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Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē
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Atbalsts iedzīvotājiem
ārkārtējā situācijā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembrī izsludināto ārkārtēju situāciju visā valsts
teritorijā (2020. gada 6. novembra
rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), lai
mazinātu Covid-19 krīzes laikā
noteikto ierobežojošo pasākumu
negatīvo ietekmi, valstī tiek nodrošināti dažādi atbalsta pasākumi sociāli mazāk aizsargātajām
grupām (pabalsts krīzes situācijā,
dīkstāves pabalsts, slimības palīdzības pabalsts, atbalsts vecāku
pabalsta saņēmējiem, atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti, bezdarbnieka palīdzības pabalsts, u.c.).

Tomēr, nonākot dažādās ar Covid-19
izplatību saistītās krīzes situācijās,
daudziem iedzīvotājiem rodas grūtības atrast informāciju par iespējām
saņemt palīdzību un pakalpojumus,
kā arī trūkst psiholoģiska un emocionāla atbalsta dzīves grūtību pārvarēšanā.
Aicinām iedzīvotājus visu informāciju par Covid – 19 meklēt mājaslapā www.covid19.gov.lv, kurā
vienuviet ir pieejama aktuālā infor-

mācija par dažādiem jautājumiem
saistībā ar Covid-19, vai nepieciešamības gadījumā zvanīt uz diennakts
bezmaksas informatīvo tālruni 8345.
Ministrijas mājaslapā sadaļā
Covid-19 (https://www.lm.gov.lv/
lv/informacija-par-covid-19)
tiek
ievietota aktuālā ministrijas rīcībā
esošā sociālās nozares informācija,
tajā skaitā šajā sadaļā ir redzama
apkopota informācija par psihoemocionāla atbalsta bezmaksas saņemšanas iespējām (krīzes un atbalsta
tālruņiem) Covid-19 laikā, regulāri
tiek publicētas un atjaunotas vadlīnijas sociālo dienestu un sociālo
pakalpojumu sniedzēju darbam ārkārtējā situācijā, ka arī ir pieejamas
vadlīnijas par rīcību situācijā, kad
vecāks ir saslimis ar COVID-19 un
ir nepieciešams nodrošināt bērna aprūpi drošos apstākļos.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotājiem ir iespēja sazināties arī ar Ķeguma novada pašvaldības sociālo dienestu, zvanot uz
tālruni – 65038896 vai 28321638
(sociālā diensta vadītāja Vita Kalniņa).

Informācija par dabasgāzes
pārvades sistēmu
Akciju sabiedrība “Conexus Baltic
Grid” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka Ķeguma novada pašvaldības teritorijā atrodas gāzesvadi,
pa kuriem Sabiedrība nodrošina
dabasgāzes pārvadi ar darba spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī gāzes pārvades
nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkli.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.
gada 5. decembra noteikumu Nr. 982
“Enerģētikas infrastruktūras objektu
aizsargjoslu noteikšanas metodika”
41. punktu aicinām iepazīties ar apro-

bežojumiem gāzapgādes objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās,
kā arī ar informāciju par bīstamību,
kas saistīta ar uzturēšanos Sabiedrības
gāzapgādes objektu, inženierkomunikāciju un inženierbūvju aizsargjoslās.
Informācija par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes
objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās
aizsargjoslās, bīstamību un drošības
pasākumiem rūpnieciskās avārijas
gadījumā pieejama www.kegumanovads.lv.

Sarūpētas saldumu paciņas

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas
situāciju, Ķeguma novada pašvaldības sarūpētas saldumu paciņas
Ķeguma novada administratīvajā
teritorijā deklarētiem:

• senioriem, kuri sasnieguši 85 un
vairāk gadu vecumu,
• politiski represētajām personām,
• Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām.
Paciņas Ķeguma novada sociālais

dienests pilnā apjomā izsniegs, t.sk.,
nogādājot dzīvesvietā, pēc ārkārtas
situācijas. Tās personas, kuras atbilst
minētajiem kritērijiem un vēlas paciņu saņemt ātrāk, lūdzam sazināties ar
Ķeguma novada sociālo dienestu, lai
vienotos par laiku, kurā ieradīsieties
paciņai pakaļ.
Ķegumā (Komunālā iela 3, Ķegums) – tālr. 65038896, 26604961
Birzgalē (Lindes ielā 2, Birzgalē)
– tālr. 65035985, 26100564
Rembatē (Lielvārdes ielā 3, Rembatē) – tālr. 65055995, 26689631

Aptaujas anketa
“Uzņēmēju forums”
Ķeguma novada pašvaldība plāno organizēt UZŅĒMĒJU FORUMU
un vēlas aicināt esošos un topošos uzņēmējus, un citus interesentus uz
sarunu par 2021.gada aktualitātēm un plānotajiem darbiem Ķeguma novadā. Domājot par aktuālajiem jautājumiem, problēmām un tendencēm
uzņēmējdarbībā, aicinām izteikt viedokli par tēmām, kas 2021.gadā būtu
aktuālas kā esošajiem uzņēmējiem, tā arī tiem, kuri par tādiem vēlas kļūt,
un būtu iekļaujamas semināra darba kārtībā. Lūdzam aizpildīt anketu. Tās
links atrodams pašvaldība mājaslapā www.kegumanovads.lv.
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Veikti vairāki pasākumi Pretkorupcijas
programmas ietvaros
Ievērojot Ministru kabineta noteikumos Nr. 630 “Noteikumi
par iekšējās kontroles sistēmas
pamatprasībām korupcijas un
interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” noteikto par informācijas
publiskošanu, Ķeguma novada
pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) informē sabiedrību, ka 2020.
gadā ir izpildījusi un nodrošinājusi uzstādīto uzdevumu izpildi,
ar mērķi novērst un mazināt
korupcijas un interešu konflikta
riskus. Pašvaldība Pretkorupcijas programmas ietvaros ir
veikusi vairākus pasākumus un
ieviesusi sekojošas kārtības:
1. Veikta iespējamo korupcijas
risku analīze un izvērtēšana Pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanā;

2. Aktualizēti pretkorupcijas
pasākumi 2020.gadam;
3. Pieņemti noteikumi par “Par
amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtību”;
4. Ieviesta “Kārtība, kādā Pašvaldības valsts amatpersonas ziņo
par savu atrašanos interešu konflikta situācijā vai par citas valsts
amatpersonas atrašanos interešu
konfliktā un kārtība kādā interešu
konflikta situācijā esošās valsts
amatpersonas savus amata pienākumus nodod izpildei citai valsts
amatpersonai”;
5. Ieviesta kārtība, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un koruptīvām darbībām
Pašvaldībā;
6. Izveidota Pašvaldības iekšējā trauksmes celšanas sistēma.
Pašvaldība aicina sabiedrību

uz līdzdalību korupcijas izskaušanā, tādejādi aicinot ikvienu iedzīvotāju informēt par jebkuru
aizdomīgu vai negodīgu gadījumu
Pašvaldībā, izmantojot vienu no
šādiem saziņas veidiem:
- iesniedzot brīvas formas
rakstveida iesniegumu Ķeguma
novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
(Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020);
- nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu uz e-pasta
adresi: dome@kegums;
- personiski apmeklējot Ķeguma novada valsts un pašvaldības
vienoto klientu apkalpošanas centru.
Esam par kārtības un likumības ievērošanu!

Kādos gadījumos jāzvana SIA “Ķeguma STARS”
avārijas dienestam?
Avārijas dienesta mērķis ir
sniegt palīdzību kritiskās situācijās un veikt tādus remontdarbus,
kuri jāizdara nekavējoties, lai
novērstu turpmākus bojājumus,
samazinātu draudus cilvēku un
materiālo vērtību drošībai. Avārijas dienestam jāziņo par šādiem gadījumiem:
• applūdis pagrabs;
• aizsalusi vai aizsērējusi kanalizācija;
• plīsis apkures stāvvads, radiators vai dvieļu žāvētājs;
• ja ir novēroti ūdens stāvvadu
vai siltumapgādes tīklu bojājumi;

• ja ir nolauzti koki, kas traucē
satiksmi.
SIA “Ķeguma STARS” Avārijas dienesta numurs 25736650.
COVID-19 ierobežojumi:
1. Dzīvokļa īpašniekam jāapliecina, ka mājsaimniecībā visi ir
veseli un neatrodas izolācijā;
2. Pirms darbinieku ierašanās
telpas tiek izvēdinātas, uzvilktas
aizsargmaskas;
3. “Ķeguma Stars” darbiniekiem novēršot avārijas stāvokli,
dzīvokļa iemītnieki atrodas citā
telpā;

4. Pēc darbu pabeigšanas telpu
izvēdināt un dezinficēt.
Saskaņā ar darbu izcenojumu
cenrādi iedzīvotājiem tiek piedāvāti arī dažādi iekšējo tīklu maksas
pakalpojumi. Maksas pakalpojumu saraksts un cenrādis pieejams
www.kegumastars.lv.
Avārijas dienesta darba laiks:
P. 18.00 - 8.00
O. 17.00 - 8.00
T. 17.00 - 8.00
C. 18.00 - 8.00
P. 13.00 - 8.00
S. 24.00
Sv. 24.00

Meklē militārā mantojuma liecības

Rīgas plānošanas reģions meklē
militārā mantojuma liecības un
cilvēkstāstus.

Rīgas plānošanas reģions, turpinot
darbu pie projekta “Military Heritage”, meklē cilvēkstāstus par notikumiem no Pirmā pasaules kara
sākuma līdz pat Padomju režīma
noslēgumam, kas ietver cilvēku
likteņus, ikdienas sadzīvi un pastāvēšanu dažādu varu krustcelēs.
Tāpat aicinām atsaukties iedzīvotājus, kuru teritorijā atrodas vēl kāds
neapzināts militārā mantojuma objekts ar tūrisma potenciālu.
Projekts “Militārais Mantojums” tapis Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu
sadarbības programmas 2014. –
2020. gadam ietvaros un tā galvenais mērķis ir attīstīt militārā mantojuma tūrisma potenciālu Latvijas
un Igaunijas teritorijā, izveidojot
pievilcīgu un kopīgu militārā man-

www.kegumanovads.lv

tojuma tūrisma produktu vietējiem
un ārvalstu tūristiem. Projekta rezultātā būs izstrādāts tūrisma produkts ar vairāk kā 150 dažādām
militārā mantojuma vietām Latvijā
un Igaunijā, kā arī ceļvedis un 10
tematiski tūrisma maršruti.
Lai īstenotu projekta mērķus,
Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar iedzīvotājiem vēlas apzināt
iespējamos militārā mantojuma objektus, kas attiecas uz laika periodu no Pirmā pasaules kara sākuma
līdz pat Padomju režīma noslēgumam, un šobrīd nav zināmi plašākai sabiedrībai. Tāpēc tiek meklēti
cilvēki, kuru īpašumos slēpjas vēl
neatklāti mantojuma dārgumi, ar
iespējamu potenciālu tos nākotnē
pārveidot par tūrisma objektiem un
daļu no militārā mantojuma produkta.
Arī cilvēkstāsti ir būtiska vēstures liecība, kas nereti pazūd un
netiek saglabāta, bet pauž nozīmīgas detaļas par cilvēku ikdienu un

vienkāršo dzīvi laikā, kad Latviju
un mūsu zemi plosīja dažādi militāri konflikti un svešas varas. Tieši
tāpēc projekta ietvarā taps ceļvedis,
kas sastāvēs ne tikai no objektu aprakstiem, bet arī cilvēkstāstiem un
viņu atmiņām par dažādiem laika
periodiem Latvijas vēsturē 20.gadsimtā. Vēlamies uzrunāt cilvēkus,
kuri savās atmiņās glabā kādus
unikālus stāstus par abiem Pasaules kariem un Padomju režīmu un,
kas vēlās ar šiem stāstiem dalīties,
lai bagātinātu tūrisma produkta saturu un emocionālo pienesumu.
Ikviens, kurš zina par kādu vēl
neapzinātu militārā mantojuma objektu un ikviens, kas vēlas dalīties
ar savu stāstu, lūgts sazināties ar
Rīgas plānošanas reģiona projekta
“Militārais mantojums” komunikācijas speciālisti Katrīnu Valaini
rakstot uz: katrina.valaine@rpr.
gov.lv vai rakstot iestādei: Rīgas
plānošanas reģions, Zigfrīda Annas
Meirovica bulvāris 18, LV-1050.
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Lielā Talka izsludina
konkursu skolēniem
2020.gada izskaņā Latvijas skolu 5.-12. klašu skolēniem Vislatvijas kustība Lielā Talka un
Pasaules talka rīko konkursu
“Tīra vide – neatņemama mana
un manu vienaudžu Latvijas
sastāvdaļa”. Konkursa mērķis
ir aktualizēt nepieciešamību
rūpēties par vidi un saglabāt to
tīru un skaistu nākamajām paaudzēm. Konkursa laureāti uz
mēnesi kļūs par 2021. gada pavasara Lielās Talkas vēstnešiem
un viedokļu līderiem komunikācijas aktivitātēs, savukārt labākais iesniegtais projekts kļūs par
TV reklāmas rullīti.
No 2020. gada 17. decembra līdz
2021. gada 15. martam aicinām
jauniešus individuāli vai komandās iesniegt radošu 80 sekunžu
(horizontāli filmētu) video klipu,
kurā akcentē vides lomu un nepieciešamību saglabāt tīru Latviju
nākamajām paaudzēm, tādā veidā
kļūstot par 2021. gada Lielās Talkas vēstnešiem un ideju nesējiem
zaļas, tīras Latvijas un pasaules veidošanā. Radošākais video
projekts kļūst par “Lielās Talkas
2021” informatīvās kampaņas sastāvdaļu: kā reklāma TV kanālā
“TV3”, gan kā sastāvdaļa sociālo
tīklu kampaņai, sagaidot nākamā
gada Lielās Talkas dienu. Kopā ar
video klipu, jāiesniedz informācija
par autoriem: neliels apraksts un
kontaktinformācija (e-pasta adrese
un tālruņa numurs), kā arī skolas
nosaukums.
Vita Jaunzeme, Lielās Talkas
vadītāja: “Par to, cik nozīmīgi
saglabāt tīru un skaistu pasauli
ne tikai sev, bet arī nākamajām
paaudzēm, pēdējā desmitgadē akcentējuši tieši jaunieši. Lai mēs šo
mērķi sasniegtu, jādomā ne tikai
par to kā atbrīvot apkārtējo vidi
no atkritumiem un cīnīties ar planētas piesārņojuma sekām, bet iet
soli tālāk un raudzīties nākotnē.
Bet par vīziju un to, kādā pasaulē

Vietnē pieejama aktuālā informācija
par vakcīnu pret Covid-19 izstrādi,
sākot no informācijas par vakcīnu
izstrādes cikla vispārējiem posmiem
un kā notiek vakcīnu vērtēšana un
apstiprināšana. Tāpat vietnē pieejamas izglītojošas infografikas un regulāri latviešu valodā pārpublicēta
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Veiks Latvijas upju inventarizāciju

dzīvosim pēc pāris desmitgadēm,
jājautā tieši viņiem! Tieši jauniešiem! Organizējam konkursu, kurā
neierobežojam izvēlēto pieeju.
Esam pārliecināti, ka jauniešiem,
kas tajā piedalīsies, ir idejas par to
kā uzrunāt savus draugus un klases
biedrus ne tikai rūpēties par apkārtējo vidi, bet arī nākt klajā ar inovatīvām un interesantām idejām
nākotnes vārdā.”
“Pasaules talkā esam parādījuši, ka Baltijas valstis, tostarp
Latvija, ir paraugs pārējai pasaulei
– mēs mīlam dabu un par to rūpējamies. Šo dzīvesziņu nesam tālāk
pasaulē – to palīdz izdarīt arī diasporas latvieši, kas gadu no gada
iesaistās sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs. Mums ir viena
planēta, un mēs redzam, ka jaunieši par nepieciešamību rūpēties par
to, “ir lietas kursā”, bet kāpēc neiedvesmot vēl vairāk? Dalāmies ar
savām idejām un labajiem darbiem
Latvijas un pasaules labā,” aicina
V. Jaunzeme.
Līdz 2021. gada 15. martam
skolēnu radošais projekts jāiesūta uz e-pastu gita.sauka@onecom-latvia.com, klāt minot arī
projekta autoru kontaktinformāciju. Savukārt līdz 25. martam žūrija
izvēlēsies vienu radošāko autoru komandu katrā no reģioniem:
Kurzemes, Latgales, Vidzemes,
Zemgales un Rīgas. Piecu labāko
darbu autori tiks aicināti uz “Lielās
Talkas 2021” ietalkošanas pasākumu Rīgā, no 1. aprīļa kļūstot par
daļu no Lielās Talkas informatīvās
kampaņas, savukārt konkursa labākais darbs kļūs par TV reklāmas
rullīti kanālā “TV3”.
Konkursa nolikums pieejams
Lielās talkas mājaslapā www.talkas.lv sadaļā Sākums. Turpat, pēc
25. marta tiks publicēts arī reģionu
uzvarējušo komandu saraksts.
Gita Sauka
projekta koordinatore

Pieejama informācija
par vakcīnu izstrādi
Lai iedzīvotāji varētu ērtāk rast
uzticamu un zinātnē balstītu informāciju par vakcīnu pret Covid-19 izstrādi, Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnes www.zva.gov.
lv sadaļās “Covid-19 ziņas” un
“Fakti par vakcīnām pret Covid-19”, regulāri tiek aktualizēta
un publicēta jaunākā informācija
par vakcīnu izstrādes un apstiprināšanas procesu.

Ķeguma Novada Ziņas

Valsts zinātniskā institūta “BIOR”
vadošie pētnieki uzsākuši darbu
pie Latvijas upju ierindošanas
prioritārā secībā pēc to esošās un
potenciālās nozīmes zivju faunas
saglabāšanā. Kopumā plānots inventarizēt 19 tūkstošus kilometru
Latvijas upju.
Šobrīd, sadarbībā ar Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālistiem, tiek veidots upju
saraksts un visas Latvijas upes tiks
sadalītas vienu kilometru garos posmos. Par katru upes posmu datubāzē
tiks iekļauta pieejamā informācija,
piemēram, upes kritums, gultnes
substrāts, zemes izmantošanas veids
upes krastā. Pētnieki plāno apkopot
informāciju par aptuveni 19 tūkstošiem posmu.
Latvijas upju inventarizācija nepieciešama, lai novērtētu upju nozīmi zivju sugu aizsardzībā un faunas
daudzveidībā, kā arī saimnieciski
izmantojamo zivju resursu saglabāšanā. Šāda datu bāze nodrošinātu
zinātniski pamatotu upju apsaimniekošanas pasākumu plānošanu un
palielinātu upju atjaunošanas pasā-

Savukārt informācija par vakcinēšanās kārtību un aktuālā informācija par vakcīnas saņemšanu ir
pieejama Slimību profilakses un
kontroles centra tīmekļvietnes www.
spkc.gov.lv sadaļā “Vakcīnas pret
Covid-19”.

apskatīti un uzskaitīti efektīvākie
apsaimniekošanas pasākumi. Pieejamais saraksts ļaus racionāli izmantot pieejamos finanšu līdzekļus, lai
veiktu upju atjaunošanu, balstītu uz
zinātniski pamatotiem lēmumiem.
Pētījumu valsts zinātniskais institūts “BIOR” īsteno Latvijas Vides
aizsardzības fondu projekta “Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā
pēc to esošās un potenciālās nozīmes
zivju faunas saglabāšanā” ietvaros.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” ir viens no lielākajiem
zinātniskajiem institūtiem Baltijā un
vadošais pētniecības, laboratorisko
izmeklējumu un zināšanu pārneses
jomā. Institūts, balstoties uz inovatīvām pētniecības metodēm, rada
praktiski pielietojamas zināšanas
tādās jomās kā sabiedrības un vides
veselība, pārtika, zivsaimniecība un
veterinārmedicīna.
Ilze Dimante
Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā
institūta “Bior”
Sabiedrisko attiecību vadītāja

No 12. janvāra darbu atsāks Ķeguma
novada bibliotēkas
Turpinoties ārkārtas situācijai
valstī, ar valdības lēmumu, ievērojot visus epidemioloģiskos norādījumus,
BIBLIOTĒKAS ATSĀK
GRĀMATU IZSNIEGŠANU

informācija par Eiropas Zāļu aģentūras aktualitātēm.

kumu efektivitāti.
Pirms Latvijas upju inventarizācijas darba uzsākšanas vadošie
“BIOR” pētnieki, sadarbībā ar upju
apsaimniekošanā iesaistītajām organizācijām, kā arī individuālajiem
upju apsaimniekošanas ekspertiem
un entuziastiem veica priekšizpēti
un apzināja vērtīgākās zivju sugas.
Tāpat tika noteikti nozīmīgākie upju
novērtēšanā izmantojamie dati un to
avoti.
Par Latvijas upēs nozīmīgākajām zivju sugām tika atzītas ceļotājzivis (lasis, taimiņš, upes nēģis
u.c.), citas lašveidīgās zivis (alata
un strauta forele), kā arī citas zivis,
kuras uzturas salīdzinoši strauji tekošos ar skābekli bagātos ūdeņos.
Nozīmīgākie šo sugu stāvokli ietekmējošie faktori ir upju kritums, gultnes substrāts un ūdens temperatūra,
kā arī upēs esošie aizsprosti, mazo
HES ekspluatācija, upju iztaisnošana un bebru aktivitātes.
Upju inventarizāciju plānots pabeigt līdz šā gada vasarai, pēc tam
“BIOR” pētnieki izveidos publiski
pieejamu upju sarakstu, kurā tiks

Bibliotēkas lasītavas, tajā skaitā
interneta lasītava - apmeklētājiem
ir slēgtas.
Bibliotekārs vienlaicīgi pieņem
individuālus apmeklētājus – 1 persona vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošie. Apmeklētāji un personāls lieto
sejas maskas.
Tiek nodrošināta pieeja attālinātiem bibliotēkas pakalpojumiem un
resursiem.
www.kegumanovads.lv

Ķeguma novada bibliotēkas piedāvā izmantot attālināti pieejamos
resursus un pakalpojumus:
• Saņemt piekļuves datus autorizācijai darbam ar datu
bāzēm un 3td e-grāmatu bibliotēku www.3td.lv, rakstot uz
e-pastu vai zvanot,
• Lasīt e-grāmatas 3td e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv,
• E-pastā vai pa telefonu saņemt: visa veida tematiskās
uzziņas, konsultācijas dažādu
e-pakalpojumu lietošanā, saņemt konsultācijas par datu
bāzu un 3td e-grāmatu bibliotēkas www.3td.lv lietošanu.
Visu izsniegto izdevumu izsniegšanas termiņi tiek pagarināti automātiski.

Kontaktinformācija attālināti pieejamo resursu, pakalpojumu un
informācijas saņemšanai:
Ķeguma novada bibliotēka: biblioteka@kegums.lv;
kegbiblio@
inbox.lv;
Konsultācijas, uzziņas – 65038422;
Bērnu literatūras nodaļa – 65038422;
Pieaugušo literatūras nodaļa –
65038421.
Ķeguma novada bibliotēkas Rembates bibliotēka: remb.biblio@kegums.lv, 65055960.
Ķeguma novada bibliotēkas Tomes
bibliotēka: tomes.biblio@kegums.
lv, 65067970.
Ķeguma novada Birzgales pagasta
bibliotēka: birzg.biblio@kegums.lv,
65034281.
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Noslēgušās “Veselīgas
vingrošanas” nodarbības

Tieši pirms Ziemassvētkiem,
patīkamās svētku noskaņās,
noslēdzās “Veselīgas vingrošanas” nodarbību cikls ESF
projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un
slimību profilakse Ķeguma
novadā”, Nr.9.2.4.2./16/I/083
ietvaros sadarbībā ar Ķeguma
novada pašvaldību, kas risinājās no oktobra Ķegumā, Tomē
un Birzgalē.
Sākotnēji varējām vingrot iekštelpās, bet, saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, nodarbības turpinājām ārā, svaigā
gaisā. Pa šiem mēnešiem piedzīvojām daudz ko - lietu, sniegu,
smieklus, rokenrolla “ballīti” treniņu deju ritmos, kas paceļ noskaņojumu pie feinas mūzikas.
“Ballīti” latviskās 18.novembra
noskaņās, kā arī Ziemassvētku

ieskandināšanu pie svētku mūzikas, kur “balva” visām dalībniecēm par kopā nosportoto bija veselīgi našķi un sildošs dzēriens.
No savas puses vēlos pateikt
vislielāko paldies ikvienam, kurš
piedalījās! Jo īpaši tiem, kuri nepadevās, kad turpinājām nodarbības ārā, spītējot dažādiem laikapstākļiem. Vislielākais prieks
par vecāko paaudzi - kuri, atšķirībā no jaunās paaudzes, nesatraucēs par to, ka ārā ir “auksts”.
Lielisks piemērs ikvienam jaunajam no kā iedvesmoties.
Paldies par kopā pavadīto
laiku! Lai visiem veselīgs, foršs,
interesants un lieliskiem notikumiem pilns Jaunais gads! Lai
miers ikviena sirsniņā!
Santa Veinberga

2021.gada 13. janvāris

SAC “Senliepas” iemītnieki saņem dāvanas

Šogad mūsu sadraudzība ar
SAC „Senliepas” iemītniekiem
klātienē, diemžēl, nevarēja notikt, bet mūsu draugus neaizmirsām un rūķi mums palīdzēja
sagādāt jaukas paciņas, kuras
nogādājām aprūpes namā Trešajā adventē.
Paciņas tika veidotas katram
“Senliepu” iemītniekam individu-

āli. Liels paldies VPII „Gaismiņa”
vecāko grupiņu bērniem, kuri jau
otro gadu pēc kārtas, veido jaukus
apsveikumus! Ierakstījām arī video sveicienu!
Ceram uz drīzu tikšanos klātienē.
Starptautiskais Soroptimistu
klubs „Ogre-Ķegums”

SAC “Senliepas” kolektīvs no sirds pateicas
saviem draugiem un atbalstītājiem

Ar savām skaistajām dziesmām
un dzejas lasījumiem sociālās aprūpes centra “Senliepas” seniorus
iepriecināja mūziķis Lauris Valters.

aprūpes centra ēkas pusēs, par tām
paldies ziedotājam un Aigaram
Melnbārdim, paldies Aigaram Caunītim, kā arī paldies par mirdzošām
lampiņām Edvīnam Ūzulam.

Šogad eglītes rotājās abās sociālā

Kā arī par svētku sajūtas radīša-

www.kegumanovads.lv

nu paldies senioriem un Rembates
Tautas nama kolektīvam.
Mīļš paldies soroptimistēm par
gardajiem kārumiem, kā arī sirsnīgs
paldies SIA “RixTrans” par dāvātajiem ratiņkrēsliem.

IZGLĪTĪBA
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Mācību darbs ārkārtējās situācijas laikā
Ķeguma komercnovirziena vidusskola ir kā dzīvs organisms, kurš
saprot, ka Covid-19 sakarā pasaulē ir nopietna situācija, taču droši
iet uz priekšu un spēj pārliecinoši
strādāt arī neierastajā situācijā.
Sākoties jaunajam mācību gadam,
jau zinājām, ka arī šogad attālinātas
mācīšanās organizēšana būs mūsu
dienas kārtībā. Septembrī veicām
attālinātas mācīšanās organizēšanas
uzlabojumus, kas saitīti ar mācību
uzdevumu sūtīšanu un tiešsaistes
mācību stundu vadīšanu. Direktora
vietnieces I. Krastiņas vadībā skolotājiem tika organizētas IT apmācības
tiešsaistes mācību stundu organizēšanā, tiešsaistes dokumentu izveidē un Google Classroom lietošanā.
Iepriekšējā attālinātas mācīšanās
pieredze rādīja, ka ir nepieciešams
skolēniem izveidot vienotus Google
kontus, lai nodrošinātu ērtāku piekļuvi mācību videi. Nu tie ir izveidoti visiem 5.-12.klašu skolēniem.
Jau pavasarī bijām izveidojuši
attālinātas mācīšanās organizēšanas
sistēmu, kas būtu ērti lietojama skolēniem, pedagogiem un skolēnu vecākiem. Iepazīstoties ar starptautisku
pieredzi, nolēmām, ka vispiemērotākais veids varētu būt Google piedāvātie produkti. Mācību plāni katrai
klasei tiek veidoti visai nedēļai, kurā
vienlaicīgi darbojas visi pedagogi.
Plāna struktūra – līdzīga klasiskajai
stundas uzbūvei – sasniedzamais
rezultāts, aktualizācija, apgūšana un
refleksija. Izveidotie mācību plāni
katras nedēļas beigās tiek nosūtīti
gan skolēniem, gan vecākiem.
Šobrīd visi skolas skolēni mācību procesā pieslēdzas tikai ar skolas
Google kontu, tiešsaistes mācību
stundas notiek tikai Google Meet
platformā, mācību materiālus pedagogi veido un ievieto Google Classroom vidē, savā darbā izmantojot
www.uzdevumi.lv, www.soma.lv un
citus mācību procesā noderīgus rīkus.

Ieguvumi ir visām trijām pusēm:
skolēniem visi mācību uzdevumi
atrodas vienā plānā, kā arī, redzot
visas nedēļas veicamos mācību uzdevumus, skolēni attīsta pašvadītas
mācīšanās un laika plānošanas prasmes. Skolotāji kopīgajā klases mācību plānā redz klases mācību slodzi
konkrētajā dienā un var to regulēt,
neradot skolēniem pārslodzi. Tāpat
skolotājiem ir vieglāk plānot un realizēt starppriekšmetu saikni, apvienojot konkrētas tēmas apguvi vienā
vai vairākos mācību priekšmetos.
Vecākiem tiek nodrošināta iespēja
viegli sekot skolēna mācību plānam.
Lielākais izaicinājums šobrīd ir
neapjukt plašajā tehnoloģisko piedāvājumu klāstā un vienoties par
vienotu pieeju attālinātas mācīšanās
procesa organizēšanā skolā. Tādēļ
vienoto attālinātas mācīšanās organizēšanas sistēmu uzskatām kā lielāko ieguvumu visām trim iesaistītajām pusēm (skolēniem, skolotājiem
un vecākiem). Tā ļauj kvalitatīvi un
bez lieka stresa veikt gan mācīšanos,
gan mācīšanu.
Taču kvalitatīvais mācību darbs
nebūtu iespējams bez pārdomātas un
ātras skolas darbības pārkārtošanas
jaunajai Covid situācijai.
Jau augustā domājām par dezinfekcijas līdzekļu un sejas masku
pasūtīšanu un iegādi, to izvietošanu
koplietojamajās telpās un mācību
kabinetos. Soli kabinetos tika izkārtoti tā, lai ievērotu iespējami drošu
attālumu. Daļēji tika regulētas plūsmas skolas gaiteņos un pārstrukturēta skolas ēdnīcas darbība, uzsākot
skolēnu ēdināšanu divās zālēs: ēdnīcā un pielāgotajā svinību zālē. Lai
to varētu izdarīt, tika uzstādīta jauna
plīts, iegādāts skapis ēdiena temperatūras uzturēšanai, ratiņi trauku un
ēdiena pārvadāšanai, kā arī iepirkti
papildus trauki. Tas ļauj ēdināšanu
veikt operatīvi un ātri.
Regulēta tiek skolai nepiederošu
personu iekļūšana skolā, veikta telpu
dezinfekcija. Klasei pārejot uz citu

klasi, ar dezinfekcijas līdzekli tīrītas
solu virsmas.
Klašu audzinātāji savus audzēkņus iepazīstināja ar Skolas darba
kārtību COVID 19 laikā, pievērsa
uzmanību higiēnas jautājumiem,
uzsverot, cik svarīgi šajā laikā uzturēties svaigā gaisā, vēdināt klasi, būt
atbildīgiem un mazgāt rokas, kā arī
izolēties no citu klašu kolektīviem.
To arī centāmies ievērot mācību un
pasākumu laikā.
Apkopojot un izanalizējot 1. semestra mācību rezultātus, secinām,
ka mācību process skolā noritējis
stabili un mērķtiecīgi gan 1.–4. klašu
skolēniem klātienē, gan 5.- 12. klašu
skolēniem, mācoties attālināti. Tomēr apzināmies, ka attālinātais mācību darbs nenodrošina tik pat pilnvērtīgu izglītību kā mācības klātienē.
Vēl pavasarī noskaidrojām skolotāju vajadzības pēc nepieciešamā
aprīkojuma, ja attālinātais mācību
darbs ieilgst. Pateicoties Ķeguma
novada domes priekšsēdētājam R.
Ūzulam un novada izglītības speciālistes S. Čivčas izpratnei par situācijas nopietnību, ar Ķeguma novada pašvaldības atbalstu līdz rudens
brīvdienām praktiski visi 5.-12. klašu mācību priekšmetu skolotāji tika
nodrošināti ar nepieciešamo aprīkojumu un mācību līdzekļiem.
Sadarbībā ar pašvaldību 5.-6.
klašu skolēniem ir sniegts atbalsts,
iespēju robežās nodrošinot ar stacionārajiem vai portatīvajiem datoriem, lai skolēni varētu iesaistīties
attālinātajā mācību procesā. Arī 2.
semestrī attālināto mācību laikā skolēniem būs pieejams zināms atbalsts
ar stacionārajiem vai portatīvajiem
datoriem.
Tāpat sadarbībā ar pašvaldību
Ķeguma novada ietvaros ik nedēļu
tika nodrošināta pārtikas paku piegāde visiem 5.-12. klašu skolēniem.
Citos novados dzīvojošiem 5.-12.
klašu skolēniem vai viņu vecākiem,
vai pārstāvjiem pārtikas pakas bija
iespējams izņemt skolā. Pārtikas
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paku piegāde tiks turpināta.
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā klātienē mācās 1.-4. klašu
skolēni, kuru mācību telpas ir pielāgotas atbilstoši valstī noteiktajiem
drošības pasākumiem. Mācības skolēniem norit vienā klašu telpā.
Neskatoties uz pašreizējo situāciju valstī, varam teikt, ka mācību
process rit savu ierasto gaitu – skolēni piedalās olimpiādēs un konkursos, gūstot godalgotas vietas: T.
Kurpniece (10.kl.) ieguva 1. vietu
bioloģijas olimpiādē un tālāk startēs
valsts olimpiādē, kā arī ieguva atzinību angļu valodas olimpiādē. Tīnu
olimpiādēm sagatavoja skolotājas E.
Miglāne un I. Krastiņa. S. Driviniece lieliski startēja vēstures olimpiādē
11.klasēm (sk. V. Livdāne un S. J.
Rubīna).
Novembrī noorganizējām 7.-12.
klašu, bet decembrī - 1.-6. klašu vecāku tiešsaistes kopsapulci, lai informētu vecākus par aktualitātēm skolā,
attālinātās mācīšanās organizēšanu
un uzklausītu vecāku viedokli. Paldies vecākiem par atsaucību, idejām
un jautājumiem, kas palīdz visiem
kopīgi veidot labāku skolu un kvalitatīvāku mācību procesu! Paldies
skolēniem par izteiktajiem ieteikumiem mācību procesa pilnveidošanai un aktīvu līdzdalību tiešsaistes
mācību stundās!
Skolas pedagogiem šis bija grūts
un izaicinājumiem pilns laiks, vienlaicīgi mācot skolēnus skolā un attālināti, aizvietojot kolēģus viņu slimības laikā, apgūstot jaunu tehnoloģiju
lietošanu, tiešsaistes stundu un vecāku sapulču vadīšanu, meklējot veidus, kā saglabāt emocionālo saikni
ar skolēniem, kuri mācās attālināti.
Vairāki skolotāji ir apguvuši iemaņas vadīt mācību stundas, izmantojot skolā esošo video tiešsaistes
konferences aprīkojumu. Cik liels
ir skolēnu pārsteigums klasē, redzot
skolotāju ekrānā vadām stundu! Paldies visiem skolotājiem par izturību,
spēju pielāgoties apstākļiem un ko-

leģiālu atbalstu!
Priecē, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinīgi novērtējusi
mūsu kolēģu veikumu. Ziemassvētku laikā Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstus saņēma
Marija Sprukule un Dzintra Germa-Lemese.
Šis mācību gads nebūtu iedomājams arī bez tehnisko darbinieku
rūpēm, kuri papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem gādā par
higiēnas prasību ievērošanu, palīdz
mazo klašu skolēniem nokļūt savās
mācību telpās un ir kā saikne starp
skolotājiem un vecākiem, kuri šogad
skolā ienākt nedrīkst.
Covid-19 izraisītā krīze nesusi
ļoti daudz izaicinājumu, taču ar mērķtiecīgu darbu spējam nodrošināt
kvalitatīvu mācību procesu, ņemot
vērā šos ierobežotos apstākļus.
Diemžēl neizpratni turpina radīt jau ierasti nekonsekventie un
nesaprotamie valdības un nozares
vadības lēmumi par mācību procesa organizēšanu 2. semestrī, par lēmumiem un to mainību attiecībā uz
mācību organizēšanu 5.-6. klasēs,
par manuprāt bezjēdzīgu skolēnu
brīvlaika pagarināšanu 1.-4. klasēm.
Ko darīs skolotāji, kas strādā šajās
klasēs? Vai būs maskas jānēsā vai
nebūs, vai vajag 3 m2 vai nevajag? Ja
izglītības iestādē ir sakārtots mācību
process atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām, kāpēc nevaram mācīties klātienē un bez mācību gada
pagarinājuma? Daudz, ļoti daudz
jautājumu, uz kuriem joprojām nav
atbildes. Trūkst izlēmīgas rīcības,
ir tikai sapulces, pieņēmumi un direktīvas, bez loģiska pamatojuma un
īpaši skaidrojuma.
Veselību, izturību un veselo saprātu visiem mums šajā neviennozīmīgajā laikā!
Vladimirs Samohins
Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas direktors
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Ķeguma Novada Ziņas

Izmaiņas sociālajā jomā 2021.gadā
No 2021. gada 1. janvāra:

• Minimālā mēneša darba alga normāla
darba laika ietvaros būs 500 eiro.

• Garantētais minimālais ienākumu līme-

nis (GMI) tiks paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un
76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu
slieksnis būs 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190
eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga
noteikt ne augstāku kā 436 eiro pirmajai
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā
un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par trūcīgās mājsaimniecības ienākumu slieksni.

• Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā
iemaksu likme būs 34,09 % (darba devējam 23,59 %, darba ņēmējam 10,50 %),
pašnodarbinātajam 31,07 %

• Mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) mak-

sātājs ir sociāli apdrošināts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai,
maternitātes un slimības apdrošināšanai,
veselības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, bet MUN maksātāja nodarbinātie (darbinieki un tie, ar kuriem ir noslēgts uzņēmuma līgums un persona nav
reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja) ir sociāli apdrošināti kā darba ņēmēji vispārējā kārtībā. Līdz 2021. gada
30. jūnijam saglabājas līdzšinējā kārtība tiem MUN maksātājiem, kuri statusu
iegūs līdz 2020. gada 31. decembrim.   

bērnības – 163 eiro;

• II grupas invaliditātes pensijas apmērs

nedrīkst būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 136 eiro (personām ar
invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro), kurai piemērots koeficients 1,4. Tādējādi II
grupas invaliditātes pensijas minimālais
apmērs būs 190,40 eiro, bet personām ar
invaliditāti kopš bērnības – 228,20 eiro.

• I grupas invaliditātes pensijas apmērs ne-

drīkst būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 136 eiro (personām
ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro),
kurai piemērots koeficients 1,6. Tādējādi
I grupas invaliditātes pensijas minimālais
apmērs būs 217,60 eiro, bet personām ar
invaliditāti kopš bērnības – 260,80 eiro.

• Palielinoties invaliditātes pensiju apmēriem, palielināsies arī atlīdzību par darbspēju zaudējumu, kas noteikti sakarā ar
nelaimes gadījumu darbā vai konstatēto
arodslimību, minimālie apmēri, jo atlīdzību apmēri nedrīkst būt mazāki par
attiecīgajai invaliditātes grupai noteikto
minimālo invaliditātes pensiju.

• Paaugstināts atbalsts apgādnieku zaudē-

jušiem bērniem (apgādnieka zaudējuma
pensijas minimālais apmērs, atlīdzības
par apgādnieka zaudējumu minimālais
apmērs,), nosakot to bērniem līdz septiņu
gadu vecumam 136 eiro, bet bērniem no
septiņu gadu vecuma – 163 eiro.

• Par periodu no 2021. gada 1. janvāra

šies maksāt patentmaksu, jāizvēlas cits
nodokļu maksāšanas režīms. Samazinātās patentmaksas maksātājiem saglabājas līdzšinējā kārtība.

līdz 30. aprīlim pensiju un atlīdzību, kas
nosakāmas minimālā apmērā, izmaksā
tajā minimālajā apmērā, kāds bija noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem
līdz 2020. gada 31. decembrim, un ne
vēlāk kā līdz 2021. gada maijam veic šo
minimālo pensiju un atlīdzību pārrēķinu,
un starpību izmaksā vienlaikus ar 2021.
gada maija mēneša pensiju vai atlīdzību.

• Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2021.

• Noteikts, ka minimālos pensiju un atlī-

• Pašnodarbinātajiem, kuri bija izvēlēju-

gadā būs personām, kuras sasniegušas 64
gadu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav
mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru
apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30
gadiem būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., divus gadus pirms vispārējā
pensionēšanās vecuma sasniegšanas.
2021. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas 62 gadu
vecumu. (No 2014. gada pensionēšanās
vecums pakāpeniski, palielinās, t.i., ik
gadu par 3 mēnešiem līdz 2025. gadā tiks
sasniegts 65 gadu vecums).

• Noteikti jauni minimālie vecuma pen-

sijas apmēri, kas turpmāk būs atkarīgi
no katra personas apdrošināšanas stāža
gada. Minimālo vecuma pensiju aprēķinās minimālās vecuma pensijas aprēķina
bāzei 136 eiro (personām ar invaliditāti
no bērnības –163 eiro), piemērojot koeficientu – 1,1, un par katru nākamo gadu,
kas pārsniedz 15 gadus, kas nepieciešami vecuma pensijas piešķiršanai, apmēru
palielinot par diviem procentiem no minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzes.

• Noteikti jauni minimālie invaliditātes

pensijas apmēri, kas turpmāk būs atkarīgi
no invaliditātes pensijas aprēķina bāzes
136 eiro (personām ar invaliditāti no bērnības –163 eiro):

• III grupas invaliditātes gadījumā invali-

ditātes pensija tiek noteikta invaliditātes
pensijas aprēķina bāzes līmenī, kas ir 136
eiro, bet personām ar invaliditāti kopš

dzību apmērus pārskatīs ne retāk kā reizi
trijos gados.

• Atcelts maksimālais izmaksas ierobežojums slimības pabalstam, kas tiek izmaksāts sakarā ar nelaimes gadījumu darbā
vai konstatēto arodslimību.

• Apgādnieka zaudējuma pensijas izmak-

sās par iepriekšējo mēnesi. Tās apgādnieka zaudējuma pensijas, kas piešķirtas līdz
2020.gada 31.decembrim un kuru izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2021. gada
1. janvāra, turpinās izmaksāt par kārtējo
mēnesi.

• Slimības pabalstu slima bērna, kurš nav

sasniedzis 14 gadu vecumu, kopšanas
gadījumā izmaksā līdz darba nespējas
30. dienai, ja bērnu kopj traumas dēļ, kas
saistīta ar kaulu lūzumu.

• Paaugstināti valsts sociālā nodrošināju-

ma minimālie apmēri, kā arī personām
ar I un II invaliditātes grupu pabalsta aprēķinā piemērojamais koeficients no 1.3
uz 1.4. Tādējādi jaunie pabalsta apmēri
ir šādi:

• pensijas vecumu sasniegušajām perso-

nām, kuras nav ieguvušas tiesības uz vecuma pensiju – 109 eiro mēnesī (līdz šim
64,03 eiro);

• personām ar invaliditāti vispārējā gadījumā: III invaliditātes grupai - 109 eiro
(līdz šim 80 eiro), II grupai - 130,80 eiro
(līdz šim 96 eiro), I grupai - 152,60 eiro
(līdz šim 104 eiro. Ja persona ar invalidi-

tāti nestrādā, pabalstam noteikta piemaksa pie attiecīgās grupas pabalsta: +30%
piemaksa I grupai, +20% II grupai;

• personām ar invaliditāti kopš bērnībās:

III invaliditātes grupai – 136 eiro (līdz
šim 122,69 eiro), II grupai – 163,20 eiro
(līdz šim 147,23 eiro), I grupai – 190,40
eiro (līdz šim 159,50 eiro).

• bērnam apgādnieka nāves gadījumā: līdz
sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 136
eiro (līdz šim 92,50 eiro un 106,72 eiro
bērnam ar invaliditāti), no septiņu gadu
vecuma 163 eiro (līdz šim 111,00 eiro).

• No 2021.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim

nodrošinājuma pabalsta izmaksa tiks
nodrošināta tādā apmērā, kā to noteica
normatīvais regulējums līdz 2020. gada
31. decembrim. Savukārt par laiku no 1.
janvāra līdz 30. aprīlim Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra (VSAA) veiks
nodrošinājuma pabalsta pārrēķinu un nodrošinās starpības izmaksu maijā. Vienlaikus maijā notiks pāreja uz nodrošinājuma pabalsta izmaksu par iepriekšējo
mēnesi (šobrīd maksā par esošo), nodrošinot, ka cilvēkam izmaksātais apmērs
(starpība par gada pirmajiem mēnešiem)
nav mazāks par 2021. gada aprīlī piešķirtā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

• Ņemot vērā, ka tiks paaugstināti valsts

sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēri,
paaugstināsies arī apbedīšanas pabalsts
nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves
gadījumā. Pabalsts ir noteikts mirušajai
personai piešķirtā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā. To piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Lai
arī personām ar I un II invaliditātes grupu
nodrošinājuma pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, vai persona iepriekšējā mēnesī
ir vai nav bijusi nodarbināta, apbedīšanas pabalsta aprēķinā netiek ņemts vērā
nodarbinātības fakts, tādējādi sekmējot
to, ka ģimenei tiek sniegts maksimāls atbalsts sakarā ar tuvinieka nāvi.

• Paaugstināts valsts sociālais pabalsts

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un
mirušo Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm, tas būs 109 eiro mēnesī (šobrīd
100 eiro). No 2021. gada 1. janvāra līdz
2021. gada 30. aprīlim valsts sociālo pabalstu piešķirs un izmaksās tādā apmērā,
kā to noteica normatīvais regulējums līdz
2020.gada 31.decembrim (proti, 100 eiro
apmērā), savukārt pārrēķinu un valsts
sociālā pabalsta starpības izmaksu par
periodu no 1. janvāra līdz 30. aprīlim
VSAA nodrošinās līdz 2021.gada 1.jūnijam.

• Par bērniem ar invaliditāti neatkarīgi
no tā, vai bērns turpina mācības pēc 15
gadu sasniegšanas, tiks turpināta ģimenes valsts pabalsta izmaksa līdz bērna
20 gadu vecuma sasniegšanai. Arī šim
pabalstam noteikts pārejas periods – to
piešķirs par periodu no 2021. gada 1. janvāra un izmaksās ne vēlāk kā līdz 2021.
gada 1. aprīlim.

• Līdzšinējo divu gadu pēcadopcijas uz-

raudzības termiņa vietā ir noteikts, ka
bērna, kurš adoptēts uz ārvalstīm, pēcadopcijas uzraudzība ilgs līdz bērna 18
gadu vecumam. Turklāt pirmos divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā,
Labklājības ministrijā (LM) pēcadopcijas
ziņojums jāiesniedz divreiz gadā, katru
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2021.gada 13. janvāris

nākamo gadu – reizi gadā.

• Paaugstinātas sociālās garantijas bāre-

ņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas
dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem būs 218
eiro, savukārt personām ar invaliditāti
kopš bērnības - 327 eiro. Grozījumi paredz arī pabalstu ikmēneša izdevumiem,
ja cilvēks sekmīgi mācās - 109 eiro mēnesī, savukārt personām ar invaliditāti
kopš bērnības - 163 eiro mēnesī. Palielināts arī pabalsts sadzīves priekšmetu
un mīkstā inventāra iegādei. Tagad tas
noteikts 820.05 eiro apmērā.

• Asistenta pakalpojuma pašvaldībā snie-

dzējiem atlīdzība par vienas pakalpojuma sniegšanas stundu noteikta, ņemot
vērā minimālo algu, kāda tā būs no 2021.
gada 1.janvāra (500 euro), jo saskaņā ar
darba likumdošanu darba samaksa nevar
būt zemāka par minimālās algas apmēru.

Covid-19 atbalsta pasākumi

• No 2021.gada 1.janvāra līdz 2021. gada

30. jūnijam sociāli apdrošinātajai personai ir tiesības uz slimības palīdzības pabalstu (60% apmērā no personas iemaksu
algas) pie šādiem nosacījumiem:

- vienam no bērna vecākiem (vienam no
adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā
pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar
bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais
bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai
citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas
lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina), ja
šī persona nevar strādāt attālināti un aprūpējamais bērns ir vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu
vecumam un ja bērns ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt
pirmsskolas izglītības iestādi vai mācības
vispārējās izglītības programmā notiek attālināti;
- personai, kas ir atbalsta persona personai
ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai
pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra
vai dienas centra pakalpojumu un kura ar
Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru.

• Līdz 2021. gada 30. jūnijam akūtu augšē-

jo elpceļu infekcijas gadījumā par pirmajām 3 darbnespējas dienām tiks izsniegta
darbnespējas lapa B un izmaksāts slimības pabalsts.

• Līdz 2021. gada 30. jūnijam darba nespē-

jas lapu apmaksa no pirmās darbnespējas
dienas ar Covid-19 saistītajos gadījumos
un esot karantīnā.

• Līdz 2021. gada 30. jūnijam pagarināts
termiņš, kādā Covid-19 un karantīnas gadījumā tiek izmaksāts slimības pabalsts
no pirmās darbnespējas dienas.

• Pagarināts termiņš, kādā slimības pa-

balsta periodā neieskaitīs periodu kurā
persona slimo ar Covid-19 vai atrodas
karantīnā.

• Līdz 2021. gada 11. janvārim (uz ār-

kārtējās situācijas laiku) tiek izmaksāts
vecāku pabalsta turpinājums personām,
kurām piešķirtā vecāku pabalsta periods
(līdz bērna viena gada vai pusotra gada
vecumam) beidzas laikā, kad sakarā ar
Covid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, un ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ
personas nevar atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina darbinieku vai
iestājusies dīkstāve, vai nav iespēja gūt
ienākumus no saimnieciskās darbības.

7.lpp u
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• Pagarināts bezdarbnieka palī-

dzības pabalsta izmaksas periods līdz 2021. gada 30. jūnijam. Līdz ar to cilvēki, kuriem
piešķirtā bezdarbnieka pabalsta
izmaksas periods beidzas 2020.
gada 12. martā vai vēlāk un kuri
sakarā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas
apstākļiem turpina būt bezdarbnieka statusā, var pieprasīt bezdarbnieka palīdzības pabalstu,
kuru piešķir no nākamās dienas
pēc tam, kad beidzas bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods, uz
laiku, kas nav ilgāks par četriem
mēnešiem.

• Pagarināts termiņš līdz 2021.

gada 31. decembrim, kad bezdarbnieka pabalsta izmaksu
aptur, ja bezdarbnieks iegūst
darba ņēmēja vai pašnodarbinātā
statusu uz laiku līdz 120 dienām.

• Pagarināts termiņš līdz 2021.

gada 30. jūnijam, ja cilvēks,
kuram bezdarbnieka statuss piešķirts 2020.gada 12.martā vai
vēlāk, darba attiecības izbeidz
pēc paša vēlēšanās, bezdarbnieka pabalstu piešķir no dienas, kad
tā iesniegusi iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu.

No 2021. gada 1. aprīļa

• Paredzēts noteikt vienotus mājok-

ļa pabalsta piešķiršanas principus
un saturu. Būs noteiktas izdevumu pozīcijas, kuras tiks piemērotas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai. Ministru kabinetam
noteiks minimālās normas šīm izdevumu pozīcijām, kā arī mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas,
piešķiršanas un izmaksas kārtību.
Izdevumos iekļaujami visi siltumenerģijas avoti apkures nodrošināšanai, tajā skaitā cietais
kurināmais; turklāt mājokļa izdevumos iekļauti arī telekomunikāciju un interneta izdevumi,
ņemot vērā to aktualitāti šajā un
visticamāk arī turpmākajā laikā.
Pašvaldībām dots deleģējums
saistošajos noteikumos noteikt
labvēlīgākus nosacījumus izdevumu pozīciju normām.

No 2021. gada 1. jūlija

• Tiek ieviests minimālais valsts

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts 1500 eiro
ceturksnī (500 eiro x 3 mēneši).
Tas nozīmē, ka ceturksnī par
darba ņēmēju jābūt nomaksātām
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām vismaz
511,35 eiro (500 x 34,09 % x 3).
Personai tiek summēti visi ienākumi, no kuriem veiktas valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas. Starpību no saviem līdzekļiem maksā darba devējs vai
vairāki darba devēji proporcionāli darba ņēmēju ienākumiem un
nodarbinātības periodam.

Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra aprēķina minimālās valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas par trešo ceturksni un līdz
20. decembrim sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, kas

dienas laikā šo informāciju elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS)
paziņo darba devējiem. Darba devējiem ir pienākums trīs mēnešu laikā
no paziņojuma saņemšanas dienas
veikt minimālās obligātās iemaksas.  

Ķeguma Novada Ziņas

7

Novadnieki arī 2021. gadu iesāk sportojot

• Pašnodarbinātie maksā 10 %

pensiju apdrošināšanai līdzšinējo 5 % vietā, bet ne mazāk kā no
1500 eiro ceturksnī (3000 eiro
pusgadā).

• Pašnodarbinātie var veikt mini-

mālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no faktiskā ienākuma, ja iesniedz Valsts
ieņēmumu dienestam apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem:
līdz 2021. gada 15. jūlijam par III
ceturksni, līdz 15.oktobrim par
IV ceturksni. Ja nav iesniegts apliecinājums, jāmaksā minimums.

• Autoratlīdzības izmaksātājs ietur

25 % no autoratlīdzības. No tā
80 % tiek novirzīti autoratlīdzības saņēmēja sociālajai apdrošināšanai (pensiju apdrošināšanai,
invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, veselības apdrošināšanai
un vecāku apdrošināšanai), bet
20 % - iedzīvotāju ienākuma nodoklim. Ja persona saņem tikai
autoratlīdzību un tās apmērs par
pusgadu nesasniedz minimālā
valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu objekta apmēru, tad autoratlīdzības saņēmējam
no autoratlīdzības un minimālā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta starpības
jāveic 10 % pensiju apdrošināšanai. Uz līgumiem, kas noslēgti
līdz 2020. gada 31. decembrim,
attiecas līdzšinējā kārtība.

• Īpašās kopšanas pabalsta un pa-

balsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti vai personām, kuras kopj
bērnu ar invaliditāti un kurām
VSAA izmaksā invaliditātes pensiju, valsts sociālā nodrošinājuma
pabalstu invaliditātes gadījumā
vai piemaksu pie ģimenes pabalsta par bērnu ar invaliditāti,
piešķirs bez personas iesnieguma, tikai pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas sniegto informāciju par personai noteiktajām medicīniskajām indikācijām.

• Personām, kuras saņem ilgstošas

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pašvaldību un privātajos sociālās aprūpes
centros (turpmāk – SAC), izņemot gadījumus, kad personas pakalpojuma saņemšana SAC tiek
finansēta no valsts pamatbudžeta, piešķirtā īpašās kopšanas pabalsta izmaksa netiks pārtraukta.

• Palielināts pabalsts par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu - līdz
septiņu gadu vecuma sasniegšanai 215 eiro mēnesī (šobrīd
107,50 eiro), no septiņu līdz 18
gadu vecuma sasniegšanai – 258
eiro mēnesī (šobrīd 129,00 eiro).

Informācijas avots:www.lm.gov.lv

2020. gada 1.janvārī aizsākām jaunu tradīciju “Iesāc sportojot, pavadi sportojot!” un šogad to turpinājām tikai virtuāli.
Katrs Ķeguma aktīvists varēja izvēlēties sev piemērotu
distanci. Kopā virtuiālajā skrējienā piedalījās 12 Ķeguma novada iedzīvotjāji un kopā pievarēti 107, 72 km.

Prieks, ka mums pievienojās arī birzgalieši.
Ceram, ka nākamgad varēsim tikties klātienē un
būsim kuplāks aktīvistu pulciņš, jo “Veselā miesā, vesels gars!”.
Paldies par atsaucību!
Liene Seržante un Agita Kaļva

Sāk darboties vienotais nodokļu konts

2021. gada 1. janvārī līdzšinējo
vairāk nekā 40 nodokļu kontu
vietā visus Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) administrētos
iekšzemes nodokļus var maksāt vienā kontā, turklāt to var
izdarīt, aizpildot tikai vienu
maksājuma uzdevumu. Tas
ievērojami mazina iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt nodokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā.
Līdz ar vienotā nodokļu konta
ieviešanu tiek vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība un mainīti vairāku nodokļu deklarāciju
iesniegšanas termiņi:
• pārskati par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli jāiesniedz līdz katra mēneša 15.
datumam;
• darba devēja ziņojums jāiesniedz līdz pārskata mēnesim
sekojošā mēneša 17. datumam;
• pašnodarbinātas personas
ziņojums jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam;
• elektroenerģijas nodokļa
deklarācija jāiesniedz līdz katra
mēneša 20. datumam.
Visiem VID administrētajiem regulāro iekšzemes nodokļu
maksājumiem noteikts viens gala
termiņš – 23. datums.
Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021. gadā mainās
kārtība, kādā veiktie maksājumi
tiek novirzīti saistību segšanai.
Maksājot nodokļus vienotajā
nodokļu kontā, kopējā summa
www.kegumanovads.lv

automātiski tiek sadalīta un novirzīta samaksai – atbilstoši tiem
nodokļu veidiem, kuru samaksas
termiņš ir iestājies. Vispirms tiek
segtas senākās saistības (FIFO
princips). Līdz ar to maksājuma uzdevuma mērķa laukā nav
nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus un nodevas, kas iekļautas
aprēķinātajā summā. Lai maksājums segtu noteiktu saistību, obligāti ir jānorāda tikai tādi identifikatori, kas nav piešķirti saistībā
ar nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu un labprātīgās nomaksas grafiku.
Informāciju par to, kādi nodokļi no vienotajā kontā iemaksātās summas ir samaksāti un
kādas ir nākotnes saistības, varēs
noskaidrot Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur būs
pieejama jauna sadaļa “Maksājumu un nomaksas stāvoklis”.

Pārejas posmā 2021.gadā uz
līdzšinējiem kontiem kļūdaini
veiktie maksājumi tiks novirzīti
uz vienoto kontu un apstrādāti
atbilstoši jaunajai kārtībai.
Lai uzsāktu darbu ar vienoto
kontu, VID veic apjomīgus modernizācijas darbus, līdz ar to var
būt īslaicīgi traucēta VID IS pieejamība.
Ar plašāku informācija par
vienoto nodokļu kontu varat iepazīties tīmekļa vietnes www.
vid.gov.lv sadaļā “Vienotais nodokļu konts”.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumā aicinām zvanīt uz VID
konsultatīvo tālruni 67120000 un
izvēlēties tēmu “Vienotais nodokļu konts”.
VID Sabiedrisko
attiecību daļa
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Ķeguma novadā īsteno deinstitucionalizācijas projektu
Rīgas plānošanas reģionā, kurā
ietilpst arī Ķeguma pašvaldība,
tiek īstenots nozīmīgais deinstitucionalizācijas projekts. Reģionā
sociālos pakalpojumus saņem jau
530 personas
Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās deinstitucionalizācijas projekta
ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos
pakalpojumus saņem 530 personas
– 347 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 183 pilngadīgas personas
ar garīga rakstura traucējumiem.
Kopumā reģionā personas ar garīga rakstura traucējumiem visvairāk
saņem speciālistu konsultācijas un
individuālo atbalstu, kā arī atbalsta
grupas un grupu nodarbības. No specifiskākiem pakalpojumiem tiek izmantots aprūpes pakalpojums mājās,
dienas aprūpes centra, specializētās
darbnīcas, grupu dzīvokļa pakalpojumi.
Savukārt pieprasītākie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ir sociālās rehabilitācijas un
aprūpes pakalpojums. Starp citiem
pakalpojumiem var minēt “atelpas
brīža”, dienas aprūpes centra pakalpojumus. Bērni var saņemt ļoti
plašu klāstu sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus, tostarp ergoterapiju,
fizioterapiju, kanisterapiju, mākslas
terapiju, psihologa konsultācijas, logopēda konsultācijas, hidroterapiju,
reitterapiju un citus.
Papildus 124 vecāki (kopumā
reģionā), bērnu likumiskie pārstāvji
vai audžuģimenes saņēmuši sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus - psihologa, rehabilitologa, fizioterapeita
pakalpojumus, kā arī var piedalīties
izglītojošās atbalsta grupās.
2021. gadā tiks veikts bērnu
izvērtēšanas nākamais posms
2021. gadā tiks uzsākta aptuveni
150 reģionā dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālu
vajadzību izvērtēšana un atbalsta
plānu izstrāde. Ko sniegtu šī izvērtēšana bērnam? Tā nodrošinās dalību
deinstitucionalizācijas projektā, kas
dod iespēju izvērtētajiem bērnam
saņemt līdz 100 sociālās rehabilitācijas pakalpojuma reizēm bērna
dzīves kvalitātes uzlabošanai pie
vecāku izvēlēta speciālista. Atbalstu
projektā var saņemt arī bērna vecāki
vai audžuvecāki, ja bērns dzīvo audžuģimenē.
Lai pieteiktu bērnu dalībai projektā, likumiskajam pārstāvim ir
jāvēršas savas pašvaldības sociālajā

dienestā un jāraksta iesniegums par
dalību projektā. Bērnu individuālo
vajadzību izvērtēšanas un atbalsta
plānu izstrādei var pieteikt arī audžuvecāks, šo procesu saskaņojot ar
bāriņtiesu.
Šī būs otrā šāda izvērtēšana šī
projekta ietvaros. Šobrīd ir izsludināts iepirkums potenciālajam pakalpojuma sniedzējiem.
Turpinās darbs pie infrastruktūras
projektu īstenošanas
Reģiona pašvaldības uzsākušas
attīstīt jaunus projektus, lai nākotnē
cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem varētu vairāk saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus - grupu dzīvokļus, specializētās
darbnīcas, dienas aprūpes centrus un
atelpas brīža pakalpojumus, savukārt bērni ar funkcionāliem traucējumiem – sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, “atelpas brīža” un dienas
aprūpes centra pakalpojumus.
Šo pakalpojumu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem
ir ļoti nepieciešama, lai cilvēki no
VSAC varētu pārcelties uz dzīvi
sabiedrībā, kā arī lai mazinātu risku
šobrīd sabiedrībā dzīvojošo cilvēku
ar garīga rakstura traucējumiem nokļūšanai institūcijās, sniedzot iespēju cilvēkiem dzīvot ģimeniskā vidē
un saņemt nepieciešamo atbalstu.
Plānots, ka jau 2021. gadā durvis vērs pirmie pašvaldību īstenotie
projekti.

BEZMAKSAS

Uzsākts speciālistu apmācību cikls
Šobrīd no visām reģiona teritorijā esošajām VSAC filiālēm ir uzsākuši patstāvīgu dzīvi sabiedrībā
11 agrākie VSAC klienti. Decembra sākumā deinstitucionalizācijas
projekta ietvaros uzsākts apmācību
cikls Valsts sociālās aprūpes centru
(VSAC) darbiniekiem pilngadīgu
personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanai pārejai no institūcijas uz dzīvi sabiedrībā. Apmācību cikls palīdzēs speciālistiem gūt
lielāku ieskatu, kāds atbalsts nepieciešams cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem, lai uzsāktu patstāvīgu
dzīvi ārpus institūcijas.
Pavasarī plānots mācības turpināt, apmācot pašvaldību piesaistītus
sociālos mentorus.
Par projektu
Rīgas plānošanas reģions īsteno reģiona pašvaldībās vērienīgo
deinstitucionalizācijas
projektu,

kura mērķis ir palielināt ģimeniskai
videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus
ģimenes aprūpē esošiem bērniem,
kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā
personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Līdz 2023.gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalstu īstenos Labklājības ministrijas uzsākto
deinstitucionalizācijas procesu. Pro-

Iekursim atmiņu ugunskuru
Šogad aprit 30 gadi, kopš 1991.
gada janvāra barikādēm, uz kurām devās arī mūsu novada iedzīvotāji aizstāvēt Latvijas brīvību
nevardarbīgas pretošanās izpausmē, masveidīgā gatavībā aizsargāties bez ieročiem.
Pateicībā par viņu drosmi 20.
janvārī plkst. 16.00 pie Rembates

jektu Rīgas plānošanas reģionā virza un koordinē Rīgas plānošanas
reģions sadarbībā ar tā teritorijā
esošajā pašvaldībām. Alojas, Ādažu, Baldones, Babītes, Carnikavas,
Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils, Jūrmalas, Kandavas,
Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes,
Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas,
Stopiņu un Tukuma pašvaldības.
Rīga ir vienīgā Rīgas plānošanas reģiona pašvaldība, kas nav noslēgusi

sadarbības līgumu. Rīgas plānošanas
reģionā projekts tiek īstenots ar devīzi “Sirdsdomas jaunai dzīvei”.
Rīgas plānošanas reģions īsteno
ESF projektu Nr.9.2.2.1./15/I/002
“Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti
un bērniem”.
Annele Tetere,
Rīgas plānošanas reģiona
Deinstitucionalizācijas
projekta vadītāja

Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie:
Roberts Lasis (1954)
Valdis Drille (1961)
Edmunds Ikaunieks (1956)
Deivids Aļeksejevs (1999)
Ausma Upeniece (1942)
Jāzeps Vanags (1928)
Ivars Skujiņš (1942)

Tautas nama tiks iekurts piemiņas
ugunskurs.
Ja kāds vēlas publiski padalīties
atmiņās ar foto vai stāstu, droši līdz
18. janvārim to var sūtīt uz e-pastu:
liene.lazdina@kegums.lv vai ielikt
pastkastītē pie Rembates Tautas
nama. Sīkāka informācija pa tālruni
27884206.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība
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