ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

Nr. 15/16 (519/520)

Tikšanās ar Ķeguma novada uzņēmējiem
2017. gada 18. februārī plkst. 10.00 Ķeguma dienas centrā, Liepu alejā 1b,
notiks Ķeguma novada pašvaldības tikšanās ar novada uzņēmējiem.
Programmā:
• „Lauku ceļu programma” – oficiālais LAP pasākums pašvaldību
grants ceļu bez cietā seguma būvniecībai vai pārbūvei;
• LLKC aktuālie jautājumi;
• Uzņēmēju iesaiste novada pasākumos;
• LEADER projektu aktualitātes;
• LIAA piedāvātie pakalpojumi Ogres biznesa inkubatorā.
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Ir jāprot sajust leduspuķu smaržu,
Ir jāprot noplūkt tās un dāvāt
cilvēkiem,
Ir jāprot sajust, kāda vēja garša,
Un tikai tad mūs sauks par
laimīgiem...
Sveicam visus
FEBRUĀRA jubilārus!

Šī mēneša gaviļnieki:
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Valentīna Mežale
Ilga Fisenko
Grigorijs Grigorjevs

80

Anna Petrova
Jānis Puriņš
Marta Šnikvalde

Pieteikšanās pa tālr. 25746001 vai e-pastu: zita.runge@kegums.lv.
Esi sveicināts, mazulīt!
Gaiša, gaiša uguns deg,
Tumšā ziemas laiciņā;
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.

Pauls Vitka
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Irēna Avišāne
Biruta Bildere
Antons Tarvids
Helēna Aprāne
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Irēna Dubinska
Marija Livitčuka
Ženija Ševčenko

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:
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Ievai Ozolniecei un Dāvim Erenfrīdam dēls Leo,
Laumai un Dzintaram Gaiļiem meita Marta,
Vitai un Jānim Kalniņiem meita Lote.

Vija Šķēle
Ieva Tumane
Vera Visocka
Imants Aišpurs

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts jaundzimušais

Raisa Arsentieva

Ingai un Oskaram Enikiem dēls Mārtiņš

Valdis Bogdanovs

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!
Tik labam būt kā sniegam –
Apsegt, sildīt un mierināt.
Dienu ceļus, rūpju izdangātus,
Ar baltu mīlestību klāt.
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Laulības!

Alfrīda Kolosova
Tamara Krivonos
Regīna Lazdiņa

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza

Ivars Stīpiņš
Aleksandrs Sukalovs

Gunta Petrovska un Pēteris Golubs.

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

Klaudija Gavrilova

Nākamais laikraksta numurs iznāks
3. martā. Publikācijas ar ilustratīvo
materiālu lūdzam iesūtīt līdz
17. februārim uz
e-pastu: avize@kegums.lv
„Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī
tīmeklī www.kegumanovads.lv

Laimonis Drevinskis
Valentīna Isajeva
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Gvido Kažis
Jurijs Sautkins
Almands Skabergs
Edvīns Tula
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Jolanta Onzule
Ainis Zaharāns
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N O VA D A D O M E S S Ē D E S
Ķeguma novada dome
janvārī
Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē
50145 EUR apmērā, lai nodrošinātu likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
4. punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas veikšanu – jauna M2 kategorijas
A klases autobusa iegādi Ķeguma novada
pašvaldībai skolēnu pārvadāšanai.
Mainīja Apvienotās Ķeguma novada
nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un
Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa
pieteikumu vērtēšanas komisijas sastāvu,
izslēdzot biedrības „Ķeguma novada pen-

sionāru biedrība” deleģēto speciālisti V.
Pamatojoties uz Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda noliJaunzemu un iekļaujot V. Balčuni.
kuma 1.4. un 3.7. punktu, nolēma piešķirt
Apstiprināja saistošos noteikumus „Ķe- līdzfinansējumu 1.5.1. un 1.5.2. aktivitātes
guma novada ūdensapgādes un kanalizāci- īstenošanai biedrībām:
jas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas • „JADARA”;
• „Starptautiskais Soroptimistu klubs
un aizsardzības noteikumi”.
„Ogre-Ķegums””;
Precizēja
saistošos
noteikumus • „Vidējās paaudzes deju kolektīvs „KaNr. 25/2016 „Ķeguma novada pašvaldības
diķis”;
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekus- • „GTK Birzgale”;
tamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem • „Ķeguma novada pensionāru biedrība”;
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”
• „Atceries Latviju” (1.5.1. aktivitātes īstenošanai);
Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldī- • „Grāmatu draugu klubs DOMA”;
bas amatu vietas, līgumdarbu sarakstus un • „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”;
atalgojumu 2017.gadam.
• „Viršu laiks”;
• „Tomes sieviešu klubs „Ābele””.
2016.gada 3.augustā Nr.11/2016 APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2016.gada 3.augusta lēmumu Nr.230 (protokols Nr.22,23.§)
Precizēti ar Ķeguma novada domes 2016.gada 16.novembra lēmumu Nr.337
(protokols Nr.32,1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

ĶEGUMĀ

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ķeguma novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
Noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas
likmi par tirdzniecību publiskās vietās
Ķeguma novadā, atbrīvojumus no nodevas
maksas, nodevas maksāšanas kārtību un
kontroli.
2. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās
(turpmāk – Nodeva) maksātāji ir fiziskas un
juridiskas personas, kas tirgojas publiskās
vietās Ķeguma novadā.
II. Nodevas likmes par tirdzniecību
publiskās vietās
3. Nodevas likme dienā par vienas ielu
tirdzniecības vietas 9 kvadrātmetri
izmantošanu:
3.1. par pārtikas preču un rūpnieciski ražotu
preču tirdzniecību – 7 EUR;
3.2. saimnieciskās darbības veicējiem,
amatniekiem, kas ir fiziskas personas un kas
tirgo pašu izgatavotos mākslas priekšmetus
un lietišķās mākslas daiļamatniecības
izstrādājumus – 2 EUR;
3.3. fiziskai personai, kurai atbilstoši
nodokļu
jomu
reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē
saimnieciskā darbība par:
3.3.1. pašu ražoto produkciju piemājas
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saimniecībās un personīgā palīgsaimniecībā – 2 EUR;
3.3.2. sēņu, ogu, savvaļas ārstniecības augu,
ziedu tirdzniecību – 1 EUR;
4. Nodevas likme par vienu ar pašvaldību
saskaņotas tirdzniecības vietu gadatirgos un
publiskos pasākumos uz pasākuma laiku:
4.1. visa veida Latvijas Republikas
normatīvajos aktos atļauto pārtikas un
rūpniecības preču tirdzniecība, sabiedriskā
ēdināšana – 10 EUR;
4.2. alkoholisko dzērienu, kuru absolūtais
spirta
daudzums
nepārsniedz
5,8
tilpumprocentus, tirdzniecība – 15 EUR;
4.3. alkoholisko dzērienu tirdzniecība – 20
EUR;
4.4. tabakas izstrādājumu tirdzniecība – 7
EUR;
4.5. loterijas biļešu tirdzniecība – 5 EUR.
5. Ja persona tirgojas vienā vietā ar dažāda
veida precēm, Nodevas apmērs tiek noteikts
pēc augstākās Nodevas likmes.
III. Nodevas maksāšanas kārtība un
kontrole
6. No Nodevas maksas atbrīvoti:
6.1. Personas ar I un II grupas invaliditāti
un personas, kurām piešķirts trūcīgas
vai maznodrošinātas personas (ģimenes)

statuss, ja veic tirdzniecību ar Noteikumu
3.2., 3.3. punktos noteiktajām precēm.
6.2. Ķeguma novada pašvaldības iestāžu un
nevalstisko organizāciju rīkoto pasākumu
sponsori un atbalstītāji – šajos pasākumos.
7. Nodeva pilnā apjomā samaksājama
pirms attiecīgās ielu tirdzniecības vietas
izmantošanas.
8. Nodeva ieskaitāma Ķeguma novada
domes kasē vai norēķinu kontā: AS
Swedbanka, HABALV22, konts LV80
HABA 0551 0153 7007 0, reģistrācijas
numurs 90000013682, kā maksājuma mērķi
norādot ielu tirdzniecībā realizējamo preču
grupas un tirdzniecības vietu.
9. Noteikumu izpildes kontroli veic
Ķeguma novada domes izpilddirektors un
Pašvaldības policija.
IV. Noslēguma jautājums
10. Līdz ar Noteikumu stāšanos spēkā, spēku
zaudē Ķeguma novada domes 2011.gada
20.aprīļa saistošie noteikumi Nr.8/2011
„Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību
publiskās vietās Ķeguma novadā”.
Domes priekšsēdētājs R.Ozols
23.11.2016.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11/2016
Nr.11/2016 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ķeguma novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, dome var izskatīt
pamatojums
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt
saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā noteiktajos gadījumos
noteikt nodokļu apmērus.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu, vietējās
pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā
administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3.punktu, nodevas uzliek saskaņā
ar domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem tikai likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmajā daļā norādītajiem nodevu objektiem; 9.punktu nodevas par tirdzniecību
publiskās vietās pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras tirgojas publiskās vietās saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību.
Saistošie noteikumi pieņemti, lai precizētu un papildinātu iepriekš pieņemtos Ķeguma novada
domes 2011.gada 20.aprīļa saistošos noteikumus „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību
publiskās vietās Ķeguma novadā”.
2. Īss projekta satura izklāsts
tošie noteikumi paredz pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību publiskās vietās Ķeguma
novadā ielu tirdzniecības vietās un nodevas likmi tirdzniecībai gadatirgos un publiskos
pasākumos.
3. Informācija par plānotā projekta
Līdz ar saistošo noteikumu pieņemšanu, pašvaldības budžeta ieņēmumi par tirdzniecību
ietekmi uz pašvaldības budžetu
publiskās vietās palielināsies aptuveni par 500 EUR gadā.
4. Informācija par plānotā projekta
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības administratīvajā teritorijā neietekmē.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām Neietekmēs.
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Nav notikušas.
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs R.Ozols
23.11.2016.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

ĶEGUMĀ

2016.gada 21.decembrī Nr.25/2016 APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2016.gada 21.decembrī lēmumu Nr.389 (protokols Nr.36,25.§)
Precizēti ar 18.01.2017. Ķeguma novada domes sēdes lēmumu Nr.20

Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta sesto
daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
Noteikumi)
nosaka
kārtību,
kādā
Ķeguma novada pašvaldība (turpmāk –
Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu tās
administratīvajā teritorijā esošu fiziskām
personām piederošu nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas tīkliem ar mērķi
veicināt kanalizācijas un ūdensvada
tīklu sakārtošanu un samazināt vides
piesārņojumu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:
2.1. Pretendents – fiziska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks;
2.2. Pieslēgums – ūdensapgādes vai
kanalizācijas tīkli (to izbūve) Pretendenta
nekustamajā īpašumā esošo ūdensapgādes
vai kanalizācijas sistēmu savienošanai
(tieši vai pastarpināti) attiecīgi ar
centralizētā kanalizācijas vai ūdensvada
maģistrālo vadu pieslēguma vietām.
Pieslēguma izbūve neietver iekšējās
sadzīves kanalizācijas vai ūdensvada
sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju.
3. Līdzfinansējumu par katru Pieslēgumu
piešķir, pamatojoties uz šiem Noteikumiem,

Pašvaldības attiecīgā gada budžetā šim
mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
Līdzfinansējums tiek piešķirts pieteikumu
saņemšanas secībā.
II. Pieslēguma ierīkošanas
līdzfinansējuma apjoms
4. Līdzfinansējums tiek piešķirts 40 EUR
apmērā par vienu garuma metru katra
Pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan
kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 800
EUR par vienu Pieslēgumu. Šajā punktā
noteiktais Pieslēguma līdzfinansējuma
apjoms neietver normatīvajos aktos
noteiktos nodokļus, kuru nomaksu
nodrošina Pašvaldība.
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III. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas un
izskatīšanas kārtība
4. Līdzfinansējuma saņemšanai Pretendents iesniedz Sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību „Ķeguma Stars” iesniegumu, kuram pievieno
nekustamā īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopiju.
5. SIA „Ķeguma Stars” divu nedēļu laikā apseko objektu un
izstrādā Tehniskos noteikumus, kuros norāda Pieslēgumu izbūves
nosacījumus un katra nepieciešamā Pieslēguma garumu (metru
skaitu) ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu pieslēgšanai
centralizētajiem kanalizācijas vai ūdensvada tīkliem.
6. Informāciju par Pretendentu ar visiem pamatojuma dokumentiem
un savu atzinumu SIA „Ķeguma Stars” iesniedz Ķeguma novada
domes (turpmāk – Dome) Tautsaimniecības komitejai.
7. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
līdzfinansējumu pieņem Dome, pamatojoties uz Tautsaimniecības
komitejas ieteikumu.
8. Ja Domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu ir pozitīvs,
10 darba dienu laikā Pašvaldība sagatavo un piedāvā Pretendentam
slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

9. Līdzfinansējuma saņemšanai Pretendentam pieslēguma izbūve
jāveic saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem, SIA „Ķeguma Stars” izsniegtajiem Tehniskajiem
noteikumiem un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no Vienošanās
noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma
piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
10. Pēc pieslēguma izbūves Pretendents par to informē SIA
„Ķeguma Stars”, kurš nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi,
noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz līgumu par
kanalizācijas vai ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu un iesniedz
Pašvaldībai atzinumu par Pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas
nosacījumu izpildi.
11. Pēc iepriekšējā punktā minētā atzinuma saņemšanas no SIA
„Ķeguma Stars” Pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Pretendentam
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
12. Saistošie noteikumi attiecas tikai uz no jauna veidojamiem
Pieslēgumiem.
Domes priekšsēdētājs R.Ozols

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.25/2016
„Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Eiropas Kohēzijas fonda ietvaros Ķeguma novadā izbūvēti jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli, līdz ar
to nepieciešams veicināt iedzīvotāju pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas pirmo punktu, pašvaldībām ir noteikta
autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija {…};
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu, vietējās pašvaldības dome
var izdod saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā
saņemšanas nosacījumus.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem ar mērķi veicināt
kanalizācijas un ūdensvada tīklu sakārtošanu un samazināt vides piesārņojumu.
Ķeguma novadā šobrīd nepieciešami 300 pieslēgumi. 2017.gadā plānoti 70 šādi pieslēgumi.

3. Informācija par
Saistošo noteikumu pieņemšana palielinās plānotos pašvaldības budžeta izdevumus 2017.gadā par 56000
plānotā projekta ietekmi EUR.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
Ar šiem noteikumiem tiks atvieglota un uzlabota centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pakalpojuma
plānotā projekta ietekmi pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem.
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Iesniegums līdzfinansējuma piešķiršanai jāiesniedz pakalpojuma sniedzējam SIA „Ķeguma Stars”.
Tas izstrādās tehniskos noteikumus pieslēguma izbūvei. Atzinumu sniedz Ķeguma novada domes
Tautsaimniecības komiteja. Ķeguma novada dome pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.
10 darba dienu laikā pašvaldība sagatavo un piedāvā pretendentam slēgt rakstisku vienošanos par
līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Domes priekšsēdētājs R.Ozols
28.12.2016.
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Labklājības ministrija informē par būtiskām izmaiņām
No 2017. gada 1. janvāra:
• Minimālā mēneša darba alga normāla
darba laika ietvaros būs 380 eiro.
• 2017. gadā pārrēķinās pensijas
(vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas,
kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas
pensijām” piešķirtās izdienas pensijas),
kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 2011.
gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies
cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt
ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot
negatīvus pensijas kapitāla indeksus.
Pensiju pārrēķins notiks automātiski.
Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 2017.
gada 1. janvāra un par periodu no 1. janvāra
to izmaksās līdz 2017. gada jūnijam.
• Slimības
pabalstu
izmaksās
cilvēkiem, kuriem darba nespēja iestājusies
nodarbinātības periodā. Pēc darba attiecību
pārtraukšanas cilvēkiem ir tiesības iegūt
bezdarbnieka
statusu,
reģistrējoties
Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī
saņemt bezdarbnieka pabalstu.
• Pagarinās bezdarbnieka pabalsta
piešķiršanas kvalifikācijas periodu –
sociālās apdrošināšanas iemaksām bezdarba
gadījumam būs jābūt veiktām ne mazāk
kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā
(šobrīd 9 mēneši 12 mēnešu periodā) pirms
bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.
Personai, kura bezdarbnieka statusu būs
ieguvusi līdz 2017. gada 31. martam,
tiesības uz bezdarbnieka pabalstu noteiks
saskaņā ar līdzšinējo tiesisko regulējumu,
kas ir spēkā līdz šī gada beigām. Tādējādi
šiem cilvēkiem, lai pretendētu uz
bezdarbnieka pabalstu, būs jābūt veikušiem
sociālās iemaksas vismaz 9 mēnešus 12
mēnešu periodā.
• Tiesības uz vecāku pabalstu būs
arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir
bijušas uz grūtniecības vai dzemdību
atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās
šā atvaļinājuma laikā.
• Ģimenes valsts pabalsts par
ceturto un nākamajiem bērniem būs 50,07

eiro mēnesī pašreizējo 34,14 eiro vietā.
VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās
pabalsta apmēru, un starpību izmaksās ne
vēlāk kā līdz 2017. gada 1. maijam.
• Valsts sociālos pabalstus (ģimenes
valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu,
valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu u.c.)
varēs pieprasīt sešu mēnešu (iepriekš 12
mēnešu) laikā no tiesību rašanās dienas.
• Sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas par vecāku pabalsta saņēmējiem
un bērna kopšanas pabalsta saņēmējiem
pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai
pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai
tiks veiktas no 171 eiro (šobrīd no 142,29
eiro). Savukārt bērna pirmsadopcijas
aprūpes laikā par personu turpmāk veiks
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
arī invaliditātes apdrošināšanai (šobrīd
invaliditātes apdrošināšanas stāžā šo laiku
neieskaita), un šīs iemaksas veiks no 171
EUR (šobrīd – no 71,14 eiro).
• Valsts sociālā nodrošinājuma
pabalstu (šobrīd – 64,03 eiro, personai ar
invaliditāti kopš bērnības – 106,72 eiro)
piešķirs personai, kurai nav tiesību uz valsts
pensiju, nav nodarbināta un ir sasniegusi
vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo
vecumu (iepriekš – pabalstu piešķīra, ja
persona bija par 5 gadiem pārsniegusi
vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo
vecumu).
• Vienam no adoptētājiem, kurš
adoptējis ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu
vecumā līdz trim gadiem, piešķirto 10
kalendāra dienu atvaļinājumu apmaksās
80% apmērā no vidējās apdrošināšanas
iemaksu algas un par šo laiku tiks veiktas
iemaksas
sociālajai
apdrošināšanai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
• Vecāku pabalsta un bērnu kopšanas
pabalsta saņēmējiem tiks veiktas sociālās
apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu
un invaliditātes apdrošināšanai no 171 eiro
(līdz šim no 142,29 eiro).

• Pilnveidoti
nosacījumi
vecāku
pabalsta piešķiršanai – no 2017.gada
1.janvāra tiesības uz vecāku pabalstu
būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecības
ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību
atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās
šā atvaļinājuma laikā (līdz šim, pretendējot
uz vecāku pabalstu, svarīgs nosacījums bija
atrašanās darba tiesiskajās attiecībās uz
vecāku pabalsta pieprasīšanas brīdi).
• Pabalsts aizbildnim par bērna
uzturēšanu līdz sešu gadu vecumam būs 95
eiro, par bērna uzturēšanu no septiņiem līdz
18 gadiem – 114 eiro (līdz šim 45,53 eiro).
VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās
pabalsta apmēru un starpību izmaksās līdz
2017. gada 1. jūlijam.
• Atlīdzība par adoptējamā bērna
aprūpes nodrošināšanu būs 171 eiro (līdz
šim 49,80 eiro) Turklāt tiks veiktas arī
sociālās apdrošināšanas iemaksas par
periodu, kurā bērns atrodas adoptētāja
aprūpē. VSAA no 2017. gada 1. janvāra
pārrēķinās atlīdzības apmēru un starpību
izmaksās līdz 2017. gada 1. aprīlim.
No 2017. gada 1. aprīļa:
• Palielinās
valsts
atbalstu
apgādnieku zaudējušiem bērniem –
apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta un
atlīdzības par apgādnieka zaudējumu
minimālos apmērus. Par bērnu līdz 6 gadu
vecuma sasniegšanai minimālais apmērs
būs 92,5 eiro (bērnam ar invaliditāti kopš
bērnības – 106,72 eiro), bet pēc bērna 7
gadu vecuma sasniegšanas – 111 eiro.
VSAA pārskatīs pabalsta apmēru
un par periodu no 1.aprīļa to izmaksās ne
vēlāk kā 2017.gada 30.septembrī.
No 2017. gada 1. oktobra:
• Pensiju indeksācijā piemēros 50%
(iepriekšējo 25% vietā) no apdrošināšanas
iemaksu algas reālā pieauguma procentiem.
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas
nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

INFORMĀCIJA SOCIĀLĀ DIENESTA KLIENTIEM

Ja ienākumi uz 1 cilvēku ģimenē ir
mazāki par 128,06 eiro, tad
var saņemt pabalstus un palīdzību:
• Trūcīgais statuss,
• GMI pabalsts (49.80 eiro),
• Malkas pabalsts (200 eiro),
• Dzīvokļa pabalsts (200 eiro),
• Brīvpusdienas skolā,
• Bērnu mācību līdzekļu iegādei
(25 eiro),
• Medicīnas pakalpojumu segšanai
ģimenēm ar bērniem (150 eiro).

Ja ienākumi uz 1 cilvēku ģimenē ir
mazāki par 160 eiro, tad
var saņemt šos pabalstus un palīdzību:
• Maznodrošinātais statuss,
• Malkas pabalsts (200 eiro),
• Dzīvokļa pabalsts (200 eiro),
• Medicīnas pakalpojumu segšanai
ģimenēm ar bērniem (150 eiro).

Ja pensionāram un/vai invalīdam
ienākumi uz 1 cilvēku ģimenē ir mazāki
par 260 eiro, tad
var saņemt šos pabalstus un palīdzību:
• Maznodrošinātais statuss,
• Malkas pabalsts (200 eiro),
• Medicīnas pakalpojumiem (150 eiro
t.sk. zobārsts un/vai protezēšana).

PLAŠĀKU INFORMĀCIJU VAR JAUTĀT
SOCIĀLAJAM DARBINIEKAM
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ĶEGUMA NOVADA PENSIONĀRU BIEDRĪBAI
APRITĒJUŠI 10 DARBĪBAS GADI
Aizvadītā gada nogalē Ķeguma novada pensionāru biedrība
atzīmēja darbības 10 gadu jubileju. Biedrība dibināta 2006. gada
27. decembrī, kad no divām nelielām grupām izveidoja biedrību,
lai būtu juridisks statuss, un līdz ar to pavērtos plašākas darbības
iespējas. 2008. gadā tika iegūts Sabiedriskā labuma organizācijas
statuss. Sākotnējais biedru skaits bija 12 cilvēki, šobrīd – 127.
Pasākuma laikā biedrības valdes priekšsēdētājs Uldis Ābelis
atskatījās uz 10 gados paveikto. Pirmajos darbības gados, rakstot
projektus, tika izveidota materiāli tehniskā bāze, lai seniori varētu
darboties. Tika organizēti kursi darbam ar datoru, nūjošanā
u.c. Lielu atsaucību guvusi nūjošana, ko aizsāka Vija un Pēteris
Cepurīši, bet šobrīd to vada Vija un Jānis Bērziņi. Nūjojot iepazītas
gan tuvākās apkārtnes skaistākās vietas, gan arī citu novadu
nūjotāju takas.
Seniori ir aktīvi sportotāji, piedalās gan novada, starpnovadu un
republikas mēroga sporta pasākumos. Aktīvi sporta darbu organizē
un vada Mirdza Aizsilniece, Vaclavs Griņevičs. Par projektā iegūto
finansējumu tika iegādāts sporta inventārs, kas sekmē gatavošanos
sacensībām.
Vijas Jaunzemas izstrādātais projekts ļauj realizēt ilgi izsapņotu
ideju par radošo darbnīcu „Dzīves Optimismam”. Tās sekmīgu
darbību nodrošina Vijas Vollenbergas neatlaidība. Rokdarbnieces
regulāri piedalās izstādēs, tirdziņos.
Vasarā lielāko atsaucību guvušas Dagnijas Berķes organizētās
ekskursijas. Maršruti ir pārdomāti, ar interesantiem gidu
stāstījumiem, kas ļauj iepazīt mūsu skaisto zemi un ļaudis.
Gadu laikā izveidojusies jauka tradīcija – svinēt vasaras un
ziemas saulgriežus, kad tiek sveikti jubilāri. 10 gadu jubilejas
pasākumā sveicām desmit jubilārus.
Daudzi seniori piedalās pašdarbības kolektīvos – ansamblī
„Kvēlziedi” un deju kolektīvā „Rasa”.
Lai uzlabotu vidi ap mums, projekta ietvaros tika iegādāti jauni
krēsli ambulancē. Tagad, gaidot vizīti pie ārsta, varam sēdēt ērtos,
glītos krēslos.
Harijs Jaunzems ierosinājis uzsākt atmiņu ciklu par Ķeguma
vēsturi. Katru mēnesi notiek interesantas tikšanās ar bijušajiem
Ķeguma HES darbiniekiem, speciālistiem un citiem zinošiem
cilvēkiem, kuri izsmeļoši pastāsta par vēstures līkločiem.
Desmit gadu laikā ir organizēti daudzi pasākumi. Lai tie
noritētu raiti un interesanti ir jāpiedalās aktīvi, un jāsniedz savs
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ieguldījums. Tā biedrības aktīvisti pasākuma laikā saņēma
pateicības un piemiņas balvu, kā arī nodibinājuma „Ziedot.lv”
sarūpētās paciņas.
Savas svētku uzrunas nobeigumā Uldis Ābelis teica: „Visi
pasākumi, panākumi un viss paveiktais nebūtu iespējams, ja
nevadītos pēc Raiņa vārdiem – Ikvienam ir roka jāpieliek, lai
lielais darbs uz priekšu tiek!”
Vakara dalībniekus sveica Latvijas Pensionāru federācijas
priekšsēdētājs Andris Siliņš un vietniece Dzintra Žilde, Ķeguma
novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols, izpilddirektore Nelda
Sniedze un Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa,
novada bibliotēka, sociālais dienests, Starptautiskais Soroptimistu
klubs „Ogre-Ķegums”, „Saulespuķes”, draugi no Olaines,
Ķekavas, Aizkraukles, Skrīveriem, Ogres un Birzgales.
Kā skaista, sirsnīga dāvana no Kultūras un sporta pārvaldes bija
grupas „Rumbas Kvartets” muzicēšana vakara saviesīgajā daļā.
Biedrības valde izsaka pateicību Ķeguma novada pašvaldībai,
Ķeguma komercnovirziena vidusskolai, jauktajam korim „Lins”,
PII „Gaismiņa”, SIA „Rubeņi”, SIA „Fazer Latvija”, zemnieku
saimniecībai „Rozetes”, nodibinājumam „Ziedot.lv”, piparkūku
meistarei Inārai Zadaus.
Vēlam visiem labu veselību, radošu darbošanos! Priecāsimies
par jauniem, aktīviem biedriem!
Ilze Kantore, ĶNPB valdes locekle
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GADA SKOLOTĀJS 2016

Jau ceturto gadu Ķeguma novadā tiek nominēts „Gada
skolotājs”. Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju, vadību
un kvalitātes nodrošināšanu tituls „Gada skolotājs 2016” piešķirts
Birzgales pirmsskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” vadītājai
Anitu Skosai.
Pašvaldības darbā aizvadīti vairāk kā 30 darba gadi. Anita
Skosa vienmēr gatava jauniem izaicinājumiem, mērķtiecīgi vada
metodisko darbu iestādē, par to liecina Ķeguma un Lielvārdes
novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu, metodiķu un

vadītāju pieredzes apmaiņas semināri, kā arī VPII „Birztaliņa”
pedagogu dalība un sasniegumi ikgadējā Ķeguma un Lielvārdes
metodisko darbu skatē. Kopā ar iestādes darbiniekiem viņa meklē
jaunas iespējas iestādes attīstībai un izaugsmei.
Pirmsskolas izglītības iestāde „Birztaliņa” aizvadītajā gadā
ir piedzīvojusi vairākas pozitīvas pārmaiņas – pieaudzis bērnu
skaits iestādē, darbu turpina diennakts grupa, iestādē darbojas
deju kolektīvs. 2015. gada nogalē pirmsskolas izglītības iestāde
„Birztaliņa” pieteicās Ekoskolu programmai. 2016. gada 19.
septembrī iestāde saņēma Zaļo diplomu par sasniegumiem
ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības
veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē. Iestādei piešķirts
Latvijas Ekoskolas nosaukums.
Kā veiksmes „atslēgu” savam darbam Anita Skosa liek
sadarbību – iestādes darbinieku atsaucību, pašvaldības atbalstu
un iestādes bērnu vecāku uzticību, atbalstu un atsaucību. Labas
sadarbības rezultātā šajā mācību gadā Birzgales pirmsskolas
izglītības iestādes „Birztaliņa” ir ieguvusi labiekārtotus bērnu
laukumus, zaļo klasi, nelielu estrādi (ar aizkulišu zonu), sporta
laukumu, eksperimentu laukumu…
Par Anitu kolēģi saka – „mūsu iestādes dvēsele, darbaholiķis,
ir saprotoša, bet reizē arī prasīga gan pret sevi, gan darbiniekiem.
Mīl darbu, patīk ceļot un spēlēt Birzgales amatierteātrī.”
Sandra Čivča,
Speciāliste izglītības jautājumos

PASAULES SNIEGA DIENA ZIEMASSVĒTKI RŪĶU

BODĒ REMBATĒ

14. janvārī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionā ar
smiekliem, pikošanos un lielu jautrību tika pavadīta Sniega diena.
Sniega dienas mērķis ir veicināt veselīgu un sportisku dzīvesveidu,
iesaistot skolēnus un vecākus ziemas sporta aktivitātēs.
Sniega diena Ķegumā notika pirmo reizi, un visi atnākušie
varēja piedalīties vairākās aktivitātēs. Sniega bagātīgi klāto dienu
atklāja Ķeguma skolas direktors, izsakot gandarījumu par skaisto
laiku, savukārt pasākuma organizatore Agita Kaļva stāstīja par
dažādajām disciplīnām, kurās varēja piedalīties gan lielākie, gan
paši mazākie apmeklētāji.
Rīts sākās ar iesildīšanos, kad visi kopīgi tīrīja sniegu no
slidotavas, kas oficiāli tika atklāta tieši Sniega dienā. Īpašs paldies
par slidotavas izveidi jāsaka: Aigaram Caunītim, Kasparam
Siliņam, Andrim Grīslim, Gatim Kūmiņam un Raivim Ūzulam.
Bērni un vecāki Sniega dienā varēja spēlēt hokeju, slidot,
braukt ar ragaviņām, velt sniegavīrus, slēpot un mēģināt ar sniega
pikām trāpīt precīzi mērķī. Dienas noslēgumā sportistus gaidīja
silta zupa un tēja pie kuras varēja pārrunāt stafetes, dienas labākos
notikumus un vienkārši sasildīties.
Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kad Ziemassvētki jau bija pagājuši, bet Jauno gadu vēl tikai
gaidījām, Rembates tradīciju zālē 29. decembrī, pagarināt svētku
sajūtu bija sabraukušas popgrupas „Sienāži” visas trīs grupiņas, lai
iepriecinātu Rembates pagasta vecāko paaudzi.
Ar skaistām dziesmiņām iepriecināja pati jaunākā grupiņa, bet
vidējā un vecākā grupa šoreiz demonstrēja savas aktieru spējas,
priecējot klātesošos ar koncertuzvedumu „Ziemassvētki rūķu
bodē”. Bija prieks redzēt lielu pulku sanākušo skatītāju. Gribu
pateikt paldies Sarmītei Viļumai un bērnu vecākiem, šoferītim
Jānim Naglim.
Bet, kas ir svētki bez dāvanām? Veselīgas dāvaniņas
atnākušajiem skatītājiem palīdzēja sarūpēt vairāki atbalstītāji,
tāpēc lielu paldies gribu teikt arī viņiem: SIA „Fazer Latvija”,
SIA „A Aptieka”, SIA „Māris & Co”, bijušajam rembatietim un
uzņēmējam Jurim Ošānam, manai lielākajai palīdzei Kristīnei
Mālniecei un visiem pārējiem, kuri iesaistījās svētku noskaņas
radīšanā.
L. Lazdiņa, Rembates pasākumu organizatore

7

2017. gada 3. februāris

ĶEGUMA NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000013682

aicina darbā

SOCIĀLO DARBINIEKU

(Ķeguma novada Sociālajā dienestā – Rembatē)

Galvenie amata pienākumi
- veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām,
lai palīdzētu noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas,
attīstot pašas personas resursus,
- administrēt sociālo darbu un sociālo palīdzību programmā
SOPA,
- organizēt un sniegt klientam nepieciešamo sociālo palīdzību
un sociālos pakalpojumus,
- vadīt klienta sociālo problēmu risināšanu sadarbībā ar klientu,
piesaistot nepieciešamos speciālistus.
Prasības pretendentiem
- otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība
sociālajā darbā,
- pieredze strādāt ar dažādām iedzīvotāju grupām,
- sociālajā darbā pielietojamo normatīvo aktu pārzināšana,

- prasme strādāt ar sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo
sistēmu,
- labas komunikācijas un empātijas prasmes, spēja patstāvīgi
pieņemt lēmumus nestandarta situācijās,
- prasme strādāt komandā, augsta saskarsmes kultūra,
- labas latviešu un krievu valodas prasmes,
- labas iemaņas darbā ar datoru, biroja tehniku un lietvedības
zināšanas.
Vēlamās prasmes (tiks vērtētas)
- iepriekšējā darba pieredze sociālā darba specialitātēs.

Piedāvājam
- darbu uz pilnu darba laiku,
- stabilu atalgojumu, sociālās garantijas,
- profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.

Motivētu pieteikumu, pievienojot CV un pretendenta atbilstību apliecinošo dokumentu
(izglītība, apliecība par valsts valodas zināšanām) kopijas lūdzam iesniegt Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, lietvedības
sekretārei (vai elektroniski - dome@kegums.lv) līdz 2017. gada 15. februārim.
Papildus informāciju par vakanci var saņemt, zvanot pa tālr. 28321638.

ES SAKU JUMS PALDIES!
Ir sācies jauns gads! Pagājušais bija bagāts ar darbiem un
notikumiem, un, lai tie varētu notikt, tika iesaistīti daudzi, daudzi
cilvēki. Tāpēc šo gadu iesākot, vēlos pateikt paldies tiem, kuri
atbalstījuši un palīdzējuši kultūrai un notikumiem Tomes pagastā
2016. gadā.
Paldies:
• Tomes tautas nama kolektīvu vadītājiem: Ingrīdai Kleperei,
Līgai Valainei, Dacei Priedoliņai, Oskaram Ancveriņam
par lielo sirds atdevi sava darba darīšanā, latvisko tradīciju
kopšanā un nodošanā sabiedrībai.
• Visiem pašdarbniekiem par dāvātajiem vakariem tautas
namam un kultūrai. Paldies, ka jūs tādi esat!
• Tautas nama apmeklētajiem. Īpašs paldies tomēnietim
Eduardam Puriņam par aktīvo pasākumu apmeklēšanu, par
nofotografēto un nofilmēto materiālu. Paldies Ķeguma novada
iedzīvotājiem par atsaucību teātra braucienos un ekskursijās!
Paldies, ka esat!
• Tomes tehniskajiem darbiniekiem: sētniekiem, kurinātajiem,
apkopējiem par tīrām, siltām telpām, gludiem ceļiem un
taciņām.
• Ilonai Ofmanei par atbalstu kultūrai un aktīvu līdzdalību tajā.
• Kolēģēm Tomes bibliotēkā un Tomes muzejā par sadarbību
un labām idejām.
• Novada šoferīšiem, kuri daudzas brīvdienas un vēlus vakarus
ir kopā ar pašdarbniekiem. Paldies par viņu sapratni un

neizsmeļamo humoru!
Novada saimniecības daļai un domes eklektiķim par atbalstu
tautas nama saimnieciskajos darbos.
• Kultūras un sporta pārvaldes vadītajai Dacei un sabiedrisko
attiecību speciālistei Kintijai, māksliniecei Ievai par afišām,
kolēģiem Rembatē un Birzgalē par palīdzību, atbalstu,
padomu, sapratni.
• Paldies Rihardam Puriņam par to, ka viņš IR gandrīz visur un
vienmēr.
• Paldies Jānim Kosovičam par sniegto materiālo atbalstu
Ziemassvētku dekorāciju iegādē un par sniegto materiālo
atbalstu biedrībai „Ābele”.
• Deputātam un tomēnietim Viesturam Teicānam par dāvāto
dziju biedrības „Ābele” zeķu adītājām un gardo plovu sporta
spēlēs.
• Biedrības „Ābele” sievām par atdevi kultūras pasākumu
dažādošanā, vides uzlabošanā un ģimeņu saliedēšanā.
Es ceru, ka šiem pateicības vārdiem būs pozitīva iedarbība, un tie
iepriecinās un sasildīs Jūs, jo teikti no sirds!
Latviešu valodā vārds „paldies” ir cēlies no vārdu salikuma
„palīdzi Dievs”. Un, tāpēc sakot tos Jums, es vēlu palīdzību no
augstākiem spēkiem Jūsu gaitās!
Paldies JUMS!
Sarmīte Pugača
•

Vissirsnīgākais paldies visiem Ķeguma novada domes darbiniekiem, kuri atbalsta mani šajā grūtajā dzīves posmā.
Paldies Jums par iejūtību un sirds siltumu! Patiesā cieņā, Ināra Uzula Petrovska
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Izsludina projektu pieņemšanas 3. kārtu
Publisko un privāto partnerattiecību
biedrība „Zied zeme” izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu no 2017.
gada 24. janvāra līdz 24. februārim.
Projektu iesniegumi tiks pieņemti
sekojošās rīcībās:
1.1. Atbalsts jaunu produktu un
pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un
pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu
pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās
produkcijas iepakošanai, to realizēšanai
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

1.3. Atbalsts vides radīšanai vai
labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā
produkcija, un jaunu realizācijas veidu
īstenošana.
1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un
produktivitātes celšanai.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa
viena projekta rīcībām 1.1. un 1.2. ir
50 000 EUR vai 70 000 EUR, ja ieguldījumi
būvniecībā ir vismaz 70% no projekta
attiecināmo izmaksu summas, un atbalsta
intensitāte ir 70% no projekta attiecināmo
izmaksu summas.

Projekti jāīsteno 1 gada laikā no Lauku
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu, vai 2
gadu laikā, ja tiek veikta būvniecība.
Ar
vietējās
attīstības
stratēģiju
varat iepazīties un saņemt bezmaksas
konsultācijas PPP biedrībā „Zied zeme”,
Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, PPP biedrības
„Zied zeme” tīmekļa vietnē www.ziedzeme.lv
vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju
Lindu Cīruli, tālruņa nr. – 25623775,
e-pasts: linda@ziedzeme.lv.
Māris Cīrulis,
Projektu vadītājs

Labas pārvaldības saukļi
sabiedrības informēšanai
6. Esi pieejams!
Laba pārvaldība uzliek pienākumu valsts un pašvaldības
iestādei būt pieejamai ne tikai formāli, bet arī reāli.
Cilvēkam ir tiesības uz sasniedzamu valsts pārvaldi. Minētais
nozīmē ne tikai fiziskās vides pieejamību ar vienlīdzīgām
iespējām, tai skaitā, arī personām ar dažāda veida invaliditāti,
bet arī informācijas pieejamību un iedzīvotājiem draudzīgu
pieņemšanas laiku.

Kampaņa „Apstājies. Paskaties. Pamāj!” – arī Ķegumā
18. janvārī arī Ķeguma skolas 2. – 3.
klašu skolēniem bija iespēja piedalīties
vērtīgā un interesantā kompānijas „Volvo
Truck Latvia” kampaņas „Apstājies.
Paskaties. Pamāj!” aktivitātē.
Tā kā joprojām uz Latvijas ceļiem ir
liels bojā gājušo skaits un 6% no tiem ir
bērni, īpaši svarīgi izglītot ceļu satiksmes
noteikumos tieši jaunāko klašu skolēnus.
Tāpēc nodarbības laikā bērni tika apmācīti,
kā ievērot satiksmes drošību, it īpaši
sastopoties ar lielajām kravas automašīnām.
Bērniem interesants likās gan Volvo
Truck centra mārketinga koordinatores
Ivetas Ozolas stāstījums, gan izsmeļošā
multfilmiņa, kurā šoferis izstāstīja par sava
darba specifiku un to, ka tik grūti redzēt
līdzās esošus gājējus, velosipēdistus un pat
automašīnas.
Katram mazajam klausītājam bija
iespējams pārliecināties par dzirdētā
patiesumu, darbojoties ar modelīšiem
ielu maketā, kā arī iekāpt 16 metru garā

un 4 metru augstā automašīnā un pašam
pabūt šofera lomā. Tik tiešām – no tik liela
augstuma nevar redzēt, kas atrodas mašīnas
priekšā vai sānos. Skolēni īpašajā Volvo FH
kravas automašīnā varēja izmēģināt pogas,
uzdot šoferim dažādus jautājumus, redzēt
viņa dzīves apstākļus salonā, uzzināt, ko
šoferis redz, kādas ir kravas automašīnas
spējas manevrēt un apstāties. Rezultātā –
gūta skaidra izpratne par to, kas ir aklā zona,
un cik daudz autovadītājs redz. Tātad –
mums pašiem jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem
un, šķērsojot ceļu, jāapstājas pie gājēju
pārejām, uzmanīgi jāpaskatās uz abām
pusēm un jāizveido acu kontakts ar
autovadītāju, kad transporta līdzeklis
ir apstājies. Pamāšana ir zīme, ka bērns
autovadītāju ir ieraudzījis. Savukārt
vadītājs pamāj pretī bērnam, tā parādot,
ka arī viņš ir bērnu pamanījis.
„Volvo Group” vīzija paredz samazināt
visu negadījumu skaitu līdz minimumam.
Viens no veidiem, kā to panākt, ir izpratnes

un iecietības veicināšana starp satiksmes
dalībniekiem, kāds arī ir kampaņas
„Apstājies. Paskaties. Pamāj!” mērķis.
Paldies kampaņas organizētājiem un
sponsoriem arī par dāsnajām dāvanām
katram bērnam – atstarojošo vesti,
atstarotāju, informatīvo izdevumu un
uzlīmēm!
Sandra Bērziņa,
direktora vietniece
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Ķeguma kausa izcīņa volejbolā
14. janvārī Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas sporta zālē notika „Ķeguma
kausa izcīņa volejbolā”.
Sešu komandu konkurencē godalgu
nosargāja un pirmo vietu izcīnīja komanda
„Ķegums” (Māris Grants, Jānis Strazdiņš,
Mārtiņš Strauss, Raivis Šaraks, Emīls
Josts, Dainis Pokulis, Jurģis Birznieks),
finālā ar 2:1 pārspējot komandu „Tilbe
Ko”, kas ierindojās godpilnajā otrajā
vietā (Aivars Kupetis, Oskars Sausiņš,

Vilnis Naglis, Andrejs Vasiļēvičs, Andris
Bogdāns, Edgars Prusaks, Dainis Plaudis,
Kārlis Pilmanis, Raitis Kuks). Cīņā par
3. vietu uzvarēja komanda „Ikšķile”
(Mārcis Bērziņš, Kaspars Circāns, Vents
Vēverbrants, Andis Gobiņš, Jānis Zemzāle,
Jānis Grīnbergs), spējot pierādīt savu
pārākumu pār Rembates komandu (2:0).
Edgars Siliņš,
Sporta pasākumu organizators

Realizēts projekts
„Lāču kapu kapliča”
Pēc vētras postījumiem tika demontēts bojātais Lāču kapu
kapličas jumta segums un konstrukcijas.
Teritorija sakopta un attīrīta no kritušā koka zariem un
citiem atkritumiem. No koka konstrukcijām tika izveidots jauns
jumta karkass uz kura tika nostiprināta pretkondensāta plēve un
jaunais jumta segums. Papildus tika atjaunotas kapličas ieejas
durvis un daļēji ēkas sienas, to kritiskais stāvoklis atklājās jumta
rekonstrukcijas periodā, tāpēc tika pieņemts lēmums daļēji veikt
to labošanu. No būvniecības vietas tika izvestas bojātā jumta
detaļas un citi atkritumi.
Birzgales pagastā ar Ķeguma novada domes izsludināto
iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu palīdzību tiek sakārtota
un sakopta jau ceturtā Birzgales kapsēta. Vēl jāsakopj astoņas
kapsētas. To arī turpināsim darīt!
Māris Jēkanbsons
Jaunais IESVĒTES MĀCĪBU nodarbību cikls
iesāksies trešdien, 2017. gada 8. februārī plkst. 19.00
Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Uz nodarbībām trešdienu un piektdienu vakaros plkst. 19.00
mīļi aicināti visi, kuri vēlas sakārtot savas attiecības ar Dievu,
meklē atbildes uz saviem dzīves jautājumiem,
vēlas kristīties, iesvētīties, kļūt par krustvecākiem vai
laulāties vai varbūt vienkārši šajās vakara nodarbībās
padomāt par savu dzīvi.
Nodarbības vadīs Lielvārdes un Ķeguma evaņģēliski luterisko
draudžu mācītājs Ingus Dāboliņš (tālr. 29128534)

Ķeguma baznīcā
katoļu dievkalpojumi
notiek svētdienās
plkst. 14.30.
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Ziedojumi Ogres novada
dzīvnieku patversmes
labiekārtošanai
Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks”
sadarbībā ar SIA „Ogres Prestižs” veikalu „top!”, šī gada 5.
decembrī uzsāka labdarības projekta „Ziedojumu vākšana
Ogres novada dzīvnieku patversmes labiekārtošanai” 2.
kārtu.
Ziedojumu kastītes atrodas veikalā „top!” pie kasēm, p/a
„Ogres namsaimnieks” telpās pie kases, Ogres dzīvnieku patversmes telpās – Ogrē, Indrānu ielā 9/11., restorānā „Ogres
Prestižs”, Mednieku iela 21/23 un kopš 9. janvāra arī Ķegumā,
„Zemnieku veterinārajā aptiekā” (Ķeguma nov., Ķegums, Ķeguma prospekts 2A, LV-5020).
Laika posmā no 5.decembra līdz 29.decembrim kopā tika
saziedots 1247.99 EUR
Ogres novada dzīvnieku patversmes vadītāja Sabīne Baltkāja –
Rihtere īpaši vēlas pateikt paldies Laurai, kura noziedoja naudu
tieši suņu āra voljēru renovācijai vēl pirms ziedojumu vākšanas
2. kārtas uzsākšanas. Kā arī, liels paldies Lielvārdes vidusskolas
skolēniem, un puisēnam Ričardam par nesavtīgo ziedojumu
Ogres novada dzīvnieku patversmei. Tāpat izsaku lielu pateicību
visiem tiem, kas mūs jebkādā veidā atbalsta un mums palīdz.
Patversmes darbinieki novēl visiem Laimīgu un panākumiem
bagātu Jauno 2017. gadu!
Vēlamies arī norādīt, ka var ziedot ne tikai naudas izteiksmē.
Ogres novada dzīvnieku patversme turpina sadarbību ar SIA
„ĶILUPE”, kuras mērķi ir palīdzēt un atbalstīt dzīvniekus.
Ogrē trīs vietās ir izvietoti speciāli konteineri, kuros iedzīvotāji
var ievietot vecās avīzes, kartona iepakojumu, grāmatas vai citu
makulatūru. Par katru izvesto konteineri SIA „ĶILUPE” ziedo
patversmes labiekārtošanai 14,23 EUR.
Konteineru adreses:
•Ogre, Indrānu iela 9/11
Dzīvnieku patversmes teritorijā
•Ogre, Brīvības iela 39
Ogres Veterinārā ambulance
•Ogre, Akmeņu iela 43B
Dalīto atkritumu pieņemšanas laukums
Atgādinām, ka pirmajā ziedojumu vākšanas kārtā, tikai mazāk
kā 3 mēnešu laikā, kopā tika saziedoti saziedoti 1984,91 EUR,
kuru rezultātā tapa 3 lielo suņu āra voljēri.
Informācija iegūta no Ogres novada pašvaldības aģentūras
„Ogres namsaimnieks”
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Dziedi māmiņ „Aijā žūžu“,
Visu mūžu Tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs,
Lāča bērns, kas medu prasīs!
Sirsnīgi sveicam Vitu Kalniņu ar
meitiņas piedzimšanu!
Ķeguma novada pašvaldības kolektīvs
Optikas speciālisti no Rīgas aicina
iedzīvotājus uz acu veselības dienu!
09.02.2017.
no plkst. 10.00 līdz 17.00
Ķeguma dienas centra telpās,
Ķegumā, Liepu alejā 1b.
Speciālisti piedāvā:
· VEIKT BEZMAKSAS REDZES
PĀRBAUDI:
- Redzes asuma noteikšana tālumā un
tuvumā;
- Redzes funkciju novērtēšana;
- Briļļu piemeklēšana.
· PASŪTĪT BRILLES UZ VIETAS:
- Plašs briļļu ietvaru un briļļu lēcu
sortiments par ļoti labām cenām
· IZMĒRĪT ACU SPIEDIENU.
- Acu spiediena mērīšana ar KEELER
aparatūru (maksas pakalpojums)
(Glaukomas sākuma diagnostika.
Glaukomas savlaicīgai atklāšanai,
pēc 40 gadu vecuma, acu spiedienu
rekomendējam mērīt reizi gadā.)
Mēs rūpējamies par
Jūsu acu veselību!
Obligāta iepriekšēja pierakstīšanās
pa tālruni – 28104285
Ķeguma novada bibliotēkas Tomes
bibliotēkai mainīts darba laiks:
Pirmdiena no plkst. 8.00 – 18.00,
Otrdiena no plkst. 8.00 – 16.00,
Trešdiena no plkst. 8.00 – 16.00,
Ceturtdiena no plkst. 8.00 – 15.00,
Piektdiena no plkst. 8.00 – 15.00,
Sestdiena –. Slēgts,
Svētdiena – Slēgts.
Ēku būvprojektu izstrāde.
Projektu saskaņošana.
Konsultācijas.
Tālrunis – 29229065.

Ķeguma iedzīvotāju ievērībai!
Informēju, ka no 6. februāra tiks veikta parakstu vākšana
par Ķeguma siltuma tarifa samazināšanu.
Andris Dreijers
Rembates dāmu vokālais ansamblis aicina pievienoties dziedāt gribētājas visās
balsu grupās. Mēs dodamies gan tuvākos, gan tālākos koncertos,
tāpēc droši zvaniet, un jūsu ikdiena kļūs radošāka.
Aicinām savus spēkus izmēģināt arī dāmas, kuras iepriekš nav dziedājušas –
uzsākt, ko jaunu nekad nav par vēlu! Mūsu kolektīvā vecuma ierobežojumu nav!
Mēģinājumi notiek Rembates tradīciju zālē pirmdienu un ceturtdienu vakaros.
Alīse Vorobeja (27097812),
Ansambļa vadītāja

LĪDZJŪTĪBA
No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Turp, kur tu aiziesi – apstāsies laiks.
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ingridai Freibergai,
brāli mūžības ceļā aizvadot.
Ķeguma novada pensionāru biedrība
Klusums... tevis vairs nav,
Tikai atmiņas, kas aizkustina dvēseli,
Vārdi, kas nepateikti skan...
/A.Gļauda/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Guntai Šaicānei,
no māmuļas atvadoties.
Ķeguma novada pensionāru biedrība
Tajās lapās, ko mūžība vēji šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.
/Z.Purvs/
Izsakām dziļu līdzjūtību
Ēvaldam Justam
māmuļu kapu kalniņā pavadot.
Ķeguma novada pensionāru biedrība
Ņem visu mīlestību, lai tev nesalst,
Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz…
/O.Vācietis/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Pēterim Cepurītim,
brāli mūžībā aizvadot.
Ķeguma novada pensionāru biedrība

Tas skumjais brīdis, kad mīļas sirds
Uz mūžu mūžiem pietrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās
mirkst,
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Skumju brīdī esam kopā ar Tevi,
Krista, no vectētiņa atvadoties!
Tavi klasesbiedri un audzinātāja
…es tagad aizeju,
Bet ne jau prom,
Es aizeju tepat – ar
Citām puķēm,
Citu sauli,
Ar citu zemi parunāt
Uz tu…
Skumstam par Lilitas Mūrnieces
aiziešanu mūžībā un izsakām visdziļāko
līdzjūtību piederīgajiem.
Ķeguma novada pašvaldības kolektīvs

SĒRU VĒSTS
Kā zars pie zara, vainagā kas sienas,
Tā mūža vainagu mums savīt māk
Gan dzīves nebaltās, gan baltās dienas,
Kas, tevi atminot, šķiet, runāt sāk…
/V. Rūja/
Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēto mūžībā aizgājušo
Egilu Cauni (1932).
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā!
Tālrunis – 26182284.
Pērku vecus motociklus, to rezerves
daļas un dokumentus.
Tālrunis – 27802708.
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KULTŪRAS PASĀKUMI
Ķeguma novada bibliotēkā
no 16.01.2017. – 17.03.2017.
būs apskatāma
mākslinieka Sandija Greiškāna
grafikas – zīmējumu izstāde.

Ķeguma novada Tomes bibliotēkā
no 24.01.2017. – 25.02.2017.
būs apskatāma
Georgija Jemeļjānova
fotoizstāde „Barikāžu liecības”.

11. februārī plkst. 22.00
Tomes tautas namā
Masku balle „Venēcijas karnevāls”.
Dejas kopā ar grupu „Nāc dejot”.
Apģērbs – atbilstošs tematikai,
Maskas tiks apbalvotas.
Ieejas maksa – 3 eiro.

18. februārī plkst. 13.00
Tomes parkā
Folkloras kopa „Graudi” aicina
uz jautru tradīciju pasākumu
„Metenītis Tomē”.
Jautrība garantēta!
Būs rotaļas, lielīšanās, vizināšanās
un vēl daudzas citas aktivitātes,
kā arī putras ēšana.
Aicinām ierasties piemērotā apģērbā
un vēlams maskās.

21. februārī plkst. 18.00
Ķeguma dienas centrā
Kultūras un sporta pārvalde sadarbībā
ar Ķeguma pensionāru biedrību
organizē pasākuma ciklu
„Atmiņu vakars”
„Dzīve Ķegumā pirmās Padomju
okupācijas un vācu okupācijas
laikā.”

Ķeguma dienas centrs
aicina apmeklēt
22. februārī plkst. 11.00
Fizioterapeites Klaudijas Hēlas lekciju
„Rotaļāšanās ar bērnu un
tās nozīme viņa attīstībā”
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Lekcija paredzēta ģimenēm, kurās ir
mazuļi no 1 līdz 3 gadiem.
Lekcijā uzzināsiet:
• Kāda ir rotaļu patiesā nozīme;
• Kā izvēlēties rotaļlietas bērniem;
• Kā iekārtot vidi, lai tā palīdzētu
bērnam augt un attīstīties.
Ja Jums ir jautājumi par bērna
fizisko attīstību un audzināšanu,
Klaudija Hēla ir fizioterapeite,
kura atvērta ikvienam jūsu
jautājumam.
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Sīkāka informācija interesentiem
pa tālruni – 20233728 vai
e-pastu: dienascentrs@kegums.lv.

26. februārī plkst. 12.00
Muzejs „Rūķi” aicina
uz pasākumu
„Slaidi laidos Metenī”
Iepazīsim Meteņdienas rotaļas,
dziesmas, tradīcijas kopā ar
folkloras kopu „Vecsaule”.
Visi kopā mācīsimies izgatavot budēļu
maskas, cienāsimies ar siltu tēju
un gardu bukstiņbiezputru.
Tālrunis informācijai – 26605359.

Ķeguma tautas namā
2. martā plkst. 12.00
notiks Ķeguma novada pensionāru
biedrības biedru pilnsapulce.
Reģistrēšanās no plkst. 11.30.

Tomes tautas nams 22. martā
organizē braucienu uz
Nacionālā teātra izrādi
„Bišumāte un vilkacis”.
Biļešu cena – 9 eiro.
Pieteikties zvanot – 27843230.
Samaksāt var līdz 18. februārim.
Samaksa par transportu – 5 eiro.

Tomes tautas nams
aicina uz pasākumu, kas veltīts
starptautiskajai sieviešu
solidaritātes dienai:
5. martā plkst. 14.00

Tomes tautas nama
amatierteātra pirmizrāde
Robērā Tomā kriminālkomēdija
„8 mīlošas sievietes”.
Ieejas maksa – 1 eiro.
Pasākuma otrajā daļā plkst. 15.00
kopā ar dziesminieku Massimo Suma
(Sicīlija) un viņa draugiem
baudīsim itāļu dziesmas un dejas.
Ieejas maksa – 1 eiro.
Pieteikties un vietas pie galdiņiem
rezervēt, var zvanot – 26784320.

Birzgales tautas nams
29. martā organizē braucienu
uz koncertu – dziesmu spēli Ogrē
„Es šonakt būšu laimīgs”.
Biļetes cena – 15 EUR.
Biļetes rezervēt un apmaksāt var
līdz 10. februārim.
Tālrunis informācijai – 29424612.

15. aprīlī plkst. 16.00
Birzgales tautas namā
viesosies Viktors Zemgals
ar solokoncertu
„Tikai Tev!”
Biļetes iepriekšpārdošanā – 3 eiro,
koncerta dienā – 5 eiro.
Sēdvietas numurētas.
Tālrunis informācijai – 29424612.

Nepaliec malā, nāc un piedalies!
Aicinām Ķeguma novada
skaistumkopšanas un floristikas
entuziastus pieteikties
frizieru un floristu šovam,
kas notiks 11.03.2017.
Ķeguma tautas namā.
Lieliska iespēja parādīt savu
meistarību šova apmeklētājiem,
iegūt jaunu pieredzi, kā arī klientus.
Pieteikties var līdz 20.02.2017.,
iesūtot elektroniski
(dace.malina@kegums.lv) savu vārdu
uzvārdu vai salona nosaukumu, kuru
pārstāvēsiet, kontakttālruni.
Sīkāka informācija
pa tālruni – 22010300.
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