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ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

Skaistākie sapņi, lai iekrīt plaukstās –
nelūdzot, neprasot, negaidot...
Skaistākās zvaigznes, lai atspīd naktī –
atmirdzot, rotājot, līksmojot...
Visskaistākie vārdi, lai atplaukst sirdī –
pavadot, sagaidot, novēlot...
Skaistākās cerības, lai dzimst no jauna –
mīlot, ticot un pielūdzot...
Labiem vārdiem piepildītu, gaišām
domām un labiem darbiem pavadītu,
ticības, cerību un veiksmes pilnu
Jauno – 2017. gadu!
Ķeguma novada dome

Ķeguma novada pašvaldība
2017. gada 28. janvārī plkst. 10.00
Ķeguma dienas centrā, Liepu alejā
1b, Ķegumā
aicina uz tikšanos
Ķeguma novada nevalstiskās
organizācijas.
Programmā:
Pašvaldības aktualitātes;
Latvijas simtgades sagaidīšana
Ķeguma novadā;
LEADER projekti u.c.
Lūgums pieteikt savu dalību pasākumā
līdz 24.01.2017., pieteikšanās
pa tālr. 25427473 vai
e-pastu: dace.soboleva@kegums.lv.

2017. gada 6. janvāris

Tik mirdzošs un balts
Kā vizošais sniegs,
Lai dvēselē ielīst
Īsts dzīvesprieks!
Sveicam visus JANVĀRA jubilārus!

Šī mēneša gaviļnieki:
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Esi sveicināts, mazulīt!
Debesis aiztur elpu –
Bērniņš ir piedzimis.
Ar viņu pasaules telpā
No gala iesākas viss.
/M. Misiņa/

65

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts jaundzimušais

Līgai un Artūram Trenčiem dēls Ūve.

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts jaundzimušais

Diānai Duļbinskai un Mārcim Avotiņam meita Estere.

60

Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!
Visskaistākā laikam ir ziema, kad
Uzsnidzis sidrabains sniegs.
Visskaistākā laikam ir diena, kad
Tevi neatstāj prieks!
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza

Laulības!

Dmitrijs Ņikituškins un Marika Vahlakova.

Sveicam!

Cienot iedzīvotāju vēlmes, lūdzam mēnesi iepriekš informēt,
ja nevēlaties, lai Jūsu vārds tiktu publicēts katra mēneša
apsveicamo sarakstā, sazinoties ar sabiedrisko attiecību
speciālisti Kintiju Sparāni pa tālruni 25454611,
vai rakstot uz e-pastu: kintija.sparane@kegums.lv

Nākamais laikraksta numurs iznāks
3. februārī. Publikācijas ar ilustratīvo
materiālu lūdzam iesūtīt līdz 16.
janvārim uz
e-pastu: avize@kegums.lv
“Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī
tīmeklī www.kegumanovads.lv
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Emma Ozola
Valentīna Nagle
Dainis Purmalis
Guna Rusele
Helēna Tukiša
Dzintra Bērtule
Vera Hunčaka
Maija Kirsanova
Andris Tepers
Jānis Bērziņš
Arvīds Grieze
Jevgēnijs Sorokins
Edgars Sturme
Maija Zaharčonoka
Inta Altmane
Juris Kuciks
Teresa Skadiņa
Rūdolfs Skābarnieks
Tatjana Solovjova
Marina Šaojeva
Janīna Šķēle
Jānis Šļivka
Aleksandrs Dolganovs
Vera Ivanova
Jānis Leiņa
Gunārs Lipšāns
Lauma Ošāne
Laima Ozoliņa
Natalija Pīgožne
Ilze Strazdiņa
Anna Varvariņeca
Tatjana Vasiļenkova
Vizma Vītola
Anita Žvagiņa
Guntis Antons
Inga Binkjavičus
Arturs Čivčs
Andries De Haan
Zigmunds Freimanis
Larisa Kislicka
Normunds Lazda
Ēriks Lazda
Danuta Lazovska
Gunta Linde
Jānis Virsis
Zigurds Čubrevičs
Genādijs Dorofejevs
Vīgants Lavrinovičs
Andrejs Peško
Imants Smirnovs
Ilmārs Zemnieks

2017. gada 6. janvāris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

ĶEGUMĀ

2016.gada 2.novembrī Nr.19/2016 APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2016.gada 2.novembra lēmumu Nr.332 (protokols Nr.30,19.§)

Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2014
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” „5.2. viens vai vairāki kopā dzīvojoši pensionāri un/vai invalīdi, kuru
vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma vai invaliditātes pensija un
14.panta sesto daļu
1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014.gada 5.februāra ienākumi uz vienu personu nepārsniedz 260,00 euro mēnesī, ja personām
saistošajos noteikumos Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieki dzīvo atsevišķi, vai apgādniekam,
kurš dzīvo ar personām vienā mājsaimniecībā, ir noteikta invaliditāte;”.
(personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā”:
1.3. Izteikt 8.4.punktu šādā redakcijā:
1.1. Izteikt 5.1.punktu šādā redakcijā:
„5.1. ģimene (persona), ja tās vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli „8.4. klienta dzīvesvietas apsekošanas faktus, ja tie nepieciešami lēmuma
pieņemšanai”.
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 160,00 euro mēnesī;”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
1.2. Izteikt 5.2.punktu šādā redakcijā:
Domes priekšsēdētāja vietnieks R.Ūzuls 03.11.2016.
PASKAIDROJUMA RAKSTS Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.19/2016
Grozījumi Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.3/2014
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Norādāmā informācija
Ķeguma novada domes 2014.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā” nepieciešams
palielināt ienākumu līmeni ar kādu persona (ģimene) ir tiesīga saņemt maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusu. No 2014.gada nav mainīts ienākumu līmenis maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, savukārt ir indeksētas vecuma, invaliditātes, izdienas
un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī palielināta valstī noteiktā minimālā alga, kā
rezultātā personas ienākumi mēnesī ir palielinājušies pavisam nedaudz, savukārt ar šo nelielo
palielinājumu viņam tiek liegts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un pašvaldības
sociālie pabalsti, kas būtiski lielāks atspaids mājsaimniecībai, nekā ikmēneša ienākumu
palielinājums.
Saistošo noteikumu grozījumos tiks palielināts ģimenes (personas) ienākumu līmenis ar kādu
persona (ģimene) ir tiesīga saņemt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, kas ļauj saņemt
pašvaldības sociālos pabalstus u.c. valstī noteiktos atbalsta pakalpojumus.
Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu grozījumu pieņemšanu palielināsies
aptuveni par EUR 3227,00.
Ņemot vērā Ķeguma novada Sociālā dienesta budžeta apjomu 2016.gadam, ar šo grozījumu
spēkā stāšanos 2017.gada Ķeguma novada Sociālā dienesta budžets varētu palikt 2016.gada
budžeta apjomā.
Nav attiecināma

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējā kārtība netiek mainīta
6. Informācija par konsultācijām ar
Nav attiecināma
privātpersonām

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

ĶEGUMĀ

Domes priekšsēdētāja vietnieks R.Ūzuls 03.11.2016.

2016.gada 2.novembrī Nr.20/2016 APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2016.gada 2.novembra lēmumu Nr.335 (protokols Nr.30,20.§)

Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un
piekto daļu,
Ministru
kabineta
2010.gada
30.marta
noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 19.4. apakšpunktu,
Ministru
kabineta
2009.gada
17.jūnija
noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
13.punktu, 15.2.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu,
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Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra
noteikumu Nr.913 „Noteikumi par garantēto
minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
27., 30., 31.un 311. punktiem.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu.
1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes
2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”:
1.1. izteikt IV. sadaļas 13.punktu šādā redakcijā:
„13. Pabalstu īres un komunālo maksājumu

segšanai piešķir dzīvokļa īpašniekam vai
īrniekam (uzrādot īres līgumu), pabalstu
malkas iegādei piešķir dzīvokļa/mājas
īpašniekam vai īrniekam (uzrādot īres
līgumu vai šo faktu konstatējot dzīvesvietas
apsekošanā), ja viņa dzīvesvieta ir deklarēta
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā.
Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ieskaita to
dzīvokļa apsaimniekotāja kontā kā maksājumu
par komunālajiem pakalpojumiem.”
1.2. izteikt IV. sadaļas 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Pabalsta apmērs ir 200 euro kalendārajā
gadā, bet periods starp dzīvokļa pabalsta
izmaksām vienai ģimenei (personai) ir vismaz
seši mēneši.”
1.3. izteikt V. sadaļas 18.1.punktu šādā redakcijā:

2017. gada 6. janvāris
„18.1.
pabalsta
apmēram
jākompensē
neatliekamo
apbedīšanas
pakalpojumu
izmaksas (zārka iegāde, transporta pakalpojumi
u.c.) līdz 410 euro, gadījumā, ja Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta
summa nekompensē neatliekamos apbedīšanas
izdevumus, pabalsta apmēru aprēķina kā
starpību starp neatliekamajiem apbedīšanas
izdevumiem un Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras izmaksāto pabalsta summu.”.
1.4.izteikt VI. nodaļu šādā redakcijā
„VI. Pabalsts medicīnas pakalpojumu segšanai
pensionāriem vai personām ar invaliditāti”
19. Pabalsts paredzēts daļējai izdevumu segšanai
par uzturēšanos un/vai ārstēšanos medicīnas
iestādē, veiktajām manipulācijām (t.sk., par

zobārsta un/vai protezēšanas pakalpojumu),
izmeklējumiem un pacienta iemaksām.
20. Pabalstu piešķir vienam vai vairāk kopā
dzīvojošiem pensionāriem un/vai invalīdiem,
kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā
vecuma vai invaliditātes pensija un ienākumi
uz vienu personu nepārsniedz 260 euro mēnesī,
ja: personām nav likumīgo apgādnieku vai
apgādnieki dzīvo atsevišķi, vai apgādniekam,
kurš dzīvo ar personām vienā mājsaimniecībā,
ir noteikta invaliditāte.”
21. Pabalsta apmērs 20.punktā minētām
personām ir līdz 150 euro personai gadā un tiek
piešķirts uz medicīnas iestādē izsniegtā rēķina
vai apmaksāto čeku pamata.”
1.5. papildināt ar jaunu sadaļu šādā redakcijā:

„VI.1 Pabalsts medicīnas pakalpojumu
segšanai ģimenēm ar bērniem
21.1 Pabalsts paredzēts daļējai izdevumu
segšanai par veselību uzlabojošiem – masāžas,
fizioterapeita, logopēda, redzes korekcijas (t.sk.,
briļļu) pakalpojumiem bērniem.
21.2 Pabalstu piešķir ģimenei ar bērniem, ja tās
vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 160 euro mēnesī.
21.3 Pabalsta apmērs 21.2 punktā minētām
ģimenēm ir līdz 150 euro bērnam gadā un tiek
piešķirts uz ģimenes ārsta vai cita medicīnas
speciālista izraksta, medicīnas iestādē izsniegtā
rēķina vai apmaksāto čeku pamata.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada
1.janvāri.

Domes priekšsēdētāja vietnieks R.Ūzuls 03.11.2016.

PASKAIDROJUMA RAKSTS Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.20/2016
Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem” nepieciešams precizēt iedzīvotāju kategorijas, kas ir tiesīgas saņemt
pašvaldības sociālos pabalstus un ienākumu līmeņus samērojot ar Ķeguma novada domes 2014.
gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Ķeguma novadā” nosacījumiem, kā arī pilnveidot sociālo pabalstu klāstu ģimenēm ar
bērniem.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem”:
13.punktā nepieciešams precizēt kādi dokumenti Sociālajā dienestā ir jāiesniedz, lai pretendētu uz
dzīvokļa pabalsta saņemšanu;
14. punktā nepieciešams palielināt dzīvokļa pabalsta (īres un komunālo maksājumu veikšanai un
malkas iegādei) apmēru, ņemot vērā augstās izmaksas apkures sezonā, t.sk., kurināmā iegādei.
18.1. punktā nepieciešams palielināt vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā apjomu apbedīšanas
pakalpojumu veikšanai, jo līdzšinējā pieredze rāda, ka pašreizējais pabalsta apmērs ir nepietiekams,
ja nepieciešams iegādāties kapa vietu un segt izdevumus, kas saistīti ar mirušā apbedīšanu.
VI nodaļā nepieciešams konkrētāk uzsvērt, kādai mērķa grupai pabalsta veids paredzēts;
19.punktā nepieciešams medicīnas pakalpojumu klāstu, kas iekļaujas konkrētā pabalsta veidā,
papildināt ar zobārsta un/vai protezēšanas pakalpojuma izdevumu segšanu, nemainot kopējo
pabalsta apmēru gadā.
20.punktā nepieciešams precizēt iedzīvotāju kategoriju, kas ir tiesīgas saņemt pabalstu medicīnas
pakalpojumu segšanai, kritērijus samērojot ar Ķeguma novada domes 2014.gada 5.februāra
saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu
Ķeguma novadā” nosacījumiem;
21.punktā nepieciešams precizēt pabalsta apmēru vienai personai;
Nepieciešams Saistošajos noteikumos paredzēt jaunu pabalsta veidu „Pabalsts medicīnas
pakalpojumu segšanai ģimenēm ar bērniem”, paredzot izdevumu atmaksu par masāžas,
fizioterapeita, logopēda, redzes korekcijas pakalpojumiem, t.sk., briļļu iegādei. Līdz šim pašvaldībā
nebija sociālā pabalsta veids, kas sniegtu finansiālu atbalstu ģimenēm ar bērniem, bērnu veselības
uzlabošanai. Šī pabalsta saņēmēji būs trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes ar bērniem, ņemot vērā
ienākumu līmeni un kritērijus, kas noteikti Ķeguma novada domes 2014.gada 5.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma
novadā”. Minētā pabalsta apmērs samērots ar pabalsta apmēru medicīnas pakalpojumu segšanu
pensionāriem un invalīdiem, kā arī noteikts uz kādu izdevumus attaisnojošu dokumentu pamata
pabalsts var tikt piešķirts.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu grozījumu pieņemšanu palielināsies
pašvaldības budžetu
(aptuveni) 13400 euro, t.sk.:
vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā apbedīšanas pakalpojumu segšanai – 500 euro;
dzīvokļa pabalstam īres vai komunālo maksājumu segšanai vai malkas iegādei – 7900 euro;
pabalsts medicīnas pakalpojumiem pensionāriem un invalīdiem pabalsts medicīnas pakalpojumiem
ģimenēm ar bērniem – 1800 euro.
Ņemot vērā Ķeguma novada Sociālā dienesta budžeta apjomu 2016.gadam, ar šo grozījumu spēkā
stāšanos 2017.gada Ķeguma novada Sociālā dienesta budžets varētu palikt 2016.gada budžeta
apjomā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz Nav attiecināma
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
Līdzšinējā kārtība netiek mainīta
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
Nav attiecināma
privātpersonām
Domes priekšsēdētāja vietnieks R.Ūzuls 03.11.2016.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

ĶEGUMĀ

2016.gada 2.novembrī Nr.21/2016 APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2016.gada 16.novembra lēmumu Nr.338 (protokols Nr.32,2.§)

Grozījums Ķeguma novada domes 2014.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2014
„Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas apguvei”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu
likuma „Vispārējās izglītības likuma” 26.panta pirmo daļu
Izdarīt grozījumu Ķeguma novada domes 2014.gada 16.aprīļa saistošajos „21.2. daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā
noteikumos Nr.8/2014 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, par daudzbērnu ģimenes
pirmsskolas izglītības programmas apguvei”, izsakot 21.2. apakšpunktu bērnu uzskatot arī pilngadīgu personu, kas nav sasniegusi 24 gadu
šādā redakcijā:
vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;”.
Domes priekšsēdētājs R.Ozols 23.11.2016.
PASKAIDROJUMA RAKSTS Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.21/2016
Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2014
„Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas apguvei”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

2016.gada 1.janvārī stājušies spēkā grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta
16.punktā, kuros tiek paplašināta daudzbērnu ģimenes definīcija.
2.Īss projekta satura izklāsts
Izteikts jaunā redakcijā saistošo noteikumu 21.2 punkts, kas paskaidro, ka par daudzbērnu
ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā
iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmēs.
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību
Neietekmēs.
(mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5.Informācija par administratīvajām procedūrām
Neietekmēs.
6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikusi.

Domes priekšsēdētājs R.Ozols 23.11.2016.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

ĶEGUMĀ

2016.gada16.novembrī Nr.22/2016 APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2016.gada 16.novembra lēmumu Nr.339 (protokols Nr.32,3.§)

Par pabalstiem represētajām personām un naudas balvām dzīves jubilejās
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
4.3. 95 gadu dzīves jubilejā 150 euro apmērā (pēc nodokļu nomaksas),
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada dome 4.4. 100 gadu un lielākā dzīves jubilejā 200 euro apmērā (pēc nodokļu
izmaksā vienreizējus pabalstus politiski represētajām personām (turpmāk nomaksas).
III. Piešķiršanas un izmaksas kārtība
– pabalsts) un naudas balvas nozīmīgās dzīves jubilejās (turpmāk – naudas
balva) Ķeguma novada iedzīvotājiem, minēto pabalstu un naudas balvu 5. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus un naudas balvas
ir Ķeguma novada administratīvajā teritorijā vismaz 1 gadu deklarētajiem
apmēru.
2. Pabalstus un naudas balvas izmaksā, neizvērtējot personas ienākumus. iedzīvotājiem.
6. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Ķeguma novada Sociālais
II. Pabalstu un naudas balvu apmēri
3. Pabalstus sakarā ar komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu dienests.
25.martā piešķir vienu reizi gadā katrai politiski represētajai personai. 7. Naudas balvas tiek piešķirtas ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.
8. Pašvaldība nodrošina pabalstu un naudas balvu izmaksu no pašvaldības
Pabalsta apmēru kārtējā gadā nosaka, apstiprinot pašvaldības budžetu.
4. Naudas balvas piešķir, sveicot novada iedzīvotājus nozīmīgās dzīves budžeta Sociālajam dienestam paredzētajiem līdzekļiem.
IV. Noslēguma jautājums
jubilejās:
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
4.1. 85 gadu dzīves jubilejā 50 euro apmērā (pēc nodokļu nomaksas),
Domes priekšsēdētājs R.Ozols 23.11.2016.
4.2. 90 gadu dzīves jubilejā 100 euro apmērā (pēc nodokļu nomaksas),
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.22/2016
Par pabalstiem represētajām personām un naudas balvām dzīves jubilejās

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu.
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, dome var pieņemt saistošos noteikumus
arī, lai nodrošinātu pašvaldības {…} brīvprātīgo iniciatīvu realizāciju.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada dome izmaksā vienreizēju pabalstu politiski
represētajām personām un naudas balvu iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilejās, kā arī naudas balvas
un pabalsta apmēru.
Līdz ar saistošo noteikumu pieņemšanu, 2017.gada pašvaldības budžetā būs nepieciešami 3,5 tūkstoši
eiro.
Uzņēmējdarbības vide netiks ietekmēta.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņems Ķeguma novada Sociālais dienests, kura rīcībā atrodas
informācija par pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošām politiski represētajām personām.
Sakarā ar to, ka informācija par pašvaldības iedzīvotājiem ir pašvaldības administrācijas rīcībā, naudas
balvu izmaksās saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veikta

Domes priekšsēdētājs R.Ozols 23.11.2016.
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Labas pārvaldības saukļi
sabiedrības informēšanai
5. Esi atbildīgs!
Ja kāda jautājuma izskatīšana neietilpst konkrētās valsts vai
pašvaldības iestādes kompetencē, tā nekavējoties par to informē
iesniedzēju, iespējami norādot par jautājuma izskatīšanu atbildīgo
iestādi, vai, ja tas ir lietderīgi, pati pārsūta cilvēka iesniegumu
kompetentajai iestādei. Taču, pārsūtot iesniegumu, iestādei ir
jāpārliecinās, vai attiecīgā iestāde ir tā, kura patiesi var palīdzēt.

N O VA D A D O M E S S Ē D E S
Ķeguma novada dome decembrī
Nolēma lūgt Finanšu ministriju nodot Ķeguma novada
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības no nekustamā īpašuma Liepu
aleja 1A, Ķegums, Ķeguma nov., reāli atdalāmu zemes vienību.
Par aktīvu darbību Ķeguma novada labā un sakarā ar biedrības
10 gadu jubileju, biedrībai „Ķeguma novada pensionāru biedrība”,
piešķīra Ķeguma novada Atzinības rakstu un naudas balvu.
Nolēma apbalvot Birzgales vispārējās pirmsskolas izglītības
iestādes „Birztaliņa” vadītāju Anitu Skosu par mūsdienīgu

izglītības darba organizāciju, vadību un kvalitātes nodrošināšanu
ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu, piemiņas balvu „Gada
skolotājs 2016” un naudas balvu.
Apstiprināja saistošos noteikumus „Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”
un nosūtīja izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

Jo kopā mēs varam vairāk!
iedzīvotājiem;
Piedalījušās
semināros
Jūrmalā,
Lielvārdē, Ķegumā u.c.;
· Visa gada garumā sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas fondu Ķeguma
novadā trūcīgiem iedzīvotājiem dalītas
pārtikas un nepārtikas pakas;
· Esam darbojušās un turpinām to darīt
projektā „Palīdzi trūcīgiem mazuļiem!”
sadarbībā ar Ziedot.lv;
· Esam palīdzējušas SAC „Senliepas”;
· Noorganizējušas
„Sadraudzības
nedēļu”, kad uzņēmām Soroptimistu
klubus no Anglijas, Somijas un
Lietuvas. Braukušas pieredzes apmaiņā
uz Angliju;
· Mūsu jaunievēlētā prezidente Baiba
Rožkalna
piedalījās
konkursa
„Sakoptākā sēta” žūrijā.
Tāpat esam paveikušas arī daudzas
citas labas un sirdi sildošas lietas kopā
ar mūsu atbalstītājiem, sponsoriem un
sadarbības partneriem, kuriem vēlamies
patiesi un no sirds teikt lielu PALDIES:
šūšanas
darbnīcai
„Zarumi”,
SIA
„Rubeņi”, SIA „VIA mežs”, „Salons R”,
„Blek”, SIA „Fazer Latvija”, piparkūku
·

Jaunā gadā jauni sapņi,
Jaunu dzīvi sola tie.
Silta, balta staru gaisma
Pāri manai zemei krīt.
/K. Skalbe/
Gadu mijā, atskatoties uz aizvadīto
gadu, sejā paveras smaids. Šajā gadā
Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre
– Ķegums” ir paveicis vairākus darbiņus:
· Esam noorganizējušas Maizes jeb ražas
svētkus, divas izsoles, Bērnu svētkus,
piedalījušās Lielajā talkā, novada
svētkos, u.c. pasākumos;
· Esam iesaistījušas 2 jauniešus Eiropas
Savienības
projektā
„Jauniešu
garantijas” sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru;
· Ar Iedzīvotāju iniciatīvas projektu
konkursa palīdzību noorganizējušas
angļu
valodas
kursus
novada

meistarei Inārai Zadaus, SIA „Kante”,
Ķeguma novada pašvaldībai, Ķeguma
novada Sociālajam dienestam, Ķeguma
tautas namam, Ķeguma dienas centram
par rūpēm un gādību Bērnu rotaļu istabā,
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
labajam gariņam, kas palīdz uzturēt
skeitparku sakoptu, visām novada
nevalstiskajām organizācijām, kā arī
pārējiem labdariem, kas palīdzējuši mūsu
novadam kļūt gaišākam un veiksmīgākam.
Uzsākot jauno 2017. gada sezonu,
priecāsimies par aktīvām un jaunām
kluba biedrēm. Plašāk par Soroptimistu
kluba darbību var lasīt Ķeguma novada
mājas lapā, sadaļā dzīves situācijas,
kā arī www.facebook.com. Ar mums
sazināties var, zvanot pa tālruni: 28816905
(Baiba), rakstot Facebook vai uz e-pastu:
baibarozkalna@inbox.lv.
Vēlam visiem neizsīkstošu enerģiju,
ideju kalnus, labu sirdi un veselību!
Starptautiskais Soroptimistu klubs
„Ogre – Ķegums”
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IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS PROJEKTI
TOMES FOLKLORAS KOPAI „GRAUDI” JAUNAS
TAUTISKĀS JOSTAS
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa
ietvaros, realizējot projektu „Tautisko jostu izgatavošana Tomes
tautas nama folkloras kopai „Graudi””, esam ieguvuši nozīmīgu
papildinājumu saviem tautas tērpiem. Projekta kopējās izmaksas –
750 EUR. Projektam piešķirtais finansējums izlietots projektā
paredzētajam mērķim – 12 tautisko jostu izgatavošanai.
Folkloras uzdevums ir latvisko tradīciju saglabāšana, mācīšana
un pārmantošana nākamajām paaudzēm, ko veiksmīgi uzsākusi
un turpina Tomes tautas nama folkloras kopa „Graudi”, veidojot
programmas dažādiem tradīciju svētkiem pagastā un novadā:
Ziemas saulgriežiem, Meteņiem, Lieldienām, Ūsiņiem, Vasaras
un Rudens saulgriežiem.
Tomes folkloras kopa „Graudi” ir sevi pierādījusi ar
aktīvu darbību ne tikai novada rīkotajos pasākumos, sniedzot
priekšnesumus un organizējot gadskārtu svinēšanas rituālus,
bet, pārstāvot novadu, veiksmīgi piedalījusies arī lielāka mēroga
pasākumos un festivālos.
2017. gada pavasarī visā Latvijā folkloras kopas atkal rādīs
savas prasmes skatēs, lai varētu piedalīties nākamajā „Baltica
festivālā” 2018. gadā. Šim notikumam gatavojas arī „Graudi”.
Šādos pasākumos prasības tradicionālajiem tautastērpiem
ir stingras, tāpēc kolektīvs turpinās pilnveidot savu tēlu un
darbošanos.
Folkloras kopa ir ieguvusi atpazīstamību un draugus, piedaloties
dažādos pasākumos un vadot tradīciju svētkus, tā popularizējot ne

tikai Ķeguma novadu, bet arī tā cilvēku prasmes un viņu dzīvesziņu.
„Graudi” turpina apgūt arī senču gudrības un tradīcijas, un to
pārmantošanu cilvēka dzīves lielākajos godos, apgūstot krustabu
jeb kristību rituālus, pilnveidojot mārtošanas jeb mičošanas rituālu
kāzās, kur arī tagad tautiskajai jostai tiks ierādīta nozīmīga loma,
caur zīmju un simbolu valodu mācot dzīves gudrību.
Paldies novada domei par atbalstu projekta finansēšanā.
Ginta Zālīte, folkloras kopas „Graudi” dalībniece

TOMES DĀMU VOKĀLAIS ANSAMBLIS
PAPILDINĀJIS TĒRPUS AR JAUNĀM BLŪZĒM
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektu konkursa ietvaros, realizējot
projektu „Skatuves tērps – kultūras
pasākumu dažādošanai”, esam ieguvušas
nozīmīgu papildinājumu saviem skatuves
tērpiem – blūzes. Projekta kopējās
izmaksas – 550 EUR. Projektam piešķirtais
finansējums izlietots projektā paredzētajam
mērķim – 10 blūžu izgatavošanai.
Tomes dāmu ansamblis ir sevi pierādījis
ar aktīvu darbību ne tikai novada rīkotajos
pasākumos, sniedzot priekšnesumus, bet arī
pārstāvot novadu, veiksmīgi piedalījusies
lielāka mēroga pasākumos, skatēs un
festivālos.
Kolektīvs turpinās pilnveidot savu
tēlu un darbošanos, lai „kvalitātes latiņu”
turētu augstu. Dāmu vokālais ansamblis 25
gadu garumā ir ieguvis atpazīstamību un
draugus, piedaloties dažādos pasākumos, Tomes pagastu. Ansamblis ir popularizējis dziedātprasmi, jo ir vairākkārt ieguvis augstāko
tā popularizējot Ķeguma novadu un mazo novērtējumu skatēs. Paldies novada domei par atbalstu projekta finansēšanā.
Santa Strausa, Tomes dāmu vokālā ansambļa dalībniece
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PROJEKTS „DEJOT NOVADAM”
Par vienu no mūsu tautas lielākajām vērtībām un bagātībām
jau izsenis tiek uzskatīta latviešu tautas deja, kas vēl joprojām tiek
atzinīgi vērtēta visā pasaulē un rūpīgi kopta gandrīz katrā Latvijas
pilsētā paaudžu paaudzēs.
Deju kolektīvs „Dejotprieks” Birzgales tautas namā darbojas
kopš 2007. gada rudens. Kolektīvs ir piedalījies 2008. un 2013.
gada Dziesmu un Deju svētkos. Visās skatēs, kurās kolektīvs ir
piedalījies, ir iegūtas augstākās pakāpes.
Deju kolektīva „Dejotprieks” materiāli tehniskais aprīkojums,
pēc Dziesmu un Deju svētkiem un citiem koncertiem, ir nolietojies.
Tas deju kolektīvam bija nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotāju
interešu un vēlmju apmierināšanu. Kolektīvam ir liela nozīme sava
novada kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā, popularizēšanā,
izglītojoša rakstura pasākuma skaita palielināšanā, lauku apvidus
iedzīvotāju nacionālo, sociālo un reģionālo atšķirību mazināšanā,
kā arī savas veselības uzlabošanā. Projekta īstenošana tika virzīta
novada iedzīvotāju fiziskās aktivitātes palielināšanai, dzīves
kvalitātes paaugstināšanai.
Īstenojot Ķeguma novada Iedzīvotāju iniciatīvas projektu Ar tiem dejotāji varēs piedalīties mēģinājumos un gatavoties 2018.
„Dejot novadam”, kolektīvam tika iegādāti jauni mēģinājuma tērpi. gada Dziesmu un Deju svētkiem.
Māris Jukna, projektu īstenotājs

„ES UN MANS BRĪVAIS LAIKS”

13. decembra pēcpusdienā Birzgales tautas namā pulcējās
Ķeguma novada iedzīvotāji, kuri saņem palīdzību no „Eiropas
atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām” uz neformāli
izglītojošām nodarbībām „Es un mans brīvais laiks”. Nodarbībās
iedzīvotāji apguva kā no dabas materiāliem var izgatavot adventes
vainadziņus un citas dekorācijas.
Nodarbību noslēgumā pārrunājām apgūto un kopā baudījām
biedrības „JADARA” dalībnieču saceptās pankūkas ar mājās
gatavotiem ievārījumiem un smaržīgu piparmētru tēju. Nodarbības
apmeklēja 11 novada iedzīvotāji.
Partnerorganizācija paku izdalē biedrība „JADARA”

„SIENĀŽI” SKAN ĶEGUMĀ
Ar šādu nosaukumu realizēts Ķeguma pašvaldības Iedzīvotāju
iniciatīvas projekts. Par projekta līdzekļiem Latvijas radio ierakstu
studijā tika veikti dziesmu ieraksti un izdots krāšņs dziesmu albums,
kas Ķeguma novadam paliks kā vēsturisks un reprezentācijas
materiāls.
Ķeguma tautas namā jau otro gadu desmitu ar panākumiem
darbojas bērnu popgrupa „Sienāži”, kuru dibinājusi un jau no
pirmsākumiem vada Sarmīte Viļuma kopā ar komponistu Modri
Krūmiņu.
Šis albums ir veltījums „Sienāžu” 20. jubilejai, kas tiks svinēta
2017. gadā. Albumā apkopotas „Sienāžu” dziedātās dziesmas visu šo
gadu garumā, tai skaitā Modra Krūmiņa dziesmas un tautasdziesmu

apdares un aranžijas kā arī M. Krūmiņa Ķeguma novada himna
„Palikt un būt” ar ķegumieša Jāzepa Osmaņa vārdiem.
Ierakstā piedalījās „Sienāžu” vecākās un vidējās grupiņas
dziedātāji, kā arī pašas pirmās „Sienāžu” dziedātājas.
Diska izdošanas procesā ļoti noderēja pagājušā gada pavasara
labdarības izsolē iegūtie līdzekļi. Paldies arī Mārtiņam Loginam
par nesavtību un pacietību dizaina veidošanā.
Mums visiem tas bija lielisks piedzīvojums un prieks par
padarīto.
Baiba Rožkalna,
projekta realizētāja
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Projekts „Kulinārijas un uzturmācību kursu cikls”
Pateicoties Ķeguma novada domes
atbalstam,
Iedzīvotāju
iniciatīvas
veicināšanas projekta konkursa ietvaros,
Ķeguma dienas centrā tika īstenots projekts
„Kulinārijas un uzturmācību kursu cikls”.
Projekta realizācijai tika uzaicināta
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas
fakultātes pasniedzēja, pedagoģijas maģistre
un mājturības metodikas speciāliste Lolita
Šelvaha, kura savās zināšanās un pieredzē
par veselīgu un mūsdienīgu uzturu labprāt
dalījās ar interesentiem.
Projekts ir veiksmīgi realizēts –
pozitīvā, radošā gaisotnē ir aizritējušas

četras izglītojošas nodarbības par veselīgu
un
mūsdienīgu
uzturu.
Nodarbību
dalībniekiem bija iespēja iegūt jaunas
zināšanas par veselīgiem produktiem un
ēdieniem, kā arī tika mācītas un attīstītas
prasmes iepirkties ekonomiski. Praktiskajās
nodarbībās dalībnieki iepazinās un apguva
virtuves gudrības, iemācoties ko jaunu,
katrā no piedāvātajām tēmām: „Veselīgs,
mūsdienīgs, ērti un ātri pagatavojams
ēdiens ikdienā un svētku reizēs”, „Salātu
centrifūga”, „Dažādu tautu virtuves.
Pasaulē populārie ēdieni”, „Rudens/ziemas
zupas. Ziemassvētku kēksi”.

Tā kā dienas centra viens no mērķiem ir
popularizēt veselīgu dzīvesveidu, realizētais
projekts ir ieguvums dalībniekiem, jo
ēdiens ir mūsu ikdiena, tie ir mūsu svētki,
tā ir mūsu veselība, dzīvesprieks. Un ēst
gatavošana nav grūts, apnicīgs vai sarežģīts
darbs, bet gan radošs process – tas ir arī
veids, kā mājās kopā ar saviem mīļajiem
cilvēkiem radīt svētkus.
Larisa Jukna,
projekta īstenoja

„Deju putenis” Ķegumā!
10. decembra vakarā Ķegumā putināja! Pat neskatoties uz to,
ka zāle bija zaļāka par zaļu un gaisa temperatūra bija sasniegusi
vismaz + 5 grādus! VPDK „Kadiķis” savā ikgadējā sadraudzības
koncertā, kopā ar 8 draugu kolektīviem, Ķeguma KNV zālē
iegrieza īstu deju puteni.
Pie „Kadiķa” šoreiz ciemos bija vistuvākie draugi – SDK
„Ķegums” ar vadītāju Juri Driksnu, VPDK „Dejotprieks” ar
vadītāju Mārīti Petrovsku no Birzgales un tuvie kaimiņi –
„Lāčplēsis” ar vadītāju Andri Kokneviču no Lielvārdes, mazliet
tālāki viesi no Rīgas – JDK „Pērkons” ar vadītāju Andri Bergmani
un VPDK „Imantieši” ar vadītāju Lindu Plostnieci, kā arī VPDK
„Mēmele” ar vadītāju Ligitu Irbīti no Bauskas. Vistālākie viesi
bija braukuši no Gulbenes – VPDK „Apinītis” ar vadītāju Edīti
Ķikusti un no Rēzeknes puses – VPDK „Kūzuls” ar vadītāju
Vinetu Āboliņu. Koncerts izdevās elpu aizraujošs – patika kā
skatītājiem, tā pašiem dalībniekiem. 24 dejas strauji mainīja
viena otru, gandrīz 2 stundas no vietas papēži klaudzēja un brunči
plīvoja – kā īstā putenī pieklājas. To visu pieskatīja un koncertu
vadīja VPDK „Kadiķis” jaunais vadītājs Juris Čakans.

Koncerta noslēgumā „Kadiķis” pateicās visiem kolektīviem
un vadītājiem, un Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Dace Māliņa pasniedza Pateicības rakstus par aktīvu,
radošu piedalīšanos un tautisko tradīciju popularizēšanu.
„Kadiķis” saka lielu paldies visiem skatītājiem, kuri atrada laiku
atnākt! Paldies visiem viesu kolektīviem, kuri atbrauca un šo
deju puteni palīdzēja radīt! Paldies visiem, kas mūs atbalstīja,
lai koncerts varētu notikt: Ķeguma novada domei un Ķeguma
novada Kultūras un sporta pārvaldei par finansiālu atbalstu,
Ķeguma komercnovirziena vidusskolai par telpām un radītajiem
apstākļiem 9 kolektīvu uzņemšanai.
Sirds siltus Ziemassvētkus un raitu ikdienas soli visiem
Jaunajā gadā!
Tā liekas – visas bēdas
Mums dejas atņemt spēs,
Jo ceļā puteņainā
Vēl satiksimies mēs!

VPDK „Kadiķis”

Arhibīskaps Jānis Vanags viesojās Ķegumā
2. decembra pēcpusdienā uz Ķeguma
novada domi bija ieradies Latvijas
Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps
Jānis Vanags, Ikšķiles iecirkņa prāvests
Dzintars Laugalis, Ķeguma evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājs Ingus Dāboliņš
un Ķeguma draudzes dibināšanas iniciators,
ilggadējs draudzes priekšnieks Andrejs
Krēmers.
Arhibīskaps Jānis Vanags pauda prieku,
ka Ķegumā ir uzcelta jauna baznīca, kā arī
Ķeguma novada domes pārstāvjiem izteica
pateicību par priekšzīmīgo sadarbību.
Tikšanās laikā tika apspriestas Ķeguma
novada domes un evaņģēliski luteriskās
draudzes iespējas uzlabot baznīcas
akustiku, piebraucamo ceļu un griestu
stāvokli baznīcā.
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Arhibīskaps viesojās arī Ķeguma sevī. Savukārt Otrajā Adventē Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā un SAC luterāņu baznīcā notika arhibīskapa vadīts
„Senliepas” Rembatē. Jānis Vanags runāja dievkalpojums.
par aktuālajām tēmām, aicinot pārdomāt
Kintija Sparāne,
šajā brīdī svarīgāko tautā, ģimenē un
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Birzgales amatierteātris „Laipa” Īrijā
2014. gada rudenī pirmo reizi Anglijā, Bredfordā notika
„Starptautiskā teātra diena”, kurā piedalījās kolektīvi no Īrijas,
Lielbritānijas un Latvijas. 2015. gadā pasākums ieguva nosaukumu
„Laipa” un notika Latvijā, pie mums Birzgalē. Bet šogad mūsu
amatierteātris devās uz Īriju, kur trešo reizi pulcējās amatierteātru
kolektīvi.
Un tā 25. novembra vakarā devāmies uz Dublinu. Dublinas
lidostā mūs sagaidīja jauks īru šoferis, kurš vēlajās nakts stundās
mūs aizvizināja uz pilsētu Carlow, kur mūs sagaidīja jaukās Īrijā
dzīvojošās latviešu ģimenes. Pāris stundas miega un visi sirsnīgi
tiekam uzņemti, pateicoties Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas
un Latvijas vēstniecības Īrijā atbalstam, jaukajā Carlow teātrī –
Visual Centrefor Contemporary Art and The George Bernard Shaw
Theatre telpās, kur visas dienas garumā, pirmo reizi Īrijas vēsturē,
no plkst. 12.00 līdz 20.30 ritēja amatierkolektīvu izrāžu maratons,
kurā piedalījās pieci kolektīvi:
1. LLKIA „Dzintars” skatuves mākslas „Dzintars Dzintarā”
(Īrija) – V. Pumpures „Lai dzīvo Tobiass, īstu vīru draudzība un
smukā Valentīna!”, režisore Inta Dreimane-Riekstiņa.
2. Bradfordas teātra trupa „Saulespuķe” (Lielbritānija) – Z. Pamše
„Vīrietis”, režisore Gita Robalde.
3. Birzgales amatierteātris „Laipa” (Latvija), Neretietis „Piebalgas alus jeb mīlas mokās ļaudis lokās”, režisore Rita Reinsone
4. Dramatiskais kolektīvs „Klikucis” (Islande), H. Paukšs „Vilks,
kurš rija grāmatas”, režisore Ingrīda Induse.
5. LATiBergen – Latvisk Amatorteateri Bergen (Norvēģija), R.
Misūne „Balle būs”, režisore Liāra Ozola.
Pasākuma atklāšanas ceremonijā uzrunu teica Carlow pilsētas
mērs Phelan Fintan. Pilsētas mērs uzsvēra, cik ļoti viņu saviļņo
latviešu saliedētība, draudzīgā attieksme, prasme integrēties
mītnes zemē, cienot gan savu, gan īru tautas kultūru. Carlow teātrī
pirmo reizi viesojas Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
Īrijā Gints Apels.
Pasākuma otrā daļa turpinājās Woodford Dolmen Hotel zālē.
Pateicoties otrās daļas ģenerālsponsoram Jānim Stabiņam, visu
vakaru varējām baudīt brīnišķīgās viesnīcas telpas. Par jautrību
un mūziku rūpējās grupa „Divi Jāņi piedāvā”. Kad pulkstenis sita
divpadsmit, tika apbalvoti spilgtākie lomu atveidotāji – pa vienam
no katra kolektīva, piešķirot tiem titulu „DZINTARA OSKARS”.
Pavisam tika piešķirti seši apbalvojumi. No mūsu kolektīva
titulu ieguva Māris, atveidojot dzejnieka Žaņa Ogas lomu. Liels

prieks un gandarījums, ka teātra dienas uzņem apgriezienus un
pasākumam ir nākotne, jo noslēgumā svinīgi tika paziņots, ka
2017. gadā „Starptautiskā teātra diena „Laipa” notiks Norvēģijā,
Bergen pilsētiņā.
Nākamais rīts pienāca nemanot, mēs visi devāmies ceļā, bet
jau ar savām ceļasomām un prieka asarām acīs, jo tika iepazītas
jaunas latviešu ģimenes, iegūti jauni draugi, pozitīvas emocijas
un kārtējā pieredze. Pateicoties Īrijas amatierteātrim, visiem viesu
kolektīviem, bija noorganizēta ekskursija pa Īriju. Bijām trijās
jaukās pilsētiņas (Enniskorty, Wicklow, Bray) un pavisam nedaudz
redzējām arī Dublinu.
Klāt lidosta un jādodas mājup. Mazliet skumji, jo liekas, ka
tikko viss ir tikai iesācies. Toties atkal ir jauns mērķis – brauciens
uz Norvēģiju, Bergen pilsētiņu, kur mūs jau sagaidīs jauni draugi.
Paldies Aldai Grašiņai, Inesei Pilānei, Sarmītei Pikaļevai, Anitai
Skosai, Irēnai Tampai, Antrai Petrovai, Jānim Reinsonam, Mārim
Liepiņlauskim, Agrim Križanovskim un Raimondam Rastjoginam,
par jauko kopā būšanu, jo tikai šādos braucienos, viens otru varam
iepazīt labāk. Paldies jums, ka esat, ka nākat un veltāt savu brīvo
laiku teātrim, kultūrai.
Rita Reinsone

Ziemassvētki rūķu bodē!
Šī gada 18. decembrī popgrupas „Sienāži” dalībnieku mammas
un tēti, radi, draugi un paziņas pulcējās uz Ziemassvētkiem rūķu
bodē! Svētku pasākumu atklāja vismazākie rūķi – gan vecuma
ziņā, gan darbības uzsākšanas ziņā, kuri savas skatuves gaitas
uzsāka vien šogad rudenī. Taču vairākas izskanējušās priecīgās
dziesmiņas mazo rūķu izpildījumā skanēja īpaši sirsnīgi.
Pēc mazajiem rūķīšiem uz skatuves kāpa vidējā un lielā
„Sienāžu” grupiņa, lai ar nelielu uzvedumu uzburtu īstu
Ziemassvētku stāstu rūķu bodē, kad, gaidot svētkus, netrūkst
nedz uztraukuma, nedz priecīgu brīžu!
Paldies visiem, kuri atnāca un dalījās ar mums svētku priekā!
„Sienāžu” rūķīši, no vismazākā līdz pat vislielākajam,
ikkatram vēl priecīgus Ziemassvētkus! Lai siltums sirdīs un
pārticība mājās!
Popgrupa „Sienāži”
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Latvijas čempionāts spiešanā guļus Jelgavā
Ar labiem panākumiem Rembates
sporta klubs piedalījās Latvijas čempionātā
spiešanā guļus, kas notika Jelgavā.
Ir labots viens personīgais rezultāts,
kur par absolūti labāko grupā (seniori 1)
kļuva Dzintars Roga. Ar labiem rezultātiem
startēja mūsu daiļā dzimuma pārstāves,
komandu konkurencē, ierindojoties 3. vietā.
Arī seniori startēja ar izciliem rezultātiem
un ieguva 3. vietu. Tika pasniegti arī kausi
par posmiem, kuros komandu konkurencē
rembatieši ierindojās 3. vietā.
Tik bagātīgi ir bijuši mūsu komandas
sasniegumi šogad. Liels paldies visiem
sportistiem, kuri atbalsta Rembates
komandu. Uz sadarbību arī nākamgad!
Paldies arī Ķeguma novada domei par
finansiālu atbalstu un arī šoferīšiem, kuriem
nācās kopā ar mums pavadīt garās stundas.
Priecīgus visiem Ziemassvētkus un laimīgu
Jauno gadu!

Mūsu sasniegumi:
Sievietes (līdz 52kg)
1. vieta – Annija Roga;
4. vieta – Laura Sakne;
Sievietes (līdz 63kg)
7. vieta – Ingūna Zute;
Sievietes (līdz 72kg)
Ilze Ktrīne Gailīte (diskv.);
Sievietes (līdz 84kg)
7. vieta – Vija Dzērve;
Juniori (līdz 83kg)
2. vieta – Vladislavs
Krasovskis;
OPEN (līdz 66kg)
1. vieta – Armands Riža;
OPEN (līdz 74kg)
3. vieta – Sergejs Cviguns;
OPEN (līdz 83kg)
2. vieta – Raimonds Liepiņš;
Masters 1 (līdz 74kg)
4. vieta – Pēteris Līcis;

Masters 1 (līdz 93kg)
1. vieta – Uldis Veliks;
Masters 1 (līdz 105kg)
2. vieta – Alvils Nelsons;
Masters 1 (virs 120kg)
3. vieta – Dzintars Roga;
Masters 2 (līdz 66kg)
2. vieta – Ilmārs Laksa;
Masters 2 (līdz 74kg)
1.vieta – Ainārs Gūtmanis;

Masters 2 (līdz 120kg)
3. vieta – Aivars Gailītis;
Masters 3 (līdz 59kg)
2. vieta – Andrejs Krastiņš;
Masters 3 (līdz 83kg)
2. vieta – Jānis Dzērve;
Masters 3 (līdz 120kg)
1. vieta – Jānis Babris;
2. vieta – Voldemārs
Madalāns.
A.Gailītis, treneris

Rembates kausa izcīņas sacensības novusā
Jau sesto gadu decembrī notika
Rembates kausa izcīņas sacensības
novusā, kurās piedalījās ne tikai Ķeguma
novada labākie novusisti, bet arī viesi no
Ogres, Madlienas un Lielvārdes. Sīvās
cīņās 20 dalībnieku konkurencē pirmo trīs
vietu ieguvēji uzrādīja vienādu rezultātu
– 8 punktus no 11. Papildus rādītāji
(koeficents) viņus sarindoja šādi:
1.vieta – Gunārs Škutāns (Madliena) – 8 p
2. vieta – Osvalds Priede (Ogre) – 8 p
3. vieta – Juris Pūpols (Rembate) – 8 p

Tālāko vietu ieguvēji:
4.vieta – Oskars Osis (Lielvārde) – 7,5 p
5. vieta – Einārs Svarinskis (Ogre) – 7,5 p
6. vieta – Aivars Ālers (Ogre) – 7 p
7. vieta – Jānis Ķažociņš (Rembate) – 7 p
Drosmīgi ar 19 kungiem sacentās arī
viena dāma Vēsma Valmiera no Madlienas,
kura sakrāja pusi no iespējamajiem
punktiem (5,5 p) un ierindojās augstajā 9.
vietā.
Edgars Siliņš, sporta pasākumu
organizators

Noslēgušās „GTK BIRZGALE” kausa izcīņas 1. kārtas
sacensības
18. decembrī Birzgales pamatskolas sporta zālē norisinājās
„GTK BIRZGALE” kausa izcīņas 1. kārtas sacensības galda tenisā,
kurās piedalījās necerēti daudz – 56 dalībnieki (9 sievietes un 47
vīrieši) no dažādām Latvijas vietām: Rīgas, Salaspils, Jēkabpils,
Daugavpils, Bauskas, Aizkraukles, Ogres, Ķeguma, Birzgales
u.c. Galda tenisa meistarības līmeni varēja vērot visas svētdienas
garumā. Sievietes un vīrieši spēlēja kopā, toties apbalvoti tika
atsevišķi. Par uzvarētājiem kļuva Nikolajs Golubevs un Skaidrīte
Zāģere (abi Jūrmala). 2. vietu ieguva Māris Freibergs (Rīga) un
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Karīna Gailiša (Bauska). 3. vietā ierindojās Mikus Vanags un
Laura Pavāre (abi Rīga).
Paldies SIA „Ozolkalnu nams” par gardo kliņģeri, SIA „Silver
Standard Plant”, Birzgales pamatskolas personālam un Ķeguma
novada pašvaldībai par atbalstu!
„GTK BIRZGALE” tiek komplektēta arī pieaugušo grupa
galda tenisa nodarbībām. Piesakieties!
Nauris Mazjānis,
Sacensību galvenais tiesnesis un atbildīgā persona
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Vecgada šaha turnīrs Ķegumā Antra Valnere iegūst
10. vietu Eiropas
17. decembrī Ķeguma šaha spēles interesentu kopa rīkoja
kārtējo šaha turnīru. Turnīram pieteicās, un uz spēlēm ieradās 14
čempionātā 64 lauciņu
dalībnieki no Ķeguma, Rembates, Birzgales, Tomes, Kaibalas un
Ogres. Spēlējām pēc Šveices sistēmas 7 kārtās.
dambretē
Turnīra godalgotās vietas (diplomus un piemiņas medaļas)

izcīnīja:
dāmas:
1. vieta – Ineta Arbidāne (Birzgale),
2. vieta – Ruta Auziņa (Ogre),
3. vieta – Silvija Samolovova (Birzgale).
kungi:
1. vieta – Jānis Jēkabsons (Birzgale),
2. vieta – Arnis Stuglis (Kaibala),
3. vieta – Ivars Stīpiņš (Ķegums).
Ķeguma šaha spēles interesentu kopa visiem novēl priecīgus
svētkus un veiksmīgu jauno gadu!
Gaidām jaunus dalībniekus! Informācija Ķeguma dienas
centrā.
Alfrēds Vītols, turnīra organizācijas vārdā

Birzgales Mūzikas skola aicina darbā
koncertmeistaru un klavieru skolotāju
uz nepilnu darba laiku.
Pieteikumu sūtīt līdz 15. janvārim
uz e-pastu – dome@kegums.lv vai
pa pastu – Lāčplēša iela 1, Ķegums,
Ķeguma novads, LV-5020
Tālr. 25620321

Friziere Jūlija piedāvā
dažādus friziera pakalpojumus.
Tālrunis - 26407062,
Adrese - Ozolu iela 1c, Ķegums

Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā!
Tālrunis – 26182284.

Pērku vecus motociklus, to rezerves
daļas un dokumentus.
Tālrunis – 27802708.

No 11. līdz 19. novembrim Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi
norisinājās Eiropas čempionāts 64 lauciņu dambretē. 10 valstu
un 20 sieviešu ļoti spēcīgajā konkurencē par titulu cīnījās vienīgā
Latvijas pārstāve, Ķeguma komandas dalībniece Antra Valnere.
Ātrspēles dambretē Antra ieguva 13. vietu, ātrajā dambretē –
8. vietu un klasiskajā dambretē – 10. vietu.
Antrai mazliet nepaveicās, jo tikai 1. līdz 6. vietas ieguvējas
izcīnīja tiesības piedalīties Pasaules čempionātā, kas 2017. gadā
notiks Sanktpēterburgā.
Antra pateicās SIA „VIA MEŽS“ valdei par sniegto atbalstu,
lai piedalītos sacensībās.
Vaclavs Griņevičs

LĪDZJŪTĪBA
Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.
/N. Dzirkale/
Skumjā brīdī esam kopā ar Sandru Briedi
un viņas piederīgajiem, vīru Ivaru mūžībā
aizvadot. Visdziļāko līdzjūtību izsaka
aprūpes centra „Senliepas” kolēģi un visi
tā iemītnieki.
Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigznes un pārrauj cilvēka mūžu.
/M. Bičuka/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Robertam
Ozolam, brāli mūžībā pavadot.
Ķeguma novada pašvaldības kolektīvs

Pieplok zariem putni klusi,
Dienas vidū saule riet.
/Z. Purvs/
Pieminēsim Ķeguma novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
mūžībā aizgājušos:
Ilga Bērziņa (1952)
Ivars Briedis (1957)
Vitālijs Vītols (1946)
Pieminēsim Ķeguma novada
Birzgales dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēto mūžībā aizgājušo
Māris Kristovskis (1961)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
/N. Dzirkale/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Bruno
Grīnbergam, brāli mūžībā pavadot.
Ķeguma tautas nama kolektīvs
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2017. GADA LIELĀKO PASĀKUMU
PLĀNS ĶEGUMA NOVADĀ
14.01.
18.02.
25.02.
11.03.
19.03.
25.03.
8.04.
16.04.
17.04.
28.04.
29.04.
29.04.
4.05.
6.05.
12.05.
14.05.
26;27.05
3.06.
4.06.
17.06.
20.06.
23.06.

SDK „Ķegums” sadraudzības koncerts Ķegumā
Meteņi kopā ar folkloras kopu „Graudi” Tomē
Birzgales pūtēju orķestrim „35”
Frizieru šovs Ķegumā
Lielās dienas sagaidīšana Tomē
Birzgales amatierteātrim „10”
Lielā pavasara izsole Ķegumā
Lieldienu pasākums Rembatē, Birzgalē
Lieldienu pasākumi Ķegumā, Tomē
Pavasara dancis Ķegumā
Putnu dienas Tomē
Talantu konkurss Ķegumā
„Baltā galdauta svētki” Ķegumā
Ūsiņi Tomes lauku sētā
Konkurss „Rembates cielaviņa”
Popgrupai „Sienāži” – 20
Ķeguma novada svētki
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena Tomē
Bērnu sporta diena Rembatē
Sporta diena Tomē
Vasaras Saulgrieži Tomē
Līgo svētku pasākumi Birzgalē un Rembatē

„Jāzepam Osmanim – 85", Tomē
Sporta spēles Rembatē
Birzgales pagasta svētki, „Birzgalei – 450”
„RockUp festivāls” Ķegumā
Ķeguma pilsētas sporta spēles
„Ceļojošais kauss III” Tomē
Sēņošanas čempionāts Tomē
Baltu vienības diena Tomē
Gadatirgus Ķegumā
Tomes folkloras kopai „Graudi” – 5
VPDK „Dejotprieks” – 10, Birzgalē
Helovīna pasākumi Ķegumā un Rembatē
Mārtiņdiena Tomē
Valsts svētku pasākumi Ķegumā, Birzgalē, Tomē
„Rembates aplis – 2017”
Lielās egles iedegšana Ķegumā
Adventes koncerts Ķegumā
Adventes koncerts Tomē
Ziemassvētku egles iedegšana un bluķa vakars Tomē
Vecgada dancis Ķegumā
Jaunā – 2018. gada sagaidīšana Ķeguma tautas namā

Pasākumu plānā var rasties izmaiņas, plašāku informāciju un aktualitātes
var atrast tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv

No 22. decembra
Ķeguma tautas namā
apskatāma Mākslas studijas un
Ogres Mākslas skolas
Ķeguma audzēkņu darbu izstāde.
2017. gada 14. janvārī plkst. 18.00
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
SDK „Ķegums” sadraudzības koncerts
„Ar gailīti danci vedu”.
Koncertā piedalās:
SDK „Dēka” no Ādažiem,
SDK „Ziemeļblāzma” no kultūras pils
„Ziemeļblāzma”,
SDK „Sidrabaine” no Ķekavas,
SDK „Rīgava” no Salaspils,
SDK „Suncele” no Suntažiem,
SDK „Lēdmane” no Lēdmanes.
15. janvārī plkst. 15.00
Tomes tautas namā
Lielvārdes Tautas teātra izrāde
Eižena Labiša, Komēdija 1. cēlienā
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11.07.
15.07.
22.07.
11;12.08.
19.08.
2.09.
9.09.
22.09.
7.10.
7.10.
14.10.
31.10.
10.11.
17.11.
18.11.
26.11.
3.12.
9.12.
21.12.
30.12.
31.12.

„Briesmu darbi Lursīna ielā”
Izrādē piedalās:
Jānis Jansiņš, Oskars Kļava,
Oskars Ozoliņš, Žanete Some,
Salvis Tālmanis;
Režisors – Kārlis Lišmanis;
Izrādes vadītāja – Aina Klieča;
Skaņu operators – Verners Undenkovs.
Ieejas maksa – 2 EUR

29. janvārī plkst. 13.00
Birzgales tautas namā
viesosies
Baldones amatierteātris „Sudraba nagla”
ar Leldes Stumbres izrādi
„Burvīgie blēži”.
Režisore – Zigrīda Ezeriņa.
Ieejas maksa – 1 EUR.

2017. gada 18. februārī plkst. 10.00
10. janvārī no plkst. 10.00 līdz 14.00
Ķeguma dienas centrā, Liepu alejā 1b,
notiks Ķeguma novada pašvaldības
Ķeguma dienas centrā, Liepu alejā 1b,
tikšanās ar novada uzņēmējiem.
notiks Donoru diena.
Programmā:
Par asins donoru var kļūt:
„Lauku ceļu programma” – oficiālais
· persona, kas sasniegusi 18 gadus un nav
LAP pasākums pašvaldību grants ceļu
vecāka par 65 gadiem,
bez cietā seguma būvniecībai vai pārbūvei;
· jāsver vismaz 50 kg,
LLKC aktuālie jautājumi;
· jābūt veselam un paēdušam.
Uzņēmēju iesaiste novada pasākumos;
· pirms asins ziedošanas nedrīkst smēķēt un
LEADER projektu aktualitātes;
dzert alkoholiskus dzērienus.
Pieteikšanās pa tālr. 25746001
Dodoties ziedot asinis līdzi ir jāņem
vai e-pastu: zita.runge@kegums.lv.
personu apliecinošs dokuments.
Plašāka informācija tīmekļa vietnē
www.kegumanovads.lv.

© "Ķeguma Novada Ziņas". Izdevējs Ķeguma novada dome. Reģistrācijas apliecība nr. M 1333. Redakcija: Kintija Sparāne. Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, LV-5020
SIA "Ulma" datorsalikums. Laikrakstā publicētie materiāli ne vienmēr sakrīt ar redakcijas viedokli.

