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Ir dīvaina sajūta gadu mijā,
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs,
Ko nākamā gada puteņi sūtīs –
Ir dīvaina sajūta tādā brīdī,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,
Bet domas sen jau atrodas iekšā.
				

/Janīna Tabūne/

Lai Jaunais – 2016. gads ver durvis
jaunām iespējām, lai piepildās cerības un,
lai visa pamatā ir miers!
Ķeguma novada dome

Esi sveicināts, mazulīt!
Lai prieks un laime,
Šai dienā nozīmīgajā.
Lai bērniņš top mīlēts un gaidīts
Šai dienā!
/L. Krūmiņa/

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:
Olitai un Gunāram Grodiņiem dēls JĀNIS
Gitai Vasiļūnei un Edmundam Zverevam meita EGITA
Agnijai un Agnim Siliņiem meita SAMANTA
Ilvai Kļaviņai un Jānim Kārkliņam meita GABRIELA
Sandai Juknai un Valteram Šteinam dēls ROBERTS

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Laulības!

Lai visi uz zemes
šo brīnišķīgo mirkli
kā gaišāko pasaku redz!

Manas dienas gaišumu ņemu
no savām vislabākām domām.
Mana nakts aizdedz zvaigznes
un ieliek ceļasomā.
Mans rīts pasauli krāso
ar krāsām, ko es viņam dodu.
Un katru vakaru pulksteņa
tikšķiem es apliecinu –
Cik ļoti es mīlu šo dzīvi.

/M. Laukmane/

Sveicam visus janvāra
jubilārus, īpaši suminām
nozīmīgās jubilejās:

90
85

Valentīnu Bernatu
Zigfrīdu Dukuri
Airisu Kūmiņu
Tatjanu Travinu

80

Maiju Butāni
Anitu Cauni
Ainu Kalniņu

75
70
65

Tamāru Antonoviču
Irinu Grišinu
Annu Placēnu
Guntru Prūsi
Dzintru Siliņu
Irēnu Špenoviču

60

Tatjanu Aleksejevu
Ivaru Ceplīti
Vilni Dambīti
Lidiju Dubovsku
Tatjanu Prancāni
Lolitu Rudzīti
Intu Sīli

55

Ivaru Beirotu
Andreju Dolmatovu
Normundu Kalniņu
Svetlanu Nagornaju
Augustu Vizgaudi

50

Normundu Ermiču
Modri Jefremovu
Viju Koreškovu
Lailu Ludboržu
Osvaldu Mitrauski
Elmāru Tropu

/Vēsma Kokle – Līviņa/

Aiga Ruika un Juris Rozenbaums

Sveicam!

Cienot iedzīvotāju vēlmes, lūdzam savlaicīgi informēt, ja nevēlaties, lai Jūsu vārds tiktu publicēts
katra mēneša apsveicamo personu sarakstā, sazinoties ar sabiedrisko attiecību speciālisti
Kintiju Sparāni pa tālruni 25454611 vai rakstot uz e-pastu: kintija.sparane@kegums.lv
Nākamais laikraksta numurs iznāks 5. februārī. Publikācijas ar ilustratīvo materiālu
lūdzam iesūtīt līdz 25. janvārim uz e-pastu: avize@kegums.lv
„Ķeguma novada ziņas” var lasīt arī tīmeklī www.kegumanovads.lv

Staņislavu Veiguli
Ritu Kasparoviču
Valentinu Mukāni
Valery Shevshelev
Jāni Utinānu
Zoju Veselovu

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās
laulību noslēdza:

Laura Logina un Dāvis Dembovskis

Antoniju Krūmiņu
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Informācija daudzbērnu ģimenēm
Ķeguma novada Sociālais dienests informē, ka ar 2016. gada 1. janvāri stājās spēkā
Ķeguma novada domes saistošie noteikumi
„Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs” Nr.18/2015.

Kam pabalsts paredzēts?
Pabalsta mērķis ir atbalstīt Ķeguma novadā deklarētās daudzbērnu ģimenes, kuru
bērni apmeklē Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādi (turpmāk – VPII), sedzot
ēdināšanas izdevumus par brokastīm un
pusdienām.
Pabalstu ir tiesīgas saņemt daudzbērnu
ģimenes, kuras aprūpē trīs vai vairāk bērnus (tai skaitā audžu ģimenē ievietotus un
aizbildnībā esošus bērnus līdz 18 gadu vecumam), kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Ķeguma novads, bērniem, kuri

apmeklē VPII līdz obligātās sagatavošanās
grupas vecumam.
Pabalsts paredz segt ēdināšanas izdevumus par brokastīm un pusdienām saskaņā ar
Ķeguma novada domes apstiprināto ēdināšanas maksu, apmaksājot ēdināšanas izdevumus pakalpojuma sniedzējam.

Kāda ir pabalsta saņemšanas
kārtība?
Bērna vecākam, audžu vecākam vai aizbildnim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Ķeguma novada Sociālajā dienestā
jāiesniedz iesniegums un izziņa no VPII,
kas apliecina, ka konkrētais bērns apmeklē
VPII, u.c. dokumenti pēc sociālā darbinieka pieprasījuma atbilstoši konkrētas ģimenes situācijai, piemēram, lēmums par bērnu
ievietošanu audžu ģimenē.
Ķeguma novada Sociālais dienests izvēr-

tē ģimenes atbilstību daudzbērnu ģimenes
statusam, izzina, vai ģimenes deklarētā un
pastāvīgā dzīvesvieta ir Ķeguma novads un
pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu.

Svarīgi!
Pabalsts tiek piešķirts pēc Ķeguma novada Sociālā dienesta sēdes, kurā pieņemts lēmums, sākot ar nākamo mēnesi līdz konkrētā
kalendārā gada beigām.
Šo pabalstu ir tiesīgi saņemt arī vecāki,
kuru bērns apmeklē, piemēram, blakus novadu VPII.
Pabalsta piešķiršana neparedz izvērtēt ģimenes finansiālo un materiālo stāvokli, tātad
ģimenei nav jāatbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam!

Pašvaldības darbi 2015. gadā
Ir noslēdzies kārtējais budžeta gads, un ir laiks izvērtēt padarītos un nepadarītos darbus, plānot nākamā gada uzdevumus. Neapšaubāmi plānošanas pamatā ir pašvaldības budžets. 2015. gada
budžeta izpildi var vērtēt kā labu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi pat nedaudz pārsniedz plānotos, paredzētie investīciju
projekti ir realizēti. Arī jauno pašvaldības struktūrvienību – Ķeguma un Tomes dienas centru – darbību ir izdevies veiksmīgi iekļaut
pašvaldības budžeta struktūrā. Šobrīd tiek gatavots 2016. gada budžeta projekts, un ir pamats plānot vairāku nepieciešamu pasākumu realizāciju, jo jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma
ieviešana nedaudz uzlabos Ķeguma novada pašvaldības finansiālo
situāciju. Pašvaldības budžeta apstiprināšana plānota janvāra mēnesī.
2015. gadā ir pabeigta jau 2014. gadā uzsāktā Ķeguma pilsētas
siltumtrašu rekonstrukcija, kuru ar pašvaldības galvojumu realizēja
SIA „Ķeguma Stars”, piesaistot Kohēzijas fonda līdzekļus projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II. kārta” ietvaros, pēdējie darbi
ir veikti jau pašā gada nogalē. Tā kā sarunas ar AS „Latvenergo”
par šķeldas katlumājas tālāko darbību un iespējamo atsavināšanu
pašvaldībai vēl nav novedušas pie pašvaldībai un siltuma patērētājiem pieņemama rezultāta un jauno siltumtrašu efektivitātes dati
vēl ir visai nepilnīgi, siltumtarifu pārskatīšana ir atlikta līdz nākamajai vasarai.
Tikai rudenī izdevās atrisināt SIA „Ķeguma Stars” kreditēšanas
jautājumus, un līdz gada beigām ir pabeigta arī Birzgales
siltumtrašu rekonstrukcija un paplašināšana ar Kohēzijas fonda
finanšu piesaisti. Protams, tas nerisina problēmas ar siltuma sadali
dzīvojamo māju iekšpusē, arī uzstādīto siltummezglu regulēšana
vēl varētu prasīt zināmu laiku, tomēr ir sperts nozīmīgs solis zudumu samazināšanai un sistēmas sakārtošanai.
SIA „Ķeguma Stars” darbību 2015. gadā negatīvi ietekmēja
arī valdes locekļa ilgstoša slimošana, un rudenī viņš amatu atstāja. Šobrīd saskaņā ar jaunā kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
nosacījumiem ir izvēlēts jauns vadītājs, kurš darbu uzsāk ar 2016.
gada 4. janvāri. Viens no pirmajiem uzdevumiem neapšaubāmi būs
izstrādāt SIA „Ķeguma Stars” budžeta plānu 2016. gadam, paredzot arī pasākumus kapitālsabiedrības zaudējumu novēršanai vai
pakāpeniskai mazināšanai. Lai gan jau vasarā pēc ilgāka laika tika
paaugstināti Ķeguma pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi,
joprojām uzņēmuma zaudējumu cēlonis ir daudzu mājsaimniecību
nepieslēgšanās ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu izbūvētajiem
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ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kuri pagājušajā vasarā tika
paplašināti arī Siguldas, Rasas un Dzintaru ielu rajonā. Jāņem arī
vērā, ka Kohēzijas fonda līdzekļu piešķiršanai ūdenssaimniecības
projektiem galvenais mērķis bija vides aizsardzības prasību izpilde, tāpēc pieslēgumu skaits kanalizācijas tīkliem būs arī projektu
izpildes kontroles kritērijs.
Vasaras sākumā tika pabeigta ilgi gaidītā Liepu ielas rekonstrukcija Ķeguma pilsētā. Šajā projektā jau ir izveidots krustojums
ar Kuģu ielu, kuru plānots pagarināt līdz Ķeguma prospekta krustojumam ar Ogres ielu. Noslēgts līgums un uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai starp Ķeguma prospektu un Liepu aleju,
projekta uzdevums paredz ne tikai Kuģu ielas pagarināšanu, bet
arī parka izveidi un teritorijas labiekārtošanas plāna izstrādi. Liepu
ielas rekonstrukcijas projekta ietvaros izbūvēto auto stāvlaukumu
perspektīvā varēs izmantot gan parka, gan arī pagājušajā gadā ar
pašvaldības atbalstu uzbūvētās un svinīgi iesvētītās baznīcas apmeklētāji.
Gada nogalē Ķeguma dienas centrs svinīgi atzīmēja darbības
gada jubileju, bet Tomes dienas centrs šādu jubileju varēs svinēt
jau 2016. gada sākumā. Abi šie centri ir labi apmeklēti, tātad nepieciešami visdažādākajām iedzīvotāju grupām. Pie Ķeguma dienas
centra izbūvēts apgaismojums, bet nepieciešama apkārtnes sakārtošana, autostāvvietu izbūve.
Ilgāku laiku pagājušajā gadā nācās cīnīties ar lieliem ūdens
zudumiem Tomes vecajā ūdensvadā. Šobrīd avārija ir novērsta,
ūdensvads darbojas, bet tā rekonstrukcijas sagatavošanai vispirms
ir jāatrisina juridiskie jautājumi, kas varētu aizņemt vēl pietiekami
ilgu laiku. Toties priecīgs notikums Tomē bija vecās skolas ēkas
telpu remonta pabeigšana, un jau sākta sagatavošanās muzeja izveidei. Paredzēts izveidot Jāzepam Osmanim un Regīnai Ezerai
veltītas pastāvīgas ekspozīcijas.
Pēc ilgāka laika pagājušajā gadā beidzot izdevās veikt ne tikai
kārtējos ceļu uzturēšanas darbus, bet arī nozīmīgākus pašvaldības
ceļu periodiskos remontus, piesaistot līdzekļus no Valsts kases aizņēmuma saskaņā ar valsts budžeta likumā apstiprinātu programmu. Šādu darbu kreditēšanas iespēju paredz arī 2016. gada valsts
budžeta likums, un, ņemot vērā lauku ceļu stāvokli, šādi darbi noteikti jāplāno arī 2016. gada pašvaldības budžetā.
Pašvaldība ir saskaņojusi satiksmes organizācijas projektu Ķeguma HES aizvaru rekonstrukcijas darbu laikā. Projekts paredz,
ka 2016. gadā un 2017. gadā laikā no pavasara palu beigām līdz
decembra mēnesim notiks aizvaru rekonstrukcijas darbi un tilts
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tiks daļēji slēgts satiksmei. Diemžēl saistībā ar iepriekš minēto
projektu VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir pieņēmusi lēmumu pārcelt
uz vēlāku laiku sākotnēji 2016. gadā plānoto Ķeguma prospekta
brauktuves rekonstrukciju.
Veikts iepirkums, noslēgts līgums un šobrīd notiek ģeoloģiskā
izpēte un jaunas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas projektēšana sociālās aprūpes centra „Senliepas” vajadzībām. Tikai pēc
šo sistēmu izbūves radīsies iespēja paplašināt centru, rekonstruējot
šobrīd neizmantoto vecās Rembates skolas ēku.
Pagājušajā gadā beidzot ir uzsākts arī Ķeguma kapu paplašināšanas projekts, veikta zemes gabalu sadalīšana, meža izlases cirte.

Šogad jāturpina darbs, veicot kailcirti jauno kapu zonā, jāierīko
kapu zonas teritorija. Vecajos kapos nepieciešams veikt daļas veco
koku izzāģēšanu.
Protams, šeit ir pieminēti tikai svarīgākie darbi, vajadzību saraksts vienmēr ir garāks par iespēju sarakstu, un arī situācijas pastāvīgi mainās. Bet tieši tāpēc katru jauno gadu mēs sagaidām ar
jaunām cerībām, ar jauniem plāniem un iecerēm.
Tāpēc gribu vēlēt visiem novada iedzīvotājiem darba prieku,
veiksmi un panākumus visa jaunā 2016. gada garumā!
Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20/2015
APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes
2015. gada 25. novembra lēmumu Nr. 411

Par Ķeguma novada domes pieņemto saistošo
noteikumu publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ķeguma novada domes saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu.
2. Ķeguma novada saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus publicē Ķeguma novada domes laikrakstā
„ĶEGUMA NOVADA ZIŅAS” (reģistrācijas numurs 000700921).

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2015

„Par Ķeguma novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.

Īss projekta satura izklāsts

3.

Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par administratīvajām
procedūrām
Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

4.
5.
6.

Norādāmā informācija
2015.gada 6.novembrī spēkā stājušies grozījumi likumā „Par pašvaldībām”. Likuma 3.punkts paredz jaunu
kārtību attiecībā uz pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu, ļaujot novada domei noteikt saistošo noteikumu
publicēšanas vietu.
Saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldības saistošie noteikumi tiek publicēti Ķeguma novada domes laikrakstā
„ĶEGUMA NOVADA ZIŅAS”.
Nav attiecināms
Nav attiecināma
Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”
Nav attiecināma
26.11.2015.

Izmaiņas sociālajā jomā 2016. gadā
Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu,
kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām
izmaiņām, kas stāsies spēkā 2016. gadā.
No 2016. gada 1. janvāra:
tarifa likmes pa mēnešiem par nākamo periodu, un publicēs to
apmērus LM tīmekļvietnē: http://www.lm.gov.lv/text/2525.
• Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs
370 eiro. Minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšana notiks • Pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas,
atbilstoši normāla darba laika ietvaros mēnesī noteiktām darba
kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas pensijām” piešķirdienu stundām un apmaksātām svētku dienu stundām, ja darbitās izdienas pensijas), kuras piešķirtas 2010. gadā. Pārrēķinot
nieks neveic darbu šajās svētku dienās, kas iekrīt darba dienās
pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt
(saskaņā ar Darba likuma 74. panta pirmās daļas 8. punktu), un
ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvu kapitāla indeksu.
apmaksātām pirms svētku dienu stundām, kas iekrīt darba dienās
Turpmāk indekss būs pozitīvs. Pensiju pārrēķins notiks automā(saskaņā ar Darba likuma 135.pantu), ja darbinieks neveic darbu
tiski, un senioriem papildus nekas nav jādara. Pārskatīto pensijas
šajās stundās. LM katru gadu aprēķinās četru veidu normālā darapmēru noteiks no 2016. gada 1. janvāra un par periodu no 1.
ba laika stundu skaitu mēnesī un atbilstošās minimālās stundas
janvāra to izmaksās līdz 2016. gada augustam. ▶
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sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktajā termiņā novērst bērna
• Piešķirot pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas,
attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Tikai tad, ja vecāks noteiktajā
kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas pensijām” piešķirtās
termiņā kavēsies novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus
izdienas pensijas) no 2016. gada, pensijas kapitāla aprēķināšaun bērna palikšana ģimenē apdraudēs bērna dzīvību un veselību,
nai piemēros izlīdzināto pensijas kapitāla aktualizācijas kārtību.
bāriņtiesa lems par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un
Proti, ja pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātais ikgadējais
bērna šķiršanu no ģimenes. Par bērna šķiršanu no ģimenes varēs
apdrošināšanas iemaksu algas indekss ir mazāks par skaitli „1”,
lemt tikai tad, ja apdraudējumu nevarēs novērst ar mazāk ierobepensijas kapitāla aktualizācijai piemēros indeksu „1”. Nākamo
žojošiem līdzekļiem (pagaidu aizsardzība pret vardarbību, bērna
gadu, kas seko gadiem, kuros minētais indekss bija mazāks par
nodošana citas personas, ar kuru bērnam ir emocionāla saikne,
skaitli „1”, pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātos pozitīīslaicīgā aprūpē drošos apstākļos u.tml.).
vos indeksus aizstās ar indeksu „1” līdz gadam, kamēr aizstāto
indeksu reizinājums ir lielāks par skaitli „1”. Pensijas kapitāla • 1,6 miljoni eiro paredzēti, lai pilnveidotu un uzlabotu tehnisko
aktualizēšanas kārtību saistībā ar negatīvajiem apdrošināšanas
palīglīdzekļu kvalitāti, kā arī paplašinātu to klāstu cilvēkiem ar
iemaksu algas indeksiem piemēros, sākot ar 2009. gadam noteikinvaliditāti.
to indeksu, t.i. ar pirmo negatīvo indeksu.
• Precizēts to cilvēku loks, kuriem Latvijas Republikā ir piešķira• Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu varēs
mi sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība. Tādējādi Latvija
pieprasīt sešu mēnešu (iepriekš 12 mēnešu) laikā no apdrošināaktualizējusi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sašanas gadījuma iestāšanās dienas.
ņemšanas iespējas gan Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, gan
• Valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām, kuārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai pierās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50%,
šķirts ES pastāvīgā iedzīvotāja statuss, gan trešo valstu pilsoNodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā būs jāpublicē
ņiem.
informācija par izsludinātajiem konkursiem uz brīvajām darba2016. gadā palielināsies Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākavietām. Patlaban informāciju par publiskā sektora amatu konjām personām atbalsts. Cilvēkiem, kas ieguvuši trūcīgā statusu vai
kursiem publicē tikai oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
nonākuši krīzes situācijā, pārtikas komplektos papildus līdzšinē• Brīvprātīgā darba organizētājiem būs jānodrošina brīvprātīgā dar- jiem pārtikas produktiem ievietos arī sautētās liellopu gaļas konba veicēju apdrošināšana nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba servus, olu pulveri un kartupeļu biezputras pārslas. Tāpat paredzēts
veikšanas laikā, ja pastāvēs risks darba izpildītāja drošībai un vese- jauns komplekta veids gatavās maltītes pagatavošanai. To saņems
lībai, ka arī paaugstināts nelaimes gadījumu risks, piemēram, dar- partnerorganizācijas, kas nodrošinās gatavās maltītes izsniegšanu
bā ar toksiskām, kodīgām, sprādzienbīstamām vielām, bīstamām (t.s. zupas virtuvēs). Jaunā satura komplektus varēs saņemt pēc
iekārtām, u.c.
jaunā pārtikas palīdzības piegādes publiskā iepirkuma noslēgša• Paplašināta daudzbērnu ģimeņu definīcija, nosakot, ka daudz- nās, sākot no 2016. gada 1. jūnija.
2015. gadā neizdalītos mācību piederumu komplektus trūcīgas
bērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāki bērni
vai
krīzes
situācijā esošās ģimenes ar skolas vecuma bērniem no 5
līdz 24 gadiem, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā
esoši bērni, kamēr viņi iegūst vispārējo, profesionālo, augstāko līdz 16 gadiem varēs saņemt līdz 2015./2016.mācību gada beigām,
tas ir, līdz 2016. gada 10. jūnijam. 2016. gada un turpmāko gadu
vai speciālo izglītību.
mācību piederumu komplektus varēs saņemt vienu reizi konkrētā
• Lai mazinātu gadījumu skaitu, kad bērnus šķir no ģimenes, kalendārā gada laikā.
ierosinot lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, veiks riska novērtēšanu (vecāka līdzatkarība, problēmas
Marika Kupče,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja
neatzīšana u.tml.), informēs vecāku par sekām un uzdos vecākam

Atbalsts norēķiniem par elektrību
Atbilstoši likumam, daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātās vai trūcīgās
personas, kā arī no 2016. gada personas ar 1. grupas invaliditāti un
ģimenes ar bērniem invalīdiem var saņemt atbalstu norēķiniem par
elektroenerģiju, ja tās ir izvēlējušās kādu no „Elektrum” produktiem.
Personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu noteiktais atbalsts
paredz, ka katru mēnesi par 100 kilovatstundām var maksāt zemāku cenu*.
Lai saņemtu atbalstu, piesakieties portālā www.elektrum.lv vai klātienē jebkurā no
Latvenergo klientu apkalpošanas centriem
„Elektrum” no 2016. gada 1. janvāra.
Atbalstu elektrības maksājumiem piešķirsim no mēneša, kurā pieteiksieties atbalsta saņemšanai. Piemēram, ja atbalstam
pieteiksieties janvārī, tad pirmo maksājumu,
kurā būs iekļautas 100 kilovatstundas par
zemāku cenu, veiksiet februārī, kad maksāsiet par janvārī patērēto elektrību. Atbalstu
varēsiet saņemt līdz 2016. gada beigām.
Saņemot atbalstu, nevarēsiet norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu. Tā vietā mēs
katru mēnesi aprēķināsim Jūsu maksājuma
summu, pamatojoties uz līdzšinējo vidējo
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patēriņu Jūsu adresē. Pirmajām 100 kilovat- 3) vienlaikus ir iespējams saņemt tikai viestundām piemērosim zemāku cenu, bet pānu atbalsta veidu. Piemēram, daudzbērrējās aprēķināsim atbilstoši Jūsu „Elektrum”
nu ģimene ar trūcīgās ģimenes statusu
produkta cenai un kopējā maksājuma sumvar saņemt tikai atbalstu, kas ir paredzēts
mu nosūtīsim Jums. Ja gribēsiet maksāt predaudzbērnu ģimenēm, bet nevar vienlaicīzi par patērētajām kilovatstundām, nevis
cīgi saņemt atbalstu trūcīgām personām.
atbilstoši vidējam patēriņam, varēsiet katru
mēnesi ziņot mums skaitītāja rādījumus.
Sīkāka informācija par atbalstu pieejama
portālā www.elektrum.lv, rakstot uz e-pasJa vēlaties saņemt šo atbalstu,
tu: klientu.serviss@elektrum.lv vai zvanot
pa bezmaksas tālruni 80200400
ņemiet vērā, ka:
1) atbalsts tiek attiecināts uz līgumu, kas
ir noslēgts par kādu no „Elektrum” produktiem;
2) līgumam nav obligāti jābūt noslēgtam
uz jūsu vārda. Atbalstu varat saņemt arī
norēķiniem par elektrību, ko patērējat
īrētā mājoklī vai, ja par elektrību norēķinieties ar namu apsaimniekotāju;

*2016. gadā šo cenu veido elektrības cena
0,0131 EUR/kWh un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais AS „Sadales tīkls” tarifs par
sistēmas pakalpojumiem, obligātā iepirkuma
komponentes un PVN.
Informācija sagatavota pēc A/S Latvenergo
sniegtās informācijas
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Sarunas ar domes deputātiem
Ir sācies jauns – 2016. gads, un kā parasti, sākas arī jaunas apņemšanās, jauni
plāni. Arī Ķeguma novada dome nav izņēmums, mēs plānojam jaunā gada
budžetu, jaunus investīciju projektus, tai skaitā arī jaunu veidolu mūsu pašvaldības informatīvajam laikrakstam „Ķeguma Novada Ziņas”. Tomēr ir lietas, kas
iesāktas iepriekšējā gadā, tiks turpinātas šajā gadā. Pērn iesākām iepazīšanos
ar mūsu novadā ievēlētajiem pašvaldības deputātiem (tikāmies ar Izglītības,
kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju Līgu Strauss, ar Izglītības, kultūras
un sporta komitejas locekli, Birzgales tautas nama vadītāju Ritu Reinsoni, ar
Tautsaimniecības komitejas vadītāju Valdi Kalniņu, ar deputātu Ilmāru Zemnieku). Šoreiz uz sarunu esmu uzaicinājusi ilggadīgu Tautsaimniecības komitejas
locekli, aktīvu Tomes pagasta patriotu, deputātu Viesturu Teicānu.
skatās, ko līderis saka, to pārējie tad arī dara.
Piemēram, bija norunāts, ka iegādāsimies
bijušo pasta ēku un tur ierīkosim Rembates
bērnudārzu. Iegādājāmies ēku, iztaisījām rekonstrukcijas projektu, bet, kad bija jābalso
par bērnudārza telpu rekonstrukciju, birzgalieši atteicās no šīs ieceres. Un atteicās manuprāt tāpēc, ka neiedeva naudu siltumtrasei,
tāpēc arī nenobalsoja par šo ieceri. Rezultātā
mums ir īpašums, kuram nav īsta pielietojuma. Ķeguma jaunieši domā tikai par Ķeguma
attīstību, par nomalēm nedomā, bet vajadzētu
Protams, ka bija pārsteigums! Man bija taču attīstīt visu novadu.
prieks to saņemt un pateicība cilvēkiem, kas Jūsu, kā deputāta, lielākais gandarīmani novērtēja.
jums šajā sasaukumā?

Grūti saņemt atbalstu no tiem, kuri ikdienā ir
projām. Piemēram, uz tikšanos ar deputātiem
nāk tikai tie iedzīvotāji, kurus es redzu arī ikdienā, kuri dzīvo un strādā uz vietas, Tomē.
Bet ļoti vēlētos dzirdēt arī pārējo iedzīvotāju domas, kuri strādā citur, bet Tomē ir tikai
pašā vakarā vai brīvdienās. Ļoti gribētos uzzināt viņu domas, viņu vajadzības, varbūt arī
viņi varētu dot kādu labumu kopējai lietai.
Lai vairāk sajustu šo pagasta kopības sajūtu.
Tas ir svarīgi.

centrs Tomē un Ķegumā, ka Tomes tautas
nams ir savests kārtībā, ka tur notiek pasākumi. Lielākā vilšanās? Par Rembates bērnudārzu.

jumu, tāpēc nesanāk. Tomēr vissvarīgākais,
manuprāt, sakārtot ceļus. Ceļi ir vajadzīgi
ikvienam iedzīvotājam, taču arī šajā ziņā ir
daudz problēmu.

Viestur, domāju, ka pareizi Jūs
novērtēju – esat Tomes pagasta
patriots līdz kaulam. Apkārtējie
cilvēki augstu vērtē Jūsu dāsno sirdi
un atsaucību. Jūs nekad neatsakāt
palīdzību, atbalstāt cilvēku iniciatīvas.
Un tieši tāpēc Jūs tikāt 2015. gadā
apbalvots ar Ķeguma novada domes
atzinības rakstu, Jūs apbalvojumam
izvirzīja Tomes pagasta iedzīvotāji. Vai
tas Jums bija pārsteigums?

Kāda ir Jūsu svarīgākā iecere, ko vēlētos sasniegt līdz nākamajām pašvaldību
Lielākais gandarījums ir par to, ka Tomē vēlēšanām?

Jūs esat ievēlēts par Ķeguma novada
domes deputātu ne jau pirmo sasauku- ir muzejs (prieks, ka skolas ēka nav pamesGalvenā iecere bija palīdzēt Rembatei,
mu. Vai Jums ir svarīgi būt deputātam? ta, ka tajā atgriezīsies dzīvība), ka ir jauniešu bet tur nevar panākt nevienu pozitīvu balso-

Esmu jau trešo reizi ievēlēts. Pirmajā
reizē jā, bija ļoti svarīgi, jo gribēju novērst
tās nekārtības, ko pamanīju agrāk. Tagad
speciāli netiecos, ja izvirza, tad cenšos to
attaisnot. Es jau speciāli sevi nereklamēju,
nebraucu ne uz Birzgali, ne uz Rembati, lai
tiktos ar vēlētājiem pirms vēlēšanām. Tiekos
vienīgi ar Tomes iedzīvotājiem. Daži mani
labi draugi gan paši uz vēlēšanām neiet, jo
netic, ka ir iespējams kaut ko mainīt. Viņi
domā, ka nekas nemainīsies, kamēr vien nemainīsies „augšā”. Tikai cilvēki nesaprot, ka,
nepiedaloties vēlēšanās, iespējams ko mainīt
kļūst arvien mazāk. Es piekrītu, ka Rembate ir „atstumtais stūrītis”. Tomēr domāju, ka
paši rembatieši pie tā ir vairāk vainīgi. Tome
ir vismazākais pagasts, bet cilvēki tajā ir
daudz aktīvāki, tāpēc jau Tomē arī ir vairāk
pozitīvu pārmaiņu. Iepriekšējās vēlēšanās
no Tomes bija 7 kandidāti dažādos sarakstos
(kaut parasti esam tikai mēs ar Ilmāru Zemnieku). Žēl, ka ne visi to saprot.

Jūs darbojaties Tautsaimniecības komi- Jūs esat zemnieks, pamatnodarbošanās
tejā un Finanšu komitejā? Kāpēc?
Jums ir aitkopība? Vai ir viegli apvienot
Kādreiz darbojos arī Sociālajā komitejā, pamatdarbu ar deputāta pienākubet tagad nevēlos tur piedalīties. Uzskatu, ka miem?
sociālajā jomā vispār valda liela netaisnība,
un es nespēju tur ko mainīt uz labu. Man
liekas netaisnīgi, ka lauksaimniekam, kam
pieder zeme vai mežs, viņam pabalsts nepienākas (kaut vai tā ir tikai vientuļa tante,
kura nevar parūpēties ne par sevi, ne savu
īpašumu), bet pilsētniekam, kurš brauc ar
dārgu mašīnu, pabalsti pienākas, jo viņam
nav zemes. Izdevīgāk ir dzīvot pilsētā uz sociālajiem pabalstiem, nevis strādāt laukos,
kopt savu zemi. Vai, piemēram, sieviete, kurai ir 6 bērni un īpašumā ir zeme, lopi, viņai
pabalsti nepienākas, viņai ar visu jātiek galā
pašai, viņai pat nav laika aiziet un paprasīt
tos pabalstus. Tāpēc arī sociālos jautājumus
nevaru izskatīt, man nepatīk tāda netaisnība
un mana bezspēcība tur kaut ko mainīt.

Vai varat salīdzināt, kas ir mainījies
(darba stilā, savstarpējās attiecībās,
vieglāk/grūtāk strādāt, esat drošāks savos lēmumos) salīdzinājumā ar cietiem Vai varat teikt, ka Jūsu prioritāte ir
Tomes pagasta iedzīvotāji, vai tomēr
sasaukumiem?
Pirmajā sasaukumā bija grūti, otrajā jau vienlīdz svarīgi ir attīstīt visu novadu?

Sevišķas grūtības nesagādā. Siena laikā
ir grūtāk, jo tad jāsteidz darīt darbi, jāpalīdz
arī iedzīvotājiem, un uz sēdēm ir grūti izrauties. Ir bijis, ka tāds no lauka pa taisno esmu
atskrējis, tikai lai nobalsotu par ko ļoti svarīgu. Deputāta amatu vairāk uztveru, kā pienākumu. Man patīk savs darbs, jo redzu savus
darba augļus. Saimniecībā ekonomisko krīzi
nejutu, vienīgi naudas maiņu skaudri izjutu.
Agrāk, piemēram, jērs maksāja 5 LVL, tagad 5 EUR, kaut vajadzēja būt 7 EUR. Vilnu
šobrīd nav kur likt, jo vilnas pārstrāde dzijā
izmaksā ļoti dārgi. Agrāk ņēma celtnieki guļbūvēm, tagad arī tam vairs neprasa. Uz Ķīnu
atdot par kapeikām neceļas roka. Pats aitas
necērpu, ņemu firmu, tāpēc es vilnu negribu
atdot lētāk, kā firma prasa par cirpšanu. Vilnu
var ilgi uzglabāt maisos, vienīgi jāraugās, lai
būtu sauss, jo mitrums ir bīstams.

Kādām īpašībām jāpiemīt cilvēkam, kas
vieglāk un saprotamāk. Šajā sasaukumā atkal
Prioritāte noteikti ir Tome un Tomes vēlētos kļūt par deputātu pašvaldībā?
ir problēmas, kaut kā ļoti sadrumstaloti. Ne- iedzīvotāji, bet arī neesmu atstūmis nevienu Ar ko jārēķinās?

Galvenais, lai cilvēks būtu godīgs un taispatīk, ka norunā vienu, bet, kad pienāk balso- citu pašvaldības vajadzību. Rīgas tuvums
šanas kārta, tad balsojums sadalās, deputāti mums ir labi, bet ir arī savas problēmas. nīgs lēmumos. Jābūt savaldīgam. ▶
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Kaut arī domes sēdēs bieži neuzstājaties, tomēr nebaidāties paust savu
viedokli, uzdot jautājumus. Kā Jūs pats
sevi raksturotu kā cilvēku? Kas Jums, kā
cilvēkam, ir svarīgi?
To, ko esmu apsolījis, es cenšos izdarīt. Ir
bijis, ka dome kaut ko apsola, bet neizdara,
tad es cenšos izdarīt to pats. Piemēram, regulāri ziemā tīru pašvaldības ceļus Tomē. Jau
agri, dažkārt pat naktī pieceļos, ja ir putenis,
jo rīt ir darbadiena un cilvēkiem jātiek ārā no
mājas. Šajā sasaukumā nekašķējos, esmu atmetis ar roku, tam nav nozīmes.

Jūs esat ļoti sabiedrisks cilvēks. Esat ne
tikai atsaucīgs pasākumu atbalstītājs
un dalībnieks, bet arī pats savulaik
organizējāt vairākus pasākumus (Līgo
svētku svinēšana Salā, talkas Tomes
pagastā, makšķerēšanas sacensības
u.c.) Kas Jūs aizrauj, ar ko nodarbojaties brīvajā laikā?

Vasarā ķeru karpas, bet ziemā katru piektdienu draugu kompānijā braucam uz Peipusa
ezeru ķert raudas un asarus. Tagad, kamēr vēl
nav ledus uzsalis, braucam uz jūru Liepājā
un Ventspilī uz butēm. Pasākumus vairs neorganizēju tāpēc, ka ar katru reizi paliek arvien mazāk atbalstītāju. Līgo vakarā cilvēki
negrib iet tik tālu uz peldētavu, nevaru vairs
atļauties uzsaukt visiem mūziku, alu un šašliku. Cilvēki palikuši pasīvi, arī talkās negrib
piedalīties. Nezinu kāpēc arī tagadējie jaunieši vairs nav aktīvi, ir paslinki, grib visu gatavu. Negrib saprast, ka vienkāršāk ir pašiem
sanākt kopā un izdarīt kādu labu darbu. Kopā
tas nav grūti, bet labums ir uzreiz redzams.

Tad ņem daudz dilles, sasmalcina, uzber
gaļai un ½ stundu gaļu ar dillēm samīca ar
rokām, kamēr dilles garša ir iesūkusies gaļā.
Pieliek klāt Santa Maria citronpiparus (tie ir
īstie, citi neder), daudzums pēc garšas, cik
stipru grib. Beigās iemērc majonēzē vai kefīrā un patur kādas 10 minūtes. Pēc tam gaļa
ir gatava cepšanai, tikai jāatceras, ka nedrīkst
cept uz plikām oglēm, noteikti jānosedz ar
vāku. Gabalus parasti liek uz režģiem. Vāks
ir obligāts, jo aitas gaļai jābūt sulīgai, tā nedrīkst izkalst. Aitas gaļai nekad nedrīkst liet
etiķi, jo tas dara gaļu sīkstu.

Jūsu novēlējums lasītājiem Jaunajā
gadā…

Es esmu dzirdējusi, ka Jūs esat arī prasJaunajā gadā esiet savstarpēji izpalīdzīgi,
mīgs kulinārs. Varbūt varat padalīties
draudzīgāki, laipnāki! Neatstājiet, neatstuar kāda ēdiena vai gaļas pagatavošanas miet neaizsargātos, uzdāviniet kādu dāvanu
recepti?
viņiem. Veselību, mīlestību un saticību!

Man labi padodas dažādi ēdieni, patīk arī
to darīt. Vislabāk plovu un aitas šašliku taisu.

Agrāk brīvajā laikā biju mednieks, bet ta- AITAS ŠAŠLIKU gatavo šādi:
gad (redzes dēļ) esmu kaislīgs makšķernieks.
aitas ciskas atkaulo, sagriež gabaliņos.

Paldies, ka piekritāt šai sarunai!
Ar deputātu Viesturu Teicānu sarunājās
N.Sniedze,
izpilddirektore

Jaunajā gadā jauna rakstu sērija Minionu
Ziemassvētki
Sākoties jaunajam gadam Ķeguma novada avīze uzsāk jaunu rakstu sēriju „Ķeguma novada uzņēmējs!” Turpmāk katru
mēnesi publicēsim interviju ar kādu no novada uzņēmējiem. Šoreiz par lielu drosmi
un atsaucību – būt, kā pirmajiem – sakām
lielu paldies uzņēmumam SIA „Cade”, kas
nodarbojās ar dabīgās kosmētikas ražošanu mūsu novadā. Aicinām uzņēmējus būt
atsaucīgus, kā arī informēt mūs par Jūsu
darbību Ķeguma novadā, lai kopīgi veidotu
mūsu novadu atpazīstamu, stipru un bagātu. Kā radās doma uzsākt šādu biznesu?
Interese par augiem man ir sen, jau
Ar ko nodarbojas Jūsu uzņēmums?
pirms
uzņēmuma dibināšanas nodarbojos ar
Uzņēmums „Cade” ražo dabīgo kosmēaugu
ekstrakciju.
Tas man sagādā prieku, tātiku – ēteriskās eļļas, ziedūdeņus, augu ekstraktus, pirts medus maskas un sāls skrubjus pēc izvēlējos darboties tieši šajā jomā.
ķermenim. Šogad uzņēmums uzsāka vadīt Vai uzņēmuma darbībā iesaistāties
mācību nodarbības un radošās darbnīcas par viena vai kopā ar ģimeni?
augiem un augu izmantošanu ikdienā veseProtams, bez ģimenes atbalsta neiztikt,
lībai un skaistumam.
it īpaši kad ir aktīvā augu vākšanas sezona.

Cik cilvēkus Jūs nodarbināt?
Šobrīd uzņēmumā esam divi darbinieki.

Kādi ir uzņēmuma attīstības plāni?
Nākotnē ceru iegūt augstas kvalitātes
rožu ziedūdeni. Pagājušogad (2015) ar partneriem sadarbībā ar Salaspils Botānisko
dārzu iestādījām vairāk kā 100 rožu stādus.
Speciālisti izvērtēja, kuras šķirnes Latvijas
apstākļiem būtu vispiemērotākās un ar ēteri
visbagātākās. Jaunumus un plašāku informāciju varat meklēt mūsu uzņēmuma tiešsaistes tīmeklī – www.cade.lv vai zvanot uz
tālruni: 29403760.

Kad radās uzņēmums?

Jūsu novēlējums Ķeguma novadam...

Ķeguma novadam vēlu izaugsmi un atUzņēmums tika dibināts 2013. gada tīstību, aktīvus un radošus iedzīvotājus!
maijā. Uzņēmuma darbības vieta ir Ķeguma
novads, jo pati esmu no Ķeguma.
Solvita Kūna
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Decembra nogalē Birzgales, Tomes,
Rembates un Ķeguma tautas namos notika
Ziemassvētku pasākumi pirmskolas vecuma bērniem.

Visus vecākus un bērnus priecēja Valmieras kinostudijas muzikālā izrāde „Minionu Ziemassvētki”, kurā rūķis ar dažādiem pasaku tēliem atgādināja bērniem, ka
Ziemassvētkos svarīgi ir būt kopā ar ģimeni
un dāvāt prieku.
Tomes tautas namā bērniem bija iespēja
piedalīties izlozē un iegūt kādu rotaļlietu,
kā arī izveidot savu Ziemassvētku kartiņu
vai eglītes rotājumu un mieloties pie Tomē
gatavotiem pīrāgiem, piparkūkām un kūciņām. Paldies par īpašiem pārsteigumiem
biedrībai „Ābele”.
Ziemassvētku pasākums visos pagastos
un Ķeguma pilsētā pulcēja vairākus desmitus bērnus, kurus svētkos apsveica arī
pats Ziemassvētku vecītis, dāvājot saldas
dāvanas.
Paldies, Ķeguma novada domei par
sniegto atbalstu.
Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

2016. gada 8. janvāris

Birzgales mūzikas skolas audzēkņu koncerts
10. decembrī, jau septīto gadu pēc kārtas,
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā izskanēja Birzgales mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Šajā mācību gadā 25 mazie ķegumieši ir
Birzgales mūzikas skolas audzēkņi un apgūst
klavierspēli, flautas, klarnetes, trompetes, eifonija un sitamo instrumentu spēli, bet metāla
pūšamo instrumentu piedāvājums mūsu skolā
ir vēl plašāks.
Labprāt gaidām audzēkņus apgūt arī tubas
un trombona spēli.
Koncertā uzstājās visi audzēkņi: gan tie,
kuri mūzikas skolā mācās pirmos mēnešus,
gan šī mācību gada absolventi. Mācoties mūzikas skolā, audzēkņiem jāprot pielieto savas
iemaņas, pedagogi to rosina, iesaistot bērnus
dažāda sastāva ansambļos, kuros pieredzējušākie spēlē vadošās balsis, bet pagaidām ar
mazākām prasmēm esošie, piebalsis. Koncertā dzirdējām ne tikai individuālo izpildītāju
sniegumu, bet arī flautu duetu, flautu duetu
ar klavierēm, flautu kvartetu, metālu pūšamo
instrumentu kvartetu (2 trompetes, eifonijs,
tuba), paplašināta metāla pūšamo instrumentu ansambļa, klarnešu ansambļa un pūtēju orķestra skanējumu.
Pūšamie instrumenti ir ar dažādu skaņojumu. C skaņojums, B skaņojums, Es skaņojums un citu skaņojumu instrumenti. Tas
nozīmē, ka ansambļa vadītājam partitūras ir
jāraksta speciāli katram dalībniekam. Šajā
darbā mums meistars ar ievērojamu pieredzi

ir skolotājs Dimitrijs Grozovs. Viņa pārlikumi vienmēr skan teicami. Pūtēju orķestris,
Laimoņa Paukštes vadībā, klausītāju priekam
bija sagatavojis skaņdarbus Ziemassvētku
noskaņās.
Lai sagatavotos koncertam, orķestrī spēlējošie ķegumieši katru ceturtdienu apmeklēja
mēģinājumus Birzgalē. Par flautu ansambļu
skanējumu rūpējas Līga Paukšte, bet klavieres
visi apgūst pie lieliskā klavierspēles skolotāja
un koncertmeistara Aleksandra Dribasa. Liels
paldies mūsu, mūzikas mācības skolotājai,

Programma „Savai skolai”
Teju divas trešdaļas jeb 64% Latvijas skolu un bērnudārzu jau reģistrējušies izglītības atbalsta programmai „Savai skolai”, lai jau pavasarī savā
īpašumā iegūtu bumbas, mūzikas centrus, printerus, datorus un citas
mācību procesa modernizēšanai nepieciešamās lietas. No Ķeguma novada programmai reģistrējusies Ķeguma novada VPII „Gaismiņa”, Ķeguma novada Birzgales VPII „Birztaliņa” un Birzgales pamatskola.
Izglītības atbalsta programmā „Savai
skolai” var piedalīties visas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, profesionālās izglītības iestādes jeb arodskolas, kā
arī privātie bērnudārzi.
Laika posmā no šī gada 2. novembra
līdz nākamā gada 7. februārim iedzīvotāji
par katru pirkumu „Maxima Latvija” veikalos vērtībā virs 7 eiro saņem uzlīmes, ko
tālāk var novirzīt sevis izvēlētai izglītības
iestādei, lai tā varētu savā īpašumā iegūt
kāroto inventāru. Izglītības iestādes izvēlēto inventāru saņems bez maksas.
Visaktīvāk programmā „Savai skolai”
iesaistījušās reģionālās skolas un bērnudārzi jeb 85% no visām reģistrētajām izglītības
iestādēm. 51% reģistrēto mācību iestāžu ir
reģionu skolas, bet 34% – reģionu bērnudārzi.
„Šīs akcijas ietvaros, iedzīvotāji, nemainot savus iepirkumu paradumus, var sniegt
būtisku atbalstu absolvētajām vai savu bēr-

nu skolām un bērnudārziem. Tādēļ mums
ir liels prieks, ka tik daudz Latvijas mācību
iestāžu jau ir reģistrējušās programmai un
nospraudušas sev mērķus, kurus novēlam
visām skolām arī sasniegt,” norāda „Maxima Latvija” Mārketinga vadītāja Zane Kaktiņa.
Plašāka informācija par programmu
„Savai skolai”, kā arī izglītības iestādēm,
kas jau reģistrējušās programmai, pieejama
mājas lapā www.savaiskolai.lv.Tajā izglītības iestādes tiek aicinātas arī regulāri atjaunot informāciju par sakrāto uzlīmju skaitu.

Papildu informācija par programmu
„Savai skolai” izglītības iestāžu
pārstāvjiem:
Mājaslapa: www.savaiskolai.lv
Informatīvais tālrunis: 678 98 630 (darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00)
Informatīvais e-pasts: info@savaiskolai.lv

Marijai Sprukulei, metāla pūšamo instrumentu skolotājai Antrai Cukermanei un sitamo
instrumentu pedagogam Kārlim Paukštem,
kuri iegulda savu enerģiju un zināšanas mācot mūziku un instrumentu spēli Ķegumā.
Paldies katram koncerta dalībniekam par ieguldīto darbu un jaukajiem priekšnesumiem.
Paldies, vecākiem par savu lolojumu motivēšanu regulāram darbam, jo tikai ar regulāru ikdienas darbu var cerēt uz attīstību.
Līga Paukšte,
Birzgales Mūzikas skolas skolotāja

Ķeguma evaņģēliski
luteriskās draudzes
baznīca

Sestdien, 2015. gada 12. decembrī, Ķeguma evaņģēliski luteriskās draudzes dibināšanas 25. gadadienā, notika svinīgs dievkalpojums. To vadīja arhibīskaps Jānis Vanags,
mācītājs Ingus Dāboliņš un Ķeguma ev. lut.
draudze.
Dievkalpojuma laikā svinīgi tika iesvētīta Ķeguma jaunuzceltā baznīca. Dievnamu
iesvētīja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas draudzes bīskaps Pāvils Brūvers.
Dievnama uzcelšanai bija nepieciešami
daudzi gadi un pateicoties atbalstam, ko saņēma draudze gan no vairākām pasaules valstu
draudzēm, gan no Ķeguma novada pašvaldības un iedzīvotāju ziedojumiem, baznīcu bija
iespējams pabeigt.
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Rudens izsole
Kopā šajā rudens izsolē tika iegūti 275
7. novembrī, sestdienā, Ķeguma tautas namā norisinājās jau par tradīciju
kļuvusī izsole, ko kopš 2013. gada divas reizes gadā – pavasarī un rudenī – EUR. Tūlīt pēc izsoles noslēgšanās atnākušajiem bija iespēja balsot, kam iegūto naudu
rīko Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre–Ķegums”.
novirzīt. Šoreiz tika lemts, ka līdzekļus uz pu-

Pirms izsoles katrs apmeklētājs varēja
iegādāties loterijas biļeti un tikt pie vērtīga
laimesta – teātra biļetēm vai futbola bumbas.
Kā allaž, arī šoreiz izsolē piedāvāto mantu klāsts bija plašs – sākot no krūzīšu paliktņiem, Ziemassvētku rotājumiem un traukiem, beidzot ar gleznām, istabas augiem un
pat šujmašīnu!
Izsoli, kas izvērtās par jautru cīņu dalībnieku starpā, vadīja atraktīvais Bruno Āriņš
un viņam palīdzēja Diāna Arāja.
Katras lietas sākuma cena bija 0,20 EUR,
solis – 0,10 EUR. Dalībnieki aktīvi solīja,
cenšoties savā īpašumā iegūt noskatīto un
kāroto lietu. Par kēksu pannu tās jaunie īpašnieki bija gatavi atdot pat 14 EUR!

sēm sadalīs Ķeguma baznīcas draudze labiekārtošanas darbiem un Ogres Mākslas skolas
Ķeguma klase jaunu priekšautu iegādei.
Liels paldies visiem, kuri atnāca, atnesa
lietas vairāksolīšanai un aktīvi piedalījās!
Patiess prieks, ka šī izsole kļūst arvien populārāka novada iedzīvotāju vidū! Tiekamies
atkal pavasarī!

Starptautiskais Soroptimistu klubs
„Ogre–Ķegums”

„Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2015” noslēgusies
Lasīšanas veicināšanas programma
„Bērnu un jauniešu žūrija” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš
2009. gada Latvijas Bibliotekāru biedrības
īstenota programma, ko finansiāli atbalsta
Valsts Kultūrkapitāla fonds, bet no pašiem
pirmsākumiem, kad „Bērnu žūriju” ieviesa
LNB Bērnu literatūras centrs ir jau pagājuši
14 gadi un bērnu vidū tā kļuvusi ļoti populāra. Katru gadu tūkstošiem bērni, jaunieši
un tagad arī vecāki, tiek iesaistīti grāmatu
lasīšanā un vērtēšanā. 2014. gadā pēc statistikas datiem Bērnu žūrijā kopumā lasīja
un grāmatas vērtēja vairāk kā 18 tūkstoši
bērnu. Arī mūsu bibliotēkas žūrijas eksperti,
šogad kopskaitā 30, cītīgi strādāja – lasīja,
vērtēja, aizpildīja anketas, lai uzzinātu, kuras grāmatas vislabāk patīk ķegumiešiem.
15. decembrī uz projekta „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2015” noslēguma pasākumu novada bibliotēkā tika aicināti visi
žūrijas eksperti, kuri godam veikuši uzdevumu – izlasījuši un novērtējuši grāmatas
aizpildot anketas. Kopīgiem spēkiem esam
noskaidrojuši populārākās grāmatas ķegumiešu vērtējumā un katrā vecuma grupā tās
tagad zināmas :

5+

1. vietā Roberešts Tjerī
Vilks, kurš izvēlās no grāmatas.
2. vietā Zušs Mārtiņš
Nenotikušais atklājums.
3. vietā Zvirgzdiņš Juris
Miega pasaka.

9+

1. vietā Nopola Sinika un Tīna
Tā stunda ir situsi, Risto Reperi!
2. vietā Pastore Luīze
Pazudušais pērtiķis.
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3. vietā Lāgerkrance Rūse
Mana laimīgā dzīve.

11+

1. vietā Olsone Kristīne
Stikla bērni.
2. vietā Melgalve Ieva
Bulta, Zvaigzne un Laī.
3. vietā Karija Anna
Īstā Rebeka.

15+
1. vietā Palasio R.Dz.
Brīnums.
2. vietā Herndorfs Volfgangs
Čiks.
3. vietā Olafsdotiras Oidiras Avas
Astoņu ziedlapu roze.

Vecāku žūrija
1. vietā Pulkinenas Rīkas
Patiesība
2. vietā Tabūna Daina
Pirmā reize
3. vietā Bērziņš Māris
Svina garša
Visi žūrijas eksperti saņēma Ķeguma
novada bibliotēkas Pateicības, projekta
veicināšanas balviņas – atstarotājus un piedalījās loterijā. Čaklākie žūrijas eksperti
vēl papildus saņēma Ķeguma novada bibliotēkas īpašo balvu – grāmatu: Viesturs
Laicāns, Marika Laicāne, Vineta Ulmane,
Toms Dmitročenko, Gustavs Grandāns,
Aleksis Elksnītis un Mareks Ulmanis.
Pasākuma noslēgumā visus dalībniekus
gaidīja svētku kliņģeris!
Paldies visiem ekspertiem par uzņēmību
un neatlaidību, skolotājiem par ieinteresētī-

bu projekta norisē, vecākiem par atbalstu –
gan iesaistoties žūrijas eksperta darbā, gan
palīdzot mazajam lasītājam ātrāk tikt pie
kārotās grāmatas.
Jaunajā 2016. gadā vēlam Jums daudz
interesantu un aizraujošu tikšanos ar grāmatām!
Inese Cīrule
Ķeguma novada bibliotēkas direktore
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Ogres mākslas skolas Sniedziņu meklējot
Ķeguma klase

12. decembrī Tomes bibliotēkā notika sirsnīgs Ziemassvētku
pasākums bērniem „Sniedziņu meklējot”.
Apmeklētājiem bija iespēja būt kopā ar Tomes tautas nama
bērnu radošo grupu „Skanis”, kuri izdziedāja dažādas Ziemassvētku dziesmas un, ar mazu teātra palīdzību, attēloja tās jautrā
priekšnesumā.

Decembra nogalē Ķeguma tautas namā notika svinīgs koncerts,
kurā Ogres mākslas skolas Ķeguma klases audzēkņi saņēma savus
diplomus.
Bērnus un vecākus, diplomu pasniegšanas laikā, priecēja bērnu
popgrupa „Sienāži”.
Kā atzina skolotāja Ieva Lāce, daži darbi ir tik augstā un profesionālā līmenī veidoti, ka tos ir teju neiespējami novērtēt. Visi audzēkņu darbi no 19. decembra ir apskatāmi Ķeguma tautas namā.
Pateicoties Starptautiskajam Soroptomistu klubam „Ogre – Ķegums” Ogres mākslas skolas Ķeguma klasei bija iespēja iegādāties
priekšautus, kas būtiski nepieciešami, lai bērni pēc mākslinieciskā
darba veikšanas nenosmērētos.
Pateicībā par darbu Ieva Lāce dāvināja Ogres mākslas skolas
Ķeguma klases veidotu kalendāru 2016. gadam, kurā apkopoti bērnu skaistākie un radošākie darbi.
Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēc skanīgā koncertiņa Tomes bibliotēkas vadītāja Agita Freiberga attēloja M. Stārastes grāmatu „Pasakaini sniegi snieg”. Bibliotekāre bija pārvērtusies par grāmatas varoni – kaķenītes jaunkundzi, kuras piedzīvojumiem juta līdzi visi klātesošie bērni.
Koncerta dalībniekiem, ar Sarmītes Pugačas un Agitas Freibergas palīdzību, Ziemassvētku rūķi bija sarūpējuši mazas dāvaniņas
– gan krāsojamās, gan lasāmās grāmatas.
Pēc pasākuma bērni un vecāki varēja našķoties ar piparkūkām
un dažādiem saldumiem.
Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tomes tautas nama gada atskats
Ziemassvētkiem veltītie pasākumi Tomes tautas namā izskanējuši. Ceru, mums izdevās radīt svētku sajūtu un pozitīvas emocijas mūsu klausītājiem un skatītājiem, kas ir pats svarīgākais tautas
nama uzdevums.
12. decembrī Tomes bibliotēku pieskandināja bērnu kolektīva
„Skanītis” dalībnieki. Muzikālajā uzvedumā „Sniedziņu meklējot”
tika izdziedāta pasaciņa par lācīti, kurš ziemā neguļ, jo nav sniedziņa. Ar dziesmiņu tika modināti sniega mākonīši, un notika brīnums
– skatoties pa logu, ieraudzījām sniega pārslas. Šajā reizē bērni
arī iepazinās ar Tomes bibliotēku un vadītāju Agitu, kura bērniem
izstāstīja pasaku „Pasakaini sniegi snieg”. „Skanis” šajā gadā vēl
sniedzis koncertus arī citās novada iestādēs – Tomes dienas centrā,
Ķeguma kultūras namā un Rembatē. Lai priekšnesumi būtu interesanti, svarīgs ir arī vizuālais izskats, par ko parūpējās vadītāja
Līga, sagādājot tērpus. Liels paldies jāsaka vecākiem par sapucētajiem, safrizētajiem māksliniekiem.
Tomes amatierteātrim, šajā sastāvā un ar jauno kolektīva vadītāju, tapusi jau otrā izrādīte un sākuma procesā ir jau trešā izrāde,
kas tiks gatavota nākamā gada skatei. Izrāde „Ziemassvētku valstība” tika veidota speciāli svētkiem – muzikālajam uzvedumam
„Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās, un zemes tumsā savu gaismu nes”. Dāmu ansambļa izpildījumā izskanēja dziesmas par eņģeli, sniegu un mīlestību. Ceru, ka šis stāsts sasniedza mūsu klausītāju sirdis. Mūsu eņģelim – Pēterim šī bija pirmā reize uz skatuves.
Paldies Pēterim par drosmi! Bet Vijai, kurai šī loma bija domāta
sākotnēji, novēlu kolektīva vārdā, stipru veselību un atgriešanos.
Dāvana Tomei bija Artūra Kovaļevska grupas „KABRI-

KORDS” 2 gadu jubilejas koncerts. Mēs visi priecājamies par
mūsu Artūra panākumiem, priecājamies par viņa grupas dalībniekiem – talantīgajiem jauniešiem. Novēlu grupai un Artūram sasniegt iecerēto!
Mazos tomeniešus Ziemassvētku pasākumā šogad iepriecināja
Valmieras kinostudijas muzikālā izrāde „Minionu Ziemassvētki”.
Izrāde bija ļoti interesanta. Liels paldies, biedrībai „ĀBELE” par
radošajām darbnīcām un gardiem cienastiem, kā arī par īpaši sagatavotajām Ziemassvētku paciņām. Domāju, ka bērni un vecāki
atkal tika patīkami pārsteigti par radīto krāšņumu.
Folkloras kopas „Graudi” dalībnieki ziemas saulgriežiem dāvināja īpašus un maģiskus rituālus – bluķa vilkšanu un sadedzināšanu, novēlējumus sev un citiem, jestras maģiskas rotaļas, kuru nozīme bija padzīt tumsu, lai gaisma atgrieztos. Paldies, „Graudiem”!
Gads Tomē kā jau katru sezonu noslēdzās ar vecgada balli, kas
tradicionāli notiek 26. decembrī tautas nama dzimšanas dienā, nu
jau 83. jubilejā. Dziedātājs Ainārs Bumbieris iesaistīja jautrās rotaļās visus balles dalībniekus. Šajā reizē tautas nams bija pārpildīts.
Visu pasākumu organizēšana izdevās loti labi, jo bija veiksmīga sadarbība un sapratne ar kultūras nodaļas vadītāju Inesi Cīruli.
Paldies Inesei! Neskatoties uz to, ka šis darbs ir amata apvienošanās kartībā ar tiešo – bibliotēkas vadītāju, Inese ar pienākumiem
tika galā.
Šajā reizē paldies vēlos pateikt sponsoram Sandijam Barsovam
par diviem galdiem, kas tika speciāli izgatavoti un uzdāvināti tautas namam.
Pasākumu plāns nākamajam gadam jau sastādīts un manas
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domas ir jau citos pasākumos. Janvārī atkal dosimies uz Nacionālo teātri R. Paula koncertu, bet februārī uz Dailes teātra izrādi
„Frankenšteins”, gatavosimies pašdarbnieku ballei, meteņu pasākumam, kolektīvu skatēm, un daudziem citiem pasākumiem. Paldies uzticīgajiem un prasīgajiem teātra un ekskursiju braucējiem.
Prieks strādāt, ja ir uzticami kultūras atbalstītāji. Lai Jaunajā gadā
jūs esat tikpat aktīvi kultūras baudītāji!
Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama vadītāja

Tik medus būs mūsu stopā,
Cik katrs nesīs pats.
Un mūsu gadi kopā –
Tas arī būs Jaunais gads.
O. Vācietis

Vecgada šaha turnīrs
19. decembrī Ķeguma šaha spēles interesentu kopa rīkoja atklātu Ķeguma novada šaha turnīru. Ieradās 17 šaha spēles cienītāji
no Ķeguma, Rembates, Tomes, Birzgales, Kaibalas, Ogres, Salaspils, Lielvārdes un Saulkrastiem. Sakarā ar ievērojamo dalībnieku skaitu, sacensības noritēja pēc Šveices sistēmas 9 kārtās. Spēļu
raitu norisi nodrošināja sacensību galvenais tiesnesis, rembatietis
Vaclavs Griņēvičs.

Turnīra godalgas izcīnīja:
Kungu konkurencē:
1. vieta – Vladimirs Feņņikovs /Ķegums/ – 7,5 punkti,
2. vieta – Jānis Jēkabsons /Birzgale/ – 6,5 punkti,
3. vieta – Arnis Stuglis /Kaibala/ – 6,5 punkti.
Dāmu konkurencē:
Ruta Auziņa /Ogre/ pieveica Inetu Arbidāni /Birzgale/.
Par aizvadītā turnīra sekmīgu norisi izsaku pateicību dienas
centram, turnīra galvenajam tiesnesim par teicamu pienākumu
veikšanu un visiem dalībniekiem, kuri brīvdienā atrada laiku, lai to
lietderīgi pavadītu domubiedru vidū – paldies!
Ķeguma šaha spēles interesentu kopa vēl aizvien gaida piebiedrojamies jaunus dalībniekus! Par nodarbību norisi var uzzināt
Ķeguma Dienas centrā vai zvanot uz tālruni 26543361.

Laimīgu un panākumiem bagātu Jauno gadu
visiem šaha cienītājiem!
Alfrēds Vītols,
Ķeguma šaha spēles interesentu kopas vārdā

Nezaudē prieku un
Biedrība „ĀBELE”
īstenojusi projektu „No iespēju uzzināt ko jaunu
pašvaldības NVO atbalsta fonda projekts
svētkiem līdz svētkiem” Īstenots
„Nezaudē prieku un iespēju uzzināt ko jaunu”. Projekta
Tomes sieviešu biedrība ĀBELE īstenojusi Ķeguma novada
NVO atbalsta projektu „No svētkiem līdz svētkiem”. Aktivitātes
mērķis bija, jau piekto gadu pēc kārtas, radīt krāšņus svētkus un
pozitīvas emocijas Tomes pagasta bērniem un viņu vecākiem, dot
iespēju interesanti pavadīt laiku kopā ar ģimeni un stiprināt saikni
ar sabiedrību. 23. maijā Tomes pagasta svētku ietvaros notika pasākums bērniem, kas veltīts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai un otrs pasākums 20. decembrī veltīts Ziemassvētkiem. Šajos
pasākumos bērni piedalījās dažādās aktivitātēs un radošajās darbnīcās. 70 bērniem tika pasniegtas īpaši sagatavotas Ziemassvētku
dāvanas un bērni tika pacienāti ar gardiem pašceptiem kārumiem.
Abos pasākumos kopā piedalījās aptuveni 200 dalībnieku.
Liels paldies Ķeguma novada domei par finansiālo atbalstu.
Paldies, biedrības „ĀBELE” čaklajiem palīgiem zeķu adīšanā –
Reģīnai Bricei, Ainai Riķei, Rūtai Zaumanei, pīrāgu cepšanā – Intai Skujai. Paldies, sponsoriem – SIA „Fazer”, SIA „Zemnieku vet.
aptiekai”, Viesturam Teicānam, Guntrai Tutinai. Paldies, radošajām un čaklajām biedrības „ĀBELE” sievām.

ietvaros tika organizēti vairāki pasākumi iedzīvotāju
izglītošanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai.

Tomes sieviešu biedrības „Ābele” valdes priekšsēdētaja

Sieviešu klubs „Ķeguma Saulespuķes”

Iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas profesori Žaneti Ozoliņu, tādejādi iegūstot plašāku redzesloku valsts politikā
un ārpolitikā. Tika noorganizētas divas lekcijas/semināri veselīga
dzīvesveida veicināšanai. Vienā no lekcijām, tiekoties ar sertificētu
smieklu jogas pasniedzēju, iedzīvotājiem bija iespēja uzzināt, kas
ir smieklu joga, kā tā palīdz atraisīties, iegūt pozitīvas emocijas un
izvairīties no slimībām. Kā uzturēt savu veselību ar tepat Latvijā
augošām dabas veltēm, bija iespēja uzzināt lekcijā/seminārā kopā
ar meža draugu Solvitu Kūnu. Kluba biedru redzes loka paplašināšanai tika noorganizēta lekcija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku,
lai iepazītos ar mūsu valsts ievērojamo celtni un gūtu zināšanas par
bibliotēkas pakalpojumiem.
Piecpadsmit bērniem no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm,
kurās mātes vienas audzina bērnus, bija iespēja noskatīties mūziklu „Mūzikas skaņas”. Bērni ar neviltotu prieku noskatījās izrādi, kā
„Dzīvē ir tā, kā ir, kā lemsi – Sevi atdosi, pretī ņemsi. arī saņēma kluba biedru un piesaistīto sponsoru sarūpētās Ziemassvētku dāvanas.
Būs tik, cik spēsi no visas sirds un dvēseles.”
Projekta īstenošanai tika izlietoti 700 EUR, t.sk. no pašvaldības
NVO atbalsta fonda saņemtie 430 EUR. Pārējie līdzekļi segti no
Laimīgu, radošu JAUNO GADU!
kluba biedru finanšu resursiem un sponsoru piesaistītiem naudas
S. Pugača, līdzekļiem.
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Ziemassvētku ieskaņas Rembatē
Pirmdienas vēlā vakarā, Rembates tautas namā tika aizvadīts Ziemassvētku ieskaņas koncerts „Ar zvaigžņu kluso gaismu”.
Koncertā piedalījās kultūras nama „Lielvārde” senioru koris „Kamenes” – vadītājs
Antonijs Kleperis, Ķeguma kultūras nama
senioru jauktais vokālis ansamblis „Kvēlziedi” – vadītājs Gunārs Jākobsons, Rembates sieviešu vokālais ansamblis – vadītāja
Alīse Vorobeja un Rembates bērnu vokālais
ansamblis – vadītājs Kristaps Taburs.
Ar skanīgām Ziemassvētku dziesmām
un līksmu noskaņojumu tika pavadīts koncerts, pēc kura apmeklējuma ikviens varēja
sajust svētku noskaņu.
Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziemas saulgrieži

2016. gada 21. janvārī,
plkst. 19:00
Ķeguma tautas namā
notiks atceres
pasākums, kas
veltīts barikāžu
piemiņas 25. gadadienai

„Atmiņas nezūd”

Ziemas saulgriežos ir visīsākā diena
un visgarākā nakts, parasti tie ir ap 20.-21.
decembri. Tie ir arī astroloģiskās ziemas
sākums. Latvieši ziemas saulgriežu laikā
atzīmē Ziemassvētkus.
Tomes parkā kopā ar folkloras kopu
„Graudi” ikviens varēja sagaidīt Ziemas
saulgriežus. Visi apmeklētāji varēja iecirst
bluķī savas dusmas, sāpes un visu, no kā
bija vēlēšanās atbrīvoties.
Kad tas tika izdarīts, bluķis tika vilkts
ap Tomes tautas namu. Kā tiek uzskatīts,

līdzdalība bluķa vilkšanā ir ļoti svarīga, jo
cilvēks stiprina sevi, attīra savu sētu, māju,
pilsētu un zemi no savu laiku nokalpojušā.
Kad bluķis bija apvilkts ap tautas namu, tas
tika sadedzināts, simboliski atstājot visu nevēlamo.
Pēc dziesmām un rotaļām pasākuma
dalībnieki rotāja eglīti un kopīgi mielojās
ar pīrāgiem un zirņiem, sagaidot Ziemas
saulgriežus.
Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pasākuma goda viešņa būs LR
Saeimas ģenerālsekretāre,
kādreizējā LR Augstākās
padomes priekšsēdētāja
Anatolija Gorbunova palīdze
laikā no 1991. – 1993. gadam
Kārina Pētersone.
Īpaši aicinām piedalīties
barikāžu dalībniekus, kuri
apbalvoti ar 1991. gada
barikāžu dalībnieku piemiņas
zīmēm (lūdzam iepriekš
pieteikties pa tālruni 29268616).
Ieeja pasākumā bez maksas.

SIA "Oškrogs"
Aicina darbā
Bārmeni / Viesmīli
Talr: +371 29571814

Zane Auškāpa
Ķeguma novada
pasākumu organizatore
1991. gada barikāžu dalībnieku
piemiņas zīme Nr. 12380
tālr. 29268616
zane.auskapa@kegums.lv
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Pateicības

Sirsnīgs paldies visiem, kuri piedalījās un
kalpoja Ķeguma evaņģēliski luteriskās
baznīcas iesvētīšanas dievkalpojumā.
Vislielākā pateicība ziedotājiem un tiem,
kuri strādāja, lai dievnams būtu gatavs
brīnišķīgajam notikumam.
Īpašs paldies mācītājam Ingum Dāboliņam
par skaistā altāra izgatavošanu.

Ar cieņu, draudze

Izsaku pateicību Ķeguma novada domei
sakarā ar nepieciešamās komunikācijas
pieslēgšanu jaunajai fiksētajai sistēmai.

Ēriks Kučans, SIA „Ateksa” un
SIA „Tomets” kolektīvs

Tomes tautas nams
24. februārī organizē
braucienu uz
Dailes teātra izrādi

„Frankenšteins”
Biļetes cena – 10 EUR,
ceļa izdevumi – 4,50 EUR

Pieteikties un samaksāt var līdz
23. janvārim, zvanot pa tel. 27843230
Izbraukšana no Ķeguma plkst. 17.20

SDK „Ķegums”
sadraudzības koncerts
„Ķekatnieku sadancis”
Ķeguma KNV zālē
16. janvārī plkst. 18.00
Laipni gaidīti!

Ārdurvis:
Metāla no 99 EUR
Koka no 150 EUR
PVC no 200 EUR
Divviru no 290 EUR
Jumtiņi no 80 EUR
www.druvistev.lv
T. 26847347

Atskatoties uz aizvadīto gadu, jūtu patiesu gandarījumu par mūsu kopīgo veikumu,
novadā ir daudz padarīts, taču darāmais pietiks arī nākamajiem gadiem.
Vēlos vissirsnīgāko paldies pateikt ikvienam Ķeguma novada pašvaldības darbiniekam,
kurš ne tikai visu gadu čakli veicis savus ikdienas pienākumus, bet centies saskatīt un
padarīt arī citus lielākus vai mazākus darbus, kas nepieciešami mūsu novada cilvēkiem,
mūsu novada attīstībai.
Vēlos lielu paldies pateikt mūsu novada ļaudīm, kuri aktīvi piedalās sabiedriskajā darbā,
kuri čakli strādā dažādās nevalstiskajās organizācijās, tādējādi ar savu iniciatīvu un idejām,
ar savu pašaizliedzīgo darbu palīdzot citiem cilvēkiem, padarot mūsu novadu jaukāku,
skaistāku, patīkamāku dzīvošanai.
Vēlos pateikties visiem mūsu novada iedzīvotājiem, kuri aktīvi piedalās mūsu kultūras
dzīvē, kuri atbalsta un palīdz arī mūsu pašvaldības darbiniekiem labi veikt savu darbu,
piezvanot, uzrakstot un vēršot uzmanību uz dažādiem trūkumiem, nepilnībām, arī
problēmām un kļūdām.
Paldies Jums visiem!

Laimīgu Jauno 2016. gadu!
Vēlu visiem saticību, veselību, ticību, cerību un mīlestību!
Lai piepildās Jūsu ieceres un sapņi!

Nelda Sniedze,
pašvaldības izpilddirektore

Pateicība un aicinājums no „Gaismiņas”
Viss „Gaismiņas” kolektīvs vēlas pateikt lielu un sirsnīgu paldies bērnudārza audzēkņu
vecākiem. Skolotājas saka paldies par iesaistīšanos bērnudārza dzīvē, jo ir prieks un gandarījums strādāt, ja jūtams atbalsts, sapratne un līdzdalība. Būtu grūti noorganizēt svētkus,
ja tajos Jūs, vecāki, neiesaistītos un neatbalstītu. Mēs to jūtam ikdienā un īpaši svētkos.
Mēs kopīgi radām svētku brīnumu bērniem. Visi 2015. gadā organizētie pasākumi izdevās
pilnvērtīgi un sirsnīgi arī, pateicoties Jūsu darbam.
Paldies par sapratni un atbalstu arī streika dienā. Cerams, ka pedagogu darbu novērtēs
arī valsts ierēdņi.
Pedagogu un vecāku vēlme ir kopīga: LAI BĒRNI AUG LAIMĪGI, VESELI UN MĪLĒTI.
Aicinām visus Ķeguma novada iedzīvotājus atbalstīt Pirmsskolas iestādi „Gaismiņa”
akcijā, kuru organizē veikals „Maxima”. Priecāsimies, ja uzlīmes, kuras saņemat par pirkumiem, atdosiet mums, jo par tām mēs februārī varēsim iegādāties kādas noderīgas lietas,
ko neesam varējuši atļauties līdz šim. Tikai par uzlīmītēm bez papildus samaksas, „Maxima” dāvās biroja tehniku, sporta inventāru, mācību līdzekļus. Viss atkarīgs no uzlīmju daudzuma. PRIECĀSIMIES, JA SAVAS UZLĪMES DĀVĀSIET MUMS.
Ja Jums ir kaut neliels daudzums uzlīmju, nododiet tās cilvēkiem, kuri ir saistīti ar bērnudārzu – darbiniekiem vai bērnu vecākiem.
„Gaismiņas” kolektīvs

PRIVĀTSLUDINĀJUMI
• Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā.
Tālrunis: 26182284

29 gadus vecs vīrietis
steidzami meklē darbu
Ogrē vai Rīgā. Piekrītu strādāt Ogrē par
5 eiro dienā, bet Rīgā par 10 eiro dienā.
Esmu kritiskā situācijā, tāpēc steidzami
meklēju darbu.
e-pasts: ansis.daugulis@gmail.com

Katoļu draudzes
dievkalpojumi
notiek katru
svētdienu plkst. 14.00
Ķeguma evaņģēliski
luteriskajā baznīcā.

Mūžībā aizgājuši
Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.

/P. Priede/

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēto mūžībā aizgājušo:

Veroniku Strupo (1928)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
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