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Tu redzi, cik pasaule zaļa,
Vien tāpēc, ka gaisma to baro,
Šajā gaismā ir tava daļa,
Tas gaišums no tevis, kas staro!
/Ojārs Ulmanis/

Ķeguma tautas namā 14. martā
plkst. 18.00 tiks atklāta izstāde
„Optimists. Paralimpiskais
čempions – Aigars Apinis”.

Sveicam visus MARTA jubilārus!

Izstādē būs aplūkojamas Aigara Apiņa
paralimpiskajās
sacensībās
izcīnītās
medaļas, sporta balvas un kausi, starta
numuri un diplomi, treniņu un sacensību
aprīkojums. Apmeklētājiem būs iespēja
iepazīties ar sportista karjeru, startiem un
panākumiem Paralimpiskajās spēlēs, Eiropas
un Pasaules čempionātos paralimpiešiem, kā
arī aprunāties ar Aigaru Apini.
Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas
Paralimpisko komiteju un Latvijas Sporta
muzeju.

Šī mēneša gaviļnieki:
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Ķeguma tautas nams izsludina pieteikšanos konkursam, kurā nav
vecuma un talantu ierobežojumi „Ķeguma novada talants 2017”.

Gaidām tieši TAVU pieteikumu!
Pieteikumus varat sūtīt elektroniski līdz 25. martam uz e-pastu:
tautasnams@kegums.lv vai ienest tos personīgi Ķeguma tautas namā.
Pieteikumā norādiet savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju,
vecumu un Jūsu talantu.

Laulības!
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ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

No diviem sapņiem,
No divām ilgām
Viens daiļums – mīla
Zied mūžībai.
/Jānis Ziemeļnieks/

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza

Linda Ločmele un Aigars Vaivods.
Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu
nodaļā laulību noslēdza

Gunita Gruziņa un Aivis Vancevičs.

Sveicam!

Esi sveicināts, mazulīt!
Ir labi noliekties pār mazu gultas vietu,
Kur lielās dzīves sākums klusi dus...
Ķeguma novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti jaundzimušie:
Sanitai un Rolandam Batarāgiem dēls Olivers,
Lienei un Voldemāram Kaktiņiem dēls Jēkabs,
Aijai un Andrejam Taratutiniem meita Elza
Marija,
Mārai un Jānim Granātiem dēls Ansis,
Baibai un Oskaram Ampermaņiem meita Alise.

70
65
60

55

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

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
7. aprīlī. Publikācijas ar ilustratīvo
materiālu lūdzam iesūtīt līdz
19. martam uz
e-pastu: avize@kegums.lv
„Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī
tīmeklī www.kegumanovads.lv
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Zigurds Bīriņš
Marija Liepa
Lidija Žatkina
Ieva Bodniece
Leontīne Bohāne
Jānis Freibergs
Anna Krapāne
Janīna Medņikova
Oleg Savichev
Rita Smugļakova
Eduards Lunis
Haralds Melderis
Aleksandra Smirnova
Vladislavs Čačs
Olga Kuhaļska
Daina Melnūdre
Māra Sproģe
Ruta Striķe
Arvīds Teteris
Valdis Apsītis
Vasilijs Kifjuks
Rihards Krūklis
Ligita Nadežņikova
Jāzeps Tarvids
Nina Yasinkevichs
Agris Križanovskis
Vladislavs Lipskis
Fetinija Osmolovska
Vilnis Tribockis
Rihards Visockis
Anita Ivdra
Eižens Kanskis
Sandra Krivmane
Leokādija Krūka
Anita Lausa
Ingrīda Mālniece
Edgars Siliņš
Marija Strausa
Juris Šķeltiņš
Inese Zagorska
Vija Zieda
Iveta Alenčika
Viktors Aļeksejevs
Dace Caune
Aivars Gūtmanis
Valdis Mednis
Sandra Petroviča
Inese Rancāne
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N O VA D A D O M E S S Ē D E S
Ķeguma novada dome februārī
Apstiprināja vokāli instrumentālo ansambli Kārļa Paukštes
vadībā kā Ķeguma novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2/2017 „Par Ķeguma novada
pašvaldības 2017.gada budžetu” (Ar budžetu saistīto dokumentu
sastāvs ir pieejams tīmeklī www.kegumanovads.lv)
Lai nodrošinātu sekmīgu investīciju projekta „Ķeguma novada
pašvaldības administratīvās ēkas Rīgas ielā 12, Ķegumā iekštelpu
atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” dokumentācijas (tehniskā
projekta) izstrādi, nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 14 459 eiro
apmērā.
Nolēma saglabāt vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas bez
izmaiņām:
Nr. 689. – Ķeguma tautas nams, Ķeguma prospekts 4, Ķegums,
Ķeguma novads;
Nr. 690. – Ķeguma novada Rembates pagasta pārvalde,
Lielvārdes iela 3, Rembatespagasts, Ķeguma novads;
Nr. 694. – Birzgales tautas nams, Skolas iela 2, Birzgales
pagasts, Ķeguma novads.

Noteica šādus Ķeguma novada Sociālā aprūpes centra
„Senliepas” maksas pakalpojumu tarifus:
Cena EUR
N.p.k.
Pakalpojums
(ieskaitot PVN)
Veļas mazgāšana un žāvēšana
3.00
1.
1 reize
Dušas izmantošana
1.00
2.
(ne ilgāk par 30 min)
Mazgāšanas pakalpojumi dušā
2.50
3.
(ne ilgāk par 30 min)
4. Ēdināšanas pakalpojumi:
0.70
4.1. Brokastis
1.20
4.2. Pusdienas
0.40
4.3. Launags
0.50
4.4. Vakariņas
5. Transporta pakalpojumi:
0,45 (bez PVN)
EUR/km
3,50 (bez PVN)
EUR/h par gaidīšanu
Speciālā aprūpes inventāra
6.
noma/mēnesī:
12.10
6.1. Funkcionālā gulta
7.26
6.2. Riteņkrēsla noma
3.63
6.3. Staigas (rolatora) noma
1.00
6.4. Elkoņu kruķu noma

Noteica, ka vienam bērnam no pusotra gada līdz četru gadu
vecumam vidējās izmaksas apmērs pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai
2017. gadā atbilst 238,68 eiro mēnesī.
Noteica, ka vienam bērnam, kam nepieciešama obligātā
sagatavošana pamatizglītības ieguvei, vidējās izmaksas apmērs
Atcēla sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim „Vecķervāni” – 2,
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā un dzīvoklim Nr.15
programmas īstenošanai 2017. gadā atbilst 177, 25 eiro mēnesī.
Ķeguma ielā 6, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā.
Apstiprināja izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem
Papildinot valsts dotāciju skolēnu ēdināšanai no pašvaldības
norēķiniem 2017.gadā:
budžeta līdzekļiem, nolēma nodrošināt ēdināšanas izmaksu
segšanu visiem 1.-12.klašu skolēniem visās Ķeguma novada • Ķeguma komercnovirziena vidusskolai 436 668,12 eiro,
nosakot norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni
izglītības iestāžu ēdnīcās no 2017. gada 1. februāra līdz 2017. gada
124,19
eiro mēnesī;
31. maijam.
•
Birzgales
pamatskolai 185 948,11 eiro, nosakot norēķinu maksu
Nolēma segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada pirmskolas
par
vienu
citas pašvaldības audzēkni 154,96 eiro mēnesī;
izglītības iestāžu audzēkņiem (piecgadnieku un sešgadnieku
apmācība) no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 30. jūnijam. • VPII „Birztaliņai” 155 696,92 eiro, nosakot norēķinu maksu
par vienu citas pašvaldības audzēkni 254,41 eiro mēnesī.
Nolēma izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2017. • VPII „Gaismiņai” 357 027,16 eiro; nosakot norēķinu maksu
gada 18. janvāra lēmumā Nr.31 „Par Ķeguma novada pašvaldības
par vienu citas pašvaldības audzēkni 175,01 eiro mēnesī.
amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2017. gadā” (protokols
Nr. 2, 26.§), ar 2017. gada 1. februāri izteikt lēmuma 1. pielikuma
Apstiprināja nolikumu par licencēto makšķerēšanu Daugavā
9. sadaļā „Ķeguma novada bāriņtiesa” 9.1. un 9.2. punktus šādā lejpus Ķeguma HES aizsprosta.
redakcijā:
Apstiprināja „Lauku ceļu atlases kārtību” Ķeguma novada
9.1.
Priekšsēdētājs
1
900 uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības ceļu
9.2.
Priekšsēdētāja vietnieks
1
700 noteikšanai.

Neformāli izglītojošs pasākums
21. martā plkst. 15.00 biedrība „JADARA” Birzgales tautas namā organizē
Neformāli izglītojošu pasākumu – praktiskās nodarbības „Es un mans brīvais laiks”
vistrūcīgākajām personām Ķeguma novadā. Nodarbībās apgūsim, kā izgatavot
dažādus rotājumus Lieldienām. Nodarbībām pieteikties var pa tālruni 29424612
(Rita Reinsone) vai paku izdales punktos: Tomē – 26651835, Rembatē – 28336516,
Ķegumā – 26215627, Birzgalē – 26277912.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

ĶEGUMĀ

2017.gada 18.janvārī Nr.1/2017 APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2017.gada 18.janvāra
lēmumu Nr.19 (protokols Nr.2,14.§)

Ķeguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
no noteiktas vielas vai vielām, piemēram, taukiem, smiltīm, naftas
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
un eļļas, pirms novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un 2.8. tīklu apkalpošanas robežu akts – piederības robežu shēma,
būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai kurā norādītas robežas, kurās par ūdensapgādes un kanalizācijas
centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
tīkliem atbild attiecīgi pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās lietotājs.
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības 3. Noteikumu mērķis un uzdevums:
prasības;
3.1. nodrošināt Ķeguma novada pašvaldības ūdensapgādes un
1.3. sabiedriskā
ūdenssaimniecības
pakalpojuma
līgumā kanalizācijas tīklu pārvaldīšanu un apkalpošanu;
ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un 3.2. veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu
izbeigšanas noteikumus;
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību;
1.4. ūdensvadu tīklu kā ugunsdzēsības palīgierīču izmantošanas 3.3. nodrošināt pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un
kārtību;
drošiem pakalpojumiem;
1.5. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 3.4. novērst vides piesārņošanu, t.sk. grunts un gruntsūdeņu
uzskaites kārtību.
piesārņošanos ar notekūdeņiem.
2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām
2.1. decentralizēta kanalizācijas sistēma – visas sadzīves personām Ķeguma novada teritorijā.
notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas, kas nav pieslēgtas
centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, t.sk., individuālās attīrīšanas
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli
ietaises vai hermētiski izolēti krājrezervuāri;
un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes
2.2. pakalpojumu lietotājs – nekustamā īpašuma īpašnieks vai
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības 5. Lai pievienotos centralizētajam ūdensvada un/vai kanalizācijas
pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu pakalpojumu līgumu. tīklam, potenciālais pakalpojumu lietotājs iesniedz rakstisku
Gadījumos, kad daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieks ir noslēdzis iesniegumu (*)(pielikums pieejams tīmeklī www.kegumanovads.
līgumu ar pakalpojumu sniedzēju par sabiedrisko ūdenssaimniecības lv un SIA „Ķeguma Stars”) pakalpojumu sniedzējam.
pakalpojumu, par pakalpojumu lietotāju tiek uzskatīts dzīvojamās 6. Pakalpojumu sniedzējs viena mēneša laikā sniedz atzinumu
mājas pārvaldnieks, nevis dzīvokļu īpašnieki;
par objekta pievienošanas iespējām pakalpojumu sniedzēja
2.3. pakalpojumu sniedzējs – komersants vai iestāde, kurš ir centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem un
saņēmis tiesības sniegt šo pakalpojumu visā Ķeguma novada izsniedz tehniskos noteikumus, nepieciešamības gadījumā norādot
administratīvajā teritorijā vai kādā tās daļā;
par tehniskā projekta nepieciešamību.
2.4. notekūdeņi:
7. Tehnisko noteikumu darbības termiņš ir 2 (divi) gadi. Šim
2.4.1. lietus notekūdeņi – atmosfēras nokrišņu rezultātā radušies termiņam beidzoties, pēc potenciālā pakalpojumu lietotāja lūguma
ūdeņi, kuri tiek novadīti lietus kanalizācijas tīklā un izņēmuma pakalpojumu sniedzējs izskata tehniskos noteikumus atkārtoti un ir
gadījumos, saskaņojot ar pakalpojumu sniedzēju, centralizētās tiesīgs veikt izmaiņas tajos.
kanalizācijas tīklā;
8. Ūdensapgādes pievadu un kanalizācijas izvadu pievienošanu
2.4.2. ražošanas notekūdeņi – notekūdeņi, kas radušies attiecīgajiem tīkliem pakalpojumu lietotājs var veikt pats vai
uzņēmējdarbības un ražošanas vietās;
nozīmēt citu fizisko/juridisko personu ar pakalpojumu sniedzēju
2.4.3. sadzīves notekūdeņi, ja tie radušies publiskās, dzīvojamās saskaņotā kārtībā. Visas pieslēguma izbūves izmaksas sedz
un saimniecības ēkās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas un pakalpojuma lietotājs.
uzņēmējdarbības vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves 9. Ūdensvada un kanalizācijas tīkli un būves, kas atrodas
darbību rezultātā un kuros piesārņojošo vielu saturs nepārsniedz pakalpojumu lietotāja īpašumā vai viņa atbildības robežu zonā, tiek
šo noteikumu 17.4 punktā norādītos vai citos spēkā esošajos ekspluatētas un remontētas par pakalpojumu lietotāja līdzekļiem.
normatīvajos aktos noteiktos limitus;
10. Ja ūdensvada un kanalizācijas tīkli vai būves ir vairāku
2.5. krājrezervuāru notekūdeņu izvedējs – komersants vai iestāde, pakalpojumu lietotāju īpašumā vai viņu atbildības robežu zonā, tad
kurš nodarbojas ar notekūdeņu izvešanu no decentralizētajām jautājumus, saistītus ar to ekspluatāciju un remontu, pakalpojumu
kanalizācijas sistēmām;
lietotāji izlemj kopīgi, savstarpēji vienojoties.
2.6. notekūdeņu pieņemšanas punkts – notekūdeņu attīrīšanas 11. Jaunu decentralizētu kanalizācijas sistēmu, t.sk. krājrezervuāru
iekārtu apsaimniekotāja pārziņā esoša speciāli izveidota un aprīkota izbūve ir aizliegta īpašuma objektos, kur ir iespējama pieslēgšanās
vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un atbilstoši pašvaldības
aizsardzības pasākumi notekūdeņu pieņemšanai no krājrezervuāru teritorijas plānojumam attiecīgās teritorijas ir noteiktas kā apbūves
notekūdeņu izvedējiem un novadīšanai attīrīšanas iekārtās;
teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas
2.7. priekšattīrīšanas iekārtas – iekārtas, kuras attīra notekūdeņus un centralizētās kanalizācijas sistēmas.
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III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības
12. Pakalpojumu sniedzējs ekspluatē un remontē valdījumā vai
īpašumā un apkalpes zonā esošos ūdensvada un kanalizācijas
tīklus, ūdensvada pievadus un kanalizācijas izvadus.
13. Pakalpojumu lietotājs:
13.1. lokālos ūdensvada tīklus, kuri ir pievienoti centralizētajiem
tīkliem ūdensapgādes pakalpojuma saņemšanai, fiziski atvieno (ar
gaisa spraugu) no saviem tīkliem, kuri ir pieslēgti lokālam ūdens
avotam (akai vai urbumam);
13.2. nekavējoties ziņo pakalpojumu sniedzējam un iespēju
robežās iezīmē bojāto vietu, ja konstatē ūdensvada un kanalizācijas
tīklu bojājumu;
13.3. ierīko vienvirziena vārstu uz pagraba kanalizācijas
izvadu ēkās, kur pagraba telpās (šajās telpās ir aizliegts uzglabāt
materiālās vērtības un pārtikas produktus) ir ierīkotas sanitārās
iekārtas (izlietnes, sēdpodi, trapi u.c.);
13.4. atbild par materiālajiem zaudējumiem un appludinātajām
telpām, ja ūdensvada pievadam, kanalizācijas izvadam un iekārtām
trūkst aizbīdņu, nav hermētiski aizvērtas revīzijas, ir bojātas
sanitārās iekārtas, netiek ievēroti normatīvie akti, šo noteikumu
prasības;
13.5. uztur savā piederības robežā esošos ūdensvada un/vai
kanalizācijas tīklus un armatūru, kā arī nodrošina komercuzskaites
mēraparāta uzstādīšanas vietu un citus elementus darbam ziemas
apstākļos;
13.6. nedrīkst patvaļīgi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes
un/vai notekūdeņu novadīšanas sistēmai, ja pakalpojuma sniedzējs
normatīvajos aktos vai savstarpēji noslēgtā līguma ietvaros
noteiktu iemeslu dēļ ir pārtraucis ūdens piegādi un/vai pārtraucis
notekūdeņu novadīšanu.
14. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizsargjoslās papildus
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām aizliegts:
14.1. notekūdeņu kanalizācijas skatakās izliet notekūdeņus,
iztukšot asenizācijas cisternas, izmest cietos atkritumus;
14.2. bez saskaņošanas ar pakalpojumu sniedzēju kanalizācijas
skatakās ievadīt lietus un sniega kušanas ūdeņus;
14.3. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējā
ūdensvada tīkla krānus nolūkā novērst ūdensvada tīkla aizsalšanu,
izņemot, ja tas ir atrunāts savstarpējā līgumā ar pakalpojumu
sniedzēju;
14.4. nepiederošām personām veikt jebkādus darbus pakalpojumu
sniedzēja valdījumā vai īpašumā esošajos ūdensvada un
kanalizācijas tīklos.
15. Ķeguma novada nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs
nedrīkst kavēt plāksnīšu izvietošanu uz ēku sienām vai sētām ar
hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi.
16. Pakalpojumu sniedzēja un pakalpojumu lietotāja tiesiskās
attiecības, kas nav noteiktas šajos noteikumos, regulē Latvijas
Republikas normatīvie akti un savstarpēji noslēgtais līgums.
IV. Prasības notekūdeņiem, kas tiek ievadīti pašvaldības
notekūdeņu kanalizācijas tīklā
un notekūdeņu novadīšanas kontrole
17. Centralizētajā kanalizācijas tīklā ir atļauts ievadīt notekūdeņus,
kuri atbilst šādiem kritērijiem:
17.1. nav bīstami pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu
kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijai un pakalpojumu
sniedzēja apkalpojošā personāla veselībai;
17.2. ir attīrāmi kopā ar sadzīves notekūdeņiem pakalpojumu
sniedzēja bioloģiskās attīrīšanas iekārtās, saskaņā ar pakalpojumu
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sniedzējam izsniegto piesārņojošās darbības atļauju;
17.3. temperatūra nepārsniedz 400C;
17.4. piesārņojošo vielu saturs nepārsniedz piesārņojošo vielu
sarakstā norādīto daudzumu:
Piesārņojošā viela, parametrs
LK max
(limitējošā koncentrācija,
kas maksimāli pieļaujama
nelabvēlīgos ekspluatācijas
apstākļos (mg/l))
1. Suspendētās vielas
500,00
2. ĶSP
900,00
3. BSP 5
bez ierobežojuma
4. Naftas produkti
4,00
5. SVAV
5,00
(anjonaktīvās un nejonogenās)
6. Kopējais hroma saturs
0,50
7. PH
6,5– 8,5
(ūdeņraža jonu koncentrācija)
8.Kopējais slāpekļa saturs
80,00
9.Kopējais fosfora saturs
9,00
10.Niķelis
11.Cinks
12.Dzīvsudrabs
13. Varš
14.Svins
15.Kadmijs
16.Tauki (ekstraģējamās vielas)

0,50
0,30
0,01
0,30
0,20
0,01
30,00

18. Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas tīklā ir aizliegts ievadīt
notekūdeņus, kas satur:
18.1. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kas
var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos kanalizācijas tīklā;
18.2. sintētiskas virsmas aktīvās vielas (SVAV), kas nav bioloģiski
degradējamas (pārstrādājamas);
18.3. skābes un citas vielas, kas var izraisīt cilvēka veselībai
bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa oksīda, zilskābes u.c.) izdalīšanos;
18.4. radioaktīvas vielas;
18.5. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, eļļas un
citas vielas, kas var veicināt kanalizācijas tīklu aizsērēšanu;
18.6. cietus pārtikas un ražošanas atkritumus;
18.7. koncentrētus šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas
un citas tvertnes, decentralizēto kanalizācijas sistēmu vai
priekšattīrīšanas iekārtu nosēdumus (dūņas);
18.8. ūdenī nešķīstošas eļļas, kā arī darvu un mazutu.
19. Pakalpojumu lietotājs ievēro šādas prasības:
19.1. pakalpojumu sniedzēja pārstāvji drīkst jebkurā diennakts
laikā avārijas novēršanai vai tās seku likvidēšanai, konkrētā
līguma ietvaros, iepazīties ar pakalpojumu lietotāja notekūdeņu
kanalizācijas tīklu un būvju darbību, kā arī pārbaudīt šo noteikumu
prasību izpildi;
19.2. pēc pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma sniedz ziņas par
uzņēmuma darba profilu, par ražošanā pielietojamām vielām un
atkritumiem, kas tiek novadīti ar notekūdeņiem, priekšattīrīšanas
iekārtu darbu, kā arī nepieciešamos pieprasītos datus un aprēķinus;
19.3. nekavējoties ziņo pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta
piesārņojuma rašanos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā.
20. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt notekūdeņu parauga
ņemšanu jebkurā diennakts laikā, brīdinot par to pakalpojumu
lietotāju mutiski pa tālruni. Ja pakalpojuma lietotājs nenodrošina
sava pārstāvja klātbūtni, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs patstāvīgi
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veikt parauga ņemšanu. Notekūdeņu paraugu ņemšanu veic
sertificētas laboratorijas pārstāvis.
21. Paaugstināta piesārņojuma rašanās apstākļi, kuru rezultātā
tiek pārsniegti šo noteikumu 17.punktā noteiktie parametri,
pakalpojumu lietotājam jānovērš nekavējoties. Pakalpojumu
sniedzējam ir tiesības pieprasīt no pakalpojumu lietotāja rakstiskus
paskaidrojumus par pārkāpuma cēloņiem, kā arī par plānotajiem
pasākumiem cēloņu novēršanā.
22. Pakalpojumu lietotājs, kas ievada notekūdeņu kanalizācijas
tīklā notekūdeņus:
22.1. ar paaugstinātu tauku saturu, ierīko tauku uztvērēju, kā
arī noslēdz līgumu ar tauku izvedēju. Līguma kopiju nodod
pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu lietotājs dokumentus
(pavadzīmi – rēķinu) no tauku izvedēja, kurā uzrādīti dati par
izvesto tauku daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datumu un
tauku izvedēja rekvizīti, saglabā 1 (vienu) gadu no dokumentu
saņemšanas dienas un pēc pieprasījuma uzrāda tos pakalpojumu
sniedzējam;
22.2. ar paaugstinātu naftas saturu (automazgātuves, autoservisi
un citi līdzīga rakstura uzņēmumi), ierīko smilšu/naftas un eļļas
ķērājus, kā arī noslēdz līgumu ar smilšu/naftas un eļļas atkritumu
izvedēju. Līguma kopiju nodod pakalpojumu sniedzējam.
Pakalpojumu lietotājs dokumentus (pavadzīmi – rēķinu) no
smilšu/naftas un eļļas atkritumu izvedēja, kurā uzrādīti dati par
izvesto smilšu/naftas un eļļas daudzumu, pakalpojuma sniegšanas
datumu un smilšu/naftas un eļļas atkritumu izvedēja rekvizīti,
saglabā 1 (vienu) gadu no dokumentu saņemšanas dienas un pēc
pieprasījuma uzrāda tos pakalpojumu sniedzējam.
V. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma
līgumā ietveramie noteikumi, kā arī tā slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas noteikumi
23. Lai saņemtu centralizētos ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pakalpojumus, Ķeguma novada nekustamā īpašuma īpašnieks
(fiziska vai juridiska persona), bet, ja tas nav iespējams, nekustamā
īpašuma valdītājs, slēdz līgumu ar pakalpojumu sniedzēju.
24. Ūdens patēriņa un notekūdeņu daudzuma uzskaites un norēķinu
kārtība tiek noteikta noslēgtajā līgumā.
25. Līguma noslēgšanai pakalpojumu lietotājs pakalpojuma
sniedzējam uzrāda personas apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz
šādu dokumentu kopijas:
25.1. objekta piederības akts (zemesgrāmatu akts, tiesas
nolēmums, pirkuma līgums, nomas līgums, īres līgums, līgums par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un/vai apsaimniekošanu);
25.2. zemes gabala plāns vai skice ar apakšzemes komunikācijām
– atbildības robežu noteikšanai (šī prasība neattiecas uz
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem).
26. Pakalpojumu sniedzējs sastāda ūdensvada un kanalizācijas
tīklu apkalpošanas robežu aktu.
27. Pakalpojumu sniedzējs pēc visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas 1 (viena) mēneša laikā sagatavo līguma projektu.
28. Ūdens daudzumu, ko patērē pakalpojumu lietotājs, nosaka
pēc ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, pakalpojumu
lietotājs rādījumus nolasa un līgumā noteiktajā termiņā paziņo tos
pakalpojumu sniedzējam.
29. Notekūdeņu uzskaite:
29.1. kanalizācijā ieplūstošo notekūdeņu daudzumu nosaka pēc
ūdens daudzuma, ko ņem no centralizētā un/vai lokālā ūdens
ieguves avota, saskaņā ar ūdens komercuzskaites mēraparāta
rādījumiem attiecībā 1:1, vai uz ēku un būvju kanalizācijas izvada
uzstādīto komercuzskaites mēraparāta rādījumiem;

29.2. gadījumos, kad dzeramais ūdens tiek iekļauts ražojamās
produkcijas sastāvā un netiek novadīts kanalizācijā, notekūdeņu
uzskaiti veic atbilstoši notekūdeņu komercuzskaites mēraparāta
rādījumiem vai pamatojoties uz pakalpojumu lietotāja ar
pakalpojumu sniedzēju saskaņotiem aprēķiniem; nosaka
kanalizācijā novadāmo notekūdeņu daudzuma proporcionālo
attiecību pret izmantoto dzeramā ūdens daudzumu;
29.3. pakalpojumu lietotāja kopējā novadīto notekūdeņu
daudzumā tiek ietverts tas lietus notekūdeņu daudzums, kurš
nonāk kanalizācijas tīklā no pakalpojumu lietotāja teritorijas
(piemēro izņēmuma gadījumos, ja par to ir noslēgta vienošanās
ar pakalpojumu sniedzēju). Tā apjomu (kubikmetri gadā) nosaka
atbilstoši būvnormatīvam par kanalizācijas būvēm.
30. Saņemto pakalpojumu apjoma kontrolei pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs uzstādīt kontrolskaitītājus pakalpojumu lietotāja atbildības
robežās, par to savstarpēji vienojoties ar pakalpojumu lietotāju, ja
nevar vienoties – ārpus pakalpojumu lietotāja atbildības robežas,
par kontrolskaitītāja uzlikšanu informējot pakalpojumu lietotāju;
pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs traucēt pakalpojumu sniedzēju
veikt kontrolmērījumus.
31. Ūdens un/vai kanalizācijas patēriņa normas (patērētājiem bez
ūdens skaitītājiem) ēkās, kurās pārvaldnieka funkcijas neveic
pašvaldības institūcija:
31.1. ar pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes
sistēmas pieslēgumu: 7,5 m3/ mēnesī/ vienai personai;
31.2. ar pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas
sistēmas pieslēgumu un savu ūdens iekšējo pieslēgumu: 7,5 m3/
mēnesī/ vienai personai;
31.3. ar pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas
sistēmas pieslēgumu, ja ūdensvads nav ievadīts ēkā: 1 m3/ mēnesī/
vienai personai;
31.4. 80 litri diennaktī/ 2.48 m3 mēnesī/ 1 liellopam;
31.5. 40 litri diennaktī/ 1.24 m3 mēnesī/ 1cūkai;
31.6. 15 litri diennaktī/ 0.465 m3/ mēnesī/ 1 aitai vai kazai.
32. Ja ir izdarītas ūdens un/vai kanalizācijas tarifu izmaiņas,
pakalpojumu sniedzējam ir pienākums informēt pakalpojumu
lietotāju par šīm izmaiņām un par datumu, kurā jāfiksē un jāpaziņo
pakalpojumu sniedzējam komercuzskaites mēraparāta dati. Ja
pakalpojumu lietotājs nepaziņo komercuzskaites mēraparāta datus,
pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izrakstīt rēķinu par sniegtajiem
pakalpojumiem atbilstoši jaunajiem tarifiem no to spēkā stāšanās
brīža.
33. Ja mainās nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs,
iepriekšējam pakalpojumu lietotājam ir pienākums vismaz 10
dienas pirms īpašumtiesību maiņas par to rakstiski informēt
pakalpojumu sniedzēju.
34. Slēdzot jaunu līgumu ar fizisku vai juridisku personu, vai tādu
juridisku personu, kuru dibinājusi vai pārvalda fiziska persona,
kurai ir parādi iepriekšējā līguma ietvaros par ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs pieprasīt saistību izpildes nodrošinājumu (naudas summas
iemaksu) plānotā 1 mēneša patēriņa apmērā. Maksa tiek uzskatīta
kā garantijas summa, ar kuru netiek segti tekošie rēķini.
35. Pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu lietotājs vienpusēji
var izbeigt pakalpojumu līgumu, rakstiski brīdinot par to otru pusi
vismaz vienu mēnesi iepriekš.
36. Pēc pakalpojumu sniedzēja un pakalpojumu lietotāja
savstarpējas vienošanās pakalpojumu līgumu var grozīt vai
papildināt, šādi līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami
rakstveidā un pievienojami līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa.
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VI. Ugunsdzēsības palīgierīču izmantošanas kārtība
37. Par ugunsdzēsības palīgierīcēm uzskatāmi sekojoši ūdensvadu
tīklu elementi:
37.1. ugunsdzēsības hidranti;
37.2. ugunsgrēka dzēšanā izmantojamās apvadlīnijas.
38. Ja pakalpojumu lietotāja ūdens mērītāja mezglā ir apvadlīnija,
lai nodrošinātu iekšējo ugunsdzēsības hidrantu un iekšējo
ugunsdzēsības krānu darbību, pakalpojumu sniedzējs noplombē
apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī; pakalpojumu lietotājs ir
atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
39. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot
ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības
sistēmas pārbaudi; pakalpojumu lietotājam nekavējoties pēc
apvadlīnijas izmantošanas, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, jāizsauc
pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa plombes atjaunošanai.
40. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut
pakalpojumu lietotājam lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem,
ja par izlietoto ūdeni tiks samaksāts atbilstoši ūdens patēriņa
komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai pamatojoties uz
aprēķiniem.
41. Aizliegts:
41.1. novietot automašīnas, materiālus vai citā veidā apgrūtināt
piekļuvi atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
41.2. bojāt hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.

kanalizācijas sistēmu īpašniekam un krājrezervuāru notekūdeņu
izvedējam.
VIII. Atbildība par noteikumu neievērošanu
44. Par šo noteikumu 11.,14.2., 14.3., 41.1., 41.2., punktos noteikto
prasību neievērošanu:
44.1. fiziskām personām – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 150 euro;
44.2. juridiskām personām – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 750 euro.
45. Par šo noteikumu 13.6., 14.4., 21. punktos noteikto prasību
neievērošanu:
45.1. fiziskām personām – uzliek naudas sodu līdz 150 euro;
45.2. juridiskām personām – uzliek naudas sodu līdz 750 euro.
46. Par šo noteikumu 14.1., 18., 42.4., 42.5. punktos noteikto
prasību neievērošanu:
46.1. fiziskām personām – uzliek naudas sodu līdz 350 euro;
46.2. juridiskām personām – uzliek naudas sodu līdz 1400 euro.
47. Par šo noteikumu prasību atkārtotu neievērošanu viena gada
laikā:
47.1. fiziskām personām – uzliek naudas sodu 350 euro;
47.2. juridiskām personām – uzliek naudas sodu 1400 euro.
IX. Noteikumu izpildes kontrole
48. Šo noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolus par noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgi:
48.1. Ķeguma novada pašvaldības policijas amatpersonas;
48.2. Ķeguma novada pašvaldības amatpersonas, kuru tiesības
sastādīt administratīvo protokolu noteiktas ar domes priekšsēdētāja
rīkojumu.
49. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā
komisija.
50. Administratīvais sods par šo noteikumu neievērošanu neatbrīvo
pārkāpēju no pienākuma novērst pārkāpumu un atlīdzināt
materiālos zaudējumus.

VII. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība
42. Krājrezervuāru notekūdeņu izvedēja pienākumi ir:
42.1. slēgt līgumu ar notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieku
vai apsaimniekotāju;
42.2. slēgt līgumu ar pakalpojumu lietotāju par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu notekūdeņu izvešanu;
42.3. savāktos notekūdeņus pārvadāt tikai ar šim nolūkam
paredzēto specializēto transportlīdzekli;
42.4. savāktos notekūdeņus izliet tikai šim nolūkam paredzētās
vietās;
42.5. veikt savākto šķidro sadzīves atkritumu uzskaiti (datumi,
X. Noslēguma jautājums
adreses, apjomi) attiecīgajā administratīvajā teritorijā un pēc 51. Noteikumu 22. punkts stājas spēkā 1 (viena) gada laikā pēc šo
pieprasījuma sniegt ziņas pašvaldībai.
noteikumu spēkā stāšanās dienas.
43. Maksa par krājrezervuāra notekūdeņu izvedēja sniegtajiem
Domes priekšsēdētājs R.Ozols
pakalpojumiem tiek noteikta, savstarpēji vienojoties decentralizēto
20.01.2017.

Labas pārvaldības saukļi
sabiedrības informēšanai
7. Esi saprātīgs!
Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības
interesēm pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko
interešu ievērošana. Pieņemot lēmumus, valsts un pašvaldības
iestādei jānodrošina samērīgums starp privātpersonu un
sabiedrības interešu ievērošanu.
Atceries, ka ikviena cilvēka tiesības ir jāsamēro ar citu cilvēku
tiesībām.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017
Ķeguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Eiropas Kohēzijas fonda ietvaros Ķeguma novadā izbūvēti jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli, līdz ar
to nolūkā samazināt grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu ar sadzīves notekūdeņiem, nepieciešams veicināt
iedzīvotāju pieslēgšanos jaunajiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem.
Ķeguma novadā nav atbilstošu noteikumu, kas regulētu tiesiskās attiecības komunālo pakalpojumu
ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas jomā.
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; 43.panta pirmās daļas 11.apakšpunktu dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par pašvaldības
inženierkomunikāciju aizsardzību.
Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto daļu, vietējās
pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz:
1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas
un aizsardzības prasības;
3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos sistēmas ekspluatācijas lietošanas un
aizsardzības prasības;
4) brīvkrānu izmantošanas kārtību;
5) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.
Vietējās pašvaldības dome saistošajos noteikumos var paredzēt administratīvo atbildību par šā panta
ceturtās daļas 1.,2., 4. un 5.punktā minēto saistošo noteikumu pārkāpšanu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Projekts nosaka ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju un ņēmēju tiesības, pienākumus
un atbildību Ķeguma novada teritorijā, pievienošanās kārtību centralizētajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem, notekūdeņu kvalitātes kontroles kārtību, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un
būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumus, atbildību par noteikumu neievērošanu.
Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras ir Ķeguma pašvaldības ūdensapgādes
un kanalizācijas klienti un ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji, kā arī tām fiziskām un
juridiskām personām, kuras veic jebkura veida saimniecisko darbību Ķeguma novada inženierkomunikāciju
aizsargjoslās.

3. Informācija par
plānotā projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānotā projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt
jaunas darba vietas.

Ar šiem noteikumiem tiks atvieglota un uzlabota pakalpojuma pieejamība novada pašvaldības iedzīvotājiem
un novada teritorijā esošajiem komersantiem.

Ar šiem noteikumiem tiks atvieglota pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas administratīvā procedūra.
Nav notikušas
Domes priekšsēdētājs R.Ozols
20.01.2017.

(*) Redaktora piezīme
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Pieņemts Ķeguma novada pašvaldības budžets 2017. gadam
Izglītība.
Ķeguma novada pašvaldības budžets 2017. gadam
Lielākā nozares daļa pašvaldības izdevumos tiek piešķirta
izstrādāts, balstoties uz likumā „Par valsts budžetu 2017.
gadam” un citos spēkā esošos normatīvajos aktos paredzētajām izglītībai – 27% līdzekļu no kopbudžeta, EUR 1 685 962 ieskaitot
prasībām. Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžets valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām 2017. gada astoņiem
2017. gadam izveidots, sabalansējot izdevumu un ieņēmumu daļas mēnešiem (janvāris – augusts).
2016./2017. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojošajās
tā, ka atlikums uz gada beigām plānots EUR 77 225 apmērā.
skolās mācības uzsāka 392 skolēni, kas ir par 14 skolēniem vairāk
nekā iepriekšējā mācību gadā. Pirmsskolas izglītības iestādes
Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi.
2016./2017. mācību gadā apmeklē 213 audzēkņi, kas ir par 17
Budžeta kopējā summa kopā ar aizņēmumiem un speciālā
audzēkņiem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā.
budžeta līdzekļiem sastāda kopbudžetu EUR 6 311 053 apjomā.
Ķeguma novadā 2017. gadā turpinās skolēnu brīvpusdienu
Kopbudžeta īpatsvars uz vienu novada iedzīvotāju ir EUR 1073.
programma – pašvaldība finansē brīvpusdienas visiem pirmsskolas
Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iestāžu 5.-6. gadīgajiem audzēkņiem un visiem skolēniem no 5. līdz
iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļi, kas šajā 9. klasei ieskaitot, kā arī no 2017. gada 1. februāra brīvpusdienas
gadā kopumā plānoti EUR 3 942 894 apmērā un veido 66% no vidusskolas skolēniem Ķeguma komercnovirziena vidusskolā.
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Brīvpusdienas 1. - 4. klašu skolēniem tiek nodrošinātas no valsts
Pārējos ieņēmumus veido mērķdotācijas izglītības nozarei, dotācijas.
saņemtie maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, dažādas pašvaldību budžetā ieskaitāmās nodevas,
Sociālā aizsardzība.
soda naudas, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības
Sociālā aizsardzība aizņem 9% no novada budžeta izdevumu
daļas, pavisam EUR 565 774. Sociālā dienesta budžets kopā
īpašumu utt.
ir EUR 242 394, iekļaujot sociālos pabalstus, sociālās aprūpes
centra „Senliepas” budžeta izdevumi plānoti EUR 282 856 apmērā
Nodokļu ieņēmumi.
2017. gadā Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta un Ķeguma novada bāriņtiesas izdevumi EUR 40 524 apmērā.
ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 3 942 894 jeb EUR 670 uz Sociālie pabalsti Ķeguma novada iedzīvotājiem 2017. gadā
plānoti kopsummā EUR 100 450, kas ir 18% no kopējā nozarei
vienu Ķeguma novadā deklarēto iedzīvotāju.
paredzētā
finansējuma. 2017. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR
nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi, kā arī ņemtas vērā
3 551 733 apmērā, kas ir par 9% vairāk nekā 2016. gada faktiskā
izmaiņas maznodrošināto statusa iegūšanai un pabalstu apjomam.
izpilde.
Šajā budžeta sadaļā iekļauts arī nodarbinātības pasākumu
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrs galvenais
finansējums EUR 27 322 apmērā. Ķeguma novada pašvaldība
ieņēmumu avots Ķeguma novada pašvaldības budžetā, un tos 2017. arī 2017. gadā plāno piešķirt dažādus sociālos pabalstus un bērnu
gadā plānots iekasēt EUR 391 161 apmērā. Nodokļa ieņēmumi dzimšanas pabalstus, kuru apmēru ietekmē deklarētā dzīvesvieta,
2017. gadā plānoti, paredzot, ka Ķeguma novada pašvaldība bērnu skaits ģimenē u.c. faktori.
izmantos likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās
tiesības, tai skaitā nosakot, ka 2017. gadā:
Sabiedriskā kārtība.
• speciālās vērtības nodoklim lauku zemēm, kuru platība
Sabiedrisko kārtību un drošību Ķeguma novadā nodrošina
pārsniedz 3ha, tiks piemērots nodokļa pieauguma ierobežojums pašvaldības policija. 2017. gadā iedzīvotāju izsaukumu
10% apmērā pret 2016. gadam aprēķināto nodokli;
apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju
• vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas
apdraudošām būvēm tiks piemērota paaugstināta nodokļa vietu uzraudzībai plānots izlietot EUR 47 814.
likme 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības vai piekrītošās
Infrastruktūra.
zemes vērtības.
2017. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai
Nodokļa likmes 2017. gadā netiek mainītas.
Ķeguma
novada pašvaldības budžetā plānots finansējums EUR
Speciālais budžets 2017. gadā plānots EUR 356 076 apmērā,
1
168
132
apmērā.
ko veido dabas resursu nodokļa ieņēmumi EUR 20 000 apmērā,
Kā
būtiskākie
(bet ne tikai) novada infrastruktūras attīstības
autoceļu uzturēšanai paredzētā valsts dotācija EUR 163 978 un
pasākumi 2017. gadā paredzēti:
atlikums no iepriekšējā gada EUR 172 098 apmērā.
• lauku ceļu grants seguma atjaunošana, t.sk. ar Valsts kases
aizdevuma piesaisti;
Pašvaldības kopbudžeta izdevumi.
• apgaismojuma sakārtošana atsevišķos ielu, ceļu posmos;
Ķeguma novada pašvaldības 2017. gada kopbudžeta izdevumi • autobusa pieturvietas izbūve pie Ķeguma komercnovirziena
plānoti EUR 6 175 696 apmērā un sastāv no pamatbudžeta un
vidusskolas;
speciālā budžeta izdevumiem (attiecīgi EUR 5 877 752 un EUR • SAC „Senliepas” otrās kārtas izbūves tehniskā projekta
279 944).
izstrāde, t.sk. ar valsts dotācijas līdzekļiem;
Bāzes finansējumu visām pašvaldības iestādēm piešķir to • Birzgales dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija,
pamata funkciju īstenošanai. Papildus tam, iestādēm turpmākai
t.sk. ar valsts dotācijas līdzekļiem;
attīstībai un darbības uzlabošanai vēl pēc vienotiem kritērijiem • Muzeju infrastruktūras projekta īstenošana, t.sk. ES
struktūrfondu līdzekļi.
tiek piešķirti papildus finanšu līdzekļi, t. sk. investīciju projektiem.
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Parādsaistības.
Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā tiek plānota aizņēmumu
summa, ko paredzēts aizņemties pašvaldības investīciju projektu
īstenošanai kārtējā gadā, kā arī attiecīgi plānoti izdevumi.
Izdevumu daļā tiek plānoti arī nepieciešamie līdzekļi iepriekšējos
periodos uzņemto saistību izpildei, tai skaitā pamatsummas
atmaksai un procentu maksājumiem. Uz 2017. gada janvāri
pašvaldības kredītsaistību apjoms ir 6 676 085 EUR, tai skaitā
pašvaldības aizņēmumi par kopējo summu 5 183 032 EUR un
galvojumi par kopējo summu 1 493 053 EUR. Kopējais 2017. gada
saistību apjoms (%) attiecībā pret gada plānotajiem pamatbudžeta
ieņēmumiem ir 11,19%.
2017. gada budžetā plānots ņemt aizņēmumu 201 331
EUR apmērā, tai skaitā jauna autobusa iegādei 50145 EUR,
aktīvās atpūtas laukuma Rembatē projekta īstenošanai 11966
EUR, muzeju projekta īstenošanai 139220 EUR. 2017. gadā
kredītu pamatsummas atmaksa plānota 388 433 EUR apmērā un
kredītprocentu maksājumi 18 000 EUR apmērā.
Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

„Zied Zeme” aicina uz
semināru
PPP biedrība „Zied Zeme” aicina uz semināru par 4. projektu
pieņemšanas kārtu aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīva”.
Pasākuma programmā LEADER projekti, to realizēšana un
atskaišu sagatavošana, biedrību un nodibinājumu grāmatvedības
aktualitātes.
Pasākuma mērķis ir informēt biedrības un nodibinājumus
par aktuālo, izsludināto 4.projektu pieņemšanas kārtu aktivitātē
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīva” – LEADER projektu
sagatavošana un realizēšana, atskaišu sagatavošana un nodošana.
Izglītot biedrības un nodibinājumus par grāmatvedības gada
pārskata sastādīšanu, atskaišu nodošanu un aktuālo nodokļu
aprēķinu sistēmu.
Datums: 06.03.2017.
Vieta: Ogres novada dome, mazā sēžu zāle, Brīvības iela 33, Ogre
Laiks: 17:00 – 19:00

Izmisums un prieks
No 2014. gada oktobra darbojās Ķeguma
pensionāru biedrības „Radošā darbnīca”.
Katru sestdienu kopā sanāca rokdarbnieces,
lai mācītos jaunas rokdarbu tehnikas un
veidotu citādus čaklo roku darinājumus.
Uzrakstot projektu un iegūstot naudas
līdzekļus, varējām uzaicināt pasniedzējus,
kuri mums deva zināšanas un prasmes
dažādu veidu rokdarbos.
Viss labi iekārtotais un izveidotais
sabruka vienā dienā. 2016. gada 20. augustā
noplūda darbnīcas telpas. Darbnīcas
pastāvēšanas laikā tie bija jau trešie plūdi.
Ja pirmie divi nesa nelielus zaudējumus,
tad šie plūdi sagādāja pamatīgas raizes. No
telpas tika izsūknēti 3 m3 ūdens, vēl četras
dienas no ēkas pamatiem telpās ieplūda
ūdens. Rezultātā tika sabojātas mēbeles,
palīglīdzekļi, materiāli, rokdarbu grāmatas
Ķeguma novada svētku koncertā
„Svinēsim gaismu” 27. maijā sveiksim
„ĶEGUMA NOVADA
GAISMAS NESĒJU”!
Lūdzam izvirzīt kandidātus no
iedzīvotāju vidus, kuri ir paveikuši
labus un gaišus darbus novada labā.
Pieteikumus sūtīt līdz 15. aprīlim
elektroniski – tautasnams@kegums.lv
vai ienest personīgi
Ķeguma tautas namā.
Rembates tradīciju zālē ir
atsākušās radošās nodarbības, vadītāja
Kristīne Mālniece. Ikviens pirmsskolas
un skolas vecuma bērns tiek gaidīts.
Nodarbības notiek katru otrdienu un
trešdienu no plkst. 18.30. Informācija pa
tālruni – 27884206.

un žurnāli, kas nebija lietojami pat pēc
izžāvēšanas. Tā kā telpas bija ļoti mitras,
sienas sāka pārklāties ar triju krāsu pelējuma
sēni. Tas bija šoks. Divus mēnešus telpa
tika žāvēta un vēdināta. Tad sākās remonts.
Tagad visi darbi ir gandrīz pabeigti un
darbnīca atkal atvērs savas durvis, darboties
gribošām rokdarbniecēm un pārējiem, kuri
vēlas dalīties savās prasmēs ar citiem.
Paldies Ķeguma novada domes
priekšsēdētājam
Robertam
Ozolam,
par aktīvu iesaistīšanos plūdu cēloņa
meklēšanā un citu speciālistu pieaicināšanā,
lai atrastu un likvidētu iemeslu, kas
izraisīja telpu applūšanu. Paldies visiem
tehniskiem darbiniekiem, kuri palīdzēja
novērst postījumus. Īpašs paldies Vitālijam
Pugačam, kurš palīdzēja ar padomiem kā
arī piesaistīja savus darbiniekus, lai iekārtas

un mēbeles savestu kārtībā. Paldies izsoļu
rīkotājai Inārai Vītolai un visiem izsoles
dalībniekiem par ziedojumiem, no kuriem
varējām iegādāties jaunus materiālus. Esam
nonākuši „finiša taisnē”, vēl jālikvidē nelieli
trūkumi un varēsim atsākt savu darbību.
Plānojam atvērt darbnīcu šā gada 3.
martā. Darbnīca būs atvērta no plkst.
10.00 līdz plkst. 16.00. Darbnīcā varēs
apskatīt rokdarbu izstādi, kā arī iegādāties
iepatikušos
darbiņus.
Būs
iespēja,
vienojoties ar rokdarbniecēm, pasūtīt sev
vēlamo rokdarbu, kā arī piemeklēt kādu
interesantu dāvaniņu jubilejās. Gaidīšu
jaunas dalībnieces mūsu pulciņā!
Vija Vollenberga,
Darbnīcas vadītāja

Aicinām uz angļu valodas pēcpusdienām pirmsskolas bērnus un jaunāko klašu skolēnus!
Nodarbības notiks piektdienās Ķeguma dienas centrā!
Nodarbības ir maksas, pirmā nodarbība ir bezmaksas.
Nodarbības sāksim jau no marta vidus. Sekojiet jaunumiem e-pastā.
Pieteikumus gaidām uz e-pastu mazieangli@gmail.com.
Sīkāka informācija pa tālruni – 26527300 (Linda Vītiņa)
Sieviešu klubs „Ķeguma saulespuķes”
2017. gada 30. martā plkst. 18.30
organizē bezmaksas semināru
Ķeguma pilsētas bibliotēkā.
Semināru vadīs socionikas maģistre
Velta Līvija Miķelsone.
Socionika – pirmais solis sevis, otra cilvēka izzināšanā. Uzzinot savu sociotipu,
iespējams izvēlēties visatbilstošāko karjeras virzienu, uzzinot otra sociotipu, iespējams,
precīzi prognozēt, kādas attiecības veidosies nākotnē. Tas ir arī ideāls instruments
komfortablu grupu veidošanā. Semināra gaitā kopā mācoties, katrs uzzinās savu tipu.
Semināra beigās varēs iegādāties Veltas Līvijas Miķelsones grāmatu „Atrodi sevi!”.
Informācija pa tālr. 26351380.
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Gatavojoties vēlēšanām, Centrālā
vēlēšanu komisija atgādina par
svarīgāko:
Pašvaldību vēlēšanu kārtība paredz,
ka vēlētājam ir tiesības vēlēt tajā
pašvaldībā, kur ir viņa reģistrētā
dzīvesvieta, vai pašvaldībā, kurā
vēlētājam pieder likumā noteiktā
kārtībā
reģistrēts
nekustamais
īpašums.
Vēlētāji, kuru faktiskā un deklarētā
dzīvesvieta ir atšķirīgās pašvaldībās,
bet, kuri vēlēšanās gribētu balsot
pašvaldībā, kur aizrit viņu ikdiena,
līdz 5. martam var deklarēt savu
faktisko dzīvesvietu.
Par to, kā deklarēt dzīvesvietu, var
uzzināt Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes (PMLP) mājaslapā
www.pmlp.gov.lv.
Savukārt
pieteikties
balsot
pašvaldībā, kur vēlētājam pieder
nekustamais īpašums, būs iespējams
līdz 16. maijam. Jāatceras, ka katram
vēlētājam vēlēšanās ir viena balss,
tāpēc balsot vairākās pašvaldībās nav
iespējams.
CVK Informācijas nodaļa

Frizieru un floristu šovs, kas bija
paredzēts Ķeguma tautas namā
11.03.2017. TIEK PĀRCELTS
UZ RUDENI. Lūgums sekot līdzi
aktuālajai informācijai.

„Advokātu dienas 2017“ ietvaros
zvērināta advokāte Ilze Skačkova
sniegs bezmaksas juridiskās
konsultācijas Ķeguma novadā:
• 14. martā no plkst. 14.00 līdz 19.00
Rem-batē – Pakalpojumu centrā,
Lielvārdes ielā 3;
• 15. martā no plkst. 14.00 līdz 19.00
Ķegumā – dienas centra telpās, Liepu
alejā 1 b;
• 16. martā no plkst. 14.00 līdz 19.00
Tomē – dienas centra telpās „Ābelītes”;
• 17. martā no plkst. 14.00 līdz 19.00
Birzgalē – pagasta pārvaldes ēkā.
Pieteikties konsultācijai var pa tālruni
26810464. Sīkāka informācija pieejam
tīmeklī – www.kegumanovads.lv
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LĪDZJŪTĪBAS
Virs galvas priedes
Teic vārdus dziesmai
Iesāktai un nepabeigtai,
Teic ardievas dzīvei – aizejošai.
/A. Skujiņa/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Guntras Prūses un Jura Prūša tuviniekiem.
Sērojam kopā.
SIA „Ķeguma Stars” kolektīvs
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij,
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,
Viju Jaunzemu mūžības ceļos pavadot.
Ķeguma novada bibliotēkas kolektīvs
Prāts negrib noticēt,
Ka sirds, kas prata
Tik daudz citiem dot,
Nu salto taku tagad aizies viena.
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem,
Vijai Jaunzemai mūžībā aizejot.
Deju kolektīvs „Rasa”

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Harijam
Jaunzemam no sievas uz mūžu atvadoties.
Birzgales pensionāru biedrība „Viršu laiks”

SĒRU VĒSTS
Kur nu vārdi, kur nu smiekli?
Kas mums mīļi blakus stās?
Lielais miers tik viegli, viegli
Tavai sirdij pieskārās.
/M. Ķempe/
Visdziļākā līdzjūtība Vijas Jaunzemas
piederīgajiem, aizvadot viņu mūžībā.
Sieviešu klubs „Ķeguma saulespuķes”
Raudāt nevajaga,
Skumstiet, tikai skumstiet…
Tur, kur beidzas taka,
Slejas jauni jumti.
Ziedu kalna galā
Noraudzīšos dienām,
Nepalikšu malā –
Nepalikt man vienam.
/I. Bērsons/

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
/M. Zviedre/
Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:
Anatolijs Karaļkevičs (1956)
Lilita Mūrniece (1957)
Ērika Skrīvere (1925)
Vija Jaunzema (1937)
Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mūžībā
aizgājušo
Ilga Viktorova (1937)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Visdziļāko līdzjūtību izsakām šajā
skumjajā brīdī zaudējot vecvecmammu,
Kaspar.
Tavi klasesbiedri un audzinātāja

Paldies Tomes kapu pārzinei
Amanes kundzei par sapratni,
izpalīdzību un iejūtību.
Dzidra, Austra, Vilija

Izsakām vissirsnīgāko
pateicību visiem, kuri bija atnākuši
pēdējā gaitā pavadīt
Viju Jaunzemi
un domās bija kopā ar mums
smagajā atvadu brīdī.
Harijs, bērni, mazbērns
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IN MEMORIUM
Vija Jaunzema (dzimusi Krēsliņa)
1937.gada 24.aprīlis – 2017.gada 14.februāris
Ne katram tas ir lemts –
Tā mūžu nodzīvot, kā tikai retais prot –
Dot gaismu citiem, pašam sadegot…
14. februārī mūžībā aizgājusi mūsu novadniece, titula
„Ķeguma novada lepnums 2008” ieguvēja, Ķeguma novada
pensionāru biedrības aktīva, zinoša dalībniece, sirsnīga, atsaucīga
un mīloša sieviete, māte, cilvēks – Vija Jaunzema.
Vijas Jaunzemas nozīmīga mūža daļa 22 darba gadu garumā
aizritējusi, kontrolējot Pļaviņu HES hidrobūves, par ko saņemti
apbalvojumi: Vissavienības Tautas sasniegumu izstādes zelta
medaļa un Latvenergo darba veterāna nosaukums. Atmodas laikā
strādājusi savā pamatprofesijā (zemes ierīkotāja, mērniece) Valles
pagastā, vēlāk Aizkraukles pilsētas domē. Sasniedzot pensijas
gadus, Vija Jaunzema turpināja savas darba gaitas un izstrādāja
pirmos Teritoriju plānojumus Ķeguma pilsētai un Jumpravas
pagastam, piedalījās arī Lēdmanes pagasta teritorijas plānojuma
izstrādē, kā arī vēlākajos gados piedalījās šo plānošanas
dokumentu aktualizācijā un pārstrādē.
Vija Jaunzema vienmēr ir bijusi aktīva sabiedrības pārstāve,
iesaistījās Ķeguma novada sabiedriskajā dzīvē. 2007. gadā tika
dibināta Ķeguma novada pensionāru biedrība, kuras izveidē
un darbībā liela loma bijusi arī Vijai Jaunzemai. Viņa biedrībā
izstrādāja un vadīja 15 dažāda līmeņa projektus, sākot ar
datorprasmju apguvi un nūjošanas aktivitātēm senioriem, līdz
pat darba telpu un radošās darbnīcas izveidei biedrībai un novada
senioriem. Zied zeme atbalstītā projekta ietvaros darbnīcas telpas
tika aprīkotas ar divām lielām un piecām mazām stellēm, kā arī
materiāliem aušanai un izšūšanai. Cita projekta ietvaros iegādāti
tērpi dāmu deju grupai „Rasa”, kuras dibinātāja 2008. gadā bija
arī Vija Jaunzema.
Vija Jaunzema ļoti labprāt atbalstīja un piedalījās dažādos
pašvaldības organizētajos pasākumos un norisēs. Aktīvi un
nenogurstoši līdzdarbojās novada kultūras un sabiedriskajā
dzīvē. 2008. gadā viņa iesaistījās konkursa „Veidosim skaistu
un sakoptu savu novadu” komisijas darbā, vēlāk darbojas arī
Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektu konkursa komisijā un Nevalstisko organizāciju atbalsta
fonda komisijā. Vēl pagājušajā vasarā darbojās komisijā, kas
vērtēja novada sakoptāko sētu. Vija Jaunzema dedzīgi iestājās
par novadnieka Jāzepa Osmaņa piemiņas saglabāšanu Ķeguma
novada muzejā.
Apbrīnojamas bija Vijas Jaunzemas darba spējas, erudīcija,
gribasspēks un ideju daudzveidība. Tās viņa realizēja, ne tikai
senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai Ķegumā, bet arī darbojoties
sieviešu klubā „Saulespuķes”. Vija Jaunzema bija atsaucīga,
pretimnākoša un dāsna, nevienam neliedza savu padomu vai
atbalstu. Laba saimniece un lieliska dārzniece. Vija Jaunzema
nebaidījās paust savu viedokli, bija godīga un korekta savos
izteikumos.
Par vienu no likteņa lielākajām dāvanām varam uzskatīt
satikšanos ar cilvēkiem, kuri ar atsaucību un piemēru – gan
lielās, gan mazās lietās, dalās ar sev blakus esošajiem cilvēkiem.
Negadās bieži satikt cilvēku, par kuru zini – viņš vienmēr būs
patiess, īsts un uzticams, kurš arī citu dzīves dara bagātākas un
interesantākas. Un tāda bija mūsu Vija…

Daudz spēka un prasmes ir prasījis viņas pašaizliedzīgais,
priekšzīmīgais dzīves gājums – būt aktīvai sabiedriskajā dzīvē,
un vienlaikus arī mīļai, labai, stiprai savas ģimenes vidū.
Tieši tāpēc 2008. gadā, kad pašvaldība pirmo reizi aicināja
ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties titula „Ķeguma novada
lepnums” apzināšanā, šim titulam tika izvirzīti un to kā vieni
no pirmajiem saņēma Vija un Harijs Jaunzemi par darba
ieguldījumu Ķeguma novada kultūras un sabiedriskajā
dzīvē, par paveikto, radīto un sniegto visiem Ķeguma, Tomes un
Rembates ļaudīm.
„Ķeguma novada lepnums” grāmatā Vija Jaunzema 2008.
gada 23. novembrī ir ierakstījusi šādu novēlējumu saviem
novadniekiem:
„Laimes vārds ir īss un skarbs – Darbs.
Laime neslēpjas snaudā,
Ne baudā, ne naudā,
Bet dīgstošā rudzu graudā.
Laime nav panākumos
Ne jaunos, ne pērnos,
Laime ir mūsu bērnos.
To der visiem zināt –
Laimi nevar uzdāvināt.
Kas pats sev ceļu dzīvē šķir
Tas, mērķi sasniedzis, laimīgs ir.
/J.Osmanis/
Visiem novada ļaudīm vispatiesākie laimes un veiksmes
vēlējumi.”
Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību sakarā ar
lielo zaudējumu un esam kopā ar Vijas Jaunzemas ģimeni,
piederīgajiem un draugiem, viņu mūžībā pavadot.
Ķeguma novada dome,
Ķeguma novada pensionāru biedrība
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KULTŪRAS PASĀKUMI
Birzgales pensionāru biedrība „Viršu laiks”
aicina 4. martā plkst. 11.00
Birzgales tautas namā
apmeklēt lekciju „Tuvojas sējas laiks”.
Savā pieredzē „No stādiņa līdz tomātam”
dalīsies dārzkopības speciāliste Anita Eglīte.
„No sēklas līdz stādiņam” informāciju sniegs
stādu audzētavas „Kļaviņas” speciāliste
Kristīne Kalniņa. Dalības maksa – 2 EUR.
Tālrunis informācijai – 29361490.
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.

18. martā no plkst. 21.00 – 03.00
Rembates tradīciju zālē
Pavasara balle.
Par mūziku gādās grupa „RĪB”.
Ieejas maksa – 3 EUR.
Galdiņu skaits ierobežots!
Rezervācija, zvanot pa tālruni – 27884206.
18. martā plkst. 22.00
Birzgales tautas namā
atpūtas vakars kopā ar grupu
„TRANZĪTS” un DJ Ralfs.
Ieejas maksa – 4 EUR. Galdiņu rezervēt var
līdz 17. martam pa tālruni – 29424612.

19. martā plkst. 6.00 no rīta
Lielās dienas saullēkta sagaidīšana
kopā ar folkloras kopu „Graudi”. Tomē pie
„Naktspērļu” upītes
(Baldones ceļš mājas „Zarukalni”).
10.03., 24.03., 07.04., 21.04.
Mazgāšanās upītē, putnu dzīšana, Saules
Ķeguma dienas centrā no plkst. 18.30 – 22.00 sagaidīšana ar dziesmām, pēršanās ar pūpolu
Brīvie danču muzikanti aicina apgūt
vai plaucētu bērzu zariem, šūpoļu kāršana, un
latviešu, lietuviešu, igauņu un citu
citi tradicionālie rituāli auglības, veselības un
kaimiņtautu seno daņču rakstus.
skaistuma nodrošināšanai.
Tālrunis informācijai – 29496869 (Līga),
Svētku noskaņai palīdzēs līdzi paņemtie
Ieeja par ziedojumu.
pūpolu un izplaukušie bērzu zari, kārklu
šautriņas, vilnas dzīpari, dzērvenītes, kā arī
11. martā plkst. 16.00
krāsainas dzijas pīnītes šūpoļu rotāšanai
Birzgales tautas namā notiks
un, protams, krāsotas olas, kas domātas gan
pūtēju orķestra „Birzgale’’
ziedošanai šūpolēm, zīlēšanai, sacensībai,
35 radošo darba gadu
gan pašu ēšanai, gan citu cienāšanai un
jubilejas koncerts.
dāvināšanai par šūpoļu kārumu un šūpošanu.

Aicināti visi mūzikas cienītāji un
bijušie dalībnieki.

Tomes sieviešu biedrība „Ābele”
16. martā organizē braucienu
uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un
Latvijas Kara muzeju.
Ieejas maksa muzejos, gida pakalpojumi un
ceļa izdevumi – 10 eiro.
Pieteikties, zvanot pa tālruni – 26438089.
18. martā plkst. 9.00
Ķeguma dienas centrā
viesosies SIA „Veselības centrs 4”.
Būs pieejama vēnu speciālista konsultācija
(maksas pakalpojums), pierakstīties var pa
tālruni – 20550550.
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Tomes tautas namā līdz 20. martam
no pirmdienas līdz ceturtdienai
(plkst. 10.00 – 13.00, plkst. 18.00 – 20.00)
apskatāmi Ķeguma pieaugušo
mākslas studijas darbi.
Autori: Sanita Tošena, Māra Trauberga,
Inese Paegle.
Dūlu nedēļas ietvaros,
22. martā plkst. 11.00
Ķeguma dienas centrā
aicinām Jūs uz tikšanos ar dūlām!
Runāsim, kas ir dūlas atbalsts ģimenei,
kā dūla var atbalstīt ģimeni gaidību laikā,
dzemdībās un pēcdzemdību periodā.
Pasākums ir bezmaksas.

„Visiem kopīgos ciešanu vārdos
Uzplaukst mirkļi, kam
Jāpaliek dzīviem, –
/K. Apškrūma/
24. martā Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas pasākums, plkst. 13.00
tikšanās Rembatē pie piemiņas akmens.
Informācija pa tālruni – 22010300.
Aicinām visus iedzīvotājus
25. martā no plkst. 20.30 – 21.30
pievienoties akcijai „Zemes stunda”
simboliski izslēdzot gaismas objektus.
25. martā plkst. 19.00
Ķeguma tautas namā
komiķa Maksima Trivaškeviča
„Stand-up izrāde latviešu valodā”.
Ieejas maksa – 2 EUR.
26. martā plkst. 11.00
Birzgales tautas namā
biedrība „JADARA” aicina
uz praktiskām nodarbībām,
kurās apgūsim
floristikas un dekorēšanas pamatus.
Iemācīsimies kā ar vienkāršām lietām var
skaisti noformēt telpas, svētku galdu u.c.
Dalības maksa – 3 EUR.
Nodarbībām pieteikties var līdz 23. martam
pa tālruni – 29424612.
Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre –
Ķegums” aicina uz ikgadējo pavasara
labdarības izsoli 8. aprīlī plkst. 11.00
Ķeguma tautas namā.
Aicinām padomāt par iegūto līdzekļu
izlietojuma mērķi!
15. aprīlī plkst. 16.00
Birzgales tautas namā viesosies
Viktors Zemgals ar solokoncertu
„Tikai Tev!” Biļetes iepriekšpārdošanā –
3 EUR, Koncerta dienā – 5 EUR.
Sēdvietas numurētas.
Tālrunis informācijai – 29424612.
No Rembates tiks organizēts transports.
Sīkāka informācija par transportu,
zvanot pa tālruni – 27884206.
Tomes tautas nams
20. aprīlī organizē braucienu uz Dailes
teātra izrādi „Doriana Greja portrets”.
Biļetes cena – 8 eiro, ceļš – 5 eiro.
Pieteikties un samaksāt līdz 10. martam,
zvanot pa tālruni– 27843230.
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