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Cienot iedzīvotāju vēlmes, lūdzam 
mēnesi iepriekš informēt, ja nevēlaties, 

lai Jūsu vārds tiktu publicēts katra 
mēneša apsveicamo sarakstā, 

sazinoties ar sabiedrisko attiecību 
speciālisti Kintiju Sparāni 

pa tālruni 25454611, vai rakstot uz 
e-pastu: kintija.sparane@kegums.lv

Nākamais laikraksta numurs 
iznāks 3.novembrī.  

Publikācijas ar ilustratīvo 
materiālu lūdzam iesūtīt  

līdz 15.oktobrim uz e-pastu: 
avize@kegums.lv

„Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt 
arī tīmeklī www.kegumanovads.lv

BALTU VIENĪBAS DIENA, 
RUDENĀJI UN TOMES 
„GRAUDU” 5 GADU 
JUBILEJA LINDES PARKĀ

Tomes tautas nama folkloras kopai „Graudi” šis rudens 
atnāca ar 5 darba gadu ražas novākšanu. „Graudi” kā ziemāji 
tika iesēti rudenī. Pirmā ziema, pirmais gads – grūts, bet grūtums 
stiprina, un graudi aug. Šī mazā jubileja šogad sakrita ar ļoti 
nozīmīgiem pasākumiem – Baltu vienības dienu (22.septembrī) 
un Rudenājiem. Tomes „Graudi” nolēma svētkus svinēt, darot 
to, ko prot vislabāk – veidojot pasākumu visai sabiedrībai.

è turpinājums 6. lpp.

Mīļie skolotāji!
Sveicot Skolotāju dienā ikvienam no Jums saku paldies par godprātīgi 

paveikto un pašaizliedzīgo darbu. Jūs esat tie, kuri virza un mudina, 
iedvesmo un atklāj, sniedz skolēniem ne vien jaunas zināšanas un prasmes, 
bet arī dzīves patiesību un gudrību. Novēlu Jums neizsīkstošu enerģiju 
mācību darbā, patiesu gandarījumu par skolēnu sasniegumiem, izstarot 
prieku un redzēt prieku citu acīs, atrast radošumu ikdienas darbā! 

Sandra Čivča,  
pašvaldības speciāliste izglītības jomā

SĒŅOŠANAS ČEMPIONĀTS
9.septembrī Ķeguma novadā, Tomes pagastā netālu no Ratu 

kalna notika „Ķeguma novada sēņošanas čempionāts”. Tā ir kā 
tradīcija, katra septembra otrajā sestdienā.

Šogad pasākumu papildināja, par godu Tēva dienai, 
izglītojoša lekcija projekta „Vietējās sabiedrības veselības 
veicināšana un slimību profilakse Ķeguma novadā” ietvaros. 
Lekcijas tēma bija „Vai viegli būt vīrietim”, ko vadīja Uģis 
Kuģis.

è turpinājums 6. lpp.



2017.gada 6.oktobris

2

Septembra beigās apritēja simboliskās 100 dienas, kad 
vadāt Ķeguma novadu. Tās tiek uzskatītas par atskaites 
punktu jaunās vadības darbā. Tāpēc pirmais jautājums – ko 
jaunā vadība ir paveikusi šajā laikā?

Jāatzīst, ka 100 dienas ir salīdzinoši īss laika periods, lai 
varētu teikt, ka pašvaldībā esam daudz paveikuši. Šobrīd esam 
iepazinušies ar pārvaldībā esošo saimniecību, iestādēm un 
darbiniekiem. Šajā laikā esam sekojuši līdzi iesākto projektu 
sekmīgai pabeigšanai. Protams, esam arī sākuši jaunus darbus, 
piemēram, iesākti projektēšanas darbi pašvaldības ceļam uz 
lidlauku Rembatē, šo projektu saskaņosim šajā rudenī un jau 
nākamajā pavasarī tiks uzsākti asfaltēšanas darbi. Sekojam līdzi 
projektēšanas pabeigšanai, kas paredz pašvaldības ēkas remontu 
Ķegumā, Rīgas ielā 12, lai gan sākotnēji bija plānots pārcelt 
SIA „Ķeguma Stars”, būvvaldi un izveidot laulību reģistrācijas 
zāli šajā ēkā, šobrīd mēs uzskatām, ka labāk šīs telpas izmantos 
Ķeguma mākslas studija, protams, piedāvājums tiks apspriests 
arī ar deputātiem. Ir noslēdzies iepirkums novērošanas kameru 
izvietošanai un drīzumā no pretendentiem tiks izvērtēts labākais, 
lai varētu sākt kameru uzstādīšanu. Rembatē turpinām gatavot 
projektus SAC „Senliepas” paplašināšanai. Un pēdējais 
nozīmīgais darbs, ko vēlētos uzskaitīt ir PII „Gaismiņa” piebūves 
celtniecības maiņa uz modoļu tipa piebūvi, kas ir ātrāka un 
nedaudz lētāka.

Ir pieņemts jauns izpilddirektors – Edvīns Bartkevičs. Pēc 
kādiem kritērijiem vadījāties, izvēloties izpilddirektoru un 
kādas pārmaiņas viņš varētu ieviest?

Mēneša laikā tika atrasts jauns izpilddirektors. Pēc vairākām 
pārrunām un dažādu pretendentu izskatīšanas amatam izvirzīju 
Edvīnu Bartkeviču, ko lielākā domes deputātu daļa ar savu 
balsojumu apstiprināja. Edvīns Bartkevičs 18 gadus ir bijis Ogres 
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, tāpēc finanses un 
pašvaldības attīstība viņam nav svešas lietas. Viņš redz novadu 
gan kopumā, gan tālāk – valstiskā līmenī, viņam ir bijusi pieredze 
vadīšanā, siltumsaimniecības jautājumos, namu pārvaldē, kas, 
manuprāt, ir ļoti aktuāli jautājumi Ķeguma novadā.

Ķeguma novadā šobrīd ir vairāki aktuāli jautājumi – 
tuvojas apkures sezona, notiek vairāki remontdarbi (Ķeguma 
prospekts un HES). Kādi ir risinājumi šīm problēmām?

Apkures sezona šogad sāksies ātrāk, jo ir liels mitrums un, 
vadoties pēc iepriekšējās pieredzes, rūpēsimies par to, lai bērniem 
izglītības iestādēs jau savlaicīgu tiktu nodrošināts siltums. Mums 
ir bijušas arī pārrunas ar VAS „Latvenergo” pārstāvjiem un 
šobrīd ir parakstīta vienošanās, ka tiks veidota darba grupa – gan 
no mūsu speciālistiem, gan viņu. Pēc vienošanās parakstīšanas 
„Latvenergo” veic katlumājas atkārtotu novērtēšanu, par saviem 
līdzekļiem, un, kad būs zināmi rezultāti, tad apspriedīsim 
iespējamos risinājumus. 

Ķeguma HES aizvara remontdarbi tiks veikti līdz gada 
beigām, savukārt Ķeguma prospekta remontdarbi turpināsies līdz 
oktobra beigām. Diemžēl, izmantojot apbraukšanas ceļu Ogres 
ielā, kas jau daudzus gadus ir bijusi katastrofālā stāvoklī, tas ir 
kļuvis vēl sliktāks, tomēr ziemas mēnešos gatavosim projektu, lai 
sakārtotu šo ceļa posmu. Lai gan šobrīd visiem ir jāsamierinās ar 
neērtībām, aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem. 

Kādi ir tuvākie plāni, prioritātes, ko grasāties veikt 
pašvaldībā?

Galvenās prioritātes ir siltuma jautājuma sakārtošana, 
bērnudārza piebūves izveidošana, kā arī tuvojas Latvijas 
simtgade, domāsim un veidosim pasākumus, kas paliktu cilvēku 
atmiņās. 23.septembrī notika sapulce par komunikāciju, pēc 
kuras secinājām, ka nepieciešamas pārmaiņas gan pašvaldības 
mājaslapā, gan laikrakstā.

Noslēgumā vēlos apsveikt visus Senioru dienā, jo Ķeguma 
novadā šī ir ļoti aktīva sabiedrības daļa, par ko varu tikai 
priecāties! Vēlu senioriem vairāk runāt ar saviem mazbērniem, 
stāstīt sava laika gaitas, jo tieši vecvecāki ir tie, kuri iedod 
vēsturiskās un garīgās vērtības. Vēlu spēku un izturību! Jo vairāk 
senioru būs aktīvāki, jo vairāk arī jaunā paaudze iesaistīsies 
dažādos pasākumos!

Ar I.Zemnieku sarunājās Kintija Sparāne,  
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Intervija ar Ķeguma novada domes priekšsēdētāju

20.septembra Ķeguma novada domes sēdē 
tika apstiprināts jaunais izpilddirektors Edvīns 
Bartkevičs. 

Edvīns Bartkevičs ieguvis augstāko izglītību 
Rīgas politehniskajā institūtā. Papildus mācījies 
Bluefield State College, ASV efektīvu pilsētas 
vadību un sabiedriskās attiecības. Šobrīd ir Ogres 
novada pašvaldības domes deputāts, Latvijas 
Pašvaldību savienības valdes loceklis un politiskās 
partijas „Ogres novadam” priekšsēdētājs. 

Domes sēdē bija ieradušies visi 15 deputāti, 
par izpilddirektora iecelšanu amatā balsoja 12 
deputāti – I.Zemnieks, I.Smirnovs, P.Kotāns, V.Pastars, T.Vaļevko, R.Reinsone, 
K.Rūde, K.Reķis, R.Ūzuls, D.Māliņa, V.Teicāns, R.Ozols, savukārt „pret” balsoja 3 
deputāti – O.Meiris, V.Samohins, G.Vērītis.

Pēc ievēlēšanas par izpilddirektoru E.Bartkevičs izteicās īsi un kodolīgi: „Strādā
sim un arī sadarbosimies.”

Kintija Sparāne, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Edvīns Bartkevičs ievēlēts 
par izpilddirektoru Aplikācija „MOBIO.lv”

Vēlamies informēt, ka cilvēkiem, kuri 
lieto viedtālruņus un planšetdatorus ir ie
spēja lejupielādēt aplikāciju „MOBIO.lv”,  
kurā ātri un vienkārši varat ziņot par 
problēmjautājumiem Ķeguma novadā – 
par automašīnu nepareizu novietošanu, 
ielu apgaismoja traucējumiem, daudz
dzīvokļu namu apsaimniekošanu, ielu 
un ceļu stāvokli, sabiedrisko kārtību un 
apkārtējo vidi, kā arī varat sekot līdzi 
problēmjautājuma atrisināšanai. Aplikācija 
arī piedāvā iespēju iegūt informāciju par 
gaidāmajiem kultūras pasākumiem.

Imants Smirnovs,  
Ķeguma novada domes  
priekšsēdētāja vietnieks
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NOVADA DOMES SĒDES

Ķeguma novada dome 2017.gada 9.septembrī
Piešķīra līdzfinansējumu ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

izbūvei nekustamo īpašumu īpašniekiem:
Kuģu iela 4 – 1040 EUR;
Pakalnes iela 9 – 1440 EUR;
Birzes iela 28 –1120 EUR;
Priežu iela 23 – 720 EUR;
Siguldas ielā 6 –1600 EUR;
Priežu ielā 26 – EUR 600 EUR.

Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu –  zemesgabalu „Kapūnes”, platība 
5,18 ha, par nosacīto cenu 6400 EUR.

Nolēma slēgt līgumu par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12, 
Liepu ielā 1, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļa ar kopējo platību 59,8 
m2, 564/12443 kopīpašuma domājamo daļu no būves atsavināšanu 
par nosacīto cenu 4090 EUR.

Noteica Ķeguma novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas 
izglītības pedagogiem ar 2017.gada 1.septembri algas likmi  
680 EUR.

Atbrīvoja Ilzi Skrīveri no bāriņtiesas locekļa pienākumu 
pildīšanas ar 2017.gada 31.augustu.

Ievēlēja Ķeguma novada vēlēšanu komisijā Arni Cakulu, Agitu 
Freibergu, Danu Vietnieci, Vilhelmīnu Askoļsku, Guntu Tamani, 
Lindu Šķeltiņu, Skaidrīti Ļipatovu.

Izdarīja šādus grozījumus Ķeguma novada domes 2017.gada 
18.janvāra lēmuma Nr.31 „Par Ķeguma novada pašvaldības amatu 

atalgojumu un līgumdarba apmaksu 2017.gadā” (protokols Nr.2, 
26.§) 1. Pielikumā papildināja 8.sadaļu VPII „Gaismiņa” ar amatu 
„Skolotāja palīgs” šādā redakcijā:

 VPII Gaismiņa  

 Tehniskie darbinieki  

8.22. Skolotāja palīgs 1 420

Noteica lēmuma 2.pielikuma 4.sadaļā  „Tomes tautas nams” 
4.4. un 4.6. punktus šādā redakcijā:

N.p.k. Līgumdarba 
nosaukums

Kateg. Mēneša 
likme 
EUR

Mēneši Summa 
gadā

4.2. SVA 
koncertmeistars I 109 9 981

4.4. Bērnu radošās 
studijas „Skanis” 
vadītājs

II 130 5 650

4.6. Folkloras 
kopas „Graudi” 
koncertmeistars

I 103 10 1030

Nolēma piedalīties projekta „Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju 
iesaiste velomaršruta par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī 
vides izglītošanā” īstenošanā un nodrošināt projekta īstenošanai 
Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 10% apmērā 
no projekta attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 1028,50 EUR.

2017.gada 1.septembrī Ķeguma 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes apmeklē 253 izglītojamie (pirms
skolas izglītības iestādi „Gaismiņa” – 200; 
„Birztaliņa” – 53), kopējais izglī tojamo 
skaits novada pirmsskolas izglītības 
iestādēs (salīdzinot ar iepriekšējo mācību 
gadu) pieaudzis par 40 audzēkņiem.

Šajā reizē sniedzu plašāku informāciju 
par pirmsskolas izglītības jomas jautā
jumiem, kuros ir notikušas izmaiņas šajā 
vasarā.

Pārmaiņas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Gaismiņa” vadībā

Atbilstoši Ķeguma novada Vispārējās 
pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” 
vadītāja amata pretendentu atlases kon
kursa nolikumam, tika izsludināts 
konkurss, un vadītājas amatam tika apsti
prināta Māra Andersone, kura darbu 
iestādē uzsāka 5.jūlijā. 

Mārai Andersonei ir augstākā pedago
ģiskā izglītība, no 1998.gada viņa strādāja 
par sākumskolas skolotāju un logopēdi 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, 
vairākus gadus sekmīgi vadījusi 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, 
kā arī Ķeguma un Lielvārdes novadu 
sākumskolas metodisko apvienību. 
Daudzus gadus veica skolas muzeja 
vadītājas pienākumus. 2014.gadā ieguvusi 
titulu „Gada skolotājs 2014”. 

Iestādes vadītājai un kolektīvam  
vēlam – lai griba un spēks dara laimīgu, lai 
izdodas piepildīt Pola Eliāra teikto: „Lai 
vienmēr kāds sapnis nomodā, kāda vēlme, 
ko piepildīt, kādas ilgas, ko remdēt.”

Pirmsskolas izglītības iestāžu darbs 
vasaras mēnešos

Ņemot vērā pirmsskolas iestāžu 
audzēkņu vecāku iesniegumus, VPII 
„Gaismiņa” visas vasaras mēnešus 
nodrošināja bērnu pieskatīšanas pakal
pojumu. Diemžēl nākas secināt, ka 
daudzi no vecākiem iesniedz maldīgus 
iesniegumus par iestādes pakalpojumu 
izmantošanu, kas radīja apgrūtinātu darba 
plānošanu. Piemēram, par bērnudārza 

nepieciešamību 1.augustā bija saņemti 
59 iesniegumi, bet iestādi apmeklēja 38 
bērni. Aicinām vecākus turpmāk precīzāk 
plānot atvaļinājumus un bērnu nodarbes 
vasarā.

Plašāku informāciju par izglītības 
jautājumiem pirmsskolā atradīsiet tīmeklī 
www.kegumanovads.lv.

Sandra Čivča, pašvaldības speciāliste 
izglītības jautājumos

Informācija par izglītības jautājumiem pirmsskolā
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1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Ķeguma 
novada domes (turpmāk – Pašvaldība) atbalsta piešķiršanas un 
izmaksas kārtību par bērnu, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu 
un saņem uzraudzības pakalpojumu pie privātā pakalpojuma 
sniedzēja (turpmāk – Aukle). 
2. Atbalsts tiek piešķirts tikai tad, ja bērna likumiskais pārstāvis 
(turpmāk – Bērna pārstāvis) izmanto Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta reģistrā reģistrētas Aukles pakalpojumu.
3. Pašvaldības atbalstu piešķir, ja izglītojamā (turpmāk – Bērns) 
un Bērna pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ķeguma novada 
administratīvajā teritorijā un Bērns ir reģistrēts, bet netiek uzņemts 
pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, un Bērna 
pārstāvis ir noslēdzis rakstisku līgumu ar Aukli.
4. Pašvaldības atbalsta apmēru katru gadu nosaka ar atsevišķu 
Pašvaldības lēmumu, ņemot vērā vienam pusotra līdz četru gadu 
vecam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas Ķeguma 
novada pašvaldības izglītības iestādēs, neiekļaujot izdevumus 
remontdarbiem un kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu. 
5. Bērna pārstāvis Bērnu reģistrē Pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādes uzņemšanas reģistrā, atbilstoši Domes 2014.
gada 16.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8/2014 „Par bērnu 
reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei”.
6. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts ar mērķi veikt norēķinus par 
pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) Aukles pakalpojuma 
sniegšanu par Bērnu no pusotra gada vecuma līdz obligātās 
izglītības ieguves uzsākšanai.
7. Atbalsts netiek piešķirts, ja Bērns bez attaisnojoša iemesla 
neapmeklē Aukles pakalpojumus. Šādā gadījumā atbalstu aprēķina 
proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu 
iemeslu uzskatāma Bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko 
apliecina ārsta izziņa.
8. Pašvaldības atbalsts nav paredzēts Bērna ēdināšanas izdevumu 
segšanai.
9. Bērna pārstāvim, piesakoties atbalsta saņemšanai, jāiesniedz 
Pašvaldībā šādi dokumenti:
9.1. iesniegums (pielikums apskatāms tīmeklī www.kegumanovads.lv);
9.2. Bērna pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
9.3. līguma kopija starp Aukli un Bērna pārstāvi;
9.4. notariāli vai Bāriņtiesas apstiprināta pilnvara, ja iesniegumu 
iesniedz pilnvarotā persona.
10. Pašvaldības speciālists izglītības jautājumos pārbauda 
informāciju, kas minēta Noteikumu 2., 3. un 5.punktā, un sagatavo 
priekšlikumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu. 
11. Lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu 
pieņem Domes priekšsēdētājs desmit darba dienu laikā pēc 
iesnieguma saņemšanas. 
12. Par pieņemto lēmumu Pašvaldība informē Aukli un Bērna 
pārstāvi.
13. Pēc lēmuma pieņemšanas par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu 
Pašvaldība slēdz līgumu starp Pašvaldību, Aukli un Bērna 

pārstāvi. Līgumā nosaka līdzfinansējuma saņemšanas, izmaksas 
un pārtraukšanas kārtību. Līdzfinansējuma izmaksu uzsāk tikai pēc 
iepriekš minētā līguma parakstīšanas.
14. Aukle katru mēnesi līdz trešajam datumam iesniedz Pašvaldībā 
(Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, LV5020) pieņemšanas – nodošanas 
aktu par kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu, kuru parakstījusi Aukle 
un Bērna likumiskais pārstāvis, un pieprasījumu Pašvaldības 
atbalsta saņemšanai par iepriekšējo mēnesi atbilstoši šo Noteikumu 
2.pielikumam (pielikums apskatāms tīmeklī www.kegumanovads.lv). 
Aukle informāciju var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu (Ķeguma 
novada dome, Lāčplēša iela 1, Ķegums, LV5020) vai elektroniska 
dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu noformēšanu uz epastu dome@kegums.lv.
15. Pašvaldības izglītības speciālists līdz katra mēneša 5.datumam 
aktualizē informāciju par bērniem, kas reģistrēti uzņemšanai 
Pašvaldības izglītības iestādē, bet saņem pakalpojumu pie Aukles.
16. Centralizētā grāmatvedība līgumā noteiktajā kārtībā un 
termiņā veic atbalsta maksājumu Auklei par konkrēto Bērnu 
atbilstoši faktiskajam apmeklējumam un saskaņā ar pieņemšanas 
– nodošanas aktu par kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu. Auklei 
atbalsts tiek pārskaitīts uz līgumā norādīto Aukles bankas kontu. 
17. Atbalsta izmaksa tiek pārtraukta:
17.1. pēc 30 kalendāra dienām no brīža, kad Bērnam rakstveidā 
tiek piedāvāta vieta Ķeguma novada pašvaldības dibinātā izglītības 
iestādē;
17.2. Bērns sāk apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi;
17.3. ja Bērna vai Bērna pārstāvja (vismaz viena) dzīvesvieta nav 
deklarēta Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
17.4. ja tiek izbeigts līgums starp Bērna pārstāvi un Aukli;
17.5. ja Bērns bez attaisnojoša iemesla neizmanto Aukles 
pakalpojumus.
18. Saistošo noteikumu 17.punktā noteiktajos gadījumos atbalsta 
apmērs tiek aprēķināts proporcionāli Bērna apmeklēto dienu 
skaitam pie Aukles.
19. Pašvaldības izglītības speciālistam ir tiesības kontrolēt, kā 
notiek Aukles pakalpojuma sniegšana, un iesniegto dokumentu 
atbilstību faktiskajai situācijai.
20. Aukles pienākums ir atmaksāt Pašvaldības atbalsta summas 
pārmaksu, ja tā izveidojusies Aukles vainas dēļ, sniedzot nepatiesu 
vai nepilnīgu informāciju, vai nepaziņojot par apstākļiem, kas 
ietekmē tiesības uz Pašvaldības atbalstu. Aukle viena mēneša laikā 
pēc Ķeguma novada pašvaldības rakstiska paziņojuma saņemšanas 
atmaksā pārmaksātos Pašvaldības atbalsta līdzekļus Ķeguma 
novada pašvaldības kontā.
21. Aukle, ar kuru ir noslēgts līgums saskaņā ar šo Noteikumu 
13.punktu, var saņemt metodisku palīdzību Pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē, kurā Bērns reģistrēts uzņemšanas 
reģistrā.

Sēdes vadītājs  I.Zemnieks
23.08.2017.

Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība 
piešķir un izmaksā atbalstu par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Izdoti saskaņā ar Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

ĶEGUMĀ

2017.gada 5.jūlijā
Nr.7/2017 APSTIPRINĀTI

ar Ķeguma novada domes 
2017.gada 5.jūlija lēmumu Nr.233 (sēdes protokols Nr.19,22.§)

Precizēti ar 16.08.2017. Ķeguma novada domes sēdes lēmumu Nr.302 (sēdes protokols Nr.22,12.§)
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017

„Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu
par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja” 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Pastāvošais tiesiskais regulējums: 
Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē; 
Vispārējās izglītības likuma 21.pants nosaka, ka vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas 
izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma; 22.pants nosaka, ka pirmsskolas izglītības programmu īsteno pirmsskolas izglītības 
iestādē vai citā izglītības iestādē, kā arī ģimenē, saņemot metodisku palīdzību izglītības iestādē, kura īsteno licencētu pirmsskolas izglītības 
programmu, vai pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, saskaņā ar kuriem pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju 
izglītību, tai skaitā pirmsskolas vecuma bērnu no pusotra gada nodrošināšanu ar vietām mācību iestādēs, nodrošinot vienlīdzīgu pieeju 
pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma. Pašvaldībām, lai tās nodrošinātu savu funkciju izpildi, saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 43.panta trešo daļu, ir tiesības likumā noteiktos gadījumos izdot Saistošos noteikumus.
08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās 
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 7.1punkts nosaka, ka pašvaldība, 
nosakot vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pašvaldības izglītības iestādēs, 
atsevišķi aprēķina izmaksas bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana 
pamatizglītības ieguvei.
Šobrīd mūsu pašvaldībā ir spēkā Ķeguma novada domes 01.06.2016. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/16 (sēdes protokols Nr.16,11.§) 
„Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”, kas nosaka 
Ķeguma novada domes atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību par bērnu, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas 
izglītības programmu privātajā izglītības iestādē līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai. Noteikumi neparedz līdzfinansējuma saņemšanu 
tiem bērnu vecākiem, kuri izmanto aukles pakalpojumus.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumu projekts nosaka Ķeguma novada domes atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību par bērnu, kurš sasniedzis pusotra 
gada vecumu un saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojuma sniedzēja – Aukles.
Atbalsta apmērs vienam bērnam mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem vienam izglītojamam pusotra līdz četru gadu 
vecumam nepieciešamās vidējās izmaksas Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestādēs, neiekļaujot izdevumus remontdarbiem un kopējo 
pamatlīdzekļu nolietojumu.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Lēmumam ir ietekme uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi, lai nodrošinātu 01.06.2016. SAISTOŠO 
NOTEIKUMU Nr.8/16 „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības 
iestādei”, bet nav plānoti līdzekļi aukļu atbalstam.
26.01.2017. Ķeguma novada dome saskaņā ar 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas 
metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai 
izglītības iestādei” ir apstiprinājusi izmaksas 2017.gadam uz vienu bērnu – no pusotra gada līdz četru gadu vecumam vidējās izmaksas 
apmērs pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2017.gadā atbilst EUR 238,60; obligātā 
sagatavošana pamatizglītības ieguvei, vidējās izmaksas apmērs pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanai 2017.gadā atbilst EUR 177,25 mēnesī.
2017.gada maijā saņemti 2 vecāku iesniegumi ar lūgumu rast iespēju līdzfinansēt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu pie sertificētas 
aukles. Pašvaldībai šobrīd nav informācijas par citiem bērniem, kuru vecāki vēlētos izmantot aukles pakalpojumus. Tiek prognozēts, ka 
ar 2017.gada 1.septembri pieaugs pieprasījums pēc atbalsta auklēm, jo bērnu skaits novadā ir pieaudzis, bet iestāde nevarēs uzņemt visus 
bērnus, veidosies rinda.
Aprēķini vienam bērnam, ja pašvaldības atbalstu nodrošina ievērojot MK Nr.709. noteikto metodiku:
238.68x8 (mēneši)=1909.44 EUR;
Diviem bērniem – 1909.44*2=3818.88 EUR.
Aprēķini vienam bērnam, ja pašvaldības atbalstu nodrošina ievērojot MK Nr.709. noteikto metodiku, bet neiekļauj izdevumus remontdarbiem 
un kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu (vienam bērnam 8 mēnešiem): 215,56*8=1724.48 EUR
Aprēķini vienam bērnam, ja pašvaldības atbalstu nodrošina ievērojot MK Nr.709. noteikto metodiku, bet neiekļauj izdevumus remontdarbiem, 
kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu, mācību materiālus, VMD ped. darba samaksai (vienam bērnam 8 mēnešiem): 209.56*8=1676.48 EUR
Saistošo noteikumu izpildei jaunas amata vietas vai jaunu institūciju izveidošana pašvaldībā nav nepieciešama. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā attiecas uz privātpersonām, kuru bērna un vismaz viena no bērna pārstāvja deklarētā dzīvesvieta 
ir Ķeguma novada administratīvajā teritorijā, un bērns ir reģistrēts rindā uz vietu Ķeguma novada pirmsskolas izglītības iestādē, un netiek 
nodrošināts ar vietu tajā kalendārajā gadā, kad bērns sasniedzis pusotra gada vecumu. 
Prognozēts, ka netiešā veidā noteikumi atstās pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi. Šāds atbalsts stimulēs arī valsts ekonomiku kopumā, 
gan veicinot jaunu darba vietu veidošanos aukļu dienestos, bērnu pieskatīšanas centros, gan risinot nodarbinātības jautājumu un būtībā 
izveidojot jaunu profesiju – aukle, gan legalizējot aukļu darba samaksu un nodrošinot nodokļu apmaksu, gan atgriežot karjeras apritē jaunās 
māmiņas un tētus.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Institūcija, kurā privātpersonas var griezties saistošo noteikumu  piemērošanā, ir Ķeguma novada dome.
Noteikumu projekts nosaka administratīvās procedūras un kritērijus, kas būs jāievēro bērna pārstāvim un auklei, lai saņemtu pašvaldības 
atbalstu.
Saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas”, kā arī Ķeguma novada pašvaldības mājas lapā www.kegumanovads.lv

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Plašākas konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Sēdes vadītājs  I.Zemnieks
23.08.2017.
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Čempionātā piedalījās 21 komanda, 69 dalībnieki un tika 
salasīti 88,69kg sēņu. 

1.vietu kategorijā „Jaunākais sēņotājs” saņēma Kate 
Ermanovska (tikai 2 mēneši). Arī pārējie bērni bija ļoti aktīvi 
sēņotāji, bija pat atsevišķa bērnu komanda „Acīgie” (Annija 
AlksneButkus, Made AlksneButkus, Lūkass Eižvērtiņš, 
Luīze Eižvērtiņa.) Jāpiemin, ka bērni ieradās paši pirmie un 
salasīja 1,050kg sēņu. 
Kategorijā „Atraktīvākais tētis”:

1.vietu ieguva Vitālijs Pugačs, 
2.vieta – Elvijs Ermanovskis, 
3.vieta – Raivis Marolo, 
4.vieta – Arno Zviedris.

Kategorijā „Atraktīvāk un interesantāk noformētā komanda”:
1.vieta – „Puišu mošķi”, 
2. vieta – „Mošķi SIA „Pie MIMI””, 
3.vieta – „Ķekavas čiekuri”. 
Paldies komandām „Dullās Paulīnes”, „Četras Annas”, 

„Rūtainie”, kuri bija padomājuši arī par komandas koptēlu.
Kategorijā „Lielākā vai interesantākā sēne”:

1.vieta – Velga Zagorska, 
2.vieta – Velta Grumolde, 
3.vieta – Čoko (Čoko bija komandas „Čoko bars” 

4.dalībnieks – kaķis).
Kategorijā „Individuālais salasīto sēņu svars”:

1.vieta – Rūta Kuriņa (5,030kg), 
2.vieta – Artūrs Ābols (4,725kg), 
3.vieta – Rasma Kuriņa (4,595kg).

Kategorijā „Komandas kopējais salasīto sēņu svars”
1.vieta – komanda „Kas meklē, tas atrod” (17,095kg) 

(Agita Zdnovska, Rūta Kuriņa, Rasma Kuriņa, Zanda 
Kuriņa).

2.vieta – komanda „Meža filtrētāji” (10,065kg) –  
(Edgars Pilders, Velta Grumolde, Helēna Pildere, 
Viktorija Grumolde),

3.vieta – komanda „Ābolēni” (7,380kg) (Emīls 
Ozolnieks, Krists Neilands, Artūrs Ābols, Megija Ruise).

Īpašs paldies par pasakainām keramikas sēnēm, kas tika 
pasniegtas kā balvas par individuālo svaru, keramiķei Ainai 
Zagorska. Paldies arī SIA „Mimi” par dāvaniņām.

Paldies Latvijas Valsts mežiem par labiekārtoto sēņošanas 
vietu. Un vislielākais paldies visiem sēņošanas čempionāta 
dalībniekiem. Uz tikšanos nākamgad septembra otrajā 
sestdienā!

Dace Māliņa, Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Baltu Vienības dienu svinam jau trešo gadu. Šī ir īpaši 
vēsturiska diena baltu tautām, baltu cilšu pēctečiem un senā 
mantojuma tālāknesējiem. 22.septembris ir kļuvis par baltu tautu 
vienojošu dienu, kad ar ugunskuriem un dziesmām svētvietās, 
pilskalnos pieminam baltu ciltis, kritušos karavīrus, kuri cīnījušies 
un aizstāvējuši savu tautu, savu zemi, savu pilskalnu un apliecinātu 
visiem – mēs esam!

Šajos gados ugunskuri iedegti un piemiņas zīmes uzliktas 
Tomē – Nariņu un Grīvu senkapos. Šogad izvēlējāmies Birzgales 
pagastā esošo Slaidēnu pilskalnu, kur ar saimnieces Vilmas atļauju 
pilskalna pakājē iekūrām ugunskuru un veltījam dziesmas baltu 
senču gariem.

Arī Rudenāji šogad iestājās 22.septembra vēlā vakarā – plkst. 
23.03. Rudenāji ir rudens saulstāvji, kad dienas un nakts garums 
kļūst vienāds. Iestājas vienādība – līdzsvars starp tumsu un 
gaismu, starp garīgo un fizisko pasauli. Lielie rudens darbi tiek 
pabeigti, cilvēki un daba pārkārtojas mierīgākam dzīves ritumam. 
Šajā dienā tiek iedegta rituālā uguns, kurai tiek ziedots pa drusciņai 
no jaunās ražas. Folkloras kopa „Graudi” Rudenājus aicināja 
svinēt Lindes parkā. Šo vietu izvēlējāmies senās vēstures un čaklo, 
jauno saimnieku dēļ, kuras parku uzkopušas un tagad dod iespēju 
to skatīt ikvienam. Paldies Ratkeviču ģimenei – Lindes parka 
saimniekiem, paldies kaimiņiem – Sniedžu ģimenei un Pēterim, 
kuri atļāva izmantot savu ugunskura vietu un Pajumti saviesīgajai 
pasākuma daļai un dančiem kopā ar Ķeguma danču muzikantiem. 

Paldies visiem, kuri bija, ir un būs kopā ar mums – folkloras 
kopu „Graudi”. Pateicamies Ķeguma domes vadībai par atbalstu 
un dotajām iespējām.

Mēs kā graudi atkal esam iesēti jaunai ražai. Lai augtu un 
briestu mēs mācīsimies, izzināsim savu novadu, savus viedos 
ļaudis. Smelsim spēku enerģētiski stiprākajās vietās gan novadā, 
gan Latvijā un dosim jauno ražu.

Sarmīte Pugača, Visu „Graudu” vārdā 

è turpinājums no 1. lpp. è turpinājums no 1. lpp.

Sēņošanas čempionāts Baltu vienības diena, Rudenāji un Tomes„Graudu” 
5 gadu jubileja Lindes parkā
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Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem 
un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. 
Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, 
bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides 
pārvaldes sistēmas izveide skolā. Šī programma neaprobežojas 
tikai  ar vides pārvaldību skolā, jo tā  veicina izpratni par vidi, 
saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi 
un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie 
tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī 
apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas 
attīstību.

Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements 
un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma 
skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to 
prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek 
piešķirts izglītības iestādēm, kas ir parādījušas vislabāko 
sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā 
ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas 
skolas visā pasaulē. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz 
vienu mācību gadu un ikreiz jānopelna, visa gada garumā 
organizējot jēgpilnus vides izglītības pasākumus skolā un 
veicinot apkārtējās sabiedrības līdzdalību tajos.

2016./2017.mācību gadā  VPII „Birztaliņa” pieteicās 
Ekoskolu programmai. Aktīvi darbojoties, iestāde saņēma 
Zaļo diplomu par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides 
izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē 
un tās apkārtnē. Iestādei tika piešķirts Ekoskolas nosaukums. 
Tas bija sākums jaunam izaicinājumam – Zaļā karoga 
iegūšanai.

Priecīgu ziņu saņēmām augusta beidzamajās dienās. Kā 
apliecinājums uzņēmībai, entuziasmam, labai sadarbībai 
2017./2018.mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādei 
„Birztaliņa” ir piešķirts Starptautiskais Zaļais Karogs un 
Ekoskolas sertifikāts. 12.septembrī Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana 
– 132 skolas saņēma prestižo Starptautisko Zaļo Karogu, 22 
skolas Zaļo Karogu saņēma pirmo reizi, viņu skaitā arī VPII 
„Birztaliņa”, bet vēl 69 skolas ieguva Latvijas Ekoskolas 
sertifikātu. Apbalvošanas pasākums noslēdzās ar Ekoskolu 
pārstāvju kopīgo gājienu „Izmetam pārāk daudz”, gājiena 
mērķis pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik daudz pārtikas 
Latvijā nonāk atkritumos un ko katrs var darīt, lai šo atkritumu 
skaits mazinātos.

Apsveicam iestādes kolektīvu ar Starptautiskā Zaļā 
Karoga iegūšanu! Lai nākamajos gados izdodas saglabāt 
izcīnīto un rast jaunus izaicinājumus un risinājumus.

Sandra Čivča, 
pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos

ZAĻAIS KAROGS 
PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI 
„BIRZTALIŅA”
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3 vēstures lappuses

REALIZĒTIE PROJEKTI

„Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”

2017.gada augustā Ķeguma novada dome un Valsts izglītības 
satura centrs (turpmāk – VISC) noslēdza sadarbības līgumu par 
projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” īstenošanu Ķeguma novadā.

Projekta ietvaros ir izstrādāts un apstiprināts „Izglītojamo 
individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāns”. Projektā 
iesaistītas divas pašvaldības izglītības iestādes: Birzgales 
pamatskola un Ķeguma komercnovirziena vidusskola. Pieteiktais 
finansējums – 27 079,08 EUR.

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma 
daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību 
sasniegumus. Projekta ietvaros izglītības iestādes mācību procesā 
iesaistīs pedagogu palīgus, iestādēs notiks izziņas un eksperimentu 
centru organizētas nodarbības, Birzgales pamatskolas 
izglītojamajiem būs iespēja apmeklēt izziņas un eksperimentu 
centru „Lielvārdi”.

Lai nodrošinātu pedagogu gatavību plānotajām pārmaiņām 
izglītības jomā, projekta ietvaros paredzēts nodrošināt pedagogu 
profesionālās pilnveidi.

Sandra Čivča, pašvaldības speciāliste  
izglītības jautājumos, projekta koordinatore

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Skeitparka izveide Birzgalē
1.septembra pēcpusdienā visi tika aicināti uz projekta 

„Skeitparka izveide Birzgalē” atklāšanas pasākumu. Līdzšinējās 
aptaujās un pārrunās ar jauniešiem par svarīgāko problēmu tika 
atzīta  ierobežotas brīvā laika pavadīšanas iespējas un veselīga 
dzīves veida piekopšana. 

Skeitparka atrašanās pie skolas daļēji atrisinās skolēnu, kuri uz 
skolu brauc no Birzgales lauku teritorijas, brīvā laika pavadīšanas 
problēmu līdz transportam mājup. Šobrīd, daudzi jaunieši mēro 
30 minūšu garu ceļu uz tuvāko skeitparku Ķegumā. Skeitparks 
jauniešu mērķauditorijai ir aktuāls, jo tas ir ekstrēms un moderns 
brīvā laika pavadīšanas veids. 

Skeitparka konstrukcijas (vairākas dažāda veida rampas) ir 
uzstādītas Birzgales pamatskolas teritorijā pie sporta zāles un 
sporta laukuma, tādejādi tiek veicināta pozitīva jauniešu attieksme 
pret fiziski aktīvu dzīvesveidu kopumā. Uzstādītās skeitparka 
konstrukcijas ir pieejamas ikvienam iedzīvotājam.

Lai mazliet iepazītu skeitparka platformas uz atklāšanas 
pasākumu tika uzaicināts Ingus Lauss ar draugu, kuri pastāstīja 
par skeitparka lietošanas noteikumiem un nedaudz demonstrēja 
platformu izmantošanas iespējas. 

Skeitparka izveide Birzgalē tiek veikta ELFLA projekta 
„Skeitparka izveide Birzgalē ” ID nr.1604AL02 A019.2202
000018 (apstiprināts ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
reģionālās pārvaldes 17.01.2017 lēmumu Nr.04.611/17/61), 
kopējās izmaksas EUR 9965,56, t.sk. ELFLA finansējums EUR 
8969 realizācijas termiņš 30.11.2017. 

Projekta realizētāji – Biedrība „JADARA”, koordinatore Rita 
Reinsone, 29424612

Labdarība „Gatavojamies skolai”
Sācies jaunais mācību gads ar jaunām rūpēm vecākiem, lai 

bērniem nodrošinātu visu nepieciešamo, kas dotu prieku doties 
uz skolu un sekmīgi mācīties. 

Lai kaut dažām ģimenēm palīdzētu bērnus sagatavot skolai, 
realizēts projekts „Gatavojamies skolai”. Projekta ietvaros sešu 
ģimeņu desmit bērniem dāvātas dāvanu kartes, katram 50 eiro 
apmērā. Vecāki ar šīm kartēm pusgada laikā varēs iepirkties 
lielveikala „Dauga” veikalos (izņemot „Maxima” un „Drogas”) 
un iegādāties bērniem nepieciešamās kancelejas u.c. preces.

Sieviešu klubs „Ķeguma Saulespuķes”

Rotaļu laukuma izveide
Nākotnes ielas 15 mājas iedzīvotāji, izvērtējot esošo 

situāciju un iespējas, konstatēja, ka pie mājām tuvumā nav 
un nav bijis rotaļu laukums, kur bērni, vecāki un vecvecāki 
varētu pavadīt laiku kopā, rotaļājoties ar savām atvasēm, tāpēc 
nolēmām izveidot modernu, drošu un mūsdienu prasībām un 
bērnu vecumposmam atbilstošu rotaļu laukumu pie mājās 
Nākotnes ielā 15, kuru mājas iedzīvotāji paši saviem spēkiem, 
varēs uzturēt kārtībā, kopt un pilnveidot.

Jau pavasarī uzsākām darbus pie bērnu rotaļu laukuma vietas 
sakopšanas, sanākot kopā mājas iedzīvotājiem un sakopjot 
vietu, kur tagad ir uzstādīts bērnu rotaļu laukums. 

Pateicoties Ķeguma novada domes Iedzīvotāju iniciatīvas 
projektam, Nākotnes ielas 15 iedzīvotāju atbalstam un 
darbīgajām rokām esam izveidojuši un iekārtojuši rotaļu 
laukumu, lai iedzīvotāju bērniem un mazbērniem (vecuma 
grupā līdz 8 gadiem) kā arī viņu draugiem būtu kur pavadīt 
brīvo laiku ārpus mājas.

Izsakām pateicību visiem, kuri piedalījās projekta realizēšanā.
Zane Tarta

Karuseļa uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā 
Pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursa ietvaros īstenots projekts „Karuseļa uzstādīšana bērnu 
rotaļu laukumā”, dzīvojamās mājas, Skolas ielas 11 iekšpagalmā, 
Ķegumā. Izlietoti līdzekļi 750 eiro apmērā.

Tika rīkota talka, kurā izmantojot pašu tehniku, demontēts 
vecais karuselis. Sadarbībā ar SIA „KSIL Baltic” uzstādīts jauns 
karuselis ar stūri. Pateicoties uzņēmēju labai gribai un atbalstam, 
karuseļa piegādi un uzstādīšanu sponsorēja minētā firma.

Paldies vietējiem Ķeguma iedzīvotājiem, kuri atbalstīja 
projekta nepieciešamību un  iesaistījās tā īstenošanā.

Sanita Čodore, Projekta vadītāja è

Tuvojoties Latvijas simtgadei apzināmies, ka mūsu Latvijas 
lielākā bagātība ir cilvēki mums līdzās.

Ķeguma novadā dzīvo vienkārši, godīgi sava darba darītāji, 
kuriem daudzie vēstures notikumi, negaidītie likteņa pavērsieni 
atstājuši spilgtas, neaizmirstamas atmiņas... Viņu dzīves lappusēs 
„laikmeta griežos” piedāvāju ieskatīties arī jums turpmākos 
laikraksta numuros.
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Aizvien palielinās to  privātmāju īpašnieku skaits, kuri 
ne tikai ir saklausījuši aicinājumu, bet arī veikuši reālas 
darbības un izmantojuši piedāvāto iespēju saņemt pašvaldības 
līdzfinansējumu pieslēdzoties pie centralizētajiem kanalizācijas 
un ūdensvada tīkliem. Esiet laipni aicināti un gaidīti Ķeguma 
Starā! Nāciet, zvaniet, rakstiet! „Ķeguma Stars” sniegs Jums 
nepieciešamās konsultācijas.

Nedaudz jau iesāku rakstīt par ūdeni un tad nu arī 
turpināšu (bet tā nebūs „ūdens liešana”). Vienai daļai 
iedzīvotāju, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās ir stipri sasāpējis 
jautājums par ūdens starpībām (korekcijām), ko viņi ierauga 
saņemot ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinus! Kā tās 
tiek aprēķinātas un kāpēc vispār tās rodas? Aprēķinātas tās 
tiek pamatojoties uz kārtību, kāda ir noteikta saskaņā ar 
Latvijas Republikā apstiprinātajiem normatīvajiem aktiem 
un ar kuras pilnu tekstu varat iepazīties mūsu mājas lapā  
(www.kegumastars.lv) vai mūsu birojā. Ērtības un uzskatāmības 
labad varat iepazīties tikai ar shēmu, kura atspoguļo ūdens 
aprēķinu daudzdzīvokļu mājās (sk. mājas lapā – ūdens/
kanalizācijas pakalpojumi, biežāk uzdotie jautājumi, kā tiek 
sadalīta mājas starpība).

Bet kāpēc tās rodas? Minēšu dažus iemeslus (noteikti 
ir vēl vairāki, kurus pēc analoģijas Jūs arī paši varētu 
atminēt?!). Skaitītāju rādījumu nodošana/nolasīšana nezināmu 
iemeslu dēļ notiek mēneša vidū; dzīvokļu īpašnieku maiņas 
gadījumos skaitītāju rādījumi netiek nofiksēti; tiek noziņots 
kāds „iedomāts” patēriņš, bet faktiskā situācija ir pavisam 
citādāka; dzīvokļu īpašnieki (īrnieki) skaitītāju rādījumus 
nodod neregulāri vai pat vispār aizmirst to izdarīt ilgākā 
laika periodā; apzināti tiek noziņoti aplami rādījumi. Tas 
tikai kārtējo reizi apliecina, ka daudzdzīvokļu mājā domāt arī 
par līdzcilvēkiem īpaši nav pieņemts! Un kur tad vēl paliek 
dzīvokļi ar nepārbaudītiem skaitītājiem! Un dzīvokļi vispār 
bez skaitītājiem! Tad, kad ūdens patēriņa starpības jau ir 
pārāk lielas, vai māju vecākie mūs aicina uz kopīgu pārbaudi, 
mūsu namu pārzinis dodas apgaitā uz konkrēto māju. Un ko 
Jūs domājat! Tajā un vēl dažos turpmākajos mēnešos ūdens 
starpība praktiski ir izplēnējusi! Un pēc kāda laika viss sākas 
no gala…?! Tāpēc mīļi aicinu – centīsimies cienīt vismaz sevi, 
ja ne cits citu!

Ideālais skaitītāju rādījumu nolasīšanas laiks – mēneša 
pēdējā diena, bet iespējamie nodošanas veidi gan ir dažādi. Un 
proti, izmantojot mūsu mājas lapu – www.e.kegumastars.lv, pa 
telefonu (20216691), ar epasta birojs.kegumastars@inbox.lv 
starpniecību, iemetot lapiņas Ķegumā (pie Staru ielas 8.mājas) 
un Rembatē (pagasta pārvaldē) izvietotajās speciālajās kastītēs 
vai personīgi atnākot uz mūsu biroju (Kuģu iela 5, Ķegumā).

Līdz citai reizei.
SIA „Ķeguma Stars” vadītājs Aigars Roze

Pēc autora lūguma teksts nav koriģēts, „Ķeguma Novada Ziņu” redakcija

Labdien, Ķeguma novada 
iedzīvotāji!

Ilga Fisenko ir dzimusi 1937.gadā Rembates „Vecriekstos”. 
1949.gadā Ilgas ģimene – māte, vecmāmiņa un 4 nepilngadīgie 
bērni tiek izsūtīti uz Sibīriju, Tomskas apgabalu, kur nodzīvoti 7 
gadi. Tēvs bija aizsargs, viņu arestēja, ielika cietumā un Irkutskā 
viņu nošāva.

Ilgas kundze 3. un 4.klasē mācījās Sibīrijā, skola atradās 25km 
no mājām. No 14 gadiem sākusies darba dzīve, vajadzēja ganīt 
govis. Spilgti atmiņā palikusi Sibīrijas daba – nežēlīgs aukstums, 
līdz – 50oC, un neparasti skaistais un baisais skats, saulei lecot, 
kad licies – spilgti sarkanās debesis deg... Vasaras Sibīrijā bija ļoti 
karstas, bieži lija lietus, gādājot lopiem barību, rokas sāpēja un 
vienmēr bija tulznās. Vasarā strādnieki dzīvoja „siena balagānos”. 
Bet ziemā, strādājot fermā, bijis tāds aukstums, ka govis pilnīgi 
drebējušas.

1956. gadā, 19 gadu vecumā, Ilgas kundze atgriezās Latvijā, bet 
savās mājās dzīvot atpakaļ netika. Apmetušies uz dzīvi Glāžšķūņa 
teritorijā un nostrādājusi kolhozā „8.marts” līdz aiziešanai pensijā.

Ilgas kundze bijusi čakla rokdarbniece, daudz adījusi un lasījusi, 
labprāt gājusi par saimnieci, klājusi galdus godos, cepusi garšīgus 
pīrāgus un ruletes. Labprāt apmeklējusi teātrus, koncertus, bijusi 
aktīva, atsaucīga un čakla. Izaudzinājusi dēlu, ir 2 mazmeitas. Lai 
arī cik sāpīgas būtu atmiņas par Sibīrijā pavadītajiem gadiem, Ilgas 
kundze ar saviem „likteņa biedriem” katru gadu tiekas represēto 
salidojumos.

Sabīne Gudeiķe

LĪDZJŪTĪBA

Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājām bērts,
Un no dziļās laimes akas 
Pasmelts tik, cik atvēlēts.

Gan sāpju dienas, gan saules rīts, 
It viss tiek klusi zemē tīts. 
/E.Vēveris/

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu  
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:
Dainis Vītols (1955)
Aina Mežaraupa (1935)
Centa Apša (1921)

Spītējot lietainajam dienas sākumam, šī gada 9.septembrī 
Ķeguma novads veiksmīgi tika pārstāvēts IV Latvijas tūrisma 
informācijas tirgū, ko organizēja Latvijas tūrisma informācijas 
organizāciju asociācija LATTŪRINFO un, kas šogad norisinājās 
Pļaviņās. Uz Pļaviņām bija sabraukuši vairāk kā 20 Latvijas 
novadu pārstāvji, lai parādītu labāko, kas viņiem ir – savus 
mājražojumus, amatniecības izstrādājumus un informāciju par 
novados pieejamajiem tūrisma un apskates objektiem. 

Ķeguma novadu šoreiz pārstāvēja Solvita Kūna ar ēteriskajām 
eļļām un ziedūdeņiem, piesaistot apmeklētājus ar saistošu 
stāstījumu par iespējām Ķegumā apmeklēt meistardarbnīcas, kur 
katrs var izgatavot sev vēlamu masāžas eļļu. Tāpat iepazīstinājām 
apmeklētājus ar ZS „Ogu dārzs” produkciju – fizāļu ievārījumu, 
kuru pasākuma viesi labprāt degustēja un arī iegādājās. Savas 
sirsnīgās un gardās piparkūkas no Rembates bija atvedusi Ināra 
Zadaua no ZS „Ziedkalni”. Uzmanību piesaistījām arī ar SIA 
„Zarumi” skaisti izšūto produkciju.

Aicinu uz sadarbību ikvienu Ķeguma novada uzņēmēju!

Zita Ruņģe, Ķeguma novada domes projektu vadītāja

Ķegums Tūrisma informācijas tirgū

è turpinājums no 8. lpp.

Izsakām līdzjūtību 
Ainas Mežraupas 
piederīgajiem.
Ķeguma novada 
pensionāru biedrība

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību tuviniekiem!

SĒRU VĒSTIS
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Šovasar ar Lienes Lazdiņas ierosinājumu un Edgara Siliņa 
atbalstu, Rembatē iesākās „Veselības apļi – 2017”. Tā kā skrējiens 
vai soļošana nenotiek stadionā, tad veikto apļu skaitu, nevar 
salīdzināt ar citiem novadiem. Bet tie ir mūsu – rembatiešu apļi!

Pirmajā mēnesī, kā jau jaunā pasākumā, jauniešu atbalsts bija 
kupls, bet aktivitāte pamazām samazinājās. 

Spītējot lietum vai karstumam, vismaz vienu reizi skrējienā 
piedalījās 25 rembatieši un divi ķegumieši.

Priecē, ka neskatoties uz aizņemtību, daudzas reizes skrējienos 
piedalījās mūsu pagasta sporta lepnums – olimpietis un tagad 
treneris Kaspars Dumpis. No viņa neatpalika arī četrgadīgā 
meitiņa Kate, kura veica 62 apļus. Viņu uzmundrināja gan māmiņa 
Ruta ar mazo brālīti, gan vecmāmiņa Ināra, kopīgi veicot ne vienu 
vien apli. Tas ir skaists paraugs citām ģimenēm kā interesanti un 
veselīgi kopā pavadīt brīvo laiku. Pievienosimies arī mēs dažādos 
pasākumos. Katru mēnesi notika balvas izloze dalībnieku starpā, 
kuri piedalījušies skrējienā visas reizes. Balvu izlozē uzvarēja 
V.Griņevičs – divas reizes, L. Viļumsone un I. Sakne vienu reizi.

Vērtējot noskrietos apļus, vīru konkurencē par absolūto 
uzvarētāju kļuva J.Avens – 205 apļi, atstājot aiz sevis V.Griņeviču, 
vienīgais kurš neizlaida nevienu skriešanas reizi (18 reizes) – 177 
apļi, un I. Sakni – 140 apļi.

No jaunietēm, tikai vienu reizi nestartējot, absolūtā uzvarētāja 
ir L.Viļumsone – 187 apļi (Ķeguma veselības apļos – 3.vieta), 
A.Naudiņa – 100 apļi un V.Ņorba – 95 apļi.

Pēdējā „Veselības apļi – 2017” kārtā dalību ņēma arī Ķeguma 
novada domes priekšsēdētājs I.Zemnieks, kurš arī apbalvoja 
uzvarētājus un aktīvākos skrējējus.

Skriesim arī nākošgad – tāds bija visu vēlējums pie karstas 
tējas tases un kliņģera.

Paldies L.Lazdiņai par sacensību sekmīgu norisi, bet E.Siliņam 
par sarūpētajām balvām.

Mirdza Aizsilniece, Sacensību galvenā tiesnese

„Ķeguma veselības apļi” notika visas vasaras garumā. Kopā 
apļos piedalījās 58 novada iedzīvotāji, kuri spītējot lietum, 
karstumam un šīs vasaras laikapstākļiem katru pirmdienu devās 
uz Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionu, lai aktīvi 
pavadītu savu laiku. Sportisti varēja gan soļot, gan skriet, gan iet, 
tomēr apbalvojumus saņēma tikai cītīgākie, godalgotās vietas 
ieguva:

Dāmu konkurencē:
1.vieta – Taive Vītola (258 apļi), 
2. vieta – Agita Kaļva (242 apļi),
3. vieta – Loreta Viļumsone (227 apļi).

Vīru konkurencē: 
1. vieta – Vaclavs Griņevičs (216 apļi), 
2. vieta – Rodrigo Seržants (209 apļi), 
3. vieta – Andris Žvagins (189 apļi).

Visas vasaras laikā 200 apļus noskrēja arī Līga Auzāne (213 
apļi). Savukārt 100 apļus – Gita Vītola (188 apļi), Liene Seržante 
(170 apļi), Linda MarkusaCiematniece (172 apļi), Līva Rebeka 
Ivanovska (115 apļi) un Dzintars Borozinskis (136 apļi).

Pēdējie „Ķeguma veselības apļi” tika aizvadīti 28.augustā, 
kuros piedalījās Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Ilmārs 
Zemnieks, kurš arī labākajiem sportistiem pasniedza balvas.

Edgars Siliņš, sporta pasākumu organizators

Ķeguma veselības apļi 2017

Rembates veselības apļi

Tomes bibliotēkas stāsts
Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka ir vietējas 

nozīmes bibliotēka, kas 13.oktobrī plkst.15.00 svinēs savu 95 
gadu jubileju. 

Bibliotēka dibināta 1922.gada 13.oktobrī. Tā ir vietējās 
sabiedrības informācijas, izglītības, sabiedrisko aktivitāšu, novada 
vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanas centrs. Tā ir aktuālas 
literatūras bibliotēka.

Bibliotēka bijusi Tomes pagasta namā, Tomes skolā, Tomes 
tautas namā un mājā „Saulītes”. Tautas namā un skolā bibliotēka 
atgriezusies vairākas reizes. Šobrīd bibliotēka atrodas skolā  
trešo reizi.

Bibliotēkā strādājuši 16 bibliotekāri, galveno kārt, skolotāji. Es, 
Agita Freiberga, esmu 17.bibliotekāre ar speciālo izglītību, kopš 
1982.gada 2.augusta.

Bibliotēkā ir bezmaksas un maksas pakal pojumi, bet iedzīvotāji 
labprātāk izmanto dienas centra identiskos pakalpojumus. 
Bibliotēka joprojām piedzīvo pārmaiņas. Šobrīd bibliotēkas 
abonementa zāles izkārtojums ļauj telpu izmantot pasākumu 
vajadzībām. Tajā var skatīt fotogrāfiju un gleznu izstādes.

Sagaidot bibliotēkas 95 gadu jubileju,  
materiālus caurskatīja A.Freiberga
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Nāc spēlēt futbolu!
Piedāvājam bērniem futbola nodarbības no 5 gadu vecuma. 
Treniņi notiek trīs reizes nedēļā Ķeguma skolas sporta 
stadionā vai sporta zālē. Piedalāmies futbola turnīros 
visā Latvijā, mums ir vasaras nometnes un dažādas citas 
aktivitātes. Piesakies, zvanot pa tālruni – 26354356.

Nodarbību laiki un vecuma grupas:

Otrdiena 16.00 – 17.30   2008. un 2007. gadā dzimušie; 
 17.30 – 18.30   2009. un 2010. gadā dzimušie; 
 18.30 – 19.30   2011. un 2012. gadā dzimušie;

Piektdiena 16.00 – 17.30   2008. un 2007. gadā dzimušie; 
 17.30 – 18.30   2009. un 2010. gadā dzimušie; 
 18.30 – 19.30   2011. un 2012. gadā dzimušie;

Svētdiena 16.30 – 17.30   2008. un 2007. gadā dzimušie; 
 17.30 – 19.00   2009. un 2010. gadā dzimušie; 
 19.00 – 20.00   2011. un 2012. gadā dzimušie.

Optikas speciālisti no Rīgas 
aicina iedzīvotājus uz acu 
veselības dienu 

20.oktobrī no plkst.10.00 līdz 17.00 
Ķeguma dienas centrā.
Speciālisti piedāvā:
• veikt bezmaksas redzes pārbaudi;
• pasūtīt brilles uz vietas;
•  izmērīt acu spiedienu (mērīšana 

ar KEELER aparatūru – 5 eiro, 
glaukomas sākuma diagnostika)

Obligāta iepriekšēja pierakstīšanās, 
zvanot pa tālruni – 28104285.

18. oktobrī no 
plkst.10.00 – 19.00 
Ķeguma dienas centrā 

ārsts  
Dr.Sergejs Mihailovs, 
specializējās asinsvadu 

ultrasonogrāfijā, 
„Veselības centrs 4” 

konsultēs un pieņems 
pacientus. 

Kāju vēnu skrīnings –  
10 eiro. 

Pieraksts pa tālruni – 
20233728.

Ķeguma novada pensionāru biedrība 
aicina:
•  līdz 11.oktobrim pieteikties datorapmācības 

kursos;
•  oktobrī turpināt lekcijas par fizioterapiju 

(par laiku informēsim, sekojiet  līdzi 
aktuālajai informācijai).

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:
Līgai un Mārtiņam Zelmeņiem meita Dārta
Nadijai un Leonam Tarvidiem dēls Arvīds
Elīnai AuziņaiBaiguševai un Vladimiram Baiguševam meita Dārta
Jeļenai un Dariusam Varkaļiem dēls Edvards

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts jaundzimušais
Ivetai Volujevičai un Andrejam Ozolam dēls Alekss
Solvitai Kulišai un Andrim Pikaļevam dēls Gustavs

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Ir daudz kas jādod, lai varētu ņemt. 
Savs ceļš ir jārod, lai spētu lemt. 
Avota ūdenim būt – dot laimi citiem,
Un pašam sev gūt!

Sveicam OKTOBRA jubilārus!
Šī mēneša gaviļnieki:

85 Dzintra Bruģmane

80 Ausma Ambaine
Arnolds Kregžde

75
Maija Erneste
Janīna Poļanska
Roberts Vaiders
Arnis Vēvers
Pēteris Znotiņš

70
Ilmārs Gailis
Velta Janševska
Māra Ozereska

65 Inese Kalniņa
Svetlana Svētiņa

60
Vladimirs Gaņins
Vasilijs Kopiļčuks
Lilita Lūse
Vilnis Paeglis
Viktors Šults
Inese Treiere

55

Sandra Čivča
Alla Dorofejeva
Irina Freimane
Ineta Girgensone
Gunta Krūmiņa
Igors Kubasovs
Aivars Ozols
Andris Rancāns
Jānis Sīmansons
Zigurds Sproģis
Andris Zālītis

50 

Gundars Alenčiks
Alfs Avens
Valts Ābolkalns
Vilnis Bondars
Daiga Buša
Viktors Ernests
Arnis Kalnzemnieks
Inna Reimane
Anna Reitere
Vasyl Senynets
Normunds Torsters
Gints Veiss
Vilnis Vilčuks
Jeļena Vohromejeva
Inta Voskāne
Aina Zagorska
Guntis Zaļais-Zaļoksnis

Ir labi noliekties pār mazu gultas vietu,
Kur lielās dzīves sākums klusi dus…

Esi sveicināts, 
mazulīt!

Laulības!
Tad apstājas laiks, 
Un tā bija mīlestība. 
Jo tikai mīlestības priekšā tas apstājas.
/I.Ziedonis/

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā  
laulību noslēdza:
Marats Zeltkalns un Iluta Kaša
Dmitrijs Sergejenko un Dina Galino
Rolands Mjalans un Marina Mjalana

Sveicam!

Svecīšu vakars notiks 5.novembrī 
plkst.16.00 Ķeguma kapsētā. 

Kalpos mācītājs Ingus Dāboliņš.
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KULTŪRAS PASĀKUMI

ĶEGUMĀ
Aicinām apmeklēt lekcijas „Bērna 
emocionālā attīstība” dienas centrā:
12.oktobrī plkst.18.30 – pirmsskolas 
vecuma bērni;
19.oktobrī plkst.18.30 – skolas vecuma 
bērni;
26.oktobrī plkst.18.30 – pusaudžu 
vecums.
Speciālista – psihologa 
vadītas nodarbības par bērna 
emocionālo attīstību dažādos vecuma 
posmos, vecumu posmu īpatnībām, 
konfliktsituāciju risināšanu, savlaicīgu 
problēmu atpazīšanu, kontroli, 
novēršanas iespējām, ar reālu piemēru, 
atgadījumu situāciju analīzi. Nodarbības 
vadīs psiholoģe Vēsma Bērziņa. 
Lekcijas ilgums 1.5h. Dalība lekcijā  
ir bez maksas.
Projekts „Vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumu īstenošana Ķeguma 
novadā”(Nr.9.2.4.2/16/I/0830) norisinās 
darbības programmas „Garīgā (psihiskā) 
veselība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 
„Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pakalpojumiem, jo 
īpaši nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautiem iedzīvotājiem“ 9.2.4.2. 
pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses” ietvaros.

13.oktobrī plkst.19.00 tautas namā
filma „Vectēvs, kas bīstamāks par 
datoru”,
Ieejas maksa – 2 eiro.

14.oktobrī plkst.11.00 tautas namā
Tiekamies „Lielajā rudens izsolē”!
Mantas (visu izņemot drēbes) var nodot 
jebkurā laikā Ķeguma tautas namā.
Visi iegūtie līdzekļi tiek ziedoti 
labdarībai, tāpēc lūdzam jau savlaicīgi 
padomāt, kam visvairāk nepieciešami 
līdzekļi.
Izsoli rīko Starptautiskais soroptimistu 
klubs „OgreĶegums”.

Tiem, kuri vēlas apgūt vienu no 
senākajām amatniecības prasmēm – 
aušanu, lūdzam pieteikties uz aušanas 
kursiem.
Pirmās divas nodarbības 19. un 
26.oktobrī plkst.18.00. Nodarbības 
notiks aušanas darbnīcā Ķeguma 
komercnovirziena vsk. telpās. 
Viena nodarbība – 2 eiro (materiāliem). 
Meistare – TLMS Saiva (Ogre) vad. 

S.Grīnberga. Organizē – Starptautiskais 
soroptimistu klubs „OgreĶegums”. 
Lūdzu iepriekš pieteikties pa tālruni – 
28334415.

21.oktobrī Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolā notiks 70 gadu salidojums.
Ar salidojuma programmu varat 
iepazīties tīmeklī www.kegumanovads.lv

27.oktobrī plkst.18.00 tautas namā 
viesies Elīna Apsīte ar grāmatas 
prezentāciju par Jettu Užāni.
Jette Užāne ir tautā mīlēta cimdu adītāja, 
kura adīja cimdus kā mazus gobelēnus –  
mākslas darbus, kuros ieadīja stāstus, 
gleznas un mūsu tautas likteni.

31.oktobrī no plkst.19.00 – 22.00
Spokosimies, jokosimies pie tautas 
nama „Happy Haloween”
• Īpašo ķirbīšu izstāde, konkurss;
• Spocīgāko tērpu parāde;
• Briesmu istabas ceļojums;
• Ciemosies raganiņas no Lielvārdes.;
• Īpašā atmosfērā, īpaša ballīte.
Saldumiņi garantēti!

TOMĒ
10.oktobrī plkst.15.00 dienas centrā
Kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar 
Ķeguma pensionāru biedrību organizē 
pasākumu ciklu „Garšas pēcpusdiena”
Ciemojamies Tomē:
•  Noskaidrosim Tomes pagasta 

tradicionālos ēdienus,
• Gatavosim un izgaršosim,
•  Mēģināsim noskaidrot Tomes pagasta 

garšas noslēpumus.
Aicinām visus Tomes pagasta 
iedzīvotājus dalīties savās īpašajās, tikai 
Tomes pagastam raksturīgās, receptēs.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni – 
22010300.

28.novembrī Tomes tautas nams
organizē braucienu uz Nacionālā teātra 
izrādi „Trīs vīri kūrortā”. 
Pieteikties, zvanot pa tālruni – 27843230. 
Par biļetēm samaksāt var līdz 13.oktobrim. 
Biļešu cena 5 eiro, ceļš aptuveni 4,50 eiro. 
Izbraukšana no Ķeguma plkst.17.30.

BIRZGALĒ
22. oktobrī plkst.14.00 tautas namā
viesosies Lēdmanes amatierteātris 
„Greizie rati” ar Vigitas Pumpures 
izrādi „Tobiass ir miris, lai dzīvo 
Tobiass!”

Režisore – Alda Račika,
Ieejas maksa – 1 eiro.

REMBATĒ
Jau vairākus gadus Rembatē darbojas 
dāmu vokālais ansamblis, kurš piedalās 
gan skatēs, gan koncertos ne tikai 
savā novadā, bet arī ārpus tā. Sākot 
ar šo sezonu, vokālo ansambli vadīs 
Liene Seržante. Aicinām pievienoties, 
mēģinājumi notiek katru ceturtdienu no 
plkst.19.00 – 21.00, tālrunis informācijai 
– 26452076.

Sākot ar 3.oktobri tradīciju zālē 
plkst.18.00 katru otrdienu (bērniem 
vecumā līdz 10 gadiem) notiks mūsdienu 
deju nodarbības. Nodarbību maksa –  
2 eiro. Informācija, zvanot pa tālruni – 
29748978 (Ieva), 27884206 (Liene).

19.oktobrī plkst.17.30 bibliotēka ceļā uz 
Lasītāju kluba izveidi, aicina interesentus 
un lasītājus uz kopīgām sarunām par 
grāmatām un literatūru mūsu dzīvē. 
Jautājumu gadījumā, zvanīt pa tālruni – 
29488112.

28. oktobrī no plkst.21.00 – 03.00 
tradīciju zālē,
Pēc aktīvi pavadītas vasaras un bagātīgi 
novāktas rudens ražas, tiekamies
„RUDENS BALLĒ”.
Par mūziku gādās Gunārs no Dimzukalna.
Ieejas maksa – 3 eiro.
Galdiņu rezervācija līdz 23.oktobrim, 
zvanot pa tālruni – 27884206.

31.oktobrī plkst.18.00 pie pagasta 
pārvaldes svinēsim Helovīnus.
Tiekamies ar interesanti izgrebtiem 
ķirbīšiem, ko vērtēs draudzīgais spociņš, 
kā arī radoši darbosimies un ķersim 
spociņa saldumus.
Salds pārsteigums tam, kurš būs 
mošķīgāk apģērbies.
Informācija, zvanot pa tālruni – 
27884206.

Par godu Astrīdas Lindgrēnas 110 gadu 
jubilejai līdz 10.novembrim ikviens 
bērns aicināts izlasīt vienu viņas grāmatu 
un uzzīmēt mīļāko piedzīvojumu 
no izlasītās grāmatas. 13.novembrī 
plkst.17.00 tiekamies bibliotēkā uz 
atjautības uzdevumiem. Protams, būs 
pārsteigumi un balviņas. Jautājumu 
gadījumā zvanīt pa tālruni – 29488112.


