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Laulības!
Balta, balta šodien diena,
Laikam divas saules spīd,
Jūsu mīlas pilnās sirdīs

Silts un zeltains mirdzums krīt.
Ķeguma novada Ķeguma dzimtsarakstu

nodaļā laulību noslēdza:
Vladimirs Kisļickis un Larisa Ambrosova

Viljams Lorents Mors un Klinta Liepa
Sveicam!

Atklāts Tomes dienas centrs

20. janvārī, pārgriežot simbolisko sarkano len-
tu, svinīgi tika atklāts Tomes dienas centrs. Cen-
tra atklāšanas pasākumā lentu pārgrieza Ķeguma 
novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols un 
priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls. Atvēršanas 
svinībās sanākušos viesus ar savām dziesmām 
iepriecināja Tomes bērnu ansamblis un jauniešu 

kora dalībniece Anna Duncīte Ofmane. Pasākuma 
laikā simboliskas dāvanas un laba vēlējumi tik sa-
ņemti no sieviešu biedrības „Ābeles” un Tomes 
tautas nama vadītājas Sarmītes Pugačas. Pēc svi-
nīgās atklāšanas, pasākuma viesiem bija iespēja 
tuvāk iepazīties ar dienas centra telpām un pie 
kafijas tases pārrunāt gūtos iespaidus. 

Skaitīsim laimīgos mirkļus, 
Kuru mūžā bijis tik daudz - 

Ar tiem mēs bagāti esam 
Un novecot nebūs ļauts!

Sveicam februāra jubilārus!
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Esi sveicināts, mazulīt!
Starp dzīvības zvaigznēm daudzām,

Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem,

Vecāku mīlošā sirds.
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā

reģistrētie jaundzimušie:
Rūdolfam Dumpim un Agnesei Vovčenko dēls Emīls

Rūtai Kuriņai meita Emma
Viktoram un Tatjanai Dzērvei dēls Maksims 
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Vladimiru Bistrjakovu
Gunu Cauni 
Anitu Dančausku
Antru Dūdenu 
Igoru Keiri 
Ilonu Klimani 
Ausmu Medni 
Ingu Lazdupi 
Viju Šaicāni 

Raiti Bindi
Viktoru Butkusu
Mihailu Kovaļevski
Juri Parfenovu 
Intu Pastari 
Ļubovu Sergejevu
Jāni Strupo
Zigurdu Veidi
Andri Veidemani

Aivaru Ignātu 
Aivaru Petrenko 
Ēriku Putānu 
Raimondu Zālīti 
Rasmu Pavāri
Skaidrīti Sarmuli
Daini Strodu
Mārtiņu Virsi

Robertu Baltinu
Marutu Eiduku 
Valentīnu Fjodorovu 
Anitu Rebrovu 
Fjodoru Krupenkinu
Juri Lorencu

Beati Adamenko
Rutu Balodi
Viktoru Kondrašovu
Vilhelmu Kozlovu
Skaidrīti Ļubišu
Mārīti Šukajevu
Veru Tarasenkovu 

Robertu Bērtuli 
Malvīni Hiršfeldi - Mūrnieci
Maiju Slici

Benitu Kārkliņu
Jevgeniju Kusaņinu
Zintu Oliņu
Jāzepu Vucānu 
Andreju Zeinvaldu

Sinklitiniju Vanagu

Helenu Driņķi

Tūrisma uzņēmēju sanāksme
9. martā plkst. 10:00 Ķeguma novada domes Kultūras 

un sporta pārvalde aicina novada tūrisma uzņēmējus uz 
tikšanos Ķeguma dienas centra konferenču telpā (Liepu alejā 

1b, Ķegumā). Tikšanās laikā tiks spriests par aktualitātēm 
tūrisma nozarē novadā, Vidzemes reģionā un Latvijā, par 
2015. gada plāniem un sadarbību ar nozares asociācijām, 

pašvaldību un turpmāko darbību.



Pašvaldības darbi februārī
Februāra pirmajā sēdē novada dome ir 

apstiprinājusi pašvaldības 2015. gada bu-
džetu. Saskaņā ar Finanšu ministrijas prog-
nozi Ķeguma novada pašvaldības ieņēmu-
mi no  iedzīvotāju ienākuma un nekustamā 
īpašuma nodokļiem 2015. gadā tikai par 
4,3% pārsniedz 2014. gada plānotos ieņē-
mumus. Tā kā minimālās algas pieaugums 
no 2015. gada 1. janvāra ir noteikts 12,5% 
apmērā, paredzētais pašvaldības budžeta ie-
ņēmumu pieaugums nepieļaus atalgojuma 
līmeņa proporcionālu paaugstināšanu algu 
sistēmas ietvaros, augstākas kvalifikācijas 
darbiniekiem algu pieaugums būs krietni 
mazāks. Tā kā 2015. gadā bija jāplāno arī 
papildu izdevumi saistībā ar Ķeguma un 
Tomes dienas centru darbības uzsākšanu, 
budžetā līdzekļi iestāžu remontiem un in-
ventāra iegādei ir visai ierobežoti, lai būtu 
iespējams saglabāt pašvaldības līdzšinējo 
funkciju un pasākumu apjomu. Ņemot vērā 
makroekonomisko situāciju, kas var arī pa-
sliktināties, būs nepieciešams veikt izdevu-
mu efektivitātes papildu izvērtēšanu un arī 
ekonomiskāku režīmu noteikšanu vairākās 
darbības jomās. 

Saistībā ar siltumtrašu rekonstrukciju, 
kura tiek veikta Ķeguma pilsētā pēc SIA 

„Ķeguma Stars” noslēgtā līguma, š. g. va-
sarā būs nepieciešams veikt jaunu apkures 
tarifa aprēķinu, ņemot vērā jauno siltumtra-
šu bilances vērtību un plānotos zudumu 
samazinājumus. Plānotas arī sarunas ar AS 
„Latvenergo” par katlumājas tālāko darbību 
un iespējamo atsavināšanu pašvaldībai, jo 
ir beidzies katlumājas izbūves struktūrfon-
du projekta uzraudzības periods. Tā kā SIA 
„Ķeguma Stars” joprojām strādā ar zaudē-
jumiem, nepieciešams izskatīt dažādus ie-
spējamos pasākumus šo zaudējumu novēr-
šanai vai vismaz samazināšanai, tajā skaitā 
jautājumu par mājsaimniecību pieslēgu-
miem pie struktūrfondu projektos izbūvē-
tajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem.

Beidzot svinīgi atklāts arī Tomes dienas 
centrs un uzsākta darbība, lai gan centra 
iekārtošana vēl turpinās. Dome ir apstip-
rinājusi abu jaunizveidoto dienas centru 
pakalpojumu cenrādi, apmeklētājiem ir pie-
ejamas trenažieru zāles, dušas, veļas ma-
šīnas, semināru zāles un citi pakalpojumi. 
Centrā noteiktām apmeklētāju grupām pie-
ejami gan bezmaksas, gan maksas pakalpo-
jumi, arī atlaižu sistēma un pakalpojumi uz 
Sociālā dienesta lēmuma pamata.

Sakarā ar sala iestāšanos Liepu alejas  

rekonstrukcijas būvdarbi pārtraukti, tie 
tiks atsākti pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, 
kad zeme būs pavasarī atkususi. Saskaņā 
ar līguma grozījumiem SIA „IKO” darbu 
pabeigšanas termiņš noteikts līdz 20. mai-
jam. Sagatavots tehniskais risinājums un 
noslēgts līgums par ielas apgaismojuma 
sistēmas izbūvi pie Ķeguma dienas centra. 

Ogres ielā SIA „DGS”  arī ziemas aps-
tākļos turpina siltumtrašu rekonstrukcijas 
darbus Kohēzijas fonda projekta „Siltu-
menerģijas pārvades sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma 
pilsētā II. kārta” ietvaros, lai saskaņā ar 
līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūru struktūrfondu projekta darbus va-
rētu pabeigt līdz š. g. 1. jūnijam.

Turpinās ūdensvada avārijas novēršanas 
darbi Tomē. Darbu veikšanu būtiski traucē 
apstāklis, ka faktiski esošā ūdensvada iz-
būve savulaik ir veikta bez projekta un nav 
pieejami trašu tehniskie dati. Lai nodrošinā-
tu ūdensvada normālu ekspluatāciju, nepie-
ciešams ne tikai to rekonstruēt, bet arī saga-
tavot tehnisko un juridisko dokumentāciju.

Roberts Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti
ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku
bloku precizējumus, ja nepieciešams!

No šā gada 2. februāra Lauku atbalsta 
dienests (LAD) ir publicējis LAD publis-
kajā lauku reģistrā ainavu elementus (koku, 
krūmu grupas un dīķus). Lauksaimnieki 
tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos 
elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi 
ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī 
jaunus ainavu elementus. Lai precizētu vai 
iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir jāie-
sniedz bloku precizēšanas pieteikums. Gala 
termiņš bloku precizēšanas pieteikumu ie-
sniegšanai ir 2015. gada ir 1. aprīlis. 

LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz 
to, ka tikai ar ainavu elementiem ir grūti 
izpildīt prasību par ENP izveidošanu un/
vai uzturēšanu, tāpēc katram lauksaimnie-
kam ir jāizvērtē tas, kas vēl ir saimniecībā 
jāpaveic, lai tiktu ievērotas zaļināšanas pra-

sības. Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu 
zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sa-
gatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru, ko 
ir iespējams izmantot, lai veiktu aprēķinus 
par savu saimniecību. 

LAD atgādina, ka lai 2015. gadā sa-
ņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, ir 
jāievēro zaļināšanas prasības. Tās jāievēro 
saimniecībās, kurās aramzemes platība ir 
vismaz 10 ha.

Zaļināšana sastāv no:
- kultūraugu dažādošanas;
- ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) 
(papuves, pākšaugi, ainavu elementi, 
laukmalas) izveidošanas un/vai uzturē-
šanas 5% no aramzemes;
- esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastā-
vīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.

Plašāka informācija par zaļināšanas 
prasībām ir lasāma LAD mājaslapā izvēl-
nē „Zaļināšana”, kur var noskaidrot to, kas 
jāievēro katram lauksaimniekam, lai 2015. 
gadā platību maksājumus saņemtu pilnā 
apmērā, kā arī ir publicēta informācija par 
izņēmuma gadījumiem, kuros minētās pra-
sības nav jāievēro. 

Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs jāie-
vēro zaļināšanas prasības, uz platību mak-
sājumiem būs jāpiesakās elektroniski, tāpēc 
LAD aicina lauksaimniekus jau tagad kļūt 
par LAD Elektroniskās pieteikšanās sistē-
mas klientiem.

Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

+371 67027830
kristine.ilgaza@lad.gov.lv

www.lad.gov.lv
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izsludina konkursu par Ķeguma novada logo izstrādi
Ķeguma novada domes Kultūras un sporta pārvalde izsludina logo ideju konkursu.

Ikviens ir aicināts līdzdarboties, iesniedzot savu oriģinālo ideju, kā varētu izskatīties Ķeguma novada logo.

Darbus var iesniegt līdz 2015. gada 16. marta plkst.17:00
Ķeguma novada Logo  tiks izmantots dažādos Ķeguma novada informatīvajos un prezentācijas materiālos, interneta vidē, kā arī, lai veidotu vienotu un pievilcīgu novada tēlu un veicinātu

Ķeguma novada atpazīstamību. Darbi jānosūtas Ķeguma tautas namam, Ķeguma prospektā 4, Ķegumā, Ķeguma novadā, LV-5020, ar norādi „ĶEGUMA NOVADA LOGO”, uz aploksnes jānorāda 
pretendenta vārds, uzvārds, adrese, e-pasts (ja tāds ir) un tālrunis. Paraugu(-us) var iesniegt arī personīgi Ķeguma tautas namā, Ķeguma prospektā 4, Ķegumā, Ķeguma novadā,

katru darba dienu no 8:00 līdz 17:00. Vairāk informācijas konkursa nolikumā, kurš pieejams Ķeguma novada pašvaldības mājas lapas www.kegumanovads.lv sadaļā Kultūra.
Saskaņā ar konkursa nolikumu logo jābūt vienkāršam, viegli uztveramam, uzmanību piesaistošam, iespējai lietot dažādos mērogos, obligāta ir uzraksta „Ķeguma novads” klātbūtne, vēlamie 

atainotie elementi: Daugava, saule, taurenis, zelta zirgs, HES utt., vēlams dizainā izmantot ne vairāk kā 3 krāsas, jābūt lietojamam arī melnbaltā variantā.
Iesniegtos darbus vērtēs konkursa komisija.

https://eps.lad.gov.lv/greenery_calculator
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
mailto:kristine.ilgaza@lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv/


2015. gada 21. janvārī   
Nosaka VPII pedagogiem mēneša darba algas likmes ar 2015.
gada 1.janvārī:

Pedagogs un iegūtā pakāpe
Pedagoģiskā darba stāžs (gados)

mazāks par 5 no 5 līdz 10 lielāks par 10

Pedagogi pirmsskolas iestādē EUR 417,00 EUR 425,00 EUR 440,00

2015. gada 4. februārī
Apstiprina saistošos noteikumus Nr.1/2015 „Par grozījumiem 

Ķeguma novada domes 2014. gada 19. februāra saistošajos noteiku-
mos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””.

Apstiprina saistošos noteikumus Nr.2/2015 „Par grozījumiem 
Ķeguma novada domes 2014. gada 6. augusta saistošajos noteikumos 
Nr.12/2014 „Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpoju-
mu saņemšanas un samaksas kārtība”.

Apstiprina saistošos noteikumus Nr. 3/2015 „Par sociālā pakal-
pojuma sniegšanu Ķeguma novada pašvaldības servisa dzīvokļos”.

Pieņem saistošos noteikumus Nr.4/2015 „Par Ķeguma novada 
pašvaldības 2015. gada budžetu”.

Apstiprina ideju konkursa „Par Ķeguma novada logo izstrādi” 
nolikumu. 

Apstiprina nolikumu par skolēnu nodarbinātības organizēšanu 
vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā.

Apstiprina nolikumu „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināša-
nai Ķeguma novadā”. 

Nosaka servisa dzīvokļa statusu dzīvokļiem Nākotnes ielā 5 dz. 
2, Birzgalē, Birzgales pagastā, un Nākotnes ielā 5 dz. 1, Birzgalē, 
Birzgales pagastā.

Slēdz sadarbības līgumu ar Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas 
un jaunsardzes centru par interešu izglītības programmas „Jaunsargu 
mācību paraugprogramma” licencēšanu un tās īstenošanu Ķeguma 
novada jauniešiem Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, realizējot 
to 560 stundas mācību gadā.

Veic grozījumus lēmumā „Ķeguma novada pašvaldības amatu 
atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2015. gadā”.

Atbrīvo Agitu Gailīti no Ķeguma novada administratīvās ko-
misijas locekļa amata pienākumiem. Iekļauj Daci Skābeni Ķeguma 
novada domes Administratīvās komisijas sastāvā kā komisijas locek-
li-sekretāri ar 2015. gada 16. februāri

Apstiprina Ķeguma komercnovirziena vidusskolas izdevu-
mu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2015. gadā EUR 
250 726,84 (divi simti piecdesmit tūkstoši septiņi simti divdesmit 
seši euro un 84 euro centi) un nosaka norēķinu maksu par vienu citas 
pašvaldības audzēkni EUR 71,31 (septiņdesmit viens euro un 31 euro 
cents) mēnesī.

Apstiprina Birzgales pamatskolas izdevumu tāmi pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem 2015. gadā EUR 128 104,98 (viens simts 
divdesmit astoņi tūkstoši simts četri euro un 98 euro centi) un nosaka 
norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 116,04 
(viens simts sešpadsmit euro un 4 euro centi) mēnesī.

Apstiprina VPII Birztaliņa izdevumu tāmi pašvaldību savstarpē-
jiem norēķiniem 2015. gadā EUR 120 274,72 (viens simts divdesmit 
tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro un 72 euro centi) un nosaka 
norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 213,25 
(divi simti trīspadsmit euro un 25 euro centi) mēnesī. 

Apstiprina VPII Gaismiņa izdevumu tāmi pašvaldību savstarpē-
jiem norēķiniem 2015.gadā EUR 239 744,56 (divi simti trīsdesmit 
deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri euro un 56 euro centi) un 
nosaka norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 
149,09 (viens simts četrdesmit deviņi euro un 9 euro centi) mēnesī.

Apstiprina vienam bērnam nepieciešamās vidējās izmaksas sum-

mu pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanai mēnesī EUR 166 (viens simts sešdesmit seši euro).

Nosaka šādus domes autotransporta izmantošanas maksas pakal-
pojumu tarifus:
• Par visu transporta lietošanas laiku EUR/h 3.50 plus PVN (darba 

dienās darba laikā) vai EUR/h 7.00 plus PVN (brīvdienās, svētku 
dienās un darba dienās ārpus darba laika);

• plus maksa par katru nobraukto kilometru atbilstoši šī lēmuma 
1. tabulā norādītajam tarifam par konkrēto transportlīdzekli plus 
PVN.

Nr. 
p.k. Transporta veids Marka Valsts Nr. 

zīme
Maksa par km 

EUR/km

1.1. Autobuss

Ford Transit HH 3520 0,45
MERCEDES BENZ HP 5942 0,50
MERCEDES BENZ HP 5944 0,50
MERCEDES BENZ 0405 HJ 2116 0,60
MERCEDES BENZ 0405 HJ 2117 0,60
MERCEDES BENZ HJ 9712 0,60
VOLVO HZ 1855 0,60

1.2. Minivens FORD GALAXY FT 3562 0,45

Vieglā pasažieru 
a/m

VW CADDY HC 8385 0,45
TOYOTA COROLLA HF 6017 0,45
AUDI A4 HU 8324 0,45
AUDI A4 HO 8750 0,45
FORD FOCUS FT 3565 0,45

1.3. Transportlīdzeklis VW Transporter JC 8498 0,45

Par visu traktora Belarus 82 MK-01 lietošanas laiku:
• EUR/h 15.00  plus PVN (darba dienās darba laikā);
• EUR/h 17.00 plus PVN (brīvdienās, svētku dienās un darba die-

nās ārpus darba laika).
Par šī lēmuma 1.tabulas 1.1. punktā minēto autobusu izmanto-

šanu pašvaldības iestāžu vai Ķeguma novada nevalstisko organi-
zāciju (NVO) rīkotajiem pasākumiem, kuru mērķis ir sabiedriski, 
kultūras, sporta vai tautas jaunrades pasākumi tiek noteiktas šādas 
atlaides:

 100 % atlaide, nodrošinot pašvaldības finansēto amatierkolek-
tīvu un sporta komandu dalību, ja pasākums ir iekļauts gada plānā 
un to ir saskaņojusi novada Kultūras un sporta pārvalde:
• valsts dziesmu un deju svētkos un ar tiem saistītajās skatēs;
• valsts un starptautiska līmeņa festivālos, konkursos un sporta 

čempionātos, ja tiek pārstāvēts Ķeguma novads un tie notiek Lat-
vijas teritorijā;

• gadā ne vairāk kā 2 starpnovadu dziesmu un/vai deju pasākumos 
Latvijas teritorijā;

•  100 % atlaide pašvaldības iedzīvotāju dalībai Saeimas, Eiropas 
parlamenta un pašvaldības vēlēšanās, kā arī novada svētkos, sa-
skaņā ar pašvaldības izpilddirektora apstiprināto transporta kustī-
bas grafiku katram konkrētajam pasākumam;

 50 % atlaide, lai nodrošinātu:
• izglītojamo ekskursijas, kuras organizē novada izglītības iestā-

des, izņemot Ķeguma novada domes Izglītības veicināšanas no-
likumā paredzētās;

• noteiktas nozares pašvaldības iestāžu darbiniekiem organizētās 
ekskursijas vai pieredzes apmaiņas braucienam Latvijas terito-
rijā;

• gadā ne vairāk kā 2 kultūras un sporta pasākumus, kurus organizē 
pašvaldības teritorijā reģistrēta NVO, ar kuru pašvaldībai ir no-
slēgts sadarbības līgums;

 30 % atlaide, lai nodrošinātu:
• pašvaldības iedzīvotājiem organizētos pasākumus (ekskursijām, 

kultūras pasākumu apmeklējumiem u.tml.);
• pašvaldības finansētajiem amatierkolektīviem un sporta koman-

dām starpnovadu dziesmu un/vai deju pasākumos Latvijas terito-
rijā, kas ir virs šī lēmuma a) apakšpunktā minētā skaita.
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2015. gada 26. februāris

ĶEGUMA NOVADA DOME
2015. gada 4. februārī       APSTIPRINĀTS ar Ķeguma novada domes

2015. gada 4. februāra lēmumu Nr.48 (protokols Nr.3,22.§)

NOLIKUMS
Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā
1. Vispārējie noteikumi

1.1. Nolikums nosaka kārtību kādā Ķeguma novada pašvaldībā (turpmāk 
tekstā – Pašvaldība) deklarēti bērni piesakās Nodarbinātības valsts 
aģentūras (turpmāk tekstā – NVA) organizētajā nodarbinātības 
pasākumā „Nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, 
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs” (turpmāk tekstā – Nodarbinātības pasākums) pašvaldības 
izveidotajās darba vietās un pašvaldības līdzfinansētajās darba vietās, 
un kārtību, kādā uzņēmēji piesakās līdzfinansējuma saņemšanai par 
skolēnu nodarbināšanu vasaras periodā Nodarbinātības pasākuma 
ietvaros.

1.2. Pašvaldība nodarbina skolēnus pašvaldības izveidotajās darba 
vietās, ja komersanti nenodrošina pietiekamu darba vietu skaitu.

1.3. Līdzekļus Nodarbinātības pasākuma finansēšanai plāno pašvaldības 
kārtējā gada budžeta ietvaros.

Pašvaldības izveidota darba vieta: darba vieta skolēnam pašvaldības 
iestādē 20 darba dienām vasaras periodā.

Pašvaldības līdzfinansēta darba vieta: darba vieta skolēnam komer-
santa uzņēmumā 20 darba dienām vasaras periodā. Līdzfinansējuma ap-
mērs vienai darba vietai 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas.

2. Nodarbinātības pasākuma mērķis un prioritātes
2.1. Nodarbinātības pasākuma mērķis - veicināt personu vecumā no 

15 līdz 20 gadiem, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs  nodarbinātību vasaras brīvlaikā 
valsts līdzfinansētās darbavietās, nodrošinot iespēju iegūt darba 
pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi.

2.2. Pašvaldības izveidotajās darba vietās un pašvaldības līdzfinansētajās 
darba vietās Nodarbinātības pasākumā piedalīties tiesīgas sekojošas 
mērķa grupas, prioritārā secībā:
1.1.1. daudzbērnu ģimeņu bērns (-i) vecumā no 15 līdz 20 

gadiem, kurš(-i) iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs un ģimenei ir spēkā trūcīgas 
ģimenes statuss. 

1.1.2. bērns (-i) vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kurš(-i) iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs un ģimenei ir spēkā trūcīgas ģimenes statuss.

1.1.3. daudzbērnu ģimeņu bērns (-i) vecumā no 15 līdz 20 
gadiem, kurš(-i) iegūst izglītību vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādēs un ģimenei ir spēkā 
maznodrošinātas ģimenes statuss. 

1.1.4. bērns (-i) vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kurš(-i) iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs un ģimenei ir spēkā maznodrošinātas ģimenes 
statuss;

1.1.5. bērns (-i) vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kurš(-i) iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs. 

3. Skolēnu tiesības un pienākumi
3.1. Pieteikties darbam Nodarbinātības pasākuma ietvaros pašvaldības 

izveidotajā darba vietā vai pašvaldības līdzfinansētajā darba vietā. 
Skolēns, skolēna vecāks vai aizbildnis no 2015.gada 07.aprīļa līdz 
06.maijam iesniedz pašvaldībā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, lietvedības 
sekretārei:
3.1.1. noteiktas formas iesniegumu (1.pielikums);
3.1.2. ārsta izziņu (forma 027/U), kurā norādīts, ka skolēna 

veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai 
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībā.

3.2. Pieteikties Nodarbinātības pasākumam NVA personīgi vai aizpildot 
elektronisko pieteikuma formu.

3.3. Pēc darba devēja uzaicinājuma saņemšanas, noslēgt darba līgu.
3.4. Veikt darba līgumā noteikto pienākumu izpildi noteiktajā apmērā, 

termiņā un labā kvalitātē. 
3.5. Ievērot darba aizsardzības prasības (instrukcijas, darba risku 

novērtējums, ugunsdrošības noteikumi), neveikt darbības, kas var 
apdraudēt savu un citu cilvēku veselību vai dzīvību.

3.6. Saņemt atalgojumu par darbu saskaņā ar Nodarbinātības pasākuma, 
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 
noslēgtā darba līguma nosacījumiem. 

4. Komersantu tiesības un pienākumi
4.1. Pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu Nodarbinātības pasākuma 

ietvaros izveidotai darba vietai. Komersants no 2015.gada 07.aprīļa 
līdz 06.maijam iesniedz pašvaldībā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 
lietvedības sekretārei noteiktas formas pieteikumu (2.pielikums).

4.2. Pieteikties Nodarbinātības pasākumam Nodarbinātības valsts 
aģentūrā.

4.3. Nodrošināt skolēnu nodarbināšanu atbilstoši Nodarbinātības 
pasākuma nosacījumiem.

4.4. Līdzfinansējuma saņemšanai, līdz atskaites mēnesim nākošā mēneša 
5.datumam iesniegt pašvaldībā rēķinu un darba laika uzskaites 
tabeli, kurā norāda nodarbinātos skolēnus, viņu darba līgumu 
numurus, izmaksājamās summas, darba algas samaksu apliecinošus 
dokumentus.

4.5. Saņemt līdzfinansējumu 5 darba dienu laikā pēc 4.4.punktā minēto 
dokumentu iesniegšanas pašvaldībā. 

5. Pašvaldības tiesības un pienākumi
5.1. Koordinēt, kontrolēt un daļēji finansēt Nodarbinātības pasākumu, 

deleģējot koordinēšanas funkcijas Nodarbinātības pasākumu 
komisijai (turpmāk tekstā – Komisija). 

5.2. Noslēgt sadarbības līgumu starp komersantu un Pašvaldību, 
kontrolēt tā izpildi.

5.3. Kontrolēt darba līguma noslēgšanu un izpildi starp komersantu un 
skolēnu.

5.4. Veikt Nodarbinātības pasākuma norises pārbaudes īstenošanas 
vietās.

5.5. Pārskaitīt finanšu līdzekļus komersantam atbilstoši nodarbināto 
skolēnu skaitam saskaņā ar rēķinu.

5.6. Izbeigt sadarbības līgumu ar komersantu, ja konstatēts, ka 
komersants nepilda līgumā noteiktās saistības.

6. Nodarbinātības pasākumu komisijas tiesības un 
pienākumi

6.1. Komisijas sastāvu apstiprina pašvaldības dome, tās sastāvā ietilpst 
divi Ķeguma novada domes Sociālo un veselības jautājumu 
komitejas deputāti, divi Tautsaimniecības komitejas deputāti, 
izpilddirektore, sociālā dienesta vadītāja, projektu koordinatore.

6.2. Komisija:
6.2.1. pēc NVA paziņojuma par Nodarbinātības pasākumu 

publicēšanas, sagatavo informāciju un aicinājumu piedalīties 
skolēniem un komersantiem Nodarbinātības pasākumā, 
publicē to plašsaziņas līdzekļos. 

6.2.2. līdz 2015.gada 15.maijam izvērtē Pašvaldībā saņemtos 
darba devēju pieteikumus, un līdz 2015.gada 25.maijam 
sniedz atbildes vai atzinumus iesniedzējiem (4.pielikums).

6.3. līdz 2015.gada 15.maijam izvērtē Pašvaldībā saņemtās skolēnu 
pieteikumu anketas, sarindo tās prioritārā secībā saskaņā ar 
Nolikuma 2.2.punktu, un līdz 2015.gada 25.maijam sniedz atbildes 
vai atzinumus iesniedzējiem (3.pielikums).
6.3.1. Informē NVA par 6.2.2. un 6.2.3.punktā izvērtētajiem 

un atbalstītajiem pretendentiem dalībai Nodarbinātības 
pasākumā.
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2015. gada 26. februāris

ĶEGUMA NOVADA DOME
2015. gada 4. februārī         APSTIPRINĀTS ar Ķeguma novada domes 

2015. gada 4. februāra lēmumu Nr.61 (protokols Nr.3,35.§)

NOLIKUMS
par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ķeguma novadā

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu un 43.panta trešo daļu.

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi, turpmāk tekstā Noteikumi, nosaka kārtību, kādā Ķe-

guma novada dome, turpmāk tekstā Pašvaldība, izpildot autonomo 
funkciju – veselīga dzīvesveida un sporta attīstības nodrošināšana 
iedzīvotājiem sava novada administratīvajā teritorijā, sniedz atbalstu 
juridiskām un fiziskām personām, veicinot sporta aktivitātes un sporta 
nozares attīstību Ķeguma novadā.

1.2. Pašvaldības vai tās iestāžu organizētās sporta aktivitātes mācību prog-
rammas ietvaros, t.sk., sacensības vai citi ar sportu saistītie pasākumi, 
kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta vai attiecīgās pašvaldības 
iestādes budžeta līdzekļiem, netiek uzskatīti par pašvaldības atbalstu 
šo Noteikumu izpratnē. 

1.3. Pašvaldības atbalsta sniegšanu organizē Ķeguma novada domes Kul-
tūras un sporta pārvalde, turpmāk tekstā Pārvalde.

2. Pašvaldības atbalsta veidi
2.1. Atbalsta veidi ir: 

2.1.1. finansējuma piešķiršana;
2.1.2. līdzdalība sporta projektu īstenošanā un/vai sacensību organi-

zēšanā, t.sk., piešķirot finansējumu;
2.1.3. informatīvais atbalsts.

2.2. Atbalsts tiek nodrošināts attiecīgā gada Pašvaldības budžetā apstipri-
nātā finansējuma ietvaros.

3. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumi un atbalsta apmērs 
individuālajiem sportistiem

3.1. Pašvaldības finansējumu var piešķirt fiziskām personām – individu-
ālajiem sportistiem, turpmāk tekstā Individuālais sportists, ja šie spor-
tisti ir Ķeguma novada administratīvajā teritorijā deklarēti iedzīvotāji.

3.2. Pašvaldības finansējumu individuāliem sportistiem var piešķirt šā-
diem mērķiem:
3.2.1. sporta sacensību dalības maksai;
3.2.2. brauciena uz/no sacensībām izmaksu segšanai;
3.2.3. sporta inventāra iegādei;
3.2.4. sporta licenču un dopinga kontroles apmaksai;

3.3. Šo Noteikumu 3.2.punktā norādītajiem mērķiem var piešķirt Pašval-
dības finansējumu, ņemot vērā sacensību kategoriju, dalībnieku (kon-
kurentu) skaitu, vecuma grupu (jaunieši, juniori utt.), iegūto vietu, 
ievērojot šādus kritērijus:
3.3.1. individuālajam sportistam, kurš pēdējā gada laikā/iepriekšējā 

sezonā ir izcīnījis 4.-10.vietu konkrētā sporta veida federāci-
jas, turpmāk tekstā Federācija, rīkotajās Latvijas meistarsacīk-
stēs, kurās tiek pārstāvēts Ķeguma novads – līdz EUR 250 
gadā;

3.3.2. individuālajam sportistam, kurš pēdējā gada laikā/iepriekšē-
jā sezonā ir izcīnījis 1.- 3.vietu Federācijas rīkotajās Latvijas 
meistarsacīkstēs, kurās tiek pārstāvēts Ķeguma novads – līdz 
EUR 500 gadā;

3.3.3. Latvijas izlases dalībniekam konkrētajā sporta veidā – līdz 
EUR 500 gadā.

3.4. Lai saņemtu Pašvaldības finansējumu, individuālais sportists iesniedz 
Pašvaldībā šādus dokumentus:
3.4.1. iesniegumu atbilstoši šo Noteikumu 1.pielikumam;
3.4.2. plānoto sacensību sarakstu un to izmaksu tāmi.

3.5. Pretendenta iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem izskata Pār-
valde, izvērtējot individuālā sportista atbilstību šo Noteikumu prasī-
bām:
3.5.1. ja individuālais sportists atzīts par atbilstošu, Pārvalde indi-

viduālā sportista iesniegumu kopā ar Pārvaldes atzinumu 
„Par piešķiramo Pašvaldības finansējumu” virza izskatīšanai 
Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un sporta komi-
tejai, turpmāk tekstā Komiteja, izskatīšanai un atzinuma par 
finansējuma piešķiršanas iespējām un tā apmēru sniegšanai. 
Pamatojoties uz Komitejas atzinumu, Ķeguma novada domes 

pieņem lēmumu finansējuma piešķiršanu; 
3.5.2. ja individuālais sportists, vai tā iesniegtie dokumenti neatbilst 

šo Noteikumu 3.3.punkta prasībām, Pārvalde pieņem lēmumu 
par pretendenta iesnieguma noraidīšanu un paziņo par to indi-
viduālajam sportistam.

3.6. Piešķirtā Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz Pašvaldī-
bas un individuālā sportista noslēgta sadarbības līguma pamata, kurā 
tiek paredzēta finansējuma izmaksas kārtība, un individuālā sportista 
pienākums līgumā noteiktā termiņā iesniegt Pārvaldē atskaiti par fi-
nansējuma izlietošanu, pievienojot tai izdevumus attaisnojošus doku-
mentus.

3.7. Pašvaldība, izvērtējot resursus, var aizstāt atbalsta veidu „finansēju-
ma piešķiršana transporta izdevumiem” ar atbalsta veidu „transporta 
pakalpojumu piešķiršana pretendenta nokļūšanai uz/no sacensībām”.

4. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumi un atbalsta apmērs 
pašvaldībā reģistrētām sporta spēļu komandām

1.1. Pašvaldības finansējumu var piešķirt Pārvaldē reģistrētām sporta spē-
ļu komandām, kas startē ar Ķeguma novada komandas (tajā skaitā 
Birzgales, Rembates, Tomes) vārdu, turpmāk tekstā Pašvaldības spor-
ta komanda.

1.2. Lai sporta spēļu komanda tiktu reģistrēta Pašvaldības sporta koman-
das statusā, komandas pilnvarots pārstāvis iesniedz Pārvaldē koman-
das dalībnieku sarakstu, norādot sporta veidu, komandas dalībnieku 
vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus un dzīvesvietas adresi, iesniegumam 
pievienojot komandas pilnvarojumu apliecinošu dokumentu (koman-
das sapulces protokols par pārstāvja pilnvarošanu un pilnvaru apjo-
mu). Pārvalde pārbauda iesniegtā komandas sastāva atbilstību No-
teikumu 4.1.punktā minētajām prasībām un iesniedz savu atzinumu 
apstiprināšanai Komitejā.

1.3. Komiteja, saņemot Pārvaldes atzinumu, ne vēlāk kā 1 (viena) kalendā-
rā mēneša laikā pieņem lēmumu par Pašvaldības sporta komandas sta-
tusa piešķiršanu vai atteikumu. Pamatojoties uz Komitejas lēmumu, 
komandu reģistrē Pārvaldes ,,Pašvaldības sporta komandu reģistrā”.

1.4. Izmaiņas Pašvaldības sporta komandas dalībnieku sarakstā rakstveidā 
paziņo komandas pilnvarotais pārstāvis, iesniedzot Pārvaldē jaunu da-
lībnieku sarakstu vai saraksta grozījumus.

1.5. Pašvaldības finansējumu Pašvaldības sporta komandām var piešķirt 
šādiem mērķiem:
1.5.1. sacensību formu iegādei komandas dalībniekiem;
1.5.2. sporta sacensību dalības maksai;
1.5.3. brauciena uz/no sacensību vietas (-u) izmaksu segšanai;
1.5.4. pašvaldības transportu ne vairāk, kā 2 braucieniem gadā Lat-

vijas teritorijā; 
1.5.5. sporta licenču, dopinga kontroles apmaksai;
1.5.6. sporta inventāra iegādei.

1.6. Šo Noteikumu 4.5.punktā norādītajiem mērķiem var piešķirt Pašval-
dības finansējumu, nosakot tā apmēru, ņemot vērā sacensību katego-
riju, dalībnieku (konkurentu) skaitu, vecuma grupu, iegūtās vietas, un 
ievērojot šādus kritērijus:
1.6.1. ja tiek oficiāli pārstāvēts Ķeguma novads;
1.6.2. ja pēdējā gada laikā/iepriekšējā sezonā izcīnīta 1. – 3.vieta re-

ģionālajās starpnovadu  meistarsacīkstēs – piešķirtā finansēju-
ma apjoms līdz EUR 500 gadā;

1.6.3. ja pēdējā gada laikā/iepriekšējā sezonā izcīnīta 4. – 10.vieta 
Federācijas rīkotajās Latvijas meistarsacīkstēs – piešķirtā fi-
nansējuma apjoms līdz EUR 750 gadā; 

1.6.4. ja pēdējā gada laikā/iepriekšējā sezonā izcīnīta 1. – 3. vieta 
Federācijas rīkotajās Latvijas meistarsacīkstēs – piešķirtā fi-
nansējuma apjoms līdz EUR 1000 gadā.

1.7. Pašvaldības sporta komandām Pašvaldības finansējums, neizvērtējot 
komandas sasniegumus, var tikt piešķirts dalības maksai reģionālajās 
starpnovadu meistarsacīkstēs – līdz EUR 250 gadā.

1.8. Pašvaldības sporta komandām, kuras piedalās reģionālajās starpnova-
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Stājas spēkā jaunā kārtība norēķiniem
par patērēto elektroenerģiju

Ar februāri, norēķinoties par janvārī patērēto elektroenerģiju, stā-
jas spēkā jaunā norēķinu kārtība, kurā AS „Latvenergo” saviem klien-
tiem piedāvā 2 norēķinu metodes – Izlīdzināto maksājumu vai rēķinu. 

Tirgus apstākļos vairs netiek saglabāta līdzšinējā norēķinu kārtība, 
kad klients pats aprēķināja savu maksājuma summu. Tāpēc turpmāk 
maksājumu summu aprēķinās elektroenerģijas tirgotājs un nosūtīs 
klientam informāciju par to – vai tas būtu izlīdzinātais maksājums, 
vai ikmēneša rēķins.

Klientiem, kuri izvēlējušies norēķināties pēc faktiskā patēriņa, sa-
ņemot rēķinu, atgādinām, ka līdz 3. februārim ir jānodod skaitītāja rā-
dījums. Visērtāk to izdarīt klientu pašapkalpošanās portālā www.e-lat-
venergo.lv, sūtot SMS īsziņu vai arī izmantojot Latvenergo mobilo 
aplikāciju. Rēķins tiks izrakstīts par iepriekšējā mēnesī patērētajām 
kilovatstundām, un to klients saņems pa e-pastu, pastu vai SMS veidā 
uz tālruņa numuru.  

Savukārt tiem klientiem, kuri izvēlējās Elektrum Universālais vai 
citu produktu ar Izlīdzinātā maksājuma norēķinu metodi, ir jāizmanto 
Latvenergo sūtītā informācija, kurā bija kartīte ar ikmēneša izlīdzinā-
tā maksājuma summu. Sākot ar februāri, klientam katru mēnesi par 

patērēto elektroenerģiju ir jāmaksā šī summa. Ja ģimenē mainās elek-
troenerģijas patēriņš, jebkurā brīdī maksājuma summu ir iespējams 
izmainīt klientu portālā e-latvenergo.lv vai sazinoties ar Latvenergo  
klientu servisu. Ja kartīte ar ikmēneša IM summu ir noklīdusi, to ērti 
iespējams atrast un izdrukāt e-latvenergo.lv. 

Klients līguma darbības periodā var arī brīvi mainīt norēķinu me-
todes, taču vēršam uzmanību uz to, ka atsevišķiem elektroenerģijas 
produktiem var būt pieejama tikai noteikta norēķinu metode – Izlīdzi-
nātais maksājums vai rēķins. 

AS „Latvenergo” ir lielākais elektroenerģijas tirgotājs Baltijā, 
kurš, atveroties elektroenerģijas tirgum, ikvienam klientam nosūtīja 
klienta patēriņam piemērotu piedāvājumu. Latvijas mājsaimniecībām  
AS „Latvenergo” piedāvā  vienkāršu un ērtu saziņu un piedāvājuma 
izvēli, atsaucīgāko klientu servisu. Informācija par Elektrum produk-
tiem  un norēķinu iespējām ir ērti atrodama www.e-latvenergo.lv.

Papildus informācijai:
AS “Latvenergo”, e-pasts: klientu.serviss@latvenergo.lv,
www.e-latvenergo.lv; klientu serviss: 80200400

du un valsts mēroga meistarsacīkstēs, pārstāvot Ķeguma novadu, bez 
maksas piešķir treniņiem un sacensībām pašvaldības īpašumā esošās 
sporta bāzes, ievērojot Pārvaldes sporta pasākumu organizatora saska-
ņotu un apstiprinātu treniņu nodarbību un sacensību grafiku.

1.9. Pašvaldības finansējums Pašvaldības sporta komandām tiek 
paredzēts nākamā gada Pašvaldības budžetā, pamatojoties uz 
Pašvaldības sporta komandas pilnvarotās personas iesniegto 
budžeta pieprasījumu līdz kārtējā gada 1.novembrim, kam pie-
vienota Pārvaldes saskaņota finansējuma izlietojuma tāme un 
Komitejas atzinums.

1.10. Jaunizveidotām Pašvaldības sporta komandām var pie-
šķirt Pašvaldības finansējumu ne ātrāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc 
komandas reģistrēšanas Pārvaldē. Ja jaunizveidotā Pašvaldības 
sporta komanda nav iesniegusi budžeta pieprasījumu šo No-
teikumu 4.9.punktā noteiktajā kārtībā vai šajā punktā minētais 
3 (trīs) mēnešu termiņš beidzas pēc budžeta pieprasījuma ie-
sniegšanas termiņa, kā rezultātā Pašvaldības finansējumu nav 
iespējams paredzēt budžetā, Dome var piešķirt finansējumu 
šādai komandai, pieņemot atsevišķu lēmumu atbilstoši kārtējā 
budžeta iespējām. 

1.11. Piešķirtā Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz 
pakalpojumu vai preču piegādātāju izrakstītu rēķinu pamata, 
kurus akceptē Pārvalde. 

1.12. Pašvaldības sporta komandas pienākums ir izmantot Paš-
valdības simboliku – ģerboni vai logo, vai vārdu savienojumu 
„Ķeguma novads” uz sacensību formām.

5. Pašvaldības finansējums sporta projektu īstenoša-
nai un/vai sacensību organizēšanai

5.1. Finansējums sporta projektu vai sacensību organizēšanai, turp-
māk tekstā Pasākumi, var tikt piešķirts Ķeguma novada admi-
nistratīvajā teritorijā organizētajiem sporta pasākumiem, kas 
iekļauti Pašvaldības apstiprinātā sacensību kalendārā.

5.2. Sporta pasākuma organizētājs ir tiesīgs saņemt Pašvaldības fi-
nansējumu šādiem mērķiem:

5.2.1. uzvarētāju apbalvošanai (diplomiem, medaļām un balvām);
5.2.2. reklāmas plakātu un baneru izgatavošanai;
5.2.3. pasākuma apskaņošanas nodrošināšanai;
5.2.4. apsardzes pakalpojumiem;
5.2.5. mediķu pakalpojumiem;
5.2.6. sacensību apdrošināšanai;
5.2.7. sporta bāžu nomai; 
5.2.8. citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem.

5.3. Pašvaldības finansējums Pašvaldības Pasākumam tiek pare-
dzēts nākamā gada Pašvaldības budžetā, pamatojoties uz Pasā-

kuma organizatora iesniegto budžeta pieprasījumu līdz kārtējā 
gada 1.novembrim, kam pievienota Pārvaldes saskaņota finan-
sējuma izlietojuma tāme un Komitejas atzinums. 

5.4. Piešķirtā Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz pa-
kalpojumu vai preču piegādātāju izrakstītu rēķinu pamata, ku-
rus akceptē Pārvalde. 

5.5. Pasākuma organizatora pienākums ir izmantot Pašvaldības 
simboliku – ģerboni vai logo, vai vārdu savienojumu „Ķeguma 
novads” sacensību reklāmās.

6. Informatīvais atbalsts
6.1. Uz informatīvo atbalstu var pretendēt jebkura persona, kura 

organizē vai veic sporta aktivitātes Ķeguma novada adminis-
tratīvajā teritorijā, kā arī personas, kuras ir Ķeguma novada 
iedzīvotāji un kuras ir sasniegušas (individuāli vai komandā) 
ievērojamus rezultātus gan vietēja, gan Latvijas mēroga sporta 
aktivitātēs, turpmāk tekstā Pretendents.

6.2. Pašvaldības informatīvais atbalsts var tikt sniegts šādā veidā:
6.2.1. informācijas par plānotajām sporta aktivitātēm (sacensī-

bām, nometnēm, publiskiem pasākumiem u.c.) izvieto-
šana Pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv 
un/vai Pašvaldības izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas”;

6.2.2. sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātu paziņošana Paš-
valdības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv  un/vai 
Pašvaldības izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas”.

6.3. Pretendents iesniedz Pārvaldei informāciju par plānotajām 
sporta aktivitātēm, vai sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātus 
kopā ar publicējamās informācijas tekstu.

6.4. Pārvalde izvērtē Pretendenta iesniegtās informācijas kvalitāti 
un nodod to publicēšanai.

6.5. Informācija ievietošanai Pašvaldības tīmekļa vietnē iesniedza-
ma vismaz septiņas dienas pirms plānotās sporta aktivitātes no-
rises un ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc rezultātu apkopojuma 
saņemšanas.

7. Nobeiguma jautājumi
7.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv.
7.2. Lai varētu pretendēt uz Pašvaldības finansiālu atbalstu 2015.

gadā, dokumenti komandu reģistrācijai Pārvaldes sporta spēļu 
komandu reģistrētā kopā ar iesniegumu par finansiālā atbalsta 
piešķiršanu jāiesniedz Pārvaldē līdz 2015.gada 1.martam.

7.3. Lai varētu saņemt finansiālu Pašvaldības atbalstu sporta pro-
jektu vai sacensību organizēšanai 2015.gadā, dokumenti Pār-
valdē jāiesniedz līdz 2015.gada 15.martam.

http://www.e-latvenergo.lv
http://www.e-latvenergo.lv
http://www.e-latvenergo.lv
mailto:klientu.serviss@latvenergo.lv
http://www.e-latvenergo.lv
http://www.kegumanovads.lv
http://www.kegumanovads.lv
http://www.kegumanovads.lv


Pasākumi ĶeGuma Dienas CenTrā
Aicina apmeklēt fizioterapeites

Klaudijas Hēlas lekciju 
,,rotaļāšanās ar bērnu un tā

nozīme viņa attīstībā”
28. februārī plkst. 12:00

Lekcija paredzēta ģimenēm  kurās ir mazuļi no 1 līdz 3 gadiem.
Lekcijā uzzināsiet:

Kāda ir rotaļu patiesā nozīme.
Kā izvēlēties rotaļlietas bērniem.

Kā iekārtot vidi, lai tā palīdzētu bērnam augt un attīstīties.
Dalības maksa: 8 EUR

Dalību nodarbībai un apmaksu  8 EUR apmērā jāveic līdz š.g.
27 februārim, veicot apmaksu Ķeguma dienas centrā.

Sīkāka informācija interesentiem pa tālruni:
20233728 vai e-pastu: dienascentrs@kegums.lv

DārzkoPības seminārs 
1. martā plkst. 12.00

Pieredzē dalīsies un sniegs derīgus padomus
dārzkope Anita Eglīte.

Semināra tēma:
Palutināsim sevi ar veselīgiem,

pašu audzētiem dārzeņiem!
• Gurķu un tomātu audzēšana segtajās

platībās un atklātā laukā
• Sēklu izvēle

• Augsnes sagatavošana
• Stādu audzēšana

• Audzēšanas agrotehnika
• Cīņa ar slimībām un kaitēkļiem

• Siltumnīcu dezinfekcija
Dalības maksa: 3 EUR

Sīkāka informācija interesentiem pa tālr.:20233728
e-pasts: dienascentrs@kegums.lv

Lektores Lolitas Šelvahas
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Uzturmācības 
docētājas, pavārgrāmatu autores: ,,Ēdieni Latvijā”, ,,Tradicionālie

latviešu ēdieni”, ,,FastFood ēdieni. Gatavo pats” u.c.
Kulinārijas un uzturmācības kursu ciklu.

Galvenie principi: sezonas produkti; vietējie produkti;
ēdāju vecums; dzimums; mūsdienīgums (gatavošanas tehnoloģijas); 

veselīgums un ekonomiskums; cittautu virtuves u.c. Ievadlekcijas tēma:
"Veselīgs, mūsdienīgs, ekonomisks, ātri un ērti 
pagatavojams ēdiens ikdienā un svētku reizēs."
Sarunas par uztura aktualitātēm un tendencēm gatavojot ģimenei 

- dažādiem dzimumiem un vecumiem. Veselīgā Fast Food gatavošana. 
Garšas attīstīšanas vingrinājumi. Nodarbību sākums 

7. martā plkst. 12.00 
Maksa par pirmo nodarbību - 12 eur. Nodarbības cenā ietilpst:

lektores pakalpojumi, nodarbībā izlietota pārtika, virtuves noma,
trauki, sadzīves tehnika. Vienas nodarbības ilgums 3 stundas.

kopā plānotas četras nodarbības. 
Dalību nodarbībām un pirmo nodarbības apmaksu jāveic 

līdz š.g. 2. martam, veicot apmaksu Ķeguma dienas centrā.
Sīkāka informācija interesentiem pa tālruni: 20233728 vai

e-pastu: dienascentrs@kegums.lv

LieLDienu FLorisTika
Aicinam pieteikties bērnus kopā ar vecākiem vai kādu

citu ģimenes pārstāvi un radoši darboties.
Nodarbībās pašrocīgi izgatavot skaistus svētku dekorus,

apsveikuma kartiņas vai arī Jūs variet izteikt savas vēlmes,
ko varētu kopā pamēģināt!

nodarbības notiks  29. martā plkst. 12:00
Pasniedzēja: Ingrīda Freimane, informācija par

nepieciešamajiem materiāliem pa tālruni 26215627.
Nodarbību maksa: bērnam – 3 EUR,
bērnam kopā ar pieaugušo – 5 EUR

Pieteikties nodarbībām lūdzam līdz 24. martam
pa tālruni 20233728 vai personīgi Ķeguma dienas centrā.

7 

2015. gada 26. februāris

Tomes dienas centra piedāvātās iespējas
Beidzot esam sagaidījuši Tomes dienas centra atvēršanas svētkus. 

Dienas centrā tagad atradīsies arī Tomes pagasta pārvalde. Jūs sagai-
dīs gan pārvaldniece Ilona, gan dežurante Antra.

   Tomes dienas centrs piedāvā iespēju izīrēt lielo zāli dažādiem 
pasākumiem. Zāle piemērota semināru, sanāksmju, prezentāciju un 
dažādu citu pasākumu organizēšanai. Tā piemērota nelielam dalīb-
nieku skaitam (no 10 līdz 40 personām). Zāle aprīkota ar projektoru, 
ekrānu un ir pieejams bezvadu internets. Pēc nepieciešamības Jūs va-
rēsiet izmantot Tomes dienas centra biroja tehniku. Kafijas pauzēm ir 
pieejama mājīgi iekārtota virtuve.
• konferenču zāles noma 1 st. 12 EUR (t. sk. PVN);
• konferenču zāles noma (b-bu vajadzībām, kurām noslēgts līgums 

ar pašvaldību)  bez  maksas;     
• zāles noma ar virtuvi 1 st. 17 EUR (t. sk. PVN);
• virtuves noma 1st. 8 EUR (t. sk.PVN).

Dienas centrā iespējams izmantot trenažieru – aerobikas zāli:
• viens apmeklējums 1,5 st. 1,50 EUR (t. sk. PVN).
Veļas mašīnu izmantošana 1 reize 6 kg (ieskaitot veļas mazgāša-

nas līdzekli) 2 EUR (t. sk. PVN), ar sociālā dienesta izziņu (ieskaitot 
veļas mazgāšanas līdzekli) 1,00 EUR (t. sk. PVN).

Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min.) 1,40 EUR (t. sk. PVN), 
ar sociālā dienesta izziņu 1 EUR (t. sk. PVN), bērniem līdz 14 gadu 
vecumam dušas izmantošana bez maksas.

Drīzumā Tomes centrā tiks izveidots publiskais interneta pieejas 
punkts un uzsāktas sarunas par telpu īri friziera pakalpojumu snieg-
šanai. Tomes sieviešu klubs “Ābeles” ir iesniegušas projektu galda 
spēļu iegādei. 

Laipni gaidīti visi novada, bet it īpaši Tomes pagasta ļaudis, lai 
īsinātu  vakarus ar jaunām idejām, bet galvenais darboties gribēšanu. 
Gaidīsim viesos, lai padzertu siltu tēju, dalītos ar domām un iespai-
diem, vienkārši atpūstos un īsinātu laiku.

Ilona Ofmane,
 Tomes pagasta pārvaldes vadītāja

TOMES
DIENAS
CENTRS

“Ābelītes”,
Tome, Ķeguma novads
tel.26651835, 28353619

e-pasts: tome.dc@kegums.lv

Darba laiks:
pirmdienās no 13:00 līdz 18:00

otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās

no 13:00 līdz 22:00
piektdienās no 13:00 līdz 20:00
sestdienās no 10:00 līdz 20:00

svētdiena   brīvdiena

mailto:tome.dc@kegums.lv
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Ķeguma sieviešu ansamblis „Kvēlziedi”
Vai  tā mana vaina bija
Ka man tika padziedāt…

Ar tādu motīvu Ķeguma sieviešu an-
samblis „Kvēlziedi” uzsāka jauno sezonu. 

25. oktobrī rīkotajā „Sadraudzības” 
koncertā kopā ar mums piedalījās – Skrīve-
ru kultūras centra sieviešu koris „Baltābele” 
(dzied 20 sievas), Ciemupes tautas nama 
vokālais ansamblis „Invita”, Ikšķiles tautas 
nama vokālais ansamblis „Saulgrieži”. 

16. novembrī piedalījāmies Latvijas 
republikas proklamēšanas 96. gada dienas 
svētku pasākumā „Dižojies tēvzemīte, stip-
ras tautas vainagā”. 

5. decembrī „Kvēlziedi” ciemojās veco 
ļaužu pansionātā „Senliepas”. Tur ienesām 
vecajiem ļaudīm Ziemassvētku un Jaunga-
da noskaņu. 

21. decembrī devāmies uz Rembates 
pasākumu zāli, lai kopā ar Rembates jaun-
dibināto sieviešu ansambli sadziedātos kon-

certā „No sirds uz sirdi”. 
Šī gada 15. janvārī Ķeguma dienas cen-

tra pasākumā „Kustība – Dzīvībai ” ieprie-
cinājām atnākušos apmeklētājus ar savu 
dziedājumu. 

25. janvārī bijām Siguldā uz „Gaujas na-
cionālā parka putnu dienām 40”  pasākumu. 
To vadīja ilggadējais ornitologs Jānis Brik-
manis. Koncerta daļā, bez „Kvēlziediem” 
un citiem vietējiem ansambļiem, piedalījās 
arī valsts operas solisti Solvega Raja un An-
sis Sauka, Ķekavas vīru ansamblis (21 vīrs) 
ar vadītāju Arvīdu Platperi. Tas bija neaiz-
mirstams dziesmu spēks un varenums. 

21. februārī esam ielūgti uz Vidzemes – 
Zemgales vokālo senjoru ansambļu sadzie-
dāšanos „Daugavas abas malas” Salaspilī. 
Tādā pasākumā piedalīsimies jau ceturto 
reizi. 

14. martā piedalīsimies Ķeguma novada 
vokālo ansambļu koncertā Rembates tradī-
ciju zālē.

14. aprīlī kopīgi dziedāsim ar Ikšķiles 
ansambli „Saulgrieži” viņu astoņu gadu ju-
bilejas koncertā. 

Nu jau tā kā pietiek dziedāt pa kaimi-
ņiem. Tagad jāgatavojas ikgadējai vokālo 
ansambļu skatei, kura šoreiz notiks šī gada 
21. martā Birzgales tautas namā. 

Ausma Ūzule,
Ansambļa „Kvēlziedi” dalībniece

Ar mīlestības dzirkstelīti sirdī!
Mūsu pirmsskolas vecuma bērnu ansamblītim „Dzirkstelītes” 

ne par velti ir radies šāds nosaukums! Esam dzirkstoši, sprigani, 
enerģijas un mīlestības uz visu skaisto, labo, aizraujošo pārpilni!

Ar katru ansambļa pastāvēšanas sezonu, bērnu dziedātprieks 
vairojas. Ne vienmēr ir viegli uzstāties skatītāju priekšā, kur mulsi-

nošs ir daudz kas – gan neierasta vide, gan klausītāju kopums, gan 
tautā sacītais „lampu drudzis”. Bet protams, regulāra uzstāšanās, 
koncertēšana mūs ar laiku norūda, veido pieredzi, ceļ pašapziņu 
utt. Nu jau reizēm ir tā, ka dalībnieciņi paši raujas uz skatuves ar 
vēlmi vēl un vēl padziedāt! Tas pierādījās arī pēdējā mūsu ansam-
bļa Ziemassvētku pasākumā, kurā pat pēc līdzjutēju pilna koncerta, 
bērni saviesīgajā daļā vēlējās ne tikai rotaļāties un dejot, bet vel un 
vel uz skatuves padziedāt!

„Dzirkstelītēs” cenšos nostiprināt ne tikai mīlestību uz dziedā-
šanu, mūziku, veidot pieredzi uzstājoties, bet arī līdzjūtību, saprat-
ni, sirsnību, vēlmi iepriecināt citus! Tāpēc mums neiztrūkstoša tra-
dīcija ir apmeklēt sociālo māju, kurā ar sirsnīgu bērnu uzstāšanos, 
gadu no gada cenšamies iepriecināt tās iedzīvotājus gan Ziemas-
svētkos (šogad Zvaigznes dienā), gan kādā no pavasara svētkiem 
(Māmiņdiena, Lieldienas).

Mēs ar savu mīlestības dzirkstelīti sirsnīgi vēlam visiem dzī-
vesprieku, dziedātprieku, radošu un piepildītām iecerēm bagātu 
Jauno gadu! 

Santa,
ansambļa vadītāja, skolotāja

BDK „Apodziņš” 1. klases – pirmais koncerts
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie 

Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuri notiek 
reizi piecos gados. Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka se-
nās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek 
turpinātas un godā turētas. Arī BDK “Apodziņš” aktīvi gatavojas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā.

06.02.2015. BDK “Apodziņš” 1. klases grupa lepni dejoja savā 
pirmajā koncertā. 

Pateicoties Astras Ruņģes mammas uzrakstītajam projektam 
un pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem bērni ir skaisti saposti, 1. 
– 3. klases meitenes ir tikušas pie jaunām blūzēm, 1. klašu grupas 
meitenēm ir uzšūti jauni svārki, zēniem bikses, vestes.

Paldies bērniem, skolotājām, vecākiem, pašvaldībai.  Vēlam 
veiksmi, raitu deju soli, lielu pacietību un izturību! Uz tikšanos 
Rīgā Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos!

Paldies saka BDK “Apodziņš” deju skolotāja Evita Tabure un 
mazo dejotāju vecāki.
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Gads sācies dejas zīmē
Pagājušā gada nogale Ķeguma novada 

vidējās paaudzes deju kolektīvam „Kadi-
ķis” pagāja jubilejas koncerta skaņās. Kon-
certs pagāja un jubileja nosvinēta. Bija pie-
nākušas KADIĶA  brīvdienas... Bet izrādās 
tikai uz īsu brīdi.

Janvāris, gada pirmais mēnesis, dau-
dziem saistās ar jaunu darbu uzsākšanu, 
jaunām apņemšanās idejām, jauniem pie-
dzīvojumiem. Ne velti saka – kā gads iesā-
cies, tā turpināsies. 

Katru gadu “Kadiķa” pulciņam pievie-
nojas pa kādam jaunam dejotājam. Viņi 
nāk uz mēģinājumiem, cītīgi mācās, pa-
mazām iejūtas pulciņā, pēc laika sāk dejot 
koncertos. Šis gads ir nedaudz savādāks 
par iepriekšējiem, jo ir vairāk pamainījies 
dejotāju sastāvs un jaunie dejotāji nonāk 
uz skatuves ļoti ātri. Vadītāja Eva nosū-
ta uz ugunskristībām jaunos dejotājus jau 
pēc dažiem mēģinājumiem, lai tie sajustu 
un iemīlētu skatuvi. Vidējās paaudzes de-
jotāji ir tie, kuriem laika ir vismazāk, jo 
dienas laikā ir darbs, mājās gaida ģime-
ne, vēl jāatrod laiks divas reizes nedēļā 
izrauties uz mēģinājumiem. Tāpēc, lai 
izrādītu cieņu katram dejot gribētājam, kurš 
tam atrod laiku, mūsu vadītāja Eva liek 
uz skatuves izdejoties ne tikai vecajiem  
dejotājiem, bet arī jaunpienācējiem, 
kuriem vēl daudz un cītīgi jāmācās. Un 
ugunskristības jaunajiem sākās jau janvāra 
otrajā nedēļā tepat mājās – Ķegumā. 
Paldies senioru deju kolektīvam  „Ķegums” 
un viņu vadītājam Jurim Driksnam, par   
sirsnīgo sadraudzības koncertu „Teņa 
diena”.

24. janvārī Skrīveru kultūras centrā no-
tika „Deju olimpiāde 2015”. Ciemojāmies 
pie draugiem Skrīveru kultūras centra vi-
dējās paaudzes deju kolektīva „Dzēses”. 
Jāsaka liels paldies „Dzēses” vadītājai 

Gitai Skudrai par uzaicinājumu, jo „Deju 
olimpiādē” bijām  pirmo reizi un koncerts 
bija salikts tā, ka varējām pavērot arī ska-
tes repertuāru. Viss pasākums  bija tiešam 
jauks, jo „Dzēses” dejotāji pasākuma otrajā 
daļā mūs pārsteidza ar īpaši sagatavotu un 
visiem draugiem veltītu priekšnesumu, ko 
pavadīja smieklu vētra un ovācijas.

31. janvārī braucām uz Gulbeni. Gulbe-
nē viss jau pazīstams: koncerta organizatori 
– vidējās paaudzes deju kolektīvs „Apinī-
tis”, viņu vadītāja Edīte Ķikuste, kultūras 
centra lielā skatuve... Gulbenē esam daudz 
kolektīvu un daudz deju – katrs kolektīvs 

grib izdejot jau kaut ko no skates repertuā-
ra, tāpēc vairākas dejas dejo uzreiz divi ko-
lektīvi – viens uz skatuves, viens zālē. Va-
dītāja Eva ar smaidu un uzmundrinājumu  
novada  mēģinājumu un  varam gatavoties 
koncertam, kurš padevies tiešām varens – 
koncertprogramma no 30 dejām.

Trīs janvāra nedēļas nogales tika pava-
dītas nesavtīgi radot prieku, un mēs paši 
nemaz neapzināmies, kādus svētkus ar de-
jošanu radām citiem – jauki, ka vari ieprie-
cināt, darot lietas, kas Tev ir sirds TUVAS 
un pilnīgi sirds TAVAS.

Bet atelpas brīdis ir atkal tikai divas ne-
dēļas – 4 mēģinājumi, kuru laikā jāpaspēj  
uzlabot,  pieslīpēt, nostiprināt dejas soli, 
stāju un attiecības, kā to deju „tīrīšanas” 
seminārā vēlējās dejas autori, un „Kadi-
ķis” jau atkal pošas ceļā – 21. februārī uz 
Palsmani pie vidējās paaudzes deju kolektī-
va „Cīrulis”, kuriem paliek 18,  un 28. feb-
ruārī uz Bausku pie vidējās paaudzes deju 
kolektīva  „Mēmele” uz 15 gadu jubilejas 
koncertu.

Un tādā ritmā mums dejotājiem nema-
not paskrien dienas, nedēļas, mēneši.

Imants Ziedonis reiz rakstījis: „…un, 
kad es paskatos uz rietiem, kāds roku man 
uz pleca liek: “Mums šajā dzīvē visa pie-
tiek, mums tikai laika nepietiek.””

Deju kolektīvs „Kadiķis” šogad novēl 
ikvienam atrast laiku… Laiku, lai pateiktu 
mīļus vārdus saviem tuvajiem, uzrakstī-
tu vēstuli kādam, kas sen to nav saņēmis. 
Atrast laiku, lai darītu lietas, kas iedvesmo 
un dara laimīgu. Atrast laiku, lai vairotu 
labo sevī un apkārtējos. Laime – tas ir ceļš, 
nevis galamērķis. Tas ir mirklis starp „šo-
dien” un „rīt”. Nav cita laika laimei, kā vien 
TAGAD.

   Inga Sārta,
VPDK „Kadiķis” dejotāja

SDK „Ķegums” sadraudzības koncerts „Teņa dienas”
Tenis lēca, Tenis deja
Cūkkūtiņas pakaļā;

Cik pēdiņu ap kūtiņu,
Tik cūciņu kūtiņā.

17. janvārī, latviešiem ir cūku aizbildņa 
Teņa diena. To sauc arī par Tanīša, Tuņņa, 
Tenīsa, Cūkaušu un Kuņģa dienu Tenisu, 
Antonu, Cūku Tenisu dienu, jo Tenis ir 
cūku, kā arī citu sīku mājlopu aizbildnis. 
Teņa dienā esot saimnieču svētdiena, kad 
jādara tikai neatliekamie darbi, daudz jā-
danco. Vispār strādāt nav brīv. Jāēd cūkas 
gaļa un cūkgani jāved uz krogu izdancināt, 
lai izdotos labi sivēni. 

Par godu šai dienai  Ķeguma senioru 
deju kolektīvs rīkoja Sadanci. Dancotāji 
sabrauca no malu malām. Vistālāko ceļu 
bija mērojuši SDK „Ezerrieksts” no Rugā-
jiem un SDK „Krustpilietis” no Krustpils. 

Tāpat  mīļi gaidīti ciemiņi bija Ķekavas 
„Sidrabaine”, Salaspils „Rīgava”, Garkal-
nes „Baltābele”, kā arī „Suncele” no Sun-
tažiem un SDK „Lēdmane” no Lēdmanes. 
Protams, kur tad bez mūsu tuvākajiem paš-
māju ņiprajiem „Kadiķa” dejotājiem.

Ak tu cūku Tanīsīt, 
Tavus daiļus sivēnīnus: 

Man pārtrūka ūzām skrote,
Tavu danci dancojot.

Deju soļiem mijoties ar tautas ticēju-
mu un tautas dziesmu skandēšanu, godinot 
Teni, laiks aizritēja nemanot.

Izsakām vislielāko pateicību Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas administrā-
cijai par atbalstu, kā arī visiem kolektīviem 
un katram dejotājam personīgi, kas piedalī-
jās mūsu organizētajā pasākumā populari-
zējot latviešu tautas deju un tradīcijas.

Alda Bērziņa,
SDK Ķegums dejotāja
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nodarbinātības valsts aģentūra ogres filiāle
aicina darba devējus piedāvāt darba vietas
jauniešiem pirmās darba pieredzes iegūšanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā darba devējiem: 
komersantiem (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības ies-
tādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), 
pašnodarbinātām personām, kā arī biedrībām vai nodibinājumiem 
(izņemot politiskās partijas), kuri vēlas piedāvāt darba iespējas 
jauniešiem savā uzņēmumā, iesaistīties NVA īstenotajā Eiropas 
Sociālā fonda Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā „Pirmā darba 
pieredze jaunietim”.

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā „Pirmā darba pieredze 
jaunietim” tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 
līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un 
kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Lai iegūtu darba pieredzi, 
viņi ar NVA finansiālu atbalstu var –gadu strādāt pie darba devēja. 
Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksā dotāciju - 160 eiro (jau-
nietim ar invaliditāti – 240 eiro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija 
algai ir 100 eiro mēnesī (jaunietim ar invaliditāti - 200 eiro). Taču 
darba devējam jānodrošina arī līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā 
nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu. Jāuzsver, ka 
darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai 
vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas, turklāt 

darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un maz-
kvalificētos darbos. Uzņēmums nozīmē jaunietim darba vadītāju, 
un pirmos 3 mēnešus NVA finansē ikmēneša dotāciju par darba 
vadītāju, kas apmāca darbā pieņemto speciālistu. 

Darba devēja ieguvums pieņemot darbā jaunieti vienu gadu no 
NVA saņemt līdzfinansējumu darba algai, dotāciju darba vadītāja 
algai, nepieciešamības gadījumā apmaksātus izdevumus par vese-
lības pārbaužu veikšanu, vienreizēju dotāciju līdz 50 eiro indivi-
duālo aizsardzības līdzekļu iegādei, kā arī apmaksātus izdevumus 
par darba vietas pielāgošanu jauniešiem ar invaliditāti līdz 711 eiro 
apmērā.

Pasākuma apraksts un pieteikuma forma atrodama NVA inter-
neta vietnē: www.nva.gov.lv sadaļā „Darba devējiem”- Jauniešu 
garantijas atbalsta pasākums „Pirmā darba pieredze jaunietim” 

Pieteikumus jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teri-
torijā plānots veidot darba vietu. 

NVA Ogres filiāles kontaktinformācija:
Ogre, Rīgas iela 14, 2.stāvs, 9.kabinets, Jauniešu garantijas pa-

sākumu koordinējošā eksperte Sandra Rudko; tālrunis 65024805; 
25685872, e-pasts: Sandra.Rudko@nva.gov.lv 

Filmu vakars Ķeguma
Dienas centrā

Ķeguma Dienas centrā 6. februāra vakarā norisinājās Ķeguma 
jauniešu „We’rPRO” rīkotais filmu vakars. Ikvienam interesentam 
bija iespēja noskatīties 2 dažādas filmas –  animācijas filmu „Ledus 
sirds” un aizraujoši smieklīgo komēdiju „Neciešamie bosi”.

Filmu vakars iesākās ar animācijas filmu „Ledus sirds”, uz kuru 
bija ieradušies neticami daudz dažāda vecuma bērni ar draugiem vai 
paši mazākie bērni, kas baudīja filmu vakaru vecāku pavadībā. Ani-
mācijas filmas laikā skanēja smiekli un bērnu sejas rotāja smaids. 

Līdz ar animācijas filmas beigām, bija pāris minūšu starpbrīdis, 
lai izstaipītos un nedaudz atvilktu elpu. Tie, kas vēlējās varēja tur-
pināt savu filmu vakaru ar mazliet cita veida filmu – komēdiju, tā-
pēc filmu vakara otrajā daļā bija iespēja vērot komēdiju „Neciešami 
bosi”, kas pulcēja daudz jauniešus un ne tikai, lai kopīgi pavadītu 
vakaru jautrā, bet tai pašā laikā mierīgā atmosfērā. 

Gan filmu laikā, gan pēc tam visiem apmeklētājiem bija pacilāts 
un jautrs noskaņojums. Mums bija un ir patiess prieks par katru filmu 
vakara apmeklētāju, radot mums visiem kopīgu, nelielu kopā būša-
nas sajūtu, skatoties mūsu iemīļotās filmas. 

Uz tikšanos jau citos tikpat jautros un aizraujošos filmu vakaros 
arī nākotnē. 

Laima Urbucāne,
We’rPRO” Sabiedrisko attiecību koordinatore

Piedāvā iespēju sadarboties
un gūt darba pieredzi!

Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums” 
piedāvā darbu jaunietim vecumā no

18 – 24 gadiem (ieskaitot)!
Sadarbībā ar NVA jauniešu garantijas atbalsta pasākumu 

„Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība
nevalstiskajā sektorā”.

Ikmēneša stipendija proporcionāli mēnesī
nostrādātajām dienām 90 EUR apmērā.

Plašāka informācija: antra.binde@kegums.lv
www.kegumanovads.lv vai www.nva.gov.lv

(Jauniešu garantijas)

Izdota jauna Ķeguma
novada tūrisma karte

Izdota jauna 2015. gada 
karte tūristiem, kas noderēs, 
apskatot un ceļojot pa Ķeguma 
novadu. Kartē atrodama infor-
mācija par apskates objektiem, 
naktsmītnēm, ēdināšanas uz-
ņēmumiem un aktīvās atpūtas 
iespējām Ķeguma novadā. In-
formācija bukletā atspoguļota 
latviešu, angļu valodā.  

Jaunās tūrisma kartes ir bez-
maksas un pieejamas Ķeguma 
tautas namā, DUS “Astarte”, 
Ķeguma bibliotēkā un citur. 

Santa Freimane,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

http://www.nva.gov.lv
mailto:antra.binde@kegums.lv
http://www.kegumanovads.lv
http://www.nva.gov.lv
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Karjeras attīstības programma
jauniešiem „Start Strong!”

27. un 28. janvārī Ķeguma komercnovirziena vidusskolā norisinājās 
ASV vēstniecības un organizācijas Young Media Sharks rīkotais jauniešu 
karjeras attīstības programmas seminārs „Start Strong!”. 58 jauniešiem 
no Ķeguma un Birzgales bija iespēja uzzināt, kā kļūt konkurētspējīgiem 
darba tirgū, parādīt sevi no labākās puses un kā runāt ar darba devēju. 
Semināra vadītāji jauniešiem stāstīja un deva praktiskus padomus, kā 
rakstīt CV un motivācijas vēstuli, lai tā piesaistītu darba devēja uzmanību 
un tiktu pamanīta pārējo vidū. 

Jauniešu interese par karjeras veidošanu 
un aizrautība, ar kādu viņi iesaistījās visās 
semināra aktivitātēs, bija tik neviltota, ka 
divas dienas paskrēja nemanot. Un, saņemot 
sertifikātus, vairākkārt izskanēja jautājums 
– kad notiks nākamais seminārs. 

Piedāvāju ieklausīties jauniešu izteikta-
jās pārdomās par semināru un tajā gūtajām 
atziņām.

„Start Strong lekcija bija kā auksta 
ūdens bļoda. Pateicoties šiem lektoriem,  
esmu sapratusi, ka nodarboties ar lietu, kuru 
mīli, nav nemaz tik nereāli. Ir tikai jāmāk 
redzēt lietas pareizajos leņķos.” (Liene Ļeo-
nova, 12.)

„Kad parasti tiek runāts par jebkādiem 
semināriem un kursiem, automātiski ie-
domājos par garlaicību, vienkārši sēžot un 
klausoties, ko stāsta. Šis seminārs bija inte-
resantākais un noderīgākais no visiem, kur 
esmu bijusi. Šajās divās dienās sapratu, kas 
ir tas, ar ko vēlos nodarboties, kādās jomās 
sevi attīstīt.” (Austra Granta, 12.)

„Pagaidām visinteresantākais pasākums 
šajā  mācību gadā. Tiešām esmu sajūsmā, 
pozitīvu emociju pārņemta. Visas iegūtās 
zināšanas un pieredze man palīdzēs savas 

karjeras izvēlē, un kopumā viss šķiet daudz 
skaidrāks.” (Gerda Kočkere, 10.)

„Seminārā es tiku mudināts izvēlēties 
profesiju, kas mani patiešām piesaista. Es 
ieguvu ne tikai motivāciju, bet arī praktis-
kās zināšanas, kā pareizi rakstīt motivācijas 
vēstuli un noformēt CV.” (Daniels Krauklis, 
11.)

„Semināra laikā ieguvu jaunas zināša-
nas un ļoti noderīgu pieredzi, ko skolā, ie-
spējams, neiegūtu. Iemācījos, kā labāk un 
pareizāk rakstīt CV un motivācijas vēstuli. 
Uzzināju, kā pareizi rīkoties un uzvesties 

darba intervijā. Kopumā man ļoti patika, 
un es tiešām novērtēju šo iespēju piedalīties 
tik aktīvā un aizraujošā seminārā, kas snie-
dza iespēju pārliecināties, ka dzīvē ir jādara 
tas, ko tu mīli, kas padara pasauli labāku.” 
(Katrīna Caunīte, 12.)

„Seminārs man bija ļoti liels ieguvums, 
jo uzzināju lietas, kuras iepriekš nezināju. 
Tagad esmu iedrošināta doties uz savu mēr-
ķi. Pēc semināra mājās salīmēju lapiņas ar 
tekstu: „Vai tas, ko tu tagad dari, ved tevi 
pie tavas laimīgās dienas?” (Diāna Grigor-
jeva, 10.)

„Man ļoti patika vadītāju enerģiskums. 
Tas, kā viņi visu pasniedza, bija ideāli un 
viegli uztverams. Labprāt ietu vēl uz citiem 
šāda veida semināriem.” (Leo Leons Ābele, 
10.)

Ķeguma komercnovirziena vidusskola 
ir iesaistījusies Erasmus + skolu partnerības 
projektā „Mana izglītība, darbs un karjera”, 
tādēļ gan šajā, gan nākamajā mācību gadā 
skolā tiks organizēti dažādi semināri un 
praktiskas nodarbības, kas saistīti ar karjeras 
veidošanu un uzņēmējdarbības uzsākšanu. 

Ilze Krastiņa, 
projekta koordinatore

Semināra saturā ar interesi iedziļinās skolēni no 8.-12. 
klasei, kā arī ciemiņi no Birzgales pamatskolas

Sveces
pašu
rokām
Februārī tiek svinē-
ta Sveču diena. Sve-
ces ir apdziedātas, 
izzīmētas, līmētas 
un veidotas no dažā-
diem materiāliem. 

Arī mūsu skolā ceturtdien, 12. februārī 
katram sākumskolas skolēnam bija iespēja 
izveidot savu sveci. Bērniem šī nodarbība 
ļoti patika. Viņi varēja iepazīties ar dažā-
diem materiāliem, kas nepieciešami, lai 
izveidotu sveci. Kausējām parafīnu, pievie-
nojām krāsu un smaržu. Veidojām dažādas 
formas sveces no vaska. Skolēni savas iz-
veidotās sveces ar milzīgu prieku nesa uz 
mājām dāvināt mammai, tētim vai citam 
sev mīļam cilvēkam. Bērniem bija daudz 
interesantu jautājumu par sveču gatavoša-
nu, it sevišķi par silikona formām. No šīm 
formām izveidotās sveces viņiem patika 
vislabāk. Sveču liešanu bērniem mācīja un 
uz daudzajiem jautājumiem atbildēja meis-
tare Dace Cinīte.

Mēs visi sakām lielu paldies Dacei par 
jauko pēcpusdienu, kuru viņa veltīja Ķegu-
ma skolas jaunāko klašu audzēkņiem. 

Aina Zagorska,
vizuālās mākslas un mājturības skolotāja
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Ābeces svētki
Buri, buri burtiņi
Jā, jā, jā.
Tās ir burvju durtiņas
 Pa kurām ieiet grāmatā.

Pirmo klašu skolēni piektdienas rītā sa-
posti, satraukti, bet priecīgi ierodas skolā.

Ir 6. februāris. Skolēni jau vairākas ne-
dēļas gatavojas Ābeces svētkiem. No Ābe-
ces skolēni gan vairs nemācās, bet  svētku 
nekad nav par daudz. Tāpēc mēs svinam 
svētkus, tos gaidām…

Protams, svētkiem jāsagatavojas. Vairā-
kas nedēļas skolēni mācās dziedāt, atkārto 
deju soļus, skaita dejolīšus, krāso burtņus. 

Beidzot svētki arī ir klāt! Pirmklasnieki 
ir iemācījušies visus latviešu valodas burtus 
– gan lasīt, gan rakstīt, un ne tikai burtus – 
arī teikumus, tekstus un lasīt pat grāmatas.

Pasākumu vadīja divas Burtu meitiņas 
no skolēnu padomes, ieradās arī kļūdas (kur 
tad bez tām) un nomaldījies cipars. Skolē-

ni rādīja ko māk, skaitīja dzejolīšus un no-
sauca burtiņus, dziedāja un dejoja. Savus 
sirsnīgus un mīļus sveicienus bija sagatavo-
juši arī sākumskolas 2.,3.,4. klašu skolēni. 
Pirmklasnieku acīs liels prieks par viņu sa-
rūpētajām dāvaniņām. 

Nobeigumā visi pirmo klašu skolēni sa-
ņēma sertifikātus, ka zina burtus, prot lasīt, 

rakstīt, stāstīt, veidot teikumus.
Liels paldies Skolēnu padomes pārstāv-

jiem, skolotājai M.Sprukulei, skolotājai 
E.Taburei un skolotājai A. Zagorskai par 
atsaucību, lai svētki izdotos!

     

  1.a,b klašu audzinātājas

ĶKV Skolēnu padomes darbs
Straujiem soļiem ir aizritējis pirmais 

mācību gada semestris un tā laikā īsteno-
ti lielāki un mazāki, taču arī divi vērienī-
gi projekti – „Iedegsim sauli Ķegumā” un 
„Paēdušam Ķeguma novadam”, kas vienoja 
dažādu paaudžu cilvēkus. Taču tagad, uzsā-
kot otro semestri, mūsu uzdevums ir panākt 
arī lielas pārmaiņas – Skolēnu padomes no-
likuma maiņa un savu jauno telpu iekārto-
šana. Tas prasīs daudz spēka un laika, bet 
kopā mēs esam varena komanda un to pa-
veiksim. Pavisam nesen 9. janvārī ārkārtas 
sēdē mainījās arī Skolēnu padomes vadība 
– notika prezidenta pārvēlēšanas. Katra die-
na mūsu skolā ir pārmaiņu pilna – jau no 
nākamās pirmdienas katras audzināšanas 
stundas laikā tiks pārraidīts informatīvs 
paziņojums par aktuālākajiem jaunumiem 
skolā, ko var uzskatīt par radiomezgla dar-

bības sākumu. Tuvākajā laikā plānojam arī 
vairākus nozīmīgus pasākumus – tikko Va-
lentīna dienas priekšvakarā notika Popiela, 
kurā katra klase veidoja interesantu priekš-
nesumu par mīlestību, bet vakara turpināju-
mā vērienīgais un ilgi gaidītais gaismu un 
dūmu šovs „Back to school party” , kuru 
organizēja skolas absolvents Sandijs Brīze 
sadarbībā ar skolēnu mācību uzņēmumu 
„Party Maker”.

Strauji rit otrais mācību semestris, tajā 
netrūkst pārmaiņu, jaunumu un piedzīvoju-
mu! Paldies aktīvajiem Skolēnu padomes 
pārstāvjiem par ieguldīto darbu un laiku! 
Turpināsim visi kopā padarīt mūsu skolas 
vidi ikvienam interesantāku un patīkamāku!

Gerda Kočkere,
ĶKV Skolēnu padomes prezidente

Mācībās
par Eiropu

23. janvārī Rīgā notika jaunatnes orga-
nizācijas „Klubs „Māja” – jaunatne vieno-
tai Eiropai” rīkotās mācības, kuru ietvaros 
varēja apgūt Latvijas prezidentūras ES 
Padomē norisi un tās galvenās proritātes, 
Eiropas galvenās institūcijas un to aktuali-
tātes, kā arī neformālās izglītības metodes. 
Kursa beigās dalībnieki ieguva apliecību  
un iespēju braukt uz citām Latvijas skolām 
dalīties iegūtajās zināšanās ar 7. – 12. klašu 
skolēniem. Vietu skaits mācībās bija iero-
bežots, kopā 32 cilvēki no visas Latvijas, 
tāpēc liels prieks, ka diviem mūsu skolas 
skolēniem izdevās tajās piedalīties – tā ir 
mūsu Skolēnu padomes prezidente, 10. 
klases skolniece Gerda Kočkere un Izglītī-
bas un kultūras virziena vadītājs, 11. klases 
skolnieks Dāvis Sproģis.  

Nu jau arī pārējiem skolas skolēniem 
būs iespēja mācībās gūto uzzināt klātienē, 
jo jau 4. martā Gerda vadīs aktīvu un inte-
resantu nodarbību. Sveicam un lai veicas!

Sandra Bērziņa,
direktora vietniece 
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BĒRNU KARATĒ
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā jau 2. mēne-

si veiksmīgi darbojas bērnu karatē grupa (puikas un 
meitenes). To vada cīņas kluba „Hagakure” treneris 
Vladislavs Fetkuļins, kuram ar bērniem ir izveidojies 
ļoti draudzīgs kontakts.

Uz pirmo iepazīšanās nodarbību pag. gada beigās sanāca prāvs 
lielāku un mazāku bērnu pulciņš, kas apliecināja interesi par šo spor-
ta veidu. Visi enerģiski sāka trenēties, taču ar laiku daļa sāka atkrist, 
jo karatē nodarbības prasa zināmu piespiešanos. Tā ir disciplīna, tas 
ir darbs ar sevi, tā ir cīņa ne tik daudz ar iedomāto pretinieku, bet 

galvenokārt – tā ir cīņa ar paša slinkumu! Mūsu bērniem taču visap-
kārt ir tik daudz modernu vilinājumu, tādu kā dators, planšetnieks, 
multfilmas TV uz ērta dīvāna un tml. Mans 6 gadīgais puika Roberts 
nodarbības apmeklē tīri labprāt, jo ir ļoti kustīgs un aktīvs, taču arī 
man kā tētim vienu reizi nācās patērēt gandrīz veselu stundu laika, 
lai mirkļa vājumā vai slinkuma iespaidā nokļuvušo bērnu pierunātu 
apmeklēt kārtējo nodarbību. Kā balvu pēc treniņa saņēmu Roberta 
atzinumu, ka labi vien bija, ka viņš pats sevi piespieda, jo pēc treniņa 
jutās gandarīts par uzvaru pār sevi. Tā ir bērna pirmā vērtīgā pieredze 
nākotnes darbam ar sevi. Tāpēc ļoti priecājos par visiem pārējiem, 
kas joprojām turpina trenēties. Domāju, ka tikai tagad sāk veidoties 
grupas pamata kodols no pašiem izturīgākajiem un mērķtiecīgāka-
jiem. Vērojot nodarbības, varu tikai apbrīnot tos bērnus, kuri centīgi 
pilda visus vingrojumus ar degsmi un sportisko azartu, no sirds, tā 
teikt, ar jūtām, kā to mācīja leģendārais Brūss Lī. Tieši tas man rada 
optimismu, ka mums vecākiem sadarbībā ar treneri Vladislavu izdo-
sies ievirzīt bērnus veselīgā un pozitīvā vidē, vienlaicīgi pasargājot no 
daudzām mūsdienu atkarībām. 

Karatē ir ļoti dzīvs sporta veids, kas attīsta gribasspēku, māca ātri 
domāt, veikli kustēties, precīzi pildīt cīņas paņēmienus, kā arī labi just 
savu un cīņas partnera ķermeni, paredzēt tā kustības. Tās, manuprāt, 
ir vērtīgas iemaņas, kas cilvēkam ir noderīgas visā dzīvē, mācībās un 
darbā.

Uz nodarbībām tiek aicināti bērnu dārza apmeklētāji un skolnieki, 
tās notiek 2 reizes nedēļā, trešdienās un piektdienās, plkst. 19.30

Vecāku vārdā izsaku pateicību par atbalstu un sadarbību skolas 
direktoram Vladimiram Samohinam un trenerim Vladislavam Fetku-
ļinam.

Arvis Mazais
sešgadīgā Roberta tētis

Laikā izbrīvēta saruna jeb mainīsimies līdzi laikam!
Vēsā un vējainā  pēcpusdienā izdevās noķert mūžam aizņemto Ķegu-

ma komercnovirziena vidusskolas direktoru viņa kabinetā, lai gūtu atbil-
des sen iecerētai intervijai. 
-Paldies, ka veltījāt laiku šai intervijai!
 - Jā (smaida).
 – Kādi ir Jūsu iespaidi par Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolu pēc pirmā 
mācību gada semestra?
 - Nu...(domā) iespaidi ir ļoti dažādi. Sfēras 
varētu nodalīt dažādi, teiksim tā – ir skolēnu 
vēlme mācīties, skolotāju vēlme mācīt. Tā-
lāk varētu runāt par materiāli tehnisko bāzi, 
stāstīt, ka starp skolēniem ir patērētāji un ir 
arī skolas pievienotās vērtības radītāji. Ja visu 
to saliek kopā, liekas, ka kopumā iestājusies 
tāda maza stagnācija. Ķeguma skolā un var-
būt arī pašā izglītības sistēmā. Bet domāju, ka 
kopā mēs esam sarosījušies. Manuprāt, man 
ir izveidojusies laba sadarbība ar vietniekiem 
un metodisko komisiju vadītājiem. Diemžēl 
to nevaru pateikt par skolēniem (uzsver), jo, 
tiekoties ar viņiem, es kā lektors norunāju 
savu stāstāmo, bet neseko diskusija, netiek 
analizēts. Pietrūkst tiešām ieinteresētas un 
konstruktīvas domu apmaiņas. Tāpēc es gri-
bētu piedzīvot vairāk ideju vētru un domu 
apmaiņu, lai paši skolēni piedāvātu projektus, 
kurus virzīt uz priekšu. Bet stagnējam  var-
būt arī tāpēc, ka nav virsmērķa. Tas (uzsver – 
virsmērķis) jāizvēlas mums visiem kopā – uz 

ko mēs ejam, jo saglabāt vidusskolu Ķegumā 
ir ārkārtīgi svarīgi.
 - Mhm, pie tā noteikti visi kopā strādāsim. 
Un kādas ir Jūsu domas tieši par Ķeguma 
jauniešiem? Kāda, Jūsuprāt, ir aktuālākā 
mūsu problēma un kas ir pats pozitīvā-
kais? Kas, iespējams, būtu jāmaina?
 - Aktuālā problēma ir tas, ka mēs daudz ko 
gribam - lai būtu tas, kas mums ir patīkami - 
labi atpūtas kultūras un sporta pasākumi, dis-
kotēkas vai kādi atpūtas vakari, bet tajā pašā 
laikā negribam būt tie, kas to veido un dod 
idejas, kas ģenerē pasākuma norisi. Manu-
prāt...(domā) skolēni, kā jau sākotnēji teicu, 
grib būt vairāk patērētāji un lietotāji, nevis ra-
dītāji, un tā – manuprāt – ir galvenā problēma. 
Satrauc arī attieksme pret lietām, kas dotas: 
pašvaldība piedāvā ēkas un resursus, kā arī 
mācību spēkus, kas, manuprāt, netiek pilnībā 
izmantoti, jo problēma tāda, ka ļoti daudzi 
skolēni vēl nav iesaistījušies nevienā interešu 
izglītības pulciņā. Tas nozīmē, ka viņi neplā-
no ārpus akadēmiskā mācību darba vēl kaut 
ko. Par daudz dirn pie datoriem un kaut kā-
dām tādām lietām.
 - Un kas ir tā pozitīvā puse? 
 -Manuprāt, pozitīvā puse ir šī vēlme mainī-

ties. Vēlme mainīt ne tikai vidi, bet pašiem 
sevi mainīt līdzi. Man liekas, ka daudziem 
skolēniem, ar kuriem esmu ticies, deg acis. 
Un tas nozīmē, ka ir gribēšana. Vai ir varēša-
na, to es nezinu, bet gribēšana ir. Un, ja mēs 
visi sanākam kopā, tad ir spēks. Un, manuprāt, 
svarīgi mums visiem ir komunicēt, domāt un 
darīt. Tāpēc es domāju, ka mēs varēsim kopā 
daudz ko labu izdarīt un Ķeguma skolu pada-
rīt maksimāli populāru un atpazīstamu valstī.
 - Labi. Uzsākot šo mācību gadu, ļoti dau-
dziem skolēniem tas bija liels pārsteigums 
– skolas direktora maiņa. Jūs esat pavisam 
jauns cilvēks mūsu vidū. Un tāpēc mēs 
gribam zināt vairāk par Jums. Par ko Jūs   
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KUR BITES,
TUR VESELĪBA!

Jau no seniem laikiem ir zināms, ka bi-
tēs ir viss, kas nepieciešams mūsu veselībai. 
Ir sens teiciens - KUR BITES, TUR VESE-
LĪBA. Dzīvojot biškopju ģimenē jau trešajā 
paaudzē, ir dzirdēti un apgūti daudz un dažādi 
interesanti fakti par biškopības produktu ve-
selīgo ietekmi uz cilvēku organismu. 

Bite nedzīvo viena, bitei ir ģimene kurā 
atrodas vēl 20 - 60 tūkstoši māsu, veselīgā 
saimē ir viena māte. Bišu saimē dzīvo arī 
trani, kuriem, atšķirībā no bitēm, ir cits uzde-
vums, trani rūpējās par jaunās mātes apaugļo-
šanu. Kad trana misija pabeigta, tas iet bojā. 
Es vienmēr esmu uzskatījis, ka katra saime ir 
atsevišķa pasaule, kurā ir savi likumi. Ja papē-
tām, kas notiek stropā, mēs būsim pārsteigti. 
Bišu sabiedrībā ir daudz un dažādu pienāku-
mu, kas uzticētas katrai bitei, atkarībā no tās 
vecuma un pieredzes. Stropā mēs sastopam 
pašu galveno biti, tā ir māte, kas atbild par 
saimes pēcnācējiem. Mātei, kā jau karalienei 
pienākas, ir sava svīta, kas pavada viņu visur, 
kur viņa dodas. Stropā ir aukles, ir apkopējas, 
ir bites, kuras seko klimatiskajiem apstākļiem 

stropā - šīs bites stropu neatstāj. Bites, kuras ir 
sargi, izlūki vai darba bites, pilda savus pienā-
kumus ārpus stropa.  Domāju, ka bišu saimes 
dzīve ir ideāli sakārtota, bet ir daudz faktori, 
kas var mainīt bites dzīvesveidu. Viens no 
ietekmīgākajiem faktoriem ir cilvēks, kurš 
cenšas bitēm diktēt to, kas jādara, un šai no-
darbei dots vārds - biškopība. Biškopība ne 
tikai pati par sevi ir ļoti svarīga lauksaimnie-
cības nozare, bet nopietni ietekmē arī citas, kā 
lauksaimniecības, tā arī cita profila nozares, 
piemēram,  medicīna, mašīnbūve, pārtikas ra-
žošana, skaistumkopšana un citas. 

Darba bite no stropa izlido līdz desmit rei-
zēm dienā,  lidojumā pavada aptuveni stundu, 
un katrā atgriešanās reizē tā atnes 30 - 40 mg 
nektāra vai 8- 15 mg putekšņu. Lai savāktu 
1kg medu liepu ziedēšanas laikā, bitēm jāizli-
do 25’000 reizes. Ja augi izdala mazāk nektā-
ra, bitei jālido biežāk, un tad, lai savāktu 1kg 
medu, nepieciešams izlidot līdz pat 120’000 
reizēm. Nektāra savākšana no ziediem ilgst 
līdz 12 sekundēm, bet novietošana šūnā līdz 
15 minūtēm. Bite vairākas reizes nektāru iz-

laiž no guzas un norij atpakaļ. Tādā veidā sa-
haroze pārvēršas glikozē un fruktozē, piesā-
tinās ar vitamīniem, fermentiem. Šādā veidā 
sagatavotu nektāru iepilda šūnās un aizvāko, 
lai nogatavojas. Tas ir antibakteriāls un anti-
septisks.

 Bites rūpējoties par mūsu veselību, saga-
tavojot mums medu, putekšņus, bišu maizi, 
bišu indi, propolisu, peru pieniņu, vasku un 
pat ziemā kritušās bites ir ļoti veselīgas un 
vajadzīgas mūsu uzturā. Un šo visu daudz-
veidīgo produktu klāstu mēs varam izmantot, 
lai uzturētu savu organismu veselu un mun-
dru. Mūsu veselību labvēlīgi var ietekmēt pat 
vienkārša gulēšana uz sanoša bišu stropa. 

Vispazīstamākais un vieglāk pieejamais 
bišu produkts ir medus. Ārstnieciskos no-
lūkos medu var lietot elpceļu slimību profi-
laksei un ārstēšanai. Medus darbojas kā pre-
parāts, kas paaugstina organisma pretestības 
spējas pret jebkuru ārējās vides ietekmi, tajā 
skaitā bakteriālās un vīrusu infekcijas iedar-
bību. Medu ārstēšanā var lietot arī atšķaidītā 
veidā - šķīdinot pienā vai tējā. Noteikti jāatce-
ras, ka medu nedrīkst karsēt virs 40 grādiem, 
jo tad zūd medus vērtīgās īpašības. Tāpat 
medu lieto gremošanas trakta saslimšanas 
gadījumos, čūlu, rētu un citu ādas bojājumu 
apkopšanai. Ar medu var aizstāt cukuru, jo 
medus sastāv no fruktozes un glikozes, kas 

gribējāt kļūt bērnībā?
 - (Smaida) Es nezinu, man liekas, ka visiem 
zēniem pirmās vēlmes bijušas  būt par šoferi 
un lidotāju, un armijnieku. Un tādas tās vēl-
mes arī ir. Pēc tam es gribēju kļūt par sportis-
tu, sporta treneri un tikai pašās beigās nokļu-
vu, kur esmu, jo patika strādāt ar cilvēkiem.
 - Jauki. Kādi ir Jūsu hobiji šobrīd un kas 
Jūs visvairāk aizrauj?
 - Hobijs ir aktīvi sporta veidi ziemā un vasa-
rā. Vasarā tas ir futbols, ziemā - hokejs. Viens 
hobijs mani ir pārņēmis pat par daudz, tās ir 
tehnoloģijas (smaida). Tā ir atkarība no teh-
noloģijām un dzīvošana līdzi visam jaunajam. 
Kaut kā tā.
 - Jūs minējāt, ka Jums ļoti patika strādāt 
ar cilvēkiem. Bet kā tieši nonācāt pie šā-

das izvēles – darbs pedagoģijas un vadības 
jomā? Tas bija vienīgais iemesls?
 - Mm...(domā) Nē. Man vienkārši skolā,  kad 
es mācījos, bija  labs audzinātājs. Un faktiski 
var teikt, ka mani ietekmēja. Man patika, kā 
viņš pasniedza un kā viņš darbojās ar jaunie-
šiem, cilvēkiem, jauno paaudzi. Un tas mani  
savā ziņā iedvesmoja. Protams, tas radošums 
un dzīvesprieks, ar kādu baudu viņš savas 
zināšanas atdeva citiem... Man liekas, ka no 
tā arī es guvu to iepaidu. Bija doma kļūt par 
pasniedzēju, bija iespēja arī mācīties aspiran-
tūrā. Bija padomju laiki, bet es kaut kā izvē-
lējos nebraukt un palikt skolā. Agrākos laikos 
esmu pieņēmis arī eksāmenus augstskolās.
- Interesanti. Un tad mans pēdējais jautā-
jums – kāds būtu Jūsu novēlējums mums 
visiem turpmāk? 

- Atcerieties, ka skola ir tāda, kādi esam mēs 
katrs. Jāmainās ātri un līdzi laikam. Tas nav 
nemaz sarežģīti, tikai jāpamaina domāšana. 
Nav laika vilkt garumā un gaidīt pavasari, jā-
dara tūlīt. Esiet radoši, laikmetīgi un aktuāli, 
tas nozīmē, ka ziņa uzreiz ir jānodod tālāk. 
Mainīsimies līdzi laikam visi – kā skolēni un 
skolotāji, tā vecāki un tie, kuri veido izglītības 
politiku Ķegumā un valstī kopumā.
 - Liels paldies par ieteikumiem un par in-
terviju!
 - Nav par ko. (smaida) Paldies arī Tev!
 - Uz redzēšanos!
 - Visu labu!

Gerda Kočkere, 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

Skolēnu padomes prezidente

Pensionāru biedrības gada sapulce
13. februārī  Ķeguma pensionāru bied-

rības biedri kuplā skaitā bija pulcējušies uz 
savu kārtējo gada atskaites sapulci. Bied-
rības valdes priekšsēdētājs Uldis Ābelis 
nolasīja gada atskaites ziņojumu. Par noti-
kumiem kultūras jomā  pagājušajā gadā un 
saturīgākajām  ekskursijām uzstājās valdes 
locekle Dagnija Berķe. Par nūjotāju grupas 
aktivitātēm ziņoja tās vadītāja Vija Cepurīte. 

Par jaunām rokdarbu metodēm un no-
tikušajām izbraukuma rokdarbu izstādēm 
daudz sakāmā bija radošās darbnīcas jauna-
jai vadītājai Vijai Vollenbergai. 

Sapulcē piedalījās arī Ķeguma novada 
domes priekšsēdētājs Roberts Ozols un so-
ciālā dienesta vadītāja Vita Kalniņa. Roberts 

Ozols pastāstīja par pēdējām aktivitātēm Ķe-
guma domē un atbildēja uz jautājumiem par 
SIA „ Ķeguma Stars  „ darbību. Lai tuvāk 
noskaidrotu šo un citus jautājumus, nolemts 
pēc apkures sezonas beigām rīkot trīspusīgu 
tikšanos. Vita Kalniņa iepazīstināja ar sevi 
un aicināja būt iecietīgiem pret sev tuvākiem 
vai tālākiem cilvēkiem, to likteņiem un vaja-
dzībām, un pēc iespējas savlaicīgāk informēt 
sociālo dienestu. Tad nu lūkosim, ko varam 
darīt līdzcilvēku labā. 

Biedrība pa šiem gadiem izaugusi skait-
liski un, lai pilnvērtīgi strādātu un atslogotu 
darbojošos valdes locekļus, sapulce piekrita 
palielināt valdes locekļu skaitu no 7 uz 9 cil-
vēkiem. Papildus tika ievēlēta Ausma Ūzule, 

kura darbosies kultūras komitejā, un Aija 
Sīkā, kura papildinās korespondenta darbu.

Sakarā ar Vijas Vollenbergas pāriešanu 
darbā par radošās darbnīcas vadītāju, bied-
rība tika arī pie jauna revidenta, ievēlot šajā 
amatā Annu Martinsoni. Biedrības darbs tika 
novērtēts ar „Labi”. 

Noslēdzot sapulci U.Ābelis pateicās 
Mirdzai Aizsilniecei par 51. veterānu spor-
ta spēļu organizēšanu, Vijai Cepurītei par 
ilggadīgu darbu biedrības valdē un nūjotāju 
grupas vadīšanu, kā arī biedrības aktīvistēm 
Dagnijai Berķei, Vijai Vollenbergai un Vijai 
Jaunzemei. 

I.Andrejeva,
ĶNPB sekretāre
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organismā var asimilēties bez iepriekšējas 
pārstrādes ar fermentiem. Jo īpaši svarīgi tas 
ir veciem un slimiem cilvēkiem, kam ir sama-
zināta organisma spēja izstrādāt nepiecieša-
mos fermentus, kā arī bērniem, kuriem, gluži 
vienkārši, šis mehānisms vēl nav pietiekami 
attīstījies. Medū ir liels makroelementu un 
mikroelementu klāsts, turklāt daudzi elementi 
ir tādā pašā attiecībā, kādā tie ir cilvēka asinīs, 
vai ļoti tuvu tam. Vairāk kā puse pasaules at-
tīstīto valstu iedzīvotāji cieš no minerālvielu 
trūkuma organismā, un viens no šīs parādības 
iemesliem ir pārāk liels rafinēto produktu pa-
tēriņš. Regulāra medus lietošana, cukura vie-
tā, veicina liekā svara samazināšanu. Tomēr 
medu nevajadzētu lietot bērniem līdz gada 
vecumam, jo tas var saturēt baktēriju sporas, 

kuras var izraisīt zīdaiņu botulismu (Botu-
lisms ir toksiska uztura infekcija, kas rodas 
uzturā lietojot inficētus pārtikas produktus)  
Zīdaiņiem līdz 12 mēnešu vecumam vēl nav 
izstrādājušās nepieciešamās baktērijas gre-
mošanas traktā, kas var kontrolēt botulisma 
sporu izdalīto toksīnu.

No seniem laikiem pastāv uzskats, ka kat-
rā saimniecībā jābūt pārītim bišu stropu.  Bet, 
kā lai to uzsāk? Citam bail, citam nav laika, 
citam nav, kur ar to nodarboties. Ar biškopību 
var nodarboties jebkurš, kuram ir vēlme, un 
tam nav vecuma ierobežojuma. Jāpiebilst, ka 
jāuzmanās būtu cilvēkiem, kuriem ir alerģija 
pret bišu indi. Tomēr arī tas nav šķērslis, jo 
mūsdienu medicīna piedāvā pietiekami lielu 
pretalerģijas medikamentu klāstu, lai cilvēki 

ar šādu alerģiju varētu droši darboties biško-
pībā vai uzturēties bišu tuvumā.

Lai palīdzētu interesentiem gūt zināšanas 
par biškopību un iespēju izmēģināt biškopja 
arodu, biedrība “DORE-V” piedāvā apmeklēt 
bērnu un pieaugušo interešu izglītības pulci-
ņu Rutku dravā, Tomes pagasta ‘’Rutkos”. 
Pieteikties dalībai var pa tālruni 26116445 
pie biškopja Jura. Mācīsimies kā apieties ar 
bitēm, kā kopt un uzturēt bišu saimi cauru 
gadu, kā pareizi izmantot produkciju, ko bi-
tes mums dod. Kopīgi meklēsim un atklāsim 
bišu un to radīto produktu pozitīvo ietekmi uz 
mūsu veselību un dzīves kvalitāti. Uz tikša-
nos RUTKU DRAVĀ!

Juris Valainis,
biškopis

Cīņa par spēcīgākās 
komandas titulu ir 
sākusies

Februāra sākumā Bauskā un 
Madonā notika pirmie šā gada 
Latvijas Kausa posmi pauerliftin-
gā. Abos posmos komandai „Rem-
bate” 2. vieta  un kopvērtējumā  
līderpozīcija.  Šogad notiks vēl 19 
Latvijas Kausa posmi, kuros arī 
citas komandas varēs pierādīt savu 
spēku dažādās pauerliftinga sacen-
sībās un pretendēt uz 2015. gada 
spēcīgākās komandas titulu.

      24. janvārī Ķeguma dienas centrā notika Ķegu-
ma novada kausa izcīņa šahā. Piedalījās trīs dāmas 

un septiņi kungi no Ķeguma, rembates, Tomes, 
birzgales kā arī no ogres, Lielvārdes un kaibalas

Dāmas:
1. vieta – Ruta Auziņa.

2. vieta – Ineta Arbidāne.
3. vieta –  Rudīte Strade

Kungi:
1. vieta – Andris Aizsilnieks.

2. vieta – Jānis Vilnītis.
3. vieta – Arnis Stuglis

Latvijas Pašvaldību
senioru sporta spēles 
galda tenisā

Iecavā uz 52. Latvijas Pašvaldību senioru 
sporta spēlēm galda tenisā pulcējās pilsētu un 
novadu komandas. Ķeguma novadu pārstā-
vēja K – 80+ vecuma grupā H. Jaunzems un 
U. Ābelis. Sīvās cīņās izcīnītas attiecīgi 5. un 
7. vieta. K – 70+ vecuma grupu pārstāvēja S. 
Mukāns, izcīnot 12. vietu.

Sievietēm 70+ vecuma grupā startē-
ja R. Auziņa un M. Aizsilniece, vislielā-
kais paldies Rutai, kura, neskatoties uz 
pēcoperācijas problēmām, veiksmīgi spē-
lējot, deva komandai vērtīgos 6 punktus. 
M. Aizsilniece izcīnīja sudraba medaļu. 
Komandu vērtējumā 22 komandu konkuren-
cē izcīnīta 8. vieta (I vieta – Rīga, II vieta – 
Koknese, III vieta - Liepāja)

P.S. 24. janvārī H. Jaunzems Rīgas pilsē-
tas atklātajās veterānu sacensībās galda tenisā 
ieguva bronzas medaļu.

M. Sila

sadalīti ogres novada 
kausi volejbolā
24. janvārī notika Ogres novada kausu 
izcīņas turnīrs volejbolā. Dāmu konku-
rencē uzvarēja ķegumietes, bet starp 
kungiem labākie bija daugavpilieši, ķe-
gumieši un mājinieki ogrēnieši.

Cīņai par kausiem sieviešu komandu kon-
kurencē šoreiz bija pieteikušās tikai divas ko-
mandas - „Ikšķile” un „Ķegums”. Mačā līdz 
pieciem uzvarētiem setiem ar 5:1 pārākas 
izrādījās ķegumietes, kurām tika lielākais no 
kausiem. Komandā „Ķegums” spēlēja: Vitnija 
Dommere, Inta Agriņa, Dita Agriņa, Ramona 
Buliņa, Liene Linde un Dace Pavlovska. Ko-
manda «Ikšķile»: Inese Auziņa, Inese Barone, 
Kristīne Vīķele, Eva Solovjova, Līga Andžāne 
un Renāte Guslens.

Vīriešu turnīrā komandu bija krietni vairāk, 

tāpēc jau iekļūšana pusfinālā jāuzskata par sas-
niegumu. 

1.vietā „Leven” (Daugavpils): Igors Sko-
romko, Dainis Pekulis, Aivars Žilinskis, Vik-
tors Tarakanovs, Edgars Baltais un Konstantīns 
Marčenko.

2.vietā „Ķegums”: Deivids Strazdiņš, Jānis 
Strazdiņš, Raitis Tiltiņš, Uģis Žeivenieks, Mā-
ris Grants, Raitis Kuks un Mārtiņš Strauss.

3.vietā „Ogre”: Māris Brēķis, Kaspars 
Mamons, Pāvels Puciks, Kaspars Greļs, Jānis 
Grīnbergs, Raivis Bambulis un Dainis Vilcāns.

Ķeguma novada atklātais 
čempionāts florbolā
26. februārī, 5., 12., 19. un 26. martā

plkst. 19:00
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta zālē



Mūžībā aizgājuši
Tikai atmiņas klusas

Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem visu mūžu skan blakus.

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Irēna Baltruņķe (1941)
Leonarda Savicka (1923)

Katrīna Krūka (1919)
Veldra Jirgensone (1925)

Herta Virsis (1928)
Ņina Makare (1942)

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Anna Polika (1927)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Pateicība
Spēku, izturību grūtā brīdī dod labi, līdzjūtīgi 
cilvēki! No sirds pateicos Pāvelam Kotānam, 

Tadeušam Vaļevko, Anita Lausai, Irēnai 
Grīnbergai, Ilzei Pudulei, Edītei Zeltiņai, 

Juta Larkai, Kundertu un Brūveru ģimenēm, 
Birutai Upmalei, Dacei un Arnim Jansoniem, 

, apbedīšanas biroja “Mūžība” cilvēkiem, 
Lielvārdes kultūras nama kafejnīcas čaklajām 

meitenēm, Jūsmai Liliņai, Dzidrai Barščauskai.
Paldies visiem, kas bija kopā ar mani, izvadot 

pēdējā gaitā Annu Poliku.
Rasma Polika

FILMU VAKARS
Ķeguma jaunieši „We’rPRO” Ķeguma Dienas centrā 

jau OTRO reizi rīko filmu vakaru, kur jebkuram 
interesantam, tiek dota iespēja labi pavadīt laiku 

noskatoties 2 filmas – kā ierasts filmu vakars 
iesāksies ar animācijas filmu. Šoreiz jaunākos 

filmu vakara dalībniekus priecēs – „Sapinušies” 
(„Tangled”), bet nobeigumā iespēja redzēt spriedzes 

filmu - „Laikā” („In Time”). 

KAD? 6. marts
KUR? Ķeguma Dienas Centra
telpās – lielajā konferenču zālē

CIKOS? Plkst. 18.00
Ieejas maksa: 0,50 centi. Bērniem līdz
13 gadu vecumam ieeja bez maksas. 

Uz tikšanos!

BIRzGALES TAUTAS NAMĀ
21. martā plkst. 16:00

aicinām uz Ogres apriņķu
vOkālO ansabļu skati – kOncertu 

Ieeja – bezmaksas.

REMBATES TRADīcIJU zĀLē
14. martā plkst. 16.00 

vOkālO ansambļu kOncerts
„mēs tikāmies martā”

Piedalās:
Ķeguma senioru jauktais vokālais ansamblis „Kvēlziedi”

Ikšķiles senioru vokālais ansamblis „Saulgrieži”
Ikšķiles jauktais vokālais ansamblis „Gaudium”

Rembates sieviešu vokālais ansamblis.

TOMES TAUTAS NAMĀ
13. martā plkst. 19.30

kOncerts
„bez mīlestības nedzīvOjiet”

Vokāls INITA RUDZĪTE
Pie klavierēm EDGARS JASS

Biļešu cena: EUR 3
Ja nepieciešams transports, 

lūdzu zvaniet 27843230

28. martā  plkst. 12.00 
Tomes skolas pagalmā

putnu gaidīšanas svētki
•	Putnu būrīšu izgatavošana
•	 Svilpavnieku  gatavošana
•	Viktorīnas par putniem
•	Dziesmas un rotaļas kopā ar Tomes

 T/N BēRNU RADOŠO STUDIJU „SKANIS”
LĪDZI ŅEMAM ASUS ZĀģĪŠUS UN ĀMURUS

3. aprīlī plkst. 19.00
dOkumentālā filma 

„dOkumentālā filma „freimis.
mārtiņš freimanis” 

Biļetes cena EUR 2
Pirms filmas Mārtiņa dziesmas

TOMES TauTaS naMS
27. aprīlī  organizē braucienu

uz Nacionālā teātra izrādi
„Raiņa sapņi”

Biļetes  cena EUR 8, ceļš 3,50-4,00
Izbraukšana 17.00 no Ķeguma

Pieteikties un samaksāt līdz 18. martam,
zvanīt uz 27843230

LieLās dienas sagaidīšana
ķeguma parkā

21. martā plkst. 6:00
Sagaidīsim saullēktu kopā ar

Katlakalna folkloras kopu "Rāmupe"
un Tomes folkloras kopu

Februāris-sveču mēnesis.
No 16.-28. februārim

muzejā „rūķi”
KristīNes KalNiņas vasKa sveču

izstāde - pārdošaNa
izstāde būs apskatāma katru darba dienu

no 10.00-14.00

2015. gada 26. februāris

PRIVĀTSLUDINĀJUMI
Pārdod garāžu ar bedri un pagrabu Celtnieku ielā. 
Privatizēta. 1200 EUR. T. 29804620
Pārdod 1 istabas dzīvokli, Ķegumā, Staru ielā 12, 
1. stāvs. Privatizēts. Normālā stāvoklī. 7500 EUR. 
T. 29804620
Firma veic asenizācijas pakalpojumus sākot no   
20 EUR. Strādājam arī brīvdienās. T. 26597316
Steidzīgi meklēju istabu, dzīvokli (vēlams Ķegu-
mā) pret palīdzību saimniecībā, īpašuma pieska-
tīšanu, apsaimniekošanu. Divatā vieglāk izdzīvot. 
Edmunds, 69 gadi, 28398574. 
Vēlos iegādāties bērnu pastalas uz izmēru 23 cm 
pēdiņu. Varbūt kādam mājās ir un netiek pielieto-
tas. T. 28209613 Kristīne
Varbūt Ķegumā ir kāds, kurš būtu gatavs paspēlēt 
BDK “Apodziņš” 1. un 2. klases tautas deju gru-
pas mēģinājumos uz klavierēm (kā labdarības 
akciju?). BDK „Apodziņš” gatavojas XI Skolēnu 
dziesmu un deju svētkiem. Būsim ļoti pateicīgi.   
T. 28209613 Kristīne
Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā! T. 26182284
Pensionārei nepieciešama palīdzība 2 reizes ne-
dēļā, no 2 līdz 3 stundām. T. 26118944

24. MARTĀ
NO PLKST. 10:00-13:00

BiRzgAles TAuTAs nAMĀ

PASĀKUMI ĶEGUMA
TAUTAS NAMĀ

ceļOjOšā izstāde „ķeguma Hes
– latvijas enerģētikas lepnums”

nO 1. līdz 28. februārim
Sīkāku informāciju skatīt www.kegumanovads.lv

balle kOpā ar grupu „galaktika”
– sOlists nOrmunds zušs

27. februārī plkst. 20:00 – 01:00
Rezervēt galdiņu līdz 23.02.

Ķeguma tautas namā vai pa tālr. 22010300
Biļetes cena EUR 6 (zālē), EUR 5 (foajē)

kāzas martā - kOncertuzvedums
14. martā plkst. 16:00

Sandras Sabīnes Jaundalderes režija un dzeja
Piedalās: Brīvie danču muzikanti,

Ķeguma ģitārstudija, Ogres danču klubs.
Biļetes cena EUR 3 skolēniem un pensionāriem EUR 1,5

24. martā plkst. 14:00
filma „segvārds vientulis”

(rež. N.Pucis)
Pirms filmas tikšanās ar filmas
uzņemšanas radošo komandu.

Represētajām personām ieeja bez maksas. Biļetes 
cena skolēniem un pensionāriem EUR 1 (uzrādot 

apliecību), Pārējiem EUR 3 

28. martā plkst. 18:00
jOlanda suvOrOva un draugi piedāvā  

„90 minūtēs apkārt pasaulei” 
HumOristiski izklaidējOšs kOncertšOvs

Biļetes cena EUR 5

ĶEGUMA DIENAS CENTRS
AICINA APMEKLĒT 

Bezmaksas
iepazīšanās nodarbību!

Dziedāšana bērniem no
2 gadu vecuma

 Vadītāja – Liene Seržante
(T. 26452076) 3. martā,  Plkst. 18:00

ATKLĀTO MONTESORI NODARBĪBU BĒRNIEM

"Iepazīsti saules sistēmu"
7. martā plkst. 16:00.

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās
līdz 5. martam.

Ineta 20635833, Elīna 25938384

http://www.kegumanovads.lv
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