietno” sportu, tad rezultātus vajadzēja redzēt Latvijas 
Olimpiādē Liepājā. Bet … Ķegums bija viens no nedaudzajiem 
novadiem, kas savu komandu pieteikt nespēja. Daudz mazāki 
novadi pieteica. Kāpēc?
Ceru, ka, veidojot novada Attīstības plānu, vismaz domes 

Izglītības un sporta komiteja izanalizēs sporta dzīves jautājumus.
H. Jaunzems   

7 

2012. gada 27. jūlijs



Milda
Bērziņa

Tā nu sanāk, ka rakstot par Mildiņu, 
man jāraksta arī par aptieku, par to aptie-
ku, kādas šodien vairs nav. Tagad ir zāļu 
tirgotavas ar rūpnīcās iepakotām tabletēm, 
pilieniem un sīrupiem. Tur vairs nav tās 
specifiskās aptiekas smaržas un aromāta, 
kas katru apmeklētāju sagaidīja aptiekā, jau 
ieejot, nav vairs noslēpumaino zāļu pulveru 
un tinktūru pudeļu klāsta ar latīniskajiem 
uzrakstiem, nav vairs asistenta galda ar 
aptiekas svariem, svariņiem un sīkiem at-
svariņiem. Gādājot par cilvēku ērtībām, uz-
labojot zāļu rūpniecisko ražošanu, viss šis 
atavisms nu pieder pagātnei un atmiņām. 
Tur, kur tagad ir veterinārā aptieka, lielā 
šaurībā ilgus gadus, visu manu darba mūžu, 
bija izvietota Ķeguma aptieka. Mildiņa bija 
ilggadējs darbinieks, gan fasētāja, gan sani-
tāre, kas aptieku sistēmā svarīguma ziņā ir 
līdzvērtīgs postenis pārvaldniekam. Ideāla 
tīrība un kārtība, pilnīga sterilitāte, ja jāga-
tavo injekcijas šķīdumi, ir priekšnoteikums 
aptiekas darbībai. 

Mēs, vērojot cilvēkus, bieži vien sa-
skatām viņu pārsteidzošo līdzību ar dzīvo 
dabu, dzīvniekiem, putniem, ziediem. Dažs 
ir viltīgs kā lapsa, uzticīgs kā suns, te sa-
staptā kaimiņiene asociējas ar viszinīgu ža-
gatu vai arī negatīvo un ļaunu vēstošo vār-
nu. Bet mana Mildiņa ir kā žigls, vienmēr 
skrejošs putniņš, kā cielaviņa. Tieši tādu es 
viņu atceros pāri „Čanku” kalniem, pa sev 
vien zināmām taciņām skrejošu no sava 
Bērziņu kalna uz darbu aptiekā.

Lielu bērzu birztalas nogāzes čukurā, 
domādami, ka ir aizgājuši tālu no ciemata, 
un nu būs mierā un klusumā, Pēteris un Mil-
da sāka būvēt savu ģimenes ligzdu. Diem-
žēl šis sapnis par mieru un klusumu ļoti ātri 
aprāvās, līdz ar lielo celtniecības bumu un 
celtnieku ciemata izbūvēšanu tieši Bērzi-
ņu kalna pakājē. Kā ekrānā no Staru ielas 
daudzdzīvokļu māju logiem bija skatāma 

darbīgās ģimenes dzīve dārzā un pagalmā. 
Ar to vajadzēja samierināties, un Mildiņa 
mācēja no šīs situācijas gūt arī kādu labu-
mu. Lielo māju iedzīvotāji pirka pie Mildi-
ņas pienu un dārzeņus, ogas        un puķes. 

Mildiņa cēlās agri līdz ar saulīti, bet va-
kara solis ievilkās jau melnā tumsā, tomēr 
aptiekā Mildiņa attecēja moža un smaidī-
ga, it bieži ar kaut ko garšīgu azotē savām 
meitenēm - darba biedrenēm. Ziemā tie bija 
āboli, jo Pētera ābeles ražoja katru gadu, 
par lielu izbrīnu mums visiem, un āboli sa-
glabājās līdz vēlam pavasarim. Lieki teikt, 
ka saimnieciskā dzīve Mildiņai bija ļoti 
svarīga. Tā bija viss viņas dzīves pamats. 
Ja ciemojos Bērziņu kalnā, neiztrūkstoši 
bija jāiet arī uz kūtiņu, jāapciemo pienīgā 
gotiņa, kuras pienam bija riekstu garša, 
jānovērtē ruksīša platā mugura. Mildiņas 
lepnums bija līdz griestiem pilns pagrabs 
ar pašas gatavotiem ievārījumiem, konser-
viem un kompotiem. Tas viss protams ne 
jau tikai pašai un Pēterim, krājumus dalī-
ja bērniem un mazbērniem. Arī dārzs bija 
jāizstaigā, lai varētu tā pa īstam novērtēt 
Mildiņas pasauli. Galvenais dārgums bija 
Mildiņas puķu stādījumi. Pēc lielā akmens 
dārzu stādīšanas buma, Mildiņa ar sava ak-
mens dārza platību un sakoptību, bija pati 
slavenākā visā Ķegumā. Ilgus gadus akme-
nājs, labi apkopts, pletās gar taciņas malu 
no vārtiņiem līdz pat pagalmam. 

Pārlūkojot tos laikus, kad kopā strādā-
jām, varu droši sacīt tas bija skaists laiks 
ar pilnīgu saderību tādu kā ģimeniskumu. 
Mēs bijām, kā šodien dēvē, tāds kā ģimenes 
uzņēmums, kur visi par vienu, viens par vi-
siem, kur kopīgas bēdas un kopīgi prieki un 
nekad nebija jābaidās par inventarizācijas 
rezultātiem.

Mums ar Mildiņu bija arī savi kopīgie 
pielūdzēji, skolas bērni, kas nāca pēc vita-
mīnu rullīšiem, bet īpaši pēc hematogena 
paciņām. No Pārdaugavas jau ilgus gadus 
nāca Ričiņš, mazs zinātkārs puisītis, kura 
draudzību un uzticēšanos saņēmu, arī tam 
pieaugot par jauku puisi. Es biju viņa uzti-
cības persona, kam izsūdzēt bēdas, kad sa-
mezglojās dzīve un pameta mīļotā meitene. 

Bija tāds jauks pāris tumsnējais Rihards un 
viņa gaišmatainā draudzene. Kad Regīna 
Ezera uzrakstīja savu „Aku” sapratu uzreiz, 
lūk, kur mans Ričiņš. Tas nebija nekāds 
brīnums, jo Regīnas „Brieži” bija pavisam 
tuvu Ričiņa mātes dzīves vietai. Savu varo-
ni noskatīt nebija grūti. Vēl mūsu aptiekas 
draugu pulkā bija maza meitenīte Tamāra, 
arī no Pārdaugavas, kas šķita tik neaizsargā-
ta, tik vientuļa un bija mani ieskatījusi par 
savu draugu. Man šis draudzīgums aizkus-
tināja, šīs meitenītes dzīve nekad nav bijusi 
vienaldzīga, es ļoti priecājos par viņas pa-
nākumiem, par spēju sevi pierādīt un aplie-
cināt. Tamāru tagad var saukt par biznesa 
sievieti, veiksminieci.

Kad aizgāju no aptiekas, man bija lielas 
bailes, kā pilnīgi jaunos apstākļos iedzīvo-
sies manas meitenes. Vai Dacīte, zaudējot 
lolojamā bērniņa statusu, mācēs pielāgoties 
jaunajām prasībām un attiecībām? Mācēja. 
Mildiņai, kas bija īsts darba rūķis savu vie-
tu nosargāt vēl ilgi, nebija grūti. Visgrūtāk 
gāja Irēnītei, viņa salūza, un no viņas atbrī-
vojās, kad sākās privatizācijas cīniņi, cīņa 
par īpašuma tiesībām uz nu jau iegūstamo 
aptieku. 

Mildiņa bija no to cilvēku vidus, kas lai-
ka gaitā ārēji nemainās. Laiks bija saudzīgs, 
tas viņas sejā nezīmēja asas rievas. Augumā 
tikpat sīka, tikpat lokana viņa bija kā 60ajos 
tā 80ajos gados un viņas enerģija, un darba 
spējas likās neizsīkstošas. Mildiņa dedzinā-
ja sevi kā svecīti no abiem galiem, jo ne-
prata novērtēt ne savus gadus, ne veselību, 
kuru nekad nebija gatava pārbaudīt, kur nu 
vēl pasaudzēt. Arī beidzot pensijā aizgājusi, 
viņa turpināja aktīvi saimniekot, par savu 
veselību maz domājot, sevi nesaudzējot. 
Bērziņu kalns savu saimnieci zaudēja pēk-
šņi un pavisam vēl nelaikā.

Bet aiz viņas un Pētera ir palikusi kupla 
jo kupla Bērziņu audze, kas gadu gadā kļūst 
kuplāka, Mildas un Pētera dēliem un mei-
tai ir ģimenes. Arī mazbērni tagad nes tālāk 
gan Mildas čaklumu un mērķtiecību, gan 
Pētera prātīgumu, sabiedriskumu un prasmi 
izdzīvot pat visgrūtākajos brīžos.

Silvija Grunte

Kopā ar darbabiedriem Ķeguma HES (Milda Bērziņa sēž vidū, rūtainā žaketē)

Ar meitu Astrīdu un jaunāko dēlu Uldi (klēpī)
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Aicinājums atbalstīt jauna Dievnama celtniecību!
Pirmā katoļu baznīca Ikšķilē, kuru cēlis apustulis Sv. Meinards 

un kura pārtapa par Latvijas pirmās katoļu bīskapijas Katedrāli, 
darbojās līdz 1581. gadam, reformācijas sākumam. 

Pēc vairāk kā 400 gadiem – 1998. gada 4. oktobrī – Ikšķiles katoļu 
draudze tika atjaunota. Šobrīd ir sakārtotas Sv. Bīskapa Meinarda 
celtās baznīcas mūru atliekas, bet Svētā Meinarda sala 2000.
gadā atzīta par Latvijas Apustuļa Bīskapa Meinarda svētvietu. 
Pateicoties labu ļaužu atbalstam, ir tapis grandiozs, monumentāls 
Bīskapa Meinarda piemineklis.

Ikšķiles iedzīvotāju skaits aizvien pieaug. Līdz ar to pilsētā 
pieaug arī katoļticīgo skaits. Tādēļ ir svarīgi, lai atbilstoši kristiešu 
draudžu pastorālā darba prasībām Ikšķiles katoļu draudze varētu 
pulcēties ne tikai svētvietas drupās vai māsu klosterī, bet arī pati 
savā draudzes dievnamā. Tagad, kad sakopta svētvieta, uzstādīts 

piemineklis un uzbūvēts klosteris, ir pienācis laiks domāt par 
katoļu draudzes dievnama celtniecību un organizēt ziedojumu 
vākšanu tā atbalstam. 

Pateicība Dievam, ka mūsu novadā un tā apkārtnē – Salaspilī, 
Ogrē, Suntažos, Lēdmanē – jau tapuši vairāki jauni Dievnami! 

Lai tāds taptu arī Ikšķilē, aicinām gan tuvākā, gan tālākā apkārtnē 
dzīvojošus ļaudis, kam ir dārga Latvijas apustuļa Sv. Meinarda 
piemiņa, atbalstīt dievnama tapšanu ar ziedojumiem personīgi vai 
ieskaitot Ogres draudzes kontā. reģ. nr. 90000529230. Konta nr. 
LV94UNLA0033300700707.

Pateicība un Dieva svētība tiem, kuri jau paspējuši dāsni palīdzēt!
Uzziņām, 65022458, 26551206. 

Konstantīns Bojārs, 
Ogres un Ikšķiles Romas katoļu draudzes prāvests

Dodamies uz Ventspili
30. jūnijā, pavisam agrā rīta stundā devāmies apskatīt Ventspi-

li. Vēl pirms Ventspils satikāmies ar gidi Ivetu Rīvāni no tūrisma 
centra „Tobago”, kura mūs iepazīstināja ar pilsētu 7 stundu ga-
rumā. Pirmo apskatījām Pārventas bibliotēku, kura uzcelta pirms 
3 gadiem un ieguvusi Latvijas būvnieku, dizaineru un arhitektu 
balvas, kā arī starptautisku atzinību. Ļoti skaista un moderna, balta 
kā gulbītis, patiešām iespaidīga būve. Pēc tam devāmies apskatīt 
pilsētu – izstaigājam Reņķa dārzu, aizbraucām uz „Piedzīvojumu 
parku”. Kur aplūkojām ventspilnieku uzbērtu 52 metru augstu 
kalnu, kura virsotnē uzstādīta bronzas staltbrieža skulptūra, pie 
kuras var nokļūt pa īpaši izveidotām kāpnēm un lielākā daļa no 
grupas arī uzkāpa līdz pašai virsotnei. Vēl šajā parkā varējām iz-

mēģināt dažādas atrakcijas un brīvdabas trenažierus. Netālu no šī 
parka sagaidījām mazbānīti, kura lokomotīvi vajadzēja atkabināt 
un apgriezt atpakaļvirzienā, to palīdzēja mūsu Jānis. Bijām arī pie-
jūras brīvdabas muzejā, kur varēja apskatīt senās laivas, enkurus 
un iepazīties ar zvejnieku dzīvi pirms vairākiem gadiem. Parkā 
pastaigājās zilā govs no Jūrkalnes un viņas 2 mēnešus vecais te-

liņš. Kā pēdējo apskatījām vecpilsētu un Ostgalu – pilsētas sirdi un 
dvēseli. Ostas ielas promenādē, kas ir iemīļota pastaigu vieta gan 
ventspilniekiem, gan pilsētas viesiem, notika „Govju parāde” – 24 
dažādu mākslinieku veidotu un apgleznotu govju izstāde. Pirms 
10 gadiem Ventspils kļuva par pirmo pilsētu Austrumeiropā, kurā 
norisinās šāds vērienīgs pasākums. Pilsētu no ūdens puses apska-
tījām, dodoties 45 minūšu garā braucienā pa Ventas upes grīvu ar 
ekskursiju kuģīti „Hercogs Jēkabs”. Paldies visiem par izturību un 
organizētību!

Dagnija Berķe, 
Pensionāru biedrības kultūras darba organizatore

Pensionāri ielīgo Jāņus
Šogad, 22.jūnijā pensionāru biedrība organizēja ikgadējo Jāņu 

dienas ielīgošanas pasākumu Daugavmalā, pie Ķeguma Tautas 
nama. Līgošanu skanīgāku darīja ģitāras spēles pasniedzēja Dace 
Priedoliņa. Katram Jānim tika dāvāts ozolzaru vainags. Biedrības 
jubilāri, kuriem pirmajā pusgadā bijušas „apaļās” un „pusapaļās” 
jubilejas, saņēma jāņuzāļu pušķi, saldu dāvanu un apsveikuma 
dziesmu, pavisam tādu bija septiņpadsmit! Neaizmirsām apsveikt 
arī mūsu goda viesi Jāzepu Osmani apaļajā jūlija jubilejā. Suminā-
jām mūsu Jāņu mātes, kā arī Ausmu, Pēteri un Paulu. Pie skaistā 
ugunskura uzņēmām enerģiju nākamajiem gadiem. Pēc lustīgās 
līgošanas pļaviņā pie Tautas nama kopīgi noskatījāmies Lielvār-
des tautas teātra izrādi „Pārdotie svētki”, kas lieliski papildināja 
svētku vakara noskaņu. 

Dagnija Berķe, 
Pensionāru biedrības kultūras darba organizatore
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POLIcIJAS zIņAS
05.06.2012. Pašvaldības policija ap plkst. 15.00 saņēma iz-

saukumu uz Ķeguma novada Birzgales pagastu, kur palīdzība bija 
nepieciešama Latvenergo montierim, kuram neļāva veikt darba 
pienākumus seši agresīvi noskaņoti vīrieši, vispirms neļāva mon-
tierim atslēgt elektrību, un, kad ieradās pašvaldības policija, arī 
policijas klātbūtnē traucēja montierim izdarīt darbu līdz galam.

07.06.2012. Birzgales pagastā apzagta kāda privātmāja. No-
zagts gandrīz viss, kas aiznesams un saimniecībā noderīgs – dažā-
di instrumenti, dārza krēsli, krūzes, pļaujmašīna u.t.t.

07.06.2012. Rembatē konflikta laikā miesas bojājumus guvis 
1988.gadā dzimušais A.

08.06.2012. No kāda dzīvokļa Ķegumā, Staru ielā, ar smadzeņu 
satricinājumu un abu acu hematomām, kā arī 4,68 promiles stiprā 
alkohola reibumā Ogres slimnīcā nogādāts 1961.gadā dzimušais V. 
Sakarā ar minēto faktu policija pārbauda 1975.gadā dzimušo A. un 
noskaidro notikušā apstākļus.

08.06.2012. Pašvaldības policijas palīdzību lūdza Latvenergo 
pārstāvji, jo bija saņemta informācija, ka Tomes pagastā kādā privāt-
mājā ir neatļauta pieslēgšanas pie elektrotīkla.

Ierodoties notikuma vietā, pārbaudot minēto informāciju, atklā-
jās, ka pie pieslēguma ir strādājuši „profesionāļi”, tas bija izdarīts ļoti 
kvalitatīvi un prasmīgi nomaskēts, kā paskaidroja mājas saimnieki, 
par pieslēgumu viņi neko neesot zinājuši. 

10.06.2012. Ķegumā, Staru ielā, nozagts dators un mobilais tāl-
runis „NOKIA”.

10.06.2012. Konstatēts, ka arī Rembates pagastā, uzlaužot gan 

dzīvojamās mājās, gan saimniecības ēkas logus, nozagtas dažādas 
mantas. 

10.06.2012. 1963. gadā dzimušais N. Ķegumā, Skolas ielā, vadī-
ja velosipēdu, būdams alkohola reibumā, kas pārsniedza pieļaujamo 
normu. 

10.06.2012. Ķegumā, Staru ielā, par analoģisku pārkāpumu aiz-
turēts 1967.gadā dzimušais J. un 1969.gadā dzimušais M. 

12.06.2012. Ķeguma novada pašvaldības policijas darbinieki 
aizturēja kādu vīrieti, kurš pārvietojās ar velosipēdu alkohola reibu-
ma stāvoklī, kā arī aizturēšanas laikā pie aizturētā atrada bez akcīzes 
cigaretes. Aizturētais riteņbraucējs nodots CP, bet par iegādātajām 
cigaretēm uzsākta administratīvā lietvedībā.

18.06.2012. Pašvaldības policijas darbinieki saņēma lūgumu pa-
līdzēt atrisināt strīdu Birzgales pagastā, kur kaimiņi bija viens otru 
mutiski aizvainojuši. Pašvaldības policijas darbinieki abām pusēm 
izskaidroja pārkāpuma būtību, kā arī kā rīkoties šāda civiltiesiska 
strīda gadījumā.

24.06.2012. 1973.gadā dzimušajai L. sastādīts administratīvo 
pārkāpumu protokols, jo viņa sabiedriskā vietā Ķegumā, Ķeguma 
prospektā, pie autobusa pieturas „Ķeguma HES” nokārtoja dabiskās 
vajadzības.

26.06.2012. Pašvaldības policijas darbinieki saņēma izsaukumu 
uz Rembates pagastu, kur kādā privātmājā laulātajam pārim bija ne-
pieciešama policijas palīdzība ģimenes konflikta risināšanā. Policijas 
darbiniekiem uz vietas pārrunu ceļā izdevās samierināt konfliktējo-
šās puses.

ĶEgumA NOVADA DOmE
IzSLuDINA AtLĪDzĪBu
50 Ls APmēRĀ
2012. gada 9. jūlijā tika konstatēts vandālisma un zādzības 
fakts uz gājēju celiņa starp Ozolu ielu un dzelzceļu, kad tika 
sabojāti divi apgaismojuma stabi un nozagta apgaismojuma 
lampa. Ķeguma novada dome lūdz aculieciniekus ziņot par 
šo notikumu un sniegt liecības. Par patiesu informāciju, kas 
atmaskos vandālisma faktu un atklās vainīgās personas, 
tiek izsludināta atlīdzība 50 Ls apmērā.

Ja Jums ir kāda noderīga patiesa informācija par šo 
notikumu, lūdzu, zvaniet vai rakstiet pašvaldības policijai: 
tālrunis – 65038484; 29106014; rinalds.liepins@kegums.lv 
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Vidusskolu beidz
ar panākumiem

11. jūlijā Ķeguma komercnovirziena vidusskolā valdīja rosme. 
Saņemt atestātus un Valsts Izglītības satura centra sertifikātus bija 
ieradušies trīsdesmit 12. klašu skolēni. Četrus no viņiem gaidīja 
īpašs pārsteigums. Anna Stanka, Ieva Stradiņa, Sandra Matuseviča 
un Simona Ūzule saņēma arī LR Ministru prezidenta Valda Dom-
brovska pateicības vēstules, kurās teikts: „Latvijas valdības vārdā 
vēlos izteikt Jums atzinību par teicamām sekmēm. Latvijas valsts 
lielākā vērtība ir tās tauta. No mūsu zināšanām, talanta un radošu-
ma atkarīga valsts attīstība, iedzīvotāju labklājība un dzīves kva-
litāte….Novēlu teicamas sekmes turpmākajās studijās un izcilus 
panākumus, uzsākot profesionālās darbības gaitas! Latvijas valstij 
un tautai ir nepieciešams Jūsu ieguldījums. Un vienmēr atcerieties 
– Latvija ar Jums lepojas!”

Lepoties varam arī ar pārējo absolventu veikumu centralizē-
tajos eksāmenos, kopīgais darbs devis rezultātu. Šogad 83% no 
visiem 94 saņemtajiem vērtējumiem ir A, B un C līmenī. Paldies 
skolēnu vecākiem un skolotājiem, kuri jauniešus mācījuši, iedro-
šinājuši un atbalstījuši. Kopā skolēni kārtojuši centralizētos ek-
sāmenus sešos mācību priekšmetos: divdesmit deviņi – latviešu, 
angļu valodā un matemātikā, četri – krievu valodā, divi izvēlēju-
šies bioloģiju, bet viens – fiziku. Priecājamies par 8 iegūtajiem A 
līmeņiem. Tos saņēmuši D.Pilāns – latviešu valodā, A.Stanka un 
I.Stradiņa – latviešu un angļu valodā, I.Sirmais un S.Ūzule – an-
gļu valodā, S.Matuseviča – krievu valodā. Jāatzīmē, ka, ja latviešu 
valodā A līmeni nodrošināja jau 80% iegūtā darba kopvērtējuma, 
tad matemātikā un angļu valodā pat 82% vēl ir B līmenis. Zemāko 
vērtējumu – F līmeni – nav ieguvis neviens skolēns. Saskaņā ar 
IZM iecerēm šis ir pēdējais mācību gads, kad eksāmenu rezultāti 
tiek izteikti līmeņos, turpmāk tos izteiks tikai procentos.

Novēlēsim, lai nākošajiem divpadsmitajiem veicas tikpat labi 
un vēl labāk, bet mūsu absolventiem – turpināt izglītību sevis iz-
vēlētajās specialitātēs.

A.Gūtmane,
direktora vietniece

Latvijas komanda arī 
šogad – Space camp turkey

Jau otro gadu Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēni 
piedalījās starptautiskajā nometnē Space Camp Turkey, kas notika 
Turcijas pilsētā Izmirā. 

Pagājušajā gadā pirmo reizi uz Turciju devās 6 skolēni un sko-
lotāja, bet šajā gadā uz nometni uzaicināja 12 skolēnus un skolo-
tāju, kas pavada bērnus. Visiem 12 skolēniem tika piešķirtas sti-
pendijas, dodot iespēju skolēniem piedalīties nometnē bez maksas, 
vienīgi vajadzēja apmaksāt ceļa izdevumus no Rīgas līdz Izmirai. 
Šogad, lai veicinātu starpnovadu skolu sadarbību, uzaicinājām 
piedalīties arī 6 skolēnus no E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas.

Un tā 1. jūlija rītā pie Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
vecāki pavadīja 12 skolēnus, lai jaunieši dotos ceļā uz tālo Izmiru. 

Turcija mūs sagaidīja ar ļoti siltu laiku, ar atsaucīgiem cilvē-
kiem un labu garastāvokli. Ierodoties nometnē, skolēniem izsnie-
dza identifikācijas kartes ar vārdu un arī grupu, kurā jaunietis bija 
iekļauts. Visas grupas bija nosauktas kādā no planētu nosauku-
miem. Šajā nedēļā nometnē piedalījās jaunieši no Turcijas, ASV 
(Ņujorkas, Tenesijas, Losandželosas), Kanādas, Grieķijas un Lat-
vijas, kopā 156 skolēni. 

Dienas bija ļoti noslogotas, nodarbības sākās 10.00 no rīta un 
beidzās 22.00 vakarā. Nometnē skolēniem bija iespēja izmēģināt 

No kreisās, Ieva Stradiņa, Sandra Matuseviča

No kreisās, Simona Ūzule, Edgars Viņķis un  Anna Stanka
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Kafija dvēselei jeb dzejolis par skolu
Savā skolā es jūtos vislabāk – 
kā mājās, 
kurās viens pie otra ciemos atnāk.
Strīdos tēja kļūst rūgtāka,
bet kafijai tas neskādē.
Steigā diena top īsāka,
tomēr darbiem tas nekaitē –
tie paliek tepat
kā aizmirsta vēstule pastkastē.
Ir tik grūti un labi reizē,
ka nekur no šejienes neaizbēgt, 
lai arī prom būtu.
Savā dvēselē
es vienmēr tepat,
lai arī tālu.
Tikšanās vieta nemainās.
Laikam dziestot – 
tiksimies debesīs,
ko tepat uz zemes
radām.

Morāle: Dzert kafiju un domāt labas domas, kas debesis mums 
pietuvinātu!

Katrīna Rotgalve

Man ir bijis tas gods strādāt Tomes skolā skaistus 15 gadus!!!
Tomes skola vienmēr ir bijusi radošu ideju šūpulis, mājas, pa-

tvērums, labu zināšanu ieguves vieta, kur laimīgi ir bijuši visi, kas 
to vēlējušies, jo iespēja tika dota visiem – gan skolotājiem, gan 
skolēniem.

Paldies par burvīgo laiku, kas paskrējis, šeit strādājot, jo te 
esmu iepazinusies ar brīnišķīgiem cilvēkiem – skolēniem, darbi-
niekiem, kolēģiem. Daudzi nu man kļuvuši īsti draugi.

Pateicoties Tomes skolai, es esmu kļuvusi par tādu skolotāju, 
kam patīk savs darbs.

Man tika dota iespēja izbaudīt gan skaistas dienas, gan bezgala 
grūtas; mācīties kursos, semināros, konferencēs; būt par Come-
nius (starptautiska) projekta koordinatori; mācīt dažādus mācību 
priekšmetus no 1. – 9.klasei.

Pateicoties skolas radošajai, iedvesmojošajai videi, arī es esmu 
attīstījusi savus hobijus, spējas, prasmes – gan mākslā, gan mūzikā.

Paldies, Tomes skola!

Tas viss – vienkārši, skaisti vārdi..., taču, ja jautāsiet, kā jūtos 
pa īstam tad, kad kaut kas nozīmīgs, vērtīgs tiek atņemts, jeb arī – 
mani atņem, izravē ārā no skaistā, brīvā radošā, lai iestādītu citā, 
lielākā, svešā dārzā...?!?

Ziniet, ir smagi, grūti, atbildīgi, savādi, nedaudz bailīgi.
Ir tā, it kā viss labais būtu beidzies.
Protams, teorētiski zinu, ka viss būs labi – jebkuras pārmaiņas 

ir uz labu principā utt... BET...
Zinu arī to, ka TĀ, kā bija te, Tomes skolā, nebūs nekur un 

nekad. Jā, būs labi, labāk, savādāk, bet nekad – tik labi.
Man bija tas gods strādāt tik draudzīgā skolotāju un skolēnu 

kolektīvā, par ko citi vien var sapņot.
Te bija viss – smiekli, sāpes, miers, satraukums, brīvība, bezgalī-
gas iespējas izpausties radoši, aktīvi, atraktīvi.
Te uzrakstīju daudz skaistu dzejoļu...
Manā atmiņu lādītē nu glabāsies tik nozīmīgie sīkumi, kā: pastai-
gas ap skolu, rīta kafija, sarunas; smiekli, savstarpēja apcelšanās; 
joki stundās; kā kāds spēlē starpbrīžos klavieres; skolēnu pašpār-
valdes atraktivitātes; pirms un pēceksāmenu laiks; fotografēšana 
un fotografēšanās; projekti, datori, internets; skolas spociņa drau-
dzīgie soļi, klauvējieni un skatiens mugurā; remonti, ūdenskaujas, 
pikošanās, ekskursijas, sirsnīgas sarunas; meža zemenes, skolas 
šķūņa apgleznošana, plenēri, dabas pētījumi, novērojumi; sporta 
spēles; krāsainās nedēļas...to jauko sīkumu ir tik daudz!
Lai arī skolu 2012. gada 1.augustā slēdz, Tomes skolas gars nezu-
dīs nekad!
Mieru, tikai mieru – mēs izdzīvosim... lai arī Tomes skolas mums 
pietrūks – gan tiem, kas to šobrīd atzīst, gan neatzīst.
Lielā sistēma – Tu pat neapjaut, ko zaudē, pazaudējot Tomes sko-
lu! Lai debesis tev piedod!
Viss. Finišs. Tas, kas bijis, tā nekad vairs nebūs. Nekur.
Jūs varat likvidēt iestādi, ēku, sistēmu, taču ir vērtības, kas paliek 
kā zīmogs un sakne. Sakne, ko neizraut. Mūsu iekšējais kodols.

Katrīna Rotgalve,
tomes skolas skolotāja no 1997. – 2012. gadam

Ar tomes skolu sirdī un 
dvēselē…

dažāda veida simulācijas, fiziskās sagatavotības trenažierus, uz-
labot savas zināšanas par visuma uzbūvi. Iepazīties ar zvaigžņu 
izvietojumu un to atrašanos dažādās debesu puslodēs. 

Atpūtas brīžos bija iespēja uzlabot arī savas angļu valodas zi-
nāšanas, tās praktiski pielietojot. Kopā ar pārējo grupu dalībnie-
kiem jaunieši spēlēja dažādas galda spēles vai vienkārši sarunājās 
par sev aktuāliem jautājumiem. Skolēni apguva arī mini golfa spē-
li, apmeklēja baseinu.

Skolēni ne tikai mācījās un apguva jaunas zināšanas par Vi-
suma uzbūvi, bet arī iepazīstināja ar savu valsti. Interesanti bija 
uzzināt par kanādiešu ēdieniem, turku tautas dejām, skatīties ASV 
skolēnu sagatavoto performanci. Arī mūsu skolēni prezentēja Lat-
viju ar tautas dejas „Tūdaliņ, tāgadiņ,” soļiem Zigurda virtuozā 
klavieru pavadījumā un Sanijas flautas izpildījumā. Vislielāko sa-
jūsmu apkārtējie pauda par latviešu tautas tērpu.

 Nometnes pēdējā vakarā skolēniem bija iespēja izdejoties ar 
saviem jauniegūtajiem draugiem, apmainīties ar suvenīriem, adre-
sēm. Katrs skolēns saņēma sertifikātu un kopējo grupas bildi.

Vēlos teikt lielu paldies skolēnu vecākiem par atbalstu un rasto 
finansiālo iespēju bērniem doties uz nometni. Vēlreiz pārliecinā-
jos, ka mūsu skolēni izceļas ar labu uzvedību un manierēm, ir pie-
klājīgi, ciena sevi un apkārtējos. Atzinīgus vārdus gan par skolēnu 
uzvedību, gan zināšanām dzirdēju arī no nometnes organizatoriem. 

Liels paldies Ķeguma novada domei par finansiālu atbalstu, 
kas ļāva skolotājam skolēnus pavadīt uz šo nometni, paldies par 
transportu, kas nogādāja mūsu grupu uz lidostu. 

Jāsaka tā – līdz nākamajam gadam Izmirā.

Sarmīte Stalidzāne, 
dabaszinību skolotāja
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Ķeguma sporta spēles – 2012
Sestdien, 7.jūlija pusdienas karstumā savā starpā sacensties 

netradicionālajos sporta veidos tika aicinātas Ķeguma darba ko-
lektīvu, un domubiedru komandas. Šoreiz aktīvi sportot atsaucās 
piecas komandas, sacenšoties 7 spēlēs un stafetēs. Četru stundu 
garumā sacensību dalībniekiem nācās pamatīgi papūlēties, lai no-
skaidrotu pašus ātrākos, precīzākos un atjautīgākos. Visveiksmī-

gākā šoreiz izrādījās Ilmāra Zemnieka vadītā komanda, kas tikai 
par punktu kopvērtējumā pārspēja 2.vietas ieguvējas „Bremzes’’ 

(kapteine Dace Pavlovska), kurā startēja pat 5 daiļā dzimuma pār-
stāves, parādot puišiem, cik nopietns spēks viņas var būt. Kausu 
par 3.vietu izcīnīja „Elvi” komanda (kapteine Sintija Petrova).

Paralēli šīm sacensībām pludmales volejbola laukumos labā-
kos noskaidroja MIX grupas sportisti. 10 komandu konkurencē 

uzvaru svinēja „Kapara naglas’’ (Evija Poļakova, Kristaps Rūde), 
kas finālspēlē pēkšņi uznākušās lietusgāzes pavadībā pārspēja ko-
mandu „DŪ’’ (Dace Pavlovska, Uldis Vītols). Paldies par atsaucī-
bu visiem sacensību dalībniekiem un tiesnešiem!

Edgars Siliņš

Ķeguma sporta spēles 2012 – kopvērtējums stafetēm
Komanda Dvieļbols Orientēšanās Dārzabols Reibonis Ūdens 

stafete
Delikatešu 

stafete
Trāpi 
mērķī Punkti Vieta

1. zemnieku vet.aptieka 3. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 14 1.
2. Bremzes 1. 1. 1. 3. 1. 3. 5. 15 2.
3. Elvi 2. 5. 3. 1. 5. 1. 4. 21 3.
4. Reiboņi 5. 4. 5. 5. 3. 4. 3. 29 5.
5. tītariņi 4. 3. 4. 5. 4. 5. 2. 27 4.

Ķeguma novada atklātā pludmales
volejbola čempionāta 1. 2. un 3. kārtas rezultāti

Ķeguma novada atklātajā čempionātā
pludmales volejbolā (1. kārtā):

Vīriešiem:
1. Ķeguma HES1(Kristaps Rūde, Deivids Strazdiņš)
2. Mazie tagili (Māris Grants, Mārtiņš Strauss)
3. Punduri (Guntars Reiss, Nauris Zaļais)
Sievietēm:
1.Ķegums (Dace Pavlovska, Evija Poļakova)
2.Valle (Ina Lukjaņina, Laura Strupa)
3. Lielvārde (Ieva Erdlāne, Beata Rašmane).
Piedalījās 10 vīriešu, un 7 sieviešu komandas.

Ķeguma novada atklātajā čempionātā
pludmales volejbolā (2. kārtā) :

Sievietēm:
1. L&K (Līva Zēna, Agita Kābele)
2. Valle (Ina Lukjaņina, Laura Strupa)
3. Ķegums (Dace Pavlovska, Evija Poļakova)
Vīriešiem:
1. Ķeguma HES1(Kristaps Rūde, Deivids Strazdiņš)
2. JŪ (Jānis Zemzāle, Uldis Leškēvičs)
3.18+ (Uldis Vītols, Guntars Liekna)
Piedalījās 12 vīriešu, un 10 sieviešu komandas.

1. un 2. kārtas uzvarētāji: Ķeguma HES1(Kristaps Rūde, Deivids Strazdiņš) Sieviešu turnīra 2. kartas uzvarētājas: Komandas „Ķegums” (no kreisās), „L&K” un „Valle”.
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Ķeguma novada atklātā čempionāta
pludmales volejbolā (3.kārta):

Sievietēm:
1. Valle (Ina Lukjaņina, Laura Strupa)
2. Ķegums (Dace Pavlovska, Evija Poļakova)
3. Double E ( Egija Abaroviča, Evita Reinsone)

Vīriešiem:
1. Ķeguma HES1(Kristaps Rūde, Deivids Strazdiņš)
2. Burbulināde ( Raivis Ozoliņš, Raitis Kuks)
3. Volvo (Ronalds Strauss, Raivis Šaraks)

Piedalījās 9 vīriešu komandas, un 3 sieviešu komandas.
4. kārta – 5. augustā 15.00. 

Sieviešu turnīra 3. kartas uzvarētājas Vīriešu turnīra 3. kārtas uzvarētāji

Futbola miniturnīrs Birzgalē

Paralēli Ķeguma novada atklātā plud-
males volejbola čempionāta trešajai kārtai, 
norisinājās futbola mači. Birzgalē tika sarī-
kots vienas dienas turnīrs, kurā neskatoties 
uz nelabvēlīgajiem laikapstākļiem piedalī-
jās 6 komandas. 

Kopvērtējumā trīs godpilnās vietas      
ieguva sekojošas komandas:

1. jamaika
2. lielvārde
3. Valle

4. augustā plkst. 10.00 Rembatē spORta spēles
Sporta veidi:

futbols 7:7
strītbols 3:3
volejbols 4:4

spēka stafete 4:4
virves vilkšana 6:6

Komandu reģistrācija no plkst. 9.00

plkst. 22.00 zaļumballe
Sīkāka informācija

29434985 – Edgars vai 29321083 – Sanita
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Ģenerāļa Pētera Radziņa kausa izcīņa

30. jūnijā un 1. jūlijā Lielvārdes novada Lēdmanes „Lapeg-
lēs” norisinājās ģenerāļa Pētera Radziņa kausa izcīņa starp Ogres 
un Bauskas garnizona skolu jaunsargu vienībām. Sacensībās tika 
ļauts piedalīties arī citu skolu jauniešu komandām, kurās neno-
tiek jaunsargu apmācība. Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
jaunieši bija gatavi pārbaudīt savus spēkus ar profesionālām ko-
mandām.

Pasākumu organizēja Ogres 54. ITBN Zemessardzes bataljons, 
Rekrutēšanās un Jaunsardzes centrs un biedrība „Aktīvās atpūtas 
centrs jauniešiem”, kas pasākumu vadīja, piesaistot palīgspēkos 
– izlūkrotas kareivjus. Sacensības atklāja Zemessardzes majori        
R. Moļņiks un A. Purviņš. 

Komandā startēja 5 jaunieši un obligāti 3 jaunietes. 
Pirmajā dienā komanda piedalījās vairākās sacensību discip-

līnās: šķēršļu joslā, militārajā medicīnā, šaušanā ar pneimatisko 
šauteni un pistoli, vēstures konkursā, šaušanā ar loku un peintbolā. 
Ķeguma komanda sacensības uzsāka ar šķēršļu joslu, kurā dalīb-
niekiem bija jāpārvar dažādu grūtību šķēršļi, galvenokārt sadarbo-
joties komandas interesēs – rezultāts 1.53 minūtes un izcīnīta trešā 
vieta. Sekoja praktiskās iemaņas militārajā medicīnā, uzdevums 
– praktiski veikt pirmo palīdzību bezsamaņas gadījumā un šautas 
brūces apakšdelma rajonā – trešā vieta.

Sacensības bija orientētas uz Latvijas atbrīvošanas cīņu vēstu-
res izpratni, nozīmīgajām Rīgas aizstāvju cīņām pret Bermontu, 
cīņu vēsturi Latvijā Otrā pasaules kara laikā. Vēstures konkursa 
jautājumi prasīja no jauniešiem īpašas zināšanas. Rezultāts 37 
punkti no 40 un pārliecinoša pirmā vieta.

Šaušanā ar pneimatiskiem ieročiem un loku iegūtas ceturtās 
vietas – individuāli labākie Kārlis Kampāns un Pēteris Jēkabsons. 
Sacensības noslēdzās mācību poligonā ar komandu sacensībām 
peintbolā, šoreiz cīņās tik labi neveicās, tika izcīnīta piektā vieta, 
jāatzīst – ka pietrūka šādu cīņu taktiskās pieredzes, jo taktika ir 
izšķīrusi daudzu pasaulē vēsturisku kauju rezultātu. Vakarā jaunie-
ši veldzējās ūdens baseinā, šāva ar optiskiem ieročiem, iepazina 
alpīnisma pamatelementus un pārrunāja pirmās dienas veiksmes 
un neveiksmes.

Otrā diena sākās astoņos no rīta ar militāro skrējienu 10 kilo-
metru distancē un septiņiem kontrolpunktiem. Distances sekmīgai 
veikšanai bija ne tikai jāskrien, bet arī jāorientējas kartē. Kontrol-
punktos bija jāpārvar upe ar virvju palīdzību un jāpārtransportē 
ievainotais. Jāpārzina topogrāfiskās zīmes un militārās dienesta 
pakāpes, dažādu virvju sistēmu sasiešana un paroļu nodošana un 
jāpārvietojas pa azimutu. Grūtajā skrējienā Ķeguma komanda tre-
šajai vietai zaudēja tikai vienu minūti, kas liedza ierindoties trešajā 
vietā divu dienu sacensību kopvērtējumā, jo tieši militārais skrē-
jiens tika vērtēts ar koeficientu 3.

Jaunieši atzina, ka iegūtas jaunas prasmes un zināšanas, kas 
noteikti palīdzēs dažādās dzīves situācijās, guva pārliecību par 
savām fiziskajām spējām un ieguva zināšanas par Latvijas bruņo-
tajiem spēkiem un to nozīmi Latvijas valsts neatkarības nodroši-
nāšanā. 

Vasara vēl tikai pusē un pēc laba darba ir arī kārtīgi jāatpūšas. 
Sacensību dalībnieki kopā ar citiem 11.klases jauniešiem dosies 
pāris dienu atpūtā uz Vidzemes jūrmalu.

Paldies, Ķeguma novada domei un Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas administrācijai par atbalstu sacensībās.

kopā ar komandu bija Artūrs Ābols 

Ķeguma mtB maratons
Šī gada 19. augustā Ķegumā „Zelta zirga” trasē notiks Ķe-

guma MTB maratons. Velo sacensības Ķegumā norisināsies 
jau otro gadu pēc kārtas, un piedalīties ir aicināts ikkatrs, kurš 
jūt sevī vēlmi dzīvot veselīgu dzīvesveidu un salīdzināt savus 
spēkus ar citiem veselīgā dzīvesveida mīlētājiem!

Šī gada kalnu divriteņu maratonā tiks piedāvātas trīs da-
žādas distances. Pirmā būs sporta distance 55 km. garumā, un 
tā būs paredzēta tiem, kas jūt sevī spēku un pārliecību pie-
veikt nopietnākus pārbaudījumus trasē. Otrā būs tautas dis-
tance 28 km. garumā, kas paredzēta visiem veselīgā dzīves-
veida baudītājiem. Un visīsākā būs bērnu distance, kura vedīs 
pa mototrases teritorijas līkločiem. Jāpiemin, ka visiem bērnu 
brauciena dalībnkiem piedalīšanās būs BEZ MAKSAS.

Būsim par veselīgu dzīvesveidu un tiekamies Ķeguma 
„Zelta zirgs” trasē 19. augustā jau sākot no pl. 10:30.

Ingars Zagorskis,
Mārketinga daļas vadītājs
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2012. gada 20. jūnijā
Nolēma slēgt dzīvojamās telpas īres 

līgumu par īres tiesībām uz istabu Nr.1, platība 
12,5 kv.m. dzīvoklī Birzgales pag., Ķeguma 
nov., atbrīvojot no īres maksas peļņas daļas. 
Īrnieks papildus maksā likumā noteiktos 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus.

Pieņēma lēmumu slēgt zemes nomas 
līgumu par pašvaldībai piederoša neapbūvēta 
zemesgabala Birzgales pag., Ķeguma nov., 
platība 0,2015 ha, nomu ar apbūves tiesībām 
uz 10 gadiem, nosakot maksu 1,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības. Nekustamā 
īpašuma nodokli maksā nomnieks.

Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no 
juridiskas personas nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
Birzgales pag., Ķeguma nov., piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

Pieņēma lēmumu izbeigt zemes lietošanas 
tiesības uz diviem zemes gabaliem Ķegumā, 
vienam zemes gabalam no 2008.gada 2. 
Septembra ar platību 1200 m2, otram zemes 
gabalam no 2009. gada 1. Septembra ar 
platību 1193 m2. Noteikt, ka apbūvētie 
zemes gabali piekrīt pašvaldībai saskaņā ar 
pievienoto grafisko pielikumu un ir ierakstāmi 
zemesgrāmatā uz Ķeguma novada domes 
vārda. Kā arī nolēma slēgt zemes nomas 
līgumu par apbūvētas zemes vienības nomu, 
uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, 
nosakot nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus 
nomas maksai maksā likumos noteiktos 
nodokļus.

Ķeguma novada dome nolēma apstiprināt 
saistošos noteikumus Nr.9. „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45.panta paredzētajā kārtībā.

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē 
par aktuālajiem veiktajiem un plānotajiem 
saimnieciskajiem darbiem novadā par periodu 
no 06.06.2012.
1. Iepirkumam „Ķeguma novada pašvaldības 

Tomes tautas nama renovācija, atbilstoši 
augstām energoefektivitātes prasībām 
un izmantojot videi draudzīgus 
būvniecības materiālus, projekta 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu 
emisiju samazināšanai Ķeguma novada 
pašvaldības ēkās” ietvaros” piedāvājumu 
iesniegšanas termiņā 11.06.2012. tika 
saņemti 4 pretendentu piedāvājumi. 
Veikta šo piedāvājumu vērtēšana un 
pieprasīta papildus informācija no 
pretendenta, kuram varētu tikt piešķirtas 
līguma slēgšanas tiesības. 21.jūnijā notiks 
iepirkuma komisijas sēde, kurā pieņems 
galīgo lēmumu.

2. Atklātajam konkursam „Ozolu ielas 
rekonstrukcija Ķegumā” piedāvājumu 
iesniegšanas termiņā 11.06.2012. tika 
saņemti 4 pretendentu piedāvājumi. Veikta 
šo piedāvājumu vērtēšana un pieprasīta 
papildus informācija no pretendenta, 

kuram varētu tikt piešķirtas līguma 
slēgšanas tiesības.

3. 08.06.2012. izsludināts iepirkums 
„Rembates skolas internāta rekonstrukcija 
sociālās aprūpes centra vajadzībām”. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 
19.06.2012. saņemti 4 pretendentu 
piedāvājumi. Tuvākās dienās tiks veikta šo 
piedāvājumu vērtēšana. Vidēja cena ~ 85 
000 Ls.

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

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

6. CBF SIA „Binders” ir uzsācis pašvaldības 
autoceļa Lielvārde – Misiņi posma (750 m) 
rekonstrukcijas darbus. Demontētos ceļa 
virsmas un pamatnes materiālus būvnieks 
izvadā pa Rembates pagasta tuvējiem 
ceļiem, un pašvaldība nodrošina ievestās 
grunts izlīdzināšanu.

7. Tiek plānoti Skolas virtuves remontdarbi.
8. Ir uzsākti darbi Birzgales bērnudārza 2 

grupiņās grīdu klājuma nomaiņai.
9. Ir izstrādāts ĶKNV reorganizācijas rīcības 

plāns. 

2012. gada 27. jūnijā 
Ķeguma novada dome, lai nodrošinātu 

sekmīgu Rembates skolas internāta 
rekonstrukciju sociālās aprūpes centra 
vajadzībām īstenošanu, nolēma:
1. ņemt papildus aizņēmumu valsts kasē 

133893,23 LVL (viens simts trīsdesmit 
trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs 
Latvijas latu 23 sant.) apmērā;

2. lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu 
noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts 
kases noteiktajiem procentiem;

3. aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2013.
gadu un beigt 2032.gadā, garantējot tā 
izpildi ar pašvaldības budžetu;

4. Ķeguma novada domes izpilddirektorei 
nodrošināt dokumentu sagatavošanu 
un iesniegšanu LR Finanšu ministrijas 
Pašvaldību aizņēmumu un garantiju 
kontroles un pārraudzības padomei;

5. Ķeguma novada domes priekšsēdētājam 
kontrolēt lēmuma izpildi.
Ķeguma novada dome, lai nodrošinātu 

sekmīgu projekta „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai 
Ķeguma novada pašvaldības ēkās” īstenošanu, 
nolēma:
6. ņemt aizņēmumu valsts kasē 164071,12 

LVL (viens simts sešdesmit četri tūkstoši 
septiņdesmit viens Latvijas lats 12 sant.) 
apmērā;

7. lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu 
noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts 
kases noteiktajiem procentiem;

8. aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2013.
gadu un pabeigt 2032.gadā, garantējot tā 
izpildi ar pašvaldības budžetu;

9. Ķeguma novada domes izpilddirektorei 

nodrošināt dokumentu sagatavošanu 
un iesniegšanu LR Finanšu ministrijas 
Pašvaldību aizņēmumu un garantiju 
kontroles un pārraudzības padomei;

10. Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājam kontrolēt lēmuma izpildi.
Nolēma slēgt nomas līgumu ar SIA 

„PROOF”, Ķekavas nov., par zemes gabala 
„Ķeguma novada dome”, 1,0 ha platībā nomu 
Latvijas jauniešu daiļrades mītnes „HAPPY” 
organizēšanai, no 2012.gada 5.jūlija līdz 
9.jūlijam (ieskaitot), nosakot nomas maksu 
par šo laika periodu 100 Ls plus PVN. 
Pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei 
nodrošināt iznomātās teritorijas ierādīšanu 
dabā, tās nodošanu Nomniekam, kā arī tās 
pieņemšanu no Nomnieka nomas līguma 
termiņam izbeidzoties.

Pieņēma lēmumu izteikt Ķeguma novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 
darba uzdevumu jaunā redakcijā.

Nolēma atļaut Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietniekam Raivim Ūzulam 
amatu savienošanas kārtībā ieņemt valdes 
locekļa amatu DZĪKS „Ķeguma nams” valdē.

2012. gada 4. jūlijā
Pieņēma lēmumu ar 2012.gada 1.oktobri 

noteikt apkures maksu birzgales pagastā:
1. iedzīvotājiem 0.94 ls/m2+ PVN 12% 0.11 ls 

= 1,05 ls /m2;
2. iestādēm un organizācijām – 0.94 ls/m2 + 

PVN 21% 0.20 ls = 1.14 ls /m2;
3. atzīt par spēku zaudējušu 2011. gada 20. jūlija 

domes lēmumu „Par apkures maksas tarifu 
izmaiņām birzgales pagastā ”.

Ķeguma novada dome nolemj:
1. apstiprināt maksu par pašvaldības 

sniegtajiem pakalpojumiem Birzgales 
pagastā:

1.1. ūdens padeves tarifs
•	 iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti 

ūdens skaitītāji – 1,00 Ls vienam 
cilvēkam mēnesī + PVN;

•	 patērētājiem, kuriem uzstādīti ūdens 
skaitītāji – 0,21 Ls/m3 + PVN.

1.2. kanalizācijas ūdeņu novades tarifs 
•	 iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti 

ūdens skaitītāji – 1,75 Ls 1 cilvēkam 
mēnesī + PVN;

•	 patērētājiem, kuriem uzstādīti ūdens 
skaitītāji – 0,37 Ls/m3 +PVN. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma 
nosūtīšanu Birzgales pagasta pārvaldei;

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 
7.jūlija domes sēdes lēmumu „Par ūdens un 
kanalizācijas maksas tarifu apstiprināšanu 
Birzgalē” un 2010.gada 21.jūlija ārkārtas 
domes sēdes lēmumu. Par grozījumiem 
07.07.2010. domes lēmumā „Par ūdens un 
kanalizācijas maksas tarifu apstiprināšanu 
Birzgalē”.
Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no 

juridiskas personas nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
Ķegumā, piedziņu vēršot uz parādnieka 
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naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 
un nekustamo īpašumu.

Pieņēma lēmumu izveidot Ķeguma 
novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursa komisiju šādā 
sastāvā: Līga Strauss, Ķeguma novada domes 
deputāte; Sandra Čivča, Ķeguma novada 
domes deputāte; Kristaps Rūde, Ķeguma 
novada domes deputāts; Nelda Sniedze, 
izpilddirektore; Dace Soboļeva, projektu 
koordinatore; Inita Zārberga, biedrības 
„Tomes sieviešu klubs „Ābele”” deleģētā 
speciāliste; Vija Vollenberga, biedrības 
„Sieviešu klubs „Ķeguma saulespuķes”” 
deleģētā speciāliste.

Apstiprināja šādus grozījumus Ķeguma 
novada domes 2012.gada 15.februāra sēdes 
lēmuma Nr.92 pielikumā Nr.1 „Ķeguma 
novada pašvaldības amatu vietu saraksts 
2012.gadam”:
1. Sadaļā „Pašvaldības administrācija” aizstāt 

vārdus „Darba drošības speciālists” ar 
vārdiem „Darba aizsardzības speciālists”

2. Svītrot sadaļu „Ķeguma KNV Rembates 
filiāle” ar 01.08.2012.

3. Izteikt sadaļu „SAC” jaunā redakcijā ar 
01.08.2012.

Saimniecības pārzinis 300
Sociālais aprūpētājs 225

Medmāsa 300
8 (astoņi) aprūpētāji likme =1,189 1903

Ēdnīcas vadītājs 0,5 128
Pavārs 200
Pavārs 200
Pavārs 200

Apkopējs 200
Apkopējs 200

4 (četri) kurinātāji likme =1,189 951
Sētnieks 200
kopā: 5007

4. Sadaļā „Saimniecības nodaļa” precizēt 
atalgojumu amatam „autobusa šoferis”, 
nosakot visiem autobusa šoferiem vienādu 
likmi „360 Ls”, kā arī amatam „Strādnieks” 
noteikt mēneša darba samaksas likmi „280 
Ls”.

5. Sadaļā „Ķeguma novada bibliotēka” 
papildināt ar jaunu štata vietu:

Vecākais bibliotekārs 300

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.10 
„Par grozījumiem Ķeguma novada domes 
15.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2012.
gadam””. Noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 
pieejami Domes ēkā, Rembates pagasta 
pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē. 

Nolēma garantēt pašvaldības 
līdzfinansējumu Ls 999,59 (deviņi simti 
deviņdesmit deviņi lati 59 sant.) apmērā no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai 
„Studija Blitze”, Ķegums, dalībai PPPB 
„Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā 
„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 
iedzīvotājiem”, kvalitatīvas mūzikas 
aparatūras jauniešu brīvā laika lietderīgai 
izmantošanai iegādei. Pamatojoties uz to, 
pieņēma lēmumu slēgt patapinājuma līgumu 
ar biedrību „Studija Blitze”, Ķegums, par 
telpas Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, 
Ķegumā un telpas Ķeguma Tautas namā, 

Ķegumā, ar 2012.gada 13.jūliju līdz 2019.
gada 31.decembrim izmantošanu. 

Pieņēma lēmumu piedalīties Publisko un 
privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk 
– PPPB) „Zied zeme” izsludinātajā projektu 
konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai LEADER pieejas īstenošanas 
izsludināto projektu konkursā rīcībā. 
„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 
iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu 
„Ķeguma novada Birzgales pagasta Rūķu 
parka estrādes vienkāršotās rekonstrukcijas II 
kārta” par kopējo summu 4750,29 LVL (četri 
tūkstoši septiņi simti piecdesmit latu 29 sant.) 
un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma 
saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Kā 
arī nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma 
novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 
981,46 LVL (deviņi simti astoņdesmit viens 
lats 46 sant.) apmērā plus PVN 824,43 LVL 
(astoņi simti divdesmit četri lati 43 sant.) 
apmērā. Noteikt, ka atbildīgais par projekta 
iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un 
projekta administratīvo vadību ir Birzgales 
tautas nama vadītāja Rita Reinsone.

Apbalvo ar Ķeguma novada domes 
Atzinības rakstu un naudas balvu Jāzepu 
Osmani.

Pieņēma lēmumu piedalīties PPPB 
„Zied zeme” izsludinātajā projektu 
konkursā Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai LEADER pieejas 
īstenošanas izsludināto projektu konkursā 
rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem” ar projekta 
iesniegumu „Mūzikas un vizualizācijas 
aparatūras iegāde Tomes tautas namam” 
par kopējo summu 9904,06 LVL (deviņi 
tūkstoši deviņi simti četri lati 06 sant.) un 
iesniegt projekta iesniegumu finansējuma 
saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Kā 
arī nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma 
novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 
2046,29 LVL (divi tūkstoši četrdesmit seši 
lati 29 sant.) apmērā plus PVN 1718,89 LVL 
(viens tūkstotis septiņi simti astoņpadsmit 
lati 89 sant.) apmērā. Noteikt, ka atbildīgais 
par projekta iesnieguma sagatavošanu, 
iesniegšanu un projekta administratīvo 
vadību ir Tomes tautas nama kultūras darba 
organizatore Sarmīte Pugača.

Pieņēma lēmumu piedalīties PPPB 
„Zied zeme” izsludinātajā projektu 
konkursā Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai LEADER pieejas 
īstenošanas izsludināto projektu konkursā 
rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem” ar projekta 
iesniegumu „Ģimenes ārsta prakses 
pieejamības uzlabošana” par kopējo summu 
10319,88 LVL (desmit tūkstoši trīs simti 
deviņpadsmit lati 88 sant.) un iesniegt 
projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai 
Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē. Kā arī nodrošināt 
projekta īstenošanai Ķeguma novada 
pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 2132,21 
LVL (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit divi 
lati 21 sant.) apmērā plus PVN 1791, 05 LVL 

(viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit viens 
lats 05 sant.) apmērā. Noteikt, ka atbildīgais 
par projekta iesnieguma sagatavošanu, 
iesniegšanu un projekta administratīvo vadību 
ir Ķeguma novada domes izpilddirektora 
vietnieks Pāvels Kotāns.

Pieņēma lēmumu piedalīties PPPB 
„Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai LEADER pieejas īstenošanas 
izsludināto projektu konkursā rīcībā 
„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 
iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu 
„Flīģelis Birzgales Tautas namam” par kopējo 
summu 9399,00 LVL (deviņi tūkstoši trīs 
simti deviņdesmit trīs lati 00 sant.) un iesniegt 
projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai 
Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē. Kā arī nodrošināt 
projekta īstenošanai Ķeguma novada 
pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 1941,94 
LVL (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit 
viens lats 94 sant.) apmērā plus PVN 1631,23 
LVL (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit viens 
lats 23 sant.) apmērā. Noteikt, ka atbildīgais 
par projekta iesnieguma sagatavošanu, 
iesniegšanu un projekta administratīvo 
vadību ir Birzgales tautas nama vadītāja Rita 
Reinsone.

Noteica, ka Ķeguma novada simbolika 
papildināma ar trīs ģerboņiem: Ķeguma 
novada ģerbonis; Tomes pagasta ģerbonis; 
Rembates pagasta ģerbonis. Nolēma uzdot 
Ķeguma pašvaldības izpilddirektorei: kopīgi 
ar mākslinieku organizēt šī lēmuma noteikto 
ģerboņu attēlu komplektu sagatavošanu 
atbilstoši Valsts Heraldikas komisijas 
prasībām; sagatavot iesniegumu Kultūras 
ministrijai ar lūgumu apstiprināt un reģistrēt 
šī lēmuma augstā noteikto novada simboliku.

Pieņēma lēmumu piedalīties PPPB 
„Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai LEADER pieejas īstenošanas 
izsludināto projektu konkursā rīcībā 1.2. 
„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 
iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu 
„Ķeguma novada bibliotēkas pieejamības 
uzlabošana” par kopējo summu līdz 
12100,00 LVL (divpadsmit tūkstoši viens 
simts lati 00 sant.) un iesniegt projekta 
iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku 
atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē. Kā arī nodrošināt 
projekta īstenošanai Ķeguma novada 
pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 25% 
apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām 
līdz 2500,00 LVL (divi tūkstoši pieci simti 
lati 00 sant.) apmērā plus PVN līdz 2100,00 
LVL (divi tūkstoši viens simts lati 00 sant.) 
apmērā. Noteikt, ka atbildīgais par projekta 
iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un 
projekta administratīvo vadību ir Ķeguma 
novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre Inese 
Cīrule.

Pieņēma lēmumu piedalīties PPPB 
„Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā 
Eiropas Zivsaimniecības fonda LEADER 
pieejas īstenošanas izsludināto projektu 
konkursā rīcībā „Ciematu, kuros veic 
zivsaimniecības darbības, atjaunošana un 
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attīstība” ar projekta iesniegumu „Ķeguma 
pludmales labiekārtošanas II kārta” par 
kopējo summu līdz 24200,00 LVL (divdesmit 
četri tūkstoši divi simti lati 00 sant.) un 
iesniegt projekta iesniegumu finansējuma 
saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Kā 
arī nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma 
novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 
25% apmērā no projekta attiecināmajām 
izmaksām līdz 5000,00 LVL (pieci tūkstoši 
lati 00 sant.) apmērā plus PVN līdz 4200,00 
LVL (četri tūkstoši divi simti lati 00 sant.) 
apmērā. Noteikt, ka atbildīgais par projekta 
iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un 
projekta administratīvo vadību ir Ķeguma 
novada domes projektu koordinatore            
Dace Soboļeva.

Nolēma garantēt pašvaldības 
līdzfinansējumu 1000,00 Ls (viens tūkstotis 
lati 00 sant.) apmērā no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem biedrībai „Sieviešu klubs Ķeguma 
saulespuķes” dalībai PPPB „Zied zeme” 
izsludinātajā projektu konkursā rīcībā 
„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 
iedzīvotājiem”, tautas tērpu iegādei senioru 
tautas deju kolektīvam. Kā arī nolēma slēgt 
patapinājuma līgumu ar biedrību „Sieviešu 
klubs Ķeguma saulespuķes” par telpas 
Ķeguma Tautas namā, Ķegumā, ar 2012.
gada 13. jūliju līdz 2019. gada 31. decembrim 
izmantošanu. 

Pieņēma lēmumu piedalīties PPPB 
„Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai LEADER pieejas īstenošanas 
izsludināto projektu konkursā rīcībā 
„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 
iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu „Tērpu 
un aparatūras iegāde Ķeguma tautas nama 
vidējās paaudzes deju kolektīvam „Kadiķis”” 
par kopējo summu līdz 12100,00 LVL 
(divpadsmit tūkstoši viens simts lati 00 sant.) 
un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma 
saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Kā 
arī nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma 
novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 
25% apmērā no projekta attiecināmajām 
izmaksām līdz 2500,00 LVL (divi tūkstoši 
pieci simti lati 00 sant.) apmērā plus PVN 
līdz 2100,00 LVL (divi tūkstoši viens simts 
lati 00 sant.) apmērā. Noteikt, ka atbildīgais 
par projekta iesnieguma sagatavošanu, 
iesniegšanu un projekta administratīvo vadību 
ir Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras 
un sporta nodaļas vadītāja Dace Jaudzeme.

Pieņēma lēmumu garantēt pašvaldības 
līdzfinansējumu 983,20 Ls (deviņi simti 
astoņdesmit trīs lati 20 sant.) apmērā no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai 
„Birzgales attīstības centrs”., dalībai PPPB 
„Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā 
rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem”, kvalitatīvu mūzikas 
instrumentu iegādei, pašdarbības kolektīva 
– pūtēju orķestra darbības uzlabošanai un 
repertuāra dažādošanai. Kā arī nolēma slēgt 
patapinājuma līgumu ar biedrību „Birzgales 
attīstības centrs”, par telpu 2,3 m2 platībā 
Birzgales mūzikas skolā ar 2012.gada 13.jūliju 

līdz 2019.gada 31.decembrim izmantošanu. 
Nolēma garantēt pašvaldības 

līdzfinansējumu 957,46 Ls (deviņi simti 
piecdesmit septiņi lati 46 sant.) apmērā no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai 
„Birzgales Nami”, dalībai PPPB „Zied 
zeme” izsludinātajā projektu konkursā rīcībā 
„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 
iedzīvotājiem”, atpūtas un rotaļu laukuma 
izveidei Birzgales iedzīvotājiem. Kā arī 
nolēma slēgt zemes nomas līgumu ar biedrību 
„Birzgales Nami” par zemes gabala daļu 
200m2 platībā uz laiku no 2012.gada 13.jūlija 
līdz 2019.gada 31.decembrim, nosakot zemes 
nomas maksu 2,00 LVL (divi lati 00 sant.) 
gadā plus PVN.

Pieņēma lēmumu piedalīties PPPB 
„Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai LEADER pieejas īstenošanas 
izsludināto projektu konkursā „Infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” 
ar projekta iesniegumu „Lāčplēša ielas 
vienkāršotās rekonstrukcijas III kārta” par 
kopējo summu līdz 24200,00 LVL (divdesmit 
četri tūkstoši divi simti lati 00 sant.) un iesniegt 
projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai 
Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē. Kā arī nolēma 
nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma 
novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 
25% apmērā no projekta attiecināmajām 
izmaksām līdz 5000,00 LVL (pieci tūkstoši 
lati 00 sant.) apmērā plus PVN līdz 4200,00 
LVL (četri tūkstoši divi simti lati 00 sant.) 
apmērā. Noteikt, ka atbildīgais par projekta 
iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un 
projekta administratīvo vadību ir Ķeguma 
novada izpilddirektore Nelda Sniedze.

Pieņēma lēmumu piedalīties PPPB 
„Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai LEADER pieejas īstenošanas 
izsludināto projektu konkursā „Infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” ar 
projekta iesniegumu „Birzgales pamatskola 
– drošs un pieejams sabiedrisko aktivitāšu 
centrs” par kopējo summu līdz 24200,00 LVL 
(divdesmit četri tūkstoši divi simti lati 00 sant.) 
un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma 
saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Kā 
arī nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma 
novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 
25% apmērā no projekta attiecināmajām 
izmaksām līdz 5000,00 LVL (pieci tūkstoši 
lati 00 sant.) apmērā plus PVN līdz 4200,00 
LVL (četri tūkstoši divi simti lati 00 sant.) 
apmērā. Noteikt, ka atbildīgais par projekta 
iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un 
projekta administratīvo vadību ir Birzgales 
pamatskolas skolotāja Valija Skuja.

Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no 
uzņēmuma, nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu par nekustamo īpašumu Birzgales 
pagastā, Ķeguma novadā, piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē 
par aktuālajiem veiktajiem un plānotajiem 
saimnieciskajiem darbiem novadā par periodu 

no 20.06.2012.
1. Iepirkumam „Ķeguma novada pašvaldības 

Tomes tautas nama renovācija, atbilstoši 
augstām energoefektivitātes prasībām un 
izmantojot videi draudzīgus būvniecības 
materiālus, projekta „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai 
Ķeguma novada pašvaldības ēkās” 
ietvaros” tika veikta piedāvājumu un 
saņemtās papildus informācijas vērtēšana. 
Ir pieņemts lēmums slēgt līgumu ar            
SIA „SVILLAS”.

2. Atklātajam konkursam „Ozolu ielas 
rekonstrukcija Ķegumā” tika veikta 
piedāvājumu un saņemtās papildus 
informācijas vērtēšana. Ir pieņemts 
lēmums slēgt līgumu ar Personu grupu 
SIA „ASFALTBŪVE” un SIA „Ķekava – 
PMK”. Līdz 09.07.2012. ir nogaidīšanas 
termiņš, kurā iepirkumu komisijas lēmumu 
var apstrīdēt IUB.

3. Iepirkumam „Rembates skolas internāta 
rekonstrukcija sociālās aprūpes centra 
vajadzībām” tika veikta piedāvājumu 
vērtēšana un pieprasīta papildus 
informācija no pretendenta, kuram varētu 
tikt piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. 

4. 30.06.2012. izsludināts iepirkums 
„Lietota pasažieru autobusa piegāde 
Ķeguma novada pašvaldības vajadzībām”. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
10.07.2012.

5. 02.07.2012. izsludināts atklātais konkurss 
„Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
sporta laukuma rekonstrukcija“. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
30.07.2012.

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

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

8. CBF SIA „Binders” turpina pašvaldības 
autoceļa Lielvārde – Misiņi posma (750m) 
rekonstrukcijas darbus. Demontētos ceļa 
virsmas un pamatnes materiālus būvnieks 
izvadā pa Rembates pagasta tuvējiem 
ceļiem, un pašvaldība nodrošina ievestās 
grunts izlīdzināšanu.

9. 28. jūnijā beidzās projektu iesniegumu 
pieņemšana Iedzīvotāju iniciatīvas 
projektu konkursam. Šogad konkursam ir 
pieteikti 19 projekti (pagājušogad bija 33 
projekti). Vērtēšanas komisija uzsāks savu 
darbu.

10. 28. jūnijā notika sabiedriskās apspriešanas 
sēde ar iedzīvotājiem par Liepu alejas 
rekonstrukcijas skiču projektiem. 
Uzklausīti jautājumi un ierosinājumi, kas 
tika pārrunāti ar projektētājiem.

11. Pašvaldības sporta spēlēs Ķeguma novada 
domes komanda kopvērtējumā izcīnīja 
2.vietu, atstājot priekšā tikai Madlienu. 
Palīdzēja priekšsēdētāja 3. godalgotā vieta 
loku šaušanā. Pirmās vietas tika izcīnītas 
lidojošajā līgo boulingā, saulgriežu 
velētavā un dvieļbolā. 
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SIA
„SOLID METAL”

Licence Nr. 2010-02/269

IEPĒRK MELNOS UN KRĀSAINOS
METĀLLŪŽŅUS
Rembate, Katlu iela, „Mētras”
- sekojiet reklāmas norādēm!
Jūsu ieguvumi- sakopta vide un

naudas ienākums! 
Autoevakuātors līdz 4 t.

Ražošanas vadītāja Maija Janševska,
pieredze metāllūžņu jomā 12 gadi.

T. 26 338 775, 65055947

Pēteri Grandān,
negodprātīgais SIA „Rembates

Metāls” īpašniek un
SIA „Cezarj” darbiniek!

Kad beidzot atdosi naudas un
uzturlīdzekļu parādus?

Viola Ermanovska, Maija Janševska,
Aleksandrs Kozlovskis.

Vēl puto madaras un vīgriezes lej smaržas,
Vēl dienām liepziedu un medus garša,-

Jo šis ir laiks, kad Tavu ierašanos šai pasaulē
Gan cilvēki, gan daba ar neprātīgu ziedēšanu svin.

Sveicam Jāzepu Osmani
80. gadu jubilejā!

Vēlam veselību un možu garu turpmāk!
Ķeguma novada pensionāru biedrība

12. augustā plkst. 14.00
Ķeguma kapos

luterāņu kapu svētki

Mūžībā aizgājuši
Koks nezin kad vētra to lauzīs,

Nedz cilvēka sirds, kad pukstēt, tā stās. 

Dzintra isjomina 
09.06.1936.- 01.07.2012. 

ritvars lūcis 
16.06.1973.- 01.07.2012. 

jānis lazdups 
20.01.1934.- 07.07.2012.

Dievkalpojumu kārtība 
Sv. meinarda  Svētkos

19. augustā
Ogres baznīcā:  
  Sv. mises plkst. 10:00 un 18:00
Ikšķiles Karmelītu klostera baznīcā:  
  Sv. mise plkst. 12:00
uz Sv. meinarda salas
  Svētā mise plkst. 13:00, kuras laikā 
  tiks piešķirts kristības sakraments 
   Svētā mise plkst. 15:00  
  (celebrē V.E. Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs),  
  kuras laikā tiks piešķirts iestiprināšanas sakraments.

Ja vēlaties saņemt kristības vai iestiprināšanas 
sakramentu uz Sv. meinarda salas, lūdzam 

savlaicīgi sazināties ar prāvestu.

Informācija uzziņām: tel.: 65022458 un mob. tel. 26551206  
E - pasts: meinarda.draudze@inbox.lv 
mājas lapa:  www.meinardadraudze.lv

Ķeguma Tautas nams aicina 
dejotgribētājus jaunizveidotajā
senioru tautas deju kolektīvā. 

Pirmā tikšanās 20. augustā
plkst. 19:00 Ķeguma Tautas namā. 
Kolektīvam ir iespēja cīnīties par 

piedalīšanos XV Latvijas deju 
svētkos. 

Laipni gaidīti. Informācija pa 
tālruni.22010300 vai e-pasts: 
dace.jaudzeme@kegums.lv 

19 

2012. gada 27. jūlijs

mailto:meinarda.draudze@inbox.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

Uzmanību nākamajiem
pirmklasniekiem un viņu vecākiem!

Ķeguma komercnovirziena vidusskola š.g.
24. augustā plkst. 10.00 aicina uz pirmo

nodarbību un tikšanos ar klašu audzinātājām.

Tālr. uzziņām 27832616

InfoRmācIjA ĶEgumA novAdA 
IEdzīvotājIEm!

Ar 25. jūniju ir uzsākti autoceļa A6 Rīga – Daugav-
pils – Krāslava – Baltkrievijas robeža posma no 
47,57 – 51,20 km seguma atjaunošanas darbi. Tiek 
veikti asfalta seguma izlīdzinošās frēzēšanas dar-
bi, paredzētas nomainīt divas caurtekas ceļā, kā arī 
caurtekas nobrauktuvēs. Tiks izbūvēts jauns karstā 
asfalta segums. Darbu izpildītājs SIA „Strabag” 
plānojis darbus izpildīt jūlija un augusta mēnešos. 
Darbu izpildes laikā satiksmi regulēs ar luksofo-
riem un ar regulētājiem. Būvdarbu uzraudzību veic             
SIA „Polyroad”.

InfoRmācIjA
Ja jums nav vienaldzīgi Tomes pagasta sabiedris-
kās dzīves notikumi, Tomes pagasta attīstība, aici-
nu izveidot iedzīvotāju iniciatīvas grupu, kura apko-
pos mūsu iedzīvotāju vēlmes un vajadzības.
Tiksimies 2012. gada 21. augustā plkst. 19.00 
Tomes tautas namā!

Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama 

Kultūras darba organizatore

4. augustā plkst. 10.00 Rembatē
spORta spēles

Sporta veidi:
futbols 7:7
strītbols 3:3
volejbols 4:4
spēka stafete 4:4
virves vilkšana 6:6

Komandu reģistrācija no plkst. 9.00

plkst. 22.00 zaļumballe
Sīkāka informācija

29434985 – Edgars vai 29321083 – Sanita

PRIVĀtSLuDINĀJumI
Pārdodu medu, par cenu vienosimies. T. 650 38 851 
mob. 26182284
Ķegumā pie staru ielas 12 atrasts pelēks naudas maks ar 
iniciāļiem M Dz
Zvanīt 20464849 vai 25986405-Vitauts

InfoRmācIjA
No 24. jūlija Ķeguma novada bibliotēkas

tomes filiāle darbojas
 tomes skolas telpās 1. stāvā.

 Būsiet laipni gaidīti!

KATOĻU DRAUDŽU KAPUSVĒTKI
2012. GADĀ

Vieta Datums Laiks
ROPAŽU 28. jūlijā 11:00
SUNTAŽU 29. jūlijā 10:30
MAZOZOLU VECOGRES ( Baltavas) 4. augustā 15:00
MAZOZOLU ( Līčkalniņu) 4. augustā 17:00
TOMES 5. augustā 13:00
CIEMUPES 11. augustā 14:00
ĶEGUMA 25. augustā 13:00
LĒDMANES 25. augustā 15:30
OGRES pilsētas 26. augustā 14:00

Sīkākā informācija zvanot: Tel. 65022458, Mob. 26551206
Ogres Romas katoļu draudžu prāvests K. Bojārs

MTB MARATONS
19. augustā Ķegumā
„Zelta zirga” trasē

SpORTA diSTANce - 55 kM
TAuTAS diSTANce - 28 kM

bērnu distance
pA MOTOTRASeS TeRiTORiju

reģistrācija no 09-30

2012. gada 27. jūlijs
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