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ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

2017.GADA 3.JŪNIJA ĶEGUMA NOVADA
DOMES VĒLĒŠANU REZULTĀTI
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ir
apkopojusi provizoriskos vēlēšanu rezultātus.
Šogad Ķeguma novada domes vēlēšanās ir
piedalījušies 52,48% jeb 4537 balsstiesīgo.
Vislielāko atbalstu vēlēšanās ir ieguvusi
„Latvijas Zemnieku savienība” (28,18%),
iegūstot 5 vietas – Pāvels Kotāns, Ilmārs
Zemnieks, Valentīns Pastars, Tadeušs Vaļevko
un Rita Reinsone. Ar 20,96% vēlētāju atbalstu
un trīs deputātu mandātus ieguvusi „Jaunā
konservatīvā partija” – Imants Smirnovs,
Kristaps Rūde un Kristaps Reķis. Divas
vietas Ķeguma domē ir ieguvušas trīs partijas:
Vidzemes partija (15,33%) – Raivis Ūzuls un
Dace Māliņa, „No sirds Latvijai” (12,60%)

Es redzēju Jāņu nakti
Trīs saulītes uzlēcam.
Viena zelta, otra vara,
Trešā tīra sudrabiņa.
/Latviešu tautas dziesma/

– Vladimirs Samohins un Gundars Vērītis,
„Latvijas Zaļā partija” (11,09%) – Roberts
Ozols un Viesturs Teicāns. Piecu procentu
robežu pārsniedza arī sociāldemokrātiskā
partija „Saskaņa” (5,59%), no kuras vienu
deputāta mandātu ieguva Ojārs Meiris.
No astoņiem deputātu kandidātu sarakstiem,
seši ir iekļuvuši Ķeguma novada domē,
savukārt piecu procentu barjeru nepārsniedza
divas partijas – „Reģionu alianse” (4,24%) un
„Progresīvie” (1,09%).
Par
CVK
apkopotajiem
vēlēšanu
rezultātiem un deputātu kandidātu iegūtajām
balsīm varēsiet lasīt jūlija avīzes numurā.

Lai gada gaišākajā naktī
spoži deg Jāņuguns liesmas,
un katrā sētā skan Līgo dziesmas!

2017. gada 9. jūnijs

Nepūlies iemantot pasauli,
Tā jau ir Tevī.
Tu tikai ej pa sauli
Un saullēktus glabā sevī.
/L. Ikere/
Sveicam visus JŪNIJA jubilārus!

Šī mēneša gaviļnieki:
Ziedone Līce
Viktors Mūzis
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Ķeguma novada dome sveic vasaras saulgriežos!

Laulības!

Balta, balta šodien diena,
Laikam divas saules spīd.
Lai jūsu mīlas pilnās sirdīs
Silts un zeltains mirdzums krīt.

60

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza:
Edgars Šulcs un Inese Šišova,
Sergejs Barnašs un Lolita Vanaga,
Edgars Žaugre un Sintija Ludzeniece.
Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza
Kaspars Mucenieks un Anita Sudnika.

55

Sveiicam
Sveicam!

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

Nākamais laikraksta numurs iznāks
7. jūlijā. Publikācijas ar ilustratīvo
materiālu lūdzam iesūtīt
līdz 18. jūnijam uz
e-pastu: avize@kegums.lv
„Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī
tīmeklī www.kegumanovads.lv
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Gunārs Trencis
Skaidrīte Antipova
Inta Auzāne
Pēteris Cepurītis
Bronislava Isačenko
Ida Ivanova
Līvija Irma Jagare
Viktorija Lāce
Antoņina Skrīvele
Ņina Stīpiņa
Antoņina Strēlniece
Jānis Brauns
Arvīds Grieze
Ilga Lande
Ziedonis Valdis
Zabarovskis
Jānis Blumbergs
Valentīna Kauļa
Tatjana Vējone
Anita Brinka
Romans Maļavko
Anatolijs Božanovs
Ilga Gredzena
Velta Kormoša
Nikolajs Potjomkins
Marija Tarvida
Oļegs Vandiševs
Richard Waldron
Janīna Andža
Tatjana Bardiša
Jānis Bekins
Andrejs Cvirko
Iveta Koluža
Dace Ločmele
Līga Paukšte
Ārija Šteina
Aivars Viļums
Dace Zēmane
Aija Ābele
Jolanta Derkača
Arnis Kalniņš
Ērika Narovska
Anatolijs Potjomkins
Boriss Potjomkins
Andris Savins
Juris Seilis
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N O VA D A D O M E S S Ē D E S
Ķeguma novada dome maijā
Ievēlēja Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā
Natāliju Aprāni.
Par ilggadēju ieguldījumu Ķeguma tautas nama bērnu
popgrupas „Sienāži” darbībā un sakarā ar popgrupas „Sienāži” 20
gadu jubileju piešķīra Atzinības rakstu un naudas balvu Sarmītei
Viļumai un Modrim Krūmiņam.
Piešķīra nekustamo īpašumu (Birzes iela 23, Birzes iela 25,
Priežu iela 36, Saules iela 7, Ķegumā) īpašniekiem līdzfinansējumu
par pieslēgumu ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
Apstiprināja:
· Birzgales pamatskolas nolikumu, Iepirkumu komisijas
nolikumu, Ķeguma novada bāriņtiesas Ētikas kodeksu.
· Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu „Gaismiņa” un
„Birztaliņa” darba režīmu 2017.gada vasaras mēnešiem.
Nolēma:
· segt ēdināšanas izmaksas visiem 1. – 12.klašu skolēniem un
Ķeguma novada pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem;
· segt ēdināšanas izdevumus Ķeguma novada pašvaldības
izglītības iestāžu skolēniem, kuri piedalās novadu mācību
priekšmetu olimpiādēs;
· segt ceļa izdevumus Ķeguma novada pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamajiem, kuri saistīti ar piedalīšanos novadu,
reģionālajās, republikas un starptautiskajās mācību priekšmetu
olimpiādēs. Noteica dienas naudu 7 EUR (septiņi euro) katram
Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnam, kurš
piedalās reģionālajās, republikas mācību priekšmetu olimpiādēs;
· piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības
(turpmāk – PPPB) „Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ceturtajā projektu
iesniegumu pieņemšanas ar sekojošiem projektu iesiegumiem:
- rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem” – „Robotikas attīstība Ķeguma novadā”
par kopējo summu līdz EUR 19104,36;
- rīcībā 2.1. „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un
kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai” – „Ķeguma dabas taka” par kopējo summu
līdz EUR 89451,98;
· garantēt pašvaldības līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta
līdzekļiem realizācijai PPPB „Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 otrajā projektu
iesniegumu pieņemšanas kārtā:
- EUR 333,48 apmērā projekta „Bērnu un jauniešu drošības
uzlabošana Birzgales ciema aktīvās atpūtas vietās” rīcībā

2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem, biedrībai „JADARA”;
- EUR 2150 apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem
projekta „Ķeguma evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijas
labiekārtošana” rīcībā 2.1. „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot
dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai”, biedrībai „Ķeguma evaņģēliski
luteriskā draudze”;
· piedalīties Rietumu Bankas labdarības fonda pilsētvides
labiekārtošanas un attīstības programmas projektu konkursā.
Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Ķeguma pilsētas
pludmales attīstība”.
Atbalstīja 14 Ķeguma novada domes finansētu skolēnu
darba vietu izveidi pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros un nodrošināt tām pilnu
pašvaldības budžeta finansējumu.
Noteica investīciju projektu „Ķeguma ambulances pieejamības
uzlabošana” kā Ķeguma novada pašvaldības prioritāro investīciju
projektu. Projekta īstenošanai nolēma ņemt aizņēmumu Valsts
Kasē EUR 27820 apmērā.
Noteica maksu par Ķeguma novada skolu sporta zāļu
izmantošanu.
Izdarīja grozījumus Ķeguma novada domes 2015.gada
23.septembra noteikumos (lēmums Nr.350) „Ķeguma novada
bērnu – jauniešu sporta pulciņu darbības un finansēšanas kārtības
noteikumi”, papildinot tos ar 2.21. punktu šādā redakcijā:
„2.21. Sporta pulciņa vadītājs nav tiesīgs saņemt papildus
atalgojumu – vecāku līdzfinansējumu par Ķeguma novada domes
finansēto sporta pulciņu”.
Prezicēja saistošos noteikumus Nr.3/2017 „Nolikums par
licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta”.

No 26.jūnija līdz 20.augustam,
Ķeguma dienas centram tiks mainīts darba laiks:
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
Sestdienās
Svētdienās

09.00 – 21.00
09.00 – 21.00
09.00 – 21.00
09.00 – 21.00
09.00 – 21.00
09.00 – 18.00
Slēgts

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīms vasaras mēnešos
VPII „Gaismiņa”
Laiks
Darba režīms
VPII „Gaismiņa” strādā,
05.06.2017. – 22.06.2017.
ņemot vērā faktisko bērnu skaitu
26.06.2017. – 30.06.2017.
Strādā apvienotās grupas
03.07.2017. – 28.07.2017.

Strādā viena apvienotā grupa

31.07.2017. – 04.08.2017.

Strādā apvienotās grupas
VPII „Gaismiņa” strādā,
ņemot vērā faktisko
bērnu skaitu
Strādā visas grupiņas

07.08.2017. – 11.08.2017.
No 14.08.2017.
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VPII „Birztaliņa”
Laiks
Darba režīms
VPII „Birztaliņa” strādā, ņemot vērā
05.06.2017. – 22.06.2017.
faktisko bērnu skaitu, diennakts
grupa, ja būs pieprasījums
26.06.2017. – 30.06.2017.
Strādā viena apvienotā grupa
VPII „Birztaliņa” nestrādā,
03.07.2017. – 28.07.2017.
ja nepieciešams, bērnus uzņem
Ķeguma VPII “Gaismiņa”
VPII „Birztaliņa” strādā,
31.07.2017. – 11.08.2017.
ņemot vērā faktisko bērnu skaitu
No 14.08.2017
VPII „Birztaliņa” strādā visas grupiņas
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2017.gada 19.aprīlī
Nr. 3/2017 APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2017.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.134 (protokols Nr.12, 10.§)
precizēti ar Ķeguma novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu Nr.188 (protokols Nr.15,11.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

ĶEGUMĀ

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta 5.daļu,
I. Vispārīgie jautājumi
1. Licencētās makšķerēšanas vieta Daugavā lejpus Ķeguma HES
aizsprosta atrodas Ķeguma novada administratīvajā teritorijā un
saskaņā ar Civillikuma I pielikumu (1102.pantam) ir publiska
ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.
2. Licencētā makšķerēšana Daugavā lejpus Ķeguma HES
spēkstacijas aizsprosta tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, pamatojoties uz
Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2015.
gada 22.decembra noteikumu Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 5.2.apakšpunktu, lai
pieļautu regulētu limitēta apjoma makšķerēšanu šī Nolikuma 4.
punktā norādītajā Daugavas posmā un racionāli izmantotu vērtīgo
zivju krājumus šajos ūdeņos, regulējot makšķernieku, vēžotāju un
zemūdens mednieku skaitu, papildinātu zivju resursus, tos aizsargātu
un attīstītu makšķerēšanas vietas infrastruktūru.
Licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES
spēkstacijas aizsprosta organizē biedrība „Vides Aizsardzības
Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma novads, LV – 5020,
tālrunis 29411377, e-pasts: atbalsts@inspektori.lv, reģistrācijas
Nr. 50008135431), saskaņā ar Ķeguma novada domes 2017.gada
1.februāra pilnvarojuma līgumu Nr. KNP/2.2-13/17/4 (pielikums
apskatāms tīmeklī www.kegumanovads.lv).

teritorijā, vides aizsardzības un sabiedriskās kārtības jautājumos
darbojas šo jomu regulējošie spēkā esošie normatīvie akti.
IV. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm
(pielikumi apskatāmi tīmeklī www.kegumanovads.lv)
7. Licencētās makšķerēšanas posmā lejpus Ķeguma HES aizsprosta
1000 m zonā licencētā makšķerēšana atļauta, iegādājoties kādu no
šādām licencēm:
7.1. vienas dienas licence makšķerēšanai no krasta, periodā no 1. jūnija
līdz 28.(29.) februārim – cena 1.50 EUR;
7.2. vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas (arī ziemas laikā
bez ledus apstākļos), periodā no 1.jūnija līdz 28.(29.) februārim –
cena 4.50 EUR;
7.3. pavasara vienas dienas licence makšķerēšanai no krasta, periodā
no 1.marta līdz 31. maijam – cena 4.50 EUR;
7.4. pavasara vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas periodā
no 1.maija līdz 31.maijam – cena 10.00 EUR;
7.5. vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai no krasta, periodā
no 1.jūnija līdz 28.(29.) februārim – cena 1.00 EUR;
7.6. mēneša licence makšķerēšanai no krasta, periodā no 1. jūnija
līdz 28.(29.) februārim – cena 15.00 EUR;
7.7. gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta vai no laivas
(izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1.marta līdz
30.aprīlim).

V. Makšķerēšanas licenču ar atvieglojumiem piešķiršanas
kārtība
8. Makšķerniekiem – bērniem un pusaudžiem vecumā līdz
16 gadiem un personām, kuras vecākas par 65 gadiem un
personām ar invaliditāti, iegādājoties vienas dienas licenci ar
atlaidi makšķerēšanai no krasta periodā no 1.jūnija līdz 28.(29.)
februārim (turpmāk – vienas dienas licence ar atlaidi), ir attiecīgi
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai invaliditātes apliecība.
Tiesības iegādāties vienas dienas licenci ar atlaidi ir arī licencētās
makšķerēšanas vietas krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes
locekļiem saskaņā ar Ķeguma novada domes apstiprinātu sarakstu.
Pavasara vienas dienas licencēm nav piemērota atlaide. Vienas
dienas licenču ar atlaidi skaits tiek noteikts ne vairāk kā 200 licences
mēnesī.
9. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta vai no laivas
(izņemot laika periodu no 1.marta līdz 30.aprīlim) (turpmāk –
gada bezmaksas licence) (šī nolikuma 8.7.punkts) izsniedz
Ķeguma novadā deklarētajām personām, kurām piešķirts trūcīgas
vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, uz laiku, kamēr
personai ir iepriekšminētais statuss, ko apliecina attiecīgās
pašvaldības Sociālā dienesta izsniegta izziņa par statusa piešķiršanu,
kā arī biedrības „Vides Aizsardzības Asociācija” biedriem, kas
piedalās zivju resursu un dabas aizsardzības pasākumos (pielikums
apskatāms tīmeklī www.kegumanovads.lv), saskaņā ar pašvaldības
un biedrības valdes savstarpēji saskaņotu lēmumu. Minētajām
personām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un biedrības
III. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības
6. Licencētās makšķerēšanas posmā (pielikums apskatāms tīmeklī biedra apliecība.
www.kegumanovads.lv) lejpus Ķeguma HES aizsprosta, kurā tiek 10. Gada bezmaksas licenču limits nedrīkst pārsniegt 20 licences
īstenota licencētā makšķerēšana, un, kas atrodas Ķeguma novada gadā, kuru izlietojums tiek noteikts ar Ķeguma novada domes
II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
3. Licencētās makšķerēšanas vieta Daugavā lejpus Ķeguma
HES spēkstacijas aizsprosta (pielikums apskatāms tīmeklī
www.kegumanovads.lv) atrodas Daugavas posmā 1000 m lejup pa
straumi no Ķeguma HES spēkstacijas aizsprosta, izslēdzot upes
posmu, kas ietilpst Ķeguma HES aizsprosta aizsargjoslas zonā –
no labā krasta puses 435 metrus lejpus aizsprosta, bet no kreisā
krasta puses 570 metrus lejpus aizsprosta (turpmāk – licencētās
makšķerēšanas posms lejpus Ķeguma HES). Ķeguma HES
aizsprosta aizsargjoslas dabā ir apzīmētas ar informatīvajām zīmēm.
Licencētās makšķerēšanas posms ir iezīmēts ar krastā izvietotām
norādēm un informatīvajām zīmēm, kas norāda par licencēto
makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES (pielikums apskatāms
tīmeklī www.kegumanovads.lv).
4. Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā Ministru kabineta 2015.
gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi”, ievērojot šādus papildus nosacījumus:
4.1 aizliegts vēžot;
4.2 aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.
5. Jebkāda veida makšķerēšana no krasta vai no laivas Ķeguma
HES aizsprosta aizsargjoslas zonā, no labā krasta puses 435 metrus
lejpus aizsprosta, bet no kreisajā krasta puses 570 metrus lejpus
spēkstacijas aizsprosta, ir aizliegta. Makšķerēšanas licence nedod
tiesības tās īpašniekam atrasties minētajā HES aizsargjoslas zonā.
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un biedrības „Vides Aizsardzības Asociācija” valdes savstarpēji pārnest jaunā lapā pēc licences otrā pusē esošā parauga.
saskaņotu lēmumu.
22. Licencētās makšķerēšanas organizētājs biedrība „Vides
Aizsardzības Asociācija” reizi gadā līdz nākamā gada 1.februārim
VI. Makšķerēšanas licenču saturs, noformējums un realizācija iesniedz Valsts zinātniskajam institūtam Pārtikas drošības,
11. Katra licence satur sekojošus rekvizītus:
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” pārskatu
11.1. licences nosaukums un veids;
par realizēto licenču veidiem, skaitu un iegūtajiem makšķernieku
11.2. kārtas numurs derīguma termiņš;
lomiem pamatojoties uz atgriezto licenču datiem.
11.3. licences cena;
11.4. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zīmogs,
IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un
11.5. licences saņēmēja vārds, uzvārds;
atbildība
11.6. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti par iepazīšanos ar 23. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
licencētās makšķerēšanas noteikumiem (ja makšķernieks licenci 23.1. sadarbībā ar pašvaldību sniegt informāciju par licencētās
iegādājas elektroniski minēto apliecina – autorizējoties caur makšķerēšanas kārtību Daugavas posmā lejpus Ķeguma HES
internetbanku vai ar elektronisko parakstu);
aizsprosta oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, „Ķeguma
11.7. izsniegšanas datums.
novada ziņas” citos plašsaziņas līdzekļos un internetā, kā arī
12. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.
nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu licencētās
13. Visas licences ir iespiestas tipogrāfiski, numurētas pēc to
makšķerēšanas teritorijā;
veidiem un cenām un reģistrētas likumdošanā noteiktā kārtībā.
14. Katra veida licences paraugs ir dots pielikumos (pielikumi 23.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju šī
apskatāmi tīmeklī www.kegumanovads.lv), visām licencēm ir Nolikuma 17. punktā norādītajās vietās;
pasaknis, kas paliek organizētājam, izņemot interneta vietnē 23.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktām prasībām, reģistrēt realizētās un
iegādātas makšķerēšanas licences.
15. Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds) licenču izsniegtās makšķerēšanas licences (arī interneta vietnē http://www.
iegādes vietās licencētās makšķerēšanas datu bāzes izveidei un epakalpojumi.lv) iegādātās uzskaites žurnālā;
23.4. nodrošināt to naudas līdzekļu, kas iegūti realizējot
licenču realizācijas analīzei.
makšķerēšanas licences, izlietošanu, atbilstoši šī Nolikuma VII.
16. Makšķerēšanas licenču iegādes vietas:
16.1. mājas „Rutki”, Rutki, Tomes pag., Ķeguma nov. – no plkst. nodaļā minētajam;
23.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2,
07.00 līdz 22.00, tālr. 65038513;
16.2. Ķeguma prosp.2A, Ķegums, Ķeguma nov., IK STASIS Rīga, LV – 1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes
gadā par katru iepriekšējo pusgadu - attiecīgi līdz 15.jūlijam un
veikalā, LV- 5020, tālr., 28355338;
16.3. gada bezmaksas makšķerēšanas licences izsniedz mājas 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda
„Rutki”, Rutki, Tomes pag., Ķeguma nov. – no plkst. 07.00 līdz dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti
22.00, tālr. 65038513;
realizējot makšķerēšanas licences, divas reizes gadā par katru
16.4. Mālkalnes ielā 7-16, Ogre, Ogres nov., SIA „Kila” iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un
makšķernieku veikalā, tālr. 27870419;
līdz 10.janvārim par otro pusgadu;
16.5. elektroniski licenci var iegādāties arī interneta vietnes 23.6. norīkot atbildīgās personas par licencētās makšķerēšanas
www.epakalpojumi.lv sadaļā „E-loms”.
prasību ievērošanu, kuras pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās
personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas
VII. Licenču realizācijā iegūto līdzekļu izlietojums
piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības
17. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas licencētās pasākumos;
makšķerēšanas organizētājs reizi pusgadā 20% pārskaita valsts 23.7. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī Nolikuma
budžetā Zivju fonda veidošanai.
VIII. nodaļā noteiktajai kārtībai un sniegt ziņas Pārtikas drošības,
18. Licencētās makšķerēšanas organizētāju rīcībā paliek 80% dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtam „BIOR”
no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas – vides un
saskaņā ar šī Nolikuma 23. punktu;
zivju aizsardzībai, zivju krājumu pavairošanai un licencētās
23.8. uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās
makšķerēšanas nodrošināšanai.
licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un
pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski
VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču
19. Visiem makšķerniekiem uzreiz pēc zivs noķeršanas lomi
jāreģistrē licences otrajā pusē pēc norādītās formas (zivs suga, sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;
skaits, svars (pielikums apskatāms tīmeklī www.kegumanovads.lv). 23.9. iepazīstināt makšķerniekus ar šo Nolikumu;
Izmantotās licences jānodod divu dienu laikā pēc makšķerēšanas 23.10. reģistrēt makšķerniekus, kas pārkāpuši licencētās
beigām kādā no to iegādes vietām vai pa pastu jānosūta licencētās makšķerēšanas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un atteikt
makšķerēšanas organizētājam – biedrībai „Vides Aizsardzības tiem turpmāku licenču izsniegšanu kārtējā un arī nākamajā gadā;
Asociācija” uz adresi: Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma novads, 23.11. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā
LV-5020. Jebkura veida licenču īpašniekiem, kuri neatgriezīs izskatīšanai un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas
attiecīgās licences vai sakarā ar cita veida pārkāpumu, būs liegta aizsardzības un zivju resursu papildināšanas (ja tāda ir paredzēta)
iespēja iegādāties jebkura veida licences makšķerēšanai Daugavā pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas
lejpus Ķeguma HES licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un arī organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un
uzturēšanu;
nākošajā gadā.
20. Lomu var reģistrēt arī uzskaites tabulā sadaļā „e-Loms” 23.12. nodrošināt krastu, tauvas joslas sakopšanu 10 metrus platā
interneta vietnē www.epakalpojumi.lv (ja licence iegādāta interneta krasta joslā licencētās makšķerēšanas posmā;
vietnē www.epakalpojumi.lv).
23.13. nodrošināt elektronisko licenču iegādi internetā.
21. Ja lomu uzskaites tabulā nepietiek vietas, ierakstus iespējams 24. Par drošības pasākumu ievērošanu, makšķerējot no krasta,
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laivas vai ledus, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto prasību, 25.2. atbilstoši ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas
kuras neattiecas uz šā Nolikuma būtību, ievērošanu licencētās un Pārtikas drošības, dzīvnieku un vides zinātniskā institūta
makšķerēšanas organizētājs neatbild.
rekomendācijām piedalīties zivju krājumu pavairošanas un dabiskā
nārsta aizsardzības pasākumos.
X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns
zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai
XI. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību
25. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās kontrole.
rekomendācijas un zivju uzskaišu rezultātus, izstrādā un īsteno 26. Kontrolējošās personas makšķerēšanas un vides aizsardzības
pasākumu plānu (pielikums apskatāms tīmeklī www.kegumanovads.lv) pārkāpumu gadījumos, par kuriem noformēts administratīvo
zivju resursu atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai licencētās pārkāpumu protokols, ir tiesīgas anulēt makšķerēšanas licenci.
makšķerēšanas posmā 2017.- 2021.gadam, kas ietver:
27. Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas organizētāja ierīkota
25.1. malu zvejniecības ierobežošanu, normatīvo aktu ievērošanas video novērošana maluzvejniecības novēršanai un kontrolei.
kontroli un makšķerēšanas licenču pārbaudes šī nolikuma darbības
laikā;
XII. Noslēguma jautājumi
28. Licencētās makšķerēšanas nolikums ir spēkā līdz 2020.gada
31.decembrim.
Domes priekšsēdētājs R.Ozols 26.05.2017.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

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

Norādāmā informācija
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas otro punktu, dome ir tiesīga izdot saistošos
noteikumus par publiskā lietošanā esošo ūdeņu aizsardzību un uzturēšanu.
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.daļu, pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu,
licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens
medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar
īpašām atļaujām (licencēm).
Saistošie noteikumi pieņemti saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799
„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un 2015.gada 22.decembra noteikumiem
Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.
Ķeguma novada dome 01.02.2017. apstiprinājusi nolikumu Nr.1/2017 par licencēto makšķerēšanu Daugavā
lejpus Ķeguma HES aizsprosta. Saņemti Noteikumu Nr.799 10.pantā minētie Nolikuma saskaņojumiZemkopības ministrijas 28.02.2017. saskaņojums Nr.4.1-9e/579/2017, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskā institūta „BIOR” 22.03.2017. saskaņojums Nr.30-3/525, Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes
saskaņojums Nr.4.4.-11/2353.
Saistošie noteikumi paredz licencētās makšķerēšanas noteikumus Daugavā lejpus Ķeguma HES spēkstacijas
aizsprosta Daugavas posmā 1000m lejup pa straumi no Ķeguma HES spēkstacijas aizsprosta, izslēdzot upes
posmu, kas ietilpst Ķeguma HES aizsprosta aizsargjoslas zonā. Saistošie noteikumi nosaka vides un dabas
resursu aizsardzības prasības, licenču veidus, skaitu un maksu par licencēm, kā arī makšķerēšanas licenču
ar atvieglojumiem piešķiršanas kārtību, makšķerēšanas licenču saturu, noformējumu un realizāciju un
iegūto līdzekļu izlietojumu, makšķernieku lomu uzskaites kārtību, licencētās makšķerēšanas organizētāja
pienākumus un atbildību, pasākumu plānu zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai, licencētās
makšķerēšanas un vides aizsardzības prastību kontroli. Saistošie noteikumi nosaka to spēkā esamību līdz 2020.
gada 31.decembrim.
Līdz ar saistošo noteikumu pieņemšanu, pašvaldības budžetu tie neietekmēs.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības administratīvajā teritorijā neietekmē.

Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds) licenču iegādes vietās licencētās makšķerēšanas datu
bāzes izveidei un licenču realizācijas analīzei.
Izvestas pārrunas ar licencētās makšķerēšanas dalībniekiem.

Domes priekšsēdētājs R.Ozols 26.05.2017.
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ĶEGUMA NOVADA SVĒTKI

Mūsu ikdienas rutīnā, steigā un problēmās vēlējāmies iedegt
gaišumu, tieši tāpēc Ķeguma novada svētkus veltījām gaismai, lai
katrs no mums izrautos no ikdienas steigas un vienkārši priecātos
un baudītu „Gaismas svētkus”.
26. maijā Ķeguma parkā pie Daugavas tika iziets uguns –
gaismas rituāls „Lai top gaisma”. Paldies folkloras kopai „Graudi”
un vadītājai Dacei Priedoliņai par šo jauko gaismas iedegšanas
rituālu.
Šogad pirmo gadu notika nakts orientēšanās „Meklējot
gaismu”, kur komandām bija jāatrod dažādi objekti Birzgalē,
Tomē, Rembatē un Ķegumā. Pieteicās 8 komandas, no kurām
pirmo vietu ieguva komanda „Stirnas”, otro – „Starp Ķegumu un
Lielvārdi”, trešo – „Foršie radi”. Paldies visiem, kas piedalījās.
Svētku rīts 27. maijā iesākās ar rīta vingrošanu „Sveiksim
gaismu” – liels paldies trenerim Emīlam Jostam.
Kā jau svētkos pieņemts, visas dienas garumā notika dažādas
aktivitātes, kurās piedalīties varēja visas paaudzes. Rīta koncertā
„Gaisma dvēselei” piedalījās bērni un pieaugušie, jo gan mēs
no bērniem, gan bērni no pieaugušajiem var daudz ko mācīties.
Paldies visiem šī koncerta dalībniekiem un viņu vadītājiem.
Īpašs paldies koncerta vadītājiem – Astrai Ruņģei, Paulam
Kristjānim Rožkalnam un Sandrai Pūpolai. Liels paldies jāsaka
arī pavārītēm – Aivai Pilānei un Kristīnei Zelmenei par garšīgo
„Gaismas garšas” zupu.
Paldies Edgaram Siliņam un Aivaram Gailītim par sporta
aktivitātēm. Kā jau ierasts, noskaidrojām labāko volejbola
komandu, kas šogad bija „Jumpravas papīrfabrika” (Emīls Josts un
Kristaps Skudra). Un šajos svētkos pirmo reizi noskaidrojām arī
Ķeguma novada stiprākās dāmas un vīrus.
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Koncertā „Svinēsim gaismas svētkus Ķeguma novadā”
šogad sveicām Ķeguma gaismas nesējus, par kuriem jau iepriekš
gaidījām vēstules. „Gaismas nesējs” – iedzīvotājs, kurš ar savu
darbu ir ienesis gaismu novadā. Un tie šogad bija – Aigars Apinis
un Ināra Vītola.
Paldies visiem kolektīviem un vadītājiem par jūsu
ieguldījumu, par dalību svētkos. Jūs esat tie, kas svētkus padara
spožākus, krāšņākus. Paldies koncerta vadītājiem Līgai Valainei un
Laurim Valteram.
Paldies visiem, kas šos svētkus palīdzēja rīkot. Pirmkārt manai
lieliskajai darba grupai – Lienei Lazdiņai, Baibai Rožkalnai, Zanei
Zemniecei, Kintijai Sparānei, Zitai Ruņģei, Sarmītei Pugačai,
Ritai Reinsonei, Ievai Lācei, Baibai Kūmiņai, Mārītei Kiseļai,
Bruno Grīnbergam. Paldies Ķeguma dienas centra darbiniekiem,
saimniecības daļai un Vitālijam Pugačam. Īpašs paldies Aigaram
Caunītim.
Paldies visiem svētku atbalstītājiem – SIA „Rubeņi”, SIA
„Oškrogs”, SIA „Fazer Latvija”, „Mana Aptieka”, SIA „Aldi”, Z/S
„Zarumi”, SIA „Ozolkalnu nams”.
Dace Māliņa, Kultūras un sporta pārvaldes vadītaja
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Popgrupa „Sienāži” nosvinējusi 20 gadus
Visskaistākajā pavasara dienā – Mātes
dienā, 14.maijā, Ķeguma novada popgrupa
„Sienāži” svinēja skaistu un apaļu jubileju –
20 gadus! Uz skatuves kāpa visas
sienāžu grupiņas, sākot ar vismazākajiem
dziedātājiem, kuriem šī ir pirmā sezona
„Sienāžos”, beidzot ar „Sienāžu” grupu,
kas nu jau ir mammas saviem mazajiem
sienāzēniem. Šobrīd „Sienāžos” trijās
vecuma grupās dzied 21 bērns. Koncerts
bija krāšņs, dziesmu daudz un skaistas,
balstiņas skanīgas un atmosfēra sirsnīga!
„Sienāžus” ar dziesmām un dāvanām
bija ieradušies sveikt arī viņu draugi –
„Puķuzirnis” no Ikšķiles, „Smaiduļi”,
„Smiley” un „Smaidiņi” no Valmieras ,
„Vizbulēni” no Cēsīm un „Svilpastes” no
Ogres .
Izskanēja daudz skaistu vārdu un
sirsnīgu „paldies”. Paldies tika teikts
katram – par dziedāšanu dziedātājiem,

par dziedātāju sapucēšanu un atbalstīšanu
vecākiem, par neizsīkstošo enerģiju
Sarmītei Viļumai – „Sienāžu” galvenajai
mammai, par skanīgajām dziesmiņām
komponistam Modrim Krūmiņam, par
apskaņošanu un rūpēm, lai mikrofoni
skanētu – Bruno Grīnbergam.

„Sienāži” saka lielu paldies visiem,
kuri kopā ar mums bija šajā saulainajā
un skanīgajā dienā – mūsu dzimšanas
dienā! Paldies Ķeguma komercnovirziena
vidusskolai par uzņemšanu savās mājās.
Popgrupa „Sienāži”

Birzgalē jauns bērnu rotaļu laukums

20.maija
ij pusdienlaikā,
di l ik
kkad
d saulīte
l
sildīja vissiltāk, Birzgalē tika atklāts jauns
bērnu rotaļu laukums. Smaidīgie Birzgales
mazākie iedzīvotāji ar nepacietību gaidīja,
kad tiks pārgriezta oranžā lenta un viņi varēs
doties iepazīt jauno laukumu. Uz atklāšanu
ieradās Pepija ar krāsainiem baloniem un
saldumu grozu. Kopā ar Pepiju bērni deva
solījumu, ka par rotaļu laukumu rūpēsies.

Līdz šim Birzgales pagastā dzīvojošajiem bērniem nebija daudz iespēju
brīvajā laikā izklaidēties piemērotā vidē un
apstākļos, jo nebija tik ļoti nepieciešamā
rotaļu laukuma, iepriekšējais tika nojaukts
sliktā tehniskā stāvokļa dēļ, tas bija kļuvis
nedrošs, tehniski un „morāli” novecojis.
Bērniem, rotaļājoties pagalmos, nebija
pilnvērtīgu iespēju atrasties drošā un
patīkamā vidē. Jaunā un modernā bērnu
rotaļu laukuma izveidošana palīdzēs
risināt bērnu un ģimeņu ar bērniem brīvā
laika pavadīšanas problēmu, veicinot un
dažādojot atpūtas iespējas ārpus mājas. Kā
arī nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm,
tiks sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstība,
panākts draudzīgs kontakts ar vienaudžiem
un veicināts veselīgs dzīvesveids. Tā ir
alternatīva nekustīgam dzīvesveidam,
pavadot neskaitāmas stundas pie datora vai
televizora. Projekta rezultātā ir izveidots
aktīvās atpūtas laukums bērniem Birzgales

ciema centrā pie tautas nama. Bērnu rotaļu
laukums atrodas daudzdzīvokļu māju tiešā
tuvumā, kurās dzīvo lielākā mērķgrupas
daļa. Aktīvās atpūtas laukumā iekļautas
divvietīgas šūpoles, bērnu rotaļu pilsētiņa,
smilšukaste, vingrošanas komplekss. Lai
nodrošinātu maksimālu komfortu visiem
aktīvās atpūtas laukuma apmeklētājiem,
uzstādījām divus soliņus un divas atkritumu
tvertnes.
Bērnu rotaļu laukuma izveide tiek
veikta ELFLA projekta „Bērnu rotaļu
laukuma izveide Birzgalē” ID nr.
16-04AL02-A019.2202-000010
(apstiprināts ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas
reģionālās pārvaldes 10.10.2016 lēmumu
Nr.04.6-11/16/1885), kopējās izmaksas
EUR 9444.05, t.sk. ELFLA finansējums
EUR 8499.64, realizācijas termiņš
30.06.2017.
Projekta realizētāja biedrība „JADARA”,
koordinatore, Rita Reinsone

Noslēgušās „GTK BIRZGALE” kausa izcīņas sacensības galda tenisā!
7.maijā Birzgales pamatskolas sporta zālē norisinājās „GTK
BIRZGALE” kausa izcīņas 4. kārtas sacensības galda tenisā,
kurās piedalījās 33 dalībnieki (6 sievietes un 26 vīrieši). Šajās
sacensībās līmenis bija īpaši augsts un spēles bija ļoti aizraujošas
un interesantas. Par uzvarētājiem kļuva Uldis Kapellers (Liepāja)
kā arī joprojām nepārspēta palika mājiniece Ieva Mazjāne. 2.vietu
ieguva Uldis Dzirkalis (Jēkabpils) un Laura Pavāre (Rīga).
3.vietā ierindojās Sergejs Kuceba (Salaspils) un Vera Gurtajute
(Daugavpils).
Līdz ar to pirmās „GTK BIRZGALE” kausa izcīņas sacensības
ir noslēgušās. Kopvērtējumā vērtējot 3 labākās kārtas par pirmo
„GTK BIRZGALE” kausa ieguvēju kļuva Sergejs Kuceba
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(Salaspils), 2.vieta – Jurijs Šmagra (Daugavpils), 3.vieta – Ieva
Mazjāne (Birzgale), 4.vieta – Laura Pavāre (Rīga), 5.vieta – Andis
Novikovs (Aizkraukle), 6.vieta – Vera Gurtajute (Daugavpils).
Īpašs paldies mūsu sponsoram „Skaistuma ostai” par dāvanu karti
labākajai sievietei.
Paldies Birzgales pamatskolas personālam un Ķeguma novada
pašvaldībai par atbalstu!
Paldies visiem, kuri atbrauca un piedalījās. Tiekamies jau
septembrī, kad sāksies „GTK BIRZGALE” kausa izcīņas
2.turnīrs.
Nauris Mazjānis,
Sacensību galvenais tiesnesis un atbildīgā persona

2017. gada 9. junijs

Birzgales amatierteātrim „Laipa” 10 gadu jubileja
20.maija pēcpusdienā Birzgales amatierteātris „Laipa” svinēja
savu desmit gadu jubileju. Sākumā teātris skatītājus iepriecināja ar
pirmizrādi Aivara Bankas lugai „Sausā lapa”, kurā tika izspēlēta
viena diena „bezpajumtnieka” dzīvē. Pēc pirmizrādes skatītājus
sagaidīja vēl lielāks pārsteigums, jo uz skatuves parādījās skaistas
princeses, karalienes un karaļi.
Birzgales amatierteātris „Laipa” dibināts 2007.gada septembrī,
kad pirmo reizi sanāca kopā visi kam tuvs un mīļš teātris. Līdz 2014.
gada decembrim kolektīvu vadīja režisore Mārīte Skābarniece,
bet no 2015.gada janvāra kolektīvu vada Rita Reinsone. Desmit
gadu garumā kolektīvs ir iestudējis 14 lugas: „Jo pliks, jo traks”,
„Skroderdienas Silmačos”, „Ezermalu krokodils”, „Sunītis un
viņa kauliņš”, „Īsa pamācība mīlēšanā”, „Ļaujies un viss”, „Tēva
meitas”, „Zagļi”, „Dūdene, zin”, „Tautiski un latviski Jāņu dienu
sagaidot”, „Rāja mani māmuliņa”, „Līgošanas nerātnības”,
„Piebalgas alus jeb mīlas mokās ļaudis lokās”, „Sausā lapa”.
Kolektīvs ir piedalījies dažādos teātra festivālos un skatēs.
Aktīvi iesaistās Starptautiskā projektā „Starptautiskās teātra dienas
„Laipa””, kas pirmo reizi notika 2014.gada rudenī Lilebritānijā,
pilsētā Bradford, 2015.gadā – Birzgalē, 2016.gadā Īrijā, pilsētā
Carlow, bet šogad notiks – Norvēģijā, pilsētā Bergen, kurā arī
kolektīvs piedalīsies.

Un tā nemanot ir paskrējuši desmit aktīvi un iedvesmas pilni
gadi. Kolektīvā šobrīd darbojas astoņi radoši, aktīvi un atsaucīgi
Birzgales iedzīvotāji: Antra Petrova, Alda Grašiņa, Inese Pilāne,
Sarmīte Pikaļeva, Irēna Tampa, Anita Skosa, Jānis Reinsons un
Agris Križanovskis. Paldies viņiem! Paldies mūsu skatītājiem un
atbalstītājiem, kuri nav palaiduši garām nevienu teātra izrādi.
Kolektīva vadītāja, Rita Reinsone

Titulu „Rembates cielaviņa – 2017” iegūst ķegumiete
Rebeka Šķeltiņa

12.maijā Rembates pagasta pārvaldes
tradīciju zālē jau sesto gadu norisinājās
bērnu vokālais konkurss „Rembates
cielaviņa – 2017”. Visi dziedātāji parādīja
izcilas vokālās dotības. Pasākumā
piedalījās 16 dalībnieki ne tikai no
Ķeguma, bet arī no Lielvārdes novada.
Pašam jaunākajam vokālistam bija
tikai četri gadiņi, bet vecākajam – 15 gadi.
Konkursanti bija sadalīti divās vecuma
grupās: līdz 10 gadiem un no 10 – 15
gadiem. Dalībniekiem bija jāizpilda divas
dziesmiņas – viena tautasdziesma, bet
otra – oriģināldziesma pēc paša izvēles.

Žūrijā šoreiz bija dzejnieks un ierakstu
kompānijas „MicRec” dibinātājs Guntars
Račs, dziedātājs un policists Nikolajs
Puzikovs, kā arī Reģionālās televīzijas
„TV Spektrs” žurnāliste Zane Zemniece.
Bez titula un pateicības balvas
(krūzītes ar konkursa logo) nepalika
neviens dalībnieks. Šopavasar par
konkursa „Rembates cielaviņa” uzvarētāju
kļuva Rebeka Šķeltiņa no Ķeguma, kura
nopelnīja godu uzstāties Ķeguma novada
svētku pasākumā, bet tituls „Skatītāju
simpātija” tika mazajai Elīzai Ābelei no
Rembates. Jaunākajā grupā 1.vietu ieguva

Samanta Vīksna, 2.vietu Sofija Bruģe,
bet 3.vietu Ralfs Viļumsons. Lielāko
bērnu grupā 1.vietu ieguva Diāna Kanska,
2.vietu Loreta Lazdiņa, bet 3.vietu Annija
Upeniece. Titulus, kas nav mazāk svarīgi,
ieguva: Astra Ruņģe – „Atraktīvākā
cielaviņa”, Luīze Eižvertiņa – „Staltākā
cielaviņa”, Undīne Bruģe – „Stilīgākā
cielaviņa”, Laura Tabure – „Elegantākā
cielaviņa”,
Kaspars
Asmaitis
–
„Sapņainākā cielaviņa”, Laura Viļumsone –
„Smaidīgākā cielaviņa”, Karīna Šļusareka –
„Krāsainākā cielaviņa”, Laura Sakne –
„Mīlīgākā cielaviņa”. Kamēr žūrija
apspriedās, skatītājus ar dziesmām un
burvju trikiem priecēja pagājušā gada
titula „Rembates cielaviņa” ieguvējs Toms
Antons.
Liels paldies pedagogiem par ieguldīto
darbu bērnu sagatavošanā konkursam, un
tie ir – Santa Strausa, Baiba Klepere, Evita
Konuša, Sarmīte Viļuma, Marija Sprukule
un Evita Tabure. Tāpat liels paldies par
atbalstu pasākuma organizēšanā Ķeguma
novada pašvaldības Kultūras un sporta
pārvaldes vadītājai Dacei Māliņai, kā arī
sabiedrisko attiecību speciālistei Kintijai
Sparānei.
Liene Lazdiņa,
Rembates pagasta pasākumu
organizatore

9

2017. gada 9. junijs

IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS
Par bērnudārzu un troksni ap to.
Vispirms vēlos atgādināt, ka Ķeguma novada VPII „Gaismiņa“
ir pašvaldības iestāde, kas strādā pēc likuma prasībām un arī
pašvaldības finansiālām iespējām. Katru gadu iestādi kontrolē –
PVD, Veselības centrs, VUGD, domes deputātu komiteju pārstāvji
u.c. Līdz šim vērtējums ir bijis labs, protams, ir saņemti arī daži
aizrādījumi, kas jāuzlabo mūsu darbā. Pēc veiktā kapitālremonta
pie mums pat ieradās delegācijas no citām pašvaldībām, lai vērtētu
un gūtu pieredzi.
Strādāju VPII „Gaismiņa” jau sesto gadu un varēju tikai
apbrīnot, kā bērnudārza vadītāja spēja ar visu tikt galā – gan
nodrošināt bērnu aprūpi, gan sekot celtniecības darbiem un
rūpēties par visu citu.
Bet ir 2017.gads, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām notika
tas, kam jānotiek – uz valdīšanu tīkoja daudzi spēki un partijas.
Ķeguma novads taču ir izcila vieta! Pašvaldība daudz paveikusi,
veidojas skaista apkārtne, ko nevar nepamanīt. Sekmīgi darbojas
arī vairāki valsts nozīmes uzņēmumi un daudzas sabiedriskās
organizācijas.
Bet kā jau ierasts, kāds no politiskiem spēkiem izlemj, ka
vajag atrast negācijas, nomelnot pašreizējos vadītājus. Tika atrasts
objekts – VPII „Gaismiņa”. Kāpēc tā notika?
Pirmkārt, Ķeguma VPII nelielā skaitā esošie citādi domājošie,
kas ar aizdomīgumu visur pie kļūdām un neveiksmēm vaino citus
(sevišķi vadību). Otrkārt, maza daļiņa no bērnu vecākiem, kuri
nav tie mazturīgākie un kuru bērni nav paklausīgākie, uzsver,
ka bērnu drošība tiekot apdraudēta. Taktika bija vienkārša –

sākumā nomelnošanas kampaņas objekts ir bezmaksas ēdināšanas
ieviešana, ko bez šaubām parakstītu daudzi vecāki, taču tam
sekojošais sūdzību daudzums ir absurds.
Man pašam arī ir neliela pedagoģiskā pieredze, tāpēc
esmu pārliecināts, ka vismaz 80% no sūdzībās minētajiem
ierosinājumiem nekad netiks iekļauti izglītības sistēmā. Piemēram,
domē izveidot VPII pārstāvniecību, lai reģistrētu jaunuzņemamos
bērnus, jo bērnudārza vadītāja to nav spējīga organizēt. Pārmetumi
bija arī par 30 gadu jubileju bērnudārzā. Vadītāja uzticēja
aizvietot audzinātājas grupiņās kādam no vecākiem, un tas neesot
pieļaujams, jo apdraud bērnu drošību! Šo pienākumu uzticēja
vecākam ar atbilstošu pieredzi un izglītību, darbs tika padarīts ar
prieku.
No 3 lappušu sūdzības, kas veltīta vadītājai, vesela lappuse bija
par bērnudārzā notiekošo bosingu. Ikdienā strādājot, neesmu ne
reizi manījis, ka vadītāja būtu uz kādu no darbiniekiem kliegusi vai
kā citādi pazemojusi. Domāju, ka tieši sava izturētā un savaldīgā
rakstura dēļ, Sanita Tošena ir spējusi vairāk kā 10 gadus strādāt
kopā ar kolektīvu.
Deputātu V. Kalniņu aicinu publiski atvainoties Sanitai Tošenai
par savu deputāta necienīgo uzvedību tikšanās laikā.
Nobeigumā atgādinu sen zināmu patiesību – katrs par darbiem
un nedarbiem saņems savu algu un nevainojiet par to citus.
Kārlis Veckaktiņš,
VPII „Gaismiņa” remontstrādnieks, pensionārs

Kas aizstāvēs mūsu zaļos kokus?
Bieži dzirdam, ka daudzos novados un pilsētās iedzīvotāji
enerģiski aizstāv zaļos kokus pret neatbildīgu darboņu
mēģinājumiem tos nocirst, iznīcināt.
Ķeguma novada Rembates pagasta centrā pie pašvaldības ēkas
20. martā tika nozāģēts egļu stādījums. Cilvēki pirms 50 gadiem
rūpīgi iestādīja egļu žogu 50m garumā, lai aizsargātu dārzu
no Ziemeļu vējiem un veidotu ainavu. 22 egles bija 20 – 25m
augumā un celms – 30 – 60cm diametrā. Veselīgas, kuplas
ciemata ainavā no visām pusēm saskatāmas. Stādījumu gan
vajadzēja savlaicīgi retināt, apkopt zarojumu. Dabas krāšņums
un daudzveidība dažās stundās tika iznīcināta.
Kāds ir pamatojums šādai vardarbībai pret neaizsargātiem
kokiem?
Ķeguma pašvaldības ierēdņi skaidro, ka pie ēkas pieguļošais,
mežonīgi pieaugušais vecais dārzs tikšot sakārtots kā parks un
projektā ir ieplānots egles nozāģēt kā nepiederošas šai parka
ainavā, kam neesot dendroloģiska vērtība, neko nedodot ainavai
un daudzveidībai. Projektu apstiprinājušas domes augstākās
amatpersonas.
Iepazīstoties ar dokumentāciju, izrādās, ka teritorijas
labiekārtošanas, kopšanas projekts nemaz nav izstrādāts.
Pamatojuma, kādēļ egles bija jānozāģē, nav. Egļu audzes
apsekojuma, novērtējuma, pamatojuma, kādēļ jālikvidē, nav.
Kam jābūt egļu vietā, nav zināms. Vienīgi ir sastādīts darāmo
darbu saraksts firmai, kurai jāveic koku nozāģēšana. Tajā
pat nav norādīts, ka koki ir egles. Lai ķertos pie tik rupjas
koku izzāģēšanas, bija jāievēro likums – jāizsludina publiskā
apspriešana ar iedzīvotājiem. Tā nenotika. Pat egļu ciršanas
dienā domes vadībai tika signalizēts, ka postīšanas darbus vajag
apturēt, tomēr tas netika ņemts vērā.
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Ķeguma novada domes vadošie darbinieki ir rupji neievērojuši
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumus Nr.309 „Par koku
ciršanu ārpus meža”.
Ar domes darbinieku necieņu pret koku skaistumu esmu
saskāries arī agrāk. Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
skolotāji protestēja pret atsevišķu koku nepamatotu nociršanu
skolas teritorijā. No domes vadības sabiedrības satraukumam
nebija pienācīga atbalsta un novērtējuma.
Rembates centrā, ceļa malā auga kupls, ilggadīgs „dzīvžogs”
(salix fragilis)! Celma diametrs – 1,6m, augstums – 1,3m,
apkārtmērs – 3,5m. Koks tika nozāģēts 2015. gadā.
Vītolu, kura perimetrs pārsniedz 24m, var likvidēt tikai
ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju. Tāda nebija. Vītols
esot traucējis elektrības vadiem. Savādi – 80 gadus tas nebija
traucējis?
Rembates ciema centru grezno divi dīķi. Gar krastu auga koki,
bērzi, vītoli u.c. Tie aizsargā transportlīdzekļus no iebraukšanas
ūdenī un veido patīkamu ainavu. Sākotnēji kokus apgrauza bebri,
vēlāk tos nozāģēja cilvēki. Sāka ataugt atvases, tās nocirta, krasti
palikuši kaili.
Pašvaldības ciematos jau kaut ko iekārto no jauna – sporta un
atpūtas objektus u.c. Bet pret zaļo rotu – kokiem, košumaugiem,
izturas nevērīgi, pat nelikumīgi. Nav redzēts, ka Rembatē no
jauna stādītu kokus, veidotu košumaugu ainavas. Tikai izcērt un
nozāģē.
Ķeguma pašvaldībā nav ieviesta stingra kārtība kā pareizi,
likumīgi aizsargāt dabu, kokus un veidot ainavu daudzveidību.
Likumību neievēro pašas domes amatpersonas. Kas pie
mums aizstāvēs zaļo rotu – kokus?
Pat Zaļā partija, kas tagad vada Ķeguma novada domi, pret
likumību izturas bezatbildīgi, nevērīgi.
Dainis Purmalis
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Par kokiem un zaļumu
Ķeguma novada Rembates pagasta centrā pie pašvaldības
ēkas š.g. 20. martā tika nozāģēts egļu stādījums. Tiktāl viss ir
skaidrs. Bet tālāk sākas atšķirīgi viedokļi. Pirmkārt, par kuplām
un veselīgām šīs egles saukt ir labākajā gadījumā dīvaini. Ja
vidējais attālums starp 22 eglēm, kuru garums ir 20-25 metri, ir
knapi 2m, tad notiek tas, kas šajā gadījumā bija noticis jau krietni
sen – egles ir izstīdzējušas, lielākā daļa zaru ir nokaltuši, un par
ainavisku šo skatu saukt ir vienkārši nekorekti. Vismaz tikpat
nekorekti, kā nemākulīgu parka veidotāju pārlieku ciešu stādījumu
saukt par dabas daudzveidību un krāšņumu. No ainavas viedokļa
izstīdzējušās egles bija jānozāģē, lai neaizsegtu patiešām ainavisku
ozolu aleju un vienīgo atsevišķi stāvošo, patiešām kuplo egli parka
centrā.
Pareizi skaidro ierēdņi – ir plānots sakopt teritoriju, veidojot
parku. Veidojot parku cilvēku izpratnē un cilvēku vajadzībām. Un
nav plānots sacerēt pamatojuma foliantus, lai nozāģētu kroplas
egles un pusnokaltušas ābeles, lai pielietotu vardarbību pret
kuplām nātrēm un dadžiem, kas auga piemēslotajā teritorijā. Jo arī
ierēdņiem ir jādomā loģiski un jārīkojas pēc būtības, nevis tikai
jādeklamē panti un paragrāfi. Un pašvaldība šajā gadījumā rīkojas
atbilstoši normatīvo aktu jēgai un būtībai, pat ja arī kāds punkts vai
paragrāfs formāli nav ticis līdz galam izpildīts.
Ar situāciju, kad kāda persona pasludina sevi par vienīgo pareizo
sabiedrības viedokļa zinātāju un paudēju, diemžēl saskarties nācies
ne vienu reizi vien. Tāpēc uzskatu par nepieciešamu atgādināt, ka
sabiedrības pārstāvēšanas kārtība ir noteikta normatīvajos aktos – to
dara vēlēti domes deputāti. Savukārt pilsoņiem, kam kādu iemeslu
dēļ liekas, ka viņi visu zina labāk, pieklātos savus apgalvojumus
tomēr saukt par savu, nevis sabiedrības viedokli.
Kas attiecas uz atsevišķu koku un krūmu ciršanu pirms gadiem
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas teritorijā, tad tā bija,
diemžēl, visnotaļ pamatota. „Diemžēl” tādēļ, ka nācās likvidēt
atsevišķus stādījumus to veidotāju neprofesionālas rīcības dēļ.
Liekas, nebūtu taču vajadzīga īpaša izglītība, lai saprastu, ka
nedrīkst parkā stādīt pārāk cieši kopā platlapju kokus, mazus
koku stādus stādīt zem liela koka vainaga utt. Ka skolas parkā nav
vēlamas izstīdzējušu koku grupas, zem kurām neaug pat zāle, ka
zem liela koka lapotnes iestādītie kociņi nīkuļo un izliecas saules
trūkuma dēļ, ka cieši kopā sastādīti dažādu sugu koki un krūmāji
veido brikšņus, kurus nevar ne apkopt, ne appļaut.
Nevaru detalizēti atbildēt par gadījumu ar vītolu Rembates
centrā, jo tajā netiku iesaistījies. Tomēr zinu, ka tas notika sakarā
ar AS „Latvenergo” realizētu projektu, kuram koks patiesi traucēja.
Un koki, kas atrodas tieši ceļa (ielas) zonā, traucē arī brauktuves
uzturēšanai un izmantošanai, arī šādus kokus nākas zāģēt, sevišķi,
ja tie ir bojāti, kā gadījumā ar Rembates dīķi. Jā, Rembatē koki
nav stādīti – jo koki ir visapkārt, to skaits ir pietiekams. Jādomā
ir par cilvēkiem, par ciemata ielām, apgaismojumu, kanalizāciju,
ūdensvadu, bērnudārzu, rotaļu laukumiem utt.
Gan Zaļā partija, gan arī Ķeguma novada dome uzskata, ka
prioritāte ir cilvēks, bet daba ir cilvēka dzīves vide, un šādā kārtībā
arī ir vērtējamas un aizsargājamas intereses un lemjami jautājumi.
Protams, apziņas brīvības ietvaros kādam ir tiesības uzskatīt,
ka koku ciršana ir vardarbība pret neaizsargātiem kokiem, zāles
pļaušana ir vardarbība pret neaizsargātu zāli utt. Bet nevajag šo
īpašo viedokli mēģināt uzdot par sabiedrības viedokli, mēģināt
uzspiest citiem – arī viņiem ir apziņas brīvība. Un Zaļās partijas
programma šādu ekstrēmu viedokli noteikti neatbalsta, es ceru,
neatbalstīs arī turpmāk.
Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Tiks segtas ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada
pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem

3. maijā Ķeguma novada domes deputāti nolēma,
papildinot valsts dotāciju skolēnu ēdināšanai no pašvaldības
budžeta līdzekļiem, nodrošināt ēdināšanas izmaksu segšanu 1.
– 12.klašu skolēniem visās Ķeguma novada izglītības iestāžu
ēdnīcās no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.maijam.
Tiks segtas arī ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada
pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem (piecgadnieku un
sešgadnieku apmācība) no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.
gada 31.maijam.
„Ķeguma Novada Ziņu” redakcija atvainojas
Ausmai Jurisonei, ka iepriekšējā avīzes numurā,
vietas trūkuma dēļ, netika publicēts viņas sludinājums.
Ģimene divu cilvēku sastāvā (bez bērniem) par saprātīgu
cenu vēlas īrēt uz ilgāku laiku divistabu dzīvokli vai daļu
mājas Ķegumā. Izskatīsim visus variantus.
Tālrunis – 29454718, mājas telefons – 65026813.
Pārdod garāžu Ķegumā
Krasta ielā pie Ķeguma
HES, tālrunis – 26334826.

Pārdod elektrisko dārza
frēzi, tālrunis – 29742207.

Vajadzīgi zemeņu lasītāji,
tālrunis – 26768612.

Meklējam palīgu dārza
ravēšanai Tomē.
Tālrunis – 26296704.

Labdien, Ķeguma novada iedzīvotāji!
Jautājumā par līdzfinansējuma saņemšanu, pieslēdzoties pie
centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, beidzot ir
jūtama aktivitāte! Ar pirmajiem privātmāju īpašniekiem jau ir
noslēgtas vienošanās par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
Tāpēc es aicinu tuvākajā laikā izdarīt izvēli. Nāciet vai zvaniet un
mēs sniegsim Jums nepieciešamo papildus informāciju par visiem
neskaidrajiem jautājumiem. Būsiet mīļi gaidīti!
Daudzdzīvokļu mājas! „Ķeguma Stars” mājas lapā esam
ievietojuši visu mūsu apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju
ieņēmumu un izdevumu pārskatus par 2016.gadu. Šī gada rudenī
dzīvojamajām mājām piedāvāsim tuvākajā laikā veicamo darbu
sarakstu ar kontroltāmēm vai aptuvenām darbu aplēsēm. Jau
tagad vairākām daudzdzīvokļu mājām esam sagatavojuši dažas
tāmes steidzamu darbu izpildei. Bet šajā un arī citos līdzīgos
gadījumos mēs sastopamies ar jautājumu, vai dzīvojamās mājas
īpašnieki ir gatavi pieņemt attiecīgo/apstiprinošo lēmumu. Tāpēc
kāda aktīvā mājas iedzīvotāja vai īpašnieka vadībā tas kopsaucējs
būtu jāatrod. Šī daudzdzīvokļu māja taču ir JŪSU KOPĪPAŠUMS.
Tas ir jāpieskata, par to ir jārūpējas, tas ir jālolo. Vai mēs saviem
līdzcilvēkiem, kaimiņiem esam gatavi aizrādīt par nosviestu papīra
gabaliņu? Par netīrību kāpņu telpā? Tas viss ne tikai rada iekšējo
diskomfortu, bet arī pazemina jūsu īpašuma reālo vērtību! Neesiet
vienaldzīgi! Domājiet, pārspriediet! Esiet izlēmīgi!
Nepieciešamās konsultācijas „Ķeguma Stars” ir gatavs sniegt
gan klātienē, gan sarakstē, gan arī, izmantojot citus saziņas
līdzekļus.
„Ķeguma Stars” vadītājs, Aigars Roze

LĪDZJŪTĪBA
Tā kā akmens pēc rieta
Pieminēsim Ķeguma novada
Vēl siltumu glabā,
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto
Sapņus, mīlu un atmiņas
mūžībā aizgājušo
saglabā sirds.
Tamāra Zīle (1931).
/O. Lisovska/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

11

2017. gada 9. junijs

AICINĀM SAGAIDĪT JĀŅUS KOPĀ
VISĀ ĶEGUMA NOVADĀ!
20. jūnijā plkst. 20.00 sagaidīsim vasaras saulgriežus Tomē uz
dambja pie Daugavas (aiz „Ceļadomu” mājām). Pīsim trejdeviņu
ziedu vainagus, ņemsim līdzi Jāņu cienastu un pagalīti kopīgam
ugunskuram, kopā ar Tomes folkloras kopu „Graudi” atvērsimies
saulgriežu laika noskaņai un dziedāsim, iesim rotaļās un dancosim.
Plkst. 23.00 iedegsim uguns pūdeli un plkst. 24.00 laidīsim
Daugavā ziedu plostu.
21. jūnijā plkst. 15.00 Ķeguma dienas centrā pīsim vainagus,
siesim sieru un dalīsimies Jāņu svinēšanas tradīcijās pasākumu
ciklā „Garšas pēcpusdiena”.

23. jūnijā plkst. 22.00 tiksimies Birzgalē „Rūķu” parkā Līgo
nakts zaļumballē. Spēlēs grupa „Avārijas brigāde”. Darbosies
izbraukuma kafejnīca.
23. jūnijā plkst. 21.00 pie Rembates pārvaldes ielīgosim Jāņus!
Pīsim Jāņu un Līgu vainagus (pašu salasītām pļavu puķēm un ozolu
zariem), un tad līgosim līdz rītam ar mūziku un savu līdzi paņemto
groziņu. Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni – 27884206.

Ķeguma novada pensionāru biedrība 22.jūnijā aicina kopīgi ielīgot Jāņus un
sveikt vasaras posma jubilārus! Būsiet mīļi gaidīti!
Informācija pa tālruni – 26708424.

Esi sveicināts, mazulīt!
Bērns kā solījums ienāk pasaulē
ar auglīgu sirdi un radīt gribu –
smagāko vārpu nobriedēt spēj
mazā graudā ieliktā bagātība.
/ L. Brīdaka/
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:
Leldei un Ronaldam Ločmeļiem meita Dagmāra,
Evitai Rubažai-Strausai un Artim Strausam dēls Renārs.

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli
par sabiedriskā transporta kustību,
ierosinot papildus autobusu reisus.
Informāciju varat iesniegt Tomes
pagasta pārvaldē (Ilonai Ofmanei;
ilona.ofmane@kegums.lv),
Birzgales
pagasta pārvaldē (Mārītei Artihovičai;
marite.artihovica@kegums.lv), Rembates
pagasta pārvaldē (Jurim Pūpolam;
juris.pupols@kegums.lv) un Ķeguma
novada domē (dome@kegums.lv).

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:
Olgai un Artim Tomiņiem dēls Arvis,
Gerdai un Imantam Ziediem dēls Olivers,
Daigai Zurovskai un Oļegam Potjomkinam meita Gabriela,
Samantai un Gundaram Apiņiem meita Marta Magdalēna,
Karinai un Uģim Lejām meita Nellija,
Lāsmai Pētersonei un Kristapam Bušam dēls Dominiks.

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Birzgales pamatskolas un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
sporta zāļu maksas pakalpojumu tarifu noteikšana
Ķeguma novada dome, pamatojoties uz Izglītības, kultūras
un sporta komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, maija sēdē
nolēma noteikt maksu par Ķeguma novada skolu sporta zāļu izmantošanu.
Maksa par Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta
zāles izmantošanu (t.sk. dušas, garderobes) – 15 EUR/ stundā
(t.sk. PVN).
Maksa par Birzgales pamatskolas sporta zāles izmantošanu
(t.sk. dušas, garderobes) – 16 EUR/ stundā (t.sk. PVN).
Nomas maksa 50% apmērā turpmāk būs jāmaksā novadā reģistrēto sporta klubu un biedrību organizētajām sacensībām.
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Nomas maksa netiks piemērota:
1.1. treniņiem Ķeguma novada iedzīvotājiem;
1.2. Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvaldes organizētajiem sporta pasākumiem;
1.3. Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvaldes reģistrēto
komandu treniņu nodarbībām.
No nomas maksas ir atbrīvoti Ķeguma novadā dzīvojošie
bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam.
Maksa par pakalpojumu iemaksājama Ķeguma novada pašvaldības administrācijas kasē vai ar pārskaitījumu pašvaldības norēķinu
kontā (plašāka informācija tīmeklī www.kegumanovads.lv).
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