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Tver mirkli Ķegumā!
Ķeguma novada pašvaldība atpirks katlumāju Pavasaris ir
„Tas ir vēsturisks lēmums!” – ar
šādiem vārdiem Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Ilmārs
Zemnieks noslēdza Ķeguma novada domes izskatīto jautājumu
par galvojuma sniegšanu pašvaldības SIA „Ķeguma Stars”
katlumājas iegādei no VAS
„Latvenergo”. Cena – 620 tūkstoši eiro. Vai tas ir daudz?
„Ja mēs celtu savu katlumāju,
mēs saskartos ar ļoti sarežģītiem
jautājumiem – zeme, projekts,
laiks, kurā tiktu uzcelta katlumāja
(apmēram divi gadi), un neparedzams tarifs gala rezultātā. Pašreiz pieņemtajā risinājumā varam
jau tagad rēķināt domei apstiprināšanai iesniedzamo tarifu 2018.–
2019. gada apkures sezonai. Tas
būs vismaz par 10% zemāks,”
skaidro Ķeguma novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Imants
Smirnovs. „Būsim saimnieki savā
katlumājā un nemaksāsim liekus
naudas līdzekļus VAS „Latvenergo”. Tas ļaus gan iedzīvotājiem,

4. februāra Ķeguma novada domes sēdē deputātu vairākums atbalstīja Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2021.gadam.

„Par” balsoja: R.Ūzuls, V.Samohins,
R.Ozols, V.Teicāns, G.Vērītis, T.Vaļevko, D.Māliņa, V.Pastars, I.Zemnieks, J.Siliņš, K.Reķis, “atturējās”
– P.Kotāns. Uz sēdi nebija ieradies
K.Rūde, O.Meiris un I.Smirnovs.
Novada ekonomiskā un sociālā
situācija

atnācis!
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Ķeguma novads ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, ko
veido Ķeguma pilsēta, Birzgales
pagasts, Rembates pagasts un Tomes
pagasts. Ķeguma novada teritorijas
platība ir 492 km2, novada perimetrs
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Barikāžu atceres pasākumi Ķeguma novadā

Papildu finansējums VPII „Gaismiņa”

Ķeguma
novada
domes ka nepieciešams veikt papildu
Papildus iegūtais nansējums
14. marta sēdē deputātu vairā- darbus, kas neplānoti palielināja ļaus VPII „Gaismiņa” atvērt četkums atbalstīja ieceri ņemt aiz- būvapjomu un līgumcenu, kā arī ras jaunas grupiņas (iepriekš tika
ņēmu Valsts kasē 458 551 eiro nepieciešams nodrošināt būvnie- plānots izveidot divas), kā arī atseapmērā, lai veiktu papildu cības projektēšanas un celtnie- višķu sporta zāli, tiks labiekārtoti
darbus vispārējās pirmsskolas cības procesa atbilstību Latvijas celiņi, izbūvēts teritorijas apgaisizglītības iestādes (VPII) „Gaismojums, sakārtota lietus ūdens
Republikā spēkā esošo būvnormiņa” piebūves būvniecībai.
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dents SIA „Būvalts R”.
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tītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām
un neatkarības pretiniekiem.

apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citur Latvijā. Pateicoties plašajai sabiedrības iesaistei, neatkarības
Par godu šim notikumam pie Rembates Tautas nama pretinieku mēģinājums pārņemt varu izgāzās. 1991. gada
iekurts ugunskurs,
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izcils un unikāls
starptautiskas ar Ķeguma novada
Birzgales tautas namiem tika iedegtas 30 sveču liesmas, nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska
domes
pārstāvjiem, deputātiem un speciālistiem. Būs iespēja uzklausīt Ķeguma novada domes
simboliski pieminot jubilejas gadu. Visas svecītes tika Latvijas vēstures sastāvdaļa. (Avots: www.lv100.lv)

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē

priekšsēdētāja ziņojumu par šogad plānotajiem darbiem un priekšsēdētāja vietnieka atskaiti par
www.kegumanovads.lv
pērn paveikto. Tikšanās noslēgumā ikviens varēs arī uzdot
sev aktuālus jautājumus un diskutēt
ar speciālistiem.

Astronomiskos pavasara sauljaunu konteinera tipa šķeldas katgriežus
jeb Lielo dienu (20. vai
lumāju, ko plānots izvietot blakus
21. martā)
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ir kļavu
un bērciešama tās nomaiņa. Tad arī uzsākta
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projekts.
Jauno spēkus,
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lumāju plānots uzstādīt īsā laikā, tikko dinamiski
parāda iešūpošanās
līdz to ļaus laikapstākļi.
simboliskā jēga Lielajā dienā. PaKatlumājas būvniecība notiek
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fonda gaismas
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Birzgalē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/015 ieenerģijas šā gada uzdevumu veikšatvaros.
nai, bet bez pārsteidzības, jo pavasaris vēl tikai sākas.
Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz.
Pamazām es grozīju
Lielus, mazus kumeliņus!
Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Ķeguma Novada Ziņas
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Pieņemts 2021.gada Ķeguma novada pašvaldības budžets
Šajā gadā plānots veikt nozīmīgas
investīcijas, labiekārtošanas, vides
kvalitātes uzlabošanas un pieejamības darbos.
Iedzīvotāji
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 2020.
gada 1. jūliju novadā savu dzīvesvietu
deklarējuši 5552 iedzīvotāji.
Iedzīvotāju vecuma struktūra
No novadā reģistrēto iedzīvotāju
skaita 851 ir līdz darbspējas vecumam, 3596 – darbspējas vecumā un
1210 – virs darbspējas vecuma. Pēc
Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, bezdarba līmenis uz 2020.gada
decembri ir 4,1% (uz 2019. gada 31.
decembri – 3,1%).
Pašvaldības budžets
Likums “Par valsts budžetu 2021.
gadam” Saeimā pieņemts 2020. gada
2. decembrī, izsludināts – 2020. gada
11. decembrī. Ķeguma novada pašvaldības budžets tiek pieņemts likuma “Par pašvaldību budžetiem” 15.
panta noteiktajā termiņā, t.i., ne vēlāk
kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā
valsts budžeta likuma izsludināšanas.
Ķeguma novada pašvaldības budžets ir izstrādāts, ievērojot likumos,
kā arī Ministru kabineta noteikumos
un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības, un atspoguļo Ķeguma
novada pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.
Ķeguma novada pašvaldības budžetu veido pamatbudžets, autoceļu
fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis, ziedojumi un dāvinājumi.
Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžets 2021. gadam izveidots,
sabalansējot izdevumu un ieņēmumu
daļas tā, ka atlikums uz gada beigām
plānots 140 281 EUR apmērā.
Ieņēmumi
Budžeta kopējā summa sastāda 8
148 124 EUR. Kopbudžeta īpatsvars
uz vienu novada iedzīvotāju ir 1 467
EUR.
Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir
nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju

ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļi, kas šajā gadā kopumā plānoti 3
998 108 EUR apmērā (720 EUR uz
vienu Ķeguma novadā deklarēto iedzīvotāju) un veido 49,07% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Pārējos ieņēmumus veido mērķdotācijas
izglītības nozarei, saņemtie maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību budžetā ieskaitāmās nodevas,
soda naudas, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumu utt.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi plānoti 3 606 676 EUR
apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumi ir otrs galvenais ieņēmumu avots Ķeguma novada pašvaldības budžetā, un tos 2021. gadā plānots iekasēt 391 432 EUR apmērā.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi
ir 10 000 EUR apmērā, autoceļu uzturēšanai paredzētā valsts dotācija –
181 120 EUR un speciālā budžeta
iepriekšējā gada atlikuma – 145 846
EUR apmērā.
Izdevumi
Ķeguma novada pašvaldības
2021.gada budžeta izdevumi plānoti
8 007 843 EUR apmērā.
Bāzes finansējumu visām pašvaldības iestādēm piešķir to pamata
funkciju īstenošanai. Papildus tam,
iestādēm turpmākai attīstībai un darbības uzlabošanai pēc vienotiem kritērijiem tiek piešķirti papildus finanšu
līdzekļi, t.sk. investīciju projektiem.
– Izglītība
Lielākā nozares daļa pašvaldības
izdevumos tiek piešķirta izglītībai
– 35,3% līdzekļu no kopbudžeta – 2
826 407 EUR, ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām,
2021.gada astoņiem mēnešiem (janvāris – augusts).
Ķeguma novadā 2020./2021. mācību gadā turpinās skolēnu brīvpusdienu programma – pašvaldība finansē brīvpusdienas visiem pirmsskolas
iestāžu 5.-6. gadīgajiem audzēkņiem
un visiem skolēniem no 5. līdz 9.

klasei ieskaitot, kā arī vidusskolas
skolēniem Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Ar dalīto finansējumu
Ķeguma novada pašvaldībā tiek nodrošinātas brīvpusdienas arī 1. – 4.
klašu skolēniem – puse no ēdināšanas
maksas tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem un puse no pašvaldības.
– Sociālā aizsardzība
Sociālā aizsardzība aizņem 11,2%
no novada budžeta izdevumu daļas,
pavisam 897 253 EUR, kurā tai skaitā iekļauts sociālā dienesta budžets
– 305 816 EUR, iekļaujot sociālos pabalstus, sociālās aprūpes centra „Senliepas” budžeta izdevumi plānoti 399
010 EUR apmērā un Ķeguma novada
bāriņtiesas izdevumi – 47 601 EUR
apmērā. Sociālie pabalsti Ķeguma
novada iedzīvotājiem 2021. gadā plānoti kopsummā 157 633 EUR, kas ir
17,57% no kopējā nozarei paredzētā
finansējuma. 2021. gadā ir saglabāti
visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi.
– Sabiedriskā kārtība
Sabiedrisko kārtību un drošību
Ķeguma novadā nodrošina pašvaldības policija. 2021. gadā iedzīvotāju
izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju
aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas vietu
uzraudzībai plānots izlietot 70 593
EUR.
– Infrastruktūra
2021.gadā pašvaldības teritoriju
un mājokļu apsaimniekošanai Ķeguma novada pašvaldības budžetā
plānots finansējums 1 497 843 EUR
apmērā. Šajā summā ietilpst ielu apgaismojums, Ķeguma, Tomes, Rembates un Birzgales apsaimniekošanas
izdevumi, teritorijas uzkopšanas un
labiekārtošanas darbi, zemes ierīcības
projektu izstrāde, robežu plāni, plānoto iekšpagalmu rekonstrukcija, ceļu
fonda līdzekļi, t.sk. autoceļu fonda,
dabas resursu finanses u.c.
– Parādsaistības
Izdevumu daļā tiek plānoti ne-

pieciešamie līdzekļi iepriekšējos
periodos uzņemto saistību izpildei,
tai skaitā pamatsummas atmaksai un
procentu maksājumiem. Uz 2020.
gada 31. decembri pašvaldības kredītsaistību apjoms ir 8 271 442 EUR,
tai skaitā pašvaldības aizņēmumi par
kopējo summu 6 602 803 EUR un
galvojumi par kopējo summu 1 668
639 EUR.
Valsts kases aizdevumu atmaksa
2021. gadā plānota 975 833 EUR jeb
12,19% no kopējiem izdevumiem.
2021. gadā kredītu pamatsummas atmaksa plānota 565 587 EUR apmērā,
kā arī plānots atmaksāt valsts kasē
saņemto aizņēmumu 2020. gadā, kas
sastāda 410 246 EUR.
– Atpūta, kultūra un sports
2021. gadā kultūras, atpūtas un
sporta pasākumiem plānots izlietot
838 556 EUR, jeb 10,47% no plānoto izdevumu daļas. Šajā summā
ietilpst arī dažādu projektu realizācija
un pasākumu organizēšana. Nozīmīgākie 2021. gada pasākumi plānoti:
Ķeguma novada svētki, ģimeņu svētki, sporta spēles, Birzgales pagasta
svētki, Lāčplēša dienas pasākumi,
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienas pasākumi, Ziemassvētku
pasākumi u.c.
Pārvalde
No 2021. gada budžeta 10% paredzēts izlietot pārvaldei. No novada
izdevumu daļas pārvaldes funkciju
nodrošināšanai, kredītprocentu maksājumiem, kas sastāda 17 024 EUR,
plānotajiem izdevumiem pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai (13 864
EUR) un izdevumiem, kas tiek paredzēti budžetā neparedzētiem gadījumiem, kopā plānoti 800 606 EUR.
– Attīstība
2021. gadā novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota,
īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, kā arī nosakot budžetā
finansējumu mērķmaksājumiem un
noteiktu objektu rekonstrukcijai un
būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma

līdzekļiem. No 2021. gada pamatbudžeta līdzekļiem plānots īstenot vairākus darbus:
- Pacēlāja ierīkošanu SAC “Senliepas” (iesākts 2020.gadā) – 57 296
EUR,
- Ogres ielas rekonstrukcijas pabeigšana (iesākts 2020.gadā) – 46 706
EUR,
- Ķeguma sporta stadiona apgaismojuma ierīkošana – 16 000 EUR,
- Ķeguma komercnovirziena vidusskolas infrastruktūras uzlabošana
(cilvēku ar īpašām vajadzībām labierīcību ierīkošana, garāžas vārtu
nomaiņa, garderobes jumta siltināšana, skolas korpusa tekņu, sniega
tvērēju sakārtošana) – 25 350 EUR,
- Tomes Tautas nama fasādes atjaunošana – 67 000 EUR,
- Rembates pagastā Ķeguma/Liepu
ielas seguma atjaunošana – 40 000
EUR,
- Ielu apgaismojuma
cija – 7 000 EUR,

modernizā-

- Apkures veida nomaiņa Rembates
Tautas namā – 27 840 EUR,
- Siltummezglu izbūve pašvaldības
ēkās Birzgalē, energoauditi, energopārvaldības sistēmas uzturēšana.
Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās
daļas 5. punktu pašvaldībām ir iespēja saņemt valsts budžeta aizņēmumu
vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības projektam, ar maksimālo aizņēmumu summu 400 000 EUR
apmērā. Ķeguma novada pašvaldības
izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai paredzēts veikt sekojošus
darbus:
- Birzgales VPII “Birztaliņa” komunikāciju un iekštelpu remontu
– 200 000 EUR,
- Birzgales pamatskolas sporta laukuma atjaunošanu – 120 000 EUR,
- Ķeguma komercnovirziena vidusskolas vides pieejamības uzlabošanu – lifta izbūvi – 80 000 EUR.

Aicina atsaukties vietējos uzņēmējus Pieejamas iespējas ziemas prieku baudīšanai
Ķeguma novadā iespējams baudīt
dažādas ziemai piemērotas aktivitātes.
Birzgalē, Rūķu parkā ikviens var slēpot jebkurā laikā, jo šis trases maršruts ir apgaismots.
Diennakts gaišajā laikā slēpošanas maršrutus katrs var veidot pēc
savām iespējām un patikas. Sporta
aktivitātēm nepieciešamais inventārs
ir jānodrošina individuāli.

Ķeguma novadā var doties arī
pastaigās vai nūjot, jo īpaši ziemas
laikā, paveras vairāki gleznaini un ainaviski skati. Ķeguma novada pensionāru biedrība izstrādājusi iedzīvotāju
iniciatīvas projektu nelielai veselības
takai. Tā izveidota meža takās, lai
būtu prom no pilsētas centra izplūdes gāzēm. Bez fiziskas slodzes takās
var gūt baudījumu no dabas sniegtās
burvības. Ja dodaties pa Meža ielu,

“Graudi” izveido virtuālo cimdiņtaku
Ņemot vērā, ka ārkārtējā situācijā
valstī ir pagarināta un ir ierobežotas iespējas mūsu vietējiem tirgotājiem pārdot savu produkciju, tad
Ķeguma novada pašvaldība aicina
atsaukties:
- vietējos mājražotājus un jebkurus citus amata meistarus,
- uzņēmējus, kuri piedāvā ēdienus
līdzņemšanai,
- uzņēmējus, kuri piedāvā citas
atpūtas iespējas un pakalpojumus, ko
ikviens var izmantot ārkārtējās situācijas laikā, ievērojot valstī noteiktos

ierobežojumus.
Anketas mērķis ir atbalstīt vietojos uzņēmējus, mājražotājus, iegūt un
izplatīt informāciju par vietējo produkciju un pakalpojumu veidiem.
Aizpildot anketu, Jūs dodat atļauju publiskot visus datus, kas tiek
norādīti anketā.
Anketas pieteikumus var iesūtīt
līdz ārkārtējās situācijas beigām.
Dati tiks atjaunoti katru nedēļu.
Anketa pieejama www.kegumanovads.lv.

tad ieraudzīsiet informatīvus stendus.
Četri vingrojumu stendi palīdzēs jūsu
organismam vieglāk pielāgoties slodzei.
Noslēdzot pastaigu Ķeguma pilsētā aicinām doties uz Daugavas skatu terasi un iemūžināt skaisto laiku uz
foto soliņa, kas nesen uzstādīts.
Aicinām ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus!

Tradicionālais Meteņdienas masku
festivāls Vecumniekos, kam bija jānotiek šogad no 14.-15. februārim,
nenotika, bet Tomes folkloras kopu
“GRAUDI” Vecumnieku Tautas nams
aicināja piedalīties virtuālā CIMDIŅU GĀJIENĀ.
“GRAUDI” izveidoja savu virtuālo
cimdiņtaku no 55 cimdu pārīšiem 25 m
garumā. Šo virtuālo cimdiņtaku nosūtījām uz Vecumniekiem. Virtuāli ar cimdu pēdiņām izlēkājām sava tautas nama
pagalmiņu, modinot pavasari. Meteņdienas tradīcija ir apģērbt apģērbu uz kreiso pusi, tāpēc katrs otrais cimdiņš ir uz
kreiso pusi.

www.kegumanovads.lv

NOVADĀ

2021.gada 13. janvāris

Pašvaldība organizē
uzņēmēju forumu

2021. gada 25. februārī Ķeguma novada pašvaldība organizē
“Uzņēmēju forumu” par aktualitātēm uzņēmējiem.
Forums notiks attālināti platformā
“Zoom” no plkst. 15:00 - 19:30.
Iepriekšēja pieteikšanās dalībai forumā līdz 24. februāra plkst.
15.00. Pieteikties var Ķeguma novada pašvaldības mājaslapā www.
kegumanovads.lv.
Piekļuves aktīvā saite, lai pievienotos forumam “Zoom” plat-

formā, tiks nosūtīta individuāli
pēc pieteikuma saņemšanas līdz
24.februāra plkst.17.00.
Aicinām padomāt un sagatavot
arī jautājumus, ko uzdot par programmā ietvertajām tēmām.
Dalība forumā ir bezmaksas.
Informējam, ka pasākuma laikā tiks nodrošināts arī audio un
video ieraksts, kas pēc pasākuma
norises būs pieejams Ķeguma novada mājaslapā www.kegumanovads.lv.

Pieejams ēdināšanas
atbalsts

Lai ārkārtas situācijas esamības
laikā mazinātu Covid-19 radītās
ekonomiskās, sociālās un veselības
aprūpes krīzes sekas un atbalstītu
Ķeguma novada vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamos un viņu ģimenes, ar 25.janvāri Ķeguma novada
pašvaldībā, uzsākta pārtikas paku
piegāde (1 reizi divās nedēļās) Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
un Birzgales pamatskolas skolēniem
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, kuriem mācības tiek īstenotas
attālināti.
Pārtikas paku piegāde izglītojamiem bērniem tiek nodrošināta
tikai Ķeguma novada pašvaldības
administratīvās teritorijas robežās,
saskaņā ar skolu sagatavotajiem sarakstiem.
Par pārtikas paku piegādi vecākus informē Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors un
Birzgales pamatskolas direktors.
Skolēnu vecāki, kuru bērnu deklarētā dzīvesvieta nav Ķeguma novada
pašvaldības administratīvā teritorija,
pārtikas pakas saņem izglītības iestādes norādītajās vietās.

Pārtikas paku saņēmēju sarakstos netiek iekļauti skolēni, kuri,
saskaņā ar pašvaldības atbildīgo
speciālistu sniegto informāciju, jau
saņem atbalstu deklarētajā dzīvesvietā.
Pārtikas pakas var saņemt Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie citu pašvaldību izglītības iestāžu 1. - 4. klašu
izglītojamie, pamatojoties uz bērna
likumiskā pārstāvja iesniegumu un
vienošanos ar pašvaldību, kuras izglītības iestādē mācās izglītojamais.
Iesniegums jāiesniedz Ķeguma novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 1,
Ķegumā, e-pasts: dome@kegums.
lv. Kontaktpersona papildus informācijas saņemšanai - Sandra Čivča,
Ķeguma novada pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos (e-pasts:
sandra.civca@kegums.lv).
Minēto atbalstu pašvaldība
sniedz līdz valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām, bet
ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. maijam, kad vispārējo izglītības iestāžu
izglītojamiem sākas 2020./2021.
mācību gada vasaras brīvdienas.
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Izveidots jauns tūrisma materiāls
“100 pieturvietas Pierīgā”

Pierīgas tūrisma reģiona zīmols
EXIT RĪGA šī gada sākumā ir izdevis vēl vienu jaunu informatīvu
tūrisma materiālu - 100 PIETURVIETAS PIERĪGĀ.
Šajā brošūrā 23 lappusēs apkopota
informācija par 100 brīnišķīgiem
tūrisma objektiem un vietām, kas
atrodas 10 Pierīgas novados - Babītē, Baldonē, Ikšķilē, Ķegumā,
Lielvārdē, Mārupē, Ogrē, Ropažos, Salaspilī un Stopiņos. Brošūras elektroniskā versija ir pieejama
Ķeguma novada mājas lapā www.
kegumanovads.lv sadaļā “Tūrisms”
vai ar telefona palīdzību, nolasot redzamo QR kodu. Tāpat ar informa-

tīvo materiālu var iepazīties pārējos
deviņos Pierīgas novados. Drukātā
versijā izdales materiāls un citi informatīvi materiāli ir brīvi pieejami
(atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī, kas nosaka ierobežojumus iestāžu darbam klātienē) arī
Ķeguma novada pašvaldības sešos
publiski pieejamos tūrisma informācijas stendos, līdzās suvenīru tirdzniecības vitrīnām: Ķeguma novada
pašvaldības ēkā, Ķeguma dienas
centrā, Ķeguma pilsētas bibliotēkā,
Rembates Tautas namā, Ķeguma
novada muzejā un Birzgales muzejā
“Rūķi”.
Ņemot vērā esošo situāciju valstī, daudzi no pakalpojumu sniedzē-

jiem šobrīd nevar uzņemt viesus,
tāpēc aicinām baudīt šo laiku svaigā
gaisā dabā un apmeklēt tās vietas,
kas ir brīvi pieejamas un apskatāmas
dabā, ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus, kas saistīti ar COVID-19 izplatību valstī!!!
100 pieturvietas Pierīgā – tās ir:
•
•
•
•
•

100 lieliskas iespējas apstāties
100 brīnišķīgas emocijas
100 nesteidzīgi prieki
100 jautri mirkļi kopā
100 smaidi… un vēl un vēl…

Ieva Vējone
projektu vadītāja ar specializāciju
uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā

Ķeguma novadā reģistrēti 45 jaundzimušie
Neskatoties uz grūtībām, ko mums
atnesa pagājušais gads, daudzas
novada ģimenes 2020. gadā piedzīvojušas skaistus, laimes pilnus
mirkļus, kas saistīti ar bērniņa
ienākšanu ģimenē vai arī uzsākot
jaunu posmu savā dzīvē kā laulātiem pāriem.
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa aizvadītajā gadā reģistrējusi
45 jaundzimušos (2019. gadā - 49),
tajā skaitā 14 - ģimenēs Ķegumā, 8
- Birzgales pagastā, 5 - Rembates pagastā, 11 - Tomes pagastā. Par savu
pirmdzimto priecājušās 15 ģimenes,
5 ģimenēs jaundzimušais bija trešais
bērns, 3 ģimenēs ceturtais, bet 1 ģimenē sestais bērns. Reģistrētas 25
meitenes un 20 zēni. Populārākais
zēna vārds - Niks, kas dots diviem
puišiem. Par katru jaundzimušo ģimene saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem saņēma vienreizēju pabalstu
jaundzimušā vajadzībām. Vienreizējo pabalstu saņēma 53 ģimenes,
par kopējo summu 11200 eiro. Katram jaundzimušajam Sieviešu kluba
“Ķeguma saulespuķes” un Ķeguma
novada pensionāru biedrības čaklās
www.kegumanovads.lv

rokdarbnieces dāvāja adītas zeķītes
vai cakainus zābaciņus. Tāpat kā
iepriekšējos gados vecāki dāvanā
saņēma pašvaldības sarūpētu grāmatu “Mūsu bērns”. Tajā varēs atzīmēt
pirmos, nozīmīgākos brīžus jaunā
cilvēka dzīvē, kā arī saņemt padomus bērna audzināšanā pirmajā dzīves gadā.
Aizvadītajā gadā pieaudzis mirušo skaits. Reģistrēti 50 miršanas
gadījumi (2019. gadā - 44). Mirusi
21 sieviete un 29 vīrieši, tajā skaitā
18 ķegumieši, 12 birzgalieši, 4 tomēnieši, 6 rembatieši. Kā katru gadu,
galvenais nāves cēlonis bijis sirds un
asinsvadu slimības.
Nelielu apjukumu pagājušajā
gadā radīja laulību reģistrācija. Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 infekcijas izplatības samazināšanai, nācās pārcelt ne
vienu vien plānoto kāzu datumu vai
arī atcelt plānotās laulības uz nākošo
gadu. Līdz ar to laulības tika reģistrētas galvenokārt jūlijā, augustā,
septembrī. Ja 2019.gadā tika reģistrētas 36 laulības, tad 2020.gadā to
skaits saruka līdz 23. Tāpat kā iepriekš, jaunie pāri “jā” vārdu galve-

nokārt teica mūsu novada teritorijā
iecienītajos viesu namos.
Jau gada nogalē un arī šobrīd,
pastāvot valstī noteiktajiem ierobežojumiem, kad laulību ceremonijā
drīkst piedalīties tikai jaunais pāris
un divi liecinieki, laulību reģistrācija notiek Ķeguma Tautas namā vai
Birzgales pagasta pārvaldes ēkā, kur
var nodrošināt prasībām piemērotas
telpas.
Atgādinu, ka vairākus dzimtsarakstu pakalpojumus var saņemt
elektroniski. Elektroniski var iesniegt laulību pieteikumus. Protams,
pēc tam telefoniski jāvienojas par
ceremoniju laiku un vietu. Elektroniski, interneta vietnē www.latvija.
lv, var iesniegt atkārtotu dzimšanas,
miršanas un laulību apliecību pieprasījumu, daudzvalodu standarta
veidlapas pieprasījumus, izziņas no
civilstāvokļa aktu reģistriem.
Veiksmi, laimi un veselību 2021.
gadā!
Liāna Čodore
Ķegums novada dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
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Piedāvājam ielūkoties
dažos no spilgtākajiem mirkļiem
Ķeguma novadā 2020. gadā
2020.gads bijis dažādu emociju, notikumu un pārmaiņu piepildīts. Pagājušajā gadā tika uzņemti daudz un dažādi fotoattēli ar kuru starpniecību
aicinām atcerēties skaitākos un spožākos mirkļus no svētkiem un pasākumiem, kā arī atskatīties uz paveiktajiem darbiem un relizētajiem projektiem.

Projekta ietvaros veikta lauku grants ceļu pārbūve
uzņēmējdarbības attīstībai Ķeguma novadā.

Ķegumā veikti Uzvaras – Priežu ielas asfalta seguma
atjaunošanas darbi.

Izbūvēts skatu laukums.

Daugavgrīvas ielā noritēja darbi pie ielu
apgaismojuma izveides.

Ķeguma pilsētas Ogres ielā veikti rekonstrukcijas
darbi.

Pirmo reizi Ķeguma novads tika pārstāvēts starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour”.

Rembatē aizvadīts pirmais kartupeļu festivāls.

Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienā
Ķeguma pilsēta tika izgaismota patriotiskās krāsās.

Tomē atklāja piemiņas plāksni Sibīrijā mirušajiem, izvestajiem latviešiem.
Skatu laukumā uzstādīts foto soliņš.
www.kegumanovads.lv

Atklāta labiekārtotā pludmale “Rūķīši” Birzgalē.

Ķeguma dienas centrā tika atklāts aktivitāšu
laukums “Bērnība Daugavas lokos”.

2021.gada 13. janvāris

Tika atjaunots konkurss “Veidosim skaitu un
sakoptu savu novadu”.

Ķeguma novada pašvaldība izdeva novada tūrisma
ceļvedi.

Pie Rembates sporta laukumiem uzstādītas
skatītāju tribīnes.

Notika izpētes brauciens – ekspedīcija pa Daugavu
posmā no Aizkraukles līdz Ķegumam, kuras laikā
tika izpētīts Daugavas krastos esošais tūrisma
potenciāls un izveidots jauns ūdenstūrisma maršruts.

ATSKATS 2020. GADĀ
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Tomē tika aizvadītas tradicionāls sacensības
“Sēņošanas čempionāts”.

Aizvadīts līdz šim Ķegumā vēl nebijis pasākums
“Ķeguma surf party”.

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta
aktivitāšu teritorijā izvedots velo laukums bērniem.

Ķeguma novada sporta seniori Latvijas sporta veterānu savienības 57.sporta spēlēs startējot 3. grupā
izcīnīja 1.vietas kausu.

Aizvadītas Birzgales sporta spēles un
“putu ballīte”.

Vasarā aizvadīts pirmais atklātais boksa turnīrs.
www.kegumanovads.lv

Ķeguma novada pašvaldība organizēja pirmo
brīvdabas kino vakaru.

2020.gada 20.decembrī Regīnai Ezerai apritētu
90.gadi. Ķeguma novada muzejā apskatāmā
Regīnas Ezeras memoriālā kolekcija.
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Izsludināts ziemas foto konkurss
Ziemas mēneši ir bijuši sniegotām dienām
un saules gaismas piepildītiem mirkļiem
bagāti, tādēļ aicinām piedalīties foto konkursā “Ziemas mirkļi Ķeguma novadā”.

Pieejams atbalsts sociālās
palīdzības veicināšanai
Jau 10 gadus A/S „Latvijas Valsts meži” nevalstisko organizāciju sociālo jomu projektu
atbalstam novirza 300 000 eiro.
Pamatojoties uz a/s „Latvijas valsts meži” un
Partneru – nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””,
nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” Nodomu
protokolu un 2020.gada 30.decembrī noslēgto
līgumu par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai, jau desmito gadu Partneri
izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas
projektiem.
Atbalstam sociālās palīdzības veicināšanai
pieejami 300 000 eiro šādās prioritārajās jomās:
• Atbalsts bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
• Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības
grupām krīzes situācijās;
• Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
• Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.
„Esam gandarīti, ka “Latvijas valsts meži”
jau desmit gadus atbalsta svarīgas iniciatīvas
Latvijā. Tas liecina par stratēģisku un jēgpilnu
sociālās atbildības īstenošanu. Šajā gadā atbalsts sabiedrībai ir īpaši būtisks, jo Covid-19

pandēmijas krīzes skarti ir visi Latvijas iedzīvotāji, bet it īpaši sociāli jūtīgo grupu pārstāvji. Ziedot.lv rūpīgi seko līdzi katra projekta
ieviešanai, lai ziedotie līdzekļi tiktu izlietoti
mērķtiecīgi un nestu labumu visai sabiedrībai,”
uzsver Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.

Līdz 28. februārim ir iespēja iesūtīt savu fotogrāfiju, kurā attēlota ziemas ainava Ķeguma
novadā. Fotogrāfijā var būt attainotas aktivitātes, emocijas, dabas skati, tūrisma objekti
vai jebkas cits, kas attaino Ķeguma novadu
ziemas mēnešos. Viens autors var iesniegt
līdz 3 fotogrāfijām!
Fotogrāfijas lūdzam sūtīt uz e-pastu: keguma.pasvaldiba@gmail.com.
Pie fotogrāfijas jānorāda autora vārds,
uzvārds, vieta un datums, kur uzņemta fotogrāfija.

Iesniedzot fotogrāfijas, autors tās bez atlīdzības nodod Ķeguma novada pašvaldības
īpašumā, kas patur tiesības iesniegto fotogrāfiju izmantot publicitātes vajadzībām. Ķeguma novada pašvaldība apņemas nodrošināt
iesūtīto fotogrāfiju autoru autortiesību aizsardzību, publicējot fotogrāfijas, norādot autora
vārdu, uzvārdu.
Iesniedzot fotogrāfiju, fotogrtāfijas autors
apliecina, ka saņemta piekrišana no datu subjektiem, kas redzami fotogrāfijās un tie piekrituši savu personas datu publiskošanai.
Konkursa uzvarētājus paziņosim 2.martā! Balvā būs iespēja saņemt Ķeguma novada
pašvaldības prezentmateriālus.

Projekta maksimālais īstenošanas laiks no
2021. gada 1.marta līdz 31.decembrim. Viena
organizācija un tās struktūrvienība var iesniegt
vienu projekta pieteikumu. Projekta pieteikumu iespējams iesniegt vietnē nvo.ziedot.lv līdz
2021. gada 31. janvārim (ieskaitot).

Noslēdzošā pieteikšanās
projektam „Mācītspēks”

Janvāra sākumā 68 organizāciju pārstāvji
tikās attālinātā informatīvā seminārā, lai uzklausīt ieteikumus projekta sagatavošanā.

Sākta noslēdzošā pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”.

Lai LVM ziedojumu sadale un atbalstīto
projektu īstenošana būtu maksimāli godīga un
caurskatāma, LVM jau kopš 2011. gada to nodevis profesionāļu rokās. Sociālajā jomā sadarbības memorands noslēgts ar uzticamiem savas
jomas pārzinātājiem - nodibinājumu Ziedot.
lv, Latvijas Bērnu fondu un Latvijas Samariešu apvienību, kas organizē konkursa norisi un
uzrauga ziedojuma izlietojumu. LVM atbalsta
arī Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fonda un Latvijas
Samariešu apvienību prioritāro sociālās palīdzības mērķprogrammu projektus.

No šodienas ikvienas nozares speciālists var
pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības
projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja
profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā,
nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas
izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem
pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties
līdz 1. martam.
Anna Peipiņa, projekta „Mācītspēks” dalībnieku piesaistes vadītāja: „Daudzi no projekta dalībniekiem par skolotāja profesiju domājuši jau ilgāku laiku. Kādam tā reiz palikusi
kā otrā studiju prioritāte, citam bijusi pieredze

www.kegumanovads.lv

neformālajā izglītībā,un ir vēlme savu artavu
sniegt daudz lielākā apjomā. Īstais “grūdiens”
daudziem nācis tad, kad viņi uzzinājuši par
projektu “Mācītspēks” un iespēju mācīt un mācīties reizē. Ļoti ceru, ka arī šī ziņa par jauno
pieteikšanos sasniegs tos, kas vēl lemj par savu
karjeras attīstību pedagoģijā un nebaidīsies šo
iespēju izmantot!”
Pieteikšanās norisinās tiešsaistē www.macitspeks.lv, aizpildot anketu. Projekta komanda
īpaši uzsver šīs pieteikuma anketas nozīmi, aicinot to aizpildīt rūpīgi – tā ir ļoti būtiska atlases procesa daļa un nav tikai formalitāte.


7.lpp u

AKTUĀLI

2021.gada 13. janvāris
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Noslēdzošā pieteikšanās 2020.gada decembrī un 2021.gada janvārī
projektam „Mācītspēks” pieņemtie lēmumi
t 6.lpp
„Izmantojiet šo iespēju analizēt
un aprakstīt savu līdzšinējo sniegumu, parādīt mums, ko esat darījuši
un sasnieguši, jo novērtēt varam tikai to, ko zinām,” kandidātus aicina
Marta Voicehoviča, projekta atlases
vadītāja. Projekts „Mācītspēks” tiek
īstenots visā Latvijā, un dalībnieki
varēs izvēlēties starp studijām Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē,
savukārt prakses īstenošanas skola
tiks piemeklēta sadarbībā ar „Mācītspēks” komandu, izvēloties no tām
Latvijas skolām, kas būs pieteikušas
vakances.
Topošie skolotāji jomas profesionāļu un pieredzējušu mācībspēku vadībā apgūs nepieciešamās zināšanas
un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā
un savu personīgo attīstības ceļu.
Projekta dalībnieki saņems skolotāja
darba algu un stipendiju studijām,
kā arī atbalstu savai profesionālajai
izaugsmei.
Aktīvi norisinās kandidātu atlase
Marta Voicehoviča, projekta atlases vadītāja: „Esam priecīgi redzēt
kandidātu rindās plaša spektra jomu
pārstāvjus – biologus, fiziķus, ekonomistus, matemātiķus un daudzus
citus, kuriem bieži vienojošā motivācija ir vēlme darīt ko jēgpilnu, dot
savu ieguldījumu valsts attīstībā, apzinoties, ka izglītības kvalitāte ir tās
fundamentāls pamats.”
Jau iepriekš ziņots, ka pirmajā
pieteikšanās posmā, kas norisinājās
no oktobra līdz decembra vidum, interesi izrādīja 524 cilvēki, no kuriem
jau 183 uzsākuši atlases procesu.
„Izskatās, ka arī šoreiz gaidāma sīva
konkurence uz 100 projekta vietām,

kas ļaus mums atlasīt vismotivētākos
dažādu nozaru speciālistus, kuri jau
nākamā mācību gada sākumā dosies
uz Latvijas skolām,” paredz M. Voicehoviča.
 rojekta kandidātu atlasē tāpat kā
P
iepriekš tiek ņemti vērā akadēmiskie,
sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības
prasmes, mērķtiecība, neatlaidība,
gatavība mācīties un motivācija dalībai programmā. Tāpat būtiski, lai
kandidāti ir zinoši viņu izvēlētā mācību priekšmetā – obligāta prasība ir
noteikta studiju satura apguve vismaz
12 kredītpunktu apmērā.
Par projektu „Mācītspēks”
Jauno skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un
motivētu dažādu jomu profesionāļu
piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projektā „Mācītspēks”
tiek sniegta iespēja 100 atlasītiem
kandidātiem viena studiju gada laikā
iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra
gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā
no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.
macitspeks.lv.
Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums
„Iespējamā misija”, to pārrauga
Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas
Universitātes inovatīvas, pētniecībā
balstītas studiju virziena „Izglītība
un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programmas
„Skolotājs” licenču ietvaros.

Ķeguma novada pašvaldības dome

Pieņēma lēmumu par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasību nodrošināšanu un iekšējo normatīvo aktu
apstiprināšanu interešu konfliktu un korupcijas risku
novēršanas jomā Ķeguma novada pašvaldībā.
Veica grozījumus Ķeguma novada domes 11.11.2020.
lēmumā Nr.KND1-3/20/341 “Par ēdināšanas atbalsta
sniegšanu ārkārtas situācijas esamības laikā”, nosakot
piegādājamās vienas pārtikas pakas vērtību līdz 15
eiro vienu reizi divās nedēļās un pagarinot atbalsta
sniegšanas termiņu līdz valsts teritorijā izsludinātās
ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021.
gada 31. maijam, kad vispārējo izglītības iestāžu izglītojamiem sākas 2020./2021. mācību gada vasaras
brīvdienas.
Pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda aktivitāšu īstenošanai.
Pieņēma biedrības “Tomes sieviešu klubs “Ābele””
dāvinājumu (ziedojumu) – bērnu rotaļu laukumu un
āra trenažieru laukumu Tomē, Ķeguma novadā, Ķeguma novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā
īpašumā ar kadastra Nr. 7429 004 0122, par kopējo
bilances vērtību 0,00 eiro pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.
Atbalstīja iniciatīvu par Ķeguma novada pašvaldības
tūrisma informatīvo materiālu izvietošanu un izplatīšanu nekustamajā īpašumā Ķeguma prospektā 1a,
Ķegumā, Ķeguma novadā, degvielas uzpildes stacijā
SIA Astarte-Nafta un noslēdza bezatlīdzības sadarbības līgumu ar SIA Astarte-Nafta, lai veicinātu kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga un aktīva
dzīvesveida popularizēšanu.
Apstiprināja saistošos noteikumus KND1-6/20/12
„Grozījumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada
pašvaldības budžets 2020. gadam””.
Pieņēma lēmumu par Ķeguma novada bāriņtiesas darbību un nepieciešamajiem grozījumiem bāriņtiesas
nolikumā.

Deleģēja Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Raivi Ūzulu Ķeguma novada pašvaldības
vārdā slēgt galvojuma līgumus un ar tiem saistītās vienošanās SIA “ĶEGUMA STARS” īstenotā
projekta “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” Nr.
4.3.1.0/18/A/015 ietvaros.
Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē:
- pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ceļmalas”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numurs
7484 004 0487, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0483, platība 7063 m2;
- pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Dīķmalas”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numurs
7484 004 0486, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0481, platība 0,5619 ha.
Nolēma pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli Ķeguma novada pašvaldībai piederošo kustamo
mantu - nekustamā īpašuma “Akmenaites”, Rembates
pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 7484 001
0071, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7484
001 0071 meža zemju 1. kvartāla cirsmās.
Nolēma Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumuLindes iela 1-1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma
nov., piedāvājot dzīvokļa Lindes iela 1-1, Birzgale,
Birzgales pag., Ķeguma nov., īrniecei izmantot pirmpirkuma tiesības.
Noteica ar 2021.gada 1.janvāri nomas maksu par telpu
nomu nekustamā īpašuma Ķeguma prospekts 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, būvē ar kadastra apzīmējumu
74090010043001, 2,35 eiro/m2 mēnesī plus PVN.
Nolēma slēgt līgumu ar SIA “Apotheka” par telpu
Nr.4, 5 un ½ domājamo daļu no koplietošanas telpām
Nr.1, 2., 3., 6, kopējā platība 24,80 m2, kas atrodas
Ķeguma ielā 8-1, Rembatē, Rembates pag., Ķeguma
nov., nomu, ar 2021.gada 16.februāri līdz 2026.gada
15.februārim.

IZSOLES
Ķeguma novada pašvaldība
pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
Dīķmalas, Rembates pagastā,
Ķeguma novadā, kadastra numurs 7484 004 0486, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7484 004 0481, platība 0,5619 ha.

Ķeguma novada pašvaldība
pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
Ceļmalas, Rembates pagastā,
Ķeguma novadā, kadastra numurs 7484 004 0487, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7484 004 0483, platība 7063 m2.

Izsole notiks Ķeguma novada
pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1,
Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021.
gada 2. martā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC)
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021. gada 1.
martam plkst. 15.00. Sākotnējā
cena - 6213 eiro, nodrošinājuma
maksa 621,30 eiro, dalības maksa 10 eiro.

Izsole notiks Ķeguma novada
pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1,
Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021.
gada 2. martā plkst. 09.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC)
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021. gada 1.
martam plkst. 15.00. Sākotnējā
cena - 8052 eiro, nodrošinājuma
maksa 805,20 eiro, dalības maksa 10 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.
lv, Ķeguma novada pašvaldības
VPVKAC, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.”

Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.
lv, Ķeguma novada pašvaldības
VPVKAC, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.”

IZSOLES
www.kegumanovads.lv

Ķeguma novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu
un cirsmas - nekustamā īpašuma
“Akmenaites”, Rembates pagastā,
Ķeguma novadā, zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 7484 001
0071 1. kvartālā atrodošās cirsmas: galvenā cirte, kailcirte 1. nogabalā 0,79 ha, 7. nogabalā 1,97
ha, 8. nogabalā 1,39 ha platībā.
Izsole notiks Ķeguma novada
pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1,
Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021.
gada 16. martā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC)
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021. gada 15.
martam plkst. 15.00. Sākotnējā
cena - 39522 eiro, nodrošinājuma maksa 3952,20 eiro, dalības
maksa 20 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.
lv, Ķeguma novada pašvaldības
VPVKAC, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.
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2021.gada 11. februāris

Kultūras pasākumi Ķeguma novadā

Ķeguma novadā 2021. gadā plānoti
dažādi kultūras un sporta pasākumi.
Cerot, ka epidemioloģiskā situācija
valstī uzlabosies un jau pavisam drīz
mēs varēsim tikties klātienē, aicinām
iepazīties ar lielākajiem kultūras pasākumiem 2021.gadā.
JANVĀRIS
20.01. Barikāžu piemiņas brīdis Ķeguma novadā.
18.01.-6.02. Sniega skulptūru festivāls Ķeguma novadā.
FEBRUĀRIS
6.02.-14.02. Meteņu pasākums Tomes Tautas namā.
14.02.
Valentīndienas pasākums
Rembatē.
MARTS
1.03.-30.05. Fotoizstāde Tomes Tautas namā.
1.03. Rokdarbu izstāde Tomes Tautas namā.
6.03. Koncerts Sieviešu dienā Tomes
Tautas namā.
6.03. Sieviešu dienai veltīts pasākums dienas garumā Ķeguma Tautas
namā.
7.03. Sieviešu dienas koncerts Birzgales Tautas namā.
13.03. Marta ballīte Sieviešu dienā.
Rembates Tautas namā.
20.03. Dāmu deju kolektīvu sadejošanās Birzgales Tautas namā.
21.03. Lielā diena. Pavasara Saulgrieži Tomes Tautas namā.
26.03. Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena Ķeguma novadā.
APRĪLIS
1.04. Dziedošo ģimeņu koncerts Birzgales Tautas namā.
4.04. Lieldienu pasākums Birzgalē.
4.04. Lieldienu pasākums Rembatē.
5.04. Lieldienu pasākums ģimenēm
Tomē.
5.04. Lieldienas Ķegumā.
17.04. Amatierteātra POGA lugas
“Četras dāmas un džokers” pirmizrāde Tomes Tautas namā.
24.04. Amatierteātra “Laipa” pirmizrāde Birzgales Tautas namā.
24.04. Sadraudzības koncerts Ķeguma Tautas namā.
MAIJS
4.05. Svētku koncerts – amatierteātra “Poga” iestudējuma “Manas
receptes” pirmizrāde Tomes Tautas
namā.
4.05. Latvijas neatkarības atjaunošanas diena Ķeguma Tautas namā.
4.05. Baltā galdauta svētki Rembates Tautas namā.
6.05. “Rembates cielaviņa 2021”
Rembates Tautas namā.
8.05. Mātes dienas koncerts Tomes
Tautas namā.
9.05. Mātes dienas koncerts Birzga-

les Tautas namā.
9.05. Māmiņdienas pasākums Ķeguma Tautas namā.
12.05. Leļļu teātra izrāde bērniem
Birzgales Tautas namā.
15.05. Ģimenes dienas pasākums
Rembatē.
15.05. Pavasara balle Birzgales Tautas namā.
15.05. Ķeguma ģitārstudijas noslēguma koncerts.
21.-30.05. Ķeguma novada svētki,
kas norisināsies nedēļas garumā visā
novadā.
JŪNIJS
1.06. Jaundzimušo bērnu sveikšana
Birzgalē.
1.06. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena Ķegumā.
1.06. Bērnu aizsardzības diena Rembatē.
6.06. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Ģimeņu svētki Tomē.
19.06. Tomes dāmu vokālā ansambļa
30 gadu jubilejas koncerts Tomes
Tautas namā.
20.06. Vasaras Saulgriežu pasākums
Tomē.
23.06. Līgo dienas pasākumi Ķegumā, Birzgalē.
23.06. Līgo vakars Rembatē.
JŪLIJS
17.07 Sporta spēles – 2021 bērniem
un pieaugušajiem Rembatē.
24.07. Birzgales pagasta svētki.
31.07. Ķeguma pilsētas sporta spēles. Atklātais boksa turnīrs.
AUGUSTS
7.08. Makšķernieku sacensības Birzgalē.
7.08. Surf party Ķeguma pludmalē.
27.08. Pasākums vasarai noslēdzoties. Auto-foto orientēšanās pasākums Ķegumā.
28.08. Lauku festivāls Birzgalē.
31.08. Zinību dienas pasākums bērniem Rembates Tautas namā.
SEPTEMBRIS
5.09. Sporta diena - Tēvu diena, balle Tomē.
8.09. Sēņošanas čempionāts Ķeguma novadā.
12.09. Tēva dienas pasākums Birzgales Tautas namā.
12.09. Tēva diena Rembates Tautas
namā.
18.09. Rudens gadatirgus Birzgalē.
21.09. Rudenāji - Miķeļdiena, izstāde Tomes Tautas namā.
22.09. Baltu Vienības diena.
25.09. “Kartupeļu/dārzeņu festivāls”
Rembatē.
OKTOBRIS
1.10. Senioru dienas pasākums Ķegumā.
2.10. Senioru dienas pasākums Birz-

gales Tautas namā.
6.10. Senioru dienai veltīts pasākums Tomes Tautas namā.
9.10. Rudens gadatirgus, balle Ķegumā.
23.10. Sporta laureāts Ķegumā.
23.10. Teātra izrāžu pasākums Birzgalē.
31.10. Ķeguma HELOVĪNS
31.10. Helovīna pasākums Rembates Tautas namā.
NOVEMBRIS
6.11. Mārtiņdienas pasākums, latvisko danču vakars Tomē.
10.11. Mārtiņdienas pasākums Rembates Tautas namā.
11.11. Lāčplēša dienas pasākumi
Ķeguma novadā.
13.11. Ķeguma Tautas namam – 70.
17.11. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena Birzgalē.
17.11. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena Ķegumā.
18.11. Rembates aplis – 2021.
19.11. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākums Tomes Tautas namā.
20.11. Valsts svētku balle Rembates
Tautas namā.
28.11. Ķeguma pilsētas eglītes lampiņu iedegšana.
28.11. Eglītes lampiņu iedegšana
Rembatē.
DECEMBRIS
11.12. Nakts gadatirgus, eglītes iedegšana Birzgalē.
11.12. Ziemassvētku ieskaņas koncerts Tomes Tautas namā.
11.12. VPDK “Kadiķis” sadraudzības koncerts Ķegumā.
18.12. Ziemassvētku pasākums bērniem Tomes Tautas namā.
18.12. Pirmskolas vecuma bērnu
eglīte Rembates Tautas namā.
18.12. Ziemassvētku balle Rembates
Tautas namā.
19.12. Ziemassvētku pasākums pašiem mazākajiem Ķeguma bērniem.
20.12. Ziemas Saulgrieži kopā ar
“Graudiem” Tomē.
20.12. Senioru Ziemassvētku pasākums Birzgales Tautas namā.
22.12. Ziemassvētku pasākums
pirmskolas vecuma bērniem Birzgales Tautas namā.
25.12. Vecgada balle Tomes Tautas
namā.
28.12. Pensionāru eglīte. Pašdarbnieku kolektīvu saliedēšanās pasākums Rembates Tautas namā.
31.12. Jaungada balle Birzgales Tautas namā.
31.12. Sagaidīsim Jauno gadu kopā
Ķeguma Tautas namā.
Pasākumi datumi var mainīties!

Notiks tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām
Ķeguma novada pašvaldība plāno organizēt tikšanos ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) par aktualitātēm, plānotajiem darbiem Ķeguma novadā 2021. gadā, kā arī vēlas aicināt tās izteikt viedokli par
saistošām tēmām NVO darbībā, kas 2021. gadā būtu aktuālas un būtu iekļaujamas tikšanās laikā darba
kārtībā.
Tikšanās paredzēta marta mēnesī, attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu “Zoom”. Pirms tikšanās
NVO pārstāvji aicināti aizpildīt anketu, kas atrodama pašvaldības interneta vietnē kegumanovads.lv.
Ķeguma komercnovirziena vidusskola aicina darbā

PEDAGOGA PALĪGU PROJEKTA IETVAROS

14 st. nedēļā ar likmi EUR 6,67 st.; obligātas datorprasmes darbam attālināti.
Tālrunis uzziņām – 65055275, 22005595.

Ķeguma novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:

Ralfs Kristiāns, Ēriks, Sāra,
Selahitdīns Mehmets, Heilija.
Sveicam jaunos vecākus!
Ķeguma novada pašvaldība

Novada tautas nami
aicina svinēt
Valentīndienu
Valentīndienas noskaņās Ķeguma novada tautas nami aicina uz
dažādām aktivitātēm. Ķeguma un Tomes tautas nami aicina ikvienu iesūtīt savu mīlestības sveicienu – zīmējumu, fotogrāfiju, dzejoli
vai mīlestības stāstu.
Ķeguma un Tomes tautas nami aicina savus sveicienus iesūtīt līdz 10.
februārim. E-pasta adreses: dace.malina@kegums.lv (Ķeguma Tautas
nams) un sarmite.pugaca@kegums.lv (Tomes Tautas nams).
No 13. – 14. februārim dodoties pastaigā izstādes varēs aplūkot Ķeguma un Tomes tautas namu logos.
Lai arī šis laiks mums neļauj svinēt svētkus ārpus mājas, Rembates
Tautas nams aicina ienest romantisko
BEZMAKSASsvētku sajūtu mājās. 12. februārī, īsi pirms visu mīlētāju dienas, Ķeguma novada pašvaldības
mājaslapā www.kegumanovads.lv tiks publicēta mūsu pašmāju
meistara, “Čalis KŪ - KO” pavāra Artūra Kovaļevska mīlestības
recepte un video, lai Valentīndienā katrs var iepriecināt savus mīļos ar svētku našķi – “Kupidona cepumiem”.
Rembates Tautas nams izsludina arī februāra konkursu! Konkursa noteikumi: Pagatavo “Kupidona cepumus”, no 14. – 19. februārim iesūti
mīļu, romantisku, interesantu bildi ar pašu pagatavotiem cepumiņiem
no Artūra receptes uz e-pastu: liene.lazdina@kegums.lv. Fotogrāfijas
var tikt publicētas Ķeguma novada pašvaldības mājaslapā, sociālajos
tīklos un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ķeguma Novada Ziņas”.
Trīs vismīļāko bilžu autori saņems Pētera Rumpja kalendāru 2021. gadam. Bez balviņas nepaliks neviens, pārējiem konkursa dalībniekiem
kārums no “Rembates šokolādes”!

... es neielūkošos vairs acīs rītam,
bet zvaigznē pārtapšu, kas bezgalībā krīt...
No Valentīnas Vanagas atvadās biedrība
“Sieviešu klubs Ķeguma Saulespuķes”
un izsaka līdzjūtību tuviniekiem.
Es neļāvu, es negribēju,
Pret manu gribu notiek viss Pland melnas egļu buras vējā,
Un klusi logā ziedi vīst...
Pret manu gribu sāpes ceļas
Kā viesulis, kā vētras vāls,
Es neļāvu ,es negribēju...
Pret manu gribu notiek viss.

Skumju brīdī esam kopā ar
Anitu vīru Viktoru aizsaulē
aizvadot.
Kaimiņi

Zvaigznes neizgaist, tās tālumā rit
Un deg, un mūžigi debesīs mirdz.
Tā arī no cilvēka vēl paliek
Mūža darbs, ko sildījusi sirds.
Izsakām dziļu līdzjūtību Viktora Balcera piederīgajiem,
viņu pavadot mūžības ceļā.
Ķeguma novada pensionāru biedrība

Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
Valentīnas Vanagas (1935)
Vilhelma Kozlova (1945)
Dagmara Apriķa (1938)
Vilmas Jemeļjanovas (1952)
Jāzepa Romanovska (1936)

Astras Sakses (1933)
Jāņa Rozenberga (1964)
Alīses Bērziņas (1923)
Laimona Rūdolfa Neimaņa (1939)
aiziešana mūžībā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība
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