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Esi sveicināts, mazulīt!
Gribētos tevi vest un vest

Pa tumšzilām sapņu pļavām,
Gribētos tevi uz spārniem nest

Uz debesīm – tavām un manām.
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā

reģistrēts jaundzimušais
Kristīnei un Andrianam Čuikiniem piedzimusi

meita Agnese Agnija
Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā

reģistrēts jaundzimušais
Ilzei un Ivaram Drātniekiem piedzimis dēls Toms
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!
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Aliciju Signalovu

Zintu Bobiļevu
Jeļenu Egli
Valeriju Fedorinovu
Armandu Grabovski
Jāni Gūti
Gunti Kalniņu
Ivetu Kļaviņu
Andreju Krēmeru
Jāni Krūku
Andreju Lapiņu
Gitu Līkumu
Vivitu Ragovsku
Baibu Siliņu
Andri Strauss
Guntru Tutinu
Valentīnu Vaļevko

Veltu Gribusti
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Māri Skuju
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Anitu Elksnīti
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Lidiju Korņejenkovu
Lidiju Preimani
Osvaldu Škutānu
Evaldu Zerniņu

Andu Haritonovu
Marjanu Ignatiku
Ainu Kļavu
Maigoni Reinholdu
Aloizu Ziemeli
Austru Hamrihu
Ainu Pumpuri
Nadeždu Seļezņevu

Liliju Fjodorovu 
Aleksandru Leiņu
Annu Vanagu

Laulības!
Kā akmens pēc saules

Vēl siltumu glabā,
Sapņus un mīlu
Lai saglabā sirds!

Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza:

Sanita Korjakina un Austris Jansons 
Angelita Ropiņa un Guntis Paegle 
Diāna Ļaha  un Kaspars Āboltiņš 

Birzgales dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza:

Ruhsora Alijeva un Muhammads Ali Hašimovs
Līga Rušmane un Guntis Latvietis

Sveicam!

Uz tikšanos 2019. gada septembrī!

Pagājuši 5 gadi kopš iepriekšējās tikšanās 
2009. gada otrajā septembra sestdienā. Laiks iene-
sis savas korekcijas – tie, kuri tajā laikā bija tikko 
pabeiguši skolu un kala nākotnes plānus, pašlaik 
jau strādā, audzina bērnus un atceras savu jauko 
skolas laiku. Arī skolā pa šiem gadiem notikušas 
izmaiņas. Laikam ejot, aizmirstas ikdienas rūpes 
un nepatikšanas – finansēšanas sistēma mazajām 
lauku skolām, skolēnu palaidnības, papīra un elek-
tronisko atskaišu kaudzes un megabaiti. Bet tei-
ciens „Viss, kas notiek, notiek uz labu” darbojas 
arī dzīvē. Pa šiem 5 gadiem skola ir mainījusies uz 
labo pusi – 2012. gadā izremontējām 3.stāva gai-
teni un nomainījām vecos absolventu stendus pret 
mūsdienīgākiem un drošākiem. 2013. gadā skolas 
fasāde kļuva daudz krāšņāka, tika veikta skolas 
siltināšana un jumta seguma nomaiņa. 2014. gadā   
iekārtojām modernu ķīmijas, fizikas un dabaszinī-

bu kabinetu, atjaunojām skolas kāpnes un dator-
klasi aprīkojām ar jaunākajiem datoriem, kā arī 
tikām pie krāsainā kopētāja. Šobrīd tiek realizēts 
projekts – zēnu mājturības kabineta labiekārtoša-
na. Paldies Ķeguma novada domei par atbalstu!

Arī skolas salidojuma pasākumā šogad ir jau-
nums – izvirzīti Goda absolventi, kuri ir ne tikai 
pazīstami Latvijā, bet godam nesuši mūsu valsts 
vārdu plašajā pasaulē. Ceram šo tradīciju turpināt, 
jo, apspriežoties kolektīvā, secinājām, ka vismaz 5 
tuvākajiem salidojumiem Goda absolventu pietiek, 
bet pa to laiku noteikti būs piebiedrojušies arī citi. 
Visiem absolventiem, darbiniekiem, viņu radiem, 
draugiem paziņām vislielākos panākumus un visu 
ieceru piepildījumu!   ▶ 9. lpp. 

V.Pastars,
Birzgales pamatskolas direktors



Pašvaldības darbi septembrī
Ķeguma novada dome visai vienprātīgi ir apstiprinājusi kon-

kursa komisijas izvēlēto Ķeguma komercnovirziena vidusskolas di-
rektora amata kandidātu, ir veiktas visas nepieciešamās procedūras 
apstiprināšanai amatā, un Vladimirs Samohins ir uzsācis darbu. Pēc 
detalizētas iepazīšanās ar situāciju jaunais skolas vadītājs atzīst, ka 
daudzi jautājumi ir atstāti novārtā, un nāksies steidzami risināt vai-
rākus aktuālus un skolas darbībai ļoti būtiskus jautājumus, lai atgūtu 
mācību iestādes konkurētspēju un prestižu.

Diemžēl saņemts Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atteikums kredīta 
piešķiršanai plānotajiem lauku ceļu remontdarbiem. Līdz ar to šo 
remontdarbu veikšana šajā rudenī diemžēl vairs nav reāli iespējama, 
un atliek vienīgi cerēt, ka nākošā gada valsts budžeta nosacījumi 
ļaus sagatavotos projektus realizēt pavasarī.  

Ķeguma dienas centra ēkā būvdarbu veicējs garantijas kārtībā ir 
veicis remontus, kas saistīti ar ūdensvada avāriju. Pabeigti arī darbi 
AS „Latvenergo” sadales iekārtu pārvietošanai, tuvāko dienu laikā 
tiks uzsākti darbi dienas centra ēkas būvdarbu pabeigšanai, kurus 
līdz šim kavēja elektrosadales iekārtu vecie skapji.  

Uzsākti Liepu alejas rekonstrukcijas projekta būvdarbi. Tiek 
veikta projekta realizācijas zonā atrodošos kabeļu un citu komuni-
kāciju noteikšana un ievietošana aizsargčaulās, vecā ielas seguma 
noņemšana, jaunveidojamo ielas garenprofilu noteikšana. Tā kā 
saistībā ar iepriekš realizēto ūdenssaimniecības projektu darbu sāk-
šana aizkavējās, jācer uz darbam piemērotiem laika apstākļiem pē-
dējos rudens mēnešos, lai darbus būtu iespējams veikt vēl šajā gadā.

Pēdējās augusta dienās tomēr tika pabeigti būvdarbi Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā, un skola ir uzsākusi mācības normālā 
režīmā. Vienīgi skolas aktu zālē, kurā papildus sākotnēji plānota-
jiem darbiem tiek daļēji rekonstruēta arī skatuve, vēl notiek pēdējie 

darbi. To pilnīga pabeigšana paredzēta līdz mēneša beigām. Aktu 
zālē veikta dekoratīvo griestu un zāles apgaismojuma sistēmas pil-
nīga nomaiņa, ieklāta jauna parketa grīda, uzstādītas jaunas apska-
ņošanas sistēmas, skatuves apgaismošanas un aprīkojuma iekārtas. 
Projekts tiek finansēts, pašvaldībai ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Birzgales pamatskolā veikta informātikas kabineta datortehni-
kas atjaunošana un skolas fasādes veco kāpņu renovācija, kā arī vai-
rāki sīkāki remonti, lai skolu sagatavotu jaunajam mācību gadam. 
Šobrīd vēl notiek darbi, lai fondu projekta ietvaros būtiski atjaunotu 
skolas darbmācības kabinetu aprīkojumu.

Pabeigta  ielu apgaismojuma sistēmas uzstādīšana Glāžšķūnī, 
ceļa posmā, kur AS „Latvenergo” ir veicis elektroapgādes tīklu re-
konstrukciju. Ielas apgaismojums būs pamatā vakara un rīta tumša-
jās stundās, līdzīgi, kā tas notiek Ķeguma pilsētas ielās. 

Noslēgts līgums un uzsākti darbi jaunu ielu apgaismojuma tīklu 
izbūvei Ķegumā, Ķugu un Lāčplēša ielās, kur pagājušā gada rudenī 
AS „Latvenergo” veica elektroapgādes tīklu rekonstrukciju un šo-
gad demontēja vecās gaisvadu līnijas kopā ar apgaismes ķermeņiem. 

Saņemta Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomes atļauja pašvaldībai garantēt 
SIA „Ķeguma Stars”  kredītu, lai realizētu Kohēzijas fonda projek-
tu „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana 
Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta”, kurš paredz siltumtra-
šu rekonstrukciju. Pēc kredīta līguma noslēgšanas SIA „Ķeguma 
Stars” slēgs līgumu ar iepirkuma uzvarētāju, un nekavējoties tiks 
uzsākti darbi, kurus saskaņā ar noslēgto investīciju līgumu paredzēts 
veikt līdz 2015. gada maijam.

Roberts Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Liepu alejas rekonstrukcija
Augusta beigās, pēc projekta „Ūdenssaimniecības pakalpoju-

mu attīstība Ķegumā” ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013 
īstenošanas, ir uzsākta Liepu alejas rekonstrukcija, kuras ietvaros 
tiks atjaunots Liepu alejas segums, nomainot esošo asfalta segumu 
ar bruģa segumu, izbūvēti laukumiņi pie alejas, kas tiks aprīkoti ar 
soliņiem un atkritumu urnām, izveidoti apstādījumi un atjaunotas 
norobežojošās margas gar Daugavas upes līcīti un pieteku pretējā 
alejas pusē, lai novērstu negadījumu iespējamību. 

Atbilstoši Ķeguma novada attīstības programmai 2013. – 2019.
gadam un rekonstrukcijas tehniskajam projektam, Liepu aleja ir plā-
nota kā vienīgā Ķeguma pilsētas gājēju iela – promenāde, tādējādi 
šī iela kalpos ne tikai kā estētiski skaista pastaigu vieta pa sakop-
to pilsētas centru, bet arī funkcionāli droša pārvietošanās vieta uz  

iedzīvotājiem nozīmīgiem galamērķiem pilsētas centrā: dzelzceļa 
stacija, tautas nams, pludmale, parks, rotaļu laukums, pašvaldības 
iestādes, skola, veikals u.c.   

Būvdarbus veic SIA „IKO”, būvuzraudzību SIA „Polyroad” un 
autoruzraudzību AS „Ceļu inženieri.”

Liepu alejas rekonstrukcija tiek īstenota ELFLA projekta „Liepu 
alejas rekonstrukcija” ID Nr.13-04-LL32-L413201-000004 ietvaros 
(apstiprināts ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās pārval-
des 20.11.2013. lēmumu Nr.04.6 – 11/13/3301), kopējās izmaksas 
EUR 275597,05, t. sk. ELFLA finansējums EUR 21343,07.

Dace Soboļeva,
 Ķeguma novada domes projektu koordinatore

Bērnu un jauniešu darbs Ķeguma novada pašvaldībā
Šī gada vasarā Ķeguma novada dome, 

iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentū-
ras (turpmāk – NVA) izsludinātā aktīvās 
nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, ku-
ras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk 
– Pasākums) īstenošanā, nodrošināja darba 
vietas trīsdesmit novada trūcīgo, mazno-
drošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem 
un jauniešiem laika periodā no 2. jūnija līdz 
29. augustam.

Jaunie darbinieki strādāja pieredzējušu 
darba vadītāju pārraudzībā sociālās aprūpes 
centrā „Senliepas,” Ķeguma novada biblio-

tēkā, vispārējās pirmskolas izglītības ies-
tādēs „Gaismiņa” un „Birztaliņa” un dārz-
niecībā, veicot savam vecumam atbilstošus 
darba pienākumus un apgūstot jaunas pras-
mes un iemaņas.

Pasākuma mērķis: veicināt personu ve-
cumā no 15 līdz 20 gadiem, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesio-
nālās izglītības iestādēs (skolēnu) nodarbi-
nātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansē-
tās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt 
darba pamatprasmes, iemaņas un darba pie-
redzi. NVA sniegtais finanšu atbalsts darba 
devējam skolēnu nodarbināšanai:
• dotācija Pasākumā iesaistīto skolēnu 

ikmēneša darba algai 50% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās mēneša darba 
algas apmēra par pilnu darba laiku;

• dotācija ikmēneša darba algai darba     
vadītājam, kas strādā ar skolēniem.
Arī nākamajā gadā bērniem un jaunie-

šiem būs iespēja piedalīties Pasākumā, lai 
vasaras brīvlaikā iegūtu darba pieredzi, 
ne tikai strādājot pašvaldības piedāvātajās 
darba vietās, bet arī uzņēmumos, kas būs 
iesnieguši pieteikumus bērnu un jauniešu 
nodarbināšanai NVA.

Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore
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Novadā top jauni sabiedrisko aktivitāšu centri
Ķeguma novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam iz-

strādes gaitā tika organizēti vairāki semināri un sanāksmes, ar mērķi 
apzināt novada iedzīvotāju vajadzības un problēmas. Pasākumi no-
tika visās novada teritoriālajās vienībās. Kā aktuālas problēmas ie-
dzīvotāji Ķegumā uzsvēra nepietiekami attīstītu sporta infrastruktū-
ru, publiskas uzgaidāmās telpas trūkumu, ko visasāk izjūt pagastos 
dzīvojošie skolēni un citi iedzīvotāji, gaidot sabiedrisko transportu, 
kā arī telpu trūkumu dažādu semināru, kursu organizēšanai, un so-
ciāli nenodrošināto iedzīvotāju ierobežotās iespējas saņemt sanitāri-
jas/higiēnas pasākumus. Tāda paša rakstura problēmas tika minētas 
arī Tomes pagastā, savukārt Birzgalē aktuāls ir nepietiekams piedā-
vājumu klāsts jaunradē, kā bērniem, tā arī pieaugušajiem pagasta 
iedzīvotājiem. 

Lai uzlabotu esošo situāciju, tika meklētas ēkas, kurās varētu 
izvietot sabiedrisko aktivitāšu centrus: pagājušā gada beigās tika 
pabeigta Ķeguma novada dienas centra Tomes filiāles rekonstrukcija, 
šī gada maija beigās ekspluatācijā nodots Ķeguma novada dienas 
centrs, un Birzgales kopienu centram piemērotas telpas atrastas  
Birzgales pamatskolā. Lai visi šie sabiedrisko aktivitāšu centri 
varētu uzsākt aktīvu darbību, ir nepieciešama to iekārtošana, kuru 
plānots paveikt līdz šī gada beigām. Ir veikti visi nepieciešamie 

priekšdarbi: pabeigtas iepirkumu procedūras, tirgus izpētes, noslēgti 
līgumi ar piegādātājiem. 

Ķeguma novada dienas centrā tiks iekārtotas trenažieru un 
aerobikas zāles, semināru telpa, virtuve, uzgaidāmā/atpūtas telpa, 
Ķeguma novada dienas centra Tomes filiālē tiks iekārtota apvienotā 
trenažieru/aerobikas zāle, virtuve, uzgaidāmā/atpūtas telpa, semināru 
telpa, abos šajos centros tiks aprīkotas ar mēbelēm un nepieciešamo 
tehniku arī pārējās telpas, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem tiks 
dota iespēja izmazgāt veļu centru telpās, kā arī izmantot dušu. 
Birzgales kopienu centrā tiks izremontētas telpas, un tās aprīkotas ar 
keramikas un galdniecības darbnīcu inventāru, tādējādi radot iespēju 
gan  bērnu, gan pieaugušo brīvā laika lietderīgai izmantošanai. 

Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana tiek veikta ELFLA 
projekta „Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma 
novadā” ID Nr.14-04-LL32-L413201-000017 ietvaros (apstiprināts 
ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes 31.07.2014. 
lēmumu Nr.04.6 – 11/14/1731), kopējās izmaksas EUR 122118,15, 
t. sk. ELFLA finansējums EUR 10499,97, realizācijas termiņš: 
30.12.2014.

Dace Soboļeva,
 Ķeguma novada domes projektu koordinatore

No 2014. gada 1. jūnija algas nodokļu
grāmatiņas tikai elektroniskā formā

Lai ieviestu elektroniski pieejamu algas nodokļa grāmatiņu, ir izstrādāti 
jauni Ministru Kabineta (MK) noteikumi Nr. 304 „Kārtība, kādā piešķirama 
algas nodokļa grāmatiņa”, kas stājusies spēkā 2014. gada 1. jūnijā.

Noteikumi paredz, ka no 2014. gada 1. 
jūnija algas nodokļa grāmatiņa ir tikai elektro-
niska dokumenta formā. Algas nodokļa grā-
matiņa pieejama, izmantojot Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmu (EDS), un to uztur VID.

Lai nodokļu maksātājam piešķirtu grāma-
tiņu un nodrošinātu neapliekamā minimuma 
un atvieglojumu piemērošanu, nodokļa mak-
sātājam jāiesniedz VID iesniegums par grāma-
tiņas piešķiršanu un paziņojums par apgādībā 
esošām personām. Tāpat paziņojums ir  jāie-
sniedz  gadījumā, ja nodokļa maksātājs iegūst 
vai zaudē tiesības uz nodokļa atvieglojumiem. 
Šos dokumentus var iesniegt elektroniskā vei-

dā, izmantojot VID EDS, vai apliecinot do-
kumentus ar drošu elektronisko parakstu. Šo 
informāciju var iesniegt papīra formā.

Saskaņā ar noteikumiem VID piešķir grā-
matiņu, izveidojot jaunu ierakstu VID Nodok-
ļu informācijas sistēmā un veic to uzskaiti. 
Piešķirot grāmatiņu, VID tajā norāda piešķir-
šanas datumu un reģistrācijas numuru, kā arī 
nodokļa maksātāja vārdu, uzvārdu un perso-
nas kodu. Grāmatiņā iekļauj šādu informāciju:

Nodokļa atvieglojumi par apgādībā eso-
šām personām – apgādībā esošās personas, 
par kurām piemērojams atvieglojums, laik-
posms, par kādu nodokļa atvieglojums piemē-
rojams un pamatojums;

Nodokļu papildu atvieglojumi par invali-
ditāti vai politiski represētās personas statusu, 
vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 
statusu – invaliditātes grupa vai personas sta-
tuss, laikposms, par kādu nodokļa atvieglo-
jums piemērojams un pamatojums;

Par pensijas piešķiršanu vai tiesību uz 
pensiju zaudēšanu – valsts iestāde, kura pie-
šķīrusi pensiju, pensijas veids, datums, ar kuru 
pensija piešķirta, datums, ar kuru ir zaudētas 
tiesības uz pensiju un pamatojums.

Grāmatiņu, kas līdz šo noteikumu spēkā 
stāšanās dienai izsniegta papīra dokumenta 
formā, aizstāj ar grāmatiņu elektroniska do-
kumenta formā, un līdz ar to grāmatiņa, kas 
izsniegta papīra dokumenta formā, pēc šo no-
teikumu stāšanās spēkā nav derīga un izman-
tojama. Veco grāmatiņu darba devējs izsniedz 
fiziskajai personai vai uzglabā atbilstoši nor-
matīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Centralizētā grāmatvedība

Izsole
Ķeguma novada dome 2014. gada 29. oktobrī, Ķeguma novada domes ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 2. stāvā, sēžu zālē,

rīko pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli:
plkst. 10.00 – dzīvokļa Ķeguma ielā 8 – 16, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., trešo izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts – divu istabu dzīvoklis ar kopējo platību 51 kv.m, kopīpašuma 490/13457 domājamā daļa no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes. Īpašuma izsoles sākumcena – 1500 EUR, drošības nauda 150 EUR, dalības maksa 10 EUR; 
plkst. 11.00 dzīvokļa Ķeguma ielā 6 – 6, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts-trīs istabu dzīvoklis ar kopējo platību 71,8 kv.m, kopīpašuma 682/9109 domājamām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas, nojumes un zemes. Īpašuma izsoles sākumcena – 3273 EUR, drošības nauda 327,30 EUR, dalības maksa EUR 10. 

Ar izsoles objektiem var iepazīties darba dienās no plkst. 9:00 – 13:00, 13:30 – 17:00, iepriekš piesakoties pie
Rembates pagasta pārvaldes vadītāja Jura Pūpola pa tālruni 65055880, 26402547.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, LV-5020, pie lietvedības sekretāres, Rembates pagasta pārvaldē, 
Lielvārdes ielā 3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., darba dienās no plkst. 08:30 – 11:30. un 13:00 – 15:00. Fakss 65055440, e-pasts dome@kegums.lv
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Ķeguma novada SociālaiS dieneStS informē!
Iestājoties rudenim, atsācies mā-

cību gads, tāpēc Ķeguma novada 
Sociālais dienests atkārtoti informē 
trūcīgu ģimeņu vecākus par saisto-
šiem sociālajiem pabalstiem.

Ģimene (persona) tiek atzīta par trūcī-
gu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes 
loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā ne-
pārsniedz 128,06 EUR, kā arī tiek vērtēti ģi-
menes (personas) īpašumā esošā kustamā 
un nekustamā manta.

Sociālie pabalsti pieejami pēc reģistrē-
tās dzīvesvietas.

PabalStS bērna izglītībai un
audzināšanai:

o pabalsts paredzēts izdevumu segšanai 
par mācību līdzekļu iegādi. Mācību lī-
dzekļos neietilpst apģērbs un apavi;

o pabalstu piešķir ģimenei, kurai noteikts 
trūcīgas ģimenes statuss un bērni mācās 
vispārizglītojošajā skolā;

o pabalsta saņemšanai jāuzrāda čeks par 
mācību līdzekļu iegādi vai, čeka neesamī-
bas gadījumā, jāuzrāda iegādātie mācību 
līdzekļi;

o pabalsta apmērs ir 25 EUR vienam bēr-

nam un tiek izmaksāts vienu reizi gadā, 
uzsākot mācību gadu.

brīvPuSdienaS Skolēniem:
o pabalstu piešķir ģimenei, kurai noteikts 

trūcīgas ģimenes statuss un bērni mācās 
Ķeguma novada vispārizglītojošajās sko-
lās, ja brīvpusdienas netiek nodrošinātas 
no valsts vai pašvaldības dotācijām;

o Sociālajam dienestam ir tiesības lemt 
par ēdināšanas izdevumu segšanu trū-
cīgo ģimeņu bērniem, kuri mācās citu 
pašvaldību vispārizglītojošajās skolās un 
kurus Ķeguma pašvaldība nenodrošina ar 
transportu nokļūšanai uz Ķeguma pašval-
dības izglītības iestādēm; 

o pabalstu piešķir uz periodu, kurā ģimenei 
ir spēkā trūcīgas ģimenes statuss.

PabalStS ēdināšanaS makSaS 
Segšanai PirmSSkolaS izglītībaS 

ieStādēS:
o pabalstu piešķir ģimenei, kurai noteikts 

trūcīgas ģimenes statuss un bērni ap-
meklē Ķeguma novada pirmsskolas izglī-
tības iestādes;

o Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par 
ēdināšanas izdevumu segšanu trūcīgo 

ģimeņu bērniem, kuri apmeklē citu paš-
valdību pirmsskolas izglītības iestādes un 
kurus Ķeguma pašvaldība nenodrošina ar 
transportu nokļūšanai uz Ķeguma pašval-
dības izglītības iestādēm; 

o pabalstu piešķir pie nosacījuma, ka abi 
vecāki (vai viens vecāks, ja bērnu audzina 
viens no vecākiem) strādā algotu darbu.

Ķeguma novada Sociālais dienests ak-
tualizē informāciju par maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. 
Maznodrošinātas ģimenes statusam atbilst 
ģimene (persona), kuras vidējie ienākumi 
uz vienu ģimenes locekli mēnesī pēdējo 3 
mēnešu laikā nepārsniedz 150,00 EUR, kā 
arī tiek vērtēti ģimenes (personas) īpašu-
mā esošā kustamā un nekustamā manta. 
Bet, ja ģimene sastāv no viena vai vairāk 
kopā dzīvojošiem pensionāriem un/vai in-
valīdiem, kuriem nav likumīgo apgādnieku 
vai apgādnieki dzīvo atsevišķi, kuru vienī-
gie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma vai 
invaliditātes pensija, un kuru ienākumi uz 
vienu personu pēdējo 3 mēnešu laikā ne-
pārsniedz 250,00 EUR mēnesī.

informācija par apstiprinātajām izmaksām
Ķeguma novada izglītības iestādēs

Ķeguma novada dome 2014. gada 5. marta lēmumā nr. 98
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem

noteica šādas izdevumu tāmes 2014. gadam:

izglītības iestāde audzēkņu skaits uz 01.09.2014 izdevumu tāme  eur * uzturēšanās maksa vienam 
audzēknim mēnesī, eur

Ķeguma komercnovirziena vidusskola 301 285 604 81.51
birzgales pamatskola 92 130 203 114.21
vPii „birztaliņa” 46 (27)** 111 040 185.07
vPii „gaismiņa” 136 (54)** 237 154 143.21

*Aprēķinos izmantoti 2013.gada izdevumi, kuros netiek iekļautas kapitālremontu izmaksas, ēdināšanas izmaksas, transporta līdzekļu nomas izmaksas un degvielas izmaksas. 
**Iekavās 5.,6.gad. audzēkņu skaits

2014. gada 27. augustā Ķeguma novada dome 2014./2015. mācību gadam
apstiprināja šādas ēdināšanas maksas:

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā – EUR 1.14
birzgales pamatskolā – EUR 0.90

vPii „gaismiņa” – EUR 1.72 
tai sk. brokastis – EUR 0.36

pusdienas – EUR 1.00
launags – EUR 0.36

vPii „birztaliņa” – EUR 1.71
tai sk. brokastis – EUR 0.33

pusdienas – EUR 0.57
launags – EUR 0.31

vakariņas – EUR 0.50

Ievērojot Ministru kabineta  2006. gada 4. jūlija noteikumu Nr.564  
„Noteikumi par Latvijas nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.

gadam” pamatnostādnes par atbalstu ģimenēm ar bērniem un 
Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017. gadam 
no 18.02.2011., Ķeguma novada dome 2014. gada 3. septembrī 
pieņēma lēmumu Nr.332 Par brīvpusdienu nodrošināšanu, kurā 
paredzēts:

1. Segt ēdināšanas izmaksas visiem 1. – 7. klašu skolēniem 
visās Ķeguma novada izglītības iestāžu ēdnīcās no 2014.gada 
2.septembra līdz 2015. gada 29. maijam;

2. Segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada vispārējās 
pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem (piecgadnieku 
un sešgadnieku apmācība) no 2014. gada 1. septembra līdz 
2015. gada 30. jūnijam.

Ķeguma novada domes centralizētās grāmatvedības dati
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2014. gada 4. oktobrī notiks
12. Saeimas vēlēšanas

Ķeguma novada vēlēšanu komisija informē Ķeguma novada vēlētājus,
ka novadā darbosies 3 vēlēšanu iecirkņi:

iec.nr. iecirknis adrese tālrunis

689 Ķeguma Ķeguma tautas nams
Ķeguma prosp. 4, Ķegums LV-5020 65038875

690 Rembates Rembates pagasta pārvalde
Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov. LV-5016 65055880

694 Birzgales Birzgales tautas nams
Skolas iela 2, Birzgale Birzgales pag., Ķeguma nov. LV-5033 65034155

visi vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no 29. septembra un darbosies šādos laikos:
29.09 30.09 01.10 02.10 03.10

17:00 – 20:00 08:00 – 11:00 17:00 – 20:00 09:00 – 12:00 10:00 – 16:00

Vēlēšanu iecirkņos varēs saņemt informāciju par vēlēšanu kārtī-
bu, iepazīties ar kandidātu sarakstiem un partiju priekšvēlēšanu prog-
rammām. Laikā no 29. septembra līdz 4. oktobrim vēlētāji, kuri vese-
lības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēt vēlēšanu iecirknī un šo vēlētāju 
aprūpētāji, var pieteikties vēlēt savā dzīves vietā. Šādā gadījumā ir 
jāuzraksta iesniegums vēlēšanu komisijai un jānogādā tas tuvākajā 
vēlēšanu iecirknī. Iesniegumā jānorāda:

1. vārds, uzvārds;
2. personas kods;
3. adresi, uz kurieni jādodas vēlēšanu komisijai  

        (vēlams arī ārdurvju kods, ja tāds ir);
4. tālruņa numurs.

Iesniegumu šī cilvēka vārdā var rakstīt un nogādāt vēlēšanu 
iecirknī arī cita persona.

Svarīgi ir atcerēties, ka noteikti tiks apmierināti tie iesniegumi, 
kas būs iesniegti vēlēšanu iecirknī līdz 4. oktobrim pl.12.00. Vēlāk 
saņemtie iesniegumi tiks apmierināti tādā gadījumā, ja paspēs iekļau-
ties iecirkņa darba  laikā.
Vēlēšanu dienā 2014. gada 4. oktobrī visi vēlēšanu iecirkņi būs 

atvērti no plkst. 07:00 līdz plkst. 20:00.

Saeimas vēlēšanās var vēlēt jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai 
ārvalstīs.

Iepriekšēja balss nodošana glabāšanā Ķeguma novada vēlēšanu 
iecirkņos nebūs iespējama. To var izdarīt 61 vēlēšanu iecirknī Latvijā 
1.,2. un 3. oktobrī (saraksts ir pieejams CVK mājas lapā).

Uz vēlēšanām līdzi jābūt derīgai Latvijas pilsoņa pasei. Tiem 
vēlētājiem, kuriem ir tikai personas apliecība (eID), nepieciešams 
izņemt vēlētāju apliecību! To bez maksas no 2014. gada 22. septem-
bra līdz 3. oktobrim varēs izņemt tajā Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur tika izsniegta eID personas apliecī-
ba. Bez derīgas Latvijas pilsoņa pases vai vēlētāja apliecības un eID 
apliecības (līdzi jābūt abām apliecībām), vēlētāji vēlēšanu iecirkņos 
netiks ielaisti.  

Ja ir kādi jautājumi par vēlēšanām, ko nevar atrisināt vēlēša-
nu iecirkņos, tad var zvanīt uz Ķeguma novada vēlēšanu komisiju 
65038421 vai arī uz Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 
67049999 vai izmantot internetu – Centrālās vēlēšanu komisijas mā-
jas lapu www.cvk.lv.

Eižens Kanskis, 
Ķeguma novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Pašvaldību autobusu kursēšanas laiki un maršruti
Saeimas vēlēšanu dienā –  2014. gada 4. oktobrī

1. maršruts  tome
turP atPakaļ
09:00 Ķegums (tautas nams) 11:50
09:20 Berkava 11:30
09:25 Bekuciems 11:25
09:35 Tome 11:15
09:45 Ķegums (tautas nams) 11:00

2. maršruts rembate
turP atPakaļ
09:00 Ķegums (tautas nams)
09:20 Glāžšķūnis 10:50
09:30 Rembates skola 10:45
09:45 Rembate 10:30
09:50 Rembate 11:05
10:00 Duklāvi 11:15
10:10 Lielvārde (Avotu krustojums) 11:25
10:20 Rembate 11.30

Uz Ķegumu

birzgale
1. maršrutS

08:00 Birzgale
08:03 Brūveri
08:05 Vecumnieku pagrieziens
08:10 Širmeļi
08:13 Dzintari 
08:15 Krusts
08:20 Ņega
08:30 Lindes pagrieziens
08:40 Daugaviešu autopietura
08:45 Plieņi
08:55 Aizpori
09:00 Birzgale
12:00 Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ

2. maršrutS
09:00 Birzgale
09:20 Peņķi
09:30 Gāguļi
09:40 Lāčplēsis
09:55 Zeltmaņi
10:00 Birzgale
13:00 Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ

http://www.cvk.lv
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ĶEGUMA NOVADA DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ķegumā Nr. 12/2014

APSTIPRINĀTS ar Ķeguma novada domes 
2014.gada 6.augusta lēmumu Nr.294 (protokols Nr.18,1.§)

Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtība

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sociālo pakalpojumu saņemšanas 

nosacījumus, pakalpojuma samaksas kārtību Ķeguma novada 
pašvaldībā, kā arī lēmuma par sociālo pakalpojumu piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību.

2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, 
personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot 
personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

3. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai sociālās 
rehabilitācijas institūcijās.

4. Tiesības saņemt pakalpojumus ir personai, kura reģistrējusi savu 
pamatdzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

5. Ja persona nav reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, bet tajā dzīvo, Ķeguma novada Sociālajā 
dienestā, (turpmāk tekstā – Dienestā), var saņemt nepieciešamo 
informāciju un konsultācijas par pakalpojumiem.

6. Ja personas dzīvesvieta nav konstatējama, nepieciešamības gadījumos 
Dienests organizē iespēju minētajai personai saņemt naktspatversmes 
vai patversmes pakalpojumus, sniedz šai personai attiecīgu informāciju 
un konsultācijas par iespējām un kārtību, kādā var saņemt viņai 
nepieciešamos pakalpojumus.

7. Dienests krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm) sniedz 
psihosociālu un/ vai materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas 
pārvarēšanu un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā.

8. Ķeguma novada administratīvajā teritorijā var saņemt šādus sociālās 
aprūpes pakalpojumus:

8.1. aprūpe mājās;
8.2. ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums Ķeguma novada sociālās 

aprūpes centrā „Senliepas” (turpmāk tekstā – SAC ).
9. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav attiecīgo institūciju 

nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai, Ķeguma novada dome slēdz 
līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem citu pašvaldību administratīvajā 
teritorijā. Ja pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no 
pašvaldības budžeta, tad pakalpojuma cena, kopējā līguma summa, 

ĶEGUMA NOVADA DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ķegumā Nr. 10/2014

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 
2014.gada 16.jūlija lēmumu Nr.286(protokols Nr.16,9.§)

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014. gada 19. februāra saistošajos
noteikumos nr. 4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, 
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu, 
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms,

piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, 15.2.apakšpunktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu,
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu,

Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31.un 311. punktiem.

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014. gada 19. februāra 
saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”:
1. Izteikt saistošo noteikumu 21.punktu šādā redakcijā:

„21. Pabalsta apmērs 20.punktā minētām personām ir līdz 145 
euro gadā un  tiek piešķirts uz medicīnas iestādē izsniegtā rēķina 
vai apmaksāto čeku pamata.”

2. Izteikt saistošo noteikumu 29.punktu šādā redakcijā:
„29. Ēdināšanas izdevumus 27. punktā minētajiem skolēniem 
apmaksā saskaņā ar izglītības iestādes piestādīto rēķinu.”

3. Izteikt saistošo noteikumu 33.punktu šādā redakcijā:
„33. Ēdināšanas izdevumus 32. punktā minētajiem bērniem sedz 
saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes piestādītajiem rēķiniem 
par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem”.

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr.10/2014 “Par grozījumiem Ķeguma 

novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr. 
4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Ķeguma novada domes 2014. gada 19. februāra 
saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem” 21., 29., 33. punktos 
nepieciešams precizēt pabalstu saņēmēju 
kategorijas. 

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu grozījumos precizēti 
saistošajos noteikumos paredzētā attiecīgā 
pabalsta saņēmēju kategorijas. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Neietekmē

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

Nav attiecināma   

5. Informācija par 
administratīvajām  
procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināma
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norādot pašvaldības daļu un klienta daļu, tiek noteikta līgumā.
10. Ja persona vēlas saņemt pakalpojumus nakts  patversmē vai krīzes 

centrā,  viņa vēršas tieši pie šo pakalpojumu sniedzēja.
 II. Aprūpe mājās

 Lai saņemtu aprūpi mājās, personai vai tās apgādniekam Dienestā 
jāiesniedz šādi dokumenti:

10.1. rakstisks iesniegums, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo 
sociālo pakalpojumu;

10.2. ja personai ir noteikta invaliditāte – invalīda apliecības vai cita 
invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija;

10.3. ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli 
un kontrindikāciju (plaušu tuberkulozes aktīvajā stadijā, akūtas 
infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības u.c.) neesamību;

10.4. cits dokuments, kas tieši attiecas uz personas aprūpi. 
11. Dienesta darbinieki apmeklē dzīves vietā un novērtē personas 

pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo 
traucējumu pakāpi un nosaka aprūpes mājās pakalpojuma līmeni.

12. Ja personai, kura pieprasa aprūpi mājās, ir likumīgie apgādnieki vai arī 
vienā mājoklī ar aprūpējamo dzīvo citas personas, Dienesta darbinieki 
vispirms izvērtē šo personu iespēju nodrošināt nepieciešamo aprūpi.

13.  No iesniegtajiem dokumentiem tiek noformēta aprūpējamās personas 
lieta, kura atrodas Dienestā.

14. Lēmumu par aprūpes mājās piešķiršanu personai un pakalpojuma 
apjomu 10 darbdienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas pieņem 
Dienests.

15. Aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamība tiek pārskatīta ne retāk 
kā reizi gadā.

16.  Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas un samaksas kārtība:
16.1. Aprūpi mājās organizē un nodrošina Dienests, pakalpojumu 

sniedzot Dienesta aprūpētājam, vai cita fiziska persona, ar kuru 
pašvaldība noslēgusi līgumu par pakalpojuma sniegšanu un kura 
saņem atalgojumu līgumā noteiktajā apmērā;

16.2. Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz un apmaksā personas tuvinieki 
vai Dienests saskaņā ar sniegtā pakalpojuma līmeni;

17.3. Aprūpes mājās apjoms tiek iedalīts četros līmeņos atkarībā no 
klienta funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes, stundu skaita, 
kas klientam noteikts aprūpes mājās nodrošināšanai, un nedēļas 
apmeklējumu skaita klientam noteiktās aprūpes mājās apjoma 
nodrošināšanai:

17.3.1. Pirmā līmeņa aprūpe mājās tiek piešķirta klientam ar viegliem 
funkcionāliem traucējumiem apjomā līdz 16 stundām mēnesī, 
veicot aprūpi vismaz 2 reizes nedēļā;

17.3.2. Otrā līmeņa aprūpe mājās tiek piešķirta klientam ar vidēji 
smagiem funkcionāliem traucējumiem apjomā līdz 24 stundām 
mēnesī, veicot aprūpi vismaz 3 reizes nedēļā;

17.3.3. Trešā līmeņa aprūpe mājās tiek piešķirta klientam ar vidēji 
smagiem vai smagiem funkcionāliem traucējumiem apjomā līdz 
48 stundām mēnesī, veicot aprūpi vismaz 4 reizes nedēļā;

17.3.4. Ceturtā līmeņa aprūpe mājās tiek piešķirta klientam ar smagiem 
vai ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem apjomā līdz 80 
stundām mēnesī, veicot aprūpi vismaz 5 reizes nedēļā.

17.4. Aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši sociālā darbinieka 
izvērtējumam var ietvert:

17.4.1.   Palīdzību mājas darbu veikšanā un sadzīvē:
17.4.1.1. pārtikas produktu, medikamentu un citu ikdienas preču 
pirkšanu un piegādi klienta dzīvesvietā;
17.4.1.2. palīdzību medikamentu lietošanā;
17.4.1.3. ūdens piegādi telpās, izlietotā ūdens iznešanu, atkritumu 
iznešanu;
17.4.1.4. kurināmā piegādi telpās, krāsns kurināšanu;
17.4.1.5. veļas apmaiņu un mazgāšanu (automātiskā veļasmašīnā 2 x 
mēnesī, vai nodošanu mazgātuvē 1 x mēnesī), sīkās veļas mazgāšanu;
17.4.1.6. palīdzību gultas klāšanā;
17.4.1.7. klienta dzīvojamo telpu uzkopšanu 1x nedēļā (putekļu 
slaucīšanu, paklāja tīrīšanu, grīdas mazgāšanu);
17.4.1.8. dzīvojamo telpu logu mazgāšanu 2x gadā;
17.4.1.9. dzīvokļa īres un citu komunālo maksājumu kārtošanu pēc 
vajadzības;
17.4.1.10. starpnieka pakalpojumu (palīdzība dokumentu kārtošanā, 
ārsta izsaukšanu un tml.);

17.4.2.   Palīdzību personiskajā aprūpē:
17.4.2.1. palīdzību mazgāšanās reizēs;

17.4.2.2. zobu tīrīšanu, protēžu apkopšanu, bārdas skūšanu, nagu 
griešanu; matu sakārtošanu;
17.4.2.3. tualetes apmeklēšanu, lietošanu un pamperu maiņu;
17.4.2.4. mazgāšanās procedūru nodrošināšanu pēc nepieciešamības;

17.4.3. Palīdzību ēdināšanā:
17.4.3.1. palīdzību ēdiena gatavošanā;
17.4.3.2. ēdiena gatavošanu, pasniegšanu un barošanu ēdienreizēs;
17.4.3.3. trauku mazgāšanu;

17.4.4.   Palīdzību ģērbšanā – apģērba sagatavošanu, ģērbšanos, apavu 
uzvilkšanu/novilkšanu;
17.4.5.   Palīdzību pārvietošanās nodrošināšanā - izkļūšanu no gultas 
un iekļūšanu gultā, pārvietošanu mājoklī, pa kāpnēm, pavadoņa 
pakalpojumu ārpus mājokļa pēc vajadzības, ne biežāk kā 2 reizes 
mēnesī;
17.4.6.   Sarunas par klientam interesējošiem jautājumiem ne vairāk kā 
1 stundu nedēļā;
17.4.7.  Citus darbus, ja pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma 
klientam tie nepieciešami aprūpes mājās ietvaros.

17.5. Aprūpes mājās saturu atbilstoši 17.4.punktam un līmeni atbilstoši 
17.3.punktam nosaka sociālā darba speciālists, aizpildot pilngadīgas 
personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas 
karti.

17.6. Maksa par aprūpes mājās pakalpojumu ir 2,00 euro stundā atbilstoši 
klientam noteiktā pakalpojuma apjomam.

17.7. No maksas par pakalpojumu tiek atbrīvoti aprūpējamie, kuri atbilst 
visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

17.7.1. kuriem nav apgādnieku vai ir apgādnieki, kas dzīvo atsevišķi un 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem, vai ir citi 
objektīvi iemesli tam, kāpēc paši nespēj sniegt nepieciešamo aprūpi;
17.7.2. persona slimības laikā vai atveseļošanās periodā vecuma, 
fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt saistošo noteikumu 17.4. 
punktā minētos darbus;
17.7.3. kuriem ienākumi nepārsniedz 234 euro mēnesī uz 1 personu. 

17.8. Ja tiek pieņemts lēmums, ka izdevumus par aprūpes mājās 
pakalpojumu sedz pats aprūpējamais vai viņa apgādnieki, tad viņu 
pienākums ir samaksāt par saņemto aprūpes mājās pakalpojumu 
noteiktajā apmērā Ķeguma novada domes kasē vai ieskaitīt 
pašvaldības norēķinu kontā. 

17.9. Lēmumu par atteikumu piešķirt aprūpes mājās pakalpojumu pieņem 
Dienests, ja:

17.9.1. aprūpējamais slimo ar tuberkulozi aktīvā formā, bīstamām 
infekcijas slimībām, alkoholismu vai ar citu apreibinošu vielu atkarību;
17.9.2. ir nepieciešama diennakts aprūpe;
17.9.3. ir psihiska rakstura traucējumi (akūtā slimības periodā);
17.9.4. novērtējot personas pašaprūpes spējas, tiek konstatēts, ka 
persona var nodrošināt pašaprūpi pati saviem spēkiem, vai ja ar šo 
personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām 
tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli, var nodrošināt personai 
nepieciešamo aprūpi;
17.9.5. aprūpes mājās pakalpojumu apjoms saskaņā ar 17.3. punktu 
pārsniedz personai nepieciešamo sociālo aprūpi.

17.10. Lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu 
pieņem Dienests, ja: 

17.10.1. personas, kura saņem aprūpes mājās pakalpojumu, vainas dēļ 
rodas vai netiek novērsti apstākļi, kas ir bīstami aprūpētāja drošībai un/
vai veselībai;
17.10.2. persona lūdz pārtraukt aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu. 

III. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums SAC 
17. Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu, personai vai tās 

apgādniekam Dienestā jāiesniedz: 
1.1. rakstisks iesniegums, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo 

sociālo pakalpojumu;
1.2.  ja personai ir noteikta invaliditāte, invaliditātes apliecības vai cita 

invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija; 
1.3. ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli 

un kontrindikāciju (plaušu tuberkulozes aktīvajā stadijā, akūtas 
infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības u.c.) neesamību;

1.4.  psihiatra atzinums par veselības stāvokli;
1.5. cits informatīvs dokuments, ja tas tieši attiecas uz personas aprūpi. 

18.  Sociālais darbinieks novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar 
mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu pakāpi.

19. Nosakot samaksu par sociālo pakalpojumu, tiek vērtēti personas 
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ienākumi un apgādnieku iesniegtie dokumenti, kuri apliecina viņu 
materiālo un mantisko stāvokli.

20. Par SAC sniegtajiem pakalpojumiem samaksu veic klients, klienta 
apgādnieks un/vai pašvaldība saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā, Ministru kabineta noteikumos un šajos 
saistošajos noteikumos noteikto kārtību. 

21. Klienta apgādnieks no samaksas par pakalpojumu tiek atbrīvots, ja:
21.18. Dienests atzinis apgādnieku (apgādnieka ģimeni) par trūcīgu (uz 

laiku, līdz mainās  apgādnieka (apgādnieka ģimenes) sociālais 
statuss saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem);

21.19. apgādnieka vienīgie ienākumi ir pensija, kura nepārsniedz 250 
euro vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.

22. No Dienesta iesniegtajiem dokumentiem SAC noformē aprūpējamās 
personas lietu.

23. Lēmumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu pieņem Dienests 10 
darbdienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.

24.  Starp aprūpes pakalpojuma saņēmēju un/vai viņa apgādnieku un SAC 
tiek noslēgts līgums par pakalpojuma piešķiršanu, samaksas apmēru 
un kārtību.

25. Par sniegtiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem pašvaldībā 
reģistrētajām personām tiek noteikta šāda maksa: 

25.18. par SAC sniegtajiem pakalpojumiem 9 euro par vienu diennakti;
25.19. pensionāram vai invalīdam, kuram nav likumisko apgādnieku 

vai tiem ir noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, mēneša 
samaksa par SAC sniegtajiem pakalpojumiem ir 75% no klienta 
mēneša ienākumiem;  

25.20. personai, kurai ir noteikts trūcīgas personas statuss un nav 
likumisko apgādnieku, mēneša samaksa par SAC sniegtajiem 
pakalpojumiem ir 90% no klienta mēneša ienākumiem. 

26. Citu pašvaldību iedzīvotājiem maksa par pakalpojumu ir 15 euro 
diennaktī.

27. Samaksā par SAC sniegto pakalpojumu tiek ievēroti Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.panta otrajā daļā 
noteiktie nosacījumi. 

28. Lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņem Dienests, ja 
aprūpējamā persona: 

28.18. slimo ar tuberkulozi aktīvā formā vai ar bīstamām infekcijas 
slimībām, ar alkoholismu vai ar citu apreibinošu vielu atkarību;

28.19. ir psihiska rakstura traucējumu iespaidā (akūtā slimības periodā).

IV. Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi
29. Ja Ķeguma novadā netiek nodrošināti kādi no klientam 

nepieciešamajiem sociālajiem pakalpojumiem, šie pakalpojumi tiek 
pirkti no citām pašvaldībām.

30. Ķeguma novada teritorijā reģistrētajām personām, ja tām ir noteikts 
trūcīgas ģimenes (personas) statuss, nakts patversmes vai krīžu centru 
pakalpojumus pašvaldība sedz pilnā apmērā. Pārējām personām 
izdevumi par šiem sniegtajiem pakalpojumiem ir jāsedz no saviem 
līdzekļiem.

31. Tiek nodrošināts viens sociālās rehabilitācijas pakalpojums gadā 
Latvijas valsts teritorijā bērnam invalīdam, kuram ir apgrūtināta 
iekļaušanās sabiedrībā. Pakalpojumi tiek apmaksāti līdz 712 euro 
gadā no pašvaldības līdzekļiem, ja bērna apgādnieku ienākumi pēc 
samaksas par rehabilitācijas pakalpojumu nepārsniedz minimālo algu 
valstī mēnesī uz vienu ģimenes locekli.

32. Ja pašvaldībā reģistrētās personas uzturas cita novada ilgstošas sociālās 
aprūpes institūcijā, tad tiek noteikta šāda samaksas kārtība:

32.1. personām, kuras vecuma, garīgā vai fiziska rakstura traucējumu 
dēļ nevar veikt saistošo noteikumu 17.4.punktā minētos darbus, 
dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi 
(persona) vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu 
dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi 
mājās, pašvaldība pilnībā vai daļēji sedz izdevumus par sniegtajiem 
pakalpojumiem;

32.2. samaksa par sociālās aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās 
aprūpes institūcijā tiek segta saskaņā ar Ministru kabineta 
27.05. 2003. noteikumiem Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā 
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”.
V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

33. Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Ķeguma novada domē.
34. Ķeguma novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 
VI. Noslēguma jautājums

35. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Ķeguma novada 
domes 2012. gada 4. aprīļa saistošie noteikumi Nr.5/2012 „Ķeguma 
novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība”. 

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1.Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai pilnveidotu sociālo pakalpojumu – aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes 
institūcijā regulējumu pašvaldībā, aktualizētu aprūpes mājās pakalpojuma apjomu, saturu, piešķiršanas kritērijus un 
organizēšanas veidus, noteiktu skaidrāku aprūpes mājās pakalpojuma samaksas kārtību, un sašaurinot, bet pilnveidojot 
kritērijus, kad no maksas par pakalpojumu persona vai tās apgādnieki tiek atbrīvoti.
Ķeguma novada Sociālā dienesta aprūpes centrs izveidots kā  atsevišķa iestāde – SAC „Senliepas” un tas pārcelts uz citām 
telpām.Līdz ar to nepieciešams izdarīt izmaiņas visos šīs iestādes darbību reglamentējošajos dokumentos un noteikt jaunu 
kārtību SAC „Senliepas” sniegto pakalpojumu saņemšanai. 
Līdz ar jaunu saistošo noteikumu pieņemšanu spēku zaudēs 2012.gada 4.aprīļa saistošie noteikumi „Ķeguma novada 
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”

2. Īss projekta satura izklāts

Saistošie noteikumi tiek pieņemti jaunā redakcijā. 
Saistošie noteikumi nosaka:
1) Pilngadīgas personas sociālās aprūpes mājās veidus, apjomu un saņemšanas kārtību pašvaldībā;
2) pilngadīgas personas ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā saņemšanas kārtību;
Lai saņemtu pakalpojumu, personas pamatdzīvesvietai jābūt reģistrētai Ķeguma novada administratīvajā teritorijā.
Saistošajos noteikumos noteikts personu loks, kam ir tiesības uz aprūpi mājās. Paredzēti četri aprūpes mājās līmeņi atkarībā 
no klienta funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes, stundu skaita, kas klientam noteikts aprūpes mājās nodrošināšanai un 
nedēļas apmeklējumu skaita klientam noteiktās aprūpes mājās apjoma nodrošināšanai.
Noteikts aprūpes mājās saturs – uzskatīti darbi, kas var tikt veikti aprūpes mājās ietvaros. Paredzēti aprūpes mājās 
organizēšanas un nodrošināšanas veidi.
Maksa par aprūpi mājās tiek noteikta 2,00 euro apmērā stundā. Iepriekš maksa par pakalpojuma sniegšanu bija 71,14 EUR 
mēnesī neatkarīgi no pakalpojuma sniegšanas līmeņa, bet ja tika piemērots aprūpējamās personas vai viņa apgādnieku līdz- 
maksājums, tas bija nesamērīgs ar pašvaldības izlietotajiem līdzekļiem, norēķinoties ar pakalpojuma sniedzēju. 
Tiek noteikti apstākļi, pie kuriem aprūpes mājās pakalpojums netiek piešķirts vai tiek izbeigts.
Saistošajos noteikumos tiks noteiktas iedzīvotāju grupas, kuras var saņemt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus, to 
saņemšanas kārtība, pakalpojumu izmaksas un apmaksas kārtība.  

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ņemot vērā esošo aprūpes mājās saņēmēju skaitu, aprūpes mājās pakalpojuma izmaksu segšanai papildus finanšu līdzekļi 
nebūs nepieciešami. Plānotie pašvaldības ieņēmumi pieaugs aptuveni par 1500, euro mēnesī.

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

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Dienests un SAC „Senliepas”

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Nav notikušas, bet ir ņemta vērā iepriekšējā perioda pieredze un prakse.
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Birzgales skolas 6. salidojuma Goda absolventi
Ēriks Hānbergs, 1948. gada absolvents, rakstnieks un žur-

nālists, studējis Cēsu skolotāju institūtā un Liepājas pedagoģis-
kajā institūtā, ieguvis pedagoģisko izglītību, bet no 1958.g. pie-
vērsies žurnālistikai. Bijis Liepājas pilsētas un rajona laikraksta 
līdzstrādnieks, nodaļas vadītājs, laikraksta „Cīņa” korespondents, 
lauksaimniecības nodaļas vadītājs, „Neatkarīgās Rīta Avīzes” 
redaktora biedrs. Literārās publikācijas kopš 1976.g.. Saņēmis 
E.Veidenbauma prēmiju, P.Stučkas prēmiju, „Sējēja” prēmiju, ap-
balvots ar IV pakāpes Triju Zvaigžņu ordeni, LPSR Nopelniem 
bagātais žurnālists. Ievēlēts par domnieku Rīgas Latviešu biedrībā, 
darbojas AKKA/LAA biedrības padomē, ir Ordeņa kapitula locek-
lis. Savos 80 gados joprojām enerģisks un radošs.

Bezzubovs Juris, 1969. gada absolvents, pulkvedis dienestu 
sāka 1991.g. 11. novembrī Zemessardzē. No 1993.g. bija Zemes-
sardzes 54. inženiertehniskā bataljona komandieris. Nacionālajā 
aizsardzības akadēmijā ieguva vada komandiera kvalifikāciju. 
1995.g. kļuva par Mobilo strēlnieku brigādes komandieri. Turpmā-
kās pulkveža dienesta gaitas saistās ar dienestu Baltijas bataljonā. 
2000.g. dienējis 1.kājnieku bataljona komandiera vietnieka amatā. 
No 2008.g. bijis aizsardzības atašejs ASV un Kanādā. Piedalījies 
starptautiskajā operācijā Bosnijā un Hercegovinā. Apbalvots ar IV 
šķiras Viestura ordeni. Par ieguldījumu un pašaizliedzīgu devu-
mu bruņoto spēku attīstībā saņēmis aizsardzības ministra, bruņoto 
spēku un daudzus citus apbalvojumus.

Aigars Apinis, 1988. gada absolvents, pēc smagas traumas 
trenēties sāka 1998.g. un jau 2000.g. pārstāvēja Latviju Vasaras 
Paraolimpiskajās spēlēs Sidnejā, kur izcīnīja bronzas medaļas 
lodes grūšanā un diska mešanā. 2004.g. Atēnās – pirmais zelts 
– diska mešanā! 2008.g. Pekinā – zelta medaļa diska mešanā un 

sudrabs lodes grūšanā. 2012.g. Londonā – trīskārtējais čempiona 
tituls (zelta medaļa) lodes grūšanā, sudraba medaļa diska mešanā. 
2013.g. vasarā pasaules vieglatlētikas čempionātā Francijā uzstā-
dīja jaunu pasaules rekordu (21,06m) savā grupā (F52) un ieguva 
bronzas medaļu diska mešanā apvienotajā klasē un zelta meda-
ļu lodes grūšanā. 2012.g. atzīts par Eiropas gada cilvēku Latvijā. 
Saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni par sasniegumiem sportā. Latvijas 
Paraolimpiskās komitejas viceprezidents.

2014. gada 20. augustā
Pieņēma lēmumu apbalvot, ar piemiņas balvu „Gada skolo-

tājs”, pasniegt Ķeguma novada domes Atzinības rakstu, un naudas 
balvu divu minimālo algu apmērā Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas skolotājai Mārai Andersonei.

2014. gada 28. augustā 
Iecēla Vladimiru Samohinu par Ķeguma komercnovirziena vi-

dusskolas direktoru.   

2014. gada 3. septembrī
Noteica VPII pedagogiem ar 2014. gada 1. septembri šādas 

darba algas likmes: 

Amata nosaukums
Pedagoģiskā darba stāžs (gados)

mazāks par 5 no 5 līdz 10 lielāks par 10
Pedagogs pirmsskolas 

iestādē 405 EUR 413 EUR 427 EUR

Noteica Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu 
vadītāju mēneša darba algas likmes 2014./2015.mācību gadam no 
2014. gada 1. septembra:

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoram – 838 
EUR, tai skaitā 762 EUR mērķdotācijas finansējums + EUR 76 
(10%) pašvaldības finansējums;

Birzgales pamatskolas direktoram – 770 EUR, tai skaitā 700 
EUR mērķdotācijas finansējums + EUR 70 (10%) pašvaldības     
finansējums;

VPII „Gaismiņa” vadītājai – 787 EUR, tai skaitā 716 EUR +      
71 EUR (10%) pašvaldības finansējums; 

PII „Birztaliņa” vadītājai – 770 EUR, tai skaitā 700 EUR + 
EUR 70 (10%) pašvaldības finansējums;

Birzgales mūzikas skolas direktoram – 770 EUR, tai skaitā 700 
EUR + 70 EUR (10%) pašvaldības finansējums.

Apstiprināja grozījumu Ķeguma novada domes 2014. gada 15. 
janvāra sēdes lēmumā Nr.26 un izteica „Ķeguma novada pašvaldī-
bas amatu vietu un atalgojuma saraksts 2014. gadam” 2.pielikuma 
„Līgumdarbu saraksts 2014. gadam” sadaļā „VPII „Birztaliņa”” 
12.1. punktu šādā redakcijā:

VPII „Birztaliņa”
12.1. Medmāsa 100 10 1000

Ar pilniem domes sēdes protokoliem var
iepazīties interneta vietnē kegumanovads.lv

Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pirmajā un
trešajā trešdienā plkst. 15:00. Domes ārkārtas sēdes tiek
sasauktas likuma „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
Komiteju sēdes ir atklātas. Ja komitejas sēdē izskatāmais

jautājums skar fiziskās personas datus, jautājums tiek izskatīts 
slēgtā sēdē (vai izsludina slēgto sēdes daļu). 

Katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā.
13:00 Tautsaimniecības komiteja

14:00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja
15:00 Sociālo un veselības jautājumu komiteja

16:00 Finanšu komiteja

Komiteju sēžu laiki var tikt mainīti.
Tālrunis informācijai 26406395



Apsveicam!
Kristapu Rūdi un 

Deividu Strazdiņu ar 
izcīnīto 1. vietu Ogres 
atklātajā pludmales 

volejbola čempionāta 
kopvērtājumā!

Apsveicam birzgalieti Aigaru Apini ar izcīnīto zelta 
medaļu Eiropas čempionātā diska mešanā sportistiem 

ar kustību traucējumiem! 
Kultūras un sporta pārvalde
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Sia „Ķeguma Stars” atgādina,
tuvojas apkures sezona
ieteikumi iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizēto 
siltuma piegādi no Sia „Ķeguma Stars”.

1.  Neaizklājiet radiatorus un to termoregulatorus ar aizkariem 
vai citiem šķēršļiem, tas būtiski samazina gaisa cirkulāciju (arī 
drēbju žāvēšana uz radiatoriem pieļaujama tikai īslaicīgi, ja vēla-
ties telpā uzturēt komforta temperatūru).

2.  Ja nemaināt vecos čuguna radiatorus, uzlīmējiet foliju ra-
diatora aizmugurē pie sienas. Tā tiks iegūts mazliet vairāk siltuma, 
jo radiatora aizmugurējā siena sildīs nevis ēkas ārsienu, bet atsta-
ros siltumu telpas virzienā.

3. Vecos radiatorus palaikam ir jāattīra no putekļiem. Tos ērtāk 
tīrīt, ja aiz radiatoriem aizklāj mitru avīzi un spraugas izpūš ar fēnu 
– netīrumi pielips pie mitrās avīzes, ko pēc tam viegli noņemt.

4. Bieži gadās novērot bezatbildīgu rīcību, ka cilvēki vēlas iz-
vēdināt savu dzīvokli un atstāj atvērtus logus pat vairākas stundas, 
lai gan ārā ir pamatīgs sals. Šādas attieksmes dēļ visiem mājas 
iedzīvotājiem pieaug siltuma rēķini.

informācija dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem. 
Pamatprasības, kuras būtu jāievēro, ja plānojat veikt radiatoru 

nomaiņu vai esat iegādājies īpašumu, kam jau tika veikta radiatoru 
nomaiņa.

 Kādreiz plūsmas tika sadalītas, ievērojot no sildķermeņu (ra-
diatoru, konvektoru) jaudu un proporcionāli siltuma piegādei pa 
attiecīgā diametra cauruļvadiem. Nomainot vecos radiatorus pret 
jauniem un citādas jaudas, esošā viencaurules sistēma visbiežāk 
tiek izjaukta, un atkarībā no sistēmas sadales veida var ciest kāds 
no apakšējā vai augšējā stāva kaimiņiem. Pieļauto aplamību dēļ 
telpās mainās arī gaisa temperatūra – kādam telpā tā pazeminās, 
savukārt citam ir pārlieku karsts.

Apkures radiatoru uzstādīšana palīdz nodrošināt siltu un mā-
jīgu dzīvesvietu gada aukstajā laikā. Izvēloties apkures radiatora 
pieslēgšanas veidu, jāņem vērā telpas plānojuma īpatnības un ap-
kures iekārtas siltumatdeves efektivitāte. Izskatīsim vairākus ap-
kures radiatoru pieslēgumu veidus privātmājā un dzīvoklī.

Radiatora sānu pieslēgums
Radiatora ar sānu pieslēgumu uzstādīšana ir pats izplatītākais 

savienojuma veids. Šāds savienojums ļauj pieslēgt radiatorus gan 

no labās, gan no kreisās puses. Pievadcauruli pieslēdz pie radiatora 
augšējās īscaurules, bet izvadcauruli pie apakšējās īscaurules. Tas 
palīdz nodrošināt maksimālu siltumatdevi.

radiatora diagonāls pieslēgums
Apkures radiatoru pieslēgšana ar diagonālo pieslēgumu tiek 

rekomendēta radiatoriem ar garumu virs 2000 mm. Šis pieslēgums 
nodrošina vienmērīgu temperatūras sadali visā radiatora garumā. 
Pievadcauruli pieslēdz pie augšējās īscaurules no vienas puses, bet 
izvadcauruli pie apakšējās īscaurules otrā radiatora pusē.

Jaunajiem radiatoriem jābūt aprīkotiem ar starpsavienoju-
ma apvadcauruli. Jāpārbauda vai nav samazināti turpgaitas un 
atgaitas cauruļu iekšējie diametri. Kopējā apkures sistēmā, krāni 
(regulējošā armatūra) drīkst uzstādīt tikai pie radiatora, ja ir ap-
vadcaurule, uz pienākošajiem un aizejošajiem stāvvadiem nekas 
nedrīkst būt.

Dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, kuri ir konstatējuši nepilnības 
vai ir aizdomas, ka radiatori nav uztādīti pareizi, lūdzu informēt 
SIA „Ķeguma Stars” namu pārzini Rolandu Elksnīti.

Dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, kuri gribētu iesaistīties jautāju-
mu risināšanā, kas saistīti ar māju apsaimniekošanu, pārvaldīša-
nu un remontdarbu plānošanu, savus ierosinājumus var sūtīt uz  
e-pastu: parzinis.kegumastars@inbox.lv, vai zvanīt Rolandam 
Elksnītim  T. 25774460.

 Rolands Elksnītis,
Namu pārzinis

rudens tirgus Ķegumā

Klāt rudens ar bagātīgām veltēm dārzos un mežos.  Septembra pir-
majā sestdienā bija manāma rosība Ķeguma Zaļajā  tirdziņā. Bija sa-
braukuši pārdevēji ar kartupeļiem, burkāniem un āboliem no dārziem 
un brūklenēm no mežiem. Plašā izvēlē bija arī ziedu un krūmu stādi. 

Tuvāk pie radošās darbnīcas „Dzīves otimismam” savus darināju-
mus bija izlikušas čaklās Ķeguma rokdarbnieces. Varam tikai vēlēties, 
lai šādi tirdziņi būtu biežāk. Neliels atbalsts vietējiem ražotājiem no 
vienas puses, un iespēja iegādāties Latvijas preces no otras puses. 
Paldies visiem tirgotājiem un pircējiem par aktīvo piedalīšanos!

I.Andrejeva

http://www.ue.lv/apkure.html
http://www.ue.lv/apkure.html
mailto:parzinis.kegumastars@inbox.lv
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realizēts projekts Sac „Senliepas” 
klientu veselīga dzīvesveida
veicināšana

Ķeguma novada domes Iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projekta ietvaros, 
Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre 
– Ķegums” biedres realizēja projektiņu  
„Veselīga un aktīva dzīves veida veicinā-
šana SAC „Senliepas” teritorijā”, kurš ilga 
no šī gada jūnija līdz septembra sākumam. 
Projekta laikā tika labiekārtota SAC „Sen-
liepas” teritorija – uzstādīta SIA „Šlute” 
darbinieku izgatavotā iestādes informatīvā 
norāde un trīs āra puķu kastes, bet parka 
teritorijā iestādīti seši ogu krūmi, kuri turp-
mākajos gados SAC iemītniekiem dāvās 
iespēju mieloties ar vitamīniem bagātām 
ogām. Košuma krūmus un ziemcietes laip-
ni dāvāja Linda Ratkeviča  stādaudzētavas 
„Zaķi” saimniece.

Savukārt, lai veicinātu SAC iemītnieku 
fizisko aktivitāti, tika iegādāti trīs nūjoša-
nas nūju komplekti. Bet sporta trenere Zig-
rīda Sprukte novadīja trīs praktiskās nodar-
bības SAC iemītniekiem un personālam 
– ikdienas vingrošana funkcionālo spēju 
uzturēšanai; pareiza un daudzveidīga nūjo-
šanas nūju izmantošana. Iegūtās zināšanas 
jau tiek pielietotas – ar septembra mēnesi 
SAC iemītniekiem 3 reizes nedēļā sociālās 
aprūpes organizatore vada fiziskās nodarbī-
bas, kuras ir labprāt apmeklētas.

Izsakām pateicību Ķeguma novada do-
mei par sniegto iespēju realizēt savas idejas 
un atbalstu SAC „Senliepas” iemītniekiem!

Starptautiskais Soroptimistu klubs
 „Ogre – Ķegums”

iespēja mācīties pēc alternatīvajām montesori
metodēm – arī Ķegumā

elīna tolpežņikova parūpējusies par to, lai arī Ķegumā būtu iespēja izglī-
toties pēc montesori metodēm. Pirmsskolas vecuma bērni aicināti uz grupu 
nodarbībām reizi nedēļā, vecākiem bērniem pieejamas privātstundas.

Elīnas Tolpežņikovas rados ir vairāki 
pedagogi, un izglītības tēmai ģimenē vien-
mēr bijusi liela nozīme. Pati Elīna studēju-
si Latvijas Universitātē par pedagogu, pēc 
tam strādājusi skolā par vizuālās mākslas 
skolotāju. Strādājot apstiprinājies tas, par 
ko Elīna domājusi jau studiju laikā – esošā 
izglītības sistēma nepatīk, jādomā par alter-
natīvām. Pieredze skolā radījusi sajūtu, ka 
skolotājs visu pasniedz kā uz paplātes, un 
bērni izaug bezatbildīgi.

Tāpēc iepatikusies alternatīvā Monteso-
ri izglītības metode. Bērnam jādarbojas pat-
stāvīgi, un viņš ātri iemācās būt atbildīgs. 
Montesori – tā esot vesela filozofija. Svarīgi 
vērot, ar ko bērns aizraujas un ļaut viņam 
rīkoties. 

„Kad mamma baro bērnu, viņš bieži 

vien izrāda interesi ņemt rokā karotīti un 
trenēties pats. To sauc par sensitīvo perio-
du. Ir periodi, kad bērnu sāk interesēt rak-
stīšana. Viņš ņem papīra lapu un skribelē. 
Tas, piemēram, ir sensitīvais periods rakstī-
šanā.” Montesori mācība ir tāda, ka uz šiem 
periodiem ir jāreaģē un jāsniedz bērnam   
iespēju apgūt to, par ko viņš izrāda interesi. 
Tādējādi bērns lielā mērā kontrolē izglīto-
šanās procesu. Skolotāja vēro, atbalsta, pa-
mudina bērnu pievērsties lietām, ar kurām 
viņš iepriekš nav aizrāvies. 

Tagad nodarbības, kurā bērnus apmāca 
pēc šādas metodes, būs pieejamas Ķegumā. 
Ar finansējumu, kas saņemts, iesniedzot 
projektu biedrībā „Zied zeme”, iegādāti 
Montesori materiāli kustību un maņu attīs-
tībai, kā arī materiāli, kas palīdzēs bērnam 

saskatīt praktisko pusi matemātikai, kas tik 
bieži neizdodas skolā, un savlaicīgi palī-
dzēs ielikt stabilus pamatus lasītprasmei un 
rakstītprasmei. 

Kā stāsta Elīna, tas, ka šādā veidā mācī-
ties nevar, jo rodas haoss un bērni neklausa, 
ir mīts. Tieši pretēji. Montesori bērnudārzos 
Rīgā, kuros Elīna pabijusi vērojot, valdot 
neliela, patīkama kņudoņa. Bērni esot mie-
rīgāki. Nevis disciplinēti kā alvas zaldāti, 
bet vienkārši mierīgāki, jo jau no paša sā-
kuma mācās bērnudārzu un audzinātāju uz-
tvert citādāk. 

Pagaidām gan Elīna bērnudārzu vaļā 
nevērs un nodarbības piedāvā mājas apstāk-
ļos. Tam ir arī savas priekšrocības – drošī-
bas sajūta, brīva un nepiespiesta atmosfēra 
bērniem un zemākas izmaksas vecākiem. 
Tomēr Elīna spriež, ka nākotnē varētu ierī-
kot arī speciālu kabinetu. 

Projekts īstenots „PPP biedrība Zied zeme” attīstības stratēģijas 2009 – 2013 un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasā-
kuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” LEADER projektu konkursa ietvaros.

Sabīne Bērziņa,
PPP Biedrība „Zied zeme”

Par sadarbību ar
pārrobežu kaimiņiem
   19. septembrī Rīga, LNB pašā augstāka-
jā telpā, 11. un 12. stāvā notika grāmatas 
„Igauņu – latviešu stāsti” atvēršanas pasā-
kums – svētki. Grāmata ir kā pārskats par 
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas realizētiem projektiem. 
Emocionāls pasākums, katrs no astoņiem 
rakstu autoriem nolasīja īsu sava raksta 
fragmentu. Klausījāmies (ap 50 cilvēku), 
vienlaikus vērodami Rīgu no augšas. Or-
ganizatori Igaunijas – Latvijas program-
mas vadītāji pateicās rakstu autoriem, 
fotogrāfiem, projektu dalībniekiem. Uz-
sverot nepieciešamību kaimiņiem būt 
maksimāli vienotiem, autorus sveica arī 
Igaunijas vēstnieks Latvijā un Latvijas 
vēstnieks Igaunijā, arī VARAM pārstāve. 
Šie pārrobežu projekti turpinās un prog-
rammas vadītāji aicina sadarbību turpi-
nāt. Iespējas ir, būtu tikai vēlēšanās. Pirms 
dažiem gadiem daži Ķeguma kolektīvi 
viesojās gan Misso (Igaunija), gan Veclai-
cenē, arī veclaicēnieši ir bijuši pie mums, 
tā teikt, mājas kārtībā. Kopējā sadarbības 
projektā ieinteresēti bija visi, tikai tā tas 
arī apstājās, projektā nepiedalījāmies.    
Vai tā ir vieglāk dzīvot?

H.Jaunzems   



E. Milleres foto
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birzgales ziedi jubilāram – gothardam
frīdriham Stenderam

27. augustā apritēja 300 gadi kopš dzimis gothards frīdrihs 
Stenders, ievērojamais apgaismības laikmeta luterāņu mācītājs, 
latviešu laicīgās literatūras pamatlicējs.

Skaistu dāvanu birzgaliešiem sarūpēja 
bibliotēkas vadītāja Anita Smilškalna, kura 
dienu pirms G.F.Stendera jubilejas aktīvā-
kos lasītājus aicināja braucienā uz Sunāk-
sti, vietu, kurā mācītājs kalpojis trešdaļu no 
sava garā mūža. Vēl  1961. gadā folklorists 
Jāzeps Rudzītis no simtgadnieka Jāņa Ju-
ruša Sēlpils pagasta „Birzēs” pierakstījis 
atmiņas: „Manā laikā Sērpilī par mācītā-
jiem bija Štenderi...Viens taisīja dziesmu 
grāmatas.Viens bija raudulīgs, kā teicis 
sprediķi, tā raudājis. Priekšpēdējais bija 
ļoti stingrs, runāja sprediķos kā ar dus-
mām. Beidzamais arī bija pastingrs”.

Godīgi sakot, mēs braucām „dziesmu 
grāmatu taisītāja” dēļ, jo viņš, būdams vēl 
pavisam jauns – 30 gadu vecumā 1744. 
gadā sāka kalpot Lindes – Birzgales drau-
dzē. Jaunjelgavas novada Sunākstes pagas-
ta bibliotēkas vadītāja Ilga Lukstiņa mūs 
sagaidīja plašā, skaisti nobruģētā pagalmā. 
Nesen rekonstruētajā ēkā ir neliela sporta 
zāle, bibliotēka, pasts, jauniešu centrs ar 
labi iekārtotu trenažieru telpu. Bet 27. au-
gustā bija paredzēts atklāt piemiņas zīmi 
G.F.Stenderam. Tās maketu vēlāk aplūko-
jām bibliotēkā, kurā I.Lukstiņa ar pama-
totu lepnumu stāstīja par nelielo pagastu. 
Tiesa, šoferi var šķendēties, ka uz Sunāksti 
jābrauc pa grantētu nevis asfaltētu ceļu / 
bet vietumis tas bija labāks nekā bedrains 
asfalts/. Ar sēļiem raksturīgo humoru Ilgas 
kundze novērtēja arī zemes ceļa priekš-
rocību – tāpēc viņiem vēl esot izdevies 
nosargāt savu nelielo skolu. Tā šoruden 
svin 135. jubileju / dibinātājs G.F.Stendera 
mazmazdēls Karls Gotlobs Stenders (1830. 
– 1894.). Jaunjelgavas novada ļaudis aktī-
vi piedaloties dažādos Eiropas Savienības  
projektos, slavē Latvijas iesaistīšanos ES. 
Arī Sunākstē pēdējos gados izveidots, jau 
minētais centrs. Jaunu veidolu ieguvis kād-
reizējais nespējnieku nams, pārtopot par 
skaistu saieta namu, kurā darbojas vairāki 
kolektīvi, viesizrādē pabijuši arī birzgalieši. 
Visus objektus neaprakstīšu, bet bibliotēkā 
esošajā stendā saskaitīju ap 10 skaistas fo-
togrāfijas. Mūsu ciemošanās laikā pagastā 
gatavojās arī G.F.Stendera jubilejas liela-

jām svinībām. Jo starptautiskās konferences 
„G.F.Stenders un apgaismība Baltijā Eiro-
pas kontekstā” trešajā dienā – 6. septembrī 
/ divas iepriekšējās dienas Rīgā un Jelgavā/ 
viesi no Vācijas, Dānijas, Polijas, Igaunijas, 
Gruzijas, Čehijas, Lietuvas, daudzi Latvi-
jas vēsturnieki un literatūras zinātnieki tika 
gaidīti Viesītē. Jā, mūsu valsts mūžīgo mēr-
nieku laiku rezultātā, Sunākstes baznīca un 
Stenderu dzimtas kapi tagad ir Viesītes no-
vada teritorijā. Bet novada domes priekšsē-
dētāja Jāņa Dimitrijeva personā tie ieguvuši 
labu, rūpīgu un radošu saimnieku.

Par to pārliecinājāmies, kad kopā ar bib-
liotekāri I.Lukstiņu un Sunākstes skolotāju 
Dzintru Baltrunu iebraucām kaimiņu nova-
dā. Vispirms izstaigājām pavasarī izveidoto 
„Bildu ābices” taku. 1787. gadā tika izdota 
pirmā ilustrētā latviešu ābece. Tās autors 
G.F.Stenders, būdams labs zīmētājs, katram 
burtam radījis trāpīgu zīmējumu un divrin-
di ar atskaņām, kuras viegli atcerēties. Pie-
mēram, par burtu N /en/: „Nams un lauks, 
un darba rokas klāt,/Te var dzīvot un vēl 
mantu krāt.” Apmēram 300 metrus garajā 
takā izvietotas plāksnes ar Stendera zīmē-
jumiem, ābeces tekstiem ‘vecajā drukā’ un 
jaunajā ortogrāfijā. Milzīgu koku aleja ved 
no baznīcas uz kādreizējo mācītājmuižu, no 
kuras gan vairs tikai drupas. Vīri ar motor-
zāģi un pamatīgiem cirvjiem todien  centās  
no takas novākt kādu nolūzuša diža oša 
stumbru. To saviem darbiem jau nolūkojuši 
pazīstamie koktēlnieki brāļi A. un I.Rūrāni. 
Viņi arī veidojuši piemiņas zīmi vietā, kur 
atradās baznīca, kurā kalpojis G.F.Stenders, 
saukts par Veco Stenderu. 

Tagadējā Sunākstes Baltā baznīca celta 
19. gadsimta sākumā, kad sakrālo ēku bū-
vēm savus noteikumus izvirzīja cariskās 
Krievijas likumi. Tāpēc tai paapaļš, luterā-
ņu baznīcām neraksturīgs kupols. Skolotāja 
Dz. Baltruna darbojas arī draudzes valdē, 
tāpēc viņa birzgaliešiem izstāstīja dievnama 
vēsturi. Baznīcā piemiņas plāksnēs ierakstī-
ti 1. pasaules karā un brīvības cīņās kritu-
šo draudzes locekļu uzvārdi, arī uz Sibīri-

ju izvestajiem atdots gods. Bet 1989. gadā 
pie baznīcas uzstādīts piemiņas akmens 
G.F.Stenderam .

Birzgales dārzos plūktos rudens ziedus 
nesām uz Stenderu kapu kalniņu. Prāvs Dau-
gavas dolomīta kapakmens ar uzrakstu: „Še 
aprakts G.F.Stenders  LATVIS dzim.1714. 
mir.1796. ar savu gaspažu” (teksts, pro-
tams, 18.gs. ortogrāfijā un izteiksmē). Tam 
līdzās citu šīs lielās dzimtas pārstāvju atdu-
sas vietas. Kapu kalniņā uzzinājām arī Bēru 
dzimtas atvases Angelikas traģisko mīlas 
stāstu, kas risinājies 20.gadsimta sākumā. 
Viņas kapu sargā skulptūra Baltais eņģelis. 
Kādreiz salauzts, tagad atjaunots, tas stāv 
nomodā par visiem šeit apglabātajiem.

Atgriežoties Sunākstē, bibliotekāre Ilga 
sagādāja īsti lauksaimniecisku pārsteigumu. 
Pati, kādreiz strādājusi par lauku konsultan-
ti, mūs aizveda uz SIA „Vilnas nams”. Te ir 
viena no nedaudzajām vietām Latvijā, kur 
pieņem aitu vilnu. To sašķiro, attīra, mazgā, 
žāvē, plucina, krāso, saveļ... līdz izveidojas 
materiāls dzijai vai filcēšanai. Un atkal jāuz-
teic sēļu lepnums – darbiniece Elita Vītola 
izrāda un nodemonstrē, kā darbojas Kanādā 
ražotās ekonomiskās, vienkāršās vilnas ap-
strādes iekārtas, kā tās veic arī visai neie-
rasto alpaka vilnas tirīšanu. Jo, sunākstieši 
ir vienīgie Latvijā, kuri pieņem pārstrādei 
arī kamieļu, trušu, suņu vilnu. Uzņēmuma 
produkcija pieprasīta ārzemēs. Paldies par 
šādas ražotnes tapšanu saka arī Limbažu 
vilnas pārstrādes uzņēmums „Tīne”, kas no 
Sunākstē gatavotā ‘pusfabrikāta’  vērpj labu  
dziju un auž tautas tērpus gan Latvijas, gan 
Igaunijas pašdarbniekiem. Ja vēlaties – pa-
jautājiet ‘māmuļai Googlei’ – SIA „Vilnas 
nams”. Attēli skaisti, koordinātes norādītas.

Braucienā mūs lutināja gan laiks, gan 
viesmīlīgie sunākstieši, gan Anita Smilškal-
na. Atceļā pusdienu pauze Jaunjelgavā, kur 
priecājāmies gan par viņas sarūpēto garšīgo 
cienastu, gan Fridrihštates / pilsētiņas ve-
cais nosaukums/  pamatīgumu un radošo iz-
domu labiekārtojot Daugavas krastu. Atliek 
vien sapņot, ka kādreiz arī mūsu pagastā 
būs kāda vieta, kur pie Daugavas varēsim 
atpūsties/ neiebraucot privātīpašumā/. Pal-
dies, Anita par svētkiem!

D.Melnūdre
Pārpublicēts no „Birzgales Avīzes”
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Pozitīvām emocijām bagātās
bekuciema ģimeņu 11. sporta spēles 

Kad rudens lapas sāk krāsoties, Bekuciemā sākas rosība – laiks 
posties sportiskām aktivitātēm! Šogad, 6.septembrī, noritēja jau 
11.vasaras izskaņas sporta aktivitātes. Šoreiz mūs uzņēma viesmīlī-
gajā „Gudiņu” sētā. Laika apstākļi lutināja ar īstu atvasaru, pulcējot 
9 Bekuciema sportiskākās un atraktīvākās komandas no „Mežadir-
veikām”, „Landavām”, „Sniedzēm”, „Uplejām”, „Zāģeriem”, „Va-
sariņām”, „Rencelēm”, „Prātiņiem” un „Rubeņiem”. Patiess prieks, 
ka mūsu pulku šogad kuplināja Šulcu un Grantiņu ģimenes. 

Bekuciema sporta spēļu tradī-
cijas iedibinātājs Ilmārs Zemnieks 
visus patīkami pārsteidza ar jaunu 
spēļu karogu, kurā izšūtas lietas, 
kas mūs visus vieno: meži, pirtis, 
dārzi un sports. Katra ģimene atra-
da sev ko atbilstošu karoga rakstos! 

Sporta atrakciju organizatori 
bija piedomājuši par katru sīkumu, 
sagatavojot jautrībām piepildītu 
stafeti, atrakcijas pašiem mazā-
kajiem un vakara izskaņā arī siltu 
pledu katram kaimiņam, ko uzmest 
uz pleciem sēžot pie ugunskura. 
Sportisko atrakciju tik tiešām bija daudz – stafete, tradicionālais 
krokets un volejbols, orientēšanās, zveja un metieni mērķī pašiem 
jaunākajiem ģimeņu sportistiem. Lielākās emocijas uzvirmoja brīdī, 
kad jaunākā paaudze ķērās pie virves vilkšanas – ar milzu nopietnī-
bu, atbildību. Uzvarēja, protams, draudzība.

 Simbolisku dāvanu svētku organizatori bija sagatavojuši katrai 

ģimenei – pašu audzētu Kanādas ozola stādu. Tika sadalīti arī dip-
lomi par izcīnīto vietu katrā disciplīnā. Ceļojošā akmens sēne šogad 
aizceļoja uz „Zāģeriem” pie Zemnieku ģimenes, tur arī visi pulcēsi-
mies 2015.gada 12.sporta spēlēs. 

Katriem svētkiem pienāk noslēgums, šogad tas izdevās patiesi 
romantisks, īsti latvisks un ģimenes vienojošs ar rotaļām un Dauga-
vas krastā, ugunskura gaismā izdziedātām dziesmām. 

Sirsnīgs PALDIES Cakulu ģimenei „Gudiņos” par viesmīlību, 
atsaucību un dāvāto prieku ikvienam kaimiņam! Un, lai gads līdz 
nākamajām vasaras izskaņas sporta atrakcijām nebūtu ilgi jāgaida, 
plānojam tikties jau šoziem, Bekuciema ģimeņu 5.ziemas sporta 
spēlēs, šogad pie Zaumaņu ģimenes „Landavās”.

Iveta Zemniece

Bekuciema sportisko ģimeņu kopbilde

Jaunais karogs

Ķeguma novada sēņošanas čempionāts 2014

Septembrī uz kopīgu sēņošanu aicināja 
Ķeguma novada sēņošanas čempionāts, kurš 
jau 10. gadu noris Tomes mežos. Diena bija 
apmākusies, taču silta un bez nokrišņiem, kas 
radīja ideālus apstākļus, lai varētu pamanīt 
vislabāk noslēpušās sēnes. Pēc pulksten 9:00 
cita aiz citas ieradās sēņotāju komandas, kas 
bija īpaši saposušās šim notikumam, jo tika 
vērtēts ne tikai salasīto sēņu daudzums, bet arī 
komandas noformējums. Šogad kopā piedalī-
jās 18 komandas gan no Ķeguma novada, gan 
kaimiņu novadiem. Neilgu brīdi pirms čem-
pionāta sākuma, dalībniekus uzjautrināja un 
iekustināja Tomes folkloras kopa „Graudi”, 
kas kā allaž sarūpē īpašu programmu dažā-
dās svētku reizēs. Jāsaka liels paldies folklo-
ras kopai un tās vadītājai Dacei Priedoliņai, 
par asprātīgo teatrālo uzvedumu, dziesmām, 
dejām un rotaļām turpat mežā zem klajas 
debess. Kārtīgi izkustējušies, aprīkoti ar gro-
ziem, spaiņiem un nazīšiem mežā devās 56 

sēņotāji. Tā kā šogad meži ir sēņu bagāti, tika 
noteikts, ka netiks svērtas čigānietes, vilnīši 
un sviesta bekas, jo tās mežā bija atrodamas, 
īpaši lielā skaitā. Pēc pusotras stundas cītīgas 
sēņošanas dalībnieki devās svērt savu veiku-
mu. Pēc rezultātu apkopojuma tika suminātas 
kā komandas, tā atsevišķi dalībnieki.

Kategorijā „kopējais komandas svars” 
uzvaru guva komanda „Spainis” no Lielvār-
des. Komandas dalībnieki: Velta Grumolde, 
Viktorija Grumolde, Edgars Pilders, Helēna 
Pildere. Kopā salasīti 9,225 kg sēņu. 2. vie-
tu ieguva komanda „Lāčplēši”, kas Ķeguma 
novada sēņošanas čempionātā ir piedalījusies 
katru gadu. Komandas dalībnieki: Haralds 
Hiršteins, Rasma Girucka, Renārs Kārkliņš, 
Intars Ints Kārkliņš. Kopā salasīti 7,740 kg 
sēņu. 3.vieta – komandai „Četras Anitas”. 
Komandas dalībnieces: Anita Jēkabsone, 
Anita Kļaviņa, Anita Stāmure, Anita Bērzi-
ņa. Kopā salasīti 7,415 kg sēņu. Uzvarētāji 

kategorijā „Individuālais svars”: 1. vieta – 
Eduarts Puriņš no komandas „Beka”, salasīti 
5,995 kg sēņu. 2. vieta – Velta Grumolde no 
komandas „Spainis”, salasīti 4,550 kg sēņu. 
3. vieta – Edgars Pilders no komandas „Spai-
nis” ar salasītiem 3,085 kg sēņu. Kategorijā 
„Lielākā vai interesantākā sēne” uzvaru guva 
Vitālijs Pugačs no komandas „Vientuļais 
vilks”. Tika sumināta arī jaunākā sēņotāja, 
kura bija gadu jauna meitenīte Samanta Du-
bovska no komandas „Zvirbulīši”. Uzvarētāji 
kategorijā „Atraktīvākā un visinteresantāk 
noformētā komanda” bija komanda „Zvēri 
mežā”. Komandas dalībnieki: Anita Alksne, 
Made Alksne – Butkus, Aiga Zeltiņa. Koman-
das kopā salasīja 68,86 kg sēņu. Čempionāta 
noslēgumā dalībnieki mielojās ar gardu zupu. 

Čempionāta organizatori saka lielu pal-
dies Tomes zivjaudzētavai par dāvinātajām 
forelēm, Ainai Zagorskai par skaistajām māla 
medaļām un Andrim Voldekam par galvenās 
balvas izveidošanu – milzīgu koka sēni.

Mīļš paldies darba komandai – Vitālijam 
Pugačam, Nikolajam Potjomkinam, Imantam 
Birzulim, Sarmītei Pugačai, Ilonai Ofmanei, 
Bruno Grīnbergam, Mārītei Kiseļai, Baibai 
Kūmiņai, Zanei Zemniecei.

Tiksimies Ķeguma novada sēņošanas 
čempionātā arī nākamgad!

Inese Marcinkiana,
Ķeguma novada kultūras un sporta

pārvaldes vadītāja

Ķeguma novada šēnošanas čempionāta dalībnieki un darba komanda
Foto R. Puriņš
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Ķegumam 75
Un tagad – ko darīja Ķeguma spēkstacijas 

būvē septembrī  pirms 75 gadiem
Spēkstacijas ēka uzcelta, samontēta 3. turbīna, montē  4. turbīnu  

un ģeneratoru, gatavojas spēkstacijas iedarbināšanai. Visi ieteču un 
divi sūccauruļu aizvari samontēti. Ar 1. un 2. turbīnas ieteču aizvariem 
regulē ūdens līmeni ūdenskrātuvē. Tilta truļu ceļš vairs nav vajadzīgs, 
to demontē un gatavojas tilta pacelšanai projektētajā augstumā. 
Montē 88 kV sadali un būvē augstsprieguma līniju uz Rīgu. 
  Daži Ē.Šica ieraksti:

- 1939.g. 12. septembris. Sagatavo izmēģināšanai III turbīnu. 
15.00 to palaiž  tukšgaitā, saslēdzot ģeneratora tinumus 
īssavienojumā. Pieverot vadlāpstas (līdz 8 cm) apgriezienu 
skaitu noregulē uz 107 reizes minūtē. Tā ļauj turbīnai griezties 24 
stundas. Augšā ūdenslīmenis 24,0 m. Daugavā pie Jaunjelgavas 
novērots viszemākais līmenis (PO – 110 cm, 1881. gadā bijis 
– 107 cm). Caurplūde = 65 m3/sek. Redz, kā Daugava negrib 
dot savu bagātību! Tomēr samierinās un tik zema caurplūde 75 
gados nav redzēta.

- 1939.g. 13. septembris. III turbīnu aptur, pārbauda gultņus un 
citas vietas. Pēc tam palaiž darbā ģeneratora tinumu  žāvēšanai 
(60 V un 1100 A).

Te jāpiezīmē, ka tas ir „dabisks” process. Montāžas laikā 
ģeneratoru tinumu izolācija uzsūc gaisa mitrumu, mūsu klimatiskajos 
apstākļos tas ir liels, un pazemina savu kvalitāti. Atjaunot izolācijas 
parametrus var  tikai ģeneratoru uzsildot līdz 50 – 700C .

Notiek arī Lāčplēša akmens pārvešana (foto – akmens Daugavā).
- 1939.g. 10.septembris. Lielais akmens pie  Lielvārdes baznīcas 

no Lāčplēša salas atvests ar 4 liellaivām Ķegumā.
- 1939.g. 14. septembris. Lielais Lāčplēša akmens uzvilkts augšā 

krastā uz atzīmes 26.0 m augšpus Ķeguma muižas.

Šo akmeni bija paredzēts aizvest uz Rīgu. Bet, velkot uz dzelzceļa 
staciju, „ragavas” salūzt un akmens paliek pusceļā… Un tikai 1976. 
gadā ar „Latvenergo” smago tehniku to pārved uz A.Pumpura muzeju 
Lielvārdē.

Oktobrī skatīsimies tālāk.
H.Jaunzems

Mašīnzāle septembrī Vīru koris „Staburags” rīkoja jaunās sezonas atklāšanas koncertu 16. augustā pie 
vecās turbīnas Enerģētikas muzejā Ķegumā. Tas ievadīja 75 gadu atceres pasākumu.

Akmens Daugavā

Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības:
„Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013. gada 2. jūlija lēmumu 
Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” 
un atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 19. decembrī 
izsniegtajai  Programmai Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līni-
ju elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējumam” ir izstrādāts Ziņojums 
un tiek uzsākta tā sabiedriskā apspriešana. 
Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dz-
elzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, 
Rīga, LV 1547, T. 6723 4088
Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dz-
elzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elek-
trificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās 
dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Kru-
stpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Dau-
gavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga – Skulte; Rīga – Krustpils; 
Rēzekne II – Daugavpils.
Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jau-
nu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā 
arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas 
(VJA). Darbību paredzēts veikt tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi:
1. alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1x25kV, 
17 VJA
2. alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV, 
11 VJA
Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika pos-
mā no 2014.gada 29. septembra līdz 2014.gada 30.oktobrim;
• VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.
• Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums darba laikā būs pieejams 

Ķeguma novada domes telpās, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
• Salaspils novada domē, Līvzemes iela 8, Salaspils, 8.oktobrī plkst. 

14:00
• Ogres novada pašvaldībā, 2. stāvs, Mazā konferenču zāle, Brīvības iela 

33, Ogre, 9.oktobrī plkst. 12:00
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt 
Projekta vadītājai Rutai Sīlei VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa iela 3, Rīga, 
LV-1547, Latvija, E-pasts:  ruta.sile@ldz.lv. Vai Vides pārraudzības valsts 
birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.7321173, vpvb@vpvb.
gov.lv) līdz 2014. gada 30. oktobrim

http://www.ldz.lv
mailto:ruta.sile@ldz.lv
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Ķeguma pensionāri  rīgas Jūrmalā
 Skaistā augustā ceturtdienā braucām ie-

pazīt mūsu pašu tuvo Jūrmalu. Pēc lielā šīs 
vasaras karstuma bijām priecīgi baudīt rēno 
laiku un ne pārāk tālo braucienu. Daudziem 
no mums bija kaut kādas zināšanas par Jūr-
malu, bet viemēr var uzzināt ko jaunu. Gide 
Līga Dziedātāja mūs izvadāja pa daudzām 
šaurām Jūrmalas ieliņām un pastāstīja par 
vairākām ievērojamākām ēkām. Kā jau vie-
mēr, bija arī jauni neredzēti objekti. Netālu 
no Majoru stacijas skaistā villā bija skatāma 
interesanta smilšu gleznu izstāde. Izstāžu 
telpās, mainoties apgaismojumam (tumsā 
ar ultravioleto gaismu), visas gleznas iemir-
dzējās skaistās, košās krāsās. Iespaids bija 
ļoti neparasts un skaists. 

 Tālāk devāmies uz Lapmežciemu, kur 
apmeklējām vietējo novadpētniecības mu-
zeju. Tur bija apskatāmi ar zvejnieku darbu 
un sadzīvi saistīti priekšmeti. Šeit mēs re-
dzējām dokumentālu īsfilmu par dzejnieku 
Imantu Ziedoni, kuru uzņēmis vietējais ce-
turtās klases skolnieks. Bija iespēja redzēt 
un dzirdēt dzejnieka balsi kinolentā ar pē-
dējo gadu sarunām, kurās I.Ziedonis stāstīja 

par savu bērnību, par literatūras un kultūras 
problēmām. Pēc tam muzeja vadītāja mūs 
pavadīja uz Ragciemu, kur apmeklējām 
dzejnieka Imanta Ziedoņa kapavietu. Noli-
kām līdzi paņemtos ziedus un ar klusuma 
brīdi pieminējām vienu no Latvijas jaunāko 
laiku diženākajiem dzejniekiem. 

 Ragciemā apmeklējām jaunu apskates 
objektu. Jūras malā savākti vienuviet sedu-
mi – zvejnieku atpūtas būdas . Likās, ka tūlīt 
pār kāpu nāks vēja appūsti zvejas vīri, un 
apsēdīsies būdu ēnā, lai atviktu elpu pirms 
nākošā darba cēliena. 

Tālāk braucām uz Pūri apmeklēt šokolā-
des muzeju. Bija interesanti uzzināt, kā no 
kakao pupiņām top dažādas garšīgas šoko-
lādes lietas. Bija arī iespēja pašiem iejusties 
meistara lomā un izgatavot šokolādes kāru-
mus.

 Pateicamies ekskursijas gidei, šoferim 
un mūsu Dagnijai par skaisto ekskursiju.

Ilga Andrejeva

Sedumi jūrmalas kāpās 

Ķegumā viesojās latvijas vecmāmiņa
2014 konkursa dalībnieces

23. jūlijā, Ķegumā viesojās Elita Drāke un Latvijas vecmāmiņa 
2014 konkursa dalībnieces ar ģimenēm. Pirmais apskates objekts 
bija Krusta Kalnā, kur Inta Brokāne Zaumane deva ieskatu garīgajā 
apgaismībā. 

,,Ķeguma Krusta Kalns ir vieta, kur palīdz nostiprināties 
Gaismā” – kur izies viens, tur izies miljoniem dvēseļu... 
pieliksim maksimāli pūles, lai Dievs ir klātesošs mūsu visu un 
īpaši vecmāmiņu, vectētiņu dzīvē, jo viņi ir tie, kuri māca jaunās 
dvēseles, kuri ir kā paraugs bērniem, mazbērniem. Tāpēc ir 
svarīgi pabūt šajā Latvijai Dieva dotajā vietā. Latvijas labākajām 
vecmāmiņām, šī diena bija eksāmens katrai un katram, kuri bija 
ieradušies sestdien Krusta Kalnā, jo tikai tie, kuri ir pilni Gaismas 
un Mīlestības, var parādīt ceļu dvēselēm, kuras vēl aug, meklē, 
reizēm nomaldās, kļūdās. Paldies vecmāmiņām, ka noticēja, 
atbrauca, uzkāpa Kalnā, piepildījās ar Gaismu, Mīlestību un 

apgarotas, Gaismas piepildītām Sirdīm devās mājās pie saviem 
mīļajiem, lai dalītos Mīlestībā...”

Pēc tam vecmāmiņas devās uz Ķeguma parku pie tautas nama, 
kur bija sagatavota piknika vieta, ar karstu zāļu tēju. Kā arī dažādas 
aktivitātes – no rudens veltēm veidoja kompozīcijas, meistaroja 
krellītes un Diskovoyager pavadībā devās deju ritmos.

Visas priecājās par skaisto apkārtni un pateicās par iespēju 
Ķegumu iepazīt mazliet vairāk.

Paldies visiem, kas palīdzēja radīt svētku noskaņu Latvijas 
vecmāmiņa 2014 konkursa dalībniecēm:

Inesei Marcinkianai – kultūras un sporta nodaļas vadītājai
Jānim Gaņgim – Voyager club īpašniekam
Intai Brokānei Zaumanei
Aijai Kornetai – Latvijas vecmāmiņa 2013
Vecmāmiņas iepazīstināja ar Ķegumu  Anita Alksne – Latvijas 

vecmāmiņa 2012 – Latvijas vecmāmiņa 2013

Ķeguma Krusta Kalnā

Pie dzejnieka Imanta Ziedoņa kapavietas
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mācību gads sācies arī „gaismiņā”
Ķeguma pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa” jauno mā-

cību gadu uzsākusi darbīgā un optimistiskā noskaņā. Šogad, lai 
sāktu uzņemt audzēkņus, pietika ar telpu ģenerāltīrīšanu, jo ie-
priekšējās vasaras iespaidīgie renovācijas darbi devuši lielu at-
balstu darbiniekiem. Šogad nebija jākrāso grīdas un sienas, nebija 
jāveic arī citi remontdarbi iekštelpās. Mazliet piekrāsojām metāla 
rīkus āra laukumiņos, likvidējām satrūdējušās koka konstrukcijas, 
cerībā, ka ļoti drīz sāksies renovācija arī laukumiņos.

Bērnu skaits „Gaismiņā” palicis nemainīgs. Joprojām mūsu 
iestādi apmeklē 140 mazo ķegumiešu. Jāpiebilst, ka ne visi pus-
otru gadu vecie un divgadīgie, pat daži trīsgadnieki, kuri vēlējās, 
tika pieņemti bērnudārzā vietu trūkuma dēļ. Iemesls tam ir bērnu 
skaita ierobežojums mazajās grupiņās. Sākot obligāto apmācību 
no 5 gadu vecuma, cenšamies uzņemt visus audzēkņus, līdz ar to, 
šajās grupiņās ir liels bērnu skaits, pat 28 bērni. Centīsimies kopā 
ar pašvaldību rast risinājumu, lai rīta cēlienā ar bērniem strādātu 
divi pedagogi, kas ir lielisks risinājums, sadalot bērnus divās tel-
pās, kur ar katru grupiņu strādā savs pedagogs. Jāpiebilst, ka mūsu 
bērnudārzā ir šī lieliskā iespēja, jo grupu telpa sastāv no divām 
telpām: rotaļu un guļamtelpas. 

Arī ēdināšanas izmaksas šajā mācību gadā saglabājas iepriek-
šējo gadu līmenī – maksa par ēdināšanu ir 1,71 Euro dienā. Paš-
valdība joprojām sedz ēdināšanas izmaksas 5 – 6 gadīgajiem bēr-
niem, kas ir ļoti liels atspaids daudzām ģimenēm.

Lai gan bērnudārzā mācību gada sākums nav tik svinīgs kā 
skolas bērniem, arī mēs tā uzsākšanai esam ieviesuši tradīciju – 
2. septembrī organizējam sporta svētkus. Jau otro gadu priecā-
jamies, ka varam sportot atjaunotajā skolas stadionā. Pateicoties 
skolas tuvumam, un skolas sporta laukuma saimnieku atsaucībai, 
kuri neliedz visu priekšpusdienas cēlienu atvēlēt mums visu plašo 

teritoriju, varam baudīt stadiona priekšrocības. Plašums un kvali-
tatīvais segums sniedz papildus prieku un ērtības. Sporta sacīkstes 
tiek piemērotas katram vecumam pēc spējām. Svētku sagatavoša-
nā tiek iesaistīti visi darbinieki. Arī pieaugušie neiztiek bez pār-
baudījumiem. 

Kas gan būtu svētki bez kārtīgām svinībām! Šogad launagā no 
sviestmaizēm, augļiem, dārzeņiem un citiem gardumiem izveido-
jām stadionu ar tribīnēm. Ideja noskatīta internetā – izdevās ļoti 
veiksmīgi un bērniem tā garšoja, ka dažs notiesāja 2 – 3 maizītes. 
Pēcpusdienā bērni apmierināti lepojās par pilniem punčiem. 

Lai mums veiksmīgs, idejām bagāts un veselīgs Jaunais mācī-
bu gads!

Baiba Rožkalna,
 VPII „Gaismiņa” vadītājas vietniece izglītības jomā

„Gaismiņas” bērni sporto

Ķeguma skolā – direktors ar tālu redzējumu
Jaunais mācību gads Ķeguma komercnovirziena vidusskolā ir sācies ar pārmaiņām. Direktora amatā 

apstiprināts un iecelts Vladimirs Samohins. Lai labāk iepazītos, devāmies vizītē uz skolu, kur direktors 
pavisam īsā laikā jau ir pamanījies skolā ienest jaunu enerģiju ar plašu skatu nākotnē. 
•	 Ko Jūs cilvēkos vērtējat visaugstāk?

Visaugstāk vērtēju profesionali-
tāti, neatkarīgi no diplomu daudzu-
ma vai milzīgās darba pieredzes.
•	 Uz ko jāliek uzsvars, audzinot jauno 

paaudzi?
Pats galvenais ir ģimene. Viss 

aizsākas tieši tur. Ne velti ir sakām-
vārds – ko sēsi,  to pļausi. Skola, 
draugi, sabiedrība – tā jau ir izvēle..
•	 Kas būtu tas svarīgākais, kas jāvei-

do vai jāattīsta jaunietī, lai nodro-
šinātu viņam sekmīgu darba dzīvi 
pēc skolas beigšanas?
Tas, ka darbs ir tikums un ka dzī-

vē ir arī pienākumi, nevis tikai tie-
sības, ka dzīve nav rožu krūms, jo ir 
arī dzelkšņi. Svarīgi ir izvirzīt augs-
tus, dažkārt pat grūti sasniedzamus 
mērķus un ieguldīt milzu enerģiju 
un darbu, lai tos sasniegtu.
•	 Kādi ir Jūsu pirmie iespaidi par       

Ķeguma skolu? 
Skola ar potenciālu un milzums 

neizmantotām iespējām, skola ar 
dialoga trūkumu, bet ar vēlmi to 
darīt, skola ar pasakainu atrašanās 
vietu, bet nesakoptu vidi, skola ar 
nākotni.
•	 Kā Jūs jūtaties direktora amatā?

Nosaukumam nav ne vainas... 
Labāk būtu vadītājs vai saimnieks. 
Šajā īsajā laikā direktora amatu 
neesmu izjutis, vairāk menedžeris, 
sagādnieks, saimnieciskais darbi-
nieks, klausītājs, stāstnieks...
•	 Kāpēc Jūs pieteicāties direktora 

amatam?
Jauni izaicinājumi mani vien-

mēr ir saistījuši un vilinājuši. Patīk 
darbs ar cilvēkiem un strādāt ko-
mandā.
•	 Vai tuvākie darbības plāni jau tapu-

ši, un kādi tie ir?
Plāns, ko darīšu, man bija 

skaidrs, kad pieteicos šim amatam. 
Pats svarīgākais – saglabāt vidus-
skolu. Materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošana, skolotāju praktiskās 

kvalifikācijas celšana, piedāvājuma 
jauniešiem izveidošana, fiziskās 
kultūras un sporta aktualizēšana...
•	 Kādu Jūs redzat skolas nākotni, jo 

īpaši vidusskolas?
Moderna, tehnoloģijām bagāta, 

ar vēlmi mācīties un strādāt, radoša 
nākotnes skola.
•	 Kur Jūs gūstat pozitīvo  enerģiju?

Enerģiju man dod mājnieki, 
draugi un tehnoloģijas. Pastāvīga 
vēlme pēc kaut kā jauna, nezināma.
•	 Novēlējums skolēniem, pedago-

giem jaunajā mācību gadā.
Būsim iecietīgi cits pret citu, mā-

cīsimies viens otram dot, ne tikai 
prasīt, cienīsim cits citu un kopā 
leposimies ar to, ka strādājam vai 
mācāmies tieši šajā skolā, skolā, 
par kuru jau drīzumā runās un zi-
nās visā valstī kā skolu ar nākotnes 
redzējumu jaunu izglītības mo-
deļu veidošanā. Un šaubīties par 
to es negribu ļaut nevienam, tāpat            
kā aicinu visus uz sadarbību. 

Paldies Vladmiram Samohinam 
par interviju, lai nezūdoša ener-
ģija un vēlme darboties! Izglītoti 

jaunieši ir mūsu nākotne!

Ķeguma Novada Ziņu
redkolēģija
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JAUNAS VĒSMAS ĶEGUMA SKOLĀ
Pēdējā nakts pirms 1. septembra vēl kūsāt kūsā, jo lielo re-
montu pabeigšanas laiks ir klāt, bet rīt jau Zinību diena. To-
mēr pirmdienas rītā ir – skola katru sagaida gaiša un tīra. 
Paldies par to visiem – Domes ļaudīm, celtniekiem, skolotā-
jiem, bet jo īpaši direktora vietniekam saimnieciskajos jau-
tājumos Andrim Virsnītim un viņa komandai!

Kā jau tradicionāli – visi skolēni (šogad 
tādu ir 300) pulcējas lielajā laukumā skolas 
priekšā kopā ar saviem skolotājiem, vecā-
kiem un viesiem. Skan A.de Sent – Ekzipe-
rī teksti un ķīniešu gudrības par zināšanām, 
neatlaidību un cerību. Ir atskārsme par to, 

ka, ja mēs ticam savai veiksmei – kalns pa-
šķiras. Un mēs ticam – ar mūsu skolu viss 
būs labi. Šī ticība ir arī runātāju Katrīnas 

Atares, Megijas Miķes, Gerdas Kočkeres 
un Jāņa Dāvida Siliņa acīs.

Īpaši saviļņojoša ir mazo pirmklasnie-
ku ievešana skolēnu pulkā – nāk tāpat kā 
bērnudārzā, pieķērušies pastaigu riņķīšiem, 
bet ar tik zinātkāru skatienu. 1.a klasē (au-

dzinātāja Dzintra Kļava) šogad mācīsies 
13 skolēni, bet 1.b klasē (audzinātāja Māra 
Andersone) – 17. Siltus vārdus mazajiem 

velta 12. klases pārstāvji Ketija Atare un 
Kaspars Soboļevs, par dāvanām parūpēju-
šies SEB banka, „Latvijas Gāze” un maiz-
nīca „Fazer”.

Galvenā doma, kas urda visus klāteso-
šos – kāds gan izskatās jaunais skolas di-
rektors Vladimirs Samohins? Vai skolā kas 
mainīsies?

Novada domes priekšēdētājs Roberts 
Ozols uzrunā klātesošos jaunajā darba cē-
lienā, uzsverot, ka pastāvēs, kas pārvērtī-
sies. Izpilddirektore Nelda Sniedze īsi ap-
lūko skolas kosmētiskās pārvērtības, sveic 
skolas saimnieku A.Virsnīti lielajā dzīves 
jubilejā un saka paldies direktora p.i. Ok-
sanai Grimaļukai – Nazarovai par skolas        
vadīšanu pavasarī un vasarā. Tālāk vārds 
jaunajam skolas direktoram Vladimiram 
Samohinam, kura galvenais mērķis – vi-
dusskolai Ķegumā jābūt, pie kam – tā jā-
nostāda uz izciliem pamatiem informācijas 
tehnoloģiju jomā. Viņš arī uzsver atvērtību 
jaunajam un vecāku ierosmēm.

Pēc tam, kad dzidri ieskanas divpad-
smito iezvanītais skolas zvans, klašu kolek-
tīvi dodas uz savām pirmajām Klases stun-
dām, bet vecāki pulcējas mājīgi iekārtotajā 
ēdamzālē (aktu zālē vēl turpinās remonts) 
uz īsu svētku koncertiņu kopā ar skolas 
absolventu un grupas „Blitze” solistu Ar-
vīdu Berķi un kopīgā sarunā tiekas ar jau-
no direktoru. Atmosfēra pozitīva, mūziķa 
repliku laikā skan smiekli, vecāki iesaistās 
aktīvā sarunā. Galvenais tajā – jādomā par 
padziļinātu eksakto priekšmetu mācīšanu, 
jāsekmē sadarbība ar domi un citām ies-
tādēm, kādam ir arī ierosinājums izveidot 
skolā formas tērpu... Dzīvosim –redzēsim!

Paldies vecākiem par aktivitāti, idejām, 
vēlmi darboties un sadarboties! Būsim arī 
turpmāk atvērti viens otram!

Bet brīdī, kad skola jau klusa un vecāki 
kopā ar saviem mīluļiem devušies mājās, 
svētku brītiņš ir arī visam skolas kolektī-
vam: mīļi sveicam savu gaviļnieku Andri 
Virsnīti, atkal dzied Arvīds Berķis un svēt-
ku uzrunu saka skolas direktors.

Lai darbīgs, saskanīgs
un piepildīts

šis mācību gads mums 
visiem kopā!

Sandra Bērziņa,
Direktora vietniece audzināšanas darbā

Direktora pirmā uzruna skolai



Ķeguma skolā brīvdabas kino
un Baltijas ceļam – 25

Šis Latvijai ir vēsturiski īpašs gads – ne 
tikai tāpēc, ka šogad Rīga ir Eiropas kul-
tūras galvaspilsēta, ka Gaismas pils vēru-
si savas durvis lasītājiem, bet arī tādēļ, ka 
Baltijas ceļam aprit 25 gadi, kopš pasaulē 
plaši izskanējusi informācija par 1989. 
gada 23.augustā organizēto unikālo, mie-
rīgo masu demonstrāciju, kuras laikā vai-
rāk nekā miljons cilvēku sadevās rokās, lai 
veidotu 600 km garu cilvēku ķēdi caur trim 
Baltijas valstīm, vienojot Igauniju, Latviju 
un Lietuvu centienos pēc brīvības. 

Kā rakstīts interneta vietnē www.unes-
co.lv – „UNESCO Latvijas Nacionālā ko-
misija sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lie-
tuvā un Igaunijā īsteno projektu „Baltijas 
ceļa stāsti” ar mērķis veicināt sabiedrības 
izpratni par Baltijas ceļa notikumiem caur 
dzīvo vēsturi – Baltijas valstu iedzīvotā-
ju stāstiem. Apkopotie stāsti būs pieejami 
interneta platformā www.thebalticway.eu, 
kur visa gada garumā ikviens sociālo tīklu 
lietotājs caur savu lietotāja profilu varēs 
pievienoties virtuālajam Baltijas ceļam, 
iesaistīties daudzveidīgās virtuālās sociālo 
tīklu aktivitātēs, iegūt aktuālo informāciju 
par Baltijas ceļa 25. gadadienas aktivitātēm 
un projektu, kā arī publicēt savu Baltijas 
ceļa stāstu. Arī Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas skolēni, darbinieki, vecāki, ģi-
menes un draugi aicināti iesaistīties šī pro-
jekta aktivitātēs.

Taču, kamēr stāsti vēl tikai top, Ķegu-
ma skolā tika noorganizēts vēl nebijis pa-
sākums – brīvdabas kinozāle, kad 8.sep-
tembra vakarpusē uz aktu zāles sienas 
tika demonstrēta režisora Askolda Saulīša 
dokumentālā filma „Atmodas antoloģija” 
(recenzija te http://bit.ly/1qhhcKD ). Āra 

kino bija sanācis skatīties pārsteidzoši liels 
pulks interesentu – jaunieši, skolotāji un ģi-
menes ar bērniem (mazie ne tikai rotaļājās 
savā nodabā, bet drīz vien aizmiga vecāku 
klēpjos, ratiņos vai tika nogādāti mājās). 
Ķeguma skolas Skolēnu padome un direk-
tora vietniece audzināšanas darbā Sandra 
Bērziņa izloloja šo pasākumu, aicinot sko-
lēnus ar krītu skolas priekšā uzzīmēt lielas 
Baltijas valstu kontūras, kurās ķegumieši 
vēlajā vakara stundā iededza sveces – sim-
bolu gaismai, mieram, piemiņai, cieņai un 
neatkarībai.

Ja kāds jautātu man, kā nu bija – vie-
nā teikumā to nepateikt. Tas bija skaists 
vakars, kurā odi tikai pabiedēja, bet vaka-

ra vēsma lika ciešāk ietīties līdzpaņemtajā 
pledā. Nekur negribējās steigties, jo filmas 
rāmais plūdums, atzīstamā attēla un skaņas 
kvalitāte, interesantie foto un video kadri, 
pārdomātās intervijas un kopības plecs pie 
pleca sajūta lika aizmirst to, ka visi citi kaut 
kur daudzstāvu māju kambaros jau bužina 
spilvenus vai skatās savu – sapņu kino.

Vēlāk, kad pastaigas solī devāmies mā-
jup, pie skolas turpināja mirdzēt gaismiņas, 
šķindēja gaiss, sakarsušajiem sveču trauku 
vāciņiem krītot. Lai arī ārā nakts, Lāčplēsis 
manī pasmaidīja – mūsu tauta imodusies, 
Melnajam bruņiniekam celties neļaus.

Katrīna Rotgalve

Cik vien labi spēj, dari to, kas tev
vislabāk padodas, un savā dvēselē
apjautīsi, ka tev pieder pasaules
dižākie sasniegumi. 

/O. Mandino/

Paldies, pedagogi, par jūsu darbu!  Lai pietiek spēka un pozitīvu emociju
iedvesmojot un mācot skolēnus, kuri veido mūsu nākotni!

Ķeguma novada pašvaldība
Sveic visus Ķeguma novada pedagogus

Skolotāju dienā!
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http://www.unesco.lv
http://www.unesco.lv
http://www.thebalticway.eu
http://bit.ly/1qhhcKD
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tēvu dienas pasākums „orientēšanās pa Ķegumu”
12. septembrī  jau otro reizi Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolā svinējām 
Tēvu dienu. Par godu stiprajiem mūsu 
skolas tētiem tika rīkotas orientēšanās sa-
censības pa Ķegumu, kurās piedalījās gan 
mammas, gan tēti, gan skolēni, gan sko-
lotāji. Priecē, ka  dalībnieku skaits aug ar 
katru reizi. Šajā gadā bija 11 ģimeņu vairāk 
– kopā – 25 ģimenes. Kopīgiem spēkiem,  
saliekot kopā Skolēnu padomes un 12. 
klases skolēnu galvas, izdomājām ne tikai 
sacensību maršrutu, bet arī kontrolpunk-
tus. Ar lielu degsmi un daudzajām idejām 
mēs izveidojām 11 kontrolpunktus, sākot 
ar skolas stadionu, līdz pat Krusta kalnam. 
Arī es nesēdēju malā, kopā ar Karīnu Atari 
lieliski atklājām šo pasākumu, palīdzēja arī 
skolotāja Sandra Bērziņa. Kad ģimenes bija 
veikušas visu maršrutu, kas bija norādīts 
uz katras kartes, neizpalika arī pasākuma 
galvenā  garšīgā balva – skolas ēdnīcas pa-
vārīšu īpaši gatavotā zupa. Nogaršoju arī es, 
tā tiešām bija izcili laba. Apkopojot punk-
tus un iegūtos rezultātus, mēs noskaidrojām 
sacensību uzvarētājus – skolotājas Agitas 
Kaļvas ģimene ar nosaukumu „Simpsoni”. 
Lepojamies ar visām ģimenēm, kas startēja 
un bija atsaucīgas šajā gadā. Arī uz nāka-
majiem gadiem gaidām tikpat lielu un vēl 
lielāku atsaucību, jo tikai kopīgā darbā  ir 
kopīgs spēks. Esmu lepna par mūsu skolas 
stiprajiem tētiem, stiprajām ģimenēm, šis 
bija grandiozs pasākums un atsauksmes arī 
ir ļoti pozitīvas un labas, katra ģimene, kas 
ieradās finišā, pateica kādu labu vārdu par 
šo dienu. Lieliska diena visiem kopā!

Megija Miķe,
skolēnu padomes pārstāve

rezultātu aPkoPoJumS tēvu dienaS orientēšanāS SacenSībāS 12.09.2014.
KomaNda Florbols dZiesma lidojošie šĶīvji Pie daugavas baložu sKola TreNažieri dižais KoKs KrusTa KalNs PuNKTi

CauNīši 9 5 3 7 20 4 1 10 59  (7. vieTa)

sPorTs 8 5 4 10 23 5 2 9 66  (2.vieTa)

CeTurTie - labāKie 9 5 5 5 19 4 2 10 59  (7. vieTa)

alise brīNumZemē 9 5 2 9 27 3 2 9 66  (2. vieTa)

ZirNeKļi 9 4 1 6 25 3 1 10 59  (7. vieTa)

simsoNi 8 4 5 5 27 5 3 10 67   (1. vieTa)

birZgalieši 8 4 3 3 23 4 2 10 57  (8. vieTa)

TraKie buruNduKi 9 3 5 9 22 3 1 10 62  (4. vieTa)

suPerTēTis 8 4 2 7 20 3 1 10 55  (10. vieTa)

veselības sTaCija 7 5 4 10 24 3 2 10 65  (3. vieTa)

Tēvs uN dēli 8 4 4 4 25 4 3 8 60  (6. vieTa)

TēTis uN 2 meiTas 10 5 3 2 25 3 3 10 61  (5. vieTa)

TeTo 10 5 4 4 20 4 2 10 59  (7. vieTa)

draKoNi 8 5 3 5 25 3 2 10 61  (5. vieTa)

Pērļu  ģimeNe 8 4 1 1 21 2 2 10 49  (12. vieTa)

darba rūĶi 8 5 5 1 26 3 2 10 60  (6. vieTa)

beKuCiems 8 4 3 3 25 4 2 10 59  (7. vieTa

TraKie suņi 9 1 5 2 26 4 2 6 55  (10. vieTa)

Zīles 9 5 1 8 20 5 2 6 56  (9. vieTa)

milZu lemPji 8 4 1 4 14 1 2 10 44  (14. vieTa)

CiemuPes 9 4 4 2 19 5 2 2 47  (13. vieTa)

TraKā ģimeNe 9 4 5 8 20 4 2 9 61  (5. vieTa)

CaKuļi 8 2 2 6 20 4 3 8 53  (11.vieTa)



Bērnu futbols
Gandarīts varu secināt, ka Ķeguma bēr-

nu (2007. – 2008.g. dzim.) futbola klubs 
uzņem jaunus „apgriezienus”. Tikai nepil-
nu gadu atpakaļ treneris Gatis sapulcēja 
bērnudārza „Gaismiņa” puikas un izveidoja 
futbola komandu. Varu tikai apbrīnot trene-
ra pacietību, uzņemoties darbu ar tik jau-
niem spēlētājiem, kuri sākumā pat nezināja, 
kas ar to bumbu ir jādara. Gatis ar puikām 
darbojas no visas sirds un patikas, cītīgi 
trenējot jaunos futbolistus arī visā vasaras 
periodā, organizējot draudzības un izbrau-
kuma spēles Ogrē, Valmierā, Koknesē un 
Smiltenē. Bērni ar savu aizrautību futbola 
pasaulē ieveda arī mūs, vecākus, kuriem 
tagad sava dzīve jāpieskaņo futbolam. 
Puikām ļoti patika arī jautrā draudzības 
spēle ar pašu mammām, kuras nemitīgi uz-
mundrināja līdzjutēji tētuki. Vērojot bērnu 
izaugsmi, secinu, ka tie puikas, kas regulāri 
apmeklēja treniņus, šī gada laikā ir strauji 
progresējuši savā fiziskajā un intelektuālajā 
attīstībā, jo futbols māca ātri domāt, veikli 
kustēties un darboties komandā. Kopējā 
darba rezultāti ir acīmredzami: 28.08.2014. 
Smiltenes spēlēs vārtus mūsu komandas 
labā guva futbola aprindās jau pazīstamais 
Roberto Fantastiko, Ralfs un Markuss. Arī 
visi pārējie komandas biedri cīnījās ener-

ģiski. Spēles azarts aizrāva arī līdzjutējus. 
Vienas otras mūsu mammas balss tembrs 
pārspēja pat treneru skaļās balsis. Puikas, 
saņemot trenera un vecāku atzinību pēc 
kārtējās izbraukuma spēles, spilgtu iespaidu 
pārņemti, uz jaunām uzvarām iedvesmoti, 
priecīgi atgriezās mājās.

Izsaku pateicību Ķeguma pašvaldības 
darbiniekiem par atbalstu ar autobusu ceļo-
jumos pa Latviju!

Paldies par sadarbību, visu jauno futbolistu 
vecāku vārdā,

Arvis Mazais, Roberta tētis
P.S. Aicinām pieteikties „karsējmeitenes”! 
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mazie futbolisti cīnās…
Aizritējis gads, kopš Ķegu-

mā tiek piedāvātas nodarbības 
mazajiem futbolistiem. Gada 
laikā esam ne tikai cītīgi mā-
cījušies un pilnveidojuši savas 
prasmes un iemaņas futbola 
spēlē, bet ar lielu entuziasmu 
pārstāvam savas pilsētas vārdu 
dažādās sacensībās, kas šogad 
norisinājās Valmierā, Smilte-
nē, Ogrē. Lai gan mūsu treniņu 
pieredze ir salīdzinoši maza, 
šajā gadā esam sasnieguši labus 
rezultātus un noslēdzot vasaras 
futbola sezonu, turnīra tabulā 
esam pa vidu, kas priekš pirmā 
gada ir ļoti labs sasniegums. Par 
mūsu sezonas labāko spēlētāju 
atzinām Robertu Mazo.

Lai pilnveidotos, aizvadām 
arī dažādus draudzības turnīrus 
ar Aizkraukles un Kokneses ko-
mandām. Esam sadraudzējušies 
un priecīgi par kopīgām aktivi-
tātēm. 

Mazo futbolistu vecāki ir tik 
pat aktīvi, kā mazie sportisti. 
Šogad esam aizvadījuši turnī-
ru, kurā mazie censoņi sacentās 

ar savām mammām draudzības 
spēlē un pierādīja, ka ir gana 
jestri spēlētāji. Paldies mam-
mām par dalību un tētiem par 
atbalstu. 

Nobeigumā gribu teikt lielu 
paldies vecākiem par atsaucību, 
līdzi jušanu un sapratni. Par to, 
ka atbalstāt savus bērnus. Pal-
dies Ķeguma novada domei, 
kura atbalsta mūs ar transportu 
un nogādā mūs uz sacensību         
vietām.
Papildus šogad tiek piedāvātas 
nodarbības un uzņemti jaunie 
spēlētāji 2009. un 2010. gadā 

dzimušiem bērniem.
Nodarbības notiks no 

1. oktobra Ķeguma skolas
sporta zālē divas reizes nedēļā:

Otrdienās
plkst. 18:00 – 19:00

Piektdienās
plkst. 18:00 – 19:00

Vairāk informācija pa
T. 26354356 (treneris Gatis)

Ar cieņu, futbola treneris 
Gatis Ciematnieks

Pirmajā rindā no labās sēž: Rodrigo Seržants, Mārcis Dzelmītis, Emīls Buls, Mar-
kuss Kaļva, Matīss Aizstrauts. Otrajā rindā no labās treneris Gatis, Roberts Mazais, 

Ralfs Speldziņš, Lūkass Siliņš.)



tomes sporta spēļu sezona noslēgusies
6. septembra rīts ir klāt! Spoži spīd sau-

līte un viens no mūsu Tomes labajiem rū-
ķīšiem jau ir uz Tomes sporta laukuma un 
rušina smiltis, lai volejbola cienītāji varētu 
netraumējot kājas, sekot bumbas norādīta-
jam virzienam.  Tajā pašā laikā notika ak-
tīva sponsoru apbraukāšana, lai mūsu spē-
lētgribētājiem un līdzi jutējiem būtu pašas 
svaigākās un gardākās maltītes pēc  smagā 
darba.  

Pulkstens jau tuvojas pirmajai pusdien-
laika stundai, un uz laukuma jau ir pirmie 
entuziasti iemēģināt spēkus dažādos sporta 
veidos.  Mirkli vēlāk, kamēr top bērnu at-
rakcijas, pa vienai mašīnai rindiņā sarodas 
arī Ķeguma, Lielvārdes, Tīnūžu u.c. pilsētu 
sportisti. Nedomājiet, Tomes sportisti arī 
jau ir uz laukuma un aktīvi rosās, lai svētki 
noritētu veiksmīgi un skaisti! 

Nu jau ir sākušies ilgi gaidītie sporta 
svētki, sportisti iesildās un nesteidzīgi do-
das uz tikšanos ar pretiniekiem. 

 Futbolā pavisam pieteikušās
bija 4 komandas: 

1. vieta „Kāda starpība”
(Aivis Jonikāns, Alvils Kļaviņš, Kristaps 
Deksnis, Igors Ushopovs, Linards Griķis, 

Edgars Dārznieks, Aigars Rozenbergs, 
Gatis Torsters, Mārtiņš Siliņš),

2. vieta „Avotu united”,
3. vieta „Zirga grēksūdze”.

Volejbolā, kā nevienu gadu – 11
komandas:

1. vieta „Kapara naglas”
(Ramona Buliņa, Deivids Strazdiņš,

Kristaps Rūde),
2. vieta „Čiekuri”

(Gunita Kuģe, Mārcis Bērziņš,
Jānis Zemzāle),
3. vieta „Vilki”

(Inta Agriņa, Raivis Šaraks, Māris Grants).
Bija arī individuālās sacensības bēr-

niem, kurās aktīvi piedalījās Toms Dmit-
ročenko, Gita Vītola, Lāsma Speldziņa, 
Kaspars Voskāns, Olīvija Kārkliņa, Oskars 
Ofmanis un Markuss Logins, kā arī pieau-
gušajiem – sieviešu krokets un vīriešu kro-
kets.  

Vīriešu konkurencē:
1. vieta Sīmansons Gundars,

2. vieta Tarvids Kārlis,
3. vieta Jonikāns Aivis.

Sieviešu konkurencē:
1. vieta Speldziņa Vaira,
2. vieta Bergmane Gunta,

3. vieta Duncīte Anna

Kad jau aktīvā sportošana tuvojās pusei, 
pateicoties SIA „Rubeņi”, ikviens sportists 
varēja remdēt izsalkumu  garšīgajā Rube-
ņu produkcijā, kurai klāt našķojāmies ar 
„Imantas maiznīca”  dāvātājām  svaigi cep-
tām maizēm. 

Nupat pirmais izsalkums bija remdēts, 
kad ar Tomes labo rūķīšu palīdzību tapa 
super gardā stores zupa, taču, lai to pagata-
votu, bija nepieciešami produkti, ko mums 
sagādājā BIOR zivju audzētava „Tome” , 
un Z/S „ Stilbji”. 

Vislielāko satraukumu sporta spēļu da-
lībniekiem ieviesa stafete – virves vilkša-
na, kurā bija pieteikušās trīs drosmīgākās 
komandas.  Tik spēcīga un sīva cīņa nekur 
vēl nebija redzēta.  Ikviena līdzi jutēja sirds 
ātrāk sāka sisties, jo gaisā virmoja tik liela 
vēlme un spēks būt labākajam. 

Sportisti pēc lieliskām pusdienām uzrā-
dīja savus lieliskos rezultātus – 

1.vieta „Avotu united”,
2.vieta „Zirga grēksūdze”,
3.vieta „Kāda starpība”.

Sporta spēles noslēdzām ar apbalvoša-
nu turpat uz leģendārajām traktoru riepām, 
un teju pēc brīža, kad sportisti bija pārta-
puši skaistās balles kleitās un uzvalkos, 
jau tikāmies ballē Tomes tautas namā, kur 
mūs visus ar skanīgām un skaistām dzies-
mām  dejas virpulī iegrieza grupa „Nakts 
Pastaiga”, par ko paldies personīgi jāsaka 
„Nariņu” Ērikam!  Kad pulkstens tuvo-
jās pusnaktij, biedrības „Tomes attīstībai” 
priekšsēdētājs teica svinīgu runu, pēc kuras, 
visi zālē klātesošie devāmies baudīt „Aldi” 
sarupēto salūtu mūsu laureātiem! Oficiālā 
daļa bija beigusies un dejas varēja turpinā-
ties, nerimstoties muzikantu dzidrajām bal-
sīm.  Kad rītausma jau tuvojās, tautas nama 

durvis tika slēgtas ar cerību, ka nākamgad 
šeit atgriezīsimies tikpat kuplā un skaistā 
skaitā! 

Ir jāsaka liels paldies mūsu atbalstītā-
jiem, bez kuriem šie svētki nebūtu tapuši 
tik piepildīti un skaisti! Liels paldies bērnu 
atbalstītājiem – „Egmont Latvia”, personīgi 
Kristīnei Ķīsei par dāvātajām bērnu grā-
matām, „Skrīveru Saldumi” par saldajām 
dāvanām.  Tik pat neizsakāmi liels paldies 
Zaķumuižas ūdenim, kas veldzēja slāpes 
ikvienam sportistam.  SIA „Rubeņi”, pe-
rosnīgi Jurim,  par dāvātajiem groziem, kas 
bija pilni ar Latvijas labumiem, ko varējām 
izmantot ballē kā cienestu. BIOR zivju au-
dzētavai „Tome”, perosnīgi Ivaram,  par lie-
lisko stori zupai un 20 forelēm spēcīgajiem 
virves vilcējiem. Z/S „Stilbji”, personīgi 
Mārtiņam, par ekoloģiskajiem dārzeņiem 
zupai. „Dimantu kalnam”, par dāvātajām 
ieejas biļetēm uz lielisko piedzīvojumu par-
ku tepat Rembates tuvumā. Skaists paldies 
Sandrai Cakulai par brīnīšķīgajiem ziedu 
pušķiem laureātiem. Vērtīgs paldies SIA 
„Zemnieku vet.aptieka”, personīgi  Ilmā-
ram Zemniekam, kā arī Viesturam Teicā-
nam, kurš  vienmēr zinās, kā viss precīzāk 
palīdzēt! Spožais un krāšņais paldies „Aldi” 
pirotehnika, personīgi Initai, par brīnums-
kaisto salūtu, kas priecēja acis ikvienam 
sportistam un balles apmeklētājam.  Šie 
svētki nebūtu tapuši, bez Ķeguma novada 
domes, Ķeguma kultūras nama, personīgi 
Inesei, un Tomes pagasta pārvaldes, per-
sonīgi Ilonai Ofmanei, lielā atbalsta.  Liels 
paldies Ērikam Ofmanim, kas agrā rītā pa-
rūpējās par volejbola laukumu, lai spēlētā-
jiem nebūtu jālēkā pa cietu zemi.  Sirsnīgs 
paldies Guntai Bergmanei par plakāta iz-
veidošanu, savukārt „Zelta Ābelei” par šī 
plākāta uzlikšanu uz papīra, jo bez viņiem, 
sporta cienītāji nebūtu informēti  par šiem 
skaistajiem svētkiem! Paldies Alīnai Beļa-
kovai, Līgai Eniņai, Laurim Kuriņam un 
Marijai Berķei par aktīvu dalību un lielu 
palīdzību, lai mēs visi varētu baudīt šos ne-
izsakāmi burvīgos svētkos! 

Šīs sporta spēles tika veltītas sen aiz-
mirstai tradīcijai „Ceļojošais Kauss”. Ar 
sportistu palīdzību, šis kauss atkal ir ierau-
dzījis dienas gaismu! Atliek vien cerēt, ka šī 
tradīcija dzīvos  ilgus gadus!

Anna Duncīte – Ofmane, 
biedrības „ Tomes attīstībai” valdes locekle
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PaldieS Sakam: Sia  zemnieku vet. aptieka, Sandrai cakulei, viesturam teicānam, zelta ābelei un z/S Stilbji

http://kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/sports/353-tomes-sporta-spelu-sezonas-noslegusies


Mūžībā aizgājuši
Tajās lapās,

Ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Pēteris Tula (1939)
Uldis Plūmītis (1952)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

5. oktobrī plkst. 9:00 
Ķeguma ev.luter. draudzes
Pļaujas svētku dievkalpojums
Ķeguma novada bibliotēkas 2.stāvā 

vadīs mācītājs Ingus Dāboliņš

Paldies!
Sirsnīgi pateicamies „Zaķu” saimniecei

Lindai Ratkevičai par dāsno košumkrūmu un 
augu dāvinājumu!

 Ķeguma novada SAC „Senliepas”  kolektīvs 

Sirsnīga pateicība
Trenerim Gatim Ciematniekam par nesav-
tīgi ieguldīto laiku un darbu Ķeguma jauno 
futbolistu komandas sagatavošanā Vidze-

mes reģionālajam jaunatnes futbola čempio-
nātam. Un liels paldies Ķeguma novada 

domei par transporta atbalstu

Mazo, bet sparīgo futbolistu vecāki!

Ķeguma novada SociālaiS dieneStS organizē labdarībaS akciju ar mērĶi palīdzēt jaunajām 
māmiņām, kurām nepieciešamaS pirmāS lietiņaS jaundzimušajiem.

Meklējam:
zīdaiņu ratiņus (1 gab.), zīdaiņu gultiņas (2 gab.) ar matracīšiem, zīdaiņu segas, zīdaiņu gultas veļu,

drēbītes pirmajiem mēnešiem (bērniņi nāks pasaulē ziemā), pamperi un citas lietas.
Aicinām ziedot tīras, nesaplēstas un labā stāvoklī esošas mantas! Kā arī  trūcīgajām ģimenēm ar bērniem ļoti nepieciešama gultasveļa, segas un spilveni.  Ja 

vēlaties ziedojot palīdzēt Ķeguma novada ģimenēm, lūdzam sazināties ar Ķeguma novada Sociālo dienestu pa t. 65038896 vai ierasties personīgi Ķeguma novada 
Sociālajā dienestā Komunālajā ielā 3, Ķegumā. Apmeklētāju pieņemšana:

Pirmdienās no plkst. 8:30 – 11:00 un 13:00 – 17:00. Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 11:00 un 13:00 – 17:00.
Pārējās darba dienās mantas var nodot, iepriekš vienojoties par konkrētu laiku. Ir iespēja ziedotajām mantām, Ķeguma novada robežās, aizbraukt pakaļ.
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3. Oktobrī plkst. 19:00
Tomes tautas namā

Birzgales amatierteātris aicina uz izrādi 
Andris Niedzviedzis

"Dūdene zin!"
Režisores

Mārīte Skābarniece un Rita Reinsone

Lomās:
Dūdene - Antra Petrova

Mirta - Alda Garašiņa
Vita - Inese Pilāne

Ješka - Agris Križanovskis
Tamāra - Anita Skosa

Jete - Sarmīte Pikaļeva
Inga - Irēna Tampa

Renārs - Raimonds Rastjogins



Ķeguma tautas namā

VeselīBu Veicinoša
ritmiskā Vingrošana

Pirmā nodarbība
6. oktobrī plkst. 18:00

Nodarbības vada: Laima Semionova

Vingrošana
sievietēm!

Ar 1.oktobri AtsākAm
vingrošAnAs nodArbībAs

sievietēm

Vingrošanas nodarbībās iekļautas:
•	Pilates
•	Kalanētika
•	Strečings
•	Spēka vingrojumi

Nodarbības notiek Ķeguma  skolas 
aktu zālē pirmdienās un trešdienās 

plkst. 18:30 – 19:30
Sīkāk info t. 22329190 

Nodarbības vada:
Linda Markusa Ciematniece 

Uz tikšanos!

1. oktoBrī
Starptautiskajā veco ļaužu dienā

Birzgales muzejs „rūķi” 
aicina  seniorus uz Ikšķiles

vidusskolas jauniešu sagatavoto
o.Vācieša dzejas kompozīciju 

„MEITENEI  NO  MANAS  KLASES” 
Sākums plkst. 13:30

Uzvedumā piedalīsies arī priekšmets no 
muzeja krājuma – vecais, mīļais skolas sols

Birzgales Tautas nams 
organizē braucienus uz

sekojošām Nacionālā teātra 
izrādēm:

30. OKTOBRī
Tautas komēdija 2 daļās

„LATGOLA.LV – 2”
Danskovīte

Biļetes cena 14,50 EUR
Pieteikties un samaksāt līdz 7. oktobrim

28. novembrī
Komēdija 2 daļās

„Divu kungu kalps”
Ričards Bīns

Biļetes cena 14,50 EUR 
Pieteikties un samaksāt līdz 7. novembrim

T.  29424612

REMBATES PAKALPOJUMU
CENTRā 

8. oktobrī plkst. 18:00 
Rembates bērnu radošās grupas

rudens izstāde
„Rudentiņš bagāts vīRs”

Lai izstāde būtu krāšņāka arī iedzīvotāji 
aicināti nest savas dārza bagātības uz 

Rembates pagasta pārvaldi
7. oktobrī no plkst. 10:00 

25. oktobrī plkst. 21:00 
Rudens balle

„nāk Rudens izgReznot latviju”
Balles apmeklētāji tiek aicināti ģērbties krāsaini un 

spilgti, jo krāšņākā tērpa īpašnieku gaidīs balva! 
Ieeja: 3,00 EUR

PaklausĪgs suns!
nodarbības grupā un individuāli no

4 mēnešu vecuma. t. 25951842

,,ĶEgUMA APļI – 2014’’
sezonas noslēgums

1. oktobrī PlkSt. 19:00

4.oktobrī plkst. 11:00
Ķeguma Stadionā

ĶEgUMA zIbENSTUrNīrS fUTbOLā 
(2007.g.dz. zēnu komandām)

tomeS tautaS namS
 7. oktobrī atkārtoti pēc iedzīvotāju

lūguma, organizē ekskursiju uz
rīgas meža kapiem, gide Aija

Ekskursijas izmaksas 9.00 EUR
Izbraukšana no Ķeguma

plkst. 9:30 atgriešanās plkst. 14:00  
informācija un pieteikšanās pa t.27843230

tomeS tautaS  namS  organizē
 braucienuS  uz  teātra  izrādēm
8. oktobrī uz nacionālā teātra izrādi 

„ mans nabaga tēvs”
biļetes cena - 8.00 EUR , transports - 3,50 EUR
Pieteikties un samaksāt līdz 17. septembrim
30. oktobrī uz dailes teātra izrādi

„ vakariņas ar elvisu”
biļetes cena - 8.00 EUR, transports - 3,50 EUR

Pieteikties un samaksāt līdz 3. oktobrim
t.  27843230

izbraukšana  no Ķeguma plkst. 17:00
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PrivātSludināJumS
Pārdod riņķzāģi, 2 ripas, stabila metāla pamatne, 
motors trīsfāzes, 1,7 kilovati. Var izmantot arī apzā-
ģēšanai. Atrodas Tomes pag. T 26598868
Meklējam mīļu, gādīgu un ļoti atbildīgu auklīti savai 
2,3 gadus vecai meitenītei.  Darbs pēc nepiecieša-
mības (apslimšana u.c.) mājās. T. 26102764
Piedāvāju attīstošas montesori nodarbības bēr-
niem individuāli un grupā, un privātstundas skolē-
niem matemātikā un latviešu valodā pie sevis mā-
jās Ķegumā. Elīna T. 25938384
Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā. T 26182284
Firma veic asenizācijas pakalpojumus sākot ar          
20 EUR, arī brīvdienās. T. 26597316
Pārdod divu stāvu ķieģeļu garāžu – kooperatīvā 
SPRIEGUMS – 2. Izmērs: 3,9m x 6m. Garāžas platībs 
43 m2. Vārtu augstums ļauj iebraukt džipam vai 
mikroautobusam, kā arī garāžai uzlikts jauns jumta 
segums. T. 29296936

SIA „KlIerS” /Lic.Nr. CS-2ME0035/
sadarbībā ar SIA „Rembates Metāls” 

• iepērk metāllūžņus
• iepērk transporta līdzekļus 
• norakstām, utilizējam a/m
• izbraucam pie klienta

D.d.: 8.00-17.00; Sestd.: 8.00-15.00
Laikā 17.00-22.00, un brīvdienās

nodošanu saskaņot pa telefonu Nr. 29320387
Ķeguma nov., Rembate, Katlu iela„Viktoros”, 

T. 29320387, 65055821
• iepērk mežus īpašumā, cirsmas

• kopj privātos mežus, jaunaudzes
• l/s zemju apaugumu novākšana

T. 29188981

Biedrība Tomes sieviešu klubs 
„ĀBELE”

aicina savā radošajā pulkā jaunas 
dalībnieces, kuras vēlas ar mums kopā 
darboties sevis pilnveidošanā. Mācīsi-
mies viena no otras, dāvināsim savas 

prasmes un zināšanas sabiedrībai.
Informācija pa T. 26438089

biedrības valdes locekle – Sarmīte Pugača

tomes tautas namā
17. oktobrī plkst. 21:00

deju vakars

„Rudens lapu 
viRpulī”

Kopā ar muzikālo apvienību
„Rēzus pozitīvs”

Ieeja : 3.00 EUR
Galdiņu rezervācija pa T.27843230, 65067977

Tomes tautas nams aicina pievienoties
jaunus dalībniekus amatierkolektīvos
Tomes tautas nama amatierkolektīvi un nodarbību laiks:

bērnu radoša studija „Skanis”
vadītāja Liga Valaine

vecākā grupa( no 10 – 16 gadi)
otrdienās  no plkst. 16:30 – 18:00

mazākā grupa ( no 3 gadu vecuma)
otrdienās no plkst.18:00 – 19:00

folkloras kopa „graudi” 
vadītāja  Dace Priedoliņa

Trešdienās no plks. 18:30 – 21:00

Amatierteātris 
vadītājs Oskars Ancveriņš

Ceturtdienās no plkst. 19:00 – 21:00

Dāmu vokālais ansamblis
vadītāja Ingrīda Klepere

otrdienās no plkst. 18:30 – 21:00

Veselības vingrošana
vadītāja Linda Ciematniece

Pirmdienās, trešdienās no plkst. 16:30 – 18:00

 Ķeguma tautas namā 
RUDENS GADATIRGUS

Ķeguma zaļajā tirdziņā
11. oktobRī no plkst. 9:00

Tirgotājiem pieteikties pa t. 22010300; 65038875

***
biedRības „ atceRies latviju”

ceļojošā izstāde „Ķeguma novads”
Ķeguma tautas namā skatāma no 13. oktobra
Birzgales tautas namā skatāma no 27. oktobra

Izstāde tapusi pateicoties
Ķeguma novada domes atbalstam

***
18. oktobRī plkst. 18:00 

Ķeguma jauniešu kora gada
jubilejas koncerts

Koncerta viesi – Birzgales tautas nama 
vokālais ansamblis „Tikai tā”

Būsiet mīļi gaidīti!

***
24. oktobRī plkst. 19:30 

Ķeguma tautas namā
LATVIEŠU POZITīVO

FILMU VAKARS
Programmā:

Plkst. 19:30 filma „Nāc ar mani padejot” 
(režisors Dz. Dreibergs)

Filma par jaunību, jauniešu dienām un
nedienām, kas izspēlētas uz Deju svētku

lielās skatuves…
Plkst. 20:15 filma „Baltie zvani” 

(režisors I. Kraulītis)
Filmas sižetā maza meitenīte atpaliek no saviem 

biedriem, metāllūžņu vācējiem, un dodas        
automašīnu straumes piepildītajā pilsētā.

Filma ir kā spilgta 60. gadu Rīgas liecība…
Plkst. 20:40 filma

„Vecāks par 10 minūtēm”
(režisors H. Franks)

10 minūšu garumā fiksēta bērnu emociju un 
izjūtu gamma leļļu teātrī…

Par filmu tapšanas aizkulisēm pastāstīs
Latvijas kino savienības projekta

„Kino visiem un visur Latvijā” vadītāja Ieva Pitruka
Ieeja filmu vakarā –1.50 EUR

***
Ķeguma tautas namā darbību atsāk

MāMIŅU FORUMS
8. oktobRī plkst. 11:00

viesosies pedagoģe Elīna Tolpežņikova
ar Montesori lekciju „Maņu attīstība”

Gaidīsim jaunās māmiņas un viņu atvasītes
katru trešdienu plkst. 11:00 Ķeguma tautas
namā interesantās nodarbībās un vienkāršās 
tikšanās reizēs, kas papildinās ikdienu, dos
jaunus iespaidus un pieredzi. Uz tikšanos!

***
25. oktobRī plkst. 17:00 

Vokālā ansambļa „Kvēlziedi”
sadraudzības koncerts

Sadraudzības kolektīvi:
Ciemupes tautas nama jauktais

vokālais ansamblis „Invita”
Skrīveru kultūras centra sieviešu

koris „Baltābele”
Ikšķiles tautas nama vokālais

ansamblis „Saulgrieži”

31. oktobRī plkst. 19:00 
Ķeguma parkā pretī tautas namam

HELOVīNA ĶIRBJU PARāDE
Izgreb savu Helovīna ķirbi, saposies

svētkiem, saņem dūšu un nāc spokoties 
kopīgā Helovīna ķirbju parādē!

Apbalvosim centīgākos un sabiedēsim 
nopietnākos!

Pēc pasākuma Helovīna ķirbjus varēs
atstāt izstādei Ķeguma tautas namā

***
Laba sirds ir visa sākums,
Laba sirds ir visa beigums,

Vairāk cilvēks nespēj sasniegt.

mūsu vidū iR šī gada Ķeguma novada 
lepnums, tāpēc gaidīsim jūsu vēstules paR 

iedzīvotājiem aR kuRiem mēs
vaRam lepoties. 

Vēstules Jūs varat iesūtīt elektroniski
Inesei Marcinkianai uz e-pastu

inese.marcinkiana@kegums.lv vai nodot 
Tomes, Birzgales, Ķeguma tautas namos, 

Rembates pakalpojumu centrā vai Ķeguma 
novada domē pie sekretāres līdz

1. novembrim. 
Titula „Ķeguma novada lepnums”

ieguvējus godināsim Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienas svētku koncertā 
16. novembrī Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolas aktu zālē.
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