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Tava diena starp sniegiem un 
sniegpulksteņiem

Draugus priecējot, pretī kā vizbule zied.
Kaut vēl ilgi mūs sildītu saulainā gaisma,

Ko tu proti kā pūpolkoks dvēselē liet!

Sveicam marta jubilārus!
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Esi sveicināts, mazulīt!
Mazi bērni pēc cālēniem smaržo,
Pēc pieneņu pūkainām galvām.
Un tu saproti, citas nebūs – 
Šī ir vislielākā balva.

6. februārī
Edgaram Cīrulim un Dacei 

Baltausei  piedzimis dēls Matīss 
14. februārī

Mārim Slobodjanam un Signei 
Konstancei Kļavai piedzimis

dēls Mārtiņš 
26. februāri

Mārtiņam Čivčam un Ivetai 
Bolšteinei piedzimis
dēls Markuss Arvīds  

27. februārī
Gatim Kūmiņam un Antrai Bindei 

piedzimuši
dēli Patriks un Gustavs 

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

PAŠVALDĪBAS
DARBI MARTĀ

Dome ir apstiprinājusi 2012. gada pašvaldī-
bas budžetu, tā apjoms kopā ar iepriekšējā gada 
atlikumu sasniedz 4 mlj. latu. Saskaņā ar FM sa-
gatavotajām ieņēmumu prognozēm pašvaldības 
ieņēmumi no IIN un NĪN būs nedaudz mazāk par 
2 mlj. latu, pārējos ienākumus veido valsts mērķ-
dotācijas pedagogu algām, struktūrfondu projektu 
saņemtie avansa līdzekļi, VK kredīti struktūrfondu 
projektu realizācijai un dažādi citi ieņēmumi. Tā 
kā janvāra un februāra ieņēmumu plāns ir pildījies, 
un budžeta izdevumu daļa arī šogad ir plānota pie-
sardzīgi, no finanšu viedokļa pašvaldībai ir pamats 
uz kārtējo gadu raudzīties optimistiski. Tas ir ļāvis 
arī domei pieņemt lēmumu par 25 % pieauguma 
ierobežojuma saglabāšanu NĪN, jo atsevišķos ga-
dījumos šis pieaugums būtu nepamatoti liels.

Budžeta izdevumu daļā iekļauts finansējums 
arī Rembates internāta ēkas rekonstrukcijai, lai iz-
veidotu normatīvo aktu prasībām atbilstošu SAC. 
Šāds risinājums ir nepieciešams, jo ēka Ķegumā, 
Rīgas ielā ir ļoti nepiemērota gan funkcionāli, gan 
arī sliktā stāvoklī, un arī ēkas platība ļauj izveidot 
tikai 16 gultas vietas, kas nedod iespēju apmieri-
nāt esošo pieprasījumu pēc aprūpes pakalpojuma. 
Izstrādātais tehniskais projekts paredz izveidot 
Rembatē funkcionāli piemērotas telpas ar 30 gul-
tas vietām, vienlaikus ļaujot būtiski uzlabot gan 
aprūpējamo personu dzīves kvalitāti, gan arī dar-
binieku darba apstākļus.

Šobrīd ir pabeigti 15 pašvaldības struktūrfondu 
projekti, bet 13 projekti ir un apstiprināti atrodas 
realizācijas stadijā, kas tiek finansēti no šī gada 
pašvaldības budžeta. Ņemot vērā, ka ir iesniegti 
atbildīgajās iestādēs un tiek gatavoti arī jauni pro-
jektu pieteikumi, kā arī pašvaldība atbalsta NVO 
projektus, drīzumā būs nepieciešams lemt par at-
tīstības daļas veidošanu, lai nodrošinātu attīstības 
projektu savstarpējo koordināciju.

Turpinās logu un durvju nomaiņa un ārsienu 
siltināšanas darbi 7 pašvaldības ēkās KPFI prog-
rammā. Darbus plānots pabeigt līdz rudenim. Jop-
rojām nav panākts risinājums saistībā ar Tomes 
TN un SAC ēku kultūrvēsturisko statusu, kas prasa 
dažādu īpašu nosacījumu izpildi.

Saistībā ar SIA „Ķeguma Stars” projekta        
iesniegumu Kohēzijas fonda līdzekļu piesaistei 
Ķeguma pilsētas ūdenssaimniecības attīstības pro-
jektam veikta tehniski-ekonomiskā projekta preci-
zēšana. Kopējā plānotā projekta summa pārsniedz 
1,3 miljonus latu, un tas paredz jaunu ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu izveidošanu dzelzceļa staci-
jas, Celtnieku, Avotu un Viršu ielu rajonos. 

Turpinot Ķeguma novada attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam izstrādi, 
ir noorganizētas tikšanās ar iedzīvotājiem 
Tomē, Rembatē, Birzgalē un Ķegumā, lai 
noskaidrotu viņu vēlmes par attīstības prog-
rammā iekļaujamajiem jautājumiem. Iedzī-
votāju izteiktie priekšlikumi tiks izmantoti 
attīstības programmas projekta sagatavo-
šanā. Pēc izskatīšanas domes izveidotajās 
darba grupās attīstības programmas pro-
jekts tiks nodots sabiedriskai apspriešanai 
kā dokumenta projekts. 

Noslēgts būvdarbu līgums un uzsākti 
darbi Ķeguma TN iekštelpu rekonstrukci-
jai (ELFLA projekts), kurā tiks veikts gan 
telpu remonts visā ēkā, gan arī zāles grīdas, 
skatuves un griestu pilnīga atjaunošana. 
Projektā plānots atjaunot arī ēkas morāli 
un fiziski novecojušo elektroinstalāciju un 
apkures sistēmu. Projektā nav paredzēts 
pārbūvēt ēkas nesošās sienas un palielināt 
zāles izmērus, jo tas prasītu sarežģītus ar-
hitektūras risinājumus un nesamērīgi lielas 
izmaksas. Darbus plānots pabeigt jau līdz 
vasarai, lai rudenī tautas nams būtu pilnī-
bā gatavs uzņemt gan pašdarbniekus, gan 
mākslas skolas audzēkņus, gan arī nodro-
šināt kultūras pasākumus atjaunotās telpās.

Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs



Ķeguma novada dome
2012. gada 15. februārī      Ķegumā

Saistošie noteikumi Nr.4

Apstiprināti ar
Ķeguma novada domes
2012.gada 15.februāra

sēdes lēmumu Nr.91
(protokols Nr.5, 8.§)

Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2012.gadam
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”46.pantu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”

EKK Nosaukums Gada plāns 
(latos)

 Atlikums gada sākumā 758 572
 Ieņēmumi kopā 3 463 787
 Saņemts aizdevums no valsts kases          539 948

01.1.1.1 Saņemts no VK iepriekšējā gada nesadalītais IIN atlikums                                                                                               21 675
01.1.1.2 Saņemts no VK pārskata gadā ieskaitītais IIN                                                  1 723 071
04.1.1.1 NĪN par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                                                                                   158 911
04.1.1.2 NĪN par zemi iepriekšējo gadu parādi      28 834
04.1.2.1 NĪN par ēkām kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                                                                                   26 026
04.1.2.2 NĪN par ēkām iepriekšējo gadu parādi 6 639
04.1.3.1 NĪN par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                                                                              23 208
04.1.3.2 NĪN par mājokļiem iepriekšējo gadu parādi                                                                                                                                         4 278

08.6.1.2 Pašvaldību budžeta % ieņēmumi 
par noguldījumiem depozītā 3 830

08.6.2.2 Pašvaldību budžeta % ieņēmumi par kontu atlikumiem                                                          200

09.4.2.0 Valsts nodeva par funkciju pildīšanu
bāriņtiesās un pagasttiesās                                                                                                                1 000

09.4.5.0 Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu
reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu                                                                                                                           100

09.4.9.0 Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 280
09.5.1.4 Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 389
09.5.2.1 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 1 102
09.5.2.9 Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 85
10.1.4.0 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 158
10.3.0.0 Soda sankcijas par nodokļu maksāšanas pārkāpumiem 9 239
13.1.0.0 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 820
18.0.0.0 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 1 494
18.6.1.7 No KM budžeta programmas dotācija (mūzikas skola)                                                                                                               28 479

18.6.1.91 Dotācija 1.klasnieku brīvpusdienu nodrošināšanai 4 680
18.6.2.001 Mērķdotācija no Labklājības Ministrijas (GMI) 31 800
18.6.2.01 Mērķdotācijas Ķeguma KNV pedagogiem 185 336
18.6.2.02 Mērķdotācijas Birzgales pamatskolas  pedagogiem 48 000
18.6.2.03 Mērķdotācijas intrešu izglītībai Ķegums 7 256
18.6.2.04 Mērķdotācijas intrešu izglītībai Birzgale 3 609
18.6.2.06 Dotācija 5.,6.gad. darba samaksai VPII Gaismiņa 14 888
18.6.2.07 Dotācija 5.,6.gad. darba samaksai VPII Birztaliņa 5 456
18.6.3.04 Comenius Ķeguma KNV                                                                                                          2 951
18.6.3.05 Pludmales labiekārtošana Nr. 10-04-ZL23-Z401101-000003                                                                                       5 999

18.6.3.06 Lāčplēša ielas rekonstrukcija 
Nr. 10-04-ZL23-Z401103-000002                                                                                 5 999

18.6.3.07 Rotaļu laukuma izveide Nr. 10-04-ZL23-Z401102-000006                                                                                4 822

18.6.3.08 Mākslas studiju centrs Ķegumā 
Nr. 11-04-LL32-L413202-000006                                                                  5 794

18.6.3.09 Mūzikas vizual. aparatūra 
ĶTN Nr. 11-04-LL32-L413203-000013                                                        3 641

18.6.9.01 Pašvaldības ēku siltināšana Līg.Nr. KPFI-7/31                                                                                                                        174 262
18.6.9.09 ĶKNV un PII Nr.VIDM/2009/KPFI-1/30,proj.Nr.KPFI-1/30                                                                                   30 089
18.6.9.10 Ķeguma TN Nr.VIDM/2009/KPFI-1/31,proj.Nr.KPFI-1/31                                                                                            5 068
18.6.9.11 Rūķu parks Nr. 11-04-L32100-000019                                                                                                   14 394
18.6.9.12 ĶKNV sporta laukums  Nr.11-04-L32100-000151                                                                                             65 441
18.8.1.1 Algotie pagaidu darbi (ES)                                                                                                       29 295

18.8.1.10 Pedag. konkurētspēja
Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.5/09/IPIA/VIAA/001 407

18.8.1.16 Kapacitātes paaugstināšana
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/039 23 047

18.8.1.22 Izgl. Iest. informtaiz.
Nr.2009/0284/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/541 3 575

19.2.1.0 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 61 800
21.3.5.21 Ieņēmumi no vecāku maksām VPII “Gaismiņa” 10 750
21.3.5.22 Ieņēmumi no vecāku maksām VPII “Birztaliņa” 6 020
21.3.5.9 Pārējie ieņēmumi - Mūzikas skolas maksas 1 374
21.3.7.9 Ieņēmumi par pārējiem kancelejas pakalpojumiem 132
21.3.8.1 Ieņēmumi par nomu (Nedzīvojamās telpas) 3 802
21.3.8.3 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 900

21.3.8.31 Mūzikas instrumentu noma 126
21.3.8.4 Ieņēmumi par zemes nomu 1 800
21.3.9.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 20 000
21.3.9.3 Ieņēmumi par biļešu realizāciju 710

21.3.9.41 Ieņēmumi par ūdeni 18 973
21.3.9.42 Ieņēmumi par atkritumiem 3 000
21.3.9.43 Ieņēmumi par apkuri 42 820
21.3.9.44 Ieņēmumi par dzīvokļu īri 1 712
21.3.9.45 Ieņēmumi par elektrību 4 444
21.3.9.46 Ieņēmumi par signalizāciju 560
21.3.9.47 Ieņēmumi par apsaimniekošanu 130
21.3.9.7 Apdr. sab. saņemtā atlīdzība par bojātu nek.īpaš. u.c. 3 175
21.3.9.9 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 400

21.3.9.91 Ieņēmumi par ēdināšanu Ķeguma KNV skolā 17 089
21.3.9.92 Ieņēmumi par ēdināšanu Tomes p-skolā 739
21.3.9.93 Ieņēmumi par ēdināšanu Rembates p-skolā 2 554
21.3.9.94 Ieņēmumi par ēdināšanu Birzgales p-skolā 3 690
21.3.9.95 Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem 1 512

IZDEVUMI
EKK Nosaukums Gada plāns 

(latos)
01-1 Ķeguma Komercnovirziena vidusskola 250 672

1000 Atlīdzība 88 270
2000 Preces un pakalpojumi 132 360
5000 Pamatkapitāla veidošana 30 042

01-2 Tomes filiāle 19 451
1000 Atlīdzība 10 945
2000 Preces un pakalpojumi 8 416
5000 Pamatkapitāla veidošana 90

01-3 Rembates filiāle 144 013
1000 Atlīdzība 32 384
2000 Preces un pakalpojumi 21 544
5000 Pamatkapitāla veidošana 90 085

01m Pedagogu algas ĶKNV no mērķdotācijas 192 592
03 PII “Gaismiņa” 158 966

1000 Atlīdzība 110 116
2000 Preces un pakalpojumi 46 150
5000 Pamatkapitāla veidošana 2 700

03m Pedagogu algas no mērķdotācijas 14 888
04 Ķeguma novada dome 239 081

1000 Atlīdzība 175 726
2000 Preces un pakalpojumi 58 955
5000 Pamatkapitāla veidošana 4 400

04b Būvvalde 23 619
1000 Atlīdzība 23 294
2000 Preces un pakalpojumi 325

04d Dzimtsarakstu nodaļa 2 913
1000 Atlīdzība 2 323
2000 Preces un pakalpojumi 450
5000 Pamatkapitāla veidošana 140

04k Administratīcās kapacitātes paaugstinšanās projekts 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/039 29 361

1000 Atlīdzība 1 008
5000 Pamatkapitāla veidošana 28 353

04s Speciālistu piesaiste projektā Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/
IPIA/VRAA/101 6 141

05 Kultūras un sporta nodaļa 247 236
1000 Atlīdzība 52 225
2000 Preces un pakalpojumi 56 267
5000 Pamatkapitāla veidošana 138 744

05 Subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem 8 394

05-14 Pensionāru biedrības projektam
“Darbnīca dzīves optimismam 57

05-15 Mūzikas un vizuālās aparatūras iegāde Ķeguma TN
Līg.Nr. 11-04-LL32-L413203-000013 5 194

05-16 Mākslas studiju centra izveide Ķegumā
Līg.Nr. 11-04-LL32-L413202-000006      8 514

05s Sports 16 450
1000 Atlīdzība 7 650
2000 Preces un pakalpojumi 8 800

07  Izglītības papildus pakalpojumi 17 147
1000 Atlīdzība 1 117
2000 Preces un pakalpojumi 12 030
6000 Sociālie pabalsti 4 000

09 Ķeguma pilsētas bibliotēka 47 005
1000 Atlīdzība 29 682
2000 Preces un pakalpojumi 15 223
5000 Pamatkapitāla veidošana 2 100

11 Centralizētā grāmatvedība 82 004
1000 Atlīdzība 76 568
2000 Preces un pakalpojumi 5 036
5000 Pamatkapitāla veidošana 400

12 Sociālais dienests 207 979
1000 Atlīdzība 60 208
2000 Preces un pakalpojumi 10 023
5000 Pamatkapitāla veidošana 400
6000 Sociālie pabalsti 137 348

13 Pašvaldības policija 26 714
1000 Atlīdzība 21 520
2000 Preces un pakalpojumi 4 909
5000 Pamatkapitāla veidošana 285

14 Atkritumu apsaimniekošana 13 000
15 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 709 606

1000 Atlīdzība 89 020
2000 Preces un pakalpojumi 84 256
5000 Pamatkapitāla veidošana 536 330

15-01 Ķeguma tautas nama parka teritorijas labiekārtošana 
Līg.Nr. 11-04-ZL23-Z401101-000006  10 579

16 Ielu apgaismojums 10 582
21 Ķeguma novada bāriņtiesa 15 873

1000 Atlīdzība 12 084
2000 Preces un pakalpojumi 2 989
5000 Pamatkapitāla veidošana 800

26 Savstarpējie norēķini 132 916
6000 Sociālie pabalsti 8 382

7000
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas 
pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, 
starptautiskā sadarbība                                                                         

124 534

27 Ķeguma SAC 197 331
1000 Atlīdzība 38 810
2000 Preces un pakalpojumi 20 393
5000 Pamatkapitāla veidošana 138 128

28 Laikraksts “Ķeguma Novada Ziņas” 7 389
1000 Atlīdzība 2 085
2000 Preces un pakalpojumi 5 304

30 Valsts kases aizdevumu procentu maksājumi 51 564
2000 Preces un pakalpojumi 5 746
4000 Procentu izdevumi 45 818

31 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 50 000
35 Darba devēja nodrošinātā sociālā aizsardzība 10 000

1000 Atlīdzība 1 400
2000 Preces un pakalpojumi 8 600

44e Algotie pagaidu darbi - ESF 29 295
1000 Atlīdzība 1 019
2000 Preces un pakalpojumi 1 440
6000 Sociālie pabalsti 26 836

44p Algotie pagaidu darbi - pašvaldība 12 134
1000 Atlīdzība 6 374
2000 Preces un pakalpojumi 5 760

45 Pedagogu konkurētspējas paaugstināšana 7 445
1000 Atlīdzība 598
2000 Preces un pakalpojumi 247
6000 Sociālie pabalsti 6 600

56 Comeniuss Ķeguma KNV 5 879
61 Birzgales pamatskola 164 671

1000 Atlīdzība 43 796
2000 Preces un pakalpojumi 54 290
5000 Pamatkapitāla veidošana 66 585

61m Birzgales pamatskolas pedagogu mērķdotācija 51 609
62 Birzgales mūzikas skola 32 982

1000 Atlīdzība 18 646
2000 Preces un pakalpojumi 10 736
5000 Pamatkapitāla veidošana 3 600

62m Birzgales mūzikas skolas pedagogu mērķdotācija 28 479
63 PII “Birztaliņa” 189 762

1000 Atlīdzība 68 704
2000 Preces un pakalpojumi 24 646
5000 Pamatkapitāla veidošana 96 412

63 VPII “Birztaliņa” pedagogu mērķdotācija 5 456
64 Birzgales pagasta pārvalde 92 921

1000 Atlīdzība 27 268
2000 Preces un pakalpojumi 15 251
5000 Pamatkapitāla veidošana 50 402

65 Birzgales tautas nams 43 847
1000 Atlīdzība 18 676
2000 Preces un pakalpojumi 22 321
5000 Pamatkapitāla veidošana 2 850

66 Birzgales muzejs 7 086
1000 Atlīdzība 4 120
2000 Preces un pakalpojumi 2 966

69 Birzgales bibliotēka 8 385
1000 Atlīdzība 4 584
2000 Preces un pakalpojumi 3 201
5000 Pamatkapitāla veidošana 600

72 Komunālie pakalpojumi 104 391
1000 Atlīdzība 36 475
2000 Preces un pakalpojumi 67 416
5000 Pamatkapitāla veidošana 500

73 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 
darbība 136 124

1000 Atlīdzība 27 232
2000 Preces un pakalpojumi 17 278
5000 Pamatkapitāla veidošana 91 614

76 Birzgales bāriņtiesa 9 178
1000 Atlīdzība 7 669
2000 Preces un pakalpojumi 1 509

78 Birzgales dzimtsarakstu nodaļa 1 701
1000 Atlīdzība 1 576
2000 Preces un pakalpojumi 125

79 Laikraksts “Birzgales Avīze” 1 221
Kredīta atmaksa 152 239
IZDEVUMI 3 463 787
ATLIKUMS GADA BEIGĀS 180 323

Speciālais budžets
EKK Nosaukums Gada plāns 

(latos)
 Atlikums gada sākumā 69 850
 Speciālā budžeta ieņēmumi kopā 62 161
05.5.3.0 Dabas resursu nodoklis 8 038
18.9.1.0 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 54 123

EKK Nosaukums Gada plāns 
(latos)

 Speciālā budžeta izdevumi kopā 54 123
 Izdevumi kopā no Autoceļu fonda (Ķegums) 32 474
2200 Pakalpojumi 21 940

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces 
un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           10 534

 Izdevumi kopā no Autoceļu fonda (Birzgale) 21 649
2200 Pakalpojumi 21 649

ATLIKUMS GADA BEIGĀS 77 888

Ziedojumi
EEK Nosaukums Gada plāns 

(latos)
 Atlikums gada sākumā 157

 Atlikums gada beigās 157

2   3 

2012. gada 23.marts2012. gada 23. marts



Lauku atbalsta dienests apstiprina projektu
„Ķeguma novada Dienas centra

un tā Tomes filiāles izveide”
Ķeguma novada dome informē, ka Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai programmas 2007. – 2013.gadam pasāku-
ma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros 
Ķeguma novada domes iesniegtais projekta iesniegums Nr. 11-
04-L32100-000257 „Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes 
filiāles izveide” ir apstiprināts Lauku atbalsta dienestā. 

Publiskais finansējums projekta īstenošanai paredzēts                
126 000.00 LVL apmērā.

Projektā plānots izveidot Dienas centru Ķeguma pilsētā un 

Tomes pagastā, rekonstruējot divas pašvaldībai piederošas ēkas. 
Pašlaik tiek strādāts pie tehnisko projektu izstrādes, kuros ve-

cās, nu jau aizmirstās ēkas tiks pārveidotas par jauniem skaistiem 
un funkcionāliem objektiem, kuros varēs saņemt dažādus pakalpo-
jumus un pavadīt brīvo laiku gan novada jaunākie iedzīvotāji, gan 
vēcāka gada gājuma cilvēki. 

Raivis Ūzuls,
projekta vadītājs, 

Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

SIA “Ķegums Stars” dalība ūdenssaimniecības ES līdzfinansētā 
projektā Ķeguma novada Rembates pagasta Rembates ciemā

SIA „Ķeguma Stars” primārais uzdevums ir nodrošināt komu-
nālos pakalpojumus Ķeguma novadā, tāpēc uzņēmums, lai spētu 
nodrošināt plašāku pakalpojumu klāstu un augstāku to kvalitāti, ir 
uzņēmies vairāku Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ievie-
šanu. Viens no SIA „Ķeguma Stars” koordinētajiem projektiem ir 
Ķeguma novada Rembates pagasta Rembates ciema ūdenssaim-
niecības attīstība. Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīs-
tības fonda (ERAF) aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība ap-
dzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 (4. kārta)” ietvaros 
saskaņā ar līgumu Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/036/037, kas 
2011. gada 15. augustā tika noslēgts starp SIA „Ķeguma Stars” un 
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt normatīviem aktiem 
atbilstošus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
pakalpojumus Rembates ciema iedzīvotājiem. Projekta ietvaros 
prioritāri ir izvirzīti uzdevumi: uzlabot vides stāvokli, palielināt 
ūdenssaimniecības darbības efektivitāti un nodrošināt kvalitatīvu 
ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību un drošību.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu projekta ieviešanu dzīvē, ļoti būtis-
ka loma ir tā tehniskā projekta izstrādei veicamajiem būvdarbiem. 
2011.gada 17. novembrī tika izsludināts iepirkuma konkurss par 
tehniskā projekta izstrādi projektam „Ūdenssaimniecības attīstība 
Ķeguma novada Rembates pagasta Rembates ciemā”, Konkurss 
noslēdzās 2011.gada 2.decembrī un SIA „Ķeguma Stars” iepirku-
ma komisija pieņēma lēmumu  par līguma slēgšanu ar pretendentu 
SIA „BELSS”. Šobrīd uzņēmums veic tehniskā projekta izstrādi 
un tā darbinieki ir bieži viesi Rembates ciemā, lai klātienē veiktu 
uzmērīšanas, projektēšanas un citus uzdevuma izpildei nepiecieša-
mos darbus. Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA „BELSS” jau aprīlī 
nodos izstrādātos tehniskos risinājumus SIA „Ķeguma Stars”, lai 
uzņēmums varētu īstenot nākamo projekta aktivitāti – izsludināt 
iepirkuma konkursu par nepieciešamajiem būvdarbiem Rembates 
ciema ūdenssaimniecības attīstībai. 

Juris Piebalgs,
SIA „Ķeguma Stars” Projektu koordinators

VēL PAR SILTUMENERģIjU ĶEGUMĀ
Ja man pārmet nekorektumu „uz dzirdēto baumu pamata”, 

tad, acīmredzot, arī tas ir rezultāts domes komunikācijas trūku-
mam ar sabiedrību. 

Izrādās, ka „brīnumlīdzeklis – sausais atlikums”, katlu mājas 
izejas temperatūras pazemināšana pēc āra gaisa temperatūras jau 
darbojas. Un, pēc Latvenergo vadītāju teiktā, tas ieviests jau pa-
gājušā sezonā! Atkal to neviens nezināja? Bet tad arī siltākajos 
mēnešos jābūt redzamam rezultātam. Ja zudumi nesamazinās, 
tad vai nu Ķegumā nedarbojas fizikas likumi, vai arī zudumiem ir 
cits iemesls. Šādu cēloņu analīzi mēs prasām no „Ķeguma Stara” 
jau pāra gadus. Tagad Latvenergo vīri sola palīdzības kārtā anali-
zēt situāciju tīklos („Ķeguma Stara” īpašumā) un dot savas reko-

mendācijas. Bet tas taču ir „Ķeguma Stara” pamatpienākums, par 
kuru iedzīvotāji maksā lielu pārvades tarifu 17 Ls/MWh. 

„Ko gan lems deputāti sēdēs „par siltuma jautājumiem”?        
– jautā R.Ozola kungs. Mīļie, tie taču ir lielie domes izdevumi 
par siltumu pašvaldības iestādēs, tas taču ir pašvaldības budžets. 
Tās ir arī rūpes par saviem vēlētājiem. Vai tā nav?

Un visbeidzot. Domāju, ka šī nav labākā prakse – vienas pil-
sētiņas iedzīvotājiem kontaktēt ar domi caur avīzi reizi mēnesī. 
Meklēsim efektīvākus ceļus. Piedāvāju organizēt arī Ķegumā 
kaut ko līdzīgu „Sastrēgumstundai”, ar visu deputātu piedalīša-
nos. Varbūt piektdienā, 13. aprīlī? 

  H. Jaunzems

jaunieši piedalās mācībās
savas kopienas attīstībai

Ķeguma komercnovirziena vidussko-
las Skolēnu padomes 5 jaunieši, Sandijs 
Brīze, Kristiāna Andersone, Pēteris Jē-
kabsons, Laima Urbucāne, Lelde Kuldo, 
kā arī skolas absolventi Dace Pavlovska 
un Jānis Siliņš piedalās biedrības „Zied 
Zeme” un Britu padomes kopīgi īstenotā 
projektā „Darbīgie JAUNIEŠI kopienās”, 
kas ir „Darbīgo kopienu” turpinājums jau-
niešu auditorijai Ikšķiles, Ogres, Ķeguma 
un Lielvārdes novados. 

Projekta mērķis ir sniegt jauniešiem 
zināšanas un prasmes, lai rosinātu viņus 
iesaistīties vietējās kopienas dzīvē un attīs-
tībā – informācija un zināšanas par vietējās 
attīstības jautājumiem, jaunieša lomu ko-
pienas dzīvē, lēmumu pieņemšanu, projek-
tu plānošanu un attīstību utt.

Sākot ar 2012.gada janvāri, mācību 
programma tika apgūta 3 ciklos, no ku-

riem katrs cikls ilga 2 dienas. Mācībās 
tika apgūtas tēmas: identitāte un kultūra, 
sadarbība un dialogs kopienā, mana loma 
un ieguldījums kopienas attīstībā, kā arī 
projektu izstrāde un īstenošana. Nodarbī-
bu vadītāji bija Valmieras novada fonda 
pārstāvis Ansis Bērziņš, kā arī biedrības 
„RED – Radošu Efektu darbnīca” pārstā-
ve Santa Krastiņa. Katrā mācību ciklā tika 
pieaicināti viesi no minēto novadu nevals-
tiskajām organizācijām, kas dalījās pie-
redzē ar jauniešiem.

Mācību beigās jauniešiem ir iespēja 
izstrādāt projektu savai kopienai, saņemot 
projekta ietvaros finansiālu atbalstu. Pro-
jektu idejas var būt visdažādākās, sākot no 
sporta un kultūras aktivitātēm savā nova-
dā, līdz pat kopīgu sadarbības projektu iz-
strādei ar kaimiņu novadu jauniešiem.

Arī mēs, projekta dalībnieki no Ķegu-

ma novada, turpinām darbu pie sava pro-
jekta izstrādes, lai veiksmīgi sagatavotu 
projekta pieteikumu konkursam “Darbīgie 
JAUNIEŠI kopienās” un saņemtu finan-
sējumu savas idejas īstenošanai jau šajā 
vasarā. Noteikti arī turpmāk sadarbosi-
mies starp kaimiņu novadu jauniešiem 
kopīgu ideju īstenošanā, jo projekta laikā 
sapratām, ka mūsu intereses un idejas, ko 
vēlamies realizēt mūsu dzīves vietās, ir           
ļoti līdzīgas.

Sakām lielu paldies Ķeguma novada 
pašvaldībai par atbalstu šī jauniešu projek-
ta īstenošanā, kas mums ir devis motivāci-
ju aktīvāk darboties, palīdzot viens otram, 
un kopīgi attīstīt Ķeguma novadu.

Sandijs Brīze,
ĶKV Skolēnu padomes ministru prezidents

Lauku atbalsta dienests apstiprina projektu
„Ozolu ielas rekonstrukcija Ķeguma pilsētā”

Ķeguma novada dome informē, ka Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai programmas 2007. – 2013.gadam pasāku-
ma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros        
Ķeguma novada domes iesniegtais projekta iesniegums  Nr. 11-04 
-L32100-000260  „Ozolu  ielas rekonstrukcija Ķeguma pilsētā”  ir 
apstiprināts Lauku atbalsta dienestā. 

Publiskais finansējums projekta īstenošanai paredzēts                
126 000.00 LVL apmērā.

Projektā plānots pilnībā rekonstruēt Ozolu ielu posmā no Celt-
nieku ielas līdz Stacijas ielas krustojumam, mainot segumu un 
izbūvējot gājēju trotuāru. Pašlaik tiek aktīvi gatavota tehniskā do-
kumentācija, lai jau pēc iespējas ātrāk varētu izsludināt konkursu 
par veicamajiem būvdarbiem un vasaras sezonā varētu tos uzsākt.

Raivis Ūzuls,
projekta vadītājs, 

Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

Informācija par Ķeguma pašvaldības 2010. gadā
realizētā projekta pieejamību novada  iedzīvotājiem

Projekta “Zināšanu krātuves komerczinībās izveide Ķeguma 
novadā” rezultātā 2010.gada augustā ikvienam novada intere-
sentam tika sniegta iespēja apgūt un bezmaksas lejuplādēt savos 
datoros grāmatvedības programmu Gnu Cash, kas ar šī projekta 
atbalstu tika latviskota.

Vēršam Jūsu uzmanību un atgādinām visiem interesentiem, 
ka Ķeguma bibliotēkā šī programma joprojām ir pieejama. Bez 
tiešās pieejamības programmai, mūžizglītības ietvaros pastāv ne-
pārtraukta iespēja iegūt šīs programmas mācību materiālu un citus 
informējoša rakstura datus (forumu, konsultācijas), apmeklējot šīs 
programmas latviskotās versijas izstrādātāju mājas lapu.

Izstrādātās programmas lejupielādes adrese: http:/odo.lv/Reci-
pes/GnucashWindows (ieteicams atvērt ar Mozilla Firefox). Info par 
programmas lietošanu: http:/www.odo.lv/forum/posts/list/96.page

Mācību kursa „GnuCash” (http://odo.lv/Training/Gnucash) mā-
cību materiāli ir veidoti atbilstoši mūžizglītības prasībām, tie ir 
pastāvīgi pieejami ikvienam tīmeklī, lai katrs sev ērtā laikā un vie-
tā tos apgūtu. Ikviens, kurš vēlas mācīties, var piekļūt šiem mate-
riāliem brīvi, nav nepieciešams ne lietotājvārds, ne parole. Mācību 
materiāli ir gan video prezentācijas, gan teksta formāta veidā. Šos 

mācību materiālus var izmantot, pastāvīgi apgūstot mācību kursu 
„GnuCash”. Mācību materiāls ir veidots, tā, lai nepieciešamības 
gadījumā varētu konsultēties par atsevišķām tēmām, nosūtot jau-
tājumu par kursu – ierakstot to komentāra lodziņā. Tas ir pieejams 
ikvienam, bez īpašas reģistrācijas. Papildu tam ir iespējams lūgt 
palīdzību par sistēmas izmantošanu forumā – sadaļā “Vēlos palī-
dzību”. Forumā tiek regulāri paziņoti arī jaunumi par aktualitātēm 
sistēmas izstrādē. 

Ja pieteiksies vairāk interesentu, ir iespēja jūnijā Ķegumā orga-
nizēt semināru klātienē. 

Bez tam mācībām darbam ar šo programmu 82 stundu apjomā 
var arī saņemt Nodarbinātības valsts aģentūrā mūžizglītības kupo-
nu. To realizē sabiedriskā labuma biedrība “Attīstības un inovāci-
ju mācību centrs”. Neformālās izglītības programmas nosaukums 
”Grāmatvedības pamati, izmantojot atvērta koda grāmatvedības 
programmu GnuCash”. Vairāk informācijas: http://www.nva.gov.
lv>> nodarbinātajiem>> neformālās izglītības programmu saraksts.

Ilze Avotiņa,
projekta koordinatore
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ĶEGUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
2013. – 2019. GADAM IZSTRĀDES GAITA 

Ķeguma novada dome kopīgi ar SIA „NK konsultāciju birojs” 
ir uzsākusi un turpina intensīvi strādāt pie Ķeguma novada attīs-
tības programmas 2013.-2019. gadam. Šobrīd ir pabeigta iedzī-
votāju aptauja, kurā tika iesaistīti vairāk kā 300 respondenti visā 
novadā, un šobrīd tiek apkopoti aptaujās iegūtie rezultāti. 

Lai izzinātu iedzīvotāju viedokļus par to, kas mums patīk no-
vadā, ar ko lepojamies, kas traucē, ko un kādā veidā vēlētos uzla-
bot, februārī notika iedzīvotāju apspriedes katrā novada teritorijā: 
Tomē, Birzgalē, Rembatē un Ķegumā, kur kopumā sanāksmēs pie-
dalījās 123 cilvēki. Sanāksmēs tika saņemtas vairāk kā 65 idejas 
novada attīstībai, iedzīvotāji vērtēja arī novada attīstības trūkumus 
un aktuālākās nepieciešamības. Darbs pie sanāksmju rezultātu 
analīzes turpinās un novada iedzīvotāju vēlmes noteikti veidos at-
tīstības programmas pamatu.

Īsumā par svarīgāko katrā sanāksmē. 
Tome 16.februāris, 35 dalībnieki

Aktuālākās risināmās problēmas
• neapmierinošs sabiedriskais transports uz Ķegumu (17 balsis)
• nav pieaugušo izglītības programmu (12)
• apdraudēta Tomes skolas izmantošana nākotnē (11)
• nav ceļmalas tirdzniecības vietas Tomē un Bekuciemā (9)

Idejas
1. Uzņēmēju kooperācija – pašvaldībai būtu jāuzsāk organizēt uzņē-

mēju tikšanās, kuras tālāk turpinās paši uzņēmēji, uzņēmējiem būtu 
nepieciešams kooperēties (piemēram, lauksaimniecības u.c. tehnika, 
kopīgi iegādāti agregāti, kopīgi mārketinga pasākumi, noieta tirgus 
meklējumi, savstarpēja apmainīšanās ar pakalpojumiem).

2. Labiekārtotu vai aprīkotu tirdzniecības vietu izveide Tomē un Beku-
ciemā, Rīga-Jaunjelgava šosejas malā.

3. Dienas centra izveide Tomē (ļoti aktuāls jautājums; jāpiebilst, ka 
Ķeguma novada domei ir izdevies piesaistīt ES līdzekļus un šovasar, 
dienas centra izbūve tiks uzsākta).

4. Par Tomes skolas nākotni tika izstrādāts vesels rīcības plāns – izvei-
dot skolēnu internātu ēkas 2.stāvā (tādējādi tiktu saglabātas nepie-
ciešamās darba vietas, piemēram, virtuvē, apkopējai, saimniekam, 
audzinātājām u.c.), 1.stāvā varētu izvietot Tomes bibliotēku, tādējā-
di nodrošinot labāku pieejamību, un paredzēt telpu pieaugušo apmā-
cību organizēšanai dažādu mācību kursu organizēšanai.

5. Ķeguma baznīcas celtniecības pabeigšana.
6. Sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošana novada iekšienē un uz 

kaimiņu novadu apdzīvotajām vietām.
7. Ūdenssaimniecības attīstība Tomē.
8. Infrastruktūras tīklu renovācija un iespējamā paplašināšana.
9. Interesants priekšlikums izskanēja arī par to, ka nepieciešams iz-

veidot sabiedriskās kārtības sargu vienību, kas sadarbībā ar novada 
domi nodrošinātu kārtību novadā.

Birzgale 21. februāris, 28 dalībnieki
Aktuālākās risināmās problēmas
• neapmierinoša ceļa uz Ķegumu kvalitāte (14 balsis)
• nav dienas centra (10)
• Birzgalē nav zobārsta, pediatra pakalpojumu (9)

Idejas
1. Ķegumā organizēt lauksaimniecības produktu sākotnējo pārstrādi.
2. Ķegumā regulāri organizēt lauksaimnieku tirdziņus.
3. Sakārtot novada pārziņā esošos ceļu, t.sk. novadgrāvjus gar ceļiem, 

iesaistot šajos darbos novada bezdarbniekus.
4. Uzlabot Birzgales ceļu kvalitāti, veidojot gājēju un veloceliņus, kas 

ved no Birzgales uz visām ciemā nozīmīgajām iestādēm 

(skola, bērnudārzs, veikals, ). Attīstīt veloceliņu Ķegums – Jelgava.
5. Uzlabot ielu apgaismojumu Birzgalē.
6. Rekonstruēt Birzgales katlu māju.
7. Pašvaldībai savu iespēju robežās veidot darba vietas, jo īpaši Birz-

galē (2x). Šeit gan būtu jāatzīmē, ka pašvaldības funkcija nav darba 
vietu izveidošana. Un būtu vērts atcerēties, ka pašvaldības darbinie-
kiem atlīdzība tiek maksāta no pašvaldības  (tātad visu mūsu kopē-
jā) budžeta, kas ir no mūsu pašu nodokļu maksājumiem.

8. Veidot SPA centru „Pirts veselības uzturēšanai – Latviskā dzīves 
ziņa”. Publiskās pirts izveide Birzgalē (2x)

9. Pašvaldības iedzīvotāju izglītošana ar interneta starpniecību, pašval-
dības telpās.

10. Dienas centra izveide Birzgalē (nomazgāties, veļas mazgāšana un 
tml.) (5x). Bērnu dienas centra izveide Birzgalē. (3x)

11. Rotaļu laukuma rekonstrukcija Birzgales bērnudārzā.
12. Skeitparka izveide Birzgalē, pie Tautas nama (2x). Fitnesa kluba iz-

veide Birzgalē. Hokeja un florbola laukumu izveide  Birzgalē.
13. Zobārstniecības un pediatra kabineta izveide Birzgalē.

Rembate 28.februāris, 22 dalībnieki
Aktuālākās risināmās problēmas
• neapmierinoša ceļa kvalitāte uz Lielvārdi un Ķegumu (16 balsis)
• pašvaldība nesadarbojas ar saviem uzņēmējiem (7)
• pieejams tikai mobilais internets (6)

Idejas
1. Aktivizēt sadarbību ar novada uzņēmējiem (komersantiem, paš-

nodarbinātajiem), apzinot un apkopojot informāciju par tiem no-
vada iedzīvotājiem, kas darbojas komercjomā un kuri vēlas aktīvi         
darboties.

2. Attīstīt infrastruktūru, apzinot esošo situāciju. Zemes ceļa posmu no 
Rembates uz Ķegumu un Lielvārdi rekonstrukcija, asfaltēšana (5x). 

3. Rembates infrastruktūras sakārtošana, labiekārtošana un                            
apzaļumošana.

4. Nodrošināt sabiedrisko transportu cilvēkiem pēc darba – uz Rembati 
no Ķeguma un Lielvārdes stacijām.

5. Organizēt novada sadarbību ar Lielvārdes lidlauka apsaimniekotā-
jiem, piesaistot finansiālu atbalstu ceļu infrastruktūrai.

6. Iztīrīt Kazupi, kur 40 gadus krājušās Rembates notekūdeņu dūņas. 
Pašlaik upe applūdina lielu platību.

7. Organizēt regulāras pašvaldības kopā sanākšanas ar novada iedzīvo-
tājiem sasāpējušo jautājumu risināšanai.

8. Apvienot Ķeguma un Lielvārdes novadus.
9. Veicināt pašu novadā ražotās produkcijas izmantošanu, pirms tam 

pašvaldībai jāapzina un jāpopularizē pašu uzņēmumus.
10. Uzlabot Ķeguma novada domes darbību, lai tā apgūtu vairāk             

ES fondus. 
11. Novirzīt finanšu līdzekļus minimālo prasību nodrošināšanai visā  

novadā.Veidot komisiju līdzekļu izmantošanas kontrolei. 
12. Veidot veco ļaužu pansionātu Rembates centrā (pagasta mājā vai ve-

cajā ēdnīcā), šeit veidojot arī pakalpojumu centru. Jāatzīmē, ka Soci-
ālās aprūpes centru paredzēts izbūvēt Rembates skolas internāta ēkā. 
Šim mērķim ir gan piesaistīti ES fondu līdzekļi, gan arī ieplānoti 
novada budžeta līdzekļi (135 000 Ls apmērā), lai jau šogad pārceltu 
SAC uz labiekārtotām un cilvēka cienīgām telpām.

Ķegums 1. marts, 38 dalībnieki
Aktuālākās risināmās problēmas
• aktīvi jāizstrādā plānojums Liepu alejā (20 balsis)
• nav dienas centra (8)
• augstas siltuma cenas (7)

Idejas
13. Izveidot Ķegumā sadzīves pakalpojumu sniegšanas centru, kur vie-

nuviet darbotos kurpnieks, frizieris, šuvējs, kosmetologs, ķīmiskā 
tīrītava u.c.

14. Lielveikala + kafejnīcas un informācijas centra izveide, ban-
kas filiāle, grāmatnīca Ķegumā. Piemēram – Liepu alejā 5 vai                                   
Lāčplēša ielā 2.

15. Biodegvielas (piem. granulu) ražotnes izveide, šādi veicinot lauk-
saimniecības un mežsaimniecības attīstību.

16. Brīvprātīgas vai ļoti lētas lietotā apģērba / mantu apmaiņas centra 
izveide. Zupas virtuves izveide.

17. Svešvalodu kafejnīcas / klubiņa izveide.
18. Izglītojošu programmu organizēšana dažādām iedzīvotāju grupām.
19. Ar izpratni attiekties pret cilvēkiem, jo nereti domē strādājošie nevē-

las runāt un netur savus solījumus.
20. Teritorijas plānojuma korekcija, pārvietojot industriālo zonu prom 

no pilsētas centra un izvēloties tai vietu, kur rūpniecība var reāli un 
netraucēti attīstīties.

21. Pilnveidot informācijas sniegšanu novada iedzīvotājiem par attīstī-
bas iespējām, piemēram, Rembatē.

22. Attīstīt Ķeguma pilsētas centru, atbrīvojot centru no, piemēram,     
garāžām. Ķeguma centra labiekārtošana, veidojot puķu dobes, parku.

23. Veidot sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu.
24. Racionāli veidot kultūras dzīvi, apvienojot tautas nama, baznīcas un 

skolas iespējas, attīstot tūrisma pakalpojumus.
25. Pabeigt Ķeguma baznīcas celtniecību (3x). Uzlabot Ķeguma ielu in-

frastruktūru, t.sk. uzlabojot infrastruktūru pie baznīcas. Veikt jaunu, 
izglītotu un darboties gribošu cilvēku aptauju, lai noskaidrotu, kā 
novadā veidot uzņēmējdarbību, jaunus uzņēmumus.

26. Paplašināt Ķeguma tautas namu, veidojot jaunu zāli.
27. Izveidot sociālo centru Rembatē.
28. Veidot divlīmeņu krustojumu A6, dzelzceļš, P85 un jaunu tiltu lej-

pus Ķeguma HES.
29. Rekonstruēt siltumapgādes sistēmas Ķegumā un Rembatē.
30. Sakārtot novadā drenāžas un meliorācijas sistēmas.

Izvērtējot apkopoto informāciju un idejas, jāsecina, ka novada 
iedzīvotāji ir ražīgi pastrādājuši un patiešām cilvēkiem ir idejas, 
kā attīstīt Ķeguma novadu, ir savs redzējums uz lietām. Ķeguma 
sanāksmē vēlreiz varēja pārliecināties, ka ļoti trūkst domes komu-

nikācijas ar iedzīvotājiem, jo bieži vien savstarpējā nesaprašanās ir 
tikai pārpratums. Pozitīvi ir tas, ka mēs, domes pārstāvji, varējām 
pārliecināties, ka mūsu domas daudzējādā ziņā saskan, jo vairākas 
sanāksmēs izteiktās idejas šobrīd jau tiek realizētas dzīvē vai tuvā-
kajā laikā tiks uzsākta to īstenošana.

Ļoti liels paldies visiem sanāksmju dalībniekiem, gan par iz-
teikto kritiku, gan laba vēlējumiem, īpaši paldies tiem iedzīvotā-
jiem, kuri ne tikai kritizēja, bet palika arī uz sanāksmes otro daļu 
un ražīgi pastrādāja, izklāstot un analizējot savas idejas, kā uzlabot 
mūsu kopīgās mājas – mūsu novadu.

Ņemot vērā izteiktos aizrādījumus un ierosinājumus biežāk 
tikties un kopīgi apspriesties par darāmajiem darbiem, esam ieplā-
nojuši nākamās tikšanās.

Nobeigumā vēlos atgādināt, ko teica Ķeguma tikšanās reizē 
Ilona Raugze, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas pārstāve: „Strādājot pie Novada attīstības programmas ir 
svarīgi atcerēties, ka tā ir Novada attīstības, nevis pašvaldības at-
tīstības programma. Tāpēc jāsaprot, ka attīstības programmā nevar 
iekļaut tikai un vienīgi pašvaldības pienākumus un uzdevumus. Uz 
programmu ir jāskatās kopumā, un ikvienam ir jāveic kāds svarīgs 
uzdevums, lai novads attīstītos.”

 Tātad ne tikai domei ir jārūpējas par programmā ietverto uz-
devumu izpildi, bet ikvienam mums ir jāpadomā, ko es, novada 
iedzīvotājs, varētu paveikt, lai mūsu novadā arī cietiem būtu la-
bāka dzīve, lai novads attīstītos, lai tas kļūtu sakoptāks, patīka-
māks mūsu dzīvei, lai mēs visi varētu lepoties, ka dzīvojam šeit                 
– Ķeguma novadā.

Informāciju pēc sagatavotajām tikšanās atskaitēm apkopoja
 N. Sniedze,

Ķeguma novada domes izpilddirektore

Ķeguma novada dome aicina iedzīvotājus
uz kārtējo tikšanos ar domes pārstāvjiem

un deputātiem, lai diskutētu par
aktualitātēm novada attīstībai

Tomē – 5. aprīlī plkst. 18.00 Tomes tautas namā
Birzgalē – 10. aprīlī plkst. 18.00 Birzgales tautas namā

Rembatē – 17. aprīlī plkst. 18.00 Rembates pakalpojumu centrā;
Ķegumā – 24. aprīlī plkst. 18.00 Ķeguma KNV

ĶEGUMA NOVADA DOME
aicina darbā Centralizētajā grāmatvedībā

EKONOMISTU / I
Galvenie darba pienākumi: 

- sagatavot pašvaldības budžeta projektu un veikt 
apstiprinātā budžeta izpildes uzraudzību

- aprēķināt pašvaldības sniegto pakalpojumu izmaksas
- plānot finanšu plūsmas tekošo izdevumu un investīciju 

projektu nodrošināšanai.
Prasības:

- augstākā izglītība ekonomikas specialitātē
- pieredze (vismaz 2 gadi) finansista vai ekonomista darbā
- labas datorprasmes: MS Office (Word, Excel), 

grāmatvedības lietojumprogrammas
- teicamas latviešu valodas zināšanas
- prasme organizēt savu darbu, augsta atbildības sajūta 

precizitāte un atsaucība
- labas saskarsmes spējas
- vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijās

Piedāvājam:
- stabilu atalgojumu, sociālās garantijas
- profesionālās pilnveides un apmācības iespējas

Pieteikumus (pievienojot CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošo 
dokumentu kopijas) lūdzam iesniegt Ķeguma novada domē,
Lāčplēša ielā 1, personāla speciālistei līdz š.g. 30.martam.

Papildus informāciju par vakanci var saņemt, zvanot pa
tālr.65055443, mob.25429865,  e-pasts: dome@kegums.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS
aicina darbā sociālos darbiniekus: 

1 amata vieta (pilna darba slodze) Rembatē
1 amata vieta uz laiku (pilna darba slodze) Ķegumā
2 amata vietas (pusslodze) Ķegumā un Birzgalē

Prasības pretendentam:
- atbilstoši „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma” 41.panta prasībām
- augsta atbildības sajūta, spēja uzņemties iniciatīvu un 

atbildību
- prasme strādāt ar datoru un biroja tehniku
- labas komunikācijas spējas un teicama saskarsmes kultūra
- prasme strādāt komandā
- iepriekšējā darba pieredze sociālajā dienestā tiks uzskatīta 

par priekšrocību

Piedāvājam:
- Pozitīvu, atvērtu darba vidi
- Kolēģu atbalstu
- Iespēju īrēt pašvaldības dzīvokli Rembatē un Birzgalē

Gaidām Jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu 
dokumentu kopiju līdz š.g. 30.martam Ķeguma novada sociālajā 

dienestā, Komunālā ielā 3, Ķegumā, Ķeguma novadā, LV 5020.
Tālrunis uzziņām 65038898 (dienesta vadītāja V.Kļava)
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NOTIKUMI ĶEGUMA
KOMERCNOVIRZIENA 

VIDUSSKOLĀ
Pēc ziemas brīvlaika pilnā sparā atsākās darba cēliens Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolā (ĶKNV). 
Lai atvieglotu un dažādotu mācību procesu, janvārī – febru-

ārī notika projektu dienas. 1.-5.klašu skolēni pētīja veselīga dzī-
vesveida pamatus. Klašu audzinātājas bija izdomājušas dažādas 
aktivitātes, piemēram, veselīgas maltītes gatavošana, mācību 
ekskursijas organizēšana uz pārtikas ražošanas un dārzeņu pār-
strādes rūpnīcu, aptaujas veikšana par veselīgu uzturu u.c. 6.-7.
klases skolēni veica skolotāju un tehnisko darbinieku aptauju un  
anketēšanu, gatavojoties rudenī paredzētajam skolas 65 gadu ju-
bilejas salidojumam. Tradicionāli 8.klašu skolēni pievērsās tēmai 
par tālākizglītību un karjeras izvēli. Savukārt 9. un 12.klašu sko-
lēni piedalījās eksāmenu modelēšanā, kas palīdzēja izjust īstā ek-
sāmena atmosfēru. 10.klases skolēni uzsāka darbu pie zinātniski 
pētnieciskā darba rakstīšanas, bet laimīgie 11.-tie savus ZPD sek-
mīgi aizstāvēja komisijas priekšā. Trīs labākie darbi tika nosūtīti 
uz Pierīgas reģionālo vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu 
zinātniski pētnieciskās darbības konkursu.

13. – 17. februārī SKOLĒNU PADOME rūpējās par Valentīn-
dienas jeb, precīzāk sakot, Valentīnnedēļas svētku noskaņu. Katra 
nedēļas diena tika pasludināta par īpašu: pirmdiena – rūtainā vai 
svītrainā diena (skolēni izvēlējās atbilstošu apģērbu), otrdien – 
sarkanā un sirsniņdiena, trešdien – čību un pidžamu diena, ceturt-
dien – trako frizūru diena, piektdien – masku diena. Svētku nedēļa 
beidzās ar masku balli.

20. februārī ĶKNV skolēnu vecāki tika aicināti uz VECĀ-
KU DIENU. Dienas ietvaros piedāvāja apmeklēt mācību stundas, 
veikt individuālās sarunas ar skolotājiem, skolas administrāciju un 
atbalsta personālu, piedāvāja atklātā koriģējošās vingrošanas stun-
da (paldies skolotājai Norai Brīvei), tika atklāta skolēnu radošo 

darbu izstāde (paldies skolotājiem Ainai Zagorskai un Kasparam 
Trencim, kā arī visām sākumskolas skolotājām), sniedza informā-
ciju par speciālā pedagoga un logopēda darbu skolā (paldies sko-
lotājām Onai Rislingai un Mārai Andersonei), piedāvāja ekskursi-
ja pa skolu (paldies skolotājai Aigai Gūtmanei) un skolas muzeja 
apmeklējums (paldies skolotājai Mārai Andersonei). Jāatzīst, ka 
interese no vecāku puses nebija ļoti liela, taču tie, kuri apmeklēja 
piedāvāto pasākumu, bija apmierināti. 

2. martā 12. klašu skolēni saņēma skolas žetonus – gredzenus 
ar ĶKNV simboliku kā piederības apliecinājumu. Topošiem ab-
solventiem nu jāpieliek visi spēki un jāgatavojas pēdējam svarī-
gam cēlienam vidusskolas dzīvē! Pirmo reizi skolas vēsturē žetona 
vakarā skolēni parādīja prasmes, ko bija apguvuši mākslinieciskās 
pašdarbības stundās. Ar Sandras Bērziņas palīdzību divpadsmitie 
iestudēja nelielu izrādi pēc R.Blaumaņa „Brīnumzālīte” motīviem 
– muzikālo priekšnesumu papildināja kinofilmas fragmenti. Uzve-
dumā neizpalika humora elementi un piemēroti, interesanti tērpi. 
Īpašs pārsteigums – zēni un meitenes spēlēja mainītās lomās.

12. – 18. martā skolēni baudīja pavasara brīvlaiku, lai ar jau-
niem spēkiem atsāktu mācības! 

Oksana Grimaļuka-Nazarova,
 direktora vietniece

Aicinājums nākošo pirmklasnieku vecākiem!
Šā gada 3. aprīlī plkst. 18.00 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas aktu zālē 

skolas administrācija un pedagogi rīko pirmo tikšanos ar 2012./2013. mācību gada 
1. klases skolēnu vecākiem.

Cerot uz sadarbību, skolas direktors

Skolēns – pētnieks
Atklājot sev vēl nezināmo mācību pro-

cesā, apkārtējās vides un sadzīves procesā, 
skolēns kā pētnieks apgūst kaut ko jaunu. 
Zinātniski pētnieciskie darbi tiek organizēti 
ar mērķi padziļināt skolēnu zināšanas dažā-
dos mācību priekšmetos, iepazīties ar mūs-
dienu jaunākajām pētnieciskā darba meto-
dēm skolā, kā arī veidot prasmi patstāvīgi 
strādāt, kas diemžēl trūkst mūsdienu jau-
natnei, kas vēlas labumus iegūt bez darba.

Ir daudz skolu, kurās jau vairākus gadus 
skolēni veic zinātniski pētnieciskos darbus 
un tāpēc šo darbu veikšanā jau iedibināta 
noteikta kārtība, tāda ir arī Ķeguma skolā. 
Mūsu skola praktizēja pētniecisko darbu 
izstrādi visa vidusskolas kursa laikā – sākot 
no 10. klases un beidzot 12. klasē – projek-
tu nedēļas laikā, tomēr skolas administrāci-
ja un zinātniski pētniecisko darbu vadītāji 

uzskata, ka 12. klasē nebūtu vēlams sko-
lēnus noslogot ar papildu darbu, tāpēc no 
2011./2012.mācību gada darbs norisināsies 
10. un 11. klasē.

Šogad visvairāk darbu tika izstrādāti 

dabaszinātnēs un ekonomikā, bet jaunieši 
nebaidījās arī no kultūras vēstures, mūzi-
kas, arhitektūras un svešvalodas. Interesan-
ti un zinātniski pamatoti darbi bija izstrā-
dāti bioloģijā: „Cilmes šūnas” (S. Ūzule), 
„Miega trūkuma ietekme uz cilvēka orga-
nismu” (A. Stanka), „Cukura diabēta ietek-
me uz cilvēka dzīves kvalitāti” (S.Brīze, K. 
Andersone); ķīmijā: „AA bateriju ietekme 
uz ūdens ķīmisko vidi” (J. Martinovs), 
„Ziepju pagatavošana mājas apstākļos” 
(P.Jēkabsons), kā arī citos mācību priekš-
metos: „Arhitektūras stili Vecrīgas ap-
būvē 12. – 17. gadsimts” (K. Gūtmanis), 
„Anglicisms latviešu valodā” (Ē.Tropa, 
A.Kļava.). Liels paldies no audzēkņiem 
darba vadītājiem!

Labākie darbi ir izvirzīti uz Pierīgas re-
ģionālo skati. Lai veicas – ieguldītais darbs 
droši vien attaisnosies!

A.Ābols,
Dabaszinātņu metodiskās komisijas vadītājs, 

ķīmijas skolotājs 

UZ HOKEJU!
Hokeja klubam Dinamo Rīga ir apsvei-

cama un lieliska tradīcija aicināt skolēnus 
piedalīties radošajā konkursā skolām „Mā-
cies labi un atbalsti Dinamo klātienē”, kurā 
tā dalībniekiem jādemonstrē sava izdoma 
un aktivitāte, fanojot par Dinamo Rīga 
komandu. Skolēniem, apmeklējot Dinamo 
Rīga mājas spēles, jāsagatavo speciāli līdzi 
jušanas plakāti,  tērpu  noformējumi, ori-
ģināli saukļi, kā arī maču laikā jāizceļas ar 
īpašu atraktivitāti  un citiem interesantiem 
risinājumiem komandu atbalsta nodrošinā-
šanai. Šī konkursa mērķis ir veicināt sko-
lēnu interesi par sportu un ar savu klātbūtni 
atbalstīt hokeja komandu Dinamo Rīga mā-
jas spēļu laikā, kā arī motivēt skolēnus sek-
mīgi mācīties, lai varētu klātienē apmeklēt 
Dinamo Rīga mājas spēles, jo klases audzi-
nātājam ir tiesības atteikt skolēnam dalību 
konkursā, ja viņa sekmes mācībās vai uzve-
dība ir neapmierinoša. 

Tā nu mēs, 12.c, 8.c un 5. klases no 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, ar 

saukli „TIKAI RĪGA, TIKAI DINAMO!” 
uz lūpām, 19. februārī devāmies ilgi gaidī-
tajā piedzīvojumā uz Arēna Rīga halli.

Mūsu skolas izglītojamie bija pamanā-
mi skolu konkursa konkurencē, ierodoties 
uz spēli „bruņojušies” ar krāsainiem pla-
kātiem un saukli  „Ķegums par Dinamo 
Rīga”. Atbalstot mūsu hokejistus, balsis un 
enerģija netika žēlota. 

Lai arī mūsu komanda zaudēja Maska-
vas apgabala komandai Atlant, visam cauri 
mēs guvām emocijas, emocijas, emocijas! 
Skolēniem acis mirdzēja ne tikai no tā, kas 
notika uz spēles laukuma, bet arī no visa 
tā, kas notika visapkārt. Protams, gandrīz 
10 000 fanu un īpašie fanu „uzmundrinā-
tāji” – ragana Jurčiks un Dinamo talismani 
Arēna Rīga hallē, radīja īpaši pacilātu at-
mosfēru.

5. klases skolēni pēc spēles minēja, ka, 
skatoties televīzijā, hokejisti izskatās mazā-
ki, bet hallē lielāki. Visiem patika, kā mūsu 
komandas spēlētāji ar īpašu gaismu šovu, 
sākoties spēlei, ieslidoja laukumā.

Dāvis no 5. klases atceras: „Doties uz 
Dinamo Rīga spēli, bija jautri, jo atbalstīt 
savējos ir goda lieta. Un, protams, pats la-

bākais ir pats hokejs un ragana Jurčiks, kurš 
visas spēles garumā uzmundrināja fanus un 
arī mūs Arēna Rīga hallē. Visiem, vismaz 
divas reizes gadā, būtu jābrauc un jāatbals-
ta Dinamo Rīga hokejisti. Noteikti gribu 
braukt vēl!”

Savukārt Elīna no 5. klases saka: „Man 
ļoti patika šī spēle, bet žēl, ka mūsu hokeja 
komanda zaudēja ar 2 pret 4. Bija ļoti inte-
resanti skatīties hokeju, jo to es darīju pir-
mo reizi mūžā. Ceru, ka šādi braucieni kļūs 
par klases tradīciju!”

Visbeidzot, jāsaka milzīgs paldies Di-
namo Rīga klubam, kas organizē šādu kon-
kursu un dod iespēju skolēniem apmeklēt 
spēles tikai par 1 LVL. Ņemot vērā skolē-
nu vecāku pašreizējās finansiālās iespējas, 
domājams, ne katrs vecāks var savu bērnu 
aizvest uz hokeja spēlēm, pērkot biļetes ka-
sēs. Bez tam, tas ir lielisks veids, kā saliedēt 
klasi kopīgam mērķim, gatavojoties spēlei 
un esot uz vietas hallē, skandinot atbalsta 
saukļus. Arī sava deva patriotisma tur no-
teikti ir, gan dziedot Latvijas himnu, gan 
atbalstot mūsējos-latviešus!

Dzintra Germa-Lemese,
5.klases audzinātāja
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Tomberg’ 
kundze 

Laikā, kad sievieti pagodinošā uzruna 
kundze bija jau tiktāl izskausta, ka radīja 
izbrīnu, jo visur skanēja biedrenes, pilso-
nes, vai vienkārši uzvārdu (vai pat uzvār-
da sagrozījumu) pielietojums, es Ķegumā 
sastapu sievieti, kas šo pagodinošo vārdu 
nebija zaudējusi arī padomju laikā. Nē, 
viņu neviens nenosauca par Tomberģieni, 
bet vēl aizvien un visu viņas bagāto mūžu 
godāja par Tomberg’ kundzi. 

Jau 1934. gadā, kad Ķeguma spēkstaci-
jas būve vēl bija tikai izpētes un sagatavo-

šanas stadijā, Herberts Tombergs ar ģimeni 
ieradās toreiz vēl esošajā Rembates pagas-
tā, lai visu savu mūžu, savas zināšanas un 
mīlestību veltītu šai vietai, šim mūsu valsts 
grandiozajam projektam. Vēl ļoti jauns, bet 
jau precējies, un ģimenē bija arī maza mei-
tenīte. Viņi piedzīvoja, kā Ķeguma spēksta-
cija no projektiem un rasējumiem, tapa par 
Latvijas gigantu, visas nācijas lepnumu un 
cerību, kā šī gadsimta celtne no giganta 
kļuva par drupu kaudzi, tad atkal atdzima 
un darbojās, dodot gaismu un enerģiju.

Herbertu Tombergu kā buržuju varas 
pārstāvi no pilnīgas padzīšanas glāba vien 

izcilās zināšanas un pieredze, jo celtniecī-
bas laikā, viņš piedalījās visos ar hidrobū-
vi saistītajos darbos un skaitījās vienkārši 
neaizstājams. Padomju varai ar to bija jā-
rēķinās, bet represijas neizpalika. Nē, viņu 
neiznīcināja fiziski, vien nepārtraukti pa-
zemoja gan viņu, gan ģimeni. Veselību un 
nervu sistēmu grāva biežās pratināšanas, 
un, lai kaitētu ģimenes sadzīvei, padzina no 
prestižā dzīvokļa Liepu alejā, pat apbūves 
gabalu pieticīga mājokļa celšanai nedeva.
To drīkstēja saņemt vēlākos gados znots, 
un tā Kuģu ielā tik tuvu mīļajai Daugavai 
sāka celties Tomberga paša izlolotā māja.

1956.g. Tombergi vēl dzīvoja meža mā-
jiņā „Krikšos”, apmēram pāris kilometru 
attālumā no spēkstacijas. Pa dubļiem, lietu 
un sniegiem bija vien jāmēro ceļš uz dar-
bu un atpakaļ, bet tajā gadā ļoti sarežģītais 
palu laiks pagāja uz Daugavas komandtilta, 
un tās bija diennakts dežūras, par kurām 
jūsmīgi runāja visi, cik prasmīgi aizlaisti 
ledus krāvumi, kā pasargāts tilts un aizvari. 

Tomberg’ kundze nebija tehniska sie-
viete, viņu pazina kā labu audēju, kā sa-
biedrībā iecienītu, ļoti aktīvu un ļoti pozitī-
vu cilvēku. Savā laikā, padomijas pirmajos 
gados pēc kara Tomberg’ kundzei pat iz-
devās pāris gadus pabūt Ķeguma kultūras 
nama vadītājas godā. Tad latviešu kori, an-
sambļi un dramatiskie pulciņi tika veidoti 
latviskā garā. Tas, protams, nebija pieņe-
mami un tad vadības groži tika nodoti Gor-
dijenko Ludmilai. Tomberg’ kundze daudz 
neskuma un vienmēr atrada kādu vietiņu 
un jomiņu, kur piestrādāt. Vienmēr glīti 
frizēta, koptiem uzacu lokiem, tāda man 
atmiņā ir šī smaidīgā, optimistiskā kundze, 
kas nekad nevienu neaprunāja, un, aptiekā 
ienākusi, vienmēr centās pavēstīt kādu labu 
ziņu, vai nu par vakarā rādāmu interesantu 
filmu, vai svaigi izdotu grāmatu, ko sagād-
nieki, viņas bērni, atveduši no Ogres grā-
matnīcas. Es augstu vērtēju viņas uzskatus, 
arī to, ka sieviete nekādos dzīves posmos 
nedrīkst nolaisties, viņai bija pārliecība, ka 
labi sakopts ārējais izskats ir sievietes paš-
apziņas cēlājs, un to ar savu piemēru mums 
visiem pierādīja. Viņa bija iejūtīga vecmā-

miņa, tādēļ mums netrūka sarunu arī par 
viņas mazbērniem, kas bija viena vecuma 
ar maniem bērniem.

Ka Tomberg’ kundze spēj būt nesavtīga, 
pārliecinājāmies, kad sākās puķu audzēša-
nas bums. Visus spārnoja doma, ka Latvi-
ja varētu būt padomijas mazā Holande un 
jaundibinātajā Dārzkopības Biškopības 
biedrībā stājās visi, kas nebaidījās darba, 
kam zemes kopšana bija pa prātam un kas 
puķu sīpolu tirdzniecībā redzēja iespēju 
uzlabot savu materiālo stāvokli. Tas prasīja 
milzīgu sagatavošanas darbu. Vajadzēja ne 
vien darbiniekus, bet arī telpas. Tomberg’ 
kundze puķu sīpolu pieņemšanas punk-
tam ziedoja savu aušanas istabu. Tur tagad 
aušanas stāvu vietā gar sienām izvietojās 
plaukti puķu sīpoliem, un no malu malām 
nāca puķu sīpolu audzētāji ar savām sīpolu 
zeķēm. Par telpu īri neviens nerunāja, no 
Tomberg’ kundzes puses tas bija tāds labas 
gribas žests. Protams ar laiku biedrība va-
rēja pati izveidot pieņemšanas punktu, bet 
pirmais Ogres rajonā bija Kuģu ielas nami-
ņā, un vakaros neviens cits kā pati saim-
niece mazgāja pielāčotās telpas, neprasot: 
„Kas man par to būs, cik samaksāsiet?”

Tombergs, savu māju projektējot, bija 
paredzējis, lai austošās saules sveiciens 
viņa čaklajai sievai būtu jau virtuvē, bro-
kastis gādājot. Tā arī sanāca, ka virtuve bija 
Tomberg’ kundzes karaļvalsts, kur vienmēr 
garšīgi smaržoja, kaut kas cepās un sautē-
jās, kur tika kulti un putoti bezgala garšīgie 
saldie, ar ko palutināt mazbērnus.

Arī man patika pasēdēt mājīgajā virtu-
vē, kur pati saimniece sasārtusi un smai-
dīga kaut ko meistaroja, cienāja ar mutē 
kūstošiem, pašas ceptiem cepumiem un ne-
liedza tikai sev zināmos kulinārijas noslē-
pumus arī citiem. No viņas es iemācījos pa-
gatavot gaļas veltnīšus ar vienreizēji labu 
garšu, ko piedod tāds nieks, kā sagrauzdēta 
maizes garoziņa. Dažādo krēmu un pudiņu 
receptes šai saimniecei nebija jāmeklē grā-
matās, tās bija tepat atmiņā, katram devīgi 
pasniedzamas. 

Šodien mēs mēdzam apgalvot, ka pa-
domju laikos īsti patiesu draudzību bijis 
ļoti maz, tikai vajadzīgi cilvēki un nebei-
dzama blatu sistēma, bet varu apgalvot, 
ka tie cilvēki, kas vēl nāca no neatkarības 
gadiem un saglabāja savu latviskumu arī 
tajā bargajā laikā draudzējās, mācīja arī 
savus bērnus un mazbērnus būt vienotiem 
savā tautā savās ģimenēs. Tomberg’ kundze 
bija kā tāds piemērs labvēlīgai sadzīvoša-
nai. Nevar noliegt, ka arī Trešā Atmoda un 
Dieva dāvana – neatkarīga, brīva valsts, arī 
bija šo pirmās brīvvalsts apzinīgo pilsoņu 
sapņos izauklēta, savos bērnos un mazbēr-
nos iedēstītā patriotisma rezultāts.

Tomberg’ kundzei bija tā laime baudīt 
atmodas brīnumu. Tautas manifestāciju 
Mežaparkā, Tautas Frontes kongresu, mūsu 
pašu viļņošanos un darbošanos Ķegumā, 
veidojot TF vietējo organizāciju. Kad garī-
gā pacēlumā, mēs turpat arī dibinājām savu 
garīgo draudzi un mācītājs Juris Rubenis 

Tombergu kāzas

Tomberg` kundze ar meitu - Brigitu

Tomberg` kundze ar ģimeni

toreiz stāvēja pie mūsu draudzes šūpuļa, 
tad arī uz Tomberg’ kundzes un viņas ģi-
menes atbalstu varēja paļauties. Viņa ne-
kaunējās pārdzīvojuma asaru, piedaloties 
Baltijas ceļā. Un toreiz, kad manu prieku 
par Atmodas atnākšanu apēnoja vislielākās 
bēdas kādas vien var būt vecākiem, dēla 
zaudējums, viņa mani mierināja tā, kā to 
būtu varējusi darīt mana māte, kas toreiz 
jau bija aizsaulē.

Vēl jau Tomberg’ kundze bija gana 
stipra, gana moža, arī par veselību īpaši 
nesūdzējās, un gadu nasta arī vēl pavisam 
niecīga, bet Dievs viņai bija nolēmis kara-
lienes cienīgu nāvi. Nakts miegā klusi, bez 
mokošām sāpēm, viņa aizgāja tajā saulē, 
kas nekad nenoriet. Varbūt Dievs gribēja 

veco kundzi pasargāt no ģimenes lielajām 
bēdām, zaudējot, tikko no dienesta pārnā-
kušo jaunāko mazdēlu. Meita Brigita no šī 
likteņa trieciena neatlaba, tas pilnīgi laupīja 
viņas dzīves dziņu, viņā vairs nebija ne kri-
patiņas optimisma, visa dzīve, visi cilvēki 
vairs nelikās draudzīgi, drīzāk draudīgi. Nu 
jau arī viņa atdusas blakus savam pastarī-
tim, kas dzīvoja ātri, mira jauns. 

Tombergu un Trenču dzimtas savas ģi-
menes kopā turēšanās tradīcijas turpina. Ja 
kādreiz pēc kapu svētkiem Kuģu ielas na-
miņā, no malu malām sabraukušajai radu 
saimei, galdu klāja Tomberg’ kundze, vēlāk 
meita Brigita, tad tagad tradīciju turpina 
Brigitas vedekla Sandra. 

Silvija GrunteTomberg` kundze ar mazdēliņu

TOMES PUSē
Tomes pusē 2012. gads iesācies darbīgs. Katram mēnesim pa-

redzēts kāds interesants notikums. Janvārī Suntažu amatierteātris 
Sauja viesojās ar izrādi „Teiksma par dzintara gliemežvāku”, feb-
ruārī  gaidītais Valentīndienas pasākums „Amora valsis”, kurā visus 
priecēja atraktīvais muzikants Ašaks, un tad pirmie pavasara svētki 
– Meteņi ar jautrām atrakcijām, mīklu minēšanu un Tomes drama-
tiskā kolektīva sagatavoto izrādi „Trīs asins lāses”, kas tika izrādīta 
mums, latviešiem, tik nozīmīgā dienā – 18. februārī. Gribu pateikt 
lielu paldies kolektīva vadītājai Freibergai, kura spēja sapulcināt 
Tomes jauniešus, kuri ikdienā ir izklīduši pa dažādām Latvijas sko-
lām un vienīgā diena, kuru var veltīt mēģinājumiem, ir sestdiena. 
Tāpēc liels paldies šiem jauniešiem un ceru uz turpmāku sadarbību! 
Lai pasākums patiešām radītu Meteņdienas noskaņu, tautas namu 
piepildīja pīrāgu smarža, kuri tika cepti mazajā tautas nama virtuvī-
tē, te liels paldies jāsaka  Velgai un Jeļenai. 

Referenduma noskaņās Tomes pusi divas reizes apciemoja       
„Latvijas Panorāma”, kura bija dzirdējusi par Tomes puses prob-
lēmām sakarā ar slikto sabiedriskā transporta kustību, kas ietekmē 
cilvēku iespēju nokļūt pie ārstiem uz veikalu. Tā mūsu problēmas 
izskanēja visā Latvijā, kas būtībā jau nav tikai mūsu puses problē-
ma, bet gan visas Latvijas lielā problēma. Laikam kopīgais vieno, 
jo arī uz Ķeguma domes rīkoto pasākumu par novada attīstību, bija 
ieradušies Tomei neparasti daudz cilvēku, lai gan bija darba dienas 
vidus. Patiesi priecē, ka tomeniešiem nav vienaldzīga nākotne un 
Tomes attīstība. Gatavojoties nākošajam pasākumam, Tomes tau-
tas namā ielūza skatuves griesti un uz tās nogāzās „tonna” mēslu 
un putnu skeleti, kas nama bēniņos bija krājušies 60 gadus. Divas 
dienas tautas namā bija mēslu talka, tai sekoja lielā tīrīšana, un ve-
cie skatuves aizkari tika pie kārtīgas ķīmiskās tīrīšanas. Tai 25. feb-
ruārī sekoja ļoti interesants pasākums „Reiz bija kolhozs...” Par to       
tomeniešiem un daugmaliešiem jāsaka liels paldies pasākuma orga-
nizētājiem D. Rudzītei un V. Ozoliņam, kas ieguldīja milzīgu darbu 
pasākuma sagatavošanā un vadīšanā. Pasākums aizkustināja ne ti-
kai bijušo kolhoznieku sirdis, bet arī tos, kas kolhoza laikus pat nav 
piedzīvojuši. Bijušie kolhoza darbinieki dalījās savās atmiņās par 
rosīgajiem darba gadiem siltumnīcās, fermās, tīrumos, darbnīcās, kā 
arī par jautrajām kolhozu ballēm un interesantajām ekskursijām pa 
visu bijušo Padomju Savienību. Lielākā vērtība no tiem laikiem, kas 

visiem palikusi atmiņās, protams, bija tas, ka visiem bija darbs, pat 
skolēni vasarās varēja strādāt un nopelnīt. Sāpīgākais pēc šiem 20 
gadiem ir tas, ka zuduši gandrīz visi saimniecības objekti, tātad arī 
vienas paaudzes darba un mūža ieguldījums, rezultātā, stāstot sa-
viem mazbērniem, ka šeit kādreiz bija siltumnīcas, te fermas, rudzu, 
kartupeļu un biešu lauki, liekas neticami, jo no tā vairs nav nekā, kā 
pasakā „Reiz bija...”

To, ka Tomes pusē var lepoties ar sabiedriskiem un aktīviem 
cilvēkiem, liecina arī citi Tomes pusē notikušie pasākumi, kuru or-
ganizētāji ir vietējie iedzīvotāji. V. Teicāns, kurš vairākkārt Tomes 
pusē uz Līčupes ir organizējis zemledus makšķerēšanas sacensības 
ar sponsoru sarūpētam balvām, siltu tēju un šašlikiem, kas tika cepti 
turpat uz upes, kā arī Līgo dienas pasākumi, kur Viesturs ir bijis 
gan sponsors, gan aktīvs dalībnieks. Slēpošanas sacensības Ratu 
kalnā, kur iniciatori ir bijuši vietējie iedzīvotāji Paegļu un Neimaņu 
ģimene. I. Zemnieks kopā ar Tomes jauniešiem noorganizējis da-
žādas sporta aktivitātes mūsu pusē gan volejbola, gan futbola, gan              
hokeja mačus.

Ļoti interesantus pasākumus ir organizējusi Tomes skola, kas 
šajos pasākumos iesaista arī pārējo sabiedrību. Tāds pasākums, 
piemēram, ir Lāčplēšdienas gājiens. Atmiņā ir palikuši arī daudzie 
Tomes bibliotekāres A.Freibergas veidotie pasākumi: Maizes svēt-
ki, teātra izrādes, latviešu strēlniekiem veltītais pasākums, dzejas 
dienas un vēl citi. Vairākus gadus atpakaļ Tomes pusē darbīgi bija 
arī zivju audzētavu kolektīvi, kuri rīkoja savus svētkus, iesaistot 
lielu daļu sabiedrības. Arī Tomes mežinieku un mednieku rīkotie 
pasākumi ir palikuši atmiņā ar konkursiem un trofeju izstādi tautas 
namā. Tomes lepnums –  R. Andersone, kura ir bijusi iniciatore dau-
dzām interesantām lietām un darbībām, kas risinājušas Tomes pusē. 
Pēdējā laikā Tomes sabiedrību pasākumos iesaista Tomes sieviešu 
klubs „Ābele” ─ Ziemassvētki, Bērnu svētki, amatu un prasmju mā-
cības. Domāju, ka Tomes pagasta cilvēku resursi vēl nav izsmelti un 
noteikti ir vēl daudz radošu cilvēku ar interesantām idejām. Tāpēc 
aicinu Jūs, darbīgos un talantīgos, ar savām idejām Tomes tautas 
namā un kopīgiem spēkiem īstenosim tās sabiedrības labā, jo iegu-
vēji būsim mēs visi! Bet tikmēr tautas nams jūs gaida uz saviem pa-
sākumiem 23. martā „Pavasara ballē”, 9. aprīlī Lieldienu pasākumā, 
Mātes dienas koncertā un klāt jau vasaras kulminācija – Saulgrieži, 
kad tiksimies un sadziedāsim pie ugunskura!

S. Pugača,
Tomes tautas nama kultūras darba organizatore

LieLvārdes novads aicina
Lielvārdē esam sākuši projektu „Veidosim kopā” – 
piemiņas grāmatu par personībām, kas atdusas 
Lielvārdes novada kapsētās, par padarītajiem darbiem, 

par piepildītajiem vai nepiepildītajiem sapņiem… par ģimenēm, 
veselām dzimtām.

Ja vēlaties, lai arī Jūsu vecāki, vecvecāki vai kāds cits tuvs cilvēks 
būtu ierakstīts minētajā izdevumā, lūdzu atsaucieties!

Atsūtiet  nelielu aprakstu par savu tuvinieku, viņa dzimšanas 
un miršanas gadu, dzimto vietu, skolu, par ko un kur strādājis, 
intereses un kurā Lielvārdes novada kapsētā apglabāts. Noderēs 
arī kapu kopiņas fotogrāfija. Uzrakstīto var nodot savā bibliotēkā, 
Mirdzai Aizsilniecei Rembatē vai Dzidrai Bļodonei Lielvārdē.

Ziņas par represētajiem, it sevišķi par tiem, kuri miruši līdz 
1990. gadam gaida Lienīte Sestule, tālrunis 65053995.

Paldies par atsaucību! Dzidra Bļodone
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Reiz bija kolhozs…
Ir pagājuši jau 20 gadi kopš kolhoza „Sarkanais Strēlnieks” 

pastāvēšana ir vēsture. Tomes tautas namā katru gadu tieši februārī 
tika rīkotas gada atskaišu un pārskata sapulces. Šogad pēc 20 ga-
diem sapulcējās uz atmiņu pēcpusdienu bijušie kolhoznieki, viesi, 
bijušo kolhoznieku bērni. Daudzi no mūsu bijušajiem draugiem, 
darba kolēģiem, paziņām vairs nav mūsu vidū, tādēļ piemiņas brī-
dī tika aizdegtas sveces.

Sveces aizdedza Nopel-
niem bagātais kolhoznieks, 
tomenietis Alfrēds Ozoliņš 
un daugmaliete no kolhoza 
pirmssākuma Velta Likma-
ne. Bijušos kolhozniekus 
priecēja Tomes tautas nama 
dāmu vokālais ansamblis un 
Ķeguma tautas nama vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs 
„Kadiķis”. Priekšnesumi bija 
sirsnīgi un priecēja sirdi. At-
miņu pēcpusdienas turpinā-
jumā vārdu deva bijušajam 
kolhoza priekšsēdētājam Ju-
rim Krūmiņam. Viņš kolho-
zu vadīja no 1983. līdz 1993.

gadam. Priekšsēdētājs savā uzrunā sveica visus bijušos kolhoz-
niekus, atcerējās pagājušos laikus un pastāstīja, kas pašlaik notiek 
Daugmales pagastā. Daugmaliešiem ir savs kultūras centrs, kurš 
priecē ar baseinu gan pieaugušos, gan bērnus, plašajā zālē vietas 
pietiks visiem ballēties gribētājiem un tiek aprīkota kafejnīca, kurā 
varēs rīkot arī banketus. Viss jauns un spodrs. Daugmaliešiem jā-
pabeidz bērnudārza celtniecība, skolā mācās vairāk kā 100 bērni.

Atgriežamies uz mirkli pagātnē. Gads, kurā sāka dibināt kolho-
zus, zīmīgs bija tiem, kurus 1949.gadā izsūtīja uz Sibīriju. Mūsu 
vidū bijusī kolhozniece Dzidra Pārpuce un priekšsēdētājs Juris 
Krūmiņš, kuri savā bērnībā piedzīvoja tā laika represijas. Bet kā 
tad īsti bija, zināja vislabāk stāstīt mūsu novadniece Ruta Anderso-
ne. Daugmales kolhoza pirmssākuma gadus šķetināja daugmaliete 
Velta Likmane. Vērienīga celtniecība Daugmalē notika priekš-
sēdētāja H.Štokmaņa laikā. Tika uzceltas sešas daudzdzīvokļu 
mājas, un kolhoznieki Daugmales centrā tika pie labiekārtotiem 
dzīvokļiem. Cēla fermas, darbnīcu un citus objektus. Daugmalē 
bija plašas siltumnīcas, vēlāk tās uzcēla arī Tomē. Par siltumnīcās 
strādājošo draudzīgo un darbīgo kolektīvu stāstīja Olga Jēkabso-
ne. Viņa savā stāstījumā pieminēja kolhoza galveno dārzkopi Intu 
Āboliņu. Bez nozares uzskaites un skaitļiem nevar iztikt nevienā 
laikā. Tādēļ par grāmatvežu un ekonomistu darbu atmiņās kavējās 
bijusī kolhoza galvenā grāmatvede Liāna Ikše.

Bet naudu nopelnīt ar lauksaimniecību un lopkopību kolhozos 
nebija iespējams. Katrā kolhozā attīstījās palīgražošana. Neviens 
nevar aizmirst, kā līmējis cukura maisiem paredzētās birkas. Nau-
du nopelnīja, un līdz ar to arī alga paaugstinājās. Atmiņu stāstī-

jums bija bijušās kolhoza galvenās ekonomistes Ināras Dreijeres 
ziņā. Ar humora pieskaņu atcerējās, kā izgatavoja vimpeļus un 
kāds bērns ceha priekšnieku nosaucis par „Vimpeļu veci”. Pro-
tams bija nūtriju fermas, lapsu ferma. Nauda ieripoja kasē. Sāka 
būvēties kolhoznieki. Uzcēla 10 „Līvānu” tipa mājas Daugmalē 
un pēc 2 gadiem 7 mājas Tomē. Par tā laika celtniecību mazliet pa-
stāstīja kolhoza galvenais celtnieks A.Ūķis. Daugmalieši kolhoza 
laikā naudu pelnīja, stādot un tirgojot agros kartupeļus. Tā laika 
atmiņas stāsta, ka 2.aprīlī vēl bija sniegs, bet stādīja jau kartupeļus. 
Katrā sētā audzēja buļļus un nodeva uz gaļas kombinātu. Arī pienu 
deva prom caur kolhozu uz piena kombinātu. Citi ziedināja tul-
pes uz 8.martu un veda tirgot pa plašo Krievzemi. Cilvēki rosījās. 
Par darbu lopkopībā stāstīja Tomes iecirkņa zootehniķe Dzintra 
Rudzīte, cūkkopēja Biruta Skudra un vetfeldšere Sandra Ozoliņa. 
Biruta atcerējās bijušo Sieviešu dienu, kura, viņasprāt, lopkopē-
jām bija visjaukākā diena gadā. Tad fermas apmeklēja gan kolhoza 
priekšsēdētājs, gan iecirkņa priekšnieks un galvenais zootehniķis. 
Lopkopībā strādāt nebija viegli. Cilvēki nevarēja dabūt brīvdie-
nas, ar lielu pierunāšanu kāds aizvietoja no lauku brigādes vai 
dārzkopības strādniekiem. Kolhoza galvenais zootehniķis savās 
atmiņās vairs padalīties nevar, jo pagājušā gada septembrī aizgāja 
mūžībā. Atminoties Elmāru Neizaku, jāsaka, ka viņš kā galvenais 
zootehniķis bija ļoti pretimnākošs, kopīgi centās risināt visus sa-
sāpējušos jautājumus. Gāja visādi. Runājot par lopkopības noza-
ri, nevar nerunāt par cilvēkiem, kuri kopa cūkas, buļļus, sivēnus, 
govis, zirgus. Un noteikti jāatceras iecirkņa priekšnieki: Tomē P. 
Grandāns, J. Jaundzems, A. Puplaks; Daugmalē J. Mangalis. Kaut 
arī uz pasākumu nebija ko aicināt, tomēr atmiņas paliek gaišā pie-
miņā. Kolhozs neaizmirsa skolotājus. Cieša sadarbība veidojās 
kolhozam ar Daugmales skolu. Tur izveidojās „mazais” kolhozs 
„Dzirkstelīte”. Par to visu atmiņās dalījās Daugmales skolas sko-
lotāja Z.Matisone, kura vadīja „Dzirkstelīti”. Viņai palīdzēja tā 
laika bērni, kuri paši strādāja „mazajā kolhozā”: Inga un Valdis 
Ikaunieki, Velta un Gints Cīruļi, Mārtiņš Geks. Uzvedums izraisīja 
atmiņu smaidus par skolas laiku, kad bijām pionieri.

Kolhozā rīkoja gan ražas balles, gan iecirkņa balles, gan lop-
kopēju, laukkopēju, traktoristu un šoferu balles. Tās notika gan 
somu pirtīs, gan tautas namā. Par tā laika kultūras dzīvi atmiņas 
raisīja Māra Graudiņa. Viņas darba gados kolhozs atjaunoja Tomes 
tautas namu un pasākumiem naudu iedalīja ne pēc pārpalikuma 
principa. Tomes tautas namā viesojās daudz tautā iemīļotu aktieru 
un dziedātāju. ►

Kā ļaudis sadarbojās, kad paši bija Ogres rajona iedzīvotāji, bet 
strādāja Rīgas rajonā, savas atmiņas raisīja Ķeguma novada domes 
deputāts Laimonis Bicāns. Tomenieši labi satika, bija draudzīgi. 
Viens uzņēmums sadarbojās ar otru. Kopā ballēja, kopā sportoja. 
Kā Tomē dzīvojam šodien – Ķeguma novada domes priekšsēdē-
tājs Roberts Ozols. Viņš domes vārdā, kā iepriecinājumu pasnie-
dza kūku. Savukārt Ķekavas novada domes vārdā Juris Krūmiņš 
pasniedza kliņģeri. Katrs pa gabaliņam notiesāja pie svētku kafijas 
vai tējas. Bija ļoti, ļoti gardi. Paldies!

„Sekundes, minūtes, stundas skrējušas
Kā kādreiz dienas, mēneši, gadi”.
Saviesīgā daļa ar dančiem ievilkās pāri pusnaktij. Mūs prie-

cēja Igors Lodziņš – bijušais Tomes muzikants. 70.gados spēlējis 
daudz kāzās Tomē. Bruno Grīnbergs – kā mūsu pašu cilvēks, viņu 
afišēt nav vajadzīgs. Buņģieris – Vilnis Ozoliņš. Pa starpbrīžiem 
muzicēja Viļņa dēls – Māris Ozoliņš. Sirsnīgas atkalredzēšanās, 
atmiņas, fotogrāfēšanās. Mūs iemūžināja „Ogres Balss” fotogrāfs 
Rolands Kozulis un Rihards Puriņš. Foto var aplūkot internetā: 
ogresbalss.lv un dzimtenesbalss.lv. Liels viņiem paldies!

Vēstures liecībās šis materiāls var noderēt, jo gadi uz vietas 
nestāv. Vēl pēc 20 gadiem kolhozu laiks mūsu mazbērniem būs kā 
liels brīnums.

Lai pasākums būtu izdevies, jāiegulda darbs. Tādēļ pateicība 
ikvienam, kurš panāca solīti pretī. Paldies Ķekavas domei un per-
sonīgi Jurim Krūmiņam, Daugmales pārvaldniekam Uģim Volo-
sovskim par transportu! Paldies šoferītim, kurš visus izvizināja no 
Tomes uz Daugmali! 

Paldies Ķeguma domei un personīgi Robertam Ozolam, Tomes 
pārvaldniekam Jurim Pūpolam par transportu! Mūsu pārvaldnieks 
bija šoferīša lomā un visus gan atvizināja uz tautas namu, gan 
aizveda mājās. Paldies, ka Ķeguma novada dome visiem bijuša-

jiem kolhozniekiem neprasīja nomas maksu par tautas nama telpu        
izmantošanu.

Pasākuma vadītāja lomā iejutās pasākuma iniciators un orga-
nizators Vilnis Ozoliņš. Pasākumu organizēt palīdzēja Dzintra Ru-
dzīte un Ināra Dreijere. Liels paldies visiem bijušajiem kolhoznie-
kiem, kuri pabija pasākumā! Kopā sanācām ap 100 cilvēku.

Šogad valstī pasludināts senioru gads. Cienīsim un godāsim 
mūsu vecmāmiņas un sirmās māmuļas, mūsu brašos vectēvus. Vēl 
pēc 20 gadiem daudzi no šiem jaukajiem cilvēkiem nebūs vairs 
mūsu vidū. Tāda ir dzīves realitāte. Pasākums tika sarīkots, lai 
tomenieši tiktos ar daugmaliešiem. Bijušie darba biedri lūkojās 
viens otrā un varbūt pat kādu neatpazina.

Kam tāds pasākums vajadzīgs? Tak jau cilvēkam. Lai sirdi      
atveldzētu!

Paldies visiem par savas sirds gaismu!
Pasākuma organizatoru vārdā,

Dzintra Rudzīte, bijusī kolhozniece

Daugav’s abas malas 2012

Ar šādu moto Salaspils novada kultūras namā „Enerģētiķis” 
25. februārī notika senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās. Kopī-
gā draudzības koncertā tika aicināti piedalīties 26 Latvijas senioru 
vokālie ansambļi no Pierīgas, Vidzemes un Zemgales. Pasākumu 
organizatore bija Rīgas apriņķa pensionāru apvienības vadītāja 
Aija Kušķe ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītājas Innas 
Šteinbukas atbalstu. Aicinājumu saņēma arī Ķeguma tautas nama 
senioru vokālais ansamblis „Kvēlziedi”. 

Ar Ķeguma domes atbalstu, par ko liels paldies pašvaldības 
vadībai, senioru vokālai ansamblis nokļuva skaistā un emocionāli 
piesātinātā dziesmu mīlošu senioru saietā. 

Draudzības Lielkoncertu atklāja Salaspils Domes priekšsēdē-
tājs Raimonds Čudars, klātesošos sveica un uzrunāja Pašvaldību 
savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis un Latvijas Pensio-
nāru federācijas vadītāja Aina Verze.

Atklāšanas uzrunā Rīgas apriņķa pensionāru apvienības vadī-
tāja Aija Kušķe pastāstīja, ka Lielkoncerts notiek divpadsmito rei-
zi un no pirmajiem sadziedāšanas svētkiem piedalās seši ansambļi: 

„Sagša” un „Ievziedi” no Stopiņiem, „Viktorija” no Salaspils, „At-
vasara” no Baložiem, „Gauja” no Cēsīm un „Veldze” no Madonas. 
Kā „jaunas sejas” tika piesauktas: „Dziedātājprieks” no Baldones, 
„Melodija” no Siguldas, Jelgavas pensionāru biedrības ansamblis, 
vīru ansamblis „Sirmie ozoli” no Limbažiem, kapela „Meldiņš” 
no Lubānas, „Tik un tā” no Madlienas un Ķeguma tautas nama 
senioru vokālais ansamblis „Kvēlziedi”.

Koncerta gaitā sirsnīgi un skaidri latviski izskanēja Tamāras 
Lozovskas vadītā Salaspils ansambļa „Otrada” izpildītās dzies-
mas - salaspilieša Viktora Pizāna dziesma „Mana tēvu zeme” ar 
Knuta Skujenieka vārdiem un latviešu tautasdziesma Pāvila Rozī-
ša apdarē „Stāvēju dziedāju”. Čigānisku pieskaņu uzbūra vokālais 
ansamblis „Ievziedi” no Stopiņiem ar tautas dziesmu „Es čigāna 
meita biju” un Oskara Stroka „Tango”. Starp vokālo ansambļu iz-
pildījumiem ar jaunības degsmi savus priekšnesumus sniedza Sa-
laspils mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis un kultūras 
nama „Rīgava” deju kolektīvi „Austriņš” un „Ūsiņš”.

Ķeguma tautas nama senioru vokālā ansambļa „Kvēlziedi” va-
dītājs Gunārs Jākabsons koncertam bija izvēlējies divas dziesmas 
– dziesmu ar nosaukumu „Kvēlziedi”, kuras autore ir ķegumie-
te Dace Priedoliņa un vārdus sacerējis mūsu leģendārais dzejas 
meistars un gleznotājs Jāzeps Osmanis, un tautas dziesmu, Gunāra 
Jākabsona apdarē, „Es karā’i aiziedams”. Liels emocionāls pār-
dzīvojums bija ansambļa dalībniecei Ausmai Ūzulei – pirmā solo 
uzstāšanās Lielkoncertā. Paldies Ausmai par drosmi!

Dažbrīd emociju sakāpinājumu sajuta sirds, kad viens otru at-
balstīdami, uz skatuvi pa kāpnītēm kāpa sirmi ļaudis ar spieķīšiem 
rokās un ar lielu degsmi, viens otru uzmundrinādami, nodziedāja 
izvēlētās dziesmas. Lielu cieņu un mīlestību pret dziedātājiem ap-
liecināja aplausi un ovācijas no zāles. 

Koncerta izskaņā Rīgas apriņķa pensionāru apvienības vadī-
tāja Aija Kušķe un pasākuma vadītāja Ligita Roze-Medne patei-
cās un pasniedza ziedu katram ansambļa vadītājam un pasākuma                 
organizatoriem un visi klātesošie izpildīja kopdziesmu „Daugav’s                   
abas malas”. 

Visvaldis Kurmis,
ansambļa „ Kvēlziedi” dalībnieks
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FILATēLIjA UN MūZIKA

23. februārī Ķeguma novada bibliotēkā notika kārtējais sieviešu 
kluba „Ķeguma Saulespuķes” pasākums, kura tēma – „Filatēlija un 
mūzika”. Šo jauko priekšlasījumu bija sagatavojusi kluba ilggadējā 
biedre Ingrida Freiberga. 

Citāts no Ingridas stāstījuma: „Starp visdažādākajiem izziņas 
avotiem, kuri atklāj mūzikas kā mākslas veida nozīmi, mēs sastopa-
mies ar visai savdabīgu informācijas līdzekli – pasta dokumentiem: 
pastmarkām, atklātnēm, aploksnēm un zīmogiem. Pasta izdevumu 
kaleidoskopiskajā daudzveidībā var izdalīt materiālus, kuru saturs 

pilnībā vai daļēji – izdošanas iemesls, sižets, attēla detaļa – atspo-
guļo mūzikas kultūras jautājumus.”

Krievu diriģents Jurijs Silantjevs ir teicis: „Izziņas lādiņš, kas  
ieslēgts mazā pastmarkā vai atklātnē, ir milzīgs! Bērni, kuri brīvo 
laiku pavada ar marku albūmu, parasti labāk par saviem vienau-
džiem orientējas vēsturē, ģeogrāfijā, mākslā.”

Pasākuma laikā tika atskaņoti pazīstamu skaņdarbu fragmenti 
no Ingridas kundzes personīgās ierakstu kolekcijas: Šūberts – „Ave 
Maria”, Gļinka – „Slavēta, slavēta Krievzeme mana!”, J.Vītols – 
„Gaismas pils”, Kančīnī – „Ave Maria” u.c. 

Uzzinājām daudz interesantu faktu par Alfrēdu Kalniņu, Bau-
maņu Kārli, Bahu, Hendeli un vēl daudziem komponistiem un noti-
kumiem, kas saistīti ar mūziku.

Protams, īsā rakstā pašvaldības avīzītei nevar aprakstīt ne šī va-
kara plašo informatīvo materiālu, ne emocionālo gaisotni, bet gan-
darīti bija visi – gan lektore, gan arī dalībnieces. Vēl kāds pārstei-
gums – Ingrida cienāja pasākuma dalībnieces ar vīnogu dzērienu no 
trauka, kuram bija vijoles forma. Jauki un atbilstoši tēmai!

Kā jau tas pienākas, šajā vakarā tika izmantota laikmetīga, par 
projekta līdzekļiem iegādāta tehnika. Paldies Oļģertam Čodoram, 
kas palīdzēja šo tehniku piemērot pasākumam. Patīkami, ka mūsu 
pasākumā piedalījās arī Ingridas mazdēls Jānis, kurš, varētu teikt, 
pildīja dīdžeja pienākumus.

Vakara noslēgumā Ingridai teicām sirsnīgu paldies un dāvājām 
pavasarīgu ziedu pušķi, arī Jānis nepalika bešā, jo viņam 24. febru-
ārī dzimšanas diena.

„Ķeguma Saulespuķu” vārdā Anita Bazone

Ķeguma novada
pensionāru biedrības
2011. gada pārskata sapulce

Biedrības sapulce notika 2012. gada 9. martā, kurā piedalījās 
61 (no 103) biedrības biedrs. Sapulcē piedalījās arī domes priekš-
sēdētājs Roberts Ozols. Par biedrības darbu 2011.gadā atskaitījās 
priekšsēdētājs Harijs Jaunzems. Biedrība pastāv uz tās aktīvāko 
biedru darbu un pašas biedrības biedru atbalstu. Mūsu finanses nav 
lielas, jo tās pārsvarā ir tikai biedru naudas (3Ls gadā no katra 
biedra). Taupīgi dzīvojot varam uzņemt ciemiņus no citām biedrī-
bām, divreiz gadā apsveikt mūsu biedrus apaļajās un pusapaļajās 
jubilejās, kā arī paši paciemoties un pieredzi apgūt pie citām bied-
rībām. Nedaudz mūs atbalsta arī Ķeguma novada dome, sniedzot 
līdzfinansējumu projektiem, dažkārt  iedodot arī par brīvu auto-
busu, pārsvarā gan senioru deju kolektīvam „Rasa” un ansambļa 
„Kvēlziedi” dziedātājiem, kuri Ķeguma vārdu parāda ārpus nova-
da robežām.

Vēl pagājušā gadā biedrība noorganizēja trīs rokdarbu izstā-
des, pavasara stādu tirdziņu, ekskursiju uz Rembates daiļdārzu pie 
Ilgas Andrejevas, svinējām Līgo svētkus, bijām uz Valli, kur kat-
ru gadu 5.augustā baznīcā piemin tajā gadā aizgājušos aktierus. 

Pēc tam koncerts. Iespējams, ka brauksim arī šogad. Piedalījāmies 
Ķeguma novada svētkos. 26.decembrī svinējām biedrības 5 gadu 
jubileju un Ziemassvētkus.

Tika noorganizētas divas lielākas ekskursijas: viena uz Dau-
gavpili un Zarasai (Lietuvu), otra uz Liepāju. Mazāka ekskursi-
ja tepat netālu uz Lēdmani un tālāk uz Siguldu. Deju kolektīvs 
„Rasa” tika uzaicināts uz Skrundu. Protams, ir bijušas arī citas 
aktivitātes. Aktīvi darbojas biedrības nūjotāji. Dievs cilvēku ra-
dījis kustībai, nevis zvilnēšanai pie TV, tāpēc ik brīdi jātrenē viss 
organisms. Jo kustība ir dzīve. Kas to apzinās, tie aktīvi piedalās, 
un tādi mums Ķegumā ir!

Par finanšu atskaiti informēja Sandra Pūpola (viņa gan nav 
pensionāre, bet palīdz sastādīt bilanci) un par revīzijas pārbaudi 
informēja Līvija Reinverte. Sapulce biedrības darbu atzina par 
labu.

Uz pensionāru sasāpējušiem jautājumiem atbildēja novada do-
mes priekšsēdētājs Roberts Ozols.

Par 2012. gadā plānotajiem pasākumiem tiksiet informēti Ķe-
guma novada avīzē, kā arī cik iespējams tiksiet sazvanīti (par to 
liels paldies Vijai Cepurītei).

Ja Jūs vēl neesat un Jums ir vēlēšanās iestāties pensionāru 
biedrībā, varat to izdarīt pie Vijas Cepurītes (tālr.65038854).

Dagnija Berķe, 
Pensionāru biedrības kultūras darba organizatore

LIELĀ TALKA AICINA IEDZĪVOTĀjUS IESAISTĪTIES
PASAULES KARTES VEIDOŠANAS AKCIjĀ

Lielās Talkas ietvaros ikviens iedzīvotājs tiek aicināts šķirot
atkritumus un piedalīties akcijā laikā no 20. marta līdz 16. aprīlim

Uzdevums katram iedzīvotājam – krāt plastmasas pudeļu korķus, kuri pēc tam tiks nogādāti Rīgā un no tiem Talkas dienā tiks 
veidota pasaules karte ar mērķi – uztaisīt rekordlielu korķu karti. Šo karti nofotografēt un izveidot atklātnīti ar šo karti un sveicienu 
visām pārējam pasaules valstīm, kurās šogad notiks Lielā Talka.

Ķeguma novada iedzīvotāji savāktos plastmasas pudeļu korķus var atnest uz Ķeguma novada domes ēkas vestibilu, kur tiks novie-
tota speciāla kaste. Lūgums savāktos korķus likt maisiņos, klāt pievienojot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, korķīšu skaitu.

Tie, kuri būs savākuši visvairāk, saņems arī balvas!!!
Andra Miklucāne, Lielās Talkas pašvaldību koordinatore 67508523; 26343430; andra.miklucane@talkas.lv 

Ķeguma novada 100 grami kultūras – grupa BLITZE 
Man palaimējās ielūkoties grupas Blitze 

koncertu sagatavošanās aizkulisēs – biju 
klāt, vērojot pašu interesantāko procesu 
pasaulē – ierašanās, instrumentu uzstādīšana, 
skaņas pārbaude, pats ģenerālmēģinājums, 
koncerts, mājup došanās, taču, ja vēlētos 
dalīties iespaidos un emocijās arī ar jums, 
cienījamie lasītāji, tam būtu jāvelta gandrīz 
visa avīze, ko jūs pašlaik turat rokās! Taču 
šoreiz īsumā par aktuālāko un nedaudz         
iz vēstures.

Varu vien teikt, ka gandarīts jūtas katrs, 
kam laimējies klātienē piedalīties lielajā, 
enerģiskajā, skanīgajā un draudzīgajā 
muzikālajā piedzīvojumā, kas saucas – 
grupas Blitze koncerts! 

Īsumā par grupu
Darbība. Lai arī puiši kopā muzicē jau 

no pamatskolas laikiem, kad mācījās Ķe-
guma komercnovirziena vidusskolā, Blitze 
2011.gada novembrī nosvinēja savu 3 gadu 
dzimšanas dienu, jo tieši pirms trim gadiem 
ar Mārtiņa Freimaņa svētību nāca klajā 
Blitze 1.singls „Bibliotekārs”. Ātri vien pir-
majam singlam pievienojās nākošie: „Segā 
ietinies”, „Stāsts savādāks” un „Hop!” Iz-
skanējuši arī paši jaunākie singli „No gries-
tiem atspēries” un „Kamēr zeme griezīsies”.

Sasniegumi. Jāpiebilst, ka visi minētie 
singli pabijuši kādā no Latvijas ietekmīgāko 
dziesmu un radio topiem – radio SWH, Lat-
vijas radio 2, Kurzemes radio, radio Valmie-
ra, Super FM, Radio 1, Latvian Airplay Top 
50, Muzikālā Banka, Mikrofona aptaujas 
gada Top 50 u.c.

Sastāvs. Arvīds Berķis (vokāls un gru-
pas dzinējs), Arnis Grīnbergs (basģitāra un 
grupas tehniķis), Kārlis Paukšte (sitamie 
instrumenti un grupas riteņi), Midis jeb Al-
dis Zaļūksnis (ģitāra un grupas producents).

Intriga. Viens no intriģējošākajiem pasā-
kumiem jeb akcijām, ko vienkārši nevarēja 
nepamanīt, bija sākums jaunās dziesmas „To 
Kā Nav” video klipa filmēšanai, uz karstām 
pēdām iedodot skatītājiem izvērtēt jaunās 
dziesmas ideju ģenerēšanas un vizualizāci-
jas procesu. Patiešām efektīgs skats – gru-

pas solists skaistu meiteņu pavadībā brauc 
vannā pa Rīgas ielām, neslēpjot kailumu! 
Intriga radīta, kripatiņas no dziesmas teksta 
un mūzikas dzirdētas – nu jāgaida audio un 
video rezultāts, ko Blitze cer atrādīt tikko 
tas būs kvalitatīvs un pilnībā gatavs.

Tālākie plāni un idejas. Varu pačukstēt, 
ka grupai Blitze sadarbībā ar Olgu Rajecku 
top dziesma „Siržu atslēdznieks”, kas skatī-
tājiem, iespējams, tiks pasniegta O.Rajeckas 
jubilejas koncerttūrē, kas noslēgsies ar kon-
certu 24. aprīlī Latvijas Nacionālajā operā.

Par šo un to. Arvīds pēc koncerta dalī-
jās par klausītājiem neredzamo, piem., ga-
tavojoties koncertiem – tā nav tikai stunda 
ģenerālmēģinājumā un stunda uz skatuves. 
Koncerta tapšanas process ir krietni vien il-
gāks un darbietilpīgāks, nekā pirmajā mirklī 
no malas var šķist – organizatoriskais darbs 
pirms koncerta – kad, kur, cikos u.t.t. Kat-
ram grupas dalībniekam ir regulāri jāspēlē 
savi instrumenti, jāvingrina balss, jāmācās 
teksts, jānoslīpē intonācija, jāsastāda plei-
liste jeb dziesmu saraksts, ko izpildīs kon-
certā. Pie tam – nedrīkst aizmirst, ka katram 
grupas dalībniekam jāiegulda savs laiks un 
nauda gan publiskā, gan vizuālā tēla veido-
šanai, friziera pakalpojumus ieskaitot. Ik pa 
laikam, loģiski, jāpērk ne tikai apģērbs, bet 
arī instrumenti vai to detaļas, kas nolietojas, 

kā arī citi dažādi, bet pat ļoti svarīgi sīkumi. 
Vēl viens nozīmīgs faktors, kas prasa lai-
ku un finanses, – ceļš uz koncerta vietu un 
mājup. Lieli finansiāli ieguldījumi nepiecie-
šami dziesmu ierakstīšanai, producēšanai, 
videoklipu filmēšanai. Grupa meklē atbalstu 
savas mājas lapas izveidei un daudzu citu 
projektu īstenošanai. 

Ieskatoties manos pierakstos par kon-
certos izjusto: „Solista balss aiziet gaisā 
pret griestiem ar kalnieša spēku... puiši dziļi 
iekšā savas mūzikas pasaulē – tajā, ko zina, 
jūt vislabāk. Šī brīža sajūta – vēl nekas nav 
sācies, bet jau ir tik labi! Ventilatori, ārprā-
tīgi zumot, dejo, spoguļbumba miegaini 
virpuļo ap savu asi... Fotogrāfs airējas kā 
zemūdene caur pūli, izstutējis savu kameru 
virs viļņojošās masas, un šauj momentkad-
rus „uz aklo”! Dejo praktiski visi – nav kur 
adatai nokrist...pūlis kustās kā vienšūnas 
organisms, kura sirds, smadzenes un ritms 
ir Blitze! Bungots tiek tik sparīgi, ka, šķiet, 
nodreb ne tikai pagraba grīda, bet arī bruģis 
ārā uz ielas!”

 Sīkāka informācija par grupu, jaunākās 
dziesmas, fotogrāfijas, video un koncer-
tu apskats: http://www.draugiem.lv/blitze 
Seko grupai Blitze: http://twitter.com/#!/
Blitze 

Katrīna Rotgalve

Ķeguma novada domes
Kultūras un sporta nodaļa

aicina 16 – 25 gadus vecus
jauniešus pieteikties brīvprātīgajam

darbam novada sabiedriskās
dzīvesun pasākumu organizēšanā.

Pieteikumus sūtīt līdz 15. aprīlim uz
e-pastu: dace.jaudzeme@kegums.lv 

JOGA TAVAM ĶERMENIM
UN LABSAJŪTAI

Ķeguma vidusskolas aktu zālē, Skolas ielā 10
no 28. februāra katru otrdienu plkst. 18:00

KUNdALINI  JOGAS  NOdARBīBAS
Nāc un piedalies arī TU – ar priekšzināšanām vai bez!

Ar jogu var nodarboties jebkurā vecumā, galvenais – vēlēšanās. 
Nāc un gūsti pieredzi, uzlabo savu fizisko formu!
Uz nodarbību jāņem līdzi: vingrošanas paklājiņš,

pleds vai sega, ērts apģērbs
Nodarbības vada jogas trenere: ZANE ERIŅA

Uz nodarbībām iepriekš pieteikties,
zvanot: 26382727 vai rakstot: zibzane@inbox.lv

1 nodarbības maksa: 3 LVL
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Biedrība „Vecāki kopā”
atzīmē viena gada jubileju

Biedrība ģimenēm ar īpašo 
vajadzību bērniem un jauniešiem 
„Vecāki kopā” ir NVO, kas ap-
vieno Ogres, Lielvārdes, Ķegu-
ma un Ikšķiles novada un tuvā-
kās apkārtnes ģimenes, kurās ir 
bērni un jaunieši ar īpašām vaja-
dzībām. Tā dibināta 2011. gada 
14. janvārī Lielvārdē. 

18.februārī notika ne tikai re-
ferendums, bet arī pirmās dzim-

šanas dienas svinības mūsu biedrībai, kad vēlējāmies apkopot pa-
darīto un radīt sev un viesiem gan svētku, gan izglītojošu gaisotni, 
tāpēc draugu un atbalstītāju vidū bijām aicinājuši arī lektorus.

Atskatoties uz gada laikā padarīto, redzam, ka biedrības dar-
bu klāsts ir diezgan plašs ─ sākot no minikonferences Lielvārdē 
2011. gada martā, 2 izglītojošiem semināriem rudenī, sabiedriskā 
labuma statusa iegūšanai, mājas lapas izveidei, līdz labdarības ak-
cijai Ogrē gada beigās, atbalsta grupas regulārām sanākšanām un 
biedrības biedru savstarpējam atbalstam... Kopīgi secinājām, ka 
priecājamies būt šajā organizācijā. 

Pirmo sarunu „Kā raisās va-
lodiņa?” vadīja Irēna Hadaņo-
noka ─ logopēde un speciālā pe-
dagoģe, mācību centra „Atbalsts 
sociālajai integrācijai” dibinātāja 
un direktore. Irēnas stāstījuma 
centrā bija valoda ─ kā tā veido-
jas, kas sekmē tās attīstību un kas 
to traucē. Vai mēs pamanām un 
saprotam, ko mūsu bērns vēlas 
mums teikt bez vārdiem, ar savu 
uzvedību un izturēšanos? Vai 

mēs ieklausāmies bērnā? Kas bērnam ir patiešām vajadzīgs, lai 
viņš attīstītos, augtu vesels, prasmīgs un pašapzinīgs? Visbiežāk 
patiesi vajadzīgais naudā nemaksā neko. Tās nav dārgas plastma-
sas mantas un ierīces, kas nerosina ne bērna iztēli, ne aktivitāti. 
Tās ir vienkāršas, sadzīviskas lietas, kas palīdz attīstīt bērna ma-
ņas, pirkstiņu veiklību ─ auklas, trauciņi, kastaņi, čiekuri un citas 
vienkāršas lietas, kā arī atbalsts bērna vēlmei darboties. 

Pārāk īss bija lekcijas laiks, taču vienojāmies, ka šī ir pirmā 
mūsu tikšanās ar Irēnu, bet noteikti ne pēdējā ─ tik aizraujoši bija 
klausīties speciālisti, kas ir pārliecināta, ka bērnam jāmācās ar 
prieku un viņš jāmāca ar mīlestību, redzīgām acīm, jūtīgu sirdi un 
jāatpazīst gan bērna „negribu”, gan „nevaru”.

Otro sarunu vadīja ārste-psihoterapeite Inita Goldšteina no 
Ogres, viņa runāja par emocionāli veselīgu ģimeni un savā ziņā 
turpināja iepriekšējās lekcijas domu. Inita rosināja ģimeni iedomā-
ties kā kūkas gabalu un padomāt, kas veido tā trīs kārtas ─ kas ir 

ģimenes pamatvērtības, bez ku-
rām neiztikt, kas ir vidū un papil-
dina pamatkārtas „garšu”, un kas 
ir pa virsu kā garda putukrējuma 
kārta, bez kuras varam arī iztikt, 
kaut gan ir jauki, ja ir šāda kārta. 
Speciāliste uzsvēra emocionālā 
kontakta nozīmi ģimenes locekļu 
vidū ─ cik svarīgi būt patiesiem 
un runāt ar bērniem arī par to, kā 
jūtamies ─ kas mums patīk, kas 

nē, vai dusmojamies vai bēdājamies. Tādējādi bērni mācās saprast 
savas sajūtas un veido pašapziņu, iemācoties, ka jūtas nav nekas 
briesmīgs, ka katrs cilvēks drīkst dusmoties, raudāt, priecāties. 
Bērniem nevajag ideālus vecākus (jo nav ideālu cilvēku), bet gan 
pietiekami labus vecākus, t.i., vecākus, kuri nevis nepieļauj kļū-
das, bet ir gatavi atzīt savu neveiklību, nogurumu vai neizpratni 
un to labot. 

Kā uzsvēra I.Golšteina, emocionāli veselīgā ģimenē:
• katrs ir atbildīgs par savu rīcību, 
• kļūdas un konflikti tiek risināti, 
• kļūdas tiek piedotas un no tām mācās, 
• kļūdas var labot pats vai palūgt, lai palīdz izlabot, 
• neviens nemetas „glābt”, ja otrs to nelūdz vai neļauj, 
• ģimenē nav manipulācijas, kontrolēšanas, melu un komunikā-

cija ir atklāta.
Kopā ar biedrības biedriem, citiem vecākiem un skolotājiem 

pasākumā piedalījās arī viesi no biedrības Latvijas Kustība par ne-
atkarīgu dzīvi, no Ogres Sociālā dienesta un no Zatlera Reformu 
partijas. Liels paldies par apsveikumiem, interesi un atbalstu.

Pasākuma izskaņā biedrības „Vecāki kopā” valdes priekšsēdē-
tāja Agita Šulca nopūta vienīgo svecīti svētku tortē, un pie kafijas 
tases turpinājās sarunas, viedokļu un informācijas apmaiņa. Visi 
varēja aplūkot arī labdarības akcijas laikā izgatavotos materiālus 
bērnu maņu trenēšanai, par kuru saņemšanu pasakāmies Ogres uz-
ņēmumam SIA SELDING. 

Par atbalstu savai darbībai un interesi par biedrības darbu sa-
kām paldies arī Lielvārdes novada pašvaldībai, tās sociālajam die-
nestam un mobilajai brigādei, kā arī Ogres novada pašvaldībai. 
Liels paldies par atzinību, ko saņēmām Lielvārdes novadā ─ apbal-
vojumu „Gada lielvārdietis 2011”. Tas bija ļoti patīkami un rosino-
ši. Sakām paldies arī aktīvajām augstskolas „Turība” studentēm K. 
Eglītei un L. Zvirgzdiņai, kas pašaizliedzīgi un nesavtīgi strādāja, 
organizējot mūsu biedrībai veltītu labdarības akciju, kurā iegūtie 
līdzekļi biedrībai noderēs tās mērķu sasniegšanai.

Ļoti ceram, ka uz nākamo dzimšanas dienu biedrībā būs vēl 
daudz vairāk biedru un jaunumu, ko stāstīt par gada laikā paveikto.

Ja vēlaties pievienoties biedrībai „Vecāki kopā” vai citādi       
iesaistīties tās darbībā, zvaniet pa tālruni 29431918 vai 29293268 
vai rakstiet uz vecakikopaa@gmail.com. Apmeklējiet arī mūsu 
mājas lapu www.vecakikopa.lv!

Elita Kalniņa,
biedrības „Vecāki kopā” valdes locekle

Mūsu pircēji ir augsti novērtējuši ELVI uzlīmju akciju un 
Bergner virtuves piederumu kvalitāti, tādēļ veikalos visā Latvijā 
pieprasījums pēc akcijas precēm vairākkārt pārsniedz ražotāja 
piedāvājumu. Jau vairākkārt esam pasūtījuši papildu akcijas pre-
ces rūpnīcā Austrijā, tāpat nepieciešamības gadījumā tiks veikti 
jauni pasūtījumi. Ikviens pircējs, kurš akcijas laikā sakrājis atbil-
stošo skaitu uzlīmju, varēs apmainīt tās pret iecienītajiem trau-
kiem līdz pat 15.aprīlim. 

L. Vārtukapteine
SIA Pārtikas tirdzniecības apvienības komercdirektore

IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ
PAR ELVI AKCIJU

Akcija vēl nebeidzas, tomēr produkti (pannas un katli), ko 
iespējams saņemt, sakrājot uzlīmes, vairs nav pieejami. Veikalā 
arī neviens neko konkrētu nevar pateikt. Bet es taču speciāli krā-
ju uzlīmes un iepirkos veikala, tomēr tagad sanāk, ka nevarēšu 
saņemt produktu!

Esmu dzirdējusi arī neapmierinātību par citiem Elvi veika-
liem, Aucē, Rīgā, Cēsu rajonā. Akcija pat nav beigusies, bet vei-
kalos preces vairs nav iespējams saņemt!

Ar cienu, Jūsu lasītāja Ausma 

as G4s Latvia
aicina darbā apsardzes darbiniekus
darbam diennakts objektā Ķegumā 

Prasības:
• Apsardzes sertifikāts, uzsākot darbu
• Teicamas latviešu un labas krievu valodas zināšanas
• Fiziskā sagatavotība
• Spēja mācīties, adekvāti rīkoties mainīgās situācijās, būt                          

gatavam strādāt mūsdienu prasībām atbilstošos apstākļos
Piedāvājam:

• Pilnas sociālās garantijas
• Elastīgu darba laiku
• Atalgojumu sākot ar 1.45 Ls/h bruto

Pieteikties var sūtot CV uz e-pastu- cv@lv.g4s.com vai zvanot darba
dienās no 10:00 -17:00 - 28345514 (Jānis)

Pirmsskolas izglītības iestāde

„Gaismiņa”
aicina darbā  sētnieku

un medmāsu. 

Pieteikties pie vadītājas
Ķegumā, Komunālā iela 7

vai pa
telefonu 25421659 

Pieprasījums pēc valsts
atbalsta nemazinās

Juridiskās palīdzības administrācija ir apkopojusi 2011. gada 
darbības rezultātus, kas norāda, ka joprojām saglabājas pieprasīju-
ma pieauguma tendence pēc iestādes sniegtajiem pakalpojumiem 
– valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensāci-
jas cietušajiem. Saņemtie pieprasījumi arvien vairāk liecina par 
to, ka pēdējo gadu laikā kopumā pieaugusi sabiedrības izpratne 
par administrācijas sniegto pakalpojumu saturu. Minētais skaid-
rojams ar iestāžu veiksmīgu sadarbību, nodrošinot iedzīvotājiem 
iespēju vērsties pēc nepieciešamās informācijas par pakalpojumu 
saņemšanas kārtību pie pašvaldību sociālajiem dienestiem un pro-
cesu virzītājiem – amatpersonas vai tiesas, kas konkrētajā brīdī 
vada kriminālprocesu. 

Salīdzinot ar 2010. gadu, juridiskās palīdzības pieprasījumu 
skaits pieaudzis par 20 % (saņemti 3288 pieprasījumi), tāpat par 
21 % pieaudzis arī pozitīvo lēmumu īpatsvars, kad juridiskā pa-
līdzība tiek piešķirta. Pārsvarā lēmumi par juridiskās palīdzības 
piešķiršanu civilstrīdos, kas saistīti ar laulības šķiršanu, uztur-
līdzekļu piedziņu un paternitātes noteikšanu, kā arī parādu un 
zaudējumu piedziņas jautājumu risināšanai.

Neskatoties uz to, ka Juridiskās palīdzības administrācijas 
centrālais birojs atrodas Rīgā, iedzīvotāji informāciju par juridis-
kās palīdzības saņemšanas iespējām var saņemt pašvaldības so-
ciālajā dienestā, kuras administratīvajā teritorijā ir to dzīvesvieta 
vai kur tie tiesiski uzturas. Līgumus ar administrāciju noslēguši 
juridiskās palīdzības sniedzēji, kuru prakses vietas atrodas Lat-
vijas reģionos, kas nodrošina personai iespēju saņemt juridisko 
palīdzību tuvāk dzīvesvietai. 

Personām, kas vēlas saņemt valsts nodrošināto juridisko palī-
dzību, jāievēro, ka tā pieprasāma savlaicīgi, lai administrācija lai-
kus varētu pieņemt lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu 
un vienoties ar juridiskās palīdzības sniedzēju. Valsts vienas lietas 
ietvaros nodrošina noteiktā apjomā konsultācijas, procesuālo do-
kumentu sastādīšanu un pārstāvību tiesā, veicot par to samaksu 
juridiskās palīdzības sniedzējam.

2011. gadā nav samazinājies arī tīšos noziedzīgos nodarīju-
mos cietušo personu skaits, kuri izmantoja savas tiesības saņemt 
valsts kompensāciju, pieprasījums saglabājies 2010. gada līmenī 
(saņemti  456 pieprasījumi). 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 2011. gadā ir samazinā-
jies atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju skaits un par 7 % 
ir pieaudzis pozitīvo lēmumu īpatsvars, kad valsts kompensācija 
cietušajam tika izmaksāta. Pārsvarā jeb 30 % gadījumos, lēmu-
mi par valsts kompensācijas izmaksu pieņemti sakarā ar vidēja 
smaguma miesas bojājumu nodarīšanu cietušajiem, bet 23 % 
– ar smagu miesas bojājumu nodarīšanu. 21 % valsts kompen-
sāciju izmaksātas, kad noziedzīga nodarījuma rezultātā iestāju-
sies personas nāve, savukārt 18 % – sakarā ar personas aizskartu                         
dzimumneaizskaramību.

15 % gadījumos valsts kompensācija izmaksāta noziedzīgos 
nodarījumos, kuros cietuši nepilngadīgie. No tiem lielākā daļa jeb 
88 % kompensācijas izmaksātas sakarā ar aizskartu nepilngadīgās 
personas dzimumneaizskaramību. 

Noziedzīgos nodarījumos cietušie informāciju par valsts 
kompensācijas saņemšanas iespēju un kārtību var saņemt ne ti-
kai administrācijā, bet arī vēršoties pie kriminālprocesa virzītā-
ja. Cietušajiem jāievēro, ka valsts kompensācijas pieprasījums 
administrācijā iesniedzams viena gada laikā pēc dienas, kad 
persona atzīta par cietušo tīšā noziedzīgā nodarījumā. Turklāt 
tiesības pieprasīt valsts kompensāciju ir negaidot krimināllietas                       
izskatīšanu tiesā. 

Informācijai. Juridiskās palīdzības administrācijas funkci-
jās ietilpst jautājumu izlemšana par valsts nodrošinātās juridis-
kās palīdzības piešķiršanu civillietās un administratīvajās lietās 
(apelācijas procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros 
un lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma 
par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas 
ietvaros), valsts kompensāciju izmaksāšana, ja tīša noziedzīgā 
nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve, nodarīti smagi vai 
vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta personas dzimumne-
aizskaramība vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu,             
B vai C hepatītu.     

Kontaktinformācija. Bezmaksas informatīvais tālru-
nis: 80001801 (pieejams no fiksētās tālruņu līnijas), tālrunis: 
67514224, fakss: 67514209, e-pasts: jpa@jpa.gov.lv, mājas lapa: 
www.jpa.gov.lv.

Renāte Jonikāne, 
Juridiskās palīdzības administrācija
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“Fazer maiznīcas”
turpina sniegt atbalstu
maznodrošinātajiem 

„Fazer maiznīcas” parakstījušas līgumus ar četrām pašvaldībām 
un piecām sabiedriskajām organizācijām par maizītes ziedošanu cil-
vēkiem, kam šajos ekonomiskajos apstākļos būtisks ir katrs maizes 
rieciens. Kopējais labdarībai paredzētais maizes     apjoms ir vairāk 
nekā 2000 kukulīšu mēnesī. 

Jau astoto gadu „Fazer maiznīcas” sadarbībā ar Ogres un, pēc no-
vadu reformas, arī Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novada pašvaldī-
bām un sociālajiem darbiniekiem ik nedēļu dāvā maizi novadu maz-
turīgajiem pensionāriem. Līgums ar Latvijas Sarkano krustu paredz 
regulāru bezmaksas maizes piegādi patversmei „Gaiziņš”. Turpinā-
sies jau ilggadējie maizes sūtījumi Ogres invalīdu biedrībai „Aplis” 
un Ogres Evaņģēliski Luteriskajai draudzei. Ogrē ceptā „Druva” un 
„Fazer” maizīte šogad ik nedēļu būs galdā arī bērnu aktivitāšu cen-
tros „Ligzdiņa” Smiltenē un Valmierā. Savstarpēja vienošanās pa-
redz, ka reizi mēnesī maizīti saņems arī Latvijas Olimpiešu fonds. 

„Kopš uzņēmuma pirmsākumiem ar savu produkciju esam at-
balstījuši un atbalstām dažādu nevalstisku organizāciju rīkotus lab-
darības projektus un attīstības projektus bērniem. “Fazer maiznīcas” 
kā sociāli atbildīgs uzņēmums arī šajā ekonomiskajā situācijā turpi-
na savas sociālās programmas, jo saprotam, cik svarīgs var būt katrs 
maizes rieciens gan trūkumā nonākušai ģimenei ar bērniem, gan 
vientuļiem un mazturīgiem pensionāriem. Ceram, ka mūsu maizīte 
dos spēku, lai uzveiktu visas grūtības”, stāsta “Fazer maiznīcu” rīko-
tājdirektors Varis Peisenieks.

2011. gadā „Fazer maiznīcas” sadarbībā ar pašvaldībām un ne-
valstiskajām organizācijām labdarībai ziedoja 181 500 kukulīšus 
maizes.

Par Fazer
Fazer uzņēmums ir izveidojies no ģimenes kafejnīcas, ko 1891. 

gadā Helsinkos nodibināja Karls Fazers (Karl Fazer). Pašreiz Fazer 
uzņēmumi piedāvā maizes produktus, saldumus un ēdināšanas pa-
kalpojumus astoņās valstīs. 

Latvijā vislabāk zināmie uzņēmuma zīmoli ir Fazer, Druva, Karl 
Fazer, Geisha, Dumle, Tutti Frutti. Latvijā darbojas „Fazer” maiz-
nīca, saldumu ražotne atrodas Somijā. Fazer uzņēmumu darbības 
pamatā ir trīs galvenās vērtības: klients, kvalitātes izcilība un ko-
mandas gars. Fazer uzņēmumu apgrozījums 2010. gadā bija vairāk 
nekā 1,5544 miljardi EUR, darbinieku skaits apmēram 16 500, no 
kuriem vairāk nekā 260 darbinieku strādā Latvijā.

Vairāk informācijas: www.fazergroup.com 

Bekuciema ģimeņu ziemas sporta spēles 2012

Vēl jātver katrs brīvs mirklis, lai izbaudītu ziemas priekus, jo 
saule ik dienas vairāk un vairāk deldē sniega un ledus kārtu, un put-
nu balsis kļūst dzidrākas. Bekuciema ģimenes uz sporta atrakcijām 
tradicionāli pulcējās, lai sevi parādītu un iepriecinātu kaimiņus. 
Kas gan veselīgāks šai pavasara vīrusu pārpilnībā var būt kā svaigs 
Daugavas malas gaiss, no sirds nākuši smiekli un uzmundrinājums 
kaimiņu ģimenei: „Sarauj! Sarauj!” 

Šoziem Bekuciema ģimeņu 3.ziemas sporta spēļu rīkotāju gods 
(ņemot vērā pagājušās ziemas rezultātus) bija Sniedžu ģimenei. Šo-
dien, skatoties logā uz slapjo sniegu un lietu, varam droši apgalvot 
– ziemu mēs vēl noķērām aiz apkakles un septiņu kaimiņu ģimenes 
godam startēja piecās sporta disciplīnās: Skibitlonā (brauciens trasē 
ar veco labo sniega motociklu BURAN, velkot ragaviņās otru da-
lībnieku, tad šāvieni kustīgā mērķī un galvu reibinošs ātruma posms 
finišā). Ledusburāšanā divi no ģimenes rādīja prasmes vēja ķeršanā 
uz Daugavas ledus jahtas burā – šai disciplīnā gandrīz katra ģimene 
ar sajūsmu sauca: „ko tādu es izbaudu pirmo reizi dzīvē!”. Biatlo-
na stafete sajūsmināja visus, jo trijatā uz vienām slēpēm ikdienā 

nepaslēposi. Kā nākamā disciplīna sekoja pārsteigumiem bagāta 
un jautra stafete „Atnes bļitkotājam ūdeni” ar visu, kas pienākas 
kārtīgā bļitkošanā – ledus urbšanu un galvas reiboni no prieka. Kas 
gan tie būtu par ziemas sporta svētkiem, ja nenāktos cīnīties ar pašu 
Sniega karalieni kārtīgā sniega piku kaujā! Dambretes turnīrs parā-
dīja, kā katra no ģimenēm bija sapratusi mājas darbu – ierasties ar 
dambretei piemērotu dzērienu, ne stiprāku par 400 un, lai arī varianti 
bija dažādi brendijs, alus un liepziedu tēja, uzvarēja Upleju ģimenes 
nestais Veselības dzēriens.

Bekuciema ģimeņu: Cakulu, Pugaču, Kupču, Zaumaņu, Zem-
nieku un Cinīšu vārdā vēlos teikt lielu PALDIES par lieliski organi-
zētājām ziemas sporta spēlēm kaimiņiem Sniedzēs. 

Ikvienam no mums daba ir devusi spēju otru iepriecināt, un ti-
kai katra paša ziņā paliek pielietot to vai nē. Piemiņai no lieliski 
pavadītās marta sestdienas paliek Daugavmalas vējā sasārtuši vaigi, 
milzīga C vitamīna deva un gandarījums, ka dzīvojam Bekuciemā 
kopā ar lieliskiem kaimiņiem. 

Iveta Zemniece no Zāģeru mājām

2012. gada 1. februāra (protokols Nr. 4) domes sēdē

Pieņēma lēmumu izmaksāt pabalstu 3 personām ārkārtas situācijā me-
dicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 40 (četrdesmit latu) apmērā 2 perso-
nām Ls 80 (astoņdesmit latu) apmērā un no pašvaldības budžeta sociālo 
pabalstu  līdzekļiem.

Nolēma piešķirt dzīvokļa pabalstu 2 personām Ls 80 (astoņdesmit 
latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem, vienai 
personai pārskaitot to uz dzīvokļa apsaimniekotāja SIA „Ķeguma Stars” 
norēķina kontu un otrai personai ─ Birzgales pagasta pārvaldes komunā-
lās saimniecības apsaimniekošanas izdevumos.

Nolēma piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 3 personām Ls 80 (astoņ-
desmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem.

Pagarināja sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību 3 per-
sonām Rembates pagastā. 

Nolēma apmaksāt ēdināšanas izdevumus laikā no 2012. gada 30. jan-

vāra līdz 31. maijam audzēknim Ogresgala pamatskolā un 2 audzēkņiem 
Lielvārdes pamatskolā saskaņā ar izglītības iestādes piestādīto rēķinu.

Piešķīra 2 nekustamajiem īpašumiem, kas sastāv no zemes vienības 
un būves, vienotu adresi.

Noteica 2 zemes lietošanas mērķus nekustamajam īpašumam Remba-
tes pagastā: individuālo dzīvojamo māju apbūve un  zeme, kur galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Pieņēma lēmumus par 4 zemes īpašumiem un to īpašumtiesībām, kā 
arī noslēdza zemes nomas līgumus.

Atbalstīja dalību Pasaules junioru čempionātā ziemas orientēšanās 
sportā Ukrainā, piešķirot LVL 200 no pašvaldības budžeta sadaļas „Iz-
glītības pārējie pakalpojumi”.

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu no 2 
personām, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam pie-
derošo kustamo un nekustamo īpašumu.

2012.gada 15.februāra (protokols Nr. 5) domes sēdē 

Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
no 3 personām, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

Pieņēma lēmumu pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
– zemesgabalu „Tiltsargi”, Tomes pagastā, platībā 0,24 ha, par nosacīto 
cenu Ls 1200 (viens tūkstotis divi simti lati).

Apstiprināja zemes ierīcības projektu zemes gabalam Tomes pagastā. 
Sadalīja nekustamo īpašumu Tomes pagastā 2 vienībās, piešķirot kat-

rai savu nosaukumu un nosakot atšķirīgus lietošanas mērķus: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Mainīja nekustamā īpašuma Birzgales pagastā lietošanas mērķi no in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūve uz neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 3 „Par vienreizēju pabalstu ģi-
menei sakarā ar bērna piedzimšanu”. Uzdeva pašvaldības sekretārei 3 
dienā laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nodrošināt to nosūtī-
šanu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par paš-

valdībām” 45. panta paredzētajā kārtībā.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 4 „Par Ķeguma novada pašval-

dības 2012. gada budžetu”. Uzdeva pašvaldības sekretārei nodrošināt 
saistošo noteikumu nosūtīšanu 3 dienu laikā pēc to parakstīšanas rakst-
veidā vai elektroniskā veidā VARAM, kā arī novada pašvaldības izpild-
direktorei nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami novada 
domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē.

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldības amatu vietas un atalgojumu 
2012.gadam, kā arī līgumdarbu sarakstu un atalgojumu 2012.gadam.

Nolēma nodot Ķeguma novada pašvaldības esošas funkcijas – pa-
sažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Ķeguma 
novada administratīvajā teritorijā izpildi Ogres novada pašvaldībai uz 
vienu gadu līdz 27.02.2013. Uzdeva Ķeguma novada pašvaldības izpild-
direktorei nodrošināt minētās funkcijas izpildes uzraudzību.

Pieņēma 4 lēmumus par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumiem     
Rembatē.

Precizēja Ķeguma novada domes 11.01.2012. saistošo noteikumu Nr. 
1 nosaukumu, izsakot to šādā redakcijā: „Par nekustamā īpašuma no-
dokļa apmēra pieauguma ierobežojumu Ķeguma novadā 2012.gadā”. 
Uzdeva pašvaldības sekretārei precizētos saistošos noteikumus nosūtīt 
elektroniski VARAM.

POLICIjAS ZIņAS
01.02.2012. Birzgales pagastā saņemts iesniegums, ka regulāri bez 

uzraudzības klaiņo trīs suņi, kuri apdraud garāmgājējus un arī citu ie-
dzīvotāju suņus. Pašvaldības policijas darbiniekiem izdevās noskaid-
rot suņu saimnieci, par notikušo ir uzsākta administratīvā lietvedība.

01.02.2012. Pašvaldības policijas darbiniekiem nācās iesaistīties 
konflikta risināšanā Birzgales pamatskolā, starp diviem nepilngadī-
giem jauniešiem. Pašvaldības policija ar abu jauniešu vecākiem veica 
pārrunas. Ne viena no pusēm nevēlējās rakstīt iesniegumu par notiku-
šo, tāpēc, izvērtējot notikuma būtību un minēto gadījumu abiem vecā-
kiem izteikts brīdinājums par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu.

07.02.2012. Pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Birzgali, 
kur bija piekauts kāds 1968. gadā dzimis vīrietis. Viņš bija alkohola 
reibumā. Pēc medicīniskās palīdzības saņemšanas vīrietis tika nogā-
dāts savā dzīvesvietā.

07.02.2012. Saņemta informācija, ka Rembates pagastā no dzī-
vokļa nozagtas apkures caurules. Pašvaldības policijas pēc saņemtās 
informācijas veica virkni pasākumu, kā rezultātā izdevās noskaidrot 
vainīgos. Uzsākts kriminālprocess.

14.02.2012. Ap plkst. 18. Ķeguma bibliotēkā, interneta lasītavā 
darbiniecei pazuda Nokia mobilais telefons. Pašvaldības policijas 
darbiniekiem, izdevās noskaidrot telefona „atradēju” un telefonu       
atdot to īstajai īpašniecei.

16.02.2012. Kāds 1958.gadā dzimis vīrietis alkohola reibumā       
ieradās Rembates pagasta pārvaldē un veica huligāniskas darbības. 
Vīrietis tika aizturēts, uz saņemtā iesnieguma pamata uzsākta admi-
nistratīvā lietvedība.

21.02.2012. Policija informē, ka 1979.gadā dzimušais vīrietis Ķe-
gumā, kādā mājā izsita logu un pret savu vecāku gribu iekļuva viņu 
īpašumā. Aizdomās turētais nekur nestrādā, savulaik pārdevis savu 
dzīvokli, naudu notērējis un tagad uzskata, ka vecākiem viņu vajadzē-
tu uzturēt.  Dēls vecāku mājās nav deklarēts, turklāt pret sirmgalvjiem 
ilgstoši izturas necilvēcīgi un agresīvi. Sakarā ar minēto faktu uzsākts 
kriminālprocess atbilstoši Krimināllikuma 143.pantam par personas 
dzīvokļa neaizskaramības pārkāpšanu. 

21.02.2012. Pašvaldības policijas darbinieki Tomes skolā tikās 
ar skolēniem un iepazīstināja viņus ar Administratīvajiem pārkāpu-
miem, izskaidrojot personas atbildību par savas uzvedības un rīcības 
sekām.

21.02.2012. Policija tika izsaukta uz kādām mājām Ķegumā, kur 
norisinājās konflikts sievai ar savu faktisko vīru, pēc pārrunām ar paš-
valdības policijas darbiniekiem tika atrasts pagaidu risinājums. 

24.02.2012. Ķeguma Pašvaldības policijā pēc palīdzības griezās 
kāda pensionāre, kurai bija radies konflikts ar meitu. Pēc sirmās kun-
dzes teiktā, meita mātei ierobežoja iespēju lietot gāzi un elektrību, kā 
arī abas sievietes nevarēja vienoties, kā savā starpā sadalīt komunālos 
maksājums. Pēc pārrunām ar policiju, izdevās panākt kompromisu.

24.02.2012. Rembatē krāsaino metālu uzpirkšanas punktā tika aiz-
turēts kāds 1991. gadā dzimis vīrietis, kurš mēģināja realizēt nezinā-
mas izcelsmes metālu, kā vēlāk pašvaldības policijas darbiniekiem 
izdevās noskaidrot, metāls bija zagts. Persona tika aizturēta un nodota 
valsts policijai.

29.02.2012. Aizturēta sieviete, kura iegādājās cigaretes bez Lat-
vijas akcīzes uzlīmēm. Aizturētā sievietē tika nodota valsts policijas 
darbiniekiem administratīvās lietvedības uzsākšanai. 
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INFORMē
Ganāmpulks, kas tiek izmantots saimnieciskās darbības

veikšanā, nav jānorāda mantiskā stāvokļa deklarācijā
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka mantis-

kā stāvokļa deklarācijā nav jānorāda īpašumā esošs govju, jaunlo-
pu vai savvaļas dzīvnieku ganāmpulks, kas ir nošķirts saimniecis-
kās darbības veikšanai un tiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

VID informē, ka mantiskā stāvokļa deklarācijā, proti, deklarā-
cijas 8. punktā „Īpašums (lieta vai lietu kopība), kas nav minēts 
deklarācijas citos punktos”, ja to vērtība pēc personas ieskatiem 
pārsniedz 10 000 latu, personām, kuras ir saimnieciskās darbības 
veicēji (zemnieku saimniecību īpašnieki, individuālie komersanti) 
vai SIA īpašnieki, kuri nodarbojas ar govju un jaunlopu ganām-
pulku vai savvaļas dzīvnieku audzēšanu, mantiskā stāvokļa dekla-
rācijā nav jānorāda informācija par ganāmpulkiem, kas ir nošķirti 
saimnieciskās darbības veikšanai un tiek izmantoti saimnieciskajā 
darbībā.

VID informē, ka mantiskā stāvokļa deklarācijas 8.punktā „Īpa-
šums (lieta vai lietu kopība), kas nav minēts deklarācijas citos 
punktos” ir jānorāda tāds īpašums, kuru veido:
• viena lieta, kuras vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvi-

valentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam 
valūtas kursam, vai

• lietu kopums, kas tiesiskā ziņā var tikt atzīts par vienību jeb 
vienu pašu lietu, kuru kopējā vērtība pārsniedz 10 000 latus vai 
to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteik-
tajam valūtas kursam. 
Piemēram, gleznu kolekcija, antikvāras lietas, šķirnes dzīvnieki.
VID atgādina, ka mantiskā stāvokļa deklarācijas var iesniegt 

līdz 2012. gada 1. jūnijam. Informācija par fizisko personu man-
tiskā stāvokļa deklarēšanu pieejama VID mājaslapā, kurā pieejami 
arī biežāk uzdotie jautājumi un atbildes. 

Iedzīvotāji informāciju par mantiskā stāvokļa deklarēšanu, tai 
skaitā par iepriekš nedeklarētu ienākumu deklarēšanu, var saņemt:

zvanot uz VID informatīvo tālruni 1898, 
uzdodot jautājumus, izmantojot VID mājaslapā esošo jautāju-

mu uzdošanas formu, 
klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.

VID Sabiedrisko attiecību daļa 

VA „VTUA” Tehniskās uzraudzības nodaļa Ogrē informē par traktortehnikas
ikgadējās valsts tehniskās apskates vietām un laiku Ķeguma novadā 2012.gadā 

Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Birzgales pag. 21.05 12:00 18.06 11:00 SIA “Birzgale K”

Birzgale 21.05 9:00 18.06 9:00 “Virslavas” (R. Binde)
Ķegums 23.05 11:00 20.06 11:00 Pagasta padome
Tomes 23.05 13:00 20.06 13:00 A/S “Tomieši”

Rembate 25.04 11:00 16.05 12:30 Rembates pag. pārvalde

E.Grāvējs, vecākais inspektors, 26486660

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978; tālrunis: 67028691, 67028695; fakss: 67028692; e-pasts komunikacija@vid.gov.lv 

INFORMē
No 2012. gada 1. marta iedzīvotāji var iesniegt

mantiskā stāvokļa deklarācijas
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka no 

2012. gada 1. marta iedzīvotāji var sākt iesniegt mantiskā stāvokļa 
deklarācijas. 

Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz fiziskajām personām, 
kuras uz 2011. gada 31. decembra pulksten 24:00 bija uzskatāmas 
par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai ārzemniekiem 
(kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uz-
turēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus Latvijas rezidentiem .

Mantiskā stāvokļa deklarācija IR jāsniedz, ja minētajām 
personām:
• ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā 

daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru 
persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

• ir iegūts Latvijā nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav 
nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus 
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas no-
teiktajam valūtas kursam;

• ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehā-
niskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis;

• īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība 
pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbil-
stoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

• īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas;
• īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vēr-

tība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā 
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

• ārvalstīs ir finanšu instrumenti; 
• naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā 

summa Latvijā un ārvalstīs, vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs 
pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbil-
stoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

• privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrā-
šanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs 
pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbil-
stoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

• Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai ci-
tas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pār-
sniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši 
Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

• persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir 
citi prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 
000 latos vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas 
Bankas noteiktajam valūtas kursam;

• īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums 
(lieta vai lietu kopība), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, 
pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbil-
stoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

• persona ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošām 

vai pārvaldīšanā nodotām kapitāla daļām vai finanšu instrumen-
tiem, ja šo īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 la-
tus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas 
noteiktajam valūtas kursam.
Mantiskā stāvokļa deklarācijā ir jānorāda ziņas par perso-

nas mantisko stāvokli uz 2011. gada 31. decembra pulksten 24:00.
Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš – no 

2012. gada 1. marta līdz 2012. gada 1. jūnijam (ieskaitot). 
Iespēja deklarēt un nomaksāt samazināto iedzīvotāju ienākuma 

nodokli (15%) par līdz šim nedeklarētajiem gūtajiem ienākumiem
Iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarāciju, personas var brīvprātīgi 

deklarēt laikā no 1991. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decem-
brim iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli aplie-
kamos ienākumus. Šiem ienākumiem tiek piemērota samazinātā 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15% apmērā. 

Kādos gadījumos un kādā termiņā fiziskai personai jāie-
maksā skaidras naudas uzkrājumi kredītiestādē?
Fiziskai personai, kura mantiskā stāvokļa deklarācijā pēc stāvok-

ļa uz 2011. gada 31. decembri plkst. 24.00 ir uzrādījusi skaidras 
naudas uzkrājumus virs 10 000 latiem, naudas summa, kas pār-
sniedz 10 000 latu, jāiemaksā savā kontā jebkurā kredītiestādē/-s 
līdz 2012. gada 1. jūnija 24:00.

Kur un kā var iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju?
Mantiskā stāvokļa deklarāciju var iesniegt:
• personīgi vēršoties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā;
• elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, no-

sūtot  uz speciāli izveidotu e-pasta adresi VID.sakumdeklaraci-
ja@vid.gov.lv;

• VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā; 
• atsūtot pa pastu.

Mantiskā stāvokļa deklarācija NAV jāsniedz, ja personai 
pieder tikai tāds īpašums, kas reģistrēts:
• Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;
• Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
• Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;
• Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju infor-

matīvajā sistēmā; 
• Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē.

Kur saņemt informāciju par mantiskā stāvokļa deklarāci-
jas iesniegšanu, aizpildīšanu?
• VID mājaslapā www.vid.gov.lv ;
• zvanot uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties tēmu       

„Nodokļi”;
• uzdodot jautājumu VID mājaslapā www.vid.gov.lv, sadaļā   

„Uzdot jautājumu VID, atsauksmes”;
• klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā;
• apmeklējot VID bezmaksas seminārus VID klientu apkal-

pošanas centros (informācija par semināriem pieejama VID            
mājaslapā).

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments
Informē, ka no 2012. gada 10. februāra ir jauns

diennakts ārkārtas situācijas tālruņa numurs: +371 26337711,
kas ir paredzēts, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību ārkārtas
situācijās ārvalstīs nonākušajiem Latvijas valstspiederīgajiem.

VALSTS UN ES ATBALSTS – jAUNUMI 2012. GADĀ
Uz vienoto platības maksājumu (VPM) varēs pieteikt tādu 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību, kas ir atbal-
sta pretendenta īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 
15.jūnijā. Par LIZ, kas nav īpašumā, pēc LAD pieprasījuma būs 
jāuzrāda apliecinājums: nomas līgums, patapinājuma līgums, dā-
vinājuma līgums, mantojuma apliecinošs dokuments, pagasta lē-
mums u.c. Izņēmuma apliecinājumi var būt vienpersonisks zemes 
īpašnieka vai tā pilnvarotā pārstāvja rakstisks apliecinājums un ār-
kārtas gadījumā, ja no zemes īpašnieka vai tā pilnvarotā pārstāvja  
nav iespējams iegūt rakstisku piekrišanu, bet pastāv vienošanās 
par atļauju apsaimniekot konkrēto zemes gabalu, ir pieļaujams  
vienpersonisks rakstisks pretendenta apliecinājums. Izņēmuma 
apliecinājumos par tiesībām apsaimniekot  LIZ obligāti jānorāda: 
attiecīgais lauka numurs un platība (ha), kas deklarēta atbalstam 
2012. gadā; konkrētais lauku bloka vai kadastra numurs; īpaš-
nieks, īpašnieka adrese un kontaktinformācija. LAD sazināsies ar 
attiecīgo zemes īpašnieku, lai pārliecinātos par konkrētā lauksaim-
nieka tiesībām apsaimniekot atbalstam pieteikto LIZ platību.

No 2012. gada ir iespējams pieteikties diviem jauniem at-
balstiem: īpašam atbalstam par kvalitātes uzlabošanu cietes kartu-
peļiem, kas audzēti saskaņā ar kvalitātes shēmu prasībām; īpašam 
atbalstam lopbarības augu sēklas un sēklas kartupeļu kvalitātes 
uzlabošanai.

2012. gads ir pēdējais, kad tiek piešķirti jebkādi papildu valsts 
tiešie maksājumi (PVTM). Ar 2012. gadu tiek pārtraukta pieteik-

šanās PVTM par kartupeļu cieti un par nokautiem vai eksportē-
tiem liellopiem, jo tie tiek pilnībā atdalīti no ražošanas un 2012. 
gadā tiks attiecīgi aizstāti ar diviem jauniem maksājumiem: atda-
lītais PVTM par kartupeļu cieti un atdalītais PVTM par nokau-
tiem vai eksportētiem liellopiem. Lai pieteiktos abiem jaunajiem, 
atdalītajiem PVTM, līdz 15. maijam būs jāiesniedz platību mak-
sājumu iesniegums LAD un jāpiesaka vismaz viens atbalsttiesīgs 
lauksaimniecības zemes ha. 

Bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanā saglabās pašreizējo ie-
ņēmumu slieksni uz vienu LIZ ha. Tiks saglabāti pašreiz spēkā 
esošie atvieglojumi arī 2012./2013. saimnieciskajam gadam. Bet, 
sākot ar 2012. gadu, Iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada ienāku-
mu deklarācijas VID ir jāiesniedz no 1. marta līdz 1. jūnijam. Lai 
varētu saņemt bezakcīzes dīzeļdegvielu jau no 30. jūnija, piesa-
koties LAD bezakcīzes dīzeļdegvielas saņemšanai, būs jāiesniedz 

TUVĀKIE PASĀKUMI
20. starptautiskā lauksaimniecības, lopkopības,  mežkopības 

un lauku celtniecības izstāde Pavasaris 2012 notiks no 29. marta 
līdz 1. aprīlim izstāžu kompleksā Rāmava Ķekavā. Tajā būs lauk-
saimniecības, mežkopības, dārzu un parku kopšanas tehnika, ag-
roķīmijas produkcija, lopkopības un zivsaimniecības aprīkojums, 
lauku celtniecība, sēklas, stādāmais materiāls. 

T.Vaļevko,
novada lauku attīstības speciālists
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http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/tiesie-maksajumi/ipasais-atbalsts-par-kvalitates-uzlabosanu-cietes-kartupeliem-kas-audzeti/
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 NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS
PALĪDZĪBAS SAņEMŠANAS KĀRTĪBA
Veselības ministrija ir uzsākusi aktīvu un mērķtiecīgu darbu, lai 

samazinātu sekundāro neatliekamās medicīniskās palīdzības (turp-
māk – NMP) izsaukumu skaitu, par mērķi izvirzot 2012. gadā sama-
zināt izsaukumu skaitu vismaz par 2544 izsaukumiem.

2011. gadā sekundārie NMP izsaukumi1  veidoja 27,7 % no 
kopējā izsaukumu skaita. Minētie izsaukumi ir nelietderīgs NMP 
resursu izmantojums un būtiski ietekmē NMP dienesta operativitāti 
un iespējas ātri nokļūt negadījuma vietās, kur jāpalīdz patiešām kri-
tiski smagiem pacientiem vai cietušajiem.

Lai informētu iedzīvotājus par medicīniskās palīdzības saņem-
šanas iespējām 2012. gadā janvārī ir uzsākta sociāla kampaņa „Jū-
ties švaki? – Ne vienmēr ir tik traki!”

Informējam, ka nelielu traumu vai vieglu saslimšanu gadījumos 
iedzīvotājiem, lai saņemtu vajadzīgo palīdzību vai konsultāciju un 
samazinātu sekundāro NMP izsaukumu skaitu, iespējams: 

• sazināties ar savu ģimenes ārstu (telefonkonsultācijas, apmeklēt 
ģimenes ārstu akūto pacientu pieņemšanas laikā2 , pieteikt ģimenes 
ārsta mājas vizīti);

• pašam doties uz tuvāko ārstniecības iestādi (pie dežūrārsta, uz stei-

dzamās medicīniskās palīdzības punktu, slimnīcas uzņemšanas nodaļu);
• ārpus ģimenes ārsta darba laika darba dienās no 17.00 – 8.00, 

brīvdienās un svētku dienās visu diennakti ir iespēja zvanīt uz Vese-
lības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta izveidoto Ģimenes 
ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 un saņemt kvalificētu mediķa 
padomu vienkāršāku saslimšanu gadījumos. Zvanot uz minēto tāl-
runi, konsultācijas tiek sniegtas par dažādiem medicīniskiem jautā-
jumiem – kā rīkoties paaugstinātas temperatūras un saaukstēšanās 
gadījumā, paaugstināta asinsspiediena, vemšanas, caurejas, vēdera, 
ausu sāpju, dažādu traumu un lūzumu gadījumos, saules (tajā skaitā, 
solārija) apdegumu gadījumos;

• saņemt informāciju par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem (piemēram, kādus ārstnieciskos pakalpojumus apmaksā 
valsts, informāciju par pacienta iemaksām un no pacientu iemaksām at-
brīvotajām kategorijām u.c.), zvanot uz Nacionālā veselības dienesta 
bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darba laikā) vai mājas 
lapā www.vmnvd.gov.lv. 

R.Muciņš,
Veselības ministrijas valsts sekretārs

ĶEGUMA NOVADAM TUVĀKO ĀRSTNIECĪBAS IESTĀžU SARAKSTS,
KURĀS PIEEjAMI DEžūRĀRSTI 

Ārstniecības iestāde  Adrese Telefons Profils  Darba laiks
Ogres rajona

slimnīca
Slimnīcas iela 2, 
Ogre, LV-5001 65024450 Pieaugušajiem Bēr-

niem 
Sestdienās un

svētdienās no 8.00 – 18.00 
 Salaspils veselības 

centrs
Rīgas raj., Salaspils, 

Lauku iela 8 67800750 Pieaugušajiem Darba dienās no 15.00 – 21.00 
Sestdienās no 8.00 – 15.00 

Bērnu veselības centrs 
„Ķengarags” Rīga, Kaņiera iela 13 67250607

67252525 Bērniem Darba dienās no 15.00 – 21.00
Sestdienās no 8.00 – 15.00

Primārās veselības 
aprūpes centrs
„Ziepniekkalns”

Rīga,
Valdeķu iela 57

67677671
67769788 

Pieaugušajiem
Bērniem 

Darba dienās no 15.00 – 21.00
Sestdienās no 8.00 – 15.00 

MĀjAS VIZĪTES DEžūRĀRSTS NODROŠINA:
•	 bērniem līdz 18 gadu vecumam;
•	 I grupas invalīdiem;
•	 personām, kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe (pacientiem ar noteiktām diagnozēm);
•	 pacientiem, kuri saņem veselības aprūpi mājās atbilstoši normatīvajiem aktiem;
•	 pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
•	 pacientiem, kuri ir vecāki par 80 gadiem (pacienta iemaksa 2 Ls);
•	 pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā (pacienta iemaksa 2 Ls).

LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

  1 - Sekundārie neatliekamās medicīniskās palīdzības 
izsaukumi – izsaukumi, kad nav apdraudējuma cilvēka 
veselībai vai dzīvībai.
  2 - Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decem-
bra noteikumiem Nr. 1046 „Veselības aprūpes organi-
zēšanas un finansēšanas kārtība” 44.4.apakšpunktu ģi-
menes ārstam kopīgi ar māsu vai ārsta palīgu (feldšeri) 
jānodrošina noteikts pieņemšanas laiks pacientiem bez 
iepriekšēja pieraksta (akūtiem pacientiem) katru dienu 
ne mazāk par vienu stundu.

A/S „Latvenergo” informē, ka plānoto Rīgas HES dam-
bja vasaras remontdarbu veikšanai 2012. gadā laikā no 
1. augusta līdz 16. septembrim tiks pazemināts ūdens 
līmenis Daugavā atzīmju robežās 16.10 ÷ 16.30 m, kas 
ir par 0.9 ÷ 0.7 m zemāk par pieļaujamo ūdens līmeni 
(17,00 m) HES ekspluatācijas laikā. Šajā laikā ir plānots 
veikt Rīgas HES dambja augšas bjefa nogāžu betona 
stiprinājumu atjaunošanu posmā no PK 116+98 līdz PK 
82+58 (posma garums 3440 m) un Ķeguma HES-1 lejas 

bjefa balstu (~ 848 m²) betona virsmu atjaunošanas re-
montu. Ūdens līmeņa pazemināšana notiks pakāpeniski, 
kas nepārsniedz 0.3 m/h līdz 17 m augstuma atzīmei un 
0.2 m/h zem augstuma atzīmes 17.00 m. Remontdarbiem 
ir saņemtas atļaujas no visām atbildīgajām institūcijām, 
kā arī ūdens līmeņa pazemināšana ir saskaņota ar LR 
Vides ministrijas Valsts vides dienestu. 
 

Māris Kuņickis, a/s „Latvenergo” valdes loceklis

INFORMē

Mūžībā aizgājuši
Pieplok zariem putni klusi,

Dienas vidū saule riet.
Sirds tik ļoti piekususi,

Nav vairs spēka tālāk iet.

Marija Mihailova 
10.03.1923. ─ 09.02.2012. 

Zenta Domkova
04.08.1928. ─ 28.02.2012. 

Leontīne Ziemele
06.03.1936. ─ 02.03.2012. 

Jadviga Buliga
01.01.1916. ─ 03.03.2012. 

Valdis Kalniņš
29.07.1929. ─ 11.03.2012.

LĪDZJŪTĪBA
Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta.

Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta. 
Skumju brīdī esam kopā ar Ritu, tēti aizsaulē aizvadot. 

SIA „Ķeguma Stars” kolektīvs

LĪDZJŪTĪBA
Viss nepazūd, kad, tēti, kapu kalnā

Pār tevi vēsas smilšu saujas krīt,
Vēl paliks siltums, ko tu dzīvē devi,

Un kaut kur dziļi sirdī sāpes krīt.
Skumju brīdī esam kopā ar Ritu Birkenfeldi, tēvu mūžībā aizvadot.

Kolēģi Ķeguma novada domē
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NĀC PĒC SAVAM TIESĪBĀM
Autoskola „ AIZIET”

SIA „Zigy” Autoskola „Aiziet” Lielvārdē, Skolas ielā 10, sāka 
darbu pagājušā gada 13. decembrī. Te var iegūt A, B, C, D, E 
kategorijas autovadītāja tiesības, notiek periodiskā apmācība 
(kods 95) kokvedēju un pasažieru transportlīdzekļu vadītājiem. 
Autoskola ir ieguvusi izglītības iestādes statusu, tuvākajā laikā 
plānots organizēt traktortehnikas pasniegšanu un arī svešvalodu 
kursus.

Viss notiek neparasti ātri un mērķtiecīgi. Skolas telpas ir siltas 
un mājīgas, aprīkotas ar uzskates materiāliem. Mums ir svarīgi, 
lai cilvēki šeit justos kā mājās, lai beidzot macības varētu pateikt: 
„Man tur patika!”

Pavisam nesen skolas absolventi bija arī Ķeguma novada 
šoferīši. Visi uz kursiem ieradās laicīgi un katru reizi priecīgaki, 
jo ir svarīgi, ka var apspriest zināšanas, praksi un interesantus 
atgadījumus kopā ar kolēģiem un noteikti pārrunāt dažādas 
situācijas ar profesionālu pasniedzēju. Ķegumieši ir noklausījušies 
periodisko apmācības kursu (kods 95) un visi veiksmīgi ieguvuši 
sertifikātu. Šajos kursos bija jāapgūst:

• Ekonomiska un racionāla vadīšana. 
• Pasažieru/kravas pārvadāšana, normatīvie akti.
• Autotransporta sociālā vide, EG reģistrācijas iekārtas, 

darba un atpūtas laiki.
• Satiksmes drošība, riski un to paredzēšana/novēršana 

ceļu satiksmē.
• Tirgus organizācija un uzņēmuma tēls.

Pēc apgūtā šoferi ir pārliecināti par sevi un pasažieri var būt 
drošībā!

Gaidīsim jaunus kursantus mūsu skolā! 

Zigmārs Jansons, SIA „Zigy” Autoskola „Aiziet” direktors 
Lielvārdē, Skolas ielā 10, tel.27742992

Valdim Kalniņam aizejot
Ar sāpīgām, bet gaišām atmiņām atvadāmies no Lielvārdes 

tautas teātra aktiera Valda Kalniņa – īsta kultūras cilvēka, 
prasmīga sava amata meistara, sirsnīga ģimenes tēva un 
Latvijas patriota.

Valdis mūsu teātrī laikā no 1969. – 1990. gadam nospēlēja 
10 enerģiskas, spēcīgas raksturlomas, sākot ar Kangaru, Silmaču 
Pindaku līdz karalim „Vaidelotē”.

Valdis gadiem kopā ar draugiem, Ilgoni un Veltu Gobiņiem, 
vakaros mēroja tālo ceļu līdz Lielvārdei. Viņi galvenokārt bija 
Gunāra Priedes lugu mūsdienu varoņu atveidotāji. Abu kungu 
smalkais humors un skanīgās dziesmas uzturēja sirsnīgu 
gaisotni mēģinājumos un garajos viesizrāžu izbraukumos.

Par spīti pārciestajām represijām Valdis saglabāja ticību 
savas tautas nākotnei. Neatkarību atguvušajā Latvijā Kalniņu 
ģimene atgriezās tēva mājās. Mūža nogali Valdis pavadīja paša 
celtajā mājā Rembatē.

Valdi, Tu paliec mūsu sirdīs un Lielvārdes teātrī. Lai Tev 
viegli mūžības ceļos!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību meitām un mazbērniem.

Teātra draugi un režisore Dzidra Bļodone

Laikraksta nākamais numurs iznāks 27.aprīlī.
Materiālus lūdzam iesūtīt līdz 16.aprīlim,

e-pasts: kegbiblio@inbox.lv
“Ķeguma Novada Ziņas”

var lasīt arī tīmeklī www.kegums.lv



Tomes tautas namā
23. martā plkst. 21.00 

PAVASARA
KRĀSU BALLE

Aicinām ierasties spilgtos apģērbos
Spēlēs grupa „PĀRMAIŅU VĒJŠS”

Ieejas maksa 2,50 Ls
Galdiņu rezervēt iepriekš 

Tomes tautas namā parkā
9. aprīlī plkst. 12.00

Lieldienu pasākums
Radošas teātra studijas „ESTEPATĀS” izrāde

„Pauks un Šmauks”
Šūpošanās un rotaļas

Ieeja - ar krāsainām olām

PRIVĀTSLUDINĀjUMI
Vīrietis 38 gadus jauns steidzami meklē darbu.
Var strādāt gaterī vai citus darbus.
Dzīvo Ķegumā. T. 20464849
Pārdod 2-istabu dzīvokli Ķegumā, 43 kv.m, pake-
šu logi, dzelzs durvis + koka durvis iekšējās, jau-
ns ūdensvads, daļējs remonts. Cena pēc vieno-
šanās, vai maina pret 1-istabas dzīvokli, var bez 
ērtībām. T. 29106177.
Pārdod 1-istabas dzīvokli Ķegumā, Staru ielā 6. 
T. 28658293
Pārdodu medu, par cenu vienosimies.
T. 650 38 851 mob.26182284     
Pārdod krāsu televizoru JVC, 35cm pa
diagonāli. Tālr. 29334171
Pārdodu 2 istabu dzīvokli Ķegumā, Staru ielā -12, 
1 stāvā. Cena -7800Ls STEIDZAMI! Par cenu vēl 
varam vienoties, ja vēlaties pirkt 100%
T. 20464849-tele2 vai 25986405-Bite

Pie Ķeguma tautas nama 9. aprīlī plkst. 11.00
„Jautrās Lieldienas kopā ar

lācīti un vardīti”
Jums būs iespēja piedalīties:

Lieldienu ātrākās ģimenes stafetē
Lieldienu lielākās olas konkursā

Lieldienu smaidu sveicienā

2012. gada 23. marts

Ķeguma novada
bibliotēkā 

4. aprīlī
plkst. 12.00 – 19.00

Pensionāru biedrība rīko
LieLdienu rokdarbu

izstādi – tirdziņu
būsiet gaidīti!

„Mēs visu atceramies, bet jāiet un jādzīvo tālāk”
Aicinām uz piemiņas brīdi un ziedu nolikšanu pie

represēto piemiņas akmens Rembatē
24. martā plkst. 12.00

Pasākuma turpinājums Rembates skolas aktu zālē
Tiks nodrošināts transports uz pasākuma norises vietu un atpakaļ.

Lūdzam par piedalīšanos pasākumā pieteikties Ķeguma Tautas namā vai pa 
tālr. 65038875, 22010300, 29321083 

ReMBATeS TAuTAS NAMS

2. maijā plkt.19.00
organizē braucienu uz

Dailes teātra izrādi

„Trīnes grēki”
biļešu cena 6 Ls un ceļa izdevumi

9. aprīlī 
plkst. 13.00

Rembatē, ciemosies
cEļojošAiS zoodĀRzS 

Lūkosim, ko Lieldienās
dara zaķi, ko jūras
krauklis, ūpis un

citi dzīvnieki

olu kaujas un citas 
izdarības, svinot otrās 

Lieldienas

8. aprīlī plkst. 9.00
Ķeguma ev. luteriskajā 

draudzē

LieLdienu 
dieVkaLPoJuMS

ĶEGUMA 
KOMERCNOVIRZIENA 

VIDUSSKOLĀ

9. aprīlī plkst. 14.00
sadraudzības koncerts
„Sudraba rasa 
Lieldienu rītā”

Ieeja bez maksas
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