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Aprūpes centram jaunas mājas
Vairāk kā gadu Sociālā aprūpes centra darbinieki un iemītnieki bija gaidu, satraukuma un
neziņas varā. Un tad, jūlijā, pienāca brīdis kravāt mantas un saiņot kastes ar līdzi ņemamajām lietām. Retāk lietojamo mantu pārvešana
notika jau pāris mēnešus iepriekš, lai pārcelšanās dienā, darba un satraukumu būtu mazāk.
Nu, Sociālās aprūpes centrs „Senliepas” bija
gatavs uzņemt savus jaunos iemītniekus.
Uz jauno ēku pārcēlās 14 sirmgalvji, bet
pavisam centrā ir 30 vietas mūsu novada ļaudīm. Vispirms uz „Senliepām” tiks pārvesti tie
novada iedzīvotāji, kuri šobrīd atrodas citos
pansionātos, bet pēc tam, uzņemsim sirmgalvjus, kuri sociālajā dienestā ir reģistrēti rindā.
Vienvietīgās, divvietīgās un trīsvietīgās istabiņas, mājīgas un gaišas, gaida savus iemītniekus. Cerams, ka plašā parka teritorija ar
mierīgo, lauku vidi palīdzēs vieglāk iejusties
jaunajos apstākļos. Arī telpu aprīkojums ir iespējami pielāgots sirmgalvju ērtībām.
Lai „Senliepas” iegūtu savu patreizējo
veidolu un mājīgumu, neskaitāmi darba rūķi
mazgāja un berza, slaucīja un kārtoja, nesa un
skrūvēja. Grūts brīdis bija arī aprūpes centra
darbiniecēm, kuras papildus saviem tiešajiem
darba pienākumiem, vēl čakli darbojās telpu
labiekārtošanā. Katrs roku pāris tapšanas brīdī
bija neatsverama vērtība.
Līdz 1.augustam, lielākie satraukumi un
pārdzīvojumi jau bija aiz muguras, tāpēc uz
SAC atklāšanas pasākumu gan iemītnieki, gan
darbinieki jau varēja doties ar mierīgu sirdi.
Svētkos pulcējās ap 100 „saviešu” un viesu.
Luterānu draudzes mācītājs Ingus Dāboliņš

Sveicam augusta jubilārus!

Mani mīļā māmuliņa
Mazgā piena muldiņā,
Lai es augu sarkanbalta,
Kā puķīte dārziņā.

Ilzei un Kasparam Bajaļiem piedzimusi meita Tabita
Līgai un Jurim Valaiņiem piedzimusi meita Ance Laura
Intai Kušķei un Marekam Kokinam piedzimusi
meita Madara

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Publikācijas ar ilustratīvo materiālu lūdzam iesūtīt līdz
17. septembrim uz e-pastu: avize@kegums.lv
Tālrunis: 25454611
“Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī tīmeklī
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Ilmāru Dāvi
Valdi Brinku
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Agni Nadežņikovu
Ligitu Zagorsku
Mariju Koreškovu
Ritu Leimani
Valeriju Ščerbaku
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Ainu Rozenbergu
Arvīdu Aurmani
Elgu Salmiņu
Mirdzu Teperi
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Aismu Daudzi
Kārli Okmani
Leontīni Grigāni
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Gunti Liepiņu
Henrieti Pildavu
Kārli Niedru
Leonu Kalniņu
Zelmu Ozolu
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Ausmu Sīli
Helenu Bušu
Jusefu Gleidmani
Veroniku Strupo

SAC atklāšanas pasākuma viesi

svētīja namu un cilvēkus, kuri ar to ir saistīti.
Savukārt senioru sieviešu vokālais ansamblis
„Kvēlziedi” un Ķeguma tautas nama ģitāristu
ansamblis radīja jauku pasākuma noskaņu.
Nu ir sākusies ikdiena – ar ierastām gaitām
un rūpēm. Bet vēl arvien vēlamies pateikties
gan mūsu senajiem atbalstītājiem, gan draugiem, gan mūsu līdzcilvēkiem par sniegtajiem
padomiem, par fizisko spēku, par materiālo
palīdzību un uzmundrinošajiem vārdiem, par
telpaugiem, par mēbelēm, par grāmatām...
PALDIES PAR ATBALSTU! Mēs gaidām
Jūs ciemos!
Ar cieņu – Ķeguma novada sociālā dienesta vadītāja ar kolektīvu

Esi sveicināts mazulīt!

www.kegums.lv

Dienas zied, ja tu tām ziedēt liec,
Naktis mirdz, ja tu tām gaismu dedz,
Un par mazu gaismu tiec
Tiem, kas tavās acīs prieku redz!

Laulības!

Tu esi kā jūra, kā liedags silts,
Caur tevi viss dzīves guvums.
Tu esi atvars un drošais tilts,
Un dienu un rītausmu tuvums.
Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza

Ilga Kļaviņa un Uldis Bekmanis
Laura Audariņa un Māris Naglis
Līva Bite un Jānis Čevers
Mārīte Slagune un Uldis Zirdziņš
Kintija Cinkuse un Ģirts Polis
Līga Dzalbe un Edmunds Gaišutis
Lidija Mažāne un Sergejs Maslobojevs

Birzgales dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza
Egita Pūce un Ansis Rašmanis
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Jaunas aktivitātes Ķeguma pilsētas pludmalē
Ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu 2013.gada 18.martā tika
apstiprināts Ķeguma novada pašvaldības Eiropas zivsaimniecības fonda pasākumā „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
iesniegtais projekts „Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta”
(Nr.12-04-ZL23-Z401101-000003).
Projekta mērķis ir labiekārtot Ķeguma pludmali, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem daudzveidīgas aktīvās atpūtas pieejamību, tādējādi veicinot sabiedrības veselību.
2013.gada 22.martā tika parakstīts līgums ar SIA „Intersports”
par āra trenažieru, pārģērbšanās kabīņu un velostatīvu uzstādīšanu
Ķeguma pilsētas pludmalē.
Plānotie darbi ir pabeigti – izveidota moderna aktīvās atpūtas
zona ar brīvdabas trenažieriem, ar kuru palīdzību var trenēt dažādas muskuļu grupas un kas piemēroti dažāda vecuma cilvēkiem.
Savu vietu pludmalē ieņēmušas arī pārģērbšanās kabīnes un velostatīvi, lai atpūtu pludmalē padarītu iespējami komfortablāku.
Gaidām pilsētas pludmalē gan novada iedzīvotājus, gan viesus
novērtēt un izmantot jaunās aktīvās atpūtas iespējas!
Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore

Paziņojums par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.
gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Ķeguma novada pašvaldība paziņo, ka 2013. gada 13. augusta
domes sēdē (protokols Nr.17, 1.§) ir apstiprināts Ķeguma novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam un izdoti saistošie
noteikumi Nr.11/2013 „Par Ķeguma novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu».
Ķeguma novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti», Rūpniecības iela 32b-502, Rīga,
LV-1045, tālr. 67320809, www.rp.lv.

Ar Ķeguma novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024. gadam
un Vides pārskatu var iepazīties Ķeguma novada pašvaldībā (Lāčplēša ielā 1, Ķegumā) un pašvaldības mājaslapā www.kegums.lv.
Novada attīstības plānošanas dokumenti ir izstrādāti projekta
„Ķeguma novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (ID Nr.1DP/1.5.3.2.0/APIA/VRAA/039/035) ietvaros. Projekts tika realizēts līdz 2013. gada 20. augustam, saņemot 100%
Eiropas sociālā fonda finansējumu 34330,80 Ls apmērā.

ĶEGUMA NOVADA DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7/2013

					
APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 24.04.2013. sēdes lēmumu Nr.134 (protokols Nr.8,13.§)
precizēti ar Ķeguma novada domes 03.07.2013. sēdes lēmumu Nr. 210 (sēdes protokols Nr.13,2.§) 2013. gada 24. aprīlī

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma novada represētajām personām
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 19.punktu un 43.panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā- Noteikumi) nosaka braukšanas maksas atvieglojumus politiski represētām personām braucieniem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un kārtību, kādā šie atvieglojumi tiek piešķirti.
Maksas atvieglojumu tiesīgi saņemt šajos Noteikumos noteiktās personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķeguma novada teritorijā.
Braukšanas maksas atvieglojums tiek noteikts 3 (trīs) reizes kalendārajā mēnesī 100% apmērā no biļetes cenas braucieniem no
Ķeguma novada teritorijā deklarētās dzīvesvietas uz Ogres pilsētu un atpakaļ.
Šajos Noteikumos minētās personas braukšanas biļetes iegādājas par pilnu maksu.
Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu, 1.punktā minētās personas līdz nākošā mēneša 15.datumam Ķeguma novada pašvaldības administrācijā vai pagastu pārvaldēs, uzrādot politiski represētas personas apliecību, iesniedz:
iesniegumu (1. pielikums);
braukšanas biļetes.
Saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora vai attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāja lēmumu, braukšanas maksas izdevumus apmaksā
5 dienu laikā no dokumentu iesniegšanas Ķeguma novada pašvaldības administrācijas kasē, Birzgales pagasta vai Rembates pagasta
pārvaldes kasē, vai pārskaita uz pieprasītāja norādīto bankas kontu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas”.
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2013. gada 17. jūlijā
Ķeguma novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Eižens Kanskis informē „Par
Ķeguma novada domes deputātes Vinetas
Kļavas pilnvaru izbeigšanos”, deputāta pienākumu pildīšanu uzsāk nākamais kandidāts no Ķeguma novada saraksta „Latvijas
Zaļā partija” – Viesturs Teicāns.
Par Tomes pagasta pārvaldes vadītāju
iecēla Ilonu Ofmani.
Nolēma atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam „Pakalniņi”, Rembates pag., Ķeguma nov., atdalot
no nekustamā īpašuma trīs zemes gabalus
aptuveni 0,86 ha kopplatībā.
Sakarā ar to, ka nav adresācijas objekta,
nolēma no Valsts adrešu reģistra dzēst četrudesmitvienu adresi.
Pieņēma lēmumu no nekustamā īpašuma „Vāverītes” atdalīt otro zemes vienību
ar platību 10,44 ha. Piešķirt nosaukumu
„Mazas vāverītes”, Rembate, Rembates
pag., Ķeguma nov. Un noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Nolēma izbeigt 2012. gada 23. jūlija
Dzīvojamās telpas īres līgumu par telpu
Nr.2 Nākotnes ielā 5-1, Birzgalē, Birzgales
pag., Ķeguma novadā.
Anulēja ziņas par vienas personas deklarēto dzīvesvietu.
Pieņēma lēmumu iznomāt rūpnieciskās
zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu zivju murdu ar sētu
līdz 30 m uz vienu gadu, nosakot zvejas tiesību nomas pamatmaksu septiņi lati.
Precizēja 2013. gada 19. jūnija saistošos
noteikumus Nr.9/2013 „Par grozījumiem
saistošajos noteikumos Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības nolikums””.
Nolēma veikt grozījumus ar Ķeguma
novada domes 2012. gada 23. maija lēmumu apstiprinātajā Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektu konkursa nolikumā, un izteikt nolikuma 7.1.punktu šādā redakcijā: „Iesniegtos projektus slēgtā sēdē vērtē ar pašvaldības domes lēmumu iecelta Komisija. Tās
sastāvā ir 2 domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, Kultūras un sporta pārvaldes
vadītājs, projektu koordinators un 2 pieaicināti speciālisti, kurus dome izvēlas no NVO
ieteiktajiem kandidātiem.”
Pieņēma lēmumu veikt grozījumus ar
Ķeguma novada domes 2013. gada 8. maija lēmumu apstiprinātajā Ķeguma novada
Nevalstisko organizāciju atbalsta fonda
nolikumā, un izteikt nolikuma 3.1.punktu šādā redakcijā: „Iesniegtos projektus
slēgtā sēdē vērtē ar pašvaldības domes lēmumu iecelta Komisija. Tās sastāvā ir 2
domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, Kultūras un sporta pārvaldes vadītājs, projektu koordinators un 2 pieaicināti
speciālisti, kurus dome izvēlas no NVO

ieteiktajiem kandidātiem.”
Izveidoja Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektu konkursa komisiju šādā sastāvā:
Līga Strauss, Ķeguma novada domes deputāte; Kristaps Rūde, Ķeguma novada
domes deputāts; Nelda Sniedze, izpilddirektore; Dace Māliņa, Kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja; Dace Soboļeva, projektu koordinatore; Vija Jaunzeme, biedrības „Ķeguma novada pensionāru biedrība”
deleģētā speciāliste; Inta Pastare, biedrības
„JADARA” deleģētā speciāliste.
Apstiprināja Ķeguma novada teritorijas
plānojuma 2013. – 2024.gadam galīgo redakciju.
Pieņēma lēmumu piedalīties PPPB
„Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem
iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu „Flīģelis Birzgales Tautas namam” par kopējo
summu 11449,00 LVL un iesniegt projekta
iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku
atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Nodrošināt projekta
īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības
budžeta līdzfinansējumu 25% apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām 2365,50
LVL apmērā, kā arī papildus nodrošināt
pašvaldības līdzfinansējumu projekta neattiecināmajām izmaksām 1987,02 LVL apmērā.
Pieņēma lēmumu piedalīties PPPB
„Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursā rīcībā 1.1. „Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai” ar projekta iesniegumu „Liepu alejas rekonstrukcija” par kopējo summu 310130,52 LVL un iesniegt projekta
iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku
atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Nodrošināt projekta
īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības
budžeta līdzfinansējumu 25 % apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām 5000,00
LVL apmērā, kā arī papildus nodrošināt
pašvaldības līdzfinansējumu projekta neattiecināmajām izmaksām 290130,52 LVL
apmērā. Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 307130,52
LVL apmērā.
Pilnvaroja Ķeguma novada deputāti
Līgu Strauss pārstāvēt Ķeguma novada pašvaldību Latvijas Pašvaldību savienības 24.
kongresā un biedru sapulcē.
Nolēma no nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., atdalīt
zemes vienību ar platību 3,50 ha. Nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu
„Mežsētas 4”, Birzgales pag., Ķeguma
nov., un noteikt zemes gabala lietošanas

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Noslēdza nomas līgumu ar SIA „VIA
Mežs” par zemes gabala „Sapali” nomu
3,27 ha platībā sporta spēļu rīkošanai, nosakot nomas maksu divdesmit lati plus PVN.
Nolēma piešķirt A.Priedītei veicināšanas balvu 240 LVL apmērā sakarā ar izcīnīto bronzas medaļu šķēpmešanā Latvijas
jaunatnes olimpiādē no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Pieņēma lēmumu Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam
piešķirt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
divas kalendārās nedēļas no 2013.gada
25.jūlija līdz 7.augustam ieskaitot, izmaksājot atvaļinājuma pabalstu 50 % apmērā
no mēnešalgas.
Nolēma finansēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 1, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, to jumta seguma remonta izmaksu daļu, kas attiecināmas
uz neprivatizēto dzīvokļu domājamo daļu
1433,76 LVL apmērā, pārskaitot to pašvaldības SIA „Ķeguma Stars” bankas kontā.
Atmaksāt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Liepu ielā 1, Rembatē, Rembates pagastā,
Ķeguma novadā, neprivatizēto dzīvokļu Nr.2, Nr.3, Nr.8, Nr.9 un Nr.12 īrnieku
(turpmāk – īrnieki) uzkrātos parādus, kas
saistīti ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, 4232.50 LVL apmērā, pārskaitot
to pašvaldības SIA „Ķeguma Stars” bankas
kontā. Nolēma slēgt vienošanos ar īrniekiem par jumta seguma remonta izmaksu
daļu atmaksu un slēgt vienošanos īrniekiem
par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un
saņemto komunālo pakalpojumu parādu atmaksu.
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē
par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem darbiem novadā par periodu no
03.07.2013.
Iepirkumā „Flīģeļa piegāde Birzgales
tautas namam” piedāvājumu iesniegšanas
termiņā 15.07.2013. tika saņemts viens piedāvājums. Veikta pirmā piedāvājuma vērtēšana un ir pieprasīta papildus informācija
no pretendenta.
03.07.2013. tika izsludināts iepirkums
„Ķeguma novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija”. Piedāvājumu iesniegšanas
termiņā 15.07.2013. tika saņemti divi piedāvājumi. Tiek veikta piedāvājumu vērtēšana.
16.07.2013. tika izsludināts atklātais
konkurss „Ķeguma novada dienas centra
izveide”.
SIA „VIDES TEHNIKA” turpina Ķeguma tautas nama parka teritorijas labiekārtošanas darbus. Darbu izpildes termiņš
ir 30.07.2013.
SIA „BK Māja” turpina Ķeguma VPII
Gaismiņa ēkas iekšējo inženiertīklu rekons-

3

2013. gada augusts
trukcijas un telpu renovācijas darbus. Ir
uzsākti sienu krāsošanas darbi ēkas otrajā
stāvā.
SIA „Ceļdaris” turpina ĶKNV stadiona
rekonstrukcijas darbus. Stadiona laukums ir
sagatavots zāliena sēšanai. Stadiona skrejceļš un hokeja laukums tiek gatavots asfalta
ieklāšanai.
Būvnieki – Personu apvienība SIA
„KUUM” un SIA „VIDES TEHNIKA” ir
pabeiguši Rembates skolas internāta rekonstrukciju sociālās aprūpes centra vajadzībām. Darbi ir pieņemti pēc apjoma. Pēc
atbildīgo iestāžu atzinumu saņemšanas, varēs veikt arī objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopumā.
Izsludinātajā koncesijas iepirkumā par
atkritumu apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz 10 gadiem Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Baldones novados ir
saņemti ļoti daudz jautājumi no ieinteresētajiem pretendentiem un ir iesniegtas četras
sūdzības IUB. Koncesijas iepirkumā tiek
gatavotas atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem un ir atkārtoti pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.08.2013.

2013. gada 24. jūlijā

Pieņēma lēmumu izveidot Ķeguma novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā.
Nolēma izveidot Ķeguma novada administratīvo komisiju 5 cilvēku sastāvā
uz domes pilnvaru laiku. Izpilddirektore
N.Sniedze iepazīstina ar kandidātiem, kas
pieteikušies darbam Ķeguma novada administratīvajā komisijā. Pieņēma lēmumu
ievēlēt Ķeguma novada administratīvajā
komisijā: Viktoru Šubu, Inesi Zagorsku,
Sandru Biļinsku, Agitu Gailīti, Juriju Matrosovu. Par Ķeguma novada administratīvās komisijas priekšsēdētāju apstiprināja
Viktoru Šubu.
Pieņēma lēmumu izteikt piedāvājumu
nekustamā īpašuma īpašniecēm atsavināt
daļu no nekustamā īpašuma Siguldas ielā 3,
Ķegumā, Ķeguma novadā, otrā gruntsgabala atdalot 2 neapbūvētas zemes vienības aptuveni 2270 kvadrātmetri kopplatībā (platība tiks precizēta pēc robežu instrumentālas
uzmērīšanas), par iespējami zemāko pirkuma cenu, saskaņā ar pielikumā pievienoto
zemesgabala skici.
Nolēma ievēlēt Ķeguma novada domes
finanšu komitejas sastāvā un tautsaimniecības komitejas sastāvā deputātu Viesturu
Teicānu un Ķeguma novada domes sociālo
un veselības jautājumu komitejas sastāvā
deputātu Ilmāru Zemnieku.

2013.gada 7. augustā

Nolēma pagarināt 2011. gada 17. februāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgtu par telpām Ķeguma
ielā 2-6, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 2013. gada 2.
septembrim. Pagarināt 2012. gada 15. marta Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma
termiņu, noslēgtu par telpām Ķeguma ielā
6-12, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma
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novadā, uz laiku līdz 2013. gada 20. novembrim. Pagarināt 2011. gada 21. aprīļa
Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgtu par telpu Nr.1 Ķeguma ielā
8-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma
novadā, uz laiku līdz 2013.gada 30.septembrim. Pagarināt 2011.gada 11.maija
Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma
termiņu, noslēgtu par telpām Ķeguma ielā
6-15, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma
novadā, uz laiku līdz 2013.gada 09.novembrim. Pagarināt 2011.gada 21.aprīļa Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu,
noslēgtu par telpu Nr.1 Ķeguma ielā 8-17,
Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 2013.gada 30.oktobrim.
Pieņēma lēmumu ar 2013.gada 1.oktobri noteikt apkures maksu Birzgales pagastā:
iedzīvotājiem 1,0146 Ls / m2+ PVN 12%
mēnesī; iestādēm un organizācijām 1,0146
Ls /m2+ PVN 21% mēnesī.
Nolēma iznomāt rūpnieciskās zvejas
tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa
zvejai ar vienu zivju murdu ar sētu līdz 30
m uz vienu gadu, nosakot zvejas tiesību nomas pamatmaksu septiņi lati.
Pieņēma lēmumu pārdot trīs pašvaldībai
piederošos nekustamos īpašumus – starpgabalus, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma nov.,
vienu ar platību 75 kv.m par nosacīto cenu
379,91 Ls, otru ar platību 184 kv.m par nosacīto cenu 434,92 Ls un trešo ar platību 61
kv.m par nosacīto cenu 384,92 Ls.
Nolēma pārdot pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – zemesgabalu „Jauncekuļi”, Rembates pag., Ķeguma nov., ar
platību 3,21 ha par nosacīto cenu 3100 Ls.
Pieņēma lēmumu veikt grozījumus Ķeguma novada domes 2013. gada 5. jūnija lēmumā „Par piedalīšanos projektu konkursā
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”” un papildināt lēmumu ar 4.I un 4.II punktu šādā redakcijā: „4.I
Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu
noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts Kases noteiktajiem procentiem. 4.II Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2014. gadu un
pabeigt 2033. gadā, garantējot tā izpildi ar
pašvaldības budžetu.”
Nolēma ar 2013. gada 1. novembri izbeigt Zemes nomas līgumu par zemes gabala Komunālā iela 6, Ķegumā, 169 kv.m platībā, kas ir nekustamā īpašuma Komunālā
ielā 9A, Ķegumā, sastāvdaļa, kā arī nolēma
izbeigt 2013. gada 31. jūlijā divus Zemes
nomas līgumus.
Pieņēma lēmumu no 2013. gada 1. augusta līdz 2014. gada 31. decembrim slēgt
Zemes nomas līgumu par trīs zemes gabaliem: vienu Krasta ielā 1, Ķegumā 250
kv.m. platībā, otru Komunālā ielā 9A,
Ķegumā 338 kv.m platībā, trešo Staru ielā
16A, Ķegumā, 600 kv.m platībā bez apbūves tiesībām, ar mērķi – pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot
nomas maksu saskaņā ar Ķeguma novada
domes 09.05.2012. saistošajiem noteiku-

miem Nr.6 „Par kārtību, kādā iznomā zemi
sakņu dārza vajadzībām”.
Nolēma no nekustamā īpašuma Birzes
iela 12, Ķegums, Ķeguma nov., atdalīt zemes vienību ar platību 1641 m2: piešķirot
adresi Birzes iela 12A, Ķegums, Ķeguma nov., saglabājot zemes gabala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve.
Pieņēma lēmumu izbeigt 2008.gada
14.maija Telpu nomas līgumu ar 2013.gada
1.augustu par telpas Nr.32 (kūts, šķūnis,
saimniecības telpa), kas atrodas „Saimnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., nomu.
Nolēma ievēlēt Ķeguma novada vēlēšanu komisijā: Inesi Cīruli, Eiženu Kanski,
Māru Andersoni, Daci Skrīveli, Ainu Zagorsku, Ināru Kovaļčuku, Daci Pavlovsku.
Iekļaut vēlēšanu komisijas kandidātu sarakstā: Krīstīni Mālnieci, Guntu Tamani.
Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozījumi Ķeguma novada domes 2013.gada
24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6/2013
„Par koku ciršanu ārpus meža Ķeguma novada administratīvajā teritorijā”.
Pieņēma lēmumu slēgt ar 2013.gada
1.augustu nomas līgumu par pašvaldības
valdījumā esošas telpas Nr.32 (kūts, 1/5
domājamā daļa no šķūņa, 1/5 domājamā
daļa no saimniecības telpas), kas atrodas uz
pašvaldībai piekritīga zemes gabala „Saimnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., nomu
palīgsaimniecības vajadzībām, nosakot nomas maksu 1 Ls/mēnesī plus PNV. Papildus
nomas maksai nomnieks maksā nekustamā
īpašuma nodokli atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai.
Nolēma izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2013. gada 10. aprīļa Lēmumā
„Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē”, papildinot to ar punktu 1.1.sekojošā redakcijā: „Noteikt, ka ēka tiek iegūta pašvaldības īpašumā sabiedriskajām vajadzībām
– bērnu dārza filiāles izveidošanai”.
Pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīdus
kārtībā no SIA Ehital Līzings, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 65,14 LVL par nekustamo īpašumu Smilšu ielā 20, Birzgalē,
Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē
par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem darbiem novadā par periodu no
17.07.2013.
Par budžeta ieņēmumiem. Jūlijā IIN
ieņēmumi ir 191 944,55 LVL, kas ir par
15 781 LVL vairāk nekā plānots. Nav pamata bažām arī par pārējiem budžeta ieņēmumiem.
Par iepirkumiem
Iepirkumā „Flīģeļa piegāde Birzgales
tautas namam” veikta atkārtota piedāvājuma un papildus no pretendenta saņemtās
informācijas vērtēšana. Pieņemts lēmums
noteikt par uzvarētāju SIA „RDL” par kopējo līgumcenu Ls (bez PVN) 9461,98.

2013. gada augusts
Iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija” tika veikta
piedāvājumu vērtēšana. Pieņemts lēmums
noteikt par uzvarētāju:
Iepirkuma Daļā Nr1. „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Birzgales ciemā” SIA
„ECU Ķegums” par kopējo līgumcenu Ls
(bez PVN) 47752,30.
Iepirkuma Daļā Nr2. „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Birzgales ciemā un
gaismas ķermeņu nomaiņa pret energoefektīviem LED (diožu) gaismekļiem ar iebūvēto vadības sistēmu” SIA „ArkiLED” par
kopējo līgumcenu Ls (bez PVN) 67348,02.
Par darbiem
SIA „VIDES TEHNIKA” darbi tuvojas
nobeigumam Ķeguma tautas nama parka teritorijas labiekārtošanā.
SIA „BK Māja” turpina Ķeguma VPII
Gaismiņa ēkas iekšējo inženiertīklu rekonstrukcijas un telpu renovācijas darbus. Ir pabeigti sienu krāsošanas un flīzēšanas darbi
un sagatavotas grīdas pārklājumu montāžai
ēkas otrajā stāvā.
SIA „Ceļdaris” turpina ĶKNV stadiona

rekonstrukcijas darbus. Stadiona laukums
ir apsēts ar sporta zālāju. Stadiona skrejceļš un hokeja laukums ir noklāts ar asfalta
segumu.
Ir pabeigta Rembates skolas internāta
rekonstrukcija sociālās aprūpes centra vajadzībām un pēc atbildīgo iestāžu atzinumu
saņemšanas, veikta objekta pieņemšana
ekspluatācijā kopumā. Ir pārcelti uz jauno
aprūpes centru tā iemītnieki no Ķeguma
SAC un nosvinēts atklāšanas pasākums.
Ar SIA „Gasteks” noslēgts līgums par
Birzgales kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukciju.
Izsludinātajā koncesijas iepirkumā par
atkritumu apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz 10 gadiem Ogres, Ikšķiles,
Ķeguma, Lielvārdes un Baldones novados
ir saņemti ļoti daudz jautājumi no ieinteresētajiem pretendentiem un ir iesniegtas
četras sūdzības IUB. Koncesijas iepirkumā
tik skatītas četras sūdzības IUB un tiek gatavotas atbildes uz papildus iesniegtajiem
jautājumiem un ir priekšlikums atkārtoti
pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 14.10.2013.

SIA „Jards” ir uzsācis Tomes dienas
centra rekonstrukciju.
Notiek abu skolu sagatavošanas darbi
jaunajam mācību gadam.
2013. gada 13. augustā Ārkārtas domes
sēdē
Pieņēma lēmumu apstiprināt Ķeguma
novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024.
gadam un saistošos noteikumus Nr. 11/2013
„Par Ķeguma novada teritorijas plānojuma
2013. – 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko
daļu”.
Nolēma noteikt projektu „Ķeguma novada Birzgales ciema publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija” kā Ķeguma pašvaldības prioritāro infrastruktūras investīciju projektu. Projekta
realizācijai nolēma ņemt aizņēmumu Valsts
Kasē 81491,00 LVL apmērā, aizņēmuma
summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts Kases noteiktajiem
procentiem, aaizņēmuma summas atmaksu
sākt ar 2014.gadu un pabeigt 2033. gadā,
garantējot tā izpildi ar pašvaldības budžetu.

Rotaļu laukuma otrā elpa
Kaut kur tālumā uz lauka
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.

Pateicoties Ķeguma novada domes izsludinātajam 2013. gada
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursam, Ķeguma
Staru ielas 4. un 6. mājas un to apkārtnes bērni ir tikuši pie jauna
rotaļu laukuma objekta – slidkalniņa un smilšu kastes pārklājiem.
Tā kā izsludinātais līdzfinansējums vienam projektam bija 500
LVL, tad projekta mērķis bija uzlabot jau esošo rotaļu laukumu.
Pastaigājoties ārā ar saviem pirmsskolas vecuma bērniem,
novēroju, ka šis rotaļu laukums nebija aktīvi izmantots. Viena no
problēmām varētu būt tā, ka laukumiņš nav pietiekami atraktīvs
salīdzinājumā ar jauno rotaļu laukumu pie baznīcas, par ko ļoti
priecājamies un bieži apmeklējam, taču tas atrodas tālu. Un gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ, nespējam līdz tam tikt, tad gribas tuvāk
pie mājas plašākas iespējas bērniem, līdz ar to apzinot internetā
atrastos piedāvājumus, izvēlējos Sia Vieslande VU pakalpojumus.
Kā otru problēmu sev un bērniem atklāju netīrās smilšu kastes, ko
iecienījuši apkārtnes kaķi. Nav mana atbildība un manos spēkos
audzināt kaķus, kur būtu viņiem piemērota vieta nokārtot savas
vajadzības. Tādēļ vieglākais variants tika izvēlēts pārklāt smilšu
kastes ar speciāli tiem paredzētiem tīkliem, kas aizsargā gan no
ekskrementiem, gan ļauj brīvi žūt smiltīm.
Kopš uzstādīts slidkalniņš, rotaļu laukumu apmeklē vairāk bērni. Prieks, ka paši bērni rūpējas, lai smilšu kastes ir pārklātas. Ceru
uz atsaucību un aicinu arī bērnu vecākus sekot līdzi kārtībai rotaļu
laukumā, jo tikai mēs paši esam atbildīgi par apkārtējo vidi!
Elīna Tolpežņikova

Tālumā aiz košiem siliem
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.
Tik steidzīgi aizsteigusies saules pielijusī un piedzīvojumiem bagātā vasara. 1.septembris – Zinību diena – tie ir svētki
pirms jauna darba cēliena, tas ir jauns sākums un jaunas apņemšanās.
Jauno mācību gadu uzsākot, skolēniem vēlu visa mācību
gada garumā saglabāt svētku dienas prieku, zinātkāri un darba
prieku, bet īpašs sveiciens un veiksmes vēlējums visiem pirmklasniekiem.
Cienījamie pedagogi! Šodienas skolotājam jāprot dzīvot tik
sparīgi, tik radoši, lai visam vienmēr liktu ziedēt un paceltu
bērnu dzīvi aizrautības un jaunu zināšanu virsotnēs. Lai radošas idejas, neizsīkstoša labestība, lai Jums izdodas gūt gandarījumu no paveiktā!
Mīļie vecāki! Zenta Mauriņa saka: „Cilvēks pats par sevi
nav nekas, – viņš aug tikai attieksmē pret līdzcilvēku un nav tieša ceļā ne uz puķes, ne zvaigznes dzīvi, tāpat kā uz cilvēka dvēseli. Nojaust, uzminēt, novērot dažas ārējās zīmes, tas ir viss,
ko mēs varam.” Nežēlot laiku un uzmanību savām atvasēm ceļā
uz sapņu piepildījumu!
Sveiciens jaunajā 2013./2014. mācību gadā!
Sandra Čivča,
Ķeguma novada pašvaldības izglītības speciāliste
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Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Soroptimistu divu
Mēs esam tik daudz un dažādi,
dienu ekskursija
Tik daudz, ko celt un velt.
Sniedz man roku, sniedz abas,
pa Lietuvu
Pārsvarā mūsu biedrība ir veidojusi proKopā ir drošāk un spēcīgāk.
/I. Ozola/

Soroptimistu biedrība „Ogre – Ķegums”, Ķeguma Iedzīvotāju iniciatīvas
veicināšanas projektu konkursa ietvaros, plāno līdz rudenim realizēt projektu
– „Bērnu rotaļu laukumiņa atjaunošana
iekšpagalmā aiz mājas Staru ielā 10, Ķegumā”. Staru ielas 10 bērnu laukums tiks
papildināts ar jaunu inventāru, lai bērni
varētu savu brīvo laiku pavadīt interesantāk un drošāk. Jaunais inventārs – šūpoļu
konstrukcija ar slidkalniņu un smilšukasti, ir veidots no koka, lai pieskaņotos jau
esošajiem. Biedrības dalībnieces cer, ka
laukumiņš tiks bieži apmeklēts un radīs
prieku ne tikai bērnu sirdīs, bet arī vecāku.

jektus Ķeguma daļā, kas ir tuvāk Daugavai, bet šis būs viens no mūsu pirmajiem
projektiem, kas tiks realizēts Staru ielas
rajonā. Kopīgi saudzēsim un kopsim vidi
sev apkārt, lai tā sniegtu prieku vēl gadiem
ilgi.
Par inventāra izgatavošanu un uzstādīšanu rūpēsies Jānis Mālnieks, projektu koordinē jaunās Soroptimistu kluba biedres
Zita Ruņģe un Antra Binde.
Ceram, ka arī turpmāk tiks rīkoti Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekti, lai varētu turpināt iesāktos darbus. Liels
Paldies Ķeguma novada domei par sniegto iespēju sakopt vēl kādu daļiņu no mūsu
mājām – Ķeguma!

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums”

Soroptimistes no visas Eiropas
pulcējas konferencē Berlīnē
Jau pagājis mēnesis kopš visu Eiropas
soroptimistu klubu lielākā ikgadējā notikuma – Eiropas Soroptimistu vadītāju
konferences (Soroptimist Governors meeting) skaistajā Berlīnē, Vācijā.
Konferences mērķis bija – dalīties
pieredzē par būtiskajiem soroptimistu paveiktajiem darbiem 2012. un 2013. gadā,
kā arī apspriest nākotnes darbības plānus.
Būtiska papildus tēma bija – soroptimistu darbība Āfrikas valstīs (Gana, Etiopija,
Koddivuāra u.c.), jo daudzu klubu, kas
darbojas Eiropā, projekti ir tieši saistīti ar
palīdzības sniegšanu šo mazattīstīto valsu
iedzīvotājiem.
Konferences līmenis un organizācijas
vēriens bija ļoti augsts – jau 20 gadu pēc
kārtas konferenci organizēja Starptautiskā
Soroptimistu organizācija Eiropā. Konference sapulcināja vairākus simtus soropti-
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mistu no 58 valstīm.
Latviju pārstāvēja Soroptimistu kluba „Ogre – Ķegums” prezidente (2012.g.
– 2014.g.) Lilita Šlomaka – Veckaktiņa.
Ar „Soroptimistu Mācību stipendija”
fonda (Soroptimist Scholarship Fund) atbalstu, studentei no Ķeguma tika piesķirts
finansējums studijām (2014.g. – 2015.g.).
Soroptimistes no kluba „Ogre – Ķegums” no sirds lepojas, ka jau gandrīz 10
gadus ir daļa no Vispasaules Soroptimistu
organizācijas. Ir vairākas lietas – realizētie
projekti, sadarbība u.c., kurās esam līdzīgā situācijā ar soroptimistēm parejās valstīs, bet ir lietas, kurās mums vēl ir vieta
izaugsmei.
Nākošā konference notiks Kopenhāgenā (Dānija) 2014.gada jūlijā.
Starptautiskais Soroptimistu klubs
„Ogre – Ķegums”

Šovasar, 20. un 21.jūlijā, atkal viesojāmies
pie soroptimistēm Lietuvā, Raseiniai pilsētā.
Vispirms jau atkalsatikšanās prieks pilsētiņā
Tituvenai, kur kopīgi apmeklējām klosteri (pirmās ēkas uzceltas 1555.gadā), tā arhitektūra
veidota kā Itālijas klosteriem. Vietējā gide ļāva
ielūkoties gan mūku cellē, gan lūgšanu telpā,
gan baznīcā. Vēl pirmajā dienā apmeklējām
dabas parku, kas nedaudz atgādināja mūsu
Tērveti. Taču galvenais mūsu ceļojuma mērķis
šoreiz bija vakara tikšanās – seminārs, lai vairāk uzzinātu par lietuviešu pieredzi un organizētajiem atbalsta pasākumiem sievietēm, kuru
dzīve dažādu iemeslu dēļ ir nonākusi strupceļā. Viņu darbs pamatā vērsts uz riska grupu –
meitenēm, kuras varētu tikt pakļautas cilvēku
tirdzniecībai un nelegālajam darbam ārzemēs.
Lietuvietes pastāstīja, kā tiek gūti līdzekļi, lai
varētu šo projektu īstenot. Vakara kulminācija
bija ķegumietes Ritas Pavlovskas uzņemšana
mūsu kluba rindās. Vakars noritēja draudzīgā
gaisotnē, tika daudz dziedātas gan latviešu, gan
lietuviešu tautas dziesmas. Jā, vēl jāpiebilst, ka
lietuvietes bija iemācījušās no galvas latviešu
tautasdziesmu „Bēdu, manu lielu bēdu”.
Nākamajā dienā apmeklējām no drupu
kaudzes pilnībā atjaunoto Traķu pili, kura ir ne
tikai vēstures piemineklis, bet to varētu uztvert
arī kā pieminekli lietuviešu mīlestībai un cieņai
pret savas tautas kultūrvēsturisko mantojumu.
Pēc pusdienām devāmies izbraucienā ar kuģi
pa ezeru, kas ieskauj pili. Atkal daudz jauna
un interesanta. Un tad jau mīļas atvadas un
aicinājums lietuviešu sievām aut kājas un doties ciemos pie mums. To nolēmām darīt 2014.
gadā, jo abi mūsu klubi nākamgad svin savu
desmit gadu pastāvēšanas gadadienu!
Īpašs paldies Ķeguma pašvaldībai par autobusu un pacietīgo šoferīti Imantu, kurš pacieta ne vienu vien sieviešu niķi un stiķi!
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Novada nūjotāji Ikšķilē
25. jūlijā no Ķeguma un Rembates pensionāri – nūjotāji devās
uz Ikšķili, lai iepazītos ar Svētā Meinarda ev. lut. baznīcu un Baskāju Karmela māsu „Marija, Pestītāja Māte” klosteri un baznīcu.

Nūjotāju grupas tikšanās ar draudzes vecāko Rudzīša kungu (pirmajā rindā vidū)
pie ev. lut. sv. Meinarda baznīcas Ikšķilē

Ev. Lut. Svētā Meinarda baznīcā mūs sagaidīja draudzes vecākais Rudzīša kungs, kurš pastāstīja, ka baznīcas būvniecība sākta 1931. gadā. Iesvētīta 1933. gadā, bijusi liela draudze. 60. gadu
vidū draudzes darbība pārtraukta. Ēkā tika ierīkota Valsts bibliotēkas grāmatu krātuve. 1994. gadā baznīcas ēku iekļāva valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā. Sākās baznīcas restaurācijas

darbi, un, tos beidzot, draudze atsāka savu darbību. Patreiz baznīcā
izvietota Dziesmu svētkiem veltīta ekspozīcija, ar kuru iepazināmies. Patika senie latviešu tautas tērpi, saktas un citi priekšmeti.
Pulksten 15:00 mūs pie Karmela klostera sagaidīja māsa „Marija Benedikta no Svētā Gara”. Jauna, smaidīga, jo klostera māsai
jādzīvo priecīgu sirdi. Klosterī patreiz ir astoņas māsas, bet vietu
skaits ir astoņpadsmit. Katra dzīvo savā cellē. Visa dzīve veltīta
tikai Dieva godam, un ik dienu septiņas stundas jāpavada lūgšanās. Šis ir klauzūras klosteris, tātad slēgtais. 2. oktobrī būs klostera
baznīcas iesvētīšana. Esenes klosteris Vācijā ir Ikšķiles Karmela
klostera dibinātājs. Klosteris uzcelts no vācu kristiešu un citiem
ziedojumiem.
Tālāk devāmies uz baznīcu. Baznīca ir mājīga, skaista, lai arī
ļoti vienkārša. Ir dārzs un iekšpagalms ar aku centrā, kas ir kā Kristus simbols. Visus darbus māsas veic pašas. Vēlāk ceps hostijas jeb
dievmaizītes, veidos kartītes un rokdarbus, kurus pārdos klostera
veikaliņā. Māsas tic, ka caur lūgšanām viņas palīdz pasauli tuvināt
Dievam, viņas lūdzas par visiem cilvēkiem un arī par Valsti. Viņas
upurē visu, parādot, ka ir atradušas vērtības, kuru dēļ ir vērts no
visa atteikties.
Klosteri drīz apjozīs žogs, un māsas vairs netiksies ar apmeklētājiem. Klosteris būs slēgtais klosteris. Tāpēc priecājāmies, ka
iepazināmies ar mums nevienmēr izprotamo, un sakām paldies
klostera māsai Benediktai par izturību un smaidiem, atbildot uz
mūsu neskaitāmajiem jautājumiem.
Nūjotāju grupas vadītāja Vija Cepurīte

Saldā ekskursija uz Lietuvu
Tā tiešām bija ļoti salda ekskursija. Braucām uz Lietuvu
apskatīt Šauļus, un kā pirmais objekts bija Šauļu šokolādes fabrika
„Rūta”. Fabrika dibināta tālajā 1913. gadā. Pārdzīvojusi divus karus un daudzu valdību maiņas, tā vēl aizvien radoši strādā. Parasti
ekskursantiem rāda reklāmas filmiņas vai ielaiž kādā cehā pavērot
konfekšu tapšanu no malas. Bet te mūs, iepriekš attiecīgi apģērbtus, izvietoja pie darba galdiem, pilniem ar dažādiem materiāliem
konfekšu tapšanai. Pieliekot savu izdomu un roku veiklību, mēs
ātri vien uzbūrām skaistas un garšīgas šokolādes konfektes. Bija
arī ekskursija pa kakao ceļu laikmetu griežos, kamēr nonācām līdz
šodienas saldajam produktam. Pašu gatavotās konfektes bija kā
salds suvenīrs līdzņemšanai.
Kā nākošo apskatījām Šauļu botānisko dārzu. Dārzs ir samērā jauns, tikai 15 gadu, bet ar plašu un labi pārskatāmu augu
kolekciju.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Kaķu muzeju. Muzejā ir ap četri
tūkstoši kaķu figūriņu no stikla, koka, metāla, māla un vēl citiem
materiāliem. Kādas skolotājas aizraušanās ar kaķu figūriņu kolekcionēšanu ir pārvērtusies par pamatu Kaķu muzeja izveidei. Tas
darbojas jau 23 gadus.
Ekskursijā pa pilsētu aplūkojām balto Sv. Pētera un Pāvila katedrāli ar tās 70 metru augsto torni, kas majestātiski slejas pāri

Modernā ielas arhitektūra gājēju promenādē Šauļos

pilsētas jumtiem.
Šauļi no vienas puses ir jauna pilsēta, jo Otrā Pasaules kara
laikā 85 % pilsētas tika nopostīta. No otras puses, tā jau 1236. gada
hronikā pieminēta sakarā ar Saules kauju. Pilsētas skaistākā iela
ir atvēlēta gājējiem.
Sirsnīgi atvadījāmies no gides un ceļš veda mājup. Kā pēdējais
apskates objekts bija vīriešu klosteris un tam blakus esošais Krusta
kalns.
Paldies Dagnijai Berķei un Vijai Cepurītei par jauko ekskursiju.
Ilga Andrejeva,
ĶNPB sekretāre

Informācija

Ķeguma komercnovirziena
vidusskola

skolēnus un skolēnu vecākus
aicina uz Jaunā mācību gada
atklāšanas pasākumu – Zinību dienu
– 2013. gada 2. septembrī plkst. 9:00
skolas pagalmā.
Skolas administrācija un skolotāji

VPII „Gaismiņa” audzēkņu vecākiem

Sakarā ar renovācijas darbiem iestādes ēkā, bērnudārza darbību Komunālā
ielā 7 tiek plānots atjaunot sākot ar š.g. 1. oktobri.
2007. un 2008. gadā dzimušo bērnu obligātās apmācības sagatavošanai skolai
bērnu vecākiem tiek piedāvātas 2 izvēles iespējas sākot no š.g. 3. septembra:
1. apvienotā grupa no plkst. 8:00 – 15:00 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas telpās.
2. un līdzšinējā kārtība Tomes skolas telpās.
Lūdzam vecākus līdz 29.augustam izdarīt izvēli par vienu no piedāvātajiem
variantiem (tikai jau norādītajos vecumos dzimušos bērnus, kuriem jāapgūst
5 – 6 gadīgo bērnu mācību programma)
Informēt PII vadību par savu izvēli pa tālruņiem: 25421659 vai 25655456
Informējam, ka bērni, kuri līdz šim nav apmeklējuši PII „Gaismiņa”, tiks
pieņemti no oktobra, atsākot iestādes darbību Ķegumā. Līdz ar to nākamo
audzēkņu vecākiem tiek rīkota sapulce š.g. 3. septembrī plkst. 17.00 Ķeguma
tautas namā.
Pateicamies par sapratni, uz tikšanos !
VPII „Gaismiņa” vadība
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Mūsu rīti sākas dēļ mirkļiem,
Kurus varam viens otram dot.
Ja nemāku uzzīmēt laimi,
Tad protu to nodejot...
Ar šādu domu devāmies uz XXV Vispārējiem Latviešu dziesmu un XV Deju svētkiem...Vai mums izdevās nodejot laimi? Domāju, ka pilnībā, jo tādu pacēlumu, kādu sajutām Deju lieluzveduma „Tēvu laipas” noslēgumā, reti nākas piedzīvot. Sajūta tāda, ka
šķiet tu stāvi nevis stadiona vidū, bet lidinies vismaz kādus pāris
metrus virs zemes...tas bija laimes mirklis, uz kuru gājām visu
gadu, sākumā pat necerot, ka mums tas izdosies. Galu galā kolektīvs jauns, dibināts tikai pagājušā gada augustā, sāncenšu, kuri jau
dejojuši gadiem ilgi, atliku likām..., bet pamazām tomēr sev noticējām. Tajā brīdī, kad izdevās deju kolektīvu skatē 24. martā Lielvārdē iegūt augstāko pakāpi un saņemt novērtējumu 47.3 punktus,
sapratām, ka mums tas ir izdevies. Vislielāko paldies par paveikto
visa kolektīva vārdā izsaku kolektīva vadītājam Jurim Driksnam,
kurš prata gan ar jokiem un humoru, gan reizēm arī ar nedaudz skarbāku vārdu mūs visus iedvesmot un mobilizēt darbam. Tāpat vēlos arī pateikt paldies tiem mūsu deju kolektīva dalībniekiem, kuri
jau ilgus gadus min deju skatuves grīdu, par pacietību un iejūtību,
palīdzot tiem dejotājiem, kuriem nav tik lielas pieredzes dejošanā.
Visa kolektīva vārdā izsaku vislielāko paldies Ķeguma novada domei par atbalstu un rūpēm, lai mums būtu nodrošināts transports,

ēdināšana un viss pārējais, kas bija saistīts ar mūsu dalību Deju
svētkos.
Īpašs PALDIES mūsu trim labajiem gariņiem Dacei, Inesei un
Ritai, kuras par mūsu labsajūtu rūpējās gan rītos, gan vakaros, gan
dienā, gan naktī, gan naktsmītnēs, gan stadionā mēģinājumu un
koncertu laikā!
Tāpat pateicamies arī mūsu jaukajam autobusa šoferim Imantam, kurš mūs aizveda visur, kur bija nepieciešams .
Dziesmu un deju svētki pagājuši, bet vēl ilgi mūsu sirdīs un
atmiņā paliks tas laimes un kopības brīdis, kas mūs saliedēja šīs
vasara viducī lielajos Tautas svētkos.

Darbu uzsāks Radošā darbnīca
Ķeguma novada pensionāru biedrība (turpmāk – Biedrība) aicina novada iedzīvotājus, brīvā laika radošai un racionālai izlietošanai, izmantot
izdevību un iespēju apgūt jaunas prasmes un pilnveidot esošās iemaņas dažādās lietišķās un modernās mākslas jomās, piedaloties Radošās
darbnīcas (Darbnīcas) darbībā.
Šai sakarā Ķeguma novada dome (turpmāk – Dome) kapitāli izremontēja Ķeguma prospekta 1, Ķegumā pagrabstāva telpas un nodeva
nomā Biedrībai ar mērķi Darbnīcas izveidošanai. Biedrība 2012. gadā ar
Domes atbalstu realizēja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu, kura ietvaros iegādājās Darbnīcas aprīkojumu,
kopsummā par 3490 latiem:
• darbnīcas mēbeles: plaukti 4 gab., galdi 3 gab., krēsli 20 gab.;
• individuālie apgaismes ķermeņi;
• stelles: 1,5 m platas 2gab., 0,5 m platas (jostu) 5 gab.;
• gludināmā iekārta;
• šujmašīna izšūšanai;
• adāmadatas, tamboradatas, tapotāji, lakatu rāmji, mežģīņu dakšas.
Dome atbalstīja arī divus Ķeguma novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektus kopsummā par 1000 latiem, lai palīdzētu apmaksāt aušanas, adīšanas u.c. apmācību pasniedzējiem un daļēji iegādātos
apmācībām nepieciešamos materiālus. Līdz ar to apmācības un pirmās
nodarbības notiks bez maksas. Tālākais Darbnīcas darbs tiks organizēts
atbilstoši apstiprinātiem izmantošanas noteikumiem.
Jāpateicas Domei par līdzekļu piešķiršanu, lai šī iniciatīva piepildītos.
Uz nodarbībām tiek aicināts jebkurš novada iedzīvotājs, neatkarīgi no
vecuma, dzimuma un nodarbošanās, lai varētu apgūt mūsu tautai tik senas un tuvas iemaņas, kā arī iemācītos kaut ko pavisam jaunu.
Darbnīcas atklāšanas pasākums notiks š.g. 6.septembrī plkst. 14:00.
Ķeguma prospektā 1.
Apmācību nodarbības notiks sākot ar 16. septembri aušanā, adīšanā,
izšūšanā, tamborēšanā, floristikā, tapošanā u.c. atkarībā no interesentu
skaita un pasniedzēju iespējām.
Lūdzu interesentus pieteikties līdz 10. septembrim
jebkurā nodarbību veidā.
Darbnīcas vadītājai D. Berķei – 26708424 vai viņas vietniecei
V. Vollenbergai – 26598386
Vija Jaunzema, projektu vadītāja
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Alda Bērziņa,
Senioru deju kolektīva Ķegums dalībniece

Mākslas studija AICINA
Pieteikties uz nodarbībām zīmēšanā, gleznošanā un
veidošanā bērnus no 4 gadu vecuma un skolēnus jebkurā vecumā.
4 – 6 gadus veciem bērniem – nodarbības notiek 2x
nedēļā. Vienu reizi bērni apgūst zīmēšanas, gleznošanas
un kompozīcijas pamatus, otru reizi – veidošanu. Viena
nodarbība ilgst 2x pa 25 min. Var apmeklēt arī tikai vienu nodarbību nedēļā.
Skolēniem - nodarbības notiek 2x nedēļā. Vienu reizi
skolēni apgūst zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas
pamatus, otru reizi – veidošanu. Viena nodarbība ilgst
2x pa 40 min. Var apmeklēt arī tikai vienu nodarbību
nedēļā.
Aicinu pieteikties pieaugušos, kuri vēlas zīmēt, gleznot, dekupēt, darināt mozaīkas, gleznot uz zīda, nodarboties ar linogriešanu, darināt rotas un vēl daudz ko
citu. Zīmēšanas studijai nodarbības notiks katru nedēļu, savukārt pārējās tehnikas varēs izmēģināt un apgūt
radošajās darbnīcās.
Otro gadu pieaugušajiem būs iespēja apgūt datorgrafikas pamatus darbam ar grafisko programmu Corel
DRAW. Kursa ilgums 10 nodarbības. Grupā 4 cilvēki. Iegūtās iemaņas varēsiet pielietot vizītkaršu izgatavošanā,
plakātu salikšanā, fotogrāfiju un bilžu apstrādē, iegūsiet
pamatiemaņas kompozīcijā un šriftu lietošanā.
Ar Mākslas skolas 1. – 5. kursa audzēkņiem tiksimies
2. septembrī plkst. 12:00 Ķeguma tautas namā.
Septembrī būs apskatāma vasaras „zaļās prakses” un
bērnu radošo darbnīcu darbu izstāde, kā arī pieaugušo
darbnīcu un zīmēšanas studijas darbu izstāde. Mīļi aicināti visi uz Ķeguma tautas namu!
Sīkāka informācija rakstot uz
e-pastu ieva.lace@apollo.lv, vai zvanot 29203293.
Radošu mācību gadu vēl Mākslas studijas vadītāja Ieva Lāce
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Ķeguma tautas nams, atsākot jauno sezonu, septembrī uzņem jaunus dalībniekus amatierkolektīvos:
Senioru sieviešu vokālais ansamblis „Kvēlziedi” uzņem jaunas dalībnieces. Nodarbības notiek katru pirmdienu, pirmā nodarbība 02.09.13.
plkst. 17:00. Kolektīva vadītājs Gunārs Jākobsons.
Deju kolektīvs „Ķegums” uzņem jaunus dejotājus. Nodarbības notiek
katru pirmdienu un trešdienu plkst. 19:00, pirmā nodarbība 02.09.13.
plkst. 19:00. Kolektīva vadītājs Juris Driksna.
Dāmu deju kopa „Rasa” uzņem jaunas dalībnieces. Nodarbības notiek
katru piektdienu plkst. 17:00, pirmā nodarbība 6.09.13. plkst. 17:00, kolektīva vadītāja Mirdza Dzerkale.
Tiek veidota Popgrupa „Sienāži” mazākajiem dziedāt gribētājiem, tāpēc
mīļi aicinām visus dziedošos un atraktīvos bērnus no 4 gadu vecuma
uz noklausīšanos 7. septembrī plkst. 10:00. Kolektīva vadītāja Sarmīte
Viļuma.
Ķeguma tautas nama kolektīviem ar septembri pievienojas arī Ķeguma
jauniešu jauktais koris. Aicinām visus aktīvos un dziedošos jauniešus uz
noklausīšanos 7. septembrī plkst. 17:00, kora vadītāja Maira Līduma.
Ķeguma tautas nama kolektīvs ļoti lepojas ar saviem amatierkolektīviem,
kuri ir radoši, aktīvi un gūst arvien jaunus panākumus. Jums ir iespēja
pilnveidot sevi, un piedalīties kādā kolektīvā, ja arī starp šiem kolektīviem

TOMES TAUTAS NAMS
GAIDĪS JŪS!

Tomes tautas nams, uzsākot jaunu sezonu septembrī – oktobrī,
gaidīs jaunos un iepriekšējos dalībniekus amatierkolektīvos :
Dāmu vokālais ansamblis – vadītāja Ingrīda Strapcāne. Izdziedāt dzīvi, dzīvot dziesmā, lai dziesma dzied tevī!
Jauniešu vokālais ansamblis – vadītāja Marija Sprukule. Jo
vairāk mūzikas dzirdam un arī paši dziedam, jo krāsaināka un bagātāka ir pasaule ap mums, jo vairāk tā mūs uzrunā un pilnveido.
Dramatiskais kolektīvs – vadītāja Agita Freiberga. Teātra spēle dod iespēju izzināt mūsu tautas nacionālās tradīcijas, pārvarēt
iekšējas barjeras publiskajā runā un saskarsmē ar citādi domājošajiem.
Folkoras kopa – vadītāja Dace Priedoliņa. Aicināti visi, kam patīk sadziedāt, sadancot, nosvinēt gadskārtu ieražu svētkus, senlatviešu tradīcijās.
Gaidīsim arī mūzikas instrumentu spēlētājus, kuri varēs atsvaidzināt savu spēlētprasmi (vijole, akordeons, ermoņikas, flauta, stabule, bungas, kokle, mandolīna, kontrabass u.c.)
Veselības vingrošana – vadītāja Laima Semionova. Sevi mīlēt
nozīmē sakārtot savas emocijas un rūpēties par savu ķermeni.
Tādēļ uzlabosim savu izskatu, veselību un garastāvokli, pareizi
vingrojot.
Interesēties par nodarbību laikiem, kā arī pieteikties kolektīvos,
zvanot T.: 65067977 vai 27843230

nav tāda, kas būtu jums tuvs, tad lūdzu informējiet mūs par savām interesēm, lai mēs zinātu, kas jūsuprāt ir visnepieciešamākais amatierkolektīvs,
kuru veidot tautas namā. Jūsu jautājumus un ierosinājumus uzklausīsim
pa tālruni 65038875, mob. 22010300, rakstiski: tautasnams@kegums.lv,
vai arī klātienē, Ķeguma tautas namā.

Tomes folkloras kopa
gatavojas jaunajai sezonai

Pirms gada, pēc tautas nama vadītājas Sarmītes Pugačas ierosinājuma, Tomē izveidojās folkloras kopa,kuras darbībā iesaistījās 12
dalībnieki (7 pieaugušie un 5 jaunieši).
Dzīvojot līdzi gada ritam, paši esam guvuši un citiem dāvājuši prieku daudzos notikumos. Svinēta Lāčplēša diena, Mārtiņi un
Ziemassvētki, dziedāts un dejots gadatirgū. Liels gandarījums par
pašu organizētajiem Meteņu svētkiem un Lielās dienas pasākumu
Tomē. Ar dziesmām un dančiem esam piedalījušies arī Tomes tautas nama 80 gadu jubilejas svinībās un Ķeguma novada svētkos.
Pēc vasaras darbiem un atpūtas jāsāk gatavoties jaunajai rudens
sezonai.
Ķeguma novada pašvaldība ir atbalstījusi projektu „Tautas mūzikas instrumenti Tomes folkloras kopas darbībai”. Realizējot projektu, folkloras kopa iegūs lietošanā kokli, bungas, ģīgu, stabules,
velna bungas, trideksni un citus ritma instrumentus. Tos var iemācīties spēlēt katrs kopas dalībnieks. Līdz ar to mūsu priekšnesumi
būs skanīgāki un tradīcijām atbilstošāki.
Kā lielāko mērķi sev izvirzām piedalīšanos folkloras festivālā
Baltica 2015.gadā.
Aicinām piebiedroties kopai jaunus dalībniekus – gan bērnus,
gan jauniešus, gan pieaugušos.
Pirmā tikšanās notiks 9. septembrī plkst. 18:00 Tomes tautas
nama telpās. Gaidīsim!
Dace Priedoliņa, folkloras kopas vadītāja (T. 28354648 )
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2013. gada augusts

Atbalsts lauku saimniecību modernizācijai
No 2013. gada 19. augusta līdz 17. septembrim Lauku
atbalsta dienestā notiks projektu iesniegumu pieņemšana lauku
saimniecībām Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku
saimniecību modernizācija”. Atbalsta pretendents ir juridiska
vai fiziska persona, kas ražo Līguma par ES darbību I pielikumā
minētos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktu ražošanu, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Cilts darba
un dzīvnieku audzēšanas likums. Tāpat minētajā laika posmā tiks
pieņemti projektu iesniegumi pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”. Tā ietvaros varēs saņemt
atbalstu bioloģiskai pārstrādei un gaļas pārstrādes uzņēmumiem
kautuvju rekonstrukcijai un iekārtu iegādei. LAD informatīvais
tālrunis – 67095000.

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai
2013. gada 4. jūlija grozījumi MK noteikumos Nr. 775 „Kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu investīciju veicināšanai
lauksaimniecībā un materiālās bāzes pilnveidošanai” paplašinājuši
atbalsta pretendentu loku. Noteikumi precizēti, lai lauksaimnieki
varētu saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai, ja traktortehnika ir iegādāta par paša uzņēmēja naudu (ja uzņēmējs pats
ir ņēmis aizņēmumu bankā). Tāpat atbalstu varēs saņemt, ja tiks
iegādāts kravas pārvadāšanas transports, ar kuru neveic komercpārvadājumus, kā arī jaunu lauksaimniecības produktu pārstrādes
būvju būvniecībai un esošu būvju rekonstrukcijai, un saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (tostarp programmatūras) iegādei. Kredītprocentu
daļēja dzēšana turpmāk būs iespējama arī tiem lauksaimniecības
produkcijas pārstrādes uzņēmējiem, kuri ražo limonādes un sulas. Šim valsts atbalstam iesniegumu pieņemšana notiek Lauku

atbalsta dienestā līdz 2013. gada 20. oktobrim par laikposmu no
2012. gada 1. oktobra līdz 2013. gada 30. septembrim. Vairāk
informācijas MK noteikumos un www.lad.gov.lv sadaļā Valsts atbalsts/Investīciju veicināšana lauksaimniecībā.

Programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem
Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Lauku atbalsta dienests
atgādina, ka arī gaidāmajā mācību gadā Latvijas skolās tiks īstenota programma „Skolas auglis”. No 2013. gada 1. oktobra līdz
2014. gada 24. janvārim skolēni Latvijā saņems bezmaksas augļus
un dārzeņus, kā arī tiks veikti izglītojoši pasākumi, lai uzlabotu
skolēnu zināšanas par augļu un dārzeņu veselīgo ietekmi uz veselību. Programmas „Skolas auglis” ietvaros trīs reizes mācību
nedēļā ikviens bērns var ēst dažādus augļus (ābolus, bumbierus,
lielogu dzērvenes) vai dārzeņus (kāpostus, kolrābjus, burkānus,
kāļus) vai to asorti porcijas. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka
līderi izdalīto produktu skaita ziņā ir āboli. LAD aicina līdz 2013.
gada 20. septembrim uz atbalstu šīs programmas īstenošanā pieteikties produktu ražotājus, tostarp arī to kooperatīvās sabiedrības,
kas reģistrējušies PVD, kā arī pašvaldības un izglītības iestādes,
saimnieciskās darbības veicējus, kas nodrošina skolas ēdināšanu,
lai nodrošinātu augļu un dārzeņu piegādi skolēniem vispārējās izglītības iestādēs 2013./2014. mācību gadā. Augļiem un dārzeņiem
jābūt audzētiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību, kā arī jābūt transportētiem
no to ražošanas un iesaiņošanas vietas līdz skolēniem ne tālāk
par 300 km. Plašāka informācija atbalsta saņēmējiem pieejama
www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts/Tirgus veicināšana pasākumi.
T. Vaļevko,
Ķeguma novada lauku attīstības konsultants

Uzņēmējdarbība Ķeguma novadā: neliels ieskats
uzņēmēju diskusijā
Šogad Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs (LLKC) uzsācis jaunu aktivitāti visā Latvijā – diskusiju organizēšanu, piedaloties vietējiem uzņēmējiem, pašvaldības pārstāvjiem, LLKC speciālistiem
un citu organizāciju pārstāvjiem. 25.jūlijā
šādai diskusijai bija pienākusi kārta notikt
arī Ķeguma novadā, un diskusijas dalībnieki tika viesmīlīgi uzņemti Birzgales tautas
namā Jauniešu centra telpās.
Šīs diskusijas mērķis bija vietējo uzņēmēju pieredzes, vajadzību un priekšlikumu
uzklausīšana un saruna ar pašvaldību un
LLKC speciālistiem par iespējamiem risinājumiem. Vēlos uzslavēt vietējos uzņēmējus un citus interesentus, kas bija atnākuši
uz diskusiju, kuru var novērtēt kā kupli apmeklētu. Lielais dalībnieku skaits bija par
iemeslu tam, ka arī aktuālo jautājumu radās
diezgan daudz.
Šī tikšanās atspoguļoja arī to, cik daudzveidīgi mēs esam. Diskusijā piedalījās gan
zemnieku saimniecību pārstāvji, kas nodarbojas ar tradicionālo lauksaimniecību un
kas ir vieni no mūsu novada labās prakses
piemēriem šajā jomā (Gundars Zieds, Aivars Avens, Anita Romanova), gan esošie
un topošie lauku uzņēmēji, kas savu saim-
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niecību attīstību redz, t.s., netradicionālajā
virzienā (Ināra Strazdiņa – ogu, dārzeņu,
putnu audzēšana, Evija Vilcāne – zirgkopība, Dace Saule – putnkopība, Kristīne
Kalniņa – stādu audzēšana, biškopība). Bija
interesanti uzklausīt arī Zandu Dzenovsku,
mūsu novada keramiķi, jo, kamēr nav savas
darbnīcas, viņa uzņēmējiem un citiem, kam
nepieciešams, piedāvā grāmatvedības pakalpojumus. Armands Muižnieks savukārt
stāstīja par savu lieljaudas dedzināšanas
krāsni, kas varētu būt arī biznesa projekta
un vietējā pieprasījuma vērta.
Par savu darbību un vajadzībām ar pašvaldību runāja arī pakalpojumu sniedzēji
– ģimenes ārste Irēna Grīnberga, aptiekas
vadītāja Alda Grašiņa un friziere Silvija
Pētersone. Esam raduši vērsties pie šiem
cilvēkiem viņu praksēs, bet diskusija atklāja, cik daudz problēmsituāciju, piem., ar
telpām, ir jārisina, lai šādas prakses vispār
varētu pastāvēt.
Uzskatu, ka viens no svarīgākajiem notikušās diskusijas raksturlielumiem ir arī
tas, ka diskusijā piedalījās praktiski visas
paaudzes. Piemēram, vērtīgus akcentus salika Birzgales pensionāru biedrības pārstāves Ārija Pētersone, Aisma Daudze un Irē-

na Kalniņa – klātesošajiem potenciālajiem
darba devējiem tika atgādināta veiksmīgā
prakse ar invalīdu nodarbināšanu, kas pēdējā laikā ir nedaudz apsīkusi. Arī jauniešu
aktīvāka nodarbināšana bija aicinājums, ko
izteica gan minētās kundzes, gan biedrības
„Jadara” pārstāve Daina Melnūdre. Tā kā uz
diskusiju bija ieradusies arī Nodarbinātības
valsts aģentūras Ogres filiāles vadītāja Anita Kuļikovska, tad viņa uzreiz arī informēja,
ka darba devēji var saņemt valsts subsīdijas
jauniešu atalgojumam 50 % apmērā. Invalīdu nodarbināšanai subsīdijas ir vēl lielākas.
Runājot par jauniešiem mūsu novadā
un šajā diskusijā, jāsecina, ka arī viņi „nesnauž”. Kā zināms, tad š.g. janvārī tika dibināts Birzgales Attīstības centrs, ko mēs,
vietējie, vairāk zinām kā Jauniešu centru,
jo tā biedri ir tieši jaunieši. Diskusijā jauniešu grupu pārstāvēja Raivis Krastiņš, kas
minēja gan to, ka vairāki Birzgales jaunieši
augustā dosies uzņēmējdarbības mācībās
un pieredzes apmaiņas braucienā uz briežu
dārzu jeb Pētera Dimanta vadīto z/s „Dangas” Rembates pusē, gan to, ka viņam un
citiem jauniešiem jau ir perspektīvas biznesa idejas un plāni, kas ir virzāmi tālāk. Jāuzteic arī gados jauno diskusijas dalībnieku

2013. gada augusts
Imantu Ziedu, kam netrūkst ne akadēmisku
zināšanu, ne motivācijas, ne enerģijas veiksmīgi darboties laukos un kurš klātesošos
īsumā iepazīstināja ar savu pētījumu par
miežabrāļa audzēšanu kurināmā ieguvei.
Ļoti gribas, lai mūsu jauniešu idejas rastu
turpinājumu arī reālā dzīvē, bet diskusija,
protams, atklāja to, ka ir daudz faktoru,
kam jābūt labvēlīgiem, lai uzņēmējdarbība
vispār sāktos un/vai attīstītos. Cerēsim uz
izdošanos!
Rīkojot šādus publiskus pasākumus,
nekad nevar paredzēt, kas atsauksies aicinājumam piedalīties. Tā arī šoreiz noderīgs
bija Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāves ieguldījums diskusijā. Es noteikti aicinu
ieskatīties aģentūras mājas lapā www.nva.
gov.lv vai sazināties ar pašu aģentūru, jo
Anita Kuļikovska uzsvēra, ka ir ļoti daudz
iespēju, ko var izmantot gan darba devēji,
gan potenciālie darba ņēmēji, – jau minētās subsīdijas, lekcijas uzņēmējdarbībā (arī
tiem, kas nav uzņēmēji), ikmēneša stipendijas 80 Ls apmērā profesijas iegūšanai, pat
programma bezmaksas atkarību ārstēšanai
un daudz kas cits.

No Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra puses runāja Ogres nodaļas
vadītāja Anita Anševica un aicināja lauku
uzņēmējus vērsties pēc bezmaksas konsultācijām un palīdzības Ogres konsultāciju
birojā, kā arī minēja aktuālo informāciju
par projektu konkursiem, kurus administrē
Lauku atbalsta dienests, atgādinot, ka mūsu
novadnieki var gūt atbalstu arī ar vietējās
rīcības grupas „Zied Zeme” palīdzību.
Vēlos pateikties arī Ķeguma novada
domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam,
kas savā atvaļinājumā neatteica braucienu
uz Birzgales pusi, lai tiktos ar uzņēmējiem.
Kopā ar izpilddirektori Neldu Sniedzi viņš
izskaidroja, kāda ir pašvaldības kompetence
un finansiālās iespējas palīdzēt uzņēmējiem
un iedzīvotājiem viņu vajadzībās. Tika minēts, ka pašvaldība rūpējas par infrastruktūras sakārtošanu, vides labiekārtošanu u.c.
mērķiem, kas varētu būt svarīgi arī uzņēmējiem, bet īpaši gribu vērst uzmanību uz
Sniedzes kundzes teikto par to, ka pašvaldība praktizē arī sadarbību ar nevalstiskajām
organizācijām (NVO). Tajās nereti darbojas
arī uzņēmēji, un pašvaldība šo organizāciju

02. 07. Saņemts izsaukums uz Staru ielu, Ķegumā, kur kāds
BMW a/m vadītājs savu spēkratu bija novietojis uz ietves. BMW
markas a/m tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols –
paziņojums. Tajā pašā dienā arī Staru ielā, tikai blakus mājā vairākām a/m par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu tika
sastādīti administratīvā pārkāpuma protokols – paziņojums.
02.07. Palīdzību lūdza kādas privātmājas iedzīvotāji Dzintaru ielā, Ķegumā, kur divi brāļi bija sastrīdējušies par sadzīviskām
lietām, un strīda karstumā viens brālis otru brāli žņaudzis. Augstākminētajā adresē tika veiktas pārrunas, pieņemts iesniegums un
uzsākta administratīvā lietvedība.
03.07. Saņemta kādas Rembates pagasta iedzīvotājas sūdzību
par to, ka pēc viņas domām servitūta ceļš tiek izmantots nelikumīgi, pa ceļu braukā smagās automašīnas bez viņas piekrišanas.
Apsekojot minēto servitūta ceļu, tika noskaidrots, ka kāds cits privātmājas iedzīvotājs, kuram ceļa servitūts ir nodibināts par labu
viņa nekustamajam īpašumam, veic dīķa izstrādi, un paredzētos
darbus veic kādas firmas pārstāvji.

Rembates sporta spēles
Sporta spēlēs piedalijās 13 komandas no tālākiem un tuvākiem
pagastiem.
Futbolā piedalījās 10 komandas, 1.v. Vāveres (Rembate), 2.v.
Kailie bandīti (Rembate), 3.v. Jamaika (Lielvārde).
Volejbolā piedalijās 9 komandas, 1.v. Vāveres (Rembate), 2.v. Tā
kā Tīnūži, 3.v. Kailie bandīti (Rembate).
Strībols, 1.v. Aļi, 2.v. Avoti, 3.v. Tā kā Tīnīži.
Virves vikšana 1.v. Vāveres (Rembate), 2.v. Bandīti (Rembate),
3.v. Tā kā Tīnūži.
Kopvērtējumā 1.v. Vāveres (Rembate) – Oskars Gūte, Kaspars
Mālnieks, Dainis Eižvertiņš, Ainārs Skangalis, Kaspars Dumpis, Anatolijs Starovoitovs, Romāns Loss, Intars Sniedze, Raitis
Zemzāle, Jānis Malzubs., 2.v. Kailie bandīti (Rembate), 3.v. Tā

atbalstam ir paredzējusi īpašu fondu. Tāpat pastāv ikgadējs iedzīvotāju iniciatīvu
projektu konkurss, kura finansējums arvien
pieaug, jo pēc tā aug arī pieprasījums.
Pēc diskusijas jaunieši minēja, ka tā
bija interesanta iespēja iepazīties ar reāliem
problēmjautājumiem, kas skar privāto sektoru un tā attiecības ar valsti un pašvaldību.
Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras
Ogres filiāles vadītāja atzina, ka Birzgales
pusē un Ķeguma novadā ir arī daudz pozitīva (piem., idejas, motivācija), ko viņa novēl
sevī atrast un uzturēt arī tiem, kas ir aģentūras ilgstošie klienti.
Noslēgumā arī kāds domu grauds. Uzņēmējdarbība kā vārds ir zīmīgs saliktenis
– tas nozīmē, ka mēs kaut ko uzņemamies
un ka kaut kas ir arī jādara. Šajā ziņā tas
mums pasaka daudz vairāk priekšā nekā
internacionālisms „bizness”... Lai veicas
mūsu uzņēmējiem un cerēsim, ka arī topošie drīz kļūs par esošajiem!
Tadeušs Vaļevko,
Ķeguma novada lauku attīstības konsultants

Tā kā augstākminētajā sūdzībā ir saskatāms civiltiesiska rakstura strīds, PP. pusēm izskaidroja kārtību, kā pareizi un tiesiski
risināmas viņu domstarpības.
08.07. Saņēmta kāda iedzīvotāju sūdzība, ka SCO dārziņos,
kāds dārziņu nomnieks patvarīgi noslēdzis aku, liedzot iespēju tai
piekļūt citiem mazdārziņu lietotājiem. Veiktas pārrunas ar strīdā
iesaistītajām pusēm, un aka atbrīvota.
20.07. Birzgales pagastā kāda iedzīvotāja Japāņu šķirnes suni
sakoda cits suns, kā rezultātā mazo suni nācās stacionēt, un vēlāk
sunīti bija jāiemidzina. Par notikušo PP. ir uzsākusi administratīvo
lietvedību.
25.07. Saņēmts izsaukums uz Stacijas laukumu Ķegumā, kur
kāda kundze sūdzējās par to, ka viņu meita nelaižot dzīvoklī pēc
zālēm. Notikuma vietā pašvaldības policijas darbinieki veicot pārrunas ar sievieti noskaidroja, ka mātei ar meitu ir bijis strīds, un
māte pēc strīda negribēja atgriezties mājās, bet bija apmetusies pie
kaimiņienes. Pēc pārrunām ar PP. darbiniekiem konflikts tika atrisināts uz vietas.

kā Tīnuži.
Spēka stafetē 1.v. Rihards Aļeksējevs, 2.v. Nikolajs Ivanovs, 3.v.
Vladislavs
Šautriņās 1.v. Aigars Delvers, 2.v. Gūte Oskars, 3.v. Kaspars
Mudelis.
Soda metieni basketbolā – Ziemelis Armands.
Futbola soda sitieni – Pludiņš.
Telpās norisinājās cīņas:
Dambretē – 1.v. Vaclavs Griņevičs, 2.v. Ruta Auziņa, 3.v. Dzintars Borozinskis;
Šahā – 1.v. Ruta Auziņa, 2.v. Andris Aizsilnieks, 3.v. Vaclavs
Griņevičs;
Galda tenisā 1.v. Dzintars Borozinskis, 2.v. Vaclavs Griņevičs,
3.v. Andris Aizsilnieks.
Kopvērtējumā godalgotās vietas ieguva: 1.v. Vaclavs Griņevičs, 2.v. Ruta Auziņa, 3.v. Andris Aizsilnieks.
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2013. gada jūlijs

Birzgales sports
17. augustā Birzgales sporta spēļu ietvaros jau no rīta puses norisinājās Birzgales kolektīvu sacensības, kurās startēja
4 komandas. Piecos sacensību veidos noskaidrojās uzvarētāji, bet pie vērtīgām balvām tika visas komandas.
Pusdienlaikā sportiskās cīņās iesaistījās
futbolisti (3 komandas), uzvarētāja godu
šoreiz atdodot birzgaliešu ,,Tērauda dūrei”,
kuru komandā spēlēja Mārtiņš Bruģmanis,
Armands Arājs, Arvils Pastars, Uldis Siliņš,
Raivis Krastiņš, Valters Šteins, Jānis Daudze, Mārcis Hunčaks, Raitis Lazdiņš, Dāvis
Janovskis.
Pludmales volejbolā šajā (8 kom.) posmā 1. ,,Knapi elpo” (Mārtiņš Strauss, Emīls

12. oktobrī pie Ķeguma tautas nama

Rudens gadatirgus!
Tirgotājiem pieteikties pa tālruni:
22010300; 65038875

10. septembrī plkst. 19:00
Rembates bērnu vokālais ansamblis
atsāk sezonu, gaidīsim jaunus dalībniekus.

10. septembrī plkst. 18:00

Rembatē tiek aicināti jauni dalībnieki pirmskolas bērnu deju kolektīvā.
Dejojot bērns veido savu personību, iegūst
draugus un mācās strādāt komandā. Deja
disciplinē un priecē, tas ir vesels piedzīvojums, kam seko gandarījums par katru
iemācīto dejas soli un skatītāju aplausiem.

4. septembrī plkst. 11:00

Māmiņu forums

Gaidīsim visas jau esošās un arī jaunās Māmiņu foruma dalībnieces, runāsim par foruma turpmākajām
aktivitātēm, idejām, kuras vēlamies realizēt, kā arī
tiksimies ar psiholoģi Līgu Eizenbergu, lai interesantās
sarunās par sev svarīgiem jautājumiem pavadītu
dienas sākumu. Uz tikšanos!

PRIVĀTSLUDINĀJUMI
Ģimene vēlās īrēt dzīvokli Ķegumā uz ilgu laiku (2 - 3
istabas). Var ar izpirkuma tiesībām (mēneša maksājumi
300 lati). T. 27740170
Семья снимет 2 - 3 комнатную квартиру в Кегумсе на
долгий срок и желательно с правом выкупа (можем
предложить до 300 лат ежемесячно). Т.27740170
Muzikants (balss, sintezators) spēlē latviešu mūziku kāzās, jubilejās u.c. privātos un publiskos pasākumos, arī
diskotēka,karaoke,apskaņošana, gaismas.T.25985566.
Pardod medu. T.26182244
Ķeguma novada Tomē, mājās „Rutki” pārdod svaigu
jaukto vasaras ziedu medu. Iespējama piegāde mājās
T. 28658293
Izīrē vienistabas dzīvokli Ķegumā, Staru ielā. T. 28658293
Ģitārspēles pamatprasmju apguve. Ģitārspēle + dziedāšana. Piesakies! T.28354648 – Dace

Josts), 2. ,,Kapara naglas” (Kristaps Rūde,
Raivis Ozoliņš), 3. „Bekuciema katastrofa ”
(Ričards Bērziņš, Jānis Strazdiņš). Kopvērtējumā kausus izcīnīja, 1. ,,Ķeguma HES1”
(K.Rūde, D.Strazdiņš), 2. „Bekuciema Katastrofa” (Ričards Bērziņš, Jānis Strazdiņš),
3. Vietējie (Dāvis Janovskis, Ritvars Bušs).
Smilšu basketbols izrādījās liels pārbaudījums dalībnieku fiziskajai sagatavotībai:
šoreiz nedaudz veiksmīgāki 5 komandu
konkurencē izrādījās ,,Tā jau bija” (K.
Rūde, J. Strazdiņš), aiz sevis atstājot ,,Pumpurmiķeļus” (Ivo Strods, Jānis Kuršs), un
,,Avotus” (Elvijs Pinka, Igors Ushopovs).
Ar to arī vasaras sacensību sezona Birzgalē ir noslēgusies! Paldies visiem dalībniekiem!

Četrus mēnešus ilgušajā Ogres atklātajā futbola čempionātā 13 komandu konkurencē godpilno 3.vietu izcīnīja Rembates komanda ,,Streka”,
pie bronzas godalgām pievienojot arī ceļazīmi
uz Vidzemes reģiona finālturnīru, kas norisināsies Valmierā, 15.septembrī. No pirmās vietas
rembatiešus šķīra tikai viens punkts, un arī otro
vietu neizdevās izcīnīt tikai sliktākas iesisto, ielaisto vārtu attiecības dēļ. Apsveicam Jāni Malzubu, Kasparu Mudeli, Anatoliju Starovoitovu,
Kasparu Mālnieku, Andi Šteinu, Nilu Ketneru,
Ervīnu Torsteru, Rinaldu Vaideru, Juri Budņikovu, Arti Bariņu, Andri Dimantu (labākais turnīra
vārtsargs!), Kasparu Dumpi, Kasparu Narovski,
Gunti Gabrānu (rezultatīvākais uzbrucējs)!

Edgars Siliņš

Edgars Siliņš

Mūžībā aizgājuši
Valija Kokareviča (1922)
Alfons Kereksis (1938)
Antons Mūrnieks (1931)
Vadims Surkins (1942)
Roberts Mednis (1943)
Nazarijs Konovalovs (1939)
Davidāns Arturs (1953)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

7. septembrī plkst. 12:00

Tēvu dienai par godu pie Ķeguma
tautas nama norisināsies

„Tēvu diena
Ķeguma novadā”

Panākums!

24. septembrī plkst. 18:30
Ķeguma tautas namā atsākas

TEMATISKIE VAKARI

Pirmā lekcija: Kas ir psiholoģija, kā mēs
varam saprast, kad ir nepieciešama palīdzība.
Motivācija. Lekcijas ilgums – 1.5 h
Otrā lekcija: Veselīgs dzīvesveids
Pašu veidota kosmētika, dabas augu efektīva
izmantošana mūsu veselībai un skaistumam.
Lekcija ilgums – 1 h

Lekcijas vadīs Līga Eizenberga un
Solvita Kūna

Gaidīsim visus interesentus, bez vecuma ierobežojuma, gan sievietes, gan vīriešus, kuri vēlas patīkamā, mierīgā gaisotnē, sadarbojoties ar pasniedzēju,
jauki pavadīt vakaru, iegūt zināšanas, kuras
palīdzēs izprast kādus no dzīves notikumiem.
Līdzi jāņem labs noskaņojums un rakstāmpiederumi.
Ieejas maksa: 0.50 Ls

Aicinām visus aktīvos un atraktīvos Ķeguma
novada tētus un vectētiņus izveidot savu ģimenes
komandu, un sportiskā, jautrā noskaņā pavadīt
Tēvu dienu! Notiks dažādas komandu spēles, stafetes un visādas citādas atraktīvas izdarības. Spēļu
izskaņā norisināsies dalībnieku apbalvošana.
Pieteikšanās dalībai sportiskajā Tēvu dienā pie
Ķeguma tautas nama no plkst. 11:00.
Komandām jāizveido savs vizuālais noformējumu – kāds vienojošs elements, un jāizdomā
komandas nosaukums. Komandā jābūt ne
mazāk kā 4 dalībniekiem. Ņemiet līdzi bērnus,
mazbērnus, radus un draugus, lai lustīgi atzīmētu
svētkus kopā!

14. septembrī plkst. 10:00

Ķeguma novada Sēņošanas čempionāts
Reģistrācija: 9:30 – 10:15

Kopējais starts: 10:30

Par lustīgu sēņošanu parūpēsies Tomes folkloras kopa un radošās darbnīcas!
Kā vienmēr – sēņosim, priecāsimies un ar zupu mielosimies!

Iespējams pašvaldības transports, iepriekš piesakot pa tālruni: 22010300; 65038875
Rembate: plkst. 8:30 Ķegums: plkst. 9:00 Birzgale: plkst. 9:00

Informāciju par čempionāta norises vietu jau drīzumā varēsiet skatīt Ķeguma novada mājas lapā un afišās visā novadā.

