BEZMAKSAS
ĶEGUMS REMBATE BIRZGALE TOME
ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
7/2019 (561/562) 2019.gada 3.jūlijā

Tomē
viesojas
Svin
Gaisa spēku
dibināšanas
Lidija Lasmane100.gadadienu
Doroņina
u 4.lpp.
X 2.lpp.

Notikusivolejbola
cīņa
Pludmales
čempionāta
par Ķeguma
I un II kārta
kausu
u 3.lpp.
X

6.lpp.

Tomes
pagastā
Ķeguma
komercnovirziena
nosvinvidusskolā
pavasara
izlaidums!
saulgriežus
u 6.lpp.
X

6.lpp.

Ķeguma novadā nosvinēti vasaras saulgrieži
Pavasaris ir

Ķeguma novada pašvaldība atpirks katlumāju

meistarklasē. Ar tāšu meistaru
Kasparu Zvirbuli varēja nodoties
„Tas ir vēsturisks lēmums!” – ar
radošajām darbnīcām. Kopā tika
arī dziedāts, dejots un pīts Birzšādiem vārdiem Ķeguma novagales
lielākais Jāņu vainags. Tuda domes priekšsēdētājs Ilmārs
vojoties vakara izskaņai tika deZemnieks noslēdza Ķeguma noILMĀRS
monstrēta filma “Limuzīns Jāņu
vada domes izskatīto jautājumu
nakts krāsā”. Savukārt līgo vakarā
ZEMNIEKS,
BEZMAKSAS
Birzgalē notika zaļumballe kopā
par galvojuma sniegšanu pašĶeguma
ar grupu “Leivēris”.
valdības SIA „Ķeguma Stars”
novada
23.jūnijā Ķegumā notika dakatlumājas iegādei no VAS
žādas aktivitātes, pludmalē bija
domes
„Latvenergo”. Cena – 620 tūkiespēja spēlēt volejbolu, savukārt
priekšsēdētājs
Ķeguma Tautas nama parkā pulstoši eiro. Vai tas ir daudz?
cējās ģimenes ar bērniem, lai pītu
„Ja
mēsdalībniekus
celtu savu
katlumāju,
Svinību
Ķegumā
gaidīja pavisam īsts limuzīns Jāņu
vainagus, mestu zābaku un meiZiemassvētki, Liela diena –
krāsā. ar ļoti sarežģītiem
No Jāņu zālēm top svētku rota.
mēsnakts
saskartos
jas, skrietu stafetes un mestu vaiTie Dievam lieli svētki.
labumus, kas nepieciešami līgoša- nagus ozolā. Labākie tika pie Jāņu
19.jūnija vakarā
vasaras sauljautājumiem
– zeme,
projekts,
nai. Viesus tomēnieši sagaidīja ar balvām. Vakarā Ķeguma parkā
griežu
svinības
iesākās
Tomes
laiks, kurā tiktu uzcelta katlumāja
Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks Ziemassvētkos Dievs piedzima,
parkā. Kopā ar fokloras kopu pīrāgiem, kvasu un plātsmaizēm, muzicēja grupa “Vintāža” un pus(apmēram
divipītigadi),
un nepareiepazīstas ar katlumāju. Lieldienā šūpli kāra.
kā arī tos, kuri sagaidīja vakara naktī tika iekurts ugunskurs.
“Graudi” tika
Jāņu vainagi,
Meteņu laiks februārī ievada padzams
gala
rezultātā.
iestāšanos, cienāja ar pašgatavotu
veikti tarifs
saulgriežu
rituāli,
gatavots Paš„Šis
jautājums
tika
risināts
jau
gan
pašvaldībai
ieekonomēt
nau23.jūnija
vakarā līgo
svētku
vasari. Cilvēkiem daba dod sigzupu.
siers, sietas risinājumā
pirts slotas un,varam
reizJāņu
pieņemtajā
svinības notika arī vairākus
Rembatē, kurgadus un beidzot tiks
das
līdzekļus
ļoti
daudzu
citu
jauprotams, neiztika arī bez dančiem
nālu, ka marts nāks ar pavasari.
21.jūnijā vasaras saulgriežus pie pagasta pārvaldes notika zajauuntagad
rēķināt domei apstipridziesmām.
atrisināts.
Tas
būs
liels
ieguvums
sagaidījatājumu
Birzgalē.
Visa
vakaZiemai ir dots vēl pēdējais mēnerisināšanai.” ļumballe kopā ar grupu “5 Jāņi”
nāšanai
iesniedzamo tarifu 2018.–
Šogad saulgriežu svinību tir- ra garumā Rūķu parkā tirgotāji un pusnaktī tika mums
visiem.
Pašvaldībai
kopā
iedegts Jāņu
sis, lai izpaustos savā skarbumā
Pirms un
domes
lēmuma pieņem2019.
sezonai.
Tas gardumus
mājražojudziņāgada
varēja apkures
iegādāties arī
mājas pārdeva
ugunskurs.
ar SIA „Ķeguma Stars” priekšā un aukstumā, ko mēs šogad arī
mus. Svētku
mālapar
traukus,
būszemenes,
vismaz
10%kūpināzemāks,”
šanasapmeklētāji
Ķegumavarēja
novada pašvaldījauni izaicinājumi šīs katlumājas sajutām. Meteņi bija piemērots
degustēt Jāņu sieru un piedalīties
jumus un
daudz dažādus
citusdomes
skaidro
Ķeguma
novada

atnācis!

Sveicam Latvijas simtgadē
dzimušos novadniekus

bas izpilddirektors Edvīns Bartdarbības nodrošināšanai un jaukevičs informēja, ka VAS „Latv- no tarifu un maksāšanas kārtības
energo” valde ir nosūtījusi SIA izstrādei!” piebilda Imants Smir„Ķeguma Stars” priekšlikumu ie- novs. „Lai mums veicas!”
gādāties katlumāju Ķegumā.
Kintija Sparāne
vienības normām, ir sertificēts un

laiks, lai apzināti noteiktu savus
nākotnes plānus. Lielākie saimnieciskā gada plāni un projekti
ir izrunāti, sarakstīti, nolemti un
sākti jau īstenot.
Astronomiskos pavasara sauldrošs,” stāstīja viens no projekta
realizētājiem – Raimonds Okgriežus jeb Lielo dienu (20. vai
ar vecākiem, brāļiem un māsām.
manis, kuram palīdzēja arī sieva Svinību vaininieki līksmo kopā
21. martā) un Lieldienas kristīgajā
Jeļenapapildu
Okamane un projekta
īste- iegūtais nansējums
Ķeguma
novada
domes ka nepieciešams veikt
Papildus
kalendārā
(šogadbēbis”.
1. aprīlī)
varam
vai “Rembates
Bērni arī
notāja Katrīna Lapiņa.
14. marta sēdē deputātu vairā- darbus, kas neplānoti palielināja
ļaus
VPII
„Gaismiņa”
atvērt
četsaņēma
ceļamaizi
turpmākajai
Birzgales pagasta pārvaldes
svinēt ar labi padarīta darba sajūtu.
dzīvei.
kums atbalstīja ieceri ņemt aiz- būvapjomu un līgumcenu,
ras jaunas
vadītāja kā
Mārīte
“Ir grupiņas (iepriekš tika Ziema
arī Artihoviča:
ir beigusies,
dienaunparšo-nakti
Saulīte
mūs lutināja
patiess
prieks,
ka
Birzgalē
ir
tapis
ņēmu Valsts kasē 458 551 eiro nepieciešams nodrošināt būvnie- plānots izveidot divas), kā arī atse- kļūstreiz
garāka.
Martskopā
ir kļavu
un bērpulcējāmies
bērnudārviens jauns, skaists bērnu rotaapmērā, lai veiktu papildu cības projektēšanas vēl
višķu
sporta
zāli,
tiks
labiekārtoti
za
„Gaismiņa”
teritorijā.
Tā
bija
unlaukums!
celtniezu sulu, pirmo putnu dziesmu, zaļo
ļu
Par to paldies jāsaka
arī iespēja mazuļu vecākiem iepadarbus vispārējās pirmsskolas cības procesa atbilstību
celiņi,
izbūvēts
teritorijas
apgaiskatram
ziedotājam,
un
protams,
Kā
jau
ierasts,
arī
šogad
sumizāleszīt
asnu
un jauno lapu pumpuru
Latvijas
bērnudārzu, kur pirmās zinības
labdarības fondammojums,
“Zīļuks” unsakārtota
nājām iepriekšējā
dzimuizglītības iestādes (VPII) „Gaislietus gadā
ūdens
laiks.apgūs
Gadalaiki
laiks pavairumssāk
no mīties,
šajos svētkos
Republikā spēkā esošo
būvnor- Lai jums visiem šos bērniņus. Un šogad tie bija
SIA “Eirospars”.
miņa” piebūves būvniecībai.
noteksistēma
un
izveidota
silto
klātesošajiem
bērniem.
vasarim
iekustināt
dzīvības
spēkus,
jauka būvēm,
vasara! Lai bērni arī turp- īpaši – Latvijas simtgadē dzimatīvu prasībām šādām
Gaviļniekus
sveica
Ziedu
meiIepirkuma procedūras rezultātā,
smilšu
terapijas
telpa
un
Montesomāk nodarbojas ar fiziskām ak- mušie mazuļi! Ja iepriekš tika
ko dinamiski parāda iešūpošanās
kā arī jāizpilda atbildīgo
institūcitene, suns Pluto un kaķenīte Mītivitātēm,
pavada laiku
ārpus tel- tiks
sveikti
tikai
Ķeguma
pilsētā
kasBirzgales
paredzēja
VPII
„Gaismiņa”
ri
kabinets,
atdalīta
saimniecībērni iemēģina jauno rotaļu laukumu.
simboliskā
jēga Lielajā dienā. Papām
un
nāk
šeit
–
uz
jauno
bērnu
dzimušie, atbilstošs
tad šogad jau
svētkus cīte.
piebūves būvprojekta izstrādi un ju, to skaitā Valsts ugunsdzēsības
bas
zona,
izveidots
zoPaldies
visiem,
kuri atnāca
uz
vasaris ir Dieva
gaismas
atdzimšalaukumu!”
svinējām kopā ar Rembati un
Saulainā 13.jūnija ceturtdienā Mazajiem
birzgaliešiem
šī bija rotaļu
un
glābšanas
dienesta
un
Veselīsvētkiem!
Paldies
Ķeguma
notika izvēlēts pretenbūvniecību,
nējums
Labdarības fonds
“Zīļuks”,pa
ko vecuma
Tomi. grupām, kā arī nas laiks. Saulīte atkal kāpj kalnā,
Rūķu parku piepildīja vairāki īpaša prieka diena, jo smaidi bija
vada domei, kura finansiāli atbas
inspekcijas,
norādījumi,
kuru
atbalsta
Latvijas
tirgotāju
saviedents
SIA
„Būvalts
R”.
izbūvētas
septiņas
nojumes,
desmiti bērnu smieklu, jo ma- gan par paliekošo vērtību – jauno
Šie svētki
bija īpaši,kurās
jo iepriekdodotbalsta
mums
vairāk Paldies
gaismas
mūsu svētkus.
arī un
nības “Lats” veikali, ir izveido- šējais gads aizritēja Latvijas
zie birzgalieši
bijaparedzētos
pulcējušies prorotaļu laukumiņu,
ganliegtu
par pašu
Zī- izmantošanu
neizpilde
VPII
Uzsākot
līgumā
bērniem
aktīvi
pavadīt
laiku.
visiem,šākuri
palīdzēja
ar saviem
enerģijas
gada
uzdevumu
veikšauz bērnu rotaļu laukumiņa at- ļuku, kurš bija atbraucis uz Birz- jusi ziedojumu kastītes vairākos simtgades zīmē. Par šo notikuziedojumiem
–
„KUUMI”,
SIA
jektēšanas
darbus,
tika
konstatēts,
no
jaunā
mācību
perioda
sākuma.
Kintija
Sparāne
nai, bet bez pārsteidzības, jo pavaklāšanu. Tagad parka teritorijā gali, dāvāja balonus un saldēju- veikalos un par saziedotajiem mu mazajiem Ķeguma novada
“VIA MEŽŠ”, Ķeguma veterinālīdzekļiem tiek izbūvēti bērnu lau- iedzīvotājiem atgādinās krekliņi
atrodas skaists rotaļu laukums mus.
sarisrajai
vēl ambulancei,
tikai sākas.
„Paegles egles”,
kumi.
Līdz
šim
labdarības
fonds
ir
ar slidkalniņu, kāpšanas šķērš“Birzgales veikalā ir bijuši ļoti
ar Latvijas simtgades simboliku. Pamazām
es dzīvoju,
„TESCO AB”,
„OPTIC GURU”
izveidojis
sešus
laukumus
vairāļiem, rotaļu zirdziņu un citām čakli ziedotāji, tāpēc tieši šis paKatru krekliņu atbilstoši tā īpaš- un kosmetoloģei Lindai Stankai.
10.bērniem
aprīlīpiemērotām
plkst. 17.30
Tomes
iedzīvotāji
aicināti
uz tikšanos
Ķeguma
novada
pilsētās,
un Birzgales arnieka
aktivitāgastsTautas
ir izvēlētsnamā
par bērnu
lauku- kās Latvijas
dzīves vietai
rotāja uzraksts Pamazām Dievs palīdz.
pagastā
šobrīd
ir
uzstādīts
septīdomes
un speciālistiem.
novada
tēm. pārstāvjiem, deputātiem
miņa izbūves
vietu. Jaunais bērnuBūs iespēja uzklausīt Ķeguma
es grozīju
“Ķeguma
bēbis”,domes
“Tomes bēbis” Pamazām
Uz satikšanos
pēc gada!
laukums.
visām Eiropasdarbiem
Sa- tais bērnu
priekšsēdētāja ziņojumu parlaukums
šogadatbilst
plānotajiem
un priekšsēdētāja vietnieka atskaiti par
Lielus, mazus kumeliņus!
www.kegumanovads.lv
pērn paveikto. Tikšanās noslēgumā ikviens varēs arī uzdot
sev aktuālus jautājumus un diskutēt
Ilmārs Zemnieks,
ar speciālistiem.
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

priekšsēdētāja vietnieks Imants
Smirnovs. „Būsim saimnieki savā
katlumājā un nemaksāsim liekus
naudas līdzekļus VAS „Latvenergo”. Tas ļaus gan iedzīvotājiem,

Birzgalē atklāts jauns bērnu
rotaļu laukums

Papildu finansējums VPII „Gaismiņa”

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē

2

PAŠVALDĪBA

Ķeguma Novada Ziņas

2019.gada 3.jūlijā

Ķeguma novada dome jūnijā:
Ievēlēja Zani Munduri Ķeguma novada domes Administratīvajā komisijā komisijas locekles-sekretāres amatā uz domes
pilnvaru laiku.
Atbrīvoja no pienākumu izpildes Bērnu tiesību aizsardzības
sadarbības grupas sastāvā Aigaru
Novikovu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu Ķeguma
novada pašvaldības policijā un
ievēlēja Ķeguma novada pašvaldības policijas inspektoru Arti
Munduru.
Atbrīvoja Edgaru Kozlovu
no Ķeguma novada pašvaldības
iepirkumu komisijas locekļa pienākumiem un iekļāva Ķeguma
novada pašvaldības iepirkumu
komisijā Robertu Ozolu, Aneti

Tomsoni.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.KND1-6/19/6 „Grozījumi Ķeguma novada domes
2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014
„Par sociālās palīdzības pabalstiem””, saistošos noteikumus
Nr.KND1-6/19/7 „Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem”.
Papildinot valsts dotāciju
skolēnu ēdināšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem, nolēma
nodrošināt ēdināšanas izmaksu
segšanu visiem 1.-12.klašu skolēniem visās Ķeguma novada

Izstrādāts
Ilgtspējīgas
enerģijas
rīcības plāns
Mēs uzskatām, ka energoefektivitāte ir viens no
pamatkritērijiem, lai virzītos ilgtspējīgas attīstības virzienā, kā rezultātā ir iespējams ieekonomēt publisko finansējumu.
Ķeguma novada pašvaldība ir spērusi pirmos soļus
ilgtspējīgas attīstības virzienā, izstrādājot Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu, kurā izvirzīts mērķis
samazināt novada teritorijā radītās oglekļa dioksīda emisijas par 20% attiecībā pret 2007.gadu. Mēs
ticam, ka aktīva iesaistīto pušu dalība ir pamatnosacījums, lai mēs sasniegtu izvirzīto mērķi.
Ar šo enerģētikas politiku mūsu pašvaldība apņemas ieviest, īstenot un nepārtraukti uzlabot energopārvaldību Ķeguma novadā atbilstoši LVS EN
ISO 50001:2018 standartam. Energopārvaldības
pasākumi ir virzīti uz to, lai, pirmkārt, samazinātu
enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās, publiskajam
ielu apgaismojumam un pašvaldības autoparkā un,
otrkārt, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu
plašāku lietojumu Ķeguma novada teritorijā atbilstoši novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānam. Energopārvaldības sistēmas ietvaros mēs apņemamies izveidot nepārtrauktu enerģijas patēriņa
uzskates sistēmu energopārvaldības sistēmas robežās, uz kuru pamatojoties tiek izvirzīti jauni energoefektivitātes mērķi un uzdevumi, kā arī veicināt
enerģijas patēriņa samazināšanu un monitoringu
visā novada teritorijā, sadarbojoties gan ar enerģijas piegādātājiem, gan ar iesaistītajām pusēm visā
procesā. Plānošanā mēs apņemamies ņemt vērā visus normatīvos aktus, kā arī veikt nepieciešamos
uzlabojumus energoefektivitātes paaugstināšanai
mūsu novada teritorijā.
Šī Ķeguma novada enerģētikas politika tiks
skaidrota gan visiem pašvaldības darbiniekiem,
gan mūsu sadarbības partneriem, gan sabiedrībai
kopumā. Ķeguma novada pašvaldības darbinieki
tiks iesaistīti energopārvaldības sistēmas izveidē,
ieviešanā un uzturēšanā, kā arī par to informēs
citas iesaistītās puses. Mēs apņemamies atbalstīt
energoefektīvu produktu iegādi un pakalpojumus,
kā arī ilgtspējīguma kritērijus piemērot infrastruktūras projektēšanā novada teritorijā.
Raivis Ūzuls
Ķeguma novada domes
priekšsēdētājs

izglītības iestāžu ēdnīcās un segt
ēdināšanas izmaksas Ķeguma
novada pirmskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem (piecgadnieku un sešgadnieku apmācība)
no 2019.gada 2.septembra līdz
2020.gada 29.maijam.
Apstiprināja energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatu. Nolēma nodrošināt energopārvaldības sistēmas ieviešanu Ķeguma
novada pašvaldībā, atbilstoši
izstrādātās rokasgrāmatas prasībām.
Atzina izsoli, kurā tika atsavināts pašvaldības nekustamais
īpašums “Ziemeļu tālā pievadstacija”-2, Rembates pag., Ķeguma nov., ar nosolīto cenu 4040
eiro, par notikušu.

Nolēma pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Ķeguma
novada pašvaldībai piederošu
kustamo mantu:
• pasažieru autobusu VOLVO
B10B, reģistrācijas numurs
HZ 1855, nosakot mantas
nosacīto (sākumcenu) cenu
2535,00 eiro;
• pasažieru autobusu Mercedes
Benz 0405, reģistrācijas numurs FJ 2116, nosakot mantas
nosacīto (sākumcenu) cenu
415,00 eiro;
• pasažieru autobusu FORD
TRANSIT, reģistrācijas numurs HH 3520, nosakot mantas nosacīto (sākumcenu) cenu
3890,38 eiro;
• vieglo pasažieru transportlīdzekli VW CADDY LIFE,
reģistrācijas numurs HC 8385,
nosakot mantas nosacīto (sā-

kumcenu) cenu 2535,00 eiro;
• pasažieru autobusu Mercedes
Benz 0405, reģistrācijas numurs FJ 2117, nosakot mantas
nosacīto (sākumcenu) cenu
415,00 eiro.
Izveidoja Izsoles komisiju
sekojošā sastāvā:
• Izsoles komisijas priekšsēdētājs – deputāts Vladimirs Samohins;
• Izsoles komisijas locekļi:
• Juridiskās nodaļas vadītāja
Sandra Biļinska;
• Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Kristīne Seļava;
• Pašvaldības izpilddirektora
vietniece Anete Tomsone;
• Klientu apkalpošanas centra
vadītāja Dace Skrīvele.
• Apstiprināt Izsoles noteikumus.

Atskatoties uz sasniegto izglītības jomā
Aizvadīts kārtējais mācību gads,
kurā ikvienam novada izglītības
iestāžu skolēnam tika dota iespēja
nekautrēties, bet uzdrīkstēties, paļauties un piedzīvot kolosālus mirkļus, kas sniedza aizvien jaunus un
jaunus izaicinājumus un deva iespēju - mainīties, augt, vairot un kopt
sevī labo.
Daudzi no novada skolu skolēniem
uzdrīkstējās, pieņēma piedāvātos izaicinājumus un aktīvi iesaistījās mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos,
piedalījās sporta sacensībās, darbojās
projektos un dažādās ārpusskolas aktivitātēs.
Mācību gada noslēgumā ikgadējās naudas balvas, ko paredz Ķeguma
novada Izglītības veicināšanas nolikums, tika pasniegtas Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Birzgales pamatskolas skolēniem, kas ar
labiem rezultātiem startējuši starpnovada, reģiona un valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos
un skatēs un dažāda līmeņa sporta sacensībās. Apbalvojumus, par labiem
sasniegumiem reģionu, republikas un
starptautiskajos konkursos, saņēma
arī Birzgales mūzikas skolas audzēkņi.
Kopumā 2018./2019.mācību gadā
naudas balvās novada izglītības iestāžu strapnovadu, reģionu un republikas
mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējiem tika izmaksāti
1195 eiro. Konkursu un interešu izglītības pulciņu kolektīvu godalgoto vietu ieguvējiem – 777 eiro, labākajiem
skolu sportistiem – 491 eiro, Birzgales
mūzikas skolas audzēkņiem, par iegūtām godalgotām vietām konkursos,
naudas balvās izmaksāti 1170 eiro.
Naudas balvas kopsummā 710 eiro
ieguva arī sekmīgākie novada skolu
audzēkņi - trīs skolēni ar visaugstāko
vidējo mācību gada atzīmi un trīs skolēni par lielāko sekmju uzlabojumu
skolā salīdzinājumā ar pirmo mācību
semestri pamatskolas un vidusskolas
posmā. Viens no būtiskiem nosacījumiem apbalvojamo atlasē – ka minētās balvas pretendenti mācību gada

laikā nav saņēmuši vairāk kā divus
vērtējumus, zemākus par 4 ballēm.
Skolēnu sasniegumi mācībās, mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos
konkursos un sporta sacensībās ir
veiksmes, talanta un ieguldītā darba
kopsumma, vienīgi skolēniem pašiem
ir zināms, cik lielu daļu veiksmes, talanta vai darba ir viņa panākumu pamatā. Ikvienu novada skolēnu aicinu
ieklausīties Gundegas Repšes teiktajā:
“…itin neviens cilvēks pasaulē nav
puteklis. Neviens nav lieks un izraidīts. Katrs ir savā vienīgajā vietā,
laikā un misijā. Un katrs ir nenovērtējami svarīgs.” Lai izdodas lielās un
mazās uzvaras, lai palīdz intuīcija un
pavada veiksme, lai nepamet pacietība un drosme uzdrīkstēties arī nākamajā mācību gadā!
Pašvaldības pateicības un naudas
balvas tika pasniegtas arī novada izglītības iestāžu pedagogiem, kuri sagatavoja mācību priekšmetu olimpiāžu,
konkursu, sacensību godalgoto vietu ieguvējus. 2018./2019.mācību gadā naudas balvās pedagogiem izmaksāti
3090 eiro.
Esmu pārliecināta, ka skolēnu un
skolotāju veiksmīga sadarbība veido
skolēnus par zinošiem, zinātkāriem
un radošiem cilvēkiem. Antuāns de
Sent-Ekziperī raksta: “Esmu pārliecināts, ka vienīgais, kas mani mudināja
iet tālāk, bija tas, ka es mīlēju to, ko
daru. Tev ir jāatrod tas, ko mīli. Un
tas ir vienlīdz svarīgi gan attiecībā uz
darbu, gan cilvēkiem. Darbs aizpildīs
lielu tavas dzīves daļu, un vienīgais
veids, kā būt patiesi apmierinātam, ir
ticēt, ka tu dari lielisku darbu.” Paldies ikvienam novada pedagogam,
kuri mīl bērnus un savu darbu, kuri
meklē aizvien jaunas iespējas un pieejas jauno talantu vispusīgā attīstībā,
kuri prot skolēnos radīt interesi par
zinībām un rosina viņus būt aktīviem
un radošiem!
Šogad īpaši strauji uzplaukusi
vasara. Jūnija sākumā uzziedējušas
liepas un labu laiku pirms vasaras
saulgriežiem pļavas rotā pīpenes un
sarkanai āboliņš, bet pār svelmes pārņemto Latviju aizgranda pērkona rī-

www.kegumanovads.lv

boņa, vietām nesdama ābola lieluma
krusu. Arī strazdu mazuļi, jau pametuši ligzdu un zemeņu dobēs meklē
saldākās ogas. Katram augam, dzīvniekam un cilvēkam ir tikai vienas
pašas dzīves laiks. Īpašs laiks ir skolu
absolventiem. Šajā mācību gadā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
12.klasi absolvēja 10 skolēni. Apliecības par pamatskolas izglītību saņēma 29 Ķeguma komercnovirzirziena
vidusskolas audzēkņu un 12 Birzgales
pamatskolas skolēni. 12.maijā izskanēja Birzgales Mūzikas skolas izlaidums, skolas divdesmit piektajā mācību gadā to absolvēja 6 audzēkņi.
Izlaidums ir svētki, kad pašvaldība saka paldies novada izglītības
iestāžu 9.klašu un 12.klašu absolventiem, kuru vidējā atzīme nav zemāka
par 7 ballēm, bet gada atzīme nevienā
priekšmetā nav zemāka par 6 ballēm.
Naudas balvas par labiem mācību
darba rezultātiem saņēma deviņi Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
9.klases un pieci 12.klases absolventi,
četri Birzgales pamatskolas 9.klases
absolventi un viena Birzgales mūzikas
skolas absolvente.
Visiem izglītības iestāžu absolventiem vēlu īstenot Viljama Artura Vorda teikto: “Ticiet, kad citi šaubās. Plānojiet, kad citi spēlē. Mācieties, kad
citi guļ. Rīkojieties, kad citi vilcinās.
Gatavojieties, kad citi sapņo. Sāciet,
kad citi nevar saņemties. Strādājiet,
kad citi žēlojas. Krājiet, kad citi tērē.
Klausieties, kad citi pļāpā. Smaidiet,
kad citi dusmojas. Slavējiet, kad citi
kritizē. Esiet neatlaidīgi, kad citi padodas.”
Tagad ir laiks iebrist vasarā. Pīt
rudzupuķu, margrietiņu un ozolu vainagus... baudīt meža zemenes, atpūsties Daugavas krastos vai izjust jūras
ūdens atsvaidzinošos glāstus... un tad
jau tuvosimies gladiolu un asteru krāšņumam, kad atkal tiksimies skolā.
Lai visiem skaista un piedzīvojumiem bagāta vasara!
Sandra Čivča
pašvaldības speciāliste izglītības
jautājumos
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Īsteno projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Ar 2018./2019.mācību gada
martu Ķeguma novada skolās
sāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”,
kuru mēs mīļi saucam par projektu PuMPuRS.
Birzgales pamatskolā pavisam
tika sagatavots 21 individuālais
atbalsta plāns, kurā paredzētas
750 atbalsta stundas, Ķeguma
komercvidusskolā izveidoti 16
individuālie atbalsta plāni ar 728
atbalsta pasākumu stundām. Projektā ir iesaistīti 37 piekto līdz
devīto klašu skolēni, projekta
aktivitātes paredzētas arī 10.-12.
klašu skolēniem. Pagaidām mūsu
skolās vidusskolēni nav pieteikušies dalībai projektā. Projekts
veicina ilgtspējīgas sadarbības
sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un
vecākiem, lai laikus identificētu
bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem
personalizētu atbalstu. Šajā mācību gadā Ķeguma komercnovirziena vidusskolā izmantoja
arī projekta PuMPuRS sniegto
atbalstu kompensācijām par sabiedriskā transporta biļetēm.
Visbiežāk abas skolas izmantojušas iespēju sniegt papildu individuālās konsultācijas
un izskaidrojošo darbu dažādos
mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam savukārt vajadzīga

atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Visvairāk pedagogu
– asistentu atbalsts tiek sniegts
konsultācijās matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, krievu
valodā. Otrs biežāk izmantotais
atbalsta veids ir speciālā pedagoga un sociālā pedagoga konsultācijas. Situācijas, kurās tas nepieciešams, ir visdažādākās – nav
ikdienā ar ko parunāties, samilzusi kāda problēma konfliktos ar
klases biedriem, dusmas, kurām
nav īsti pamata, motivācijas trūkums mācīties, vecāku aizņemtība un citas.
Sniedzot atbalstu kādam skolēnam, skolotājiem arī vairāk jāsadarbojas savā starpā. Iknedēļas
tikšanās, atbalsta sniegšanas grafiku saskaņošana, pedagogu konsultācijas savā starpā kļuvušas
par nepieciešamību, lai veiksmīgi palīdzētu skolēnam. Tagad
skolotāji daudz vairāk runā savā
starpā par konkrētu bērnu un to,
kā viņam varētu palīdzēt.
Atsauksmes par projektu gan
no skolotājiem, gan skolēniem
pēc pirmajiem aizvadītajiem trīs
mēnešiem ir pozitīvas. No pedagogu izteikumiem, izvērtējot
veikumu semestra beigās:
- Atbalsta pasākumi ir veicinājuši sekmju uzlabojumu angļu
valodā, jo, strādājot individuāli,
skolēnam nav iespējas novērst
uzmanību uz blakus lietām.
- Manāmi mazinājās atstumtība no vienaudžu puses.
- Patika strādāt, komunicēt

individuāli ar skolotāju.
- Iesaiste projektā bijusi ļoti
veiksmīga un spējusi zēnam palīdzēt vairākās jomās. Pozitīva,
mērķtiecīga attieksme pret konsultatīvo atbalstu mācību stundu
laikā. Ļoti labi spēja koncentrēties darbam stundās, koncentrēt
uzmanību mācību procesam.
- Uzlabojās gan pierakstu
kvalitāte, gan izpratne par stundā
mācīto tematu. Arī matemātikā
sekmes pamazām uzlabojas.
- Ļoti centīgs, rūpīgi veica
uzdotos darbus individuālo stundu laikā. Nedaudz pieauga arī
darba temps.
- Sākumā nodarbības apmeklēja negatīvi noskaņots, bieži
bija jāpierunā, lai vispār sāktu
darboties. Uzskatīja, ka vecāki
viņu soda, iesaistot projektā. Kad
sekmju līmenis paaugstinājās,
pats bija priecīgs par sasniegtajiem rezultātiem.
- Ja uzticas, ļoti labi strādā,
pilda uzdoto, ieklausās, diskutē.
- Sākotnēji noslēdzās, atteicās runāt, tikai klausījās, bet ar
laiku sāka iesaistīties dialogā,
stāstīt par savu dzīvi, ikdienu,
uzticēties. Uzskata, ka ir nesaprasts no pieaugušo puses. Pēc
sarunām darbs mācību stundās
uzlabojās.
Līdzīgas atsauksmes ir arī no
pašu audzēkņu puses:
- Esmu ļoti priecīga par šādu
iespēju, piedalīties projektā
PuMPuRS, man ļoti palīdzēja,
patiešām ieguvu daudz vairāk,

iemācījos labāk un raitāk runāt,
rakstīt un lasīt. Esmu priecīga, ka
bija iespēja piedalīties šajā projektā! Paldies!
- Piedaloties projektā PuMPuRS, es pilnveidoju savas zināšanas, un man ļoti patika. Apmeklējot stundas, man uzlabojās
atzīmes. PuMPuRu apmeklēju ar
prieku un nevarēju sagaidīt nākamo nodarbību.
- Man palīdzēja latviešu un
angļu valodās. Matemātikā varēja izpildīt mājasdarbus. Matemātikā nedaudz kaut ko iemācījos.
- Žēl, ka neapmeklēju visas
nodarbības, tad varbūt nebūtu
vasaras darbi.
- Man patika, ka skolotāja
palīdzēja un es varēju atcerēties
visas teorijas. Patika ar skolotāju
parunāt.
- Šīs projekts ļoti labi palīdzēja nostiprināt prasmes krievu valodā. Iemācījos daudz ko
jaunu. Visvairāk patika, kad ar
skolotāju strādāju individuāli un
skolotāja labāk paskaidroja.
- Labi bija strādāt ar skolotāju aci pret aci, un, es domāju, ka
vajadzēs arī nākošgad.
- Krievu valodā es iemācījos
labāk lasīt, tulkot un saprast vārdus, ko tie nozīmē, mazliet labāk
iemācījos arī rakstīt. Ar šo visu
man tagad krievu valodā ir vieglāk pildīt uzdevumus un lasīt.
- Man PuMPuRS palīdzēja
apgūt pamatjēdzienus, darbības
matemātikā. Man patika individuāli darboties ar skolotāju, jo tā
es vairāk sapratu un veidoju labāku sadarbību ar skolotāju.
- Man patika, ka latviešu valodas nodarbībās es varēju jautāt to, ko nebiju sapratis stundā.
Nodarbībās uz mani neskatījās

citi klases biedri, un tas man ļoti
patika, tad es nebaidījos skolotājai uzdot jautājumus. Ja stundā
biju noslinkojis un nebiju padarījis darbu līdz galam, skolotāja
ļāva to izpildīt nodarbībā. Bieži
pildīju mājasdarbus, jo man patika, ka skolotāja pārbaudīja, un es
zināju, ka man būs pareizi.
- Man patika, ka ar mani
stundā kopā sēdēja cita skolotāja
(pedagoga palīgs), kura neļāva
pļāpāt un palīdzēja izprast uzdevumus.
- Visforšākās bija stundas,
kurās nemācījos, bet runāju ar
skolotāju.
- Līdz šim domāju, ka skolotāja uz mani ir dusmīga, jo es
neko nesaprotu matemātikā. Bet
tā nav. Pēc PuMPuRS stundām
sapratu, ka skolotāja grib man
palīdzēt.
- Es gribētu uzlabot sekmes
arī citos priekšmetos, kuri man
projektā PuMPuRS nebija.
Izvērtējot pirmo pieredzi
projektā “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kopīgi varam secināt,
ka tas ir viens no veiksmīgākajiem ilgtermiņa projektiem, kurš
saistīts ar atbalstu izglītojamiem.
Nostrādāto stundu uzskaite, izvērtējums un atskaišu sagatavošana ir optimāli, nesagādājot
pedagogiem lielu papildus darbu
un dokumentu kalnus. Turpināsim sniegt atbalstu arī turpmāk
izglītojamiem mācību darbā.
Paldies visiem projektā PuMPuRS iesaistītajiem pedagogiem
un viņu nesavtīgajam darbam!
Inta Pastare
projekta PuMPuRS
koordinatore

Var reģistrēties dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā
Līdz pat 17.augustam turpinās skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai Nodarbinātības
valsts aģentūras vasaras nodarbinātības pasākumā.
Stādāt gribošos jauniešus
patlaban visvairāk meklē darba
devēji NVA Aizkraukles, Cēsu,
Dobeles, Jūrmalas, Ogres, Siguldas un Valmieras filiālēs.
Skolēni NVA piedāvātajos
darbos šovasar strādā jau no 1.
jūnija. Līdz 18.jūnijam dalībai
vasaras nodarbinātības pasākumā bija reģistrējušies 9232 skolēni visā Latvijā. Iespēju ar NVA
atbalstu strādāt vasaras brīvlaikā
šogad varēs izmantot par apmēram 2 tūkstošiem skolēnu vairāk
nekā 2018.gada vasarā, jo ir palielināts pasākuma finansējums,
un NVA filiālēs šobrīd ir apstiprinātas 7177 darba devēju piedāvātās darba vietas skolēniem. Salīdzinājumam: 2018.gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā bija izveidotas 5080 darba
vietas.

Darba devēji skolēniem šovasar ir piedāvājuši izmēģināt
savas spējas tādās profesijās kā,
piemēram, animators, apstādījumu kopējs, arhivārs, datu ievades
operators, ekspozīciju uzraugs,
ēkas dežurants, gadījuma darbu
strādnieks, iesaiņotājs, istabenis,
klientu apkalpošanas speciālists,
kultūras pasākumu organizatora
palīgs, labiekārtošanas strādnieks, laukstrādnieks, skolotāja
palīgs, palīgstrādnieks, pasta
operators, pastnieks, pavāra palīgs, pārdevēja palīgs, pārdevējs,
sētnieks, trauku mazgātājs, viesmīlis, virtuves darbinieks u.c.
Skolēniem piedāvāto darba vietu
vidū ir arī tādi arodi kā arhivārs,
bibliotekārs, ekskursiju vadītājs
(gids), lidostas pasažieru apkalpošanas aģents, lietvedis, jaunākais programmētājs, metroloģijas tehniķis, projekta vadītāja
asistents, sociālo mediju speciālists, viesnīcu administrators u.c.
Informācija par skolēniem
pieejamajām darba vietām NVA

filiāļu apkalpošanas teritorijās
atrodama NVA tīmekļvietnē
(www.nva.gov.lv): ir jāuzklikšķina uz galvenās lapas labajā
pusē esoša banera Reģistrācija,
Skolēnu vasaras darbs, atvēroties
reģistrācijas lapai, tās apakšdaļā,
NVA filiāļu sarakstā, ir jāsameklē attiecīgās filiāles nosaukums
un jāuzklikšķina uz tā, atvērsies
tabula, kurā būs izlasāms darba
devēju un pieejamo darba vietu
saraksts.
Skolēnam ir jāreģistrējas tajā
reģionā un novadā, kura teritorijā
viņš vēlas strādāt! Lai skolēnam
būtu vieglāk noskaidrot, kurā
NVA filiālē viņam ir jāreģistrējas, NVA tīmekļvietnē ir pieejama tabula ar reģionu, novadu un
filiāļu uzskaitījumu. Ja skolēnam, reģistrējoties, rodas jautājumi, ir jāsazinās ar darbinieku,
kurš attiecīgajā NVA filiālē atbild par skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kontaktpersonu saraksts arī ir pieejams NVA
tīmekļvietnē. Lai arī piedāvāto
www.kegumanovads.lv

darba vietu skaits šovasar ir būtiski palielināts, skolēniem tomēr
ir jāņem vērā, ka reģistrācija vēl
negarantē visu reģistrēto jauniešu
iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits tik
un tā ir ierobežots!
Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns pirms
reģistrācijas var vienoties ar
konkrētu darba devēju par darba
vietu un nodarbināšanas periodu.
Ja skolēns nav vienojies ar darba
devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā viņš telefoniski vai
ar e-pasta starpniecību saņems
uzaicinājumu piedalīties konkursā uz brīvajām darba vietām.
Piedalīties pasākumā var jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs.
Strādājot pie darba devējiem,
skolēni gūs ļoti vērtīgu praktisku
priekšstatu par darba dzīvi, uzzinās, kas ir darba intervija, konkurētspēja, darba līguma noslēg-

šana, darba pienākumi un darba
tiesiskās attiecības. Gatavojoties
darba pārrunām pie darba devēja, skolēnam var noderēt NVA
tīmekļvietnē izlasāma darba
meklētāja rokasgrāmata ”Ceļā uz
darbu: soli pa solim”, kurā apkopoti noderīgi padomi, tostarp, kā
veidot CV un rakstīt motivācijas
vēstuli, kā ģērbties, dodoties uz
darba interviju, kā gatavoties
darba pārrunām u.c. Rokasgrāmatā ir iekļautas arī 16 darba
lapas, kuru aizpildīšana palīdzēs
jaunietim precīzāk izzināt sevi
un sagatavoties rezultatīvai darba meklēšanai.
Detalizētāka informācija par
NVA īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” izlasāma NVA mājaslapas sadaļā
”Skolēnu vasaras darbs”.
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Notikusi dienas laika nometne „Esi aktīvs!”

No 17. – 21.jūnijam Birzgales
pamatskola kļuva par dienas
laika nometnes „Esi aktīvs!”
bāzes vietu.
Šajā nometnē piedalījās Ķeguma
novada 5. – 9. klašu skolēni, kuri
mācās gan Birzgales pamatskolā,
gan Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā, gan E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā. Jau pirmdien
visi skolēni tika sadalīti 3 komandās, kuras līdz nedēļas beigām savstarpēji cīnījās un pelnīja punktus, lai piektdien uzzinātu
ne tikai spēcīgākās, bet arī saliedētākās komandas rezultātus.
Pirmdienā domājām un veidojām komandas nosaukumus
un karogus. Veicām dažādus
sportiskus uzdevumus, paši gatavojām dažādus salātus un tos
prezentējām, kā arī pie mums
ciemojās pirmais ciemiņš – novadnieks Jānis Priževoits.
Otrdienas rīts sākās ar orientēšanos pa Birzgales centru, ko
novadīja arī mūsu novadnieks

un orientierists Nauris Neimanis.
Pēc tam veicām radošos uzdevumus – veidojām mandalas no
dabas materiāliem un cilvēkiem.
Pēc pusdienām bija lekcija par
biškopību un pie mums ciemojās
Lelde Lūse no „Lūšu dravas”,
paralēli tika spēlētas dažādas
sporta spēles.
Trešdien devāmies ekskursijā
uz Baldones novada „Riekstukalnu”, kur pārbaudījām savus
spēkus veicot šķēršļu joslu un
nobraucienos ar rodeļiem, lielajām kamerām un lēkājām batutos.
Ceturtdien no rīta komandas
veica vairākus jaunsardzes uzdevumus, mācījās siet dažādus
mezglus, mēģināja saprast doto
tekstu, izmantojot Morzas ābeci. Sporta skolotāja pastāstīja
dažādus interesantus faktus saistībā ar vasaras un ziemas olimpiādēm. Pēc pusdienām skolēniem
bija jāveic dažādas stafetes un
tā kā bija ļoti karsti, tad neiztika

bez ūdens izmantošanas stafetēs. Pirms visi devās mājās, bija
izglītojoša lekcija par Veselīgu
dzīvesveidu, ko pasniedza skolotāja Sandra Pētersone. Skolēni
paši pētīja dažādus našķus un rēķināja, cik katrā ir cukurs un tad
šo daudzumu svēra.
Piektdienā devāmies pārgājienā uz „Baltupēm”, kur mūs
sagaidīja ļoti jauki saimnieki,
kas mums izrādīja dažādas intelektuālas spēles, izstāstīja teikas.
Mājupceļš bija ļoti lēns un grūts,
jo saulīte pamatīgi sildīja un bija
liels nogurums. Atgriežoties skolā, mūs gaidīja pēdējais šīs nedēļas ciemiņš – boksa treneris Edijs
Veidemanis ar savu skolēnu paraugdemonstrējumiem. Redzējām kā dažiem skolēniem „iedegās acis” un teicās, ka no rudens
arī grib apmeklēt šo sporta veidu.
Šī nometne izdevās ļoti piesātināti un skolēniem patika, kas
liecina arī viņu rakstītajās domās:
Man patika skolotāji, Man patika
šī nometne, visi uzdevumi, boksa
kaušanās un citas nodarbes; Man
patika dienu plānojumi; Kopumā
visa nometne bija lieliska. Īpaši
man patika dvieļbols. Nebija nekas, kas man nepatika. Nākošgad varētu vismaz dievas reizes

Nometnes dalībnieki kopā ar sportistu, novadnieku
Jāni Priževoitu (pirmais no labās).
gatavot ēst. Noteikti gribētu šeit biedrības „JADARA” atsaucīatgriezties; Man patika, ka pie bas, kā arī maniem palīgiem un
mums viesojās riteņbraucējs, nometnes skolotājiem – sporta
bokseri un orientēšanās treneris; skolotājas Agitas Kaļvas, skoloViss bija super; Patika – skolo- tājas – Sandas Pētersones – Pūtāju atbalsts un komandu drau- polas un Ingas Kozlovskas.
dzība; Man patika daudz sporta;
PALDIES…
Man šajā nometnē patika viss!
Nometne īstenota ESF proTikai ieteiktu taisīt 2 nedēļas nejekta “Vietējās sabiedrības vevis vienu!
selības veicināšana un slimību
Šeit bērnu domas varētu tur- profilakse Ķeguma novadā”
pināt, bet nometne nevarētu no- (Nr.9.2.4.2/16/I/083) aktivitāšu
tikt bez Ķeguma novada domes ietvaros.
atbalsta, draudzīgā un atsaucīgā
Liene Seržante
Birzgales pamatskolas kolektīva,
nometnes vadītāja

Svin Gaisa spēku dibināšanas 100.gadadienu

30.jūlijā no plkst. 10.00-17.00 Ķegumā,
Ķeguma prospektā 1 (pie Ķeguma dienas centra)
būs pieejama

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

MAMOGRĀFIJA:
Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2.85 EUR
Bez nosūtījuma – 25.00 EUR
RENTGENS:
1 projekcija – 9,00 EUR
Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija – 20.00 EUR

Gaisa spēku pārstāvji un svētku viesi.
7.un 8.jūnijā ar svinīgiem pasākumiem Rīgā un
Ķeguma novada Rembates pagastā atzīmēta
Gaisa spēku dibināšanas 100.gadadiena.
Svinīgos pasākumus Nacionālo bruņoto spēku
Aviācijas bāzē apmeklēja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš un citi aicinātie viesi.
7.jūnijā, godinot Gaisa spēku dibināšanas 100.
gadadienu, notika svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija Rīgas Brāļu kapos. Savukārt dienas vidū
Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē notika
Gaisa spēku simtajai gadadienai veltīts svinīgais
pasākums.
8.jūnijā Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas
bāzē no rīta apmeklētāji varēja vērot koncertuzvedumu “Visu par Latviju”, savukārt no plkst. 11.00
norisinājās aviācijas paraugdemonstrējumi. Aviācijas paraugdemonstrējumos piedalījās kā Latvijas, tā ārvalstu gaisa kuģi, tostarp Lielbritānijas
“Eurofighter Typhoon”, Spānijas “F-18” un Ungārijas “Gripen”, kas nodrošina patrulēšanu NATO
gaisa telpā virs Baltijas.
Pasākumā piedalījās arī aviokompānija “airBaltic” ar lidmašīnu “Airbus A220-300”, kuru rotā

Latvijas simtgadei veltītais sarkanbaltsarkanais
krāsojums un galvaspilsētas Rīgas vārds.
Gaisa spēki nodrošina valsts gaisa telpas kontroli un aizsardzību, piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un ārkārtējo situāciju
izraisīto seku likvidēšanā, piedalās cilvēku un
dažādu objektu meklēšanas, vai glābšanas darbos,
veic gaisa transporta uzdevumus, organizē militārās aviācijas lidojumu drošības pasākumu izstrādi
un to izpildi, saskaņo un kontrolē militārās aviācijas lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā un
veic citus vienībai noteiktos uzdevumus.
Šā gada janvārī Liepājā tika atklāti Latvijas
Neatkarības kara un Latvijas armijas 100.gadadienas pasākumi, kas norisināsies šogad un 2020.
gadā. Pasākumi notiks hronoloģiski atbilstoši
vēstures notikumiem visā Latvijā, atspoguļojot to
vēsturisko virzību Latvijas teritorijā un izšķirošās
cīņas. Latvijas Neatkarības kara un Latvijas armijas 100.gadadienas pasākumu ietvaros, norisināsies arī Latvijas Kara aviācijas 100.gadadienas
pasākumi.
Informācija iegūta no
Nacionālo bruņoto spēku
mājaslapas
www.kegumanovads.lv

Nepieciešams pieraksts uz konkrētu laiku. Pierakstīties iespējams
pa tālruni 25 431 313 (darba dienās plkst. 08.00-18.00).
Pakalpojumu nodrošina MFD Veselības grupa, ārstniecības iestādes
reģistrācijas kods 0100-64111.

Mūsējiem panākumi
“POPFESTJŪRMALA 2019”
9.jūnijā Jūrmalā notika desmitais – jubilejas – vokālistu un ansambļu konkurss-festivāls “POPFESTJŪRMALA 2019”.
Konkursā piedalījās solisti, popgrupas un vokālie ansambļi 4 vecuma
grupās (no 5 līdz 23 gadiem). To
vidū – Ķeguma Tautas nama popgrupas “Sienāži” vidējā un vecākā
grupas. Mūsu vokālisti sīvā konkurencē ieguva ļoti labus rezultātus
- vidējā grupiņa (Elizabete, Alīse,
Karlīna, Renāte) ceturto vietu, bet
lielā grupa (Loreta, Astra, Dāvis,
Diāna, Alise) godpilno trešo vietu.
Milzīgs prieks par mūsu bērniem
un viņu apņēmību, pārliecību un
gribasspēku. Paldies mūsu Sarmītei

par ieguldīto darbu, vecākiem par
atbalstu, pašvaldībai par transportu
un šoferim Imantam par pacietību.
Dalībnieku sniegumu vērtēja
žūrija: Viktors Zemgals – dziedātājs un dziesmu autors, viens no
kvarteta “Eolika” dalībniekiem,
Kaspars Blūms-Blūmanis – mākslinieks un uzņēmējs, TV raidījumu
un pasākumu vadītājs, Uģis Roze
– vokālais pedagogs, dziedātājs,
Maija Sējāne – dziedātāja, muzikālo TV šovu “X-faktors” producente, vokālā pedagoģe, Indra Raila –
konkursa “POPFESTJŪRMALA”
organizatore, diriģente, mūziķe, un
Laura Raila – dziedātāja un vokālais pedagogs.
Liene Lazdiņa

SPORTS

2019.gada 3.jūlijā

Notikusi pludmales volejbola
čempionāta I un II kārta

Ķeguma Novada Ziņas

Birzgalē notikušas jāšanas
sacensības
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3.augustā
pie Rembates
pagasta pārvaldes

“Rembates sporta svētki 2019”
gan lieliem, gan maziem

2.kārtas 1.vietas ieguvēji – komanda “Ej sporto”.
12.jūnija čempionāta 1.kārtā
sacentās 10 komandas, no kurām godalgotās vietas ieguva:
1.vieta – “Spināti” (Rinalds
Vaiders, Jānis Grīnbergs),
2.vieta – “Skabarga” (Artūrs
un Emīls Manguļi),
3.vieta – “RunR” (Ronalds
Strauss, Raivis Šaraks).
19.jūnija čempionāta 2.kārtā

sacentās 13 komandas, no kurām godalgotās vietas ieguva:
1.vieta – “Ej sporto” (Deivids
Strazdiņš, Emīls Josts),
2.vieta – “Šaufeles” (Jānis
Strazdiņš, Māris Grants),
3.vieta – “pināti” (Jānis Grīnbergs, Jānis Umulis).
Nākamās kārtas notiks 17.07.,
24.07., 31.07.

Rembatietei uzvara Viestura
Gargurņa kausa izcīņā

Jānis Apsītis un Vizma Grigorjeva ar izcīnītajām balvām.
Maija mēneša nogalē Babītes
novadā notika starptautiskas
sacensības svaru bumbu celšanā
par daudzkārtējā Pasaules un
Eiropas čempiona, nopelniem
bagātā sporta meistara, Viestura Gargurņa dāvāto kausu.
Sacensības notika svaru bumbu
raušanā ar vienu roku - 60 minūtes 14 vecuma grupās sievietēm
un 15 vecuma grupās vīriešiem.
Līdzās sacensību dalībniekiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām valstīm uz starta
stājās mūsu spēka vīri un sievas.
Sievietēm vecuma grupā no 70 79 gadiem teicami startēja rembatiete Vizma Grigorjeva, kura

nepilnās 35 minūtēs 3 kg smagu
bumbu spēja pacelt 872 reizes,
saņemot skaistu uzvarētājas kausu, medaļu un interesanti noformētu diplomu. Sudraba medaļu
izcīnīja ogrēniete Anna Krastiņa
savā vecuma grupā nepilnās 45
minūtēs 4 kg bumbu paceļot 1002
reizes.
Vīriešu konkurencē Jānis Apsītis ar 1536 reizēm izcīnīja sudraba medaļu.
Šoreiz mazāk veicās Jurim Pivoram, kurš pēc nelielas traumas
treniņos, nespēja uzrādīt labāko
rezultātu, tādejādi iegūstot 8.vietu.
Lai veiksmīgi starti arī turpmāk!

Ķeguma šahisti augstā vietā

Beigušās Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru savienības 56.sporta spēles šahā,
kuras notika Ķekavas novada
Baložos.
Ķeguma novadu pārstāvēja pieci
sportisti: meistarkandidāte Ruta
Auziņa, pirmās klases sportisti
Ineta Arbidāne, Arnis Stuglis,
Jurijs Kozlovskis un Vladimirs
Senņikovs.
Sacensībās piedalījās 25 novadu komandas, 111 dalībnieki.
Pēc saīsinātā laika un septiņām
kārtām, ļoti spraigā cīņā, tika
noskaidroti labākie. Mūsu Ruta
Auziņa, savā vecuma grupā,
godpilnā 2.vietā, Ineta Arbidāne –

3.vietā. Vīriem konkurence bija
daudz lielāka. Novada čempions
Arnis Stuglis izcīnīja 4.vietu un
bija vienīgais pirmās sporta klases pārstāvis, kurš ielauzās starp
lielajiem sporta meistariem un
meistarkandidātiem. Jurijs Kozlovskis un Vladimirs Senņikovs,
katrs savā vecuma grupā izcīnija
11.vietu, kas lielajā konkurencē
ir labs sasniegums.
Kopvērtējumā Ķeguma novadam – 6. vieta, kas ir liels
mūsu šahistu panākums.
Tiekamies septembrī, lai gatavotos nākamā gada startiem!
Jānis Kantoris

Jaunie jātnieki iemēģina trasi.
16.jūnijā, Birzgalē, jātnieku
sporta klubā “Zelta Pakavs”
norisinājās sacensības. Kopā
bija 4 maršruti ar dažādām
grūtības pakāpēm.
1. - vadības maršrutā labākos
panākumus un vērtējumu “teicami” ieguva Mārtiņš Bezzubovs ar zirgu Andora, Edže Kelkite ar Arcadiu, Renāte Onzule
ar Landriju, Monta Vilcāne ar
Aragvu, Inguss Antmanis ar Gotiku un Una Silanagle ar Marc
O’Polo, pārējie dalībnieki ieguva vērtējumus “labi” un “ļoti
labi”.
2. maršrutā - 60cm ar džokeri 1.vietu ieguva Monta Vilcāne
ar Aragvu, 2.vietu Renāte Onzule ar Landriju, 3.vietu Una Silanagle ar Marc O’Polo, 4. vietu
Monta Vilcāne ar Gotiku, 5.vietu Nellija Siliņa ar Aragvu.
3. - ātruma maršrutā ar šķēr-

šļu augstumu 80cm 1.vietu ieguva Aleksandrs Censonis ar
Gotiku, 2.vietu Edže Kelkite ar
Modu, 3.vietu Mārtiņš Bezzubovs ar Landriju, 4.vietu Mārtiņš Bezzubovs ar McCloud,
5.vietu Amanda Ozola ar Marc
O’Polo. Noslēguma maršrutā augstlēkšanā 1. vietu ar pārvarētiem 140cm ieguva Mārtiņš
Bezzubovs ar Landriju, 2.vietu
ar 115cm ieguva Edže Kelkite
ar Modu, 3.vietu ar 110cm ieguva Aleksandrs Censonis ar
Gotiku, 4.vietu ar 100cm ieguva
Amanda Ozola ar Marc O’Polo.
Visi dalībnieki startēja un cīnījās
godam, turklāt gan daudziem
jātniekiem, gan zirgiem šīs bija
pirmās sacensības. Paldies tiesnesēm Elizabetei Lapeško, Evijai Deigelei un Everitai Janiševai!
Klinta Laura Vilcāne
pasākuma organizatore

No plkst. 9.00 reģistrēšanās,
sacensību sākums plkst. 10.00
• Komandām iespējams sacensties volejbolā (2:2), strītbolā
(3:3) un futbolā (komandā ne
vairāk kā 7 dalībnieki)
• dažādos individuālajos sporta
veidos
• bērniem jautrā stafete, pašiem
mazākajiem piepūšamās atrakcijas
Dalības maksas:
volejbolā – 5 eiro, strītbolā – 5
eiro, futbolā – 10 eiro no kamandām, individuālie sporta veidi bezmaksas.
Sīkāka informācija, zvanot pa
tālruņiem – 27884206 Liene,
29434985 Edgars
Plkst. 22.00 zaļumballe.
Par mūziku gādās “5 Jāņi”
Pasākuma laikā tiks fotografēts
un filmēts, iegūtie materiāli tiks
izmantoti publicitātes nolūkos.
Atbalsta: Ķeguma novada pašvaldība, z/s “Zarumi”, “Vētras 2”,
“Burtnieks A”, SIA “Atvars”, SIA
“Rubeņi”, Vladislavs Kozlovskis.
Lūdzam iepazīties ar sacensību
nolikumu www.kegumanovads.lv

LSVS 56.sporta spēļu ﬁnālposmā Ķeguma
novada komandai - 8.vieta!
Salaspilī, 15.-16.jūnijā pirmssvētku noskaņās
aizvadīts LSVS 56.sporta spēļu finālposms
vieglatlētikā.

Arī šogad Ķeguma novada komanda piedalījās un
izcīnija līdz šim augtāko vietu komandu vērtējumā.
Kopumā no 34 komandām ierindojāmies augstajā
8.vietā priekšā palaižot tikai lielās pilsētas. Līdz
šim mums vēl nav bijusi tik augsta vieta komandu
vērtējumā.
Lepojamies!
Mūsu komanda skrēja arī stafetes skrēNr. Vārds, Uzvārds
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Disciplīna

Harijs Jaunzems

Šķēpa mešana
Lodes grūšana
Diska mešana
Uldis Ābelis
Lodes grūšana
100 m
Diska mešana
Mirdza Aizsilniece Lodes grūšana
Diska mešana
Šķēpa mešana
Viktors Mūrnieks 100m
200m
1500m
Vizma Grigorjeva Lodes grūšana
Diska mešana
Šķēpa mešana
3000m
Vaclavs Griņevičs
Soļošana
800m
400m
Jānis Kantoris
Lodes grūšana

www.kegumanovads.lv

jienu 4x100m izcīnot augsto 2.vietu 6 komandu
konkurencē. Stafetes komandā pa etapiem skrēja
Linda Markusa-Ciematniece, Gunita Aizstrauta,
Anita Bērsone un Agita Kaļva.
Paldies Ķeguma novada pašvaldībai par atbalstu un Edgaram siliņam par sarūpētajām enerģijas
paciņām.
Nākamais starts mūsu sportistiem 6.jūlijā Gulbenē Latvijas čempionāts vieglatlētikā veterāniem.
A. Kaļva
komandas pārstāve

Vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
2.vieta
1.vieta
3.vieta
2.vieta
3.vieta
2.vieta
4.vieta
3.vieta
2.vieta
2.vieta
3.vieta
2.vieta

8.

9.

10.
11.

12.
13.

4.vieta
2.vieta
4.vieta
2.vieta

14.
15.

Dzintars Borozinskis

Šķēpa mešana
Diska mešana

2.vieta
6.vieta

100m

2.vieta

200m
400m
Marija Sprukule
800m
Tāllēkšana
Trīssoļlēkšana
Dana Vietniece
200m
3000m
Anita Bērsone
Lodes grūšana
Diska mešana
Šķēpa mešana
Gunita Aizstrauta Augstlēkšana
Agita Kaļva
Tāllēkšana
Trīssoļlēkšana
800m
Linda Markusa3000m
Ciematniece
Soļošana
Normunds Ermičs Šķēpa mešana

4.vieta
2.vieta
2.vieta
4.vieta
2.vieta
2.vieta
4.vieta
1.vieta
1.vieta
2.vieta
1.vieta
1.vieta
2.vieta
1.vieta
2.vieta
2.vieta
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Ķeguma komercnovirziena vidusskolā – izlaidums!

Absolventus izlaiduma dienā pavada viņu pedagogi.
15.jūnijā desmit Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas
absolventi saņēma sertifikātu
par vidējās komercizglītības iegūšanu, un kā piederības zīmi
savai mācību iestādei – lietussargu ar skolas logo.
Sertifikātus izsniedza Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas
direktors Vladimirs Samohins un
direktora vietniece Ilze Krastiņa.
Skolēnu mācību sasniegumi ir
kopīgs skolas un vecāku sadarbības rezultāts, tāpēc, saņemot sertifikātu, tika aicināti arī vecāki,
lai svinīgais brīdis tiktu iemūžināts kopīgā fotogrāfijā.
Absolventus bija ieradies
sveikt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas absolvents, Ķegu-

ma novada domes priekšsēdētājs
Raivis Ūzuls. Pašvaldības vadītājs atgādināja, ka, lai sasniegtu
lielus panākumus, jauniešiem
visbiežāk nāksies pārvarēt pašiem sevi – savu slinkumu, negribēšanu un nevarēšanu. Tikai tad,
kad būs pilnveidota personība,
neviens izaicinājums nebūs par
grūtu.
R.Ūzuls pieciem šī gada absolventiem – Lienei Krūmiņai,
Ilvai Mālniecei, Atim Koreškovam, Ligitai Ābelei, Annijai Spilbergai – pasniedza pašvaldības
naudas balvas par sasniegumiem
mācībās. Viņiem visiem vidējais
vērtējums ir augstāks par septiņām ballēm. Annija Spilberga,
kurai vidējais sekmju vērtējums

ir 8,29 balles, saņēma arī Latvijas Simtgades stipendiju 500 eiro
apmērā.
Apzinīgo, mērķtiecīgo, draudzīgo un saliedēto kolektīvu novērtējis arī skolas direktors Vladimirs Samohins: “Šie absolventi
ir tie, no kuriem ir žēl šķirties.
Man ar viņiem nav bijis tiešas
saskares mācību priekšmetos, bet
šie skolēni nes Ķeguma komercnovirziena skolas vārdu plašajā
pasaulē, Eiropā, iesaistījušies
vērienīgos projektos. Arī pēc vidusskolas atestāta saņemšanas
viņi turpinās godam nest skolas
vārdu.”
Absolventi sveica savu audzinātāju, pedagogus un vecākus. Īpaši tika sumināts šī gada
12.klases absolventu audzinātājs
Artūrs Ābols, kuram vienubrīd
audzināšanā līdztekus bijušas divas klases. Pagājušā gadā beidza
skolu viena divpadsmitā klase,
šogad otrā. Pērn viņa audzināmā
klase bija labākā klase skolā, šī
gada divpadsmitie – otrie labākie
skolā.
Skolas direktors Vladimirs Samohins, sveicot klases audzinātāju, uzsvēra: “Artūrs Ābols ir audzinātāju audzinātājs, visu balvu
fondu savācējs. Zinošs, varošs.
Paldies viņam par to, ka katra
klase, ko viņš audzina, izveidojas ar savu “es”. Katrai klasei ir

savs kodols, savs viedoklis, savs
vārds. Paldies Artūram Ābolam,
ka viņš uzņemas audzināt klases
visgrūtākajos brīžos un aizved tās
līdz ļoti labiem panākumiem.”
Artūrs Ābols, tāpat kā viņa
audzēkņi, saņēma dāvanu – lietussargu ar skolas logo, ko tūdaļ
atdāvināja šī gada absolventu pirmajai audzinātājai Silvijai Čeverei, ar humoru aizbildinoties, ka
viņam pēdējo dažu gadu laikā šis
jau ir trešais lietussargs.
Atestātus par vispārējo vidējo
izglītību absolventi saņems 28.jūnijā, bet šis sertifikāts viņiem dos
priekšrocības gan turpinot izglītību augstākajās mācību iestādēs,
gan pēc vidusskolas beigšanas
iekļaujoties darba tirgū. Mācoties
komerczinības, jaunieši iegūst zināšanas ekonomikā, grāmatvedībā, mārketingā, lietvedībā, saimnieciskajās un darba tiesībās un ir
labāk sagatavoti darba dzīvei.
Šajā pašā dienā notika arī
9.klašu izlaidums. 9.klasi Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
šogad beidza divas devītās klases: 9.a klasē – 13, bet 9.b klasē – 15 absolventu. Liela daļa no
9.klašu absolventiem turpinās
mācības Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Vidusskolas
posmā mācīties Ķeguma skolā
izvēlas arī citu pamatskolu absolventi, kuri vēlas apgūt komerczi-

nības.
“Jaunajā mācību gadā no
1.septembra
komercizglītība
mūsu skolā tiks piedāvāta daudz
augstākā līmenī,’’ atklāj Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas
direktora vietniece Sandra Bērziņa. “Šobrīd esam uzsākuši sadarbību ar Biznesa vadības koledžu.
Komerczinību apguve notiks pēc
šīs mācību iestādes programmām
un grāmatām. Tas ļaus mūsu skolas absolventiem pasniegt oficiālu apliecību par vidējo komercizglītību līdzšinējā sertifikāta vietā,
kas ir mūsu pašu skolas izdots.
Esam padomājuši arī par skolēniem, kuri septembrī uzsāks mācības 12.klasē. Īpaši pielāgojot
programmu, viņi šo kursu varēs
apgūt viena gada laikā.”
Svinīgo izlaiduma ceremoniju
vadīja Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sākumskolas skolotāja Agita Ziediņa un Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas nu
jau 12.klases skolnieks Daniels
Kubiškins.
Ar muzikāliem veltījumiem
absolventus, pedagogus un vecākus sveica dziedātāja Inga Deigele. Skaistās balss īpašniece pati ir
strādājusi par pedagogu Ķeguma
komercnovirziena
vidusskolā
programmas “Iespējamā misija”
ietvaros.
Avots: Ogrenet.lv

Īstenots projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” pirmais posms
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.

Projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) finansē Eiropas Sociālais
fonds un koordinē VISC, lai līdz 2021.gada augustam ieviestu ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu
atbalsta sistēmu. Pasākuma plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 34 345 390 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 29 193 581 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 5 151 809 eiro. Paredzamais projektā
iesaistīto izglītības iestāžu skaits – vismaz 253 vispārējās
izglītības iestādes visā Latvijas teritorijā.
Minētajā projektā iesaistītas abas mūsu pašvaldības
vispārizglītojošās iestādes – Birzgales pamatskola un Ķeguma komercnovirziena vidusskola. Projekta pirmā posma ietvaros (laika periodā no 2017.gada 1.oktobra līdz
2019.gada 31.maijam) pašvaldība projekta īstenošanai
ieguvusi 27 374 eiro lielu finansējumu.
Finanšu līdzekļi izlietoti atbilstoši “Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānam”. Mācību
procesā abās izglītības iestādēs tika piesaistīti pedagogu
palīgi, kā arī skolās notika dažādi izglītojoši pasākumi.
2019.gada 19.martā Ķeguma komercnovirziena vidusskolā norisinājās biedrības “Latvijas zinātnes centru ap-

vienības” filiāles “ZINOO Cēsis” (izglītojošās nodarbības
(darbnīcas) “Lielā zinātkāres diena”. 160 skolēni darbojās
darba stacijās: “Kas ir elektrība?” un “Misija Laiva”. Visiem 3.-9. klases izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar
lielākajiem pasaules izgudrojumiem, bet dienas noslēgumā piedalīties šovā “Eksperimentu izrāde”. Tā laikā audzēkņi ne tikai vēroja aizraujošus un interesantus eksperimentus ar uguni, ūdeni, gāzēm - “Ziloņu zobu pastu”,
“Liesmu jūru”, “Dūmu lielgabalu”, bet arī uzzināja, kā tos
droši paveikt pašiem.
Birzgales pamatskolas skolēni 2019.gada 18., 19. un
28.februārī apmeklēja Interešu izglītības centru “Lielvārdi”. Mācību vizītē 1.-4.klašu skolēni darbojās nodarbībās
“Iepazīsti zobratus darbībā ar LEGO”, bet 5.-9.klašu skolēni – nodarbību “3D datormodelēšana un programmēšana”. Nodarbībās “Iepazīsti zobratus darbībā ar LEGO”
48 skolēni papildināja savas zināšanas par vienkāršajiem
mehānismiem, darbojoties ar LEGO, izpētīja zobratu darbību un to pielietojumu ikdienā. Nodarbībās “3D datormodelēšana un programmēšana” 45 skolēniem bija iespēja noskaidrot, kas ir 3D datormodelēšana, kur to pielieto
mūsdienās. Skolēni paši iemēģināja roku telpiskajā modelēšanā, uzzināja, kas ir 3D printeris, iemēģināja darbībā, pafantazēja, ko ar tā palīdzību mūsdienās varam radīt.
2019.gada 4.aprīlī Birzgales pamatskolā skolā ciemojās
SIA “Laboratorium science theater” un vadīja radošo
darbnīcu “ZILI BRĪNUMI”. Birzgales pamatskolas skolēni vēroja eksperimentu demonstrējumus, līdzdarbojās

dažādos eksperimentos, kas veicina radošo domāšanu un
izpratni par zinātnes saistību ar praktisko sadzīvi, lietām,
parādībām.
Lai nodrošinātu pedagogu gatavību plānotajām pārmaiņām izglītības jomā, Eiropas Sociālā fonda projekta
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
apakšdarbības 1.4.2. „Specifisko mācību īstenošana pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei” ietvaros notika specifiskās mācības Latvijas Universitātē - “DIBELS
Next 0.-3.klasei”, kā arī skolotājiem bija iespēja iesaistīties
arī pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās robotikā (pedagogi, kuri strādā ar skolēniem 1.-6.
un/vai 7.-9. klasēs), elektronikā, ķīmijā un vides jomā.
Šobrīd ir sagatavoti un iesniegti saskaņošanai skolu
pieteikumi projekta otrajam posmam (2019.-2021.gadam), kura darbība sāksies 2019.gada 1.septembrī.
Paldies visiem, kuri iesaistījušie projekta realizācijā, bet īpašs paldies skolu atbildīgajiem – Birzgales pamastskolas direktora vietniecei Intai Pastarei un Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas direktora vietniecei Ilzei
Krastiņai.
Sandra Čivča,
pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos

Ķeguma komercnovirziena vidusskola aicina darbā:
medmāsu, logopēdu, vidusskolas matemātikas skolotāju, latviešu valodas skolotāju, sākumskolas skolotāju,
tehniskās jaunrades un robotikas pulciņa vadītāju.
Tālrunis uzziņām – 65055275, 22005595
www.kegumanovads.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2019.gada 3.jūlijā

2019.gada 12.jūnijā Nr.KND1-6/19/6
APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 2019.gada 12.jūnija
lēmumu Nr.KND1-3/19/199 (protokols Nr.12,3.§)

Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos
noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto
daļu, likuma “Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu
Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, 15.2.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo
ienākumu līmeni”3.punktu
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”:
1.
Saistošo noteikumu izdošanas atsauces izteikt šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un
piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu,
15.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 “Noteikumi par
garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu”.
2.
Svītrot saistošo noteikumu 5.8., 5.9., 5.11., 5.12.punktu.
3.
Svītrot saistošo noteikumu X., XI.,XII.1, XII.2 nodaļu.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes 2019.gada 12.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.KND1-6/19/6
“Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014
„Par sociālās palīdzības pabalstiem””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Norādāmā informācija
Labklājības ministrijas 05.04.2019. vēstulē Nr.33-105/686 lūdz piemērot vienotu praksi pašvaldību saistošajos
noteikumos attiecībā par atbalsta sniegšanu bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem. Ķeguma
novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” nepieciešams
atstāt tikai tos pabalsta veidus, kas paredz izvērtēt materiālo
situāciju un pabalstus kas atbilst sociālo pabalstu definīcijai/
būtībai.
No Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem” jāsvītro pabalsta veidi, kas sniedz atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem, lai
tos iekļautu atsevišķos saistošajos noteikumos.
Pašvaldības budžeta izdevumus neietekmēs.

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

Nav attiecināma

2019.gada 12.jūnijā Nr.KND1-6/19/7
APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 2019.gada 12.jūnija
lēmumu Nr.KND1-3/19/200 (protokols Nr.12,4.§)

Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un
piekto daļu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31.un 31.1 punktiem,
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu
I.
Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas
kārtību ģimenei (personai), kurai ir tiesības saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pabalstus un to saņemšanas principus, sniedzot atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas,
audžuģimenēm un aizbildņiem.
3. Saistošajos noteikumos noteiktie pabalsti tiek piešķirti, neizvērtējot finansiālo un materiālo
stāvokli.
4. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
1.1. pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
1.2. pabalsts audžuģimenēm;
1.3. pabalsts aizbildņiem;
1.4. dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas
bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa.
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II.

Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās
5. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā. Tiesības
uz neizmantotajām sociālajām garantijām personai saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai.
6. Pabalsta apmēri:
6.1. pastāvīgās dzīves uzsākšanai 130,00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības
šādā apmērā- I grupa- 280,00 euro, II grupa- 260,00 III grupa- 215,00 euro apmērā. Pabalstu
izmaksā vienu reizi pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa
pilngadību sasniegušajam bērnam;
6.2. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250,00 euro apmērā. Pabalstu izmaksā
vienu reizi vai par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru;
6.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 65,00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti šādā
apmērā – I grupa – 140,00 euro, II grupa – 130,00 euro, III grupa – 110,00 euro apmērā.
Pabalstu izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību sasniegušais bērns mācās vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos
aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu. Ne mazāk kā divas reizes gadā
Sociālais dienests pieprasa informāciju no izglītības iestādes, ka pilngadību sasniegušais
bērns turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu.
6.4. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 65,00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti
sekojošā apmērā – I grupa – 140,00 euro, II grupa – 130,00 euro, III grupa – 110,00 euro
apmērā. Pabalstu izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību sasniegušais bērns studē augstskolā
vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību
sekmīgi apgūst studiju programmu. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un
to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums
nekavējoties informēt pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem. Ne mazāk
kā divas reizes gadā sociālais dienests pieprasa informāciju no augstskolas vai koledžas par
to, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina sekmīgi apgūt studiju programmu.
III. Pabalsts audžuģimenēm
7. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes
noteikumi”, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1549 “Kārtība, kādā
piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”, noteiktajā kārtībā.”
kārtībā.
8. Pabalsta apmēri:
8.1. pabalsts bērna uzturam līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 215,00 euro mēnesī, t.sk.,
adoptētājam pirms adopcijas periodā.
8.2. pabalsts bērna uzturam no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 258,00 euro mēnesī, t.sk.,
adoptētājam pirms adopcijas periodā.
8.3. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 240,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā. Ja
bērnam mainās ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma veicējs, kalendārajā gadā ģimene ir
tiesīga lūgt pabalstu atkārtoti.
8.4. pabalsts par audžuģimenes pienākumu pildīšanu uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi,
proporcionāli dienu skaitam.
IV. Pabalsts aizbildņiem
9. Pabalstu piešķir aizbildnim, ja bērnam nodibināta aizbildnība ar Ķeguma novada bāriņtiesas
lēmumu.
10. Pabalstu piešķir katra bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 240,00 euro apmērā vienu reizi
kalendārajā gadā. Ja bērnam mainās ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma veicējs, kalendārajā
gadā ģimene ir tiesīga lūgt pabalstu atkārtoti.
V. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un
atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa
11. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz iesniegumu, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Ķeguma
novada bāriņtiesa.
12. Pabalsts paredzēts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai par mājokli jebkurā
administratīvajā teritorijā Latvijā.
13. Pabalsta apmērs līdz 60,00 euro, ievērojot šādus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu
apmaksas normatīvus:
1) par dzīvojamo telpu īri 1,70 euro par 1m2 mēnesī, bet ne vairāk kā 42,5 euro mēnesī;
2) par gāzi – 1m3 mēnesī;
3) par elektroenerģiju – atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 50 kWh mēnesī;
4) par apkuri vai siltumenerģijas resursu iegādi – 1 euro par 1 m2 dzīvojamās platības mēnesī;
5) par auksto ūdeni un kanalizāciju – 2 m3 mēnesī;
6) par sadzīves atkritumu izvešanu – 1 euro mēnesī.
14. Ja pašvaldība ir piešķīrusi dzīvojamo platību (izīrējot pašvaldībai piederošu vai tās nomātu
dzīvojamo telpu, vai sociālo dzīvokli), tad vienlaikus nav tiesību uz šo pabalstu.
VI. Pabalstu piešķiršanas kārtība
15. Pabalsta pieprasītājs vēršas Ķeguma novada sociālajā dienestā (turpmāk tekstā- Dienests),
iesniedz iesniegumu (rakstveidā, elektroniskā veidā vai izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt
nepieciešamo pabalsta veidu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas
klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.
16. Vēršoties Dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
17. Dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā
novērtē vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, vai persona atbilst lūgtā pabalsta
saņēmēja kritērijiem, apmeklē personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu,
ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, novērtē vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu
(izdod administratīvo aktu) par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.
18. Dienests pēc lēmuma pieņemšanas (administratīvā akta izdošanas) informē personu par
pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī
lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību.
VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
19. Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Ķeguma novada domē.
20. Ķeguma novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā
kārtībā.

www.kegumanovads.lv
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„Rūķu” parka svētki

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes 2019.gada 12.jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr.KND1-6/19/7
„Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas,
audžuģimenēm un aizbildņiem”

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Labklājības ministrija 05.04.2019.
vēstulē Nr.33-1-05/686 lūdz risināt
jautājumu par vienotas prakses
piemērošanu pašvaldību saistošajos
noteikumos attiecībā par atbalsta
sniegšanu bāreņiem un bez vecāku
gādības
palikušajiem
bērniem
pēc
pilngadības
sasniegšanas,
audžuģimenēm
un
aizbildņiem.
Pabalsti neparedz izvērtēt materiālo
un finansiālo situāciju, jo neatbilst
sociālo pabalstu būtībai, bet ir kā
atbalsts konkrētam personu lokam.
Līdz šim pabalsti bija iekļauti Ķeguma
novada domes 2014.gada 19.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem”.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošajos
noteikumos
iekļauti
pabalsti bāreņiem un bez vecāku
gādības
palikušajiem
bērniem
pēc
pilngadības
sasniegšanas,
audžuģimenēm
un
aizbildņiem,
nosakot pabalstu veidus, apmērus,
piešķiršanas kārtību.
Ir precizēti
kritēriji (kā šim pabalsta veidam
bija noteikts saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem”), lai saņemtu dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības
un atrodas bērnu aprūpes iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa.

3. Informācija par plānoto Pašvaldības
neietekmēs.
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

budžeta

izdevumus

4. Informācija par plānoto Nav attiecināma
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināma

Tālrunis informācijai: 29424612

Plkst.11.00 pludmales volejbols
2:2, futbols 6:6
Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls 14.06.2019.

Luterāņu draudzes kapusvētki Ķeguma kapos notiks
11.augustā plkst.14.00.
Kapusvētku dievkalpojumi Birzgales pagasta kapsētās
Svētdien, 28.jūlijā

Plkst.10:00
Plkst.11:00
Plkst.12:00
Plkst.14:30
Plkst.15:30

Plkst.10:00
Plkst.11:00
Plkst.12:30
Plkst.13:00
Plkst.15:30
Plkst.15:30

ZIZĀNU
MEŽA
JEDES

KALNAMUIŽAS
LĀČU

20.jūlijā, Birzgalē
Svētku programma:
Plkst: 10:00 – mostamies kopā un baudām
Rūķu brokastis;
Plkst: 10:45 – foto orientēšanās (līdzi jāņem telefons vai fotoaparāts, lai varētu nofotografēt konkrētos apskates objektus);
Plkst: 11:30 – Birzgales mazo „Rūķīšu” rīts. Aicinām visus vecākus, kuru bērniņi dzimuši 2018.
gadā un ir deklarēti Birzgales pagastā, par savu un
mazuļu dalību pasākumā paziņot
līdz 12.jūlijam pa tālruni 29424612;
Plkst. 13:30 – mazuļu ratiņu un ciskudriļļu
parāde (izrotājam ratiņus, savus velosipēdus un
pārsteidzam pārējos ar savu radošo fantāziju). Dalībnieku reģistrācija no plkst. 13:00;
Plkst. 13:00 – 17:00 Rūķu darbīgā diena. Dažādas atrakcijas, radošās darbnīcas, maizes cepšana
u.c.;
Plkst. 13:00 – 14:00 – ziedu paklāju veidošana
(veidojam no dažādiem dabas materiāliem);
Plkst. 14:00 – 15:00 – meklējam „Birzgales kūku
meistaru”. Kūku degustācija un gardākās kūkas
noteikšana. Aicinām visas kūku cepējas pieteikties konkursiņam „Birzgales kūku meistars” līdz
15.jūlijam, pa tālruni: 29424612. Kūku degustācija un balsošana notiks muzejā „Rūķi”;
Plkst. 14:00 – 15:00 – visi kopā gatavosim lielo „Rūķu” sviestmaizi (līdzi ņemam maizīti un
produktus, kas pašam vislabāk garšo uz sviestmaizes);
Plkst. 15:30 – „Rūķu” zupas baudīšana (baudīsim gardo zupu kopā ar pašu pagatavoto lielo
sviestmaizi);
Plkst. 13:00 – 16:00 – varēs iegādāties „Rūķu”
laimesta biļetes. Biļetes cena 1,50 eiro. Galvenā
balva – televizors;
Plkst: 19:30 – visu dienas aktivitāšu uzvarētāju
apbalvošana un lielās „Rūķu” balvas izloze;
Plkst. 20:00 – grupas „Hameleoni” 20 gadu
jubilejas koncerts. Darbosies izbraukuma kafejnīca;
Plkst. 22:00 – 3:00 svētku zaļumballe. Spēlēs
grupa „Divi”;
Plkst. 23:00 – velo šovs (uz „Rūķu” parka estrādes);
Būsiet mīļi gaidīti „Rūķu” parka svētkos!

20.jūlijā
notiks Birzgales sporta spēles

Sestdien, 27.jūlijā

2019.gada 3.jūlijā

ZARU
SAULESKALNA
MĀCĪTĀJU
BIRZGALES
BALTUPES
AVENU

No plkst.12.00
individuālie veidi: petanka,
krokets, smaguma mešana
(pieteikšanās uz vietas)
Futbolā dalības maksa komandai 10 eiro, volejbolā - 5 eiro.
Individuālie veidi - bez maksas.

PATEICĪBA

Katoļu draudzes kapu svētku dievkalpojums Birzgales kapos
notiks 7.jūlijā plkst.15:00.
Informējam, ka ir veikta Ķeguma kapsētas digitalizācija, tāpēc lūdzam
piederīgos iepazīties ar informāciju https://cemety.lv/ vai Ķeguma kapos
pie informatīvā stenda.
Gadījumā, ja neatrodat informāciju par jūsu piederīgo apbedījumiem,
lūdzam sazināties ar kapu pārzini Inesi Ņeverovsku, zvanot pa tālruni –
20279554.

Birzgales makšķernieku biedrības
vadītājam Andrim Balodim
par tradīciju uzturēšanu un ikgadējām
makšķernieku sacensībām,
kas notika Birzgalē 16.jūnijā.

Ģimenes dienas laika
nometne „Būsim kopā!”
05.08.2019. – 09.08.2019. plkst. 9.00 – 13.00
Rembates tradīciju zālē
Vecāki ar saviem bērniem varēs pilnvērtīgi
pavadīt laiku kopā, darbojoties radošajās
darbnīcās, dodoties ekskursijā un īstenot
ģimenes komandas sportisko azartu.
Nometnes vadītāja: Sanda Pētersone – Pūpola
Tel. 26357626
E – pasts: sanda.petersone@gmail.com
ESF projekts “Vietējās sabiedrības veselības
veicināšana un slimību profilakse Ķeguma
novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/083)

Sākusies dokumentu
pieņemšana mācībām Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas 10.klasē.
BEZMAKSAS

Vairāk informācijas www.kegumaskola.lv
Ķeguma novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Vitālijs un Kate
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

25.jūlijā
acu veselības diena

Optikas speciālisti no Rīgas aicina iedzīvotājus uz acu veselības dienu 25.jūlijā, no 9.00
līdz 16.00, Ķeguma dienas centra telpās,
Ķegumā, Liepu alejā 1b.
Speciālisti piedāvā veikt bezmaksas redzes
pārbaudi:
- Redzes asuma noteikšanu tālumā un tuvumā;
- Redzes funkciju novērtēšanu;
- Briļļu piemeklēšanu.
Acu spiediena mērīšana ar KEELER aparatūru – 5 eiro (Glaukomas sākuma diagnostika.
Glaukomas savlaicīgai atklāšanai, pēc 40
gadu vecuma, acu spiedienu rekomendējam
mērīt reizi gadā).
Būs iespēja pasūtīt brilles uz vietas. Plašs
briļļu ietvaru un briļļu lēcu sortiments par ļoti
labām cenām.
Obligāta iepriekšēja pierakstīšanās pa tālr.:
28104285

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta
Leontīnes Nikandrovas (1931)
Viļa Upmaļa (1946)
aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība

Sacensību dalībnieki un viņu atbalstītāji no Birzgales
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