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Iedzīvotāju komunālo maksājumu
parādi Ķeguma novadā ir vairāk kā
228 000 lati. Vai siltums Ķeguma
novadā būs?
Pavisam nemanot, ikdienas darbus darot,
ir pienācis rudens, ar savu burvību un savām
nedienām – APKURE, tarifi un parādi. Šobrīd
vairs nevar apgalvot, ka Ķegumā ir augstākie
siltuma tarifi, taču iedzīvotāju parādi droši var
sacensties ar citiem Latvijas novadiem. Ņemot
vērā, ka šo parādu apjomam ir tendence pieaugt, un „gudro” nemaksātāju ar katru mēnesi
kļūst vairāk, bet godprātīgo maksātāju mazāk,
tad ir laiks runāt arī atklātu un varbūt skarbu
valodu.
Pašvaldības SIA „Ķeguma Stars” apsaimnieko 27 daudzdzīvokļu mājas Ķegumā, tai
skaitā arī nodrošina apkuri u.c. komunālos
pakalpojumus, taču kopējais Ķeguma daudzdzīvokļu māju komunālo pakalpojumu parāds
pārsniedz 131 000 LVL, pie tam 10 mājām parādu nav vispār un 4 mājām tas ir neliels (detalizētāku informāciju skat. SIA „Ķeguma Stars”
rakstā).
Rembatē pašvaldības SIA „Ķeguma Stars”
apsaimnieko 7 daudzdzīvokļu mājas, tas ir,
sniedz apsaimniekošanas pakalpojumus, izņemot apkuri, par ko iedzīvotāji rūpējas paši, kā
nu māk un var. Tomēr arī Rembates daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir parādā par sniegtajiem pakalpojumiem, kopējais parāda apjoms
pārsniedz 24 000 LVL.
Birzgales pagastā komunālos pakalpojumus nodrošina pašvaldība 9 daudzdzīvokļu
mājām, tai skaitā nodrošina apkuri (malkas apkure, kas ir ievērojami lētāka, nekā Ķegumā),

Esi sveicināts mazulīt!
Mazas roķeles ap kaklu man tveras,
Zilas debesis acīs man veras.
Pasaule liekas tik tīra un skaista,
Acīs lietus, varavīksne laistās.

Kristīnei Zaikovskai un Dairim Lauskim
piedzimis dēls Dāvis
Lienei un Jānim Seržantiem
piedzimusi meita Eva Grieta
Laurai Bērziņai un Marekam Vorobejam
piedzimis dēls Kristens
Sintijai Kalniņai un Ivaram Rozenbergam
piedzimusi meita Viktorija

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Lapu paklājs apkārt,vidū mēs,
Nakts virs galvas zvaigžņu segas pleš.
Mēnesgaismā valsim atļauj lūgt,
Rudens saltumu sirds neizjūt.

Sveicam oktobra jubilārus!

tomēr kopējais komunālo pakalpojumu parāds
ir 73 497 lati, kas daudz neatpaliek no Ķeguma
parādnieku summas.
Daudzdzīvokļu mājas adrese
Nākotnes iela 1, Birzgale
Nākotnes iela 5, Birzgale
Nākotnes iela 7, Birzgale
Nākotnes iela 9, Birzgale
Nākotnes iela 11, Birzgale
Nākotnes iela 13, Birzgale
Kalna iela 1, Birzgale
Kalna iela 3, Birzgale
Nākotnes iela 2 un 2 a, Birzgale

Kopējais
parāds LVL
1 080
5 288
10 552
6 586
20 592
11 057
4 095
12 262
1 985

Tātad runa ir par konkrētu 13 māju iedzīvotājiem Ķegumā, 7 māju iedzīvotājiem Rembatē un 9 māju iedzīvotājiem Birzgalē. Izvērtējot
parādnieku sarakstu, jāsecina, ka apmēram 2/3
veido maksātspējīgas mājsaimniecības, kuras
nevēlas saplānot savus izdevumus atbilstoši
ienākumiem. Un šeit es nerunāju par tām ģimenēm, kam ir piešķirts noteikts sociālais statuss (arī tādu ir samērā daudz). Tātad lielākā
daļa no parādniekiem tomēr atrod līdzekļus,
lai samaksātu, piemēram, elektrības rēķinu,
segtu kredītmaksājumus un/vai līzingu par uz
nomaksu iegādātām precēm. Mēs visi gribam
dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi, tas ir saprotams
un atbalstāms, taču tas nedrīkst notikt uz līdzcilvēku rēķina. Tāpēc vēlos iepazīstināt novadniekus ar dažām likumsakarībām. turpinājums 2. lpp

Laulības!

Es Tev izdziedāšu zelta rozi,
Kad aiz loga vēlīns rudens līs,
Izdziedāšu žuburainu osi,
Kura, zaros zvaigzne ligzdu vīs.
Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza

Sanda Vanaga un Arkādijs Bobrovs
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Daini Šņori
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Guntaru Pučinski
Līgu Skrīveri
Olitu Šņigirovu
Sandru Siliņu
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Andri Dambi
Andri Jēču
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Lidija Špakovska
Nataļju Matļuku
Ņina Ormane
Ņinu Žaku
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Alexey Savchikhin
Irēnu Dmitročenko
Valēriju Balto
Zintu Zariņu
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Jāni Kantori
Mārīti Bērziņu
Valdu Kurmi
Zigismundu Korsīti
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Āriju Lausku
Āri Veispālu
Guntu Priedi
Valentīnu Motivāni
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Aleksandru Mazuru
Arkādiju Illarinovu
Annu Frolovu
Birutu Struci
Gunārui Bandoru
Gunāru Vasiļūnu
Rasmu Zveju
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Ainu Freimani
Laimu Incenbergu
Jūliju Rapšu

Publikācijas ar ilustratīvo materiālu lūdzam
iesūtīt līdz 18. novembrim uz
e-pastu: avize@kegums.lv
Tālrunis: 25454611 “Ķeguma Novada
Ziņas” var lasīt arī tīmeklī www.kegums.lv
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Pašvaldībai ir jārūpējas par saviem iedzīvotājiem, pildot noteiktas funkcijas, šim
nolūkam plānoti un sabalansēti tērējot pašvaldības budžeta līdzekļus, kas pamatā (neskaitot transfertus) veidojas no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumiem (pašvaldības budžetā tas veido 82%) un ieņēmumiem
no nekustamā īpašuma nodokļa (~11 %),
kā arī citiem ieņēmumiem (~7%). Līdz ar
to es vēlos uzsvērt, ka pašvaldības budžets
nav kaut kāds mistisks „naudas maiss”, bet
gan visu novada iedzīvotāju kopīgi sarūpēts
naudas maks, tāpēc, arī to tērējot, ir vienlīdz
jārūpējas par visiem iedzīvotājiem. Kā, kam
un cik no kopējās naudas tiks iedalīts, sastādot gada budžetu, apstiprina novada iedzīvotāju vēlēta dome. No kopējās naudas ir ne
tikai jāfinansē pašvaldības iestādes, tai skaitā izglītības, kultūras un sociālās iestādes,
bet arī jāizmaksā sociālie pabalsti un jānodrošina investīcijas infrastruktūrai – ielām,
ceļiem, sabiedriskajām ēkām un iestādēm,
ūdensapgādei un kanalizācijai. Diemžēl
šos projektus pamatā ir iespējams realizēt
tikai saistībā ar struktūrfondu finansējumu
un pašvaldības aizņēmumiem, jo ieņēmumi
knapi sedz pastāvīgos izdevumus. Valsts
piešķirtie līdzekļi ielu un ceļu uzturēšanai
ir nepietiekoši pat to uzturēšanai pašreizējā
stāvoklī, nemaz nerunājot par kādiem uzlabojumiem.
Tāpēc rūgtumu rada situācija, ka esam
spiesti gadu no gada meklēt risinājumu, lai
daļas neapzinīgo novada iedzīvotāju dēļ neciestu godprātīgie maksātāji, lai mūsu skolas un bērnudārzi nepaliktu bez siltuma. Jau
vairākus gadus no pašvaldības budžeta tiek
nodrošināta arī apkures sezonas uzsākšana
Ķegumā, iemaksājot noteiktas summas SIA
„Ķeguma Stars” pamatkapitālā. Tā, 2011.
gadā tie bija 90 000 LVL, 2012. gadā 90 000
LVL, un arī 2013. gadā bija jāpieņem grūtais lēmums un dome šim mērķim jau ir iemaksājusi 30 000 LVL. Šo naudu varēja, un
tas būtu pat pareizi, izlietot citiem mērķiem,
kas dotu labumu visam novadam kopumā.
Tomēr, kamēr esam viena siltuma piegādātāja a/s „Latvenergo” un mūsu parādnieku
ķīlnieki, mums nav citas iespējas, kā vien
ieguldīt SIA „Ķeguma Stars”, lai tas varētu
nomaksāt radušos parādu a/s „Latvenergo”
un tādējādi nodrošinātu apkures sezonas

uzsākšanu. Tieši tāpat arī malkas iegāde un
citi izdevumi Birzgales katlu mājas darbībai
tiek segti no kopējiem budžeta līdzekļiem,
neskatoties uz ievērojamo parāda summu.
Vēlos aicināt visus parādniekus pārdomāt kopējo situāciju un beidzot saprast, ka
parāds nekur nepazudīs, ka Jūs dzīvojat uz
CITU RĒĶINA, ka agrāk vai vēlāk jums
tomēr būs parāds jāsamaksā, un varbūt ir
labāk to uzsākt darīt jau tagad. Un vēlams
atcerēties, ka lielākā daļa Ķeguma novada
iedzīvotāju tomēr dzīvo privātmājās vai
lauku viensētās, un pašvaldība viņiem nepiešķir finansējumu no kopējā budžeta, lai
nodrošinātu siltumu viņu mājokļos.
Tas, ka arī šogad bijām spiesti atrast jau
tā saspringtā budžetā līdzekļus (atņemot tos
citiem plānotajiem pasākumiem), ko iemaksāt, lai apkure tiktu uzsākta Ķeguma daudzdzīvokļu mājās, vēl nenozīmē, ka apkure ir
garantēta visu apkures sezonu. SIA Ķeguma Stars” spēja samaksāt par siltumu būs
atkarīga arī no siltuma patērētāju gatavības
norēķināties par saņemto pakalpojumu. Jo
šogad pašvaldības budžetā ir nācies meklēt
līdzekļus ne tikai neparedzētiem izdevumiem sakarā ar SAC jaunajām telpām un
bērnudārza „Gaismiņa” rekonstrukciju, bet
arī pilnīgi neplānotiem izdevumiem – ielu
apgaismojuma rekonstrukcijām Rembatē,
Birzgalē un Ķegumā, kur AS „Latvenergo”
demontē esošās līnijas, lietus kanalizācijas
posma izbūvei Rembatē sakarā ar jauno
kanalizācijas tīklu, siltumtrases izbūvei uz
Smilšu ielu, kurai valsts jau darbu veikšanas laikā pēkšņi atteica apstiprināto finansējumu. Pašreizējā SIA „Ķeguma Stars”
finansiālā situācija nodrošina siltumu tikai
līdz decembrim.
Pašvaldība, izvērtējot radušos situāciju,
ir vairākkārt veikusi sarunas gan ar līdzšinējā siltuma piegādātāja – AS „Latvenergo”
– pārstāvjiem, gan izveidojusi aktīvo iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju darba grupu
(gada sākumā), gan pārrunājusi ar SIA „Ķeguma Stars” vadību par iespējamo uzņēmuma darbības pārskatīšanu un optimizēšanu.
Īpaši vēlos vērst jūsu uzmanību uz SIA
„Ķeguma Stars” uzsāktajiem investīciju
projektiem, kā arī 2013. gada 18. septembra
Ķeguma novada domes pieņemto lēmumu,
ar kuru plānots slēgt trīspusēju līgumu ar

pašvaldības SIA „Ķeguma Stars”, un SIA
„SOPHOS CAPITAL”, par sadarbību ar
biomasu (šķeldu) darbināmas koģenerācijas stacijas ar elektrisko jaudu 1,3 MW un
siltuma jaudu 5 MW būvniecībā, siltumtrašu būvniecībā, sekojoši siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanā un nodrošināšanā
Ķeguma pilsētas iedzīvotājiem. Šis projekts nodrošinātu, ka jau nākamajā apkures
sezonā Ķegumā varētu būt divi alternatīvi
siltuma piegādātāji, kas nodrošinātu konkurenci, izvēles iespēju, kā arī lētāku siltuma
tarifu.
Vienlaikus vēlos atgādināt, ka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14.panta ceturtā daļa nosaka, ka „Pārvaldnieka
pienākums ir savlaicīgi informēt dzīvokļu
īpašniekus par atsevišķa dzīvokļa īpašnieka
darbību vai bezdarbību (tai skaitā uz pārvaldīšanas uzdevuma pamata iegūto saistību neizpildi), kas ietekmē vai var ietekmēt
citu dzīvokļu īpašnieku intereses, kā arī
sniegt nepārprotamu un pilnīgu informāciju par šiem jautājumiem pēc dzīvojamās
mājas īpašnieka atsevišķa pieprasījuma.”
Pamatojoties uz šo likuma normu, mājas
pārvaldnieks nākamajos attiecīgās mājas
kopīpašnieku komunālo maksāju rēķinos,
norādīs attiecīgās mājas pārējo dzīvokļu
īpašnieku saistību neizpildi (parādus), jo tie
var ietekmēt citu konkrētās mājas dzīvokļu
īpašnieku intereses. Tāpēc aicinu parādniekus pārdomāt savas iespējas dzēst uzkrātos
parādus un vērsties pie apsaimniekotāja vai
pārvaldnieka, lai slēgtu vienošanos par parādu dzēšanas grafiku, kā arī uzsākt to godprātīgi īstenot.
SIA „Ķeguma Stars” arī turpmāk gatavos lietas parādu piedziņai caur tiesu, kā arī
pašvaldība gatavo attiecīgi lietas tiesvedības uzsākšanai pret lielākajiem un ilglaicīgajiem parādniekiem Birzgalē. Arī turpmāk
šajā laikrakstā regulāri publicēsim dzīvojamo māju kopējo parādu, lai godprātīgie
maksātāji būtu informēti par reālo situāciju. Un nobeigumā vēlos uzsvērt, ka mūsu
novadā iedzīvotāji ir vienlīdz pelnījuši pašvaldības rūpes, un pašvaldības pienākums ir
nodrošināt ne tikai sociālo palīdzību, bet arī
novada kopēju attīstību. Patiesā cieņā,
Nelda Sniedze,
izpilddirektore

1. novembrī Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā, Lielā ielā 2, un
8. novembrī Cēsīs, A/S CATA Kultūras namā, Jāņa Poruka ielā 8,
notiks konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos”, ko organizē
Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.
Konferencēs tiks sniegta informācija par tiešajiem maksājumiem 2014. un 2015. gadā, Lauku attīstības
programmas mērķiem un ES un valsts atbalstu lauksaimniecībai no 2014. līdz 2020. gadam, kā arī vietējo
lauku teritoriju attīstības iespējām.
Konferences sākums pulksten 11.00, noslēgums – pulksten 16.00. Ierašanās un reģistrācija no pulksten 10.30.
Dalība konferencē ir bez maksas.
Papildus informācija Valsts Lauku Tīkla mājas lapā: www.laukutikls.lv
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Pašvaldības darbi oktobrī
Dome ir apstiprinājusi grozījumus pašvaldības 2013. gada budžetā, palielinot ieņēmumu prognozi atbilstoši faktiskās izpildes
situācijai un paredzot papildu izdevumus
vairākās pozīcijās, tajā skaitā SIA „Ķeguma
Stars” pamatkapitāla palielināšanai. Budžeta ieņēmumu plāns kopumā līdz šim ir pildījies labi, lai gan augusta un arī septembra
mēnešos ieņēmumi ir nedaudz atpalikuši no
plānotā. Pašvaldībai ir arī nācies pārņemt
no SIA „Ķeguma Stars” saistības sakarā ar
jaunās siltumtrases izbūvi Smilšu ielas māju
siltumapgādei. Tā kā sagatavotais nākamā
gada valsts budžeta projekts paredz pašvaldības ieņēmumu pieaugumu tikai 2% apmērā pret 2013. gada plānu, bet krietni mazākus
ieņēmumus par šī gada faktisko līmeni, nākamā gada pašvaldības budžeta sagatavošanā plānot kādas investīcijas, piemēram, ielu
apgaismojuma vai ceļu seguma rekonstrukcijai, acīmredzot nebūs iespējams.
Pieņemts arī lēmums par SIA „Ķeguma
Stars” pamatkapitāla palielināšanu, faktiski
novēršot maksātnespēju. Diemžēl iedzīvotāju parādi uzņēmumam joprojām turpina
augt, kas rada nopietnas problēmas. Šobrīd
noslēgta vienošanās par SIA „Ķeguma Stars”
parāda AS „Latvenergo” nomaksas grafiku,
uzsākta apkures pieslēgšana. Tā kā parāda
nomaksas grafika neievērošanas gadījumā
AS „Latvenergo” draud apkuri pārtraukt,

bet SIA „Ķeguma Stars” ieņēmumi var izrādīties nepietiekami, domei var nākties atkal
atgriezties pie jautājuma par pamatkapitāla
palielināšanu, neskatoties uz pašvaldības budžeta ierobežotību gada beigās.
Pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemts
ekspluatācijā un atsācis darbu bērnudārzs
„Gaismiņa”. Pabeigta iekšējo komunikāciju
(ūdensapgādes, siltumapgādes, kanalizācijas, elektroinstalācijas, ventilācijas) sistēmu
rekonstrukcija un telpu kosmētiskie remonti. Daļēji atjaunots telpu aprīkojums ar
mēbelēm un citām iekārtām. Lai bērnudārza ēku varētu uzskatīt par sakārtotu, atlicis
atrisināt vēl divus jautājumus – pirmkārt,
nepieciešama ēkas pamatu un pagrabstāva
renovācija un hidroizolācija, otrkārt, jāveic
teritorijas un rotaļu laukumu atjaunošana.
Vai šo jautājumu risināšana būs iespējama
nākošajā gadā, ir atkarīgs no nosacījumiem
nākamā gada valsts budžeta likumā.
Birzgalē turpinās darbi kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvei, kurus pēc līguma paredzēts pabeigt līdz 15.novembrim. Prioritārs
pašvaldības projekts ir arī darbi saistībā ar
AS „Latvenergo” elektroapgādes tīklu rekonstrukciju, lai vienlaicīgi veiktu arī ielu
apgaismojuma izbūvi, jo vecos AS „Latvenergo” tīklus paredzēts demontēt, atstājot
ielas faktiski bez apgaismojuma.
Pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemts eks-

pluatācijā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadions. Lai nodrošinātu stabilu
darbību izveidotajā sporta kompleksā, kurā
ietilpst stadions, hokeja laukums ar tenisa
un florbola aprīkojumu, skeitparks un pludmales volejbola laukumi, plānots izveidot
jaunu sporta būvju uzrauga amata vietu.
Jārisina arī vairāki tehniski jautājumi, kā
apgaismojums, zālāju, segumu un inventāra kopšana un citi. Plānots arī izbūvēt autostāvvietas pie stadiona no Komunālās ielas
puses, bet šo darbu termiņus pagaidām nav
iespējams paredzēt.
Turpinās būvdarbi Tomes dienas centra
izveidē. Noslēgts arī līgums par Ķeguma
dienas centra izbūvi, kas plānota vecās katlu mājas ēkā pie tautas nama. Šobrīd notiek
nevajadzīgo katlu mājas iekārtu demontāža
un teritorijas sakopšana, lai varētu uzsākt
būvdarbus.
Turpinās Kohēzijas fonda līdzfinansētie
ūdenssaimniecības rekonstrukcijas būvdarbi
Ķeguma pilsētā, kur darbu pasūtītājs ir SIA
„Ķeguma Stars” un būvnieks ir SIA „Wesemann”. Pirmās kārtas darbi notiek Staru ielas
rajonā, Aizvēja un Pakalnes ielās. Plānots
tuvākajā laikā uzsākt arī otrās kārtas darbus
Staru ielas rūpnieciskajā zonā un vairākās
citās pilsētas vietās, kur tiks atjaunoti un paplašināti ūdensvada un kanalizācijas tīkli.
Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības:
„Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” sākotnējo
sabiedrisko apspriešanu
Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013. gada 2. jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu” uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums VAS Latvijas dzelzceļš paredzētajai darbībai: „Esošo publisko dzelzceļa līniju
elektrifikācija”.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese:
Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 6723 4088
Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II –
Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne
II; Rīga – Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils.
Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1x25kV
vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību paredzēts veikts tikai
dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.
Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi:
1. alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1x25kV 17 VJA
2. alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA
Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2013. gada 28. oktobra līdz 2013. gada 28. novembrim VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.
Informatīvie materiāli darba laikā būs pieejami:
• Ķeguma novada Būvvalde, Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads;
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzamiesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045
Rīga, tālr.7321173, vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2013. gada 27. novembrim.
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
• Ķeguma novada dome, 2. stāva sēžu zāle, Lāčplēša iela 1, Ķegums: 12. novembrī plkst. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš pilnvarotās personas kontakttālrunis: +371 29545377; +371 29277744
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Informācija SIA „Ķeguma Stars”
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašniekiem
Sakarā ar 2013. gada 17. septembrī veik- jiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs
tajiem Ministru kabineta grozījumiem 2008. mēnešus pēc kārtas;
gada 9. decembra noteikumos Nr.1013 „Kār- • no 2013. gada 1. oktobra ūdens patēriņa
tība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu starpība tiks sadalīta atbilstoši atsevišķo
dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpoju- īpašumu skaitam;
miem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lieto- • šo sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens
patēriņa starpību sadala atbilstoši atseviššanu” SIA „Ķeguma Stars” informē, ka:
no 2013. gada 1. oktobra maksa par sa- ķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu
dzīves atkritumu apsaimniekošanu tiks aprē- īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):
• kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens
ķināta atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam;
skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus
• dzīvokļa īpašnieks pārvaldnieka noteiktapēc kārtas;
jā kārtībā un termiņā katru mēnesi nolasa
ūdens skaitītāja rādījumu un nodod tos pār- • kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa
skaitītāji nav uzstādīti (no 01.01.2014.);
valdniekam aprēķinu veikšanai, ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena per- • kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam
veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens
sona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt
patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldinformāciju par ūdens skaitītāja rādījumu,
nieks par šādas pārbaudes veikšanu raksdzīvokļa īpašnieks par to iepriekš informē
tiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš,
pārvaldnieku;
nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu,
• ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis inforkurā plānota skaitītāju pārbaude;
māciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai
nav informējis par prombūtni, pārvald- • kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka
nieks aprēķina ūdens patēriņu atsevišķajam
ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav
īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā
noplombēti, to plombējums ir bojāts vai
īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdē-

tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc
verificēšanas termiņa beigām.
• dzīvokļu īpašniekiem līdz 2014. gada 30.
jūnijam ir jāpieņem lēmums, vai dzīvojamā
mājā ir veicama vienota atsevišķajos īpašumos uzstādīto ūdens skaitītāju nomaiņa
vai uzstādīšana, kā arī jāvienojas par ūdens
skaitītāju nomaiņas vai uzstādīšanas kārtību. Ja dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši šo
lēmumu, par ūdens skaitītāju nomaiņu vai
uzstādīšanu lemj pārvaldnieks, ievērojot
noteikumos minētos nosacījumus;
• grozījumi vairs neparedz tiesības dzīvokļu īpašniekiem, kuri atrodas pagaidu
prombūtnē vismaz 7 (septiņas) dienas pēc
kārtas, prasīt, lai tiem netiktu aprēķināta
maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kanalizāciju un ūdens patēriņu,
ja tas dzīvoklī netiek uzskaitīts ar skaitītājiem, ņemot vērā, ka, aprēķinot maksu par
pakalpojumiem, vairs netiks ņemts vērā
dzīvoklī dzīvojošo personu skaits.
Lai nebūtu nepatīkamu pārsteigumu saņemot rēķinus, vēlreiz atgādinām, ka dzīvokļu īpašniekiem ūdens skaitītāju rādījumi
SIA „Ķeguma Stars” jānodod katra mēneša
trīs pēdējo darba dienu laikā. Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi ūdens skaitītāju rādījumiem savos dzīvokļu īpašumos un uzstādīt
ūdens skaitītājus tajos dzīvokļu īpašumos,
kuros vēl nav uzstādīti ūdens skaitītāji.
SIA „Ķeguma Stars” administrācija

SIA „Ķeguma Stars” informē par klientu parādu apjomu
SIA „Ķeguma Stars” sniedz daudzdzīvokļu dzīvojamo namu
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus Ķegumā un
Rembatē, kā arī nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Ķeguma pilsētā, Rembatē un Tomē, bet ir starpnieks,
kuram jāapmaksā citu pakalpojumu sniedzēju (siltuma ražotāja,
atkritumu izvedēju, elektroenerģijas piegādātāju koplietošanas
telpu apgaismošanai un inženierkomunikāciju ierīču darbināšanai)
rēķinus. Uzņēmumam faktiski nākas kreditēt parādniekus uz godprātīgo maksātāju rēķina. Uz 2013.gada 1.oktobri, SIA „Ķeguma
Stars” klientu kopējā parāda summa sasniedz nepilnus 159 tūkstošus latu, no tās daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu īpašnieku parādi par rēķiniem, kuriem iestājies apmaksas termiņš (LVL):
Dzintaru iela 1, Ķegums
Komunālā iela 1, Ķegums
Lāčplēša iela 3, Ķegums
Liepu aleja 1, Ķegums
Liepu aleja 1a, Ķegums
Liepu aleja 2, Ķegums
Liepu aleja 4, Ķegums
Liepu aleja 6, Ķegums
Ogres iela 2, Ķegums
Ogres iela 4, Ķegums
Ogres iela 6, Ķegums
Skolas iela 1, Ķegums
Skolas iela 2, Ķegums
Skolas iela 3, Ķegums
Skolas iela 4, Ķegums
Skolas iela 5, Ķegums

4

501.49
0.00
0.00
1 637.17
224.15
0.00
27.88
0.00
9 895.39
0.00
322.28
1 513.71
0.00
0.00
0.00
0.00

Skola iela 7, Ķegums
Skolas iela 9, Ķegums
Skolas iela 11, Ķegums
Smilšu iela 2, Ķegums
Smilšu iela 4, Ķegums
Smilšu iela 6, Ķegums
Staru iela 4, Ķegums
Staru iela 6, Ķegums
Staru iela 8, Ķegums
Staru iela 10, Ķegums
Staru iela 12, Ķegums
Ķeguma iela 2, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.
Ķeguma iela 4, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.
Ķeguma iela 6, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.
Ķeguma iela 8, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.
Ķeguma iela 8a, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.
Liepu iela 1, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.
Liepu iela 3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.
“Puscelītes”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.
“Vecķervāni”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.
“Ziemeļu tālā pievadstacija”, Rembates pag., Ķeguma nov.

27.18
7 787.57
0.00
3 841.70
9 187.73
13 263.89
15 309.49
8 306.03
2 637.85
24 264.20
32 998.20
4 464.85
2 895.33
7 732.09
3 114.66
2 638.13
1 397.72
2 083.42
449.10
0.00
463.11

Līdz šim SIA „Ķeguma Stars” ļoti iecietīgi izturējās pret nemaksātājiem un aicināja vienoties par parāda pakāpenisku apmaksu. Pret tiem klientiem, kas saņēma SIA „Ķeguma Stars” vēstules
ar aicinājumu līdz š.g. 16. septembrim vienoties par parāda apmaksu, bet to neizdarīja, bez papildus brīdinājuma, tiek uzsāktas
parāda piedziņas tiesvedības lietas.
SIA „Ķeguma Stars” administrācija

2013. gada 25. oktobris

2013. gada 18. septembrī

projekta finanšu plāns:

Sakarā ar to, ka nav adresācijas objekta, pieņemts lēmums
no Valsts adrešu reģistra dzēst septiņpadsmit adreses Birzgales
pagastā.
Atcelts Ķeguma novada domes lēmums Nr.265 „Par starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu”.
Apstiprināti saistošie noteikumi Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošanu zemēm Ķeguma novadā 2014. gadā”, kas nosaka, ka arī 2014. gadā
Ķeguma novadā NĪN strauji nepieaugs. Noteikumi aizsūtīti Vides
aizsardzības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai.
Piešķirta nominācija „Gada skolotājs 2013”. Dome apbalvo
Mairu Līdumu par ieguldīto darbu bērnu vispusīgā attīstībā ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu, piemiņas balvu „Gada skolotājs 2013” un naudas balvu divu minimālo mēnešalgu apmērā.
Izsaka pateicību Lailai Osvaldei par ieguldījumu Ķeguma novada
izglītības attīstībā.
Noteiktas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes 2013./2014.mācību gadam no 2013. gada
1. septembra: Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoram
– 535 Ls (ar 2014. gada 1. janvāri EUR 762); Birzgales pamatskolas direktoram – 541 Ls (ar 2014.gada 1.janvāri EUR 770); VPII
„Gaismiņa” vadītājai – 553 Ls (ar 2014.gada 1.janvāri EUR 787);
VPII „Birztaliņa” vadītājai – 541 Ls (ar 2014.gada 1.janvāri EUR
770); Birzgales mūzikas skolas direktoram – 492 Ls (ar 2014.
gada 1. janvāri EUR 701).
Pieņemti grozījumi Ķeguma novada domes 2010.gada 1.septembra noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm un pašvaldības finansējumu VPII pedagogiem un iestāžu vadītājiem”
Noteikumu 2.4.punkts izteikts šādā redakcijā: „Pedagoģisko likmju aprēķināšanā tiek ievērota Ministru kabineta noteiktā
normētā izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša
darba algas likmi.” Noteikumu 2.7.punkts izteikts šādā redakcijā:
„Pašvaldība izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un atbalsta
personāla (bibliotekāra, logopēda, psihologa, speciālā pedagoga,
pedagoga karjeras konsultanta, pedagoga palīga) darba samaksas
finansēšanai izlieto ne vairāk kā 15 procentus no saņemtās mērķdotācijas. Izglītības iestādes vadītāja un viņa vietnieka darba samaksas finansēšanai pašvaldība izlieto ne vairāk kā 12 procentus
no saņemtās mērķdotācijas, atbalsta personāla darba samaksai netiek noteikti ierobežojumi.”svītrots Noteikumu 3.3.punkts „Izglītības iestādes vadītājs nosaka atbalsta personāla amata vienību skaitu un finansējuma apmēru, ievērojot izglītības iestādei piešķirto
mērķdotācijas apjomu un izglītības iestādē īstenojamās izglītības
programmas.”
Apstiprinātas Ķeguma novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes savstarpējiem norēķiniem:
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas izdevumu tāme 2013.
gadā 209 302 Ls apmērā un ar 2013. gada 1. septembri noteikta
uzturēšanās maksa vienam audzēknim 59,33 Ls mēnesī.
Birzgales pamatskolas izdevumu tāme 2013.gadā 98 303 Ls
un ar 2013.gada 1.septembri noteikta uzturēšanās maksa vienam
audzēknim 92,04 Ls mēnesī.
VPII Birztaliņa izdevumu tāme 2013. gadā 86 559 Ls un ar
2013. gada 1. septembri noteikta uzturēšanās maksa vienam audzēknim 138,72 Ls mēnesī.
VPII Gaismiņa izdevumu tāme 2013. gadā 159 679 Ls un ar
2013. gada 1. septembri noteikta uzturēšanās maksa vienam audzēknim 103,96 Ls mēnesī.
Apstiprināts tehniski ekonomiskais pamatojums projektam
„Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” un pieņemtas saistības
centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas investīciju projekta īstenošanai. Apstiprināts šāds investīciju

Projekta ietvaros tiks veikta siltumtrases posma rekonstrukcija „Staru masīvā”, „Skolas masīvā” un „Liepu masīvā”. Kopējais
rekonstruējamā siltumtrases posma garums ir 3256 m. Pēc būvdarbiem, montāžas darbiem zemes segumu paredzēts atjaunot iepriekšējā stāvoklī.
Nolemts projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Ķeguma Stars”
līdzfinansējuma daļu, galvojot aizņēmumu 551 626,02 Ls apmērā,
kas sastāda 60% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.
Apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam Ķeguma prospekts 5C, Ķegumā. Piešķirts nosaukums Ķeguma prospekts A, Ķegums, Ķeguma novads; zemes vienībai,
platība 135 m2: noteikts zemes gabala lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā.
Saglabāts nosaukums Ķeguma prospekts 5C, Ķegums, Ķeguma novads, 1462 m2 platībā; saglabāts zemes gabala lietošanas
mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
Nolemts Iestāties Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar
dvēseli – Latvija”
un par Ķeguma novada pārstāvi dalībai apvienībā „Sabiedrība
ar dvēseli – Latvija” deleģēt Ķeguma novada domes priekšsēdētāju Robertu Ozolu.
Nolemts slēgt trīspusēju sadarbības līgumu ar pašvaldības SIA
„Ķeguma Stars”, un SIA „SOPHOS CAPITAL”, par sadarbību ar
biomasu (šķeldu) darbināmas koģenerācijas stacijas ar elektrisko
jaudu 1,3 MW un siltuma jaudu 5 MW būvniecībā, siltumtrašu
būvniecībā, sekojoši siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā
un nodrošināšanā Ķeguma pilsētas iedzīvotājiem.
Izdarīti grozījumi Ķeguma novada domes 2013. gada 7. augusta lēmumā „Par starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu”, izsakot konstatējošās daļas trešo daļu šādā redakcijā: „Saskaņā ar
SIA „Eiroeksperts” atzinumu, nekustamā īpašuma novērtējums
uz 17.06.2013. 25 lati. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 3
lati. Par nekustamā īpašuma novērtējuma veikšanu samaksāts 100
Ls, par zemes vienības uzmērīšanu 31,57 lati.” lemjošās daļas 1.
punktu šādā redakcijā: Pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – starpgabalu, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma nov., 61 m2
platībā, par nosacīto cenu 156,57 lati.
Nolemts pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
starpgabalu, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma nov., 48 m2 platībā,
par nosacīto cenu 144,84 lati.
Projekts „Birzgales ciema kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve”
noteikts kā Ķeguma pašvaldības prioritāro infrastruktūras investīciju projekts. Lai nodrošinātu projekta realizāciju, nolemts ņemt
aizņēmumu Valsts Kasē 21375,00 Ls apmērā. Lūgt aizņēmuma
summas atmaksas periodu noteikt 20 gadus uz Valsts Kases noteiktajiem procentiem. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2014.
gadu un pabeigt 2033. gadā, garantējot tā izpildi ar pašvaldības
budžetu.
Izdarīti grozījumus Ķeguma novada domes 2013. gada 7.
augusta lēmumā Par starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu”, izsakot: konstatējošās daļas trešo daļu šādā redakcijā: „Saskaņā ar
SIA „Eiroeksperts” atzinumu, nekustamā īpašuma novērtējums
uz 17.06.2013. 75 lati. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība
7 lati. Par nekustamā īpašuma novērtējuma veikšanu samaksāts
100 Ls, par zemes vienības uzmērīšanu 95,24 lati.” lemjošās daļas
1. punktu šādā redakcijā: „Pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – starpgabalu, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma nov.,

Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk. attiecināmās izmaksas
SIA „Ķeguma Stars” (kredīts)
KF finansējums
Neattiecināmās izmaksas (PVN)

LVL
1 112 445,81
919 376,70
551 626,02
367 750,68
193 069,11
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2013. gada 25. oktobris
184 m2 platībā, par nosacīto cenu 270,24 lati”.
Noteiktas Ķeguma novada pašvaldības vispārējās pirmskolas
izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmes
Pedagogs un
iegūtā pakāpe
Pedagogi
pirmsskolas
iestādē

Pedagoģiskā darba stāžs (gados)
mazāks par 5

no 5 līdz 10

lielāks par 10

280,00 LVL
(vai EUR 399)

290,00 LVL
(vai EUR 413)

300,00 LVL
(vai EUR 427)

2013. gada 2. oktorbrī
Atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Zarumi”, Rembates pag., Ķeguma nov., 42,3 ha platībā, atdalot aptuveni 2,70 ha lielu zemes platību. Platības tiks precizētas
pēc robežu uzmērīšanas. Apstiprināti Nosacījumi zemes ierīcības
projekta izstrādei.
Nolemts mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Daugavkrasti”, 1,36 ha platībā, uz vienotu adresi zemei un ēkām „Daugavkrasti”, Birzgales pag., Ķeguma nov..
Apstiprināti noteikumi „Par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamajām mājām).

Apstiprināti saistošie noteikumi Nr.13/2013 „Par grozījumiem
Ķeguma novada domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2013.gadam””.
Nolemts palielināt pamatkapitālu SIA „Ķeguma Stars”, izdarot
naudas ieguldījumu 30 000 LVL jeb EUR 42686 apmērā.
Izdarīti grozījumi Ķeguma novada domes 2013. gada 18. septembra lēmumā „Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu”. Nolemts
grozīt Ķeguma novada domes 2013. gada 18. septembra lēmuma
„Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu” 1.2.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā: „Birzgales pamatskolas direktoram – 541,20 Ls,
tai skaitā 492 Ls finansējums no valsts mērķdotācijas + 49,20 Ls
(10%) pašvaldības finansējums (ar 2014. gada 1. janvāri kopējā
alga 770 EUR).
Ievēlēta Ķeguma novada iepirkumu komisija astoņu cilvēku sastāvā: Inga Ļeonova, Pāvels Kotāns, Dace Soboļeva, Maija
Priževoite, Lolita Liepa, Gatis Jansons, Edgars Kozlovs, Sandra
Kampāne. Par Ķeguma novada iepirkuma komisijas priekšsēdētāju apstiprināta Sandra Kampāne.
Ar pilniem domes sēdes protokoliem var iepazīties vietnē www.kegums.lv

Seminārs „Savas dzīves kvalitāte” ar
izaugsmes treneri Andžeju Reiteru
13. oktobrī pašvaldības iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas projektu ietvaros
Birzgales tautas namā biedrība „JADARA”
organizēja pirmo lekciju ciklu ar lektoru
Andžeju Reiteru. Andžejs Reiters ir izaugsmes treneris un bioenerģētikas speciālists,
kurš strādā ar visdažādākajām pašatveseļošanās sistēmām. Semināra mērķis ir iegūt
citu redzējumu uz dzīvi, atgriezt sevī spēku
un dzīves enerģiju, smelties dzīvesziņu.

Pirmajā semināra cikla tikšanās reizē
Andžejs Reiters mums stāstīja par dzīves
vērtībām. Kā daži cilvēkam uzliktie pārbaudījumi sapurina cilvēku un liek pārskatīt
visas vērtības, par cilvēka būtību, uzdrošināšanos un mīlestību pret sevi, par cilvēka
enerģētisko uzbūvi un to biolauku. Semināra daļā bija ne tikai teorētiskās nodarbības,
bet arī parādīti vingrojumi veselības uzlabošanai. Lekcija bija visnotaļ interesanta

Izveidots bezmaksas
Eirokalkulators
ērtai eiro ieviešanai
Ar 1.oktobri visās tridzniecības vietās cenas jāatspoguļo gan
Latvijas latos, gan eiro. Lai atvieglotu vietējo uzņēmumu, kā arī
iedzīvotāju pāriešanu uz jauno valūtu, ir radīts bezmaksas eirokalkulators www.eirokalkulators.eu, ko iespējams integrēt savā
mājaslapā vai e-veikalā, izmantot savā personīgajā datorā, kā arī
viedtālrunī, nesatraucoties par izdevumiem.
Apsekojot tirdzniecības vietas, arī internetveikalus, redzams,
ka ne visiem tirgotājiem ir izdevies laikā veikt cenu kalkulācijas
un norādīt saviem klientiem cenas eiro. Tādēļ ir radīta vietne, kur
ērti veikt cenu pārrēķinu no LVL uz EUR.
Likums paredz cenu konvertāciju un atspoguļošanu divās valūtās vienlaicīgi, ne tikai līdz 2014.gada 1.janvārim, bet arī pēc
Jaunā gada iestāšanās. Vēl līdz 2014.gada 30.jūnijam cenas paralēli jānorāda gan eiro, gan latos. Šis eirokalkulators Jaungada naktī
automātiski sāks valūtas konvertāciju pretējā virzienā.
Tādēļ www.eirokalkulators.eu projekta autori aicina iedzīvotājus un uzņēmējus izmantot šī rīka piedāvātās iespējas, jo valūtas
konvertācija būs aktuāla turpmākos 9 mēnešus, kas ir gana liels
laika posms. Savukārt kalkulatora automātiskā pārslēgšanās uz
pretēju konvertāciju uzņēmējiem atvieglos vēlāk nepieciešamo
cenu atspoguļošanu Latvijas latos. Iedzīvotājiem eirokalkulators
atļaus ērti pārbaudīt cenas EUR un salīdzināt pērkamās preces vērtību ar cenu latos.
www.eirokalkularos.eu
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un visvairāk mūs pārsteidza Andžeja pozitīvisms.
Otrajā semināra cikla daļā, kas notiks
27. oktobrī Birzgales tautas namā plkst.
11:00, bez maksas, tiks stāstīts par apziņas
plašumu, dzimtlietām, karmu u.c. dzīves
atziņām. AICINAM visus interesentus apmeklēt bezmaksas lekciju. Plašāku informāciju par Andžeju Reiteru var iegūt:
www.youtube.com/user/AndzejsR
www.andzejsreiters.com
M.Birzule,
biedrības „JADARA” pārstāve

LAUKSAIMNIECĪBAS
SKAITĪŠANA 2013
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 1. oktobrī uzsākusi 2013.
gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšanas otro
posmu. Pirmais posms noritēja no 26.augusta līdz 16.septembrim,
kad respondentiem bija iespēja iesniegt datus elektroniski. Datu
vākšanas nākamajā posmā informācijas ieguvē CSP sadarbosies
ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC). No
1.oktobra līdz decembra vidum LLKC darbinieki veiks intervijas
lauku saimniecībās, kuras neiesniedza datus elektroniski. Plānots,
ka visā Latvijā LLKC intervētāji iegūs datus no 25 000 lauku
saimniecībām. Savukārt CSP intervētāji no oktobra līdz decembra
vidum pa tālruni aptaujās ap 4 000 lauku saimniecību.
Lauku saimniecību struktūras apsekojums ir izlases veida apsekojums. Tā pirmos provizoriskos rezultātus CSP publicēs 2014.
gada aprīlī. Lai samazinātu respondentu slodzi, ir paredzēts daļu
informācijas iegūt no administratīvajām datubāzēm: Lauksaimniecības datu centra Mājdzīvnieku reģistra un Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmas, Lauku atbalsta dienesta
Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas. Lauku saimniecību struktūras apsekojums tiek veikts reizi trīs gados. Apsekojuma mērķis ir nodrošināt datu lietotājus ar kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par lauku saimniecību
struktūru, kas tiks izmantota, lai izvērtētu lauksaimniecības nozares attīstības tendences, kā arī lauksaimniecības politikas plānošanai un novērtēšanai.
Pateicībā par līdzšinējo sadarbību un cerot uz atsaucību arī
šoreiz, LLKC vārdā Ķeguma novada Lauku attīstības konsultants
T.Vaļevko
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Pārnovadu pensionāru
biedrību tikšanās ar
Labklājības ministri Ilzi
Vinķeli
Šā gada 27. septembrī Ķeguma pensionāru biedrība organizēja
Aizkraukles, Skrīveru, Lielvārdes un Ķeguma pensionāru biedrību
un Ķeguma pašvaldības pārstāvju tikšanos ar Labklājības ministri
Ilzi Vinķeli.
H.Jaunzems ministri iepazīstināja ar klātesošiem sanāksmes
dalībniekiem un sanāksmes mērķi: veidot diskusiju ar valsts un
pašvaldības struktūrām par pensionāru sociālā stāvokļa uzlabošanu.
I.Vinķeles kundze savā iepazīšanās uzrunā pastāstīja par pēdējā
laikā veiktajām sociālā nodrošinājuma izmaiņām:
• un 2. grupas invalīdiem – apmēram + 15 Ls,
• invalīdu kopšanas pabalsti – līdz 18 gadiem – 150 Ls, virs
18 gadiem – 100 Ls,
• dubultojas tehniskā palīdzība: protēzes, ratiņi u.t.t., lai nav
ilgi jāgaida rindā,
• pensijas palielinājums – indeksācija līdz 200 Ls. Ministre
uzskatīja, ka vajadzēja indeksēt arī lielākas pensijas,
• palielinājies finansējums sociālās aprūpes centriem
pacientiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Tikšanās dalībnieku priekšlikumi sociālā nodrošinājuma
uzlabošanai:
Aizkraukles biedrības pārstāvju priekšlikumi:
- neieturēt ienākuma nodokli no pensijām līdz 200 Ls,
- samazināt nodokli par zemi,
- ierobežot pensijas līdz 1000 Ls,
- piemaksu pie pensijas par darba stāžu – 1 Ls par gadu,
- pensijas aprēķina koeficientu ne mazāku par 1.
Skrīveru biedrības pārstāvju priekšlikumi:
- pensionāriem vajadzētu apdrošināšanu,
- kvotas pie ārstiem un uz procedūrām visa gada garumā,

padarīt pensionārus materiāli neatkarīgākus no bērnu un
mazbērnu materiālā stāvokļa.
Lielvārdes biedrības pārstāvju priekšlikumi:
- senioru lietu padomē vēlams ievēlēt kompententus cilvēkus,
kas saprot lietas būtību,
- kamēr pensionārs ir mobils, viss ir kārtībā. Kad to vairs
nespēj, tad iet uz pansionātu. Vēlams pansionātos labāku
morālo gaisotni. Mēs daudz braucam ciemos uz svētkiem.
Ķeguma biedrības pārstāvju priekšlikumi:
- māmiņu algu griestus noteikt līdz 600 Ls mēnesī,
- maksimālās pensijas noteikt līdz 1000 Ls mēnesī,
- sociālos pabalstus dot tikai uz līdzdarbības principa, piem.
kā – 100 – latniekiem.
Diskusijā par šiem aktuālajiem jautājumiem piedalījās arī Ķeguma
domes pārstāvji, kā arī citi klātesošie.
Sapulce nolēma pārnovadu pensionāru biedrību izstrādātos
priekšlikumus iesniegt Labklājības ministrei I.Vinķelei rakstiskā
veidā to tālākai virzībai sociālo pabalstu un pensiju izskatīšanai.
-

I. Andrejeva,
ĶNPB sekretāre

Ķeguma pensionāri Jelgavā
Septembra pēdējā ceturtdienā Ķeguma
pensionāri devās uz netālo Jelgavas pusi.
Kā pirmo apskatījām keramikas darbnīcu.
Gides atraktīvais stāstījums izveda mūs
cauri visiem māla trauku tapšanas procesiem. Tur redzējām gatavas gan pudeles,
gan podus, vāzes cukurtraukus un daudz,
daudz ko citu. Produkcijas daudz, pasūtījumi arī ir, bet ne tādos apjomos kā bijušajos
padomju laikos. Arī darbinieku ir piecreiz
mazāk.
Tālāk devāmies uz rūpnīcu „AMO
Plant”, kurā patreiz komplektē autobusus.
Rūpnīca jauna – uzcelta tikai 2003.gadā
blakus vecajai Jelgavas mikroautobusu
rūpnīcai. Visumā rūpnīca savu pastāvēšanu skaita no 1909.gada, kad izlaida pirmos
Ruso – Balt automobīļus cariskajā Krievijā.
Pašreiz rūpnīcai pasūtījumu nav, bet ir zināmas iestrādes. Gids Jānis izveda mūs cauri
tukšam, klusam ceham, un tad nonācām pie
jauna, skaista, gatava autobusa, kurš gaidīja savu atzīšanas kārtu Krievijā. Lai viņiem
veicas!
Ar pilsētu mūs iepazīstināja gide Ina
Jurģe. Garām braucot – 4. vidusskola,
Olimpiskais centrs, Smilšu skulptūras, 1.

„AMO Plant” rūpnīcā pie gatavā autobusa

vidusskola un tās ievērojamākie audzēkņi,
kā arī Jelgavas vēsturiskais centrs ar veco
koka apbūvi. Pieturējām pie Norai Bumbierei vēltītā pieminekļa. Nākošais apskates
objekts bija Sv. Trīsvienības baznīca, kur
no astotā stāva augstuma priecājāmies par
skaisto un sakopto Jelgavu. Pilsētas apskati
turpinājām Lielupes attekas Driksas krastmalā. Te bija ko redzēt! Bijušajiem akadēmijas studentiem pārsteigumā aizrāvās
elpa, redzot pārmaiņas Driksas abos krastos – bruģakmeņu takas, ērti soli, modernas
laternas, strūklakas un vēl jaunais, skaistais
gājēju tilts pāri Driksai.

Piemineklis Norai Bumbierei

Tālāk devāmies uz Zaļeniekiem, kur
apmeklējām kokaudzētavu. Kaut arī košumkrūmi bija jau noziedējuši, stādaudzētava priecēja ar skuju koku un krūmu dažādību gan krāsu, gan formas ziņā. Varējām
arī iegādāties kādu krūmu vai kociņu savam
dārzam.
Un kā skaists akcents ekskursijas noslēgumam bija Svētes maizes ceptuves apmeklējums. Rinda bija gara, bet svaigās maizes
smarža autobusā atsvēra visas neērtības.
Liels paldies šoferim un mūsu Dagnijai un
Vijai par skaisto ekskursiju!
Ilga Andrejeva, ĶNPB sekretāre
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Krasnojarska

Man bija iespēja septembrī būt komandējumā Krasnojarskā
darba jautājumos un satikties ar krasnojarskas latviešu biedrības
„Dzintars” pārstāvijiem. Tikšanās notika Krasnojarskas centrālās
zinātniski tehniskās bibliotēkas telpās, kura ir latviešu biedrības
„Dzintars” mītnes vieta. Uz tikšanos bija ieradušies biedrības
pārstāvji. Sirsnīgās sarunās notika jautājumu un atbilžu apmaiņa.
Klātesoši izrādīja lielu interesi par Latviju mūsdienu apstākļos
un paši stāstīja par latviešu biedrības lomu abu valstu attiecību
veicināšanā.
Klātesošie stāstīja ka Krasnojarskas apgabalā latvieši ieradās
jau 19. gs. labākas dzīves meklējumos vai piespiedu kārtā, kas bijusi daļa Krievijas cara valdības politikas, lai veicinātu neskarto
zemju apgūšanu 19. gadsimta beigās. Zemniekiem, kas ieradās
Sibīrijā, iedalīja nedaudz naudas lopu un citu nepieciešamo lietu
iegādei, lai veidotu jaunu saimniecību, kā arī ierādīja nomērītus
zemes gabalus. Šādi ciemi veidojās Krasnojarskas apkaimē, Sajānu pakājē ( Lejas Bulāna). Otrais latviešu ierašanās vilnis bija
1908.g. kad ieradās daudzi tūkstoši latviešu. Jeņisejas upes baseina teritorijā šajā laika posmā ieceļoja no Vidzemes un Latgales, apmetoties Ačinskas, Abakānas, Biriluskas, Boļšemurtinskas,
Manskas, Šušenskas u.c. rajonos. Trešais imigrācijas vilnis veidojās 1917.g. oktobra revolūcijas laikā, kad pēc pilsoņu kara neatgriežas latviešu strēlnieki. Viņu vidū bija inteliģenti cara armijas
vecāko oficieru pārstāvji. Nākamie bija piespiedu ieceļotāji 1941.
– 1949. un 1951. g. represēti Latvijas iedzīvotāji, īpaši sievietes un
bērni. Šo cilvēku smagais liktenis Krasnojarskas pamatiedzīvotāju atmiņā tiek cienīts. Pēdējais migrācijas vilnis saistās ar peļņas

iespējām bijušās PSRS laikos 70. gados. Pateicoties savam čaklumam un zemes apstrādes mākslai latvieši vietējos iedzīvotājos
radīja dziļu cieņu.
Viens no lielākajiem Krasnojarskas apgabala latviešu ciemiem bija Borisovka Ujarskas rajonā. Tajā bijusi padomju saimniecība „Ausma”, vairākas pašu gādātas latviešu skolas. Pirmā
latviešu biedrības „Dzintars” latviešu valodas skolotāja bija no
Borisovskas.
Līdz mūsdienām saglabājies visetniskākais Krasnojarskas apgabala ciems Lejas Bulāna, kurā saglabājušies latviešu valoda un
latviešu paradumi, latviešu skola ar 140 gadu ilgu vēsturi un luterāņu baznīcu.

Izstādes laikā tikāmies ar „Dzintars” vadītāju Anastasiju Muhinas k – dzi un es
nodevu Domes sūtījumu. Tikšanās reizē ar biedrības aktīvistiem viņa nevarēja
piedalīties darba pienākumu dēļ.

Krasnojarskas latviešu biedrība „Dzintars” ir galvenā , kas pulcē latviešus, uztur un popularizē latviešu tradīcijas. 1990.g. 17.
novembrī sasauktajā kopsapulcē pieņēma lēmumu dibināt latviešu
kultūras biedrību un apstiprināja tās statūtus ( to organizēja sabiedriski aktīvs latvietis Aleksandrs Lielais – represēts 1949.g.). Biedrības sākotnējie mērķi saistīti ar latviskās kultūras saglabāšanu un
saiknes ar Latviju veidošanu. Šodien biedru skaits ir vairāki simti
un aktīvais kodols ir vairāki desmiti. Jaunākās atvases līdzdarbojas
biedrības darbā, sniedzot muzikālus priekšnesumus, izkopjot sevī
latviešu valodas lasītprasmi un izpratni.
Daži no aktīvistiem, kas ieradās uz tikšanos, lasa lekcijas
augstskolās. Savos stāstījumos klātesošie izklāstīja, ka, neskatoties uz šodienas strauji augošo pilsētvidi, latviešu diaspora ir dziļi
sirdī saglabājusi senču elpu un uztur savu latvisko garu.
Šai tikšanās reizē klātesošie izteica vēlmi dibināt kultūras saiknes ar Ķeguma novada iedzīvotājiem un gaida pie sevis ciemos.
Visvaldis Kurmis

Rudens izstāde Rembatē Tikšanās ar Jāzepu Osmani LVA

Kā katru gadu Rembates bibliotēkā bija skatāma
rudens ražas izstāde. Bija daudz skaistu un interesantu eksponātu. Šogad izstādē lielākai daļai augļu
un dārzeņu eksponātiem bija pievienoti to šķirņu
nosaukumi. Tas lielā mērā cēla izstādes vērtību, jo
apmeklētāji varēja noteikt savā dārzā ābolu šķirnes.
Izstādes idejas autore bija mūsu aktīvā seniore Aina
Ābola. Paldies viņai !
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Ilga Andrejeva

25. septembrī dzejnieks Jāzeps Osmanis viesojās LNA Latvijas Valsts
arhīvā, kur patlaban apskatāma viņa
gleznu izstāde. Tikšanos atklāja Latvijas Valsts arhīva direktors Artis Freimanis, tad Personu fondu un ārvalstu
dokumentu nodaļas speciālisti pastāstīja par J.Osmaņa radošā darba dokumentiem, kas atrodas Valsts arhīvā,
un vadīja sarunu ar dzejnieku un klātesošajiem. Tikšanās pasākumu darīja
emocionālu komponistes un dziesminieces Daces Priedoliņas dziedājums.
J.Osmaņa krāsainais stāstījums par
bērnības laiku, kad viņš pirmo reizi saskārās ar mākslu un māksliniekiem, raisīja gan smieklus, gan vielu
pārdomām. Dzejas lasījumi autora
izpildījumā klātesošajiem atgādināja,
ka gleznas tapušas ar dzejnieka roku.

Arhīva darbinieku pulciņu papildināja dzejnieka meita, draugi un Ķeguma
ļaudis – grāmatas „Tūkstoš un viena
diena” autors Harijs Jaunzems ar kundzi, novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa un citi viesi.
Guntis Švītiņš,
Latvijas Valsts arhīva eksperts,
mākslas zinātnieks
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Saulains noskaņojums
rudenīgā dienā!
Tā mēs visi jūtamies Ķeguma novada
pirmsskolas izglītības iestādē „Gaismiņa”.
Nemaz neticas, ka tas viss jau ir noticis
– ziņas saņemšana par iestādes renovāciju,
projekta izstrādāšana nepilnās 2 nedēļās,
iepirkuma rezultātu saspringta gaidīšana,
prieks par remontdarbu uzsākšanu savlaicīgi maijā un uzreiz nervoza mēbeļu un mantu izvākšana, kam vajadzēja veselas 2 nedēļas. Pēc tam ievākšanās Tomes skolā un
daudzu lietu paveikšana, lai tur iestrādātos.
Remonts un tā veiksmīgs, kā arī ( par brīnumu visiem!) ātrs noslēgums. Visbeidzot
samērā ilgais un grūtais atpakaļ ievākšanās
periods, kurš vēl nav noslēdzies. ACĪMREDZAMAIS NETICAMAIS. Brīnumi notiek tikai tiem kas tic.
Visu vasaru es un mana vietniece izglītības jomā B.Rožkalna strādājām bērnudārzā, lai uzraudzītu darbus, izvēlētos krāsas,
materiālus un pieņemtu daudz būtisku lēmumu par to, kā būtu jāizskatās „jaunajam”
bērnudārzam. Lai tajā ir ne tikai patīkami
atrasties, droši un ērti bērniem, bet arī
viegli strādāt. Tas bija ļoti grūti. Vajadzēja
domāt, pārdomāt, uzņemties atbildību, bet
dažreiz arī labot savas pašas kļūdainās
izvēles. Ir arī kļūdas, kad jāsaka; „gribējām
kā labāk – sanāca kā vienmēr”, jo ne visu
var atcerēties, ne visu var tik labi izdomāt
un ir arī objektīvi apstākļi, piemēram, ražotājam tādas krāsas linolejs kā vajag mums,
vairs nav.

Process no vienas puses bija ļoti sarežģīts, bet daudz vieglāks nekā sākumā
domājām. Jo mums patiešām paveicās ar
darbu veicējiem – būvfirmu „BK MĀJA”.
Viņu attieksme jau uzreiz bija jūtama – strādāt ne tikai kvalitatīvi, ātri un atbildīgi, bet
ar personisku attieksmi un ieinteresētību
Ķeguma bērniem visu izdarīt pēc iespējas
labāk. Ar atbildību varu teikt, ka remonts
tiešām ir paveikts kvalitatīvs – augstvērtīgs dabiskais linolejs, kas īpaši piemērots
bērnu iestādei, kvalitatīva santehnika un
visi citi izmantotie materiāli ir kvalitatīvi.
Beidzot ir droša elektrība un būs tik ļoti
nepieciešamā ventilācija. Siltuma radiatorus varēsim paši regulēt. Ir veikti daudzi
uzlabojumi, kas palīdz ikdienas darbā. Ir

Realizēts projekts

realizēti arī seni sapņi – skatuvīte mūzikas
zālē un neliela „kaprīze” interesants lielais
gaitenis ar mājiņām. Lai arī celtnieki brīnījās par tik daudzu krāsu izvēli, bet mūsu
vīzija bija tāda, ka katra grupa ir atšķirīga. Gaiteņus vēlējāmies spilgtus, lai no rīta
mūs pirmais sagaida enerģisks lādiņš, bet
grupas ir gaišas kā fons krāsainam grupas
inventāram un noformējumam.

Šis laiks arī paliks atmiņā ar cilvēku
pašaizliedzīgo darbu. Darbinieki neskaitīja
savas darba stundas un strādāja gan sestdienās un svētdienās, lai sagatavotu grupiņas
bērniem. Vislielākais paldies viņiem par to,
ka vienmēr saglabāja mieru un labu noskaņojumu, jo tas visvairāk palīdz saspringtās
situācijās.
Ķegumā dzīvo brīnišķīgi cilvēki. Katra
cilvēka īstā vērtība parādās kopā darot darbu. Mēs saņēmām milzīgu atbalstu no daudziem ķegumiešiem.
Daudzi paldies ir jau pateikti. Gan Ķeguma novada domes darbiniekiem, kuri ļoti
daudz palīdzēja. Gan Ķeguma tautas nama,
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas,
Tomes skolas un Rembates SAC „Senliepas” darbiniekiem, kuri viesmīlīgi atvēlēja mums telpas mēbelēm. Šajos mēnešos
mums tik daudzi cilvēki palīdzēja. Un viņi
to darīja ne tikai pienākuma dēļ, bet ar
degsmi un entuziasmu. Bija patiess prieks
ar jums kopā strādāt.
Šoreiz gribas pateikt īpašu paldies tiem
audzēkņu tēviem, kas atnāca palīgā sanest
atpakaļ mēbeles. Aicināti bija visi, bet atnāca – 16. Ir vajadzīga atsaucīga sirds, lai
sestdienas rītā 4 stundas nestu mēbeles. Tas
tiešām nebija viegli un vienu zinu skaidri,
bez viņu darba mēs nebūtu atvēruši bērnudārzu 1. oktobrī.
Paldies – R. Saukumas, L.Auzānes, R.
Krastiņa, G. Kurpnieka, R. Mazā, A. Zemzāles, R. Seržanta, L. Viļumsones, A. Jansones, G. Rožkalna, A. Sidorova, A. Kaļvas, E. Bula, K. Priedoliņas, L. Auziņas, E.
Liepas, tēviem.
Retrospekciju par šo laiku fotogrāfijās
var apskatīt www.kegums.lv fotogalerijā.

Biedrība Sieviešu klubs „Ķeguma saulespuķes” realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu „Ceļā
uz dziesmu svētkiem” (Nr.12-04-LL32L413202-000).
Projekts īstenots sadarbībā ar SIA
„ANTI AM”. Projekta ietvaros Ķeguma
novada senioru deju kolektīvam „Ķegums”
tika izgatavoti Ķeguma atrašanās vietai tuvāk piemērotie Rembates novada tautas tērpi un Vidzemes novada tautas tērpi (katrs
10 komplekti).Tas deva iespēju kolektīvam
jaunajos tērpos piedalīties XXV Dziesmu
un XV Deju svētkos. Arī turpmāk iegūtais
materiāli tehniskais nodrošinājums dos iespēju deju kolektīvam piedalīties dažādos
pasākumos, ne tikai novadā, bet arī ārpus tā.
Lai raitais deju solis un estētiskais priekšnesums ceļ dejotāju pašapziņu un spēju pierādīt, ka arī seniora gados, cilvēks var būt
aktīvs un dzīves prieka pilns!
Liāna Čodore
Biedrības SK „Keguma saulespuķes”
valdes priekšsēdētāja

Nūjotāju aktivitātes

Ķeguma novada pensionāru biedrības 16
nūjotāji 1. oktobrī – Starptautiskajā senioru
dienā, viesojās Tomes pagasta dzimtas
muzejā „Kaktiņi”, kura īpašnieki Ruta un
Aldis Andersoni bija noorganizējuši ļoti
sirsnīgu un skaistu pasākumu.
Vispirms iepazināmies ar bagātīgo un
daudzveidīgo muzeja ekspozīciju un kopīgi
atcerējāmies savas jaunības darba rīkus un
sadzīvi. „Amatnieku” mājas īpašnieces Aijas
Bērziņas pavadībā iepazināmies ar viņas
īpašuma sakoptību, skaisto dabu, kalnaino
mežu, interesanto ģeoloģiju un hidroloģiju
– purvu kalnā un dīķus uz cieta dūņu slāņa –
pirmās Latvijas laika meliorācijas darbiem.
Baudījām saulaino laiku un pēdējās
meža vitamīnu veltes: ogu, sēņu un labā
noskaņojuma veidā. Noslēgumā muzejā
pie tējas galda Rutas cītara pavadījumā
padziedājām tautas dziesmas.
Šādas kopīgi pavadītas stundas ceļ mūsu
dzīves kvalitāti un dod iedvesmu turpmākai
darbībai, jo DZĪVE ir skaista.
Par šīm skaistajām, labajām emocijām
liels paldies Rutai un Aldim Andersoniem un
S.Tošena, Aijai Bērziņai.

PII „Gaismiņa” vadītāja

Vija Jaunzema

9

2013. gada 25. oktobris

Dzejoļu konkurss „Ķeguma novada sportabalva 2013”
„Es esmu latvietis”

Liels paldies visiem dzejoļu konkursa
„Es esmu latvietis” dalībniekiem par iesūtītajiem dzejoļiem. Īpašs paldies Uldim
Prancānam un Ingunai Būmanei – Lūsei, kā
arī Pēterim Sakalauram par ieguldīto radošo
darbu un to, ka nesat Latviju savās sirdīs!
Ķeguma novada sportistu saimes kopbilde
Šie divi darbi vērtētājiem šķita visatbilstošā27.
septembrī
Ķeguma
tautas namā pārstāvēja Latvijas Jaunatnes vasaras olimkie tēmai un šī laikmeta aktualitātēm!
pirmo
reizi
notika
„Ķeguma
novada
spor- piādē, kas jūnijā notika Ventspilī, Ķeguma
Visus iesūtītos darbus konkursam „Es
ta
balva
2013”,
kuru
vēlamies
izveidot
kā vieglatlēte izcīnīja bronzas medaļu. Andesmu latvietis” varēs apskatīt Ķeguma taurija šovasar startēja arī Pasaules jaunatnes
tas namā no 11. novembra līdz 22. novem- tradicionālu ikgadēju notikumu.
Šogad sveicām katru novada sportistu, vieglatlētikas čempionātā, kur ar personisbrim.
kurš bija piedalījies sacensībās, aizstāvējis ko rekordu iekļuva finālsacensībās, līdz
Draugs, ieklausies
un popularizējis Ķeguma novadu.
godalgotām vietām šoreiz gan vēl pietrūka.
(Inguna Būmane – Lūse)
Pateicības rakstu par ieguldījumu ĶeĶeguma novadā ir vēl daudz sportistu,
guma novada sporta attīstīšanā un populari- kurus šogad neesam pieminējuši, kuri sporDraugs, ieklausies savējā sirdī –
Vai Latvijas vārds tur vēl skan ?
zēšanā šogad saņēma – Ķeguma basketbola to un popularizē novadu, protams, liels palVai viņu vēl runājam dzirdi ?
komanda (kapteinis – Kristaps Rūde), vī- dies viņiem.
Jeb sen viņas tur jau vairs nav ?
riešu volejbola komanda (kapteinis – Uldis
Šī pasākuma galvenā doma bija ne tikai
Vītols), meiteņu volejbola komanda (kap- sveikt un sumināt mūsu novada sportistus,
Šķiet sliktāki tur, kur mēs esam,
teine – Dace Pavlovska), florbola komanda bet iepazīt vienam otru. Mūs visus nevieUn labāk – kur vēlētos būt.
Bet Dzimtene zeme ir tāda,
(kapteinis – Toms Tīdemanis), Rembates no viena sporta halle, kur dienu no dienas
Ko sirds tā kā šūpuli jūt...
futbola komanda „Streka” (kapteinis – Jā- mēs viens otru redzam, mūsu novada sports
nis Malzubs). Gatis Kūmiņš saņēma Patei- ir visur, daļa darbojas Ķegumā, Rembatē,
Sauc pasaules plašumi ceļā
cību par florbola inventāra iegādes projekta Birzgalē. Bet neskatoties uz visu, mūsu
Un svešatne mājvietu sniedz,
realizēšanu.
sportistus vieno spēks un azarts, lai gūtu
Bet Dzimtenē saule riet zeltā
Rembate Ķeguma novadā ir populāra labus rezultātus.
Un batls tā kā brīnums ir sniegs.
ar spēcīgiem un atraktīviem pauerliftinga
Bet Dzimtenē ziedos slīgst pļavas
sporta dalībniekiem, jo tiek izcīnītas godalUn jūra kā māmuļa skauj,
gotas vietas Latvijas čempionātā un šogad
Un rudenī uguņo kļavas,
pateicības rakstu par labiem rezultātiem
Un Jāņunakts brīnumu ļauj.
saņēma: Aivars Gailītis, Jānis Babris, Uldis
Bet Dzimtenē vadodā tavā
Veliks, Artūrs Brūveris, Ojārs Ūdris, Ervīns
Pat vasaras negaisi iet,
Torsters, Raimonds Liepiņš, Gundega GaiUn sīkākā puķīte pļavā
līte, Agris Veļiks, Oskars Dūdens, Lauris
Tik brīnišķi latviski zied.
Lonbergs, Raitis Birkenfelds un Dzintars
Ir daudz kas, ko nenopirkt mūžam,
Roga.
Kam vērtību dvēsele rod,
Protams, tika sveikti un apbalvoti arī
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols
Ko tikai caur Latviju jūtam,
sporta veterāni, kuri pie mums ir ļoti aktīvi pasniedz talantīgajai šķēpmetējai Andrijai Priedītei
Ko vienīgi Dzimtene dod.
„Ķeguma novada sporta balvu 2013”
un rāda piemēru citiem, jaunākiem sporta
dzīves
aktīvistiem,
jo
šogad
godalgotas
Mēs
ceram, ka novadā sports sāks atDraugs, ieklausies savējā sirdī –
vietas
Latvijas
veterānu
spēlēs
izcīnījuši:
tīstīties
un,
lai kuplinātu sportistu skaitu
Vai Latvijas vārds tur vēl skan?
Mirdza Aizsilniece, Vaclavs Griņēvičs, Ju- novadā mēs organizējam bērniem vieglatVai viņu vēl runājam dzirdi?
ris Pūpols, Ruta Auziņa, Harijs Jaunzems, lētikas nodarbības, pašreiz tikai piektdieJeb sen viņas tur jau vairs nav?
Jānis Avens, Uldis Ābelis, Juris Matrosovs, nās plkst.17:30 Ķeguma komercnovirziena
Jānis Ozoliņš, Daumants Bruņenieks, Ilva sporta zālē. Bet ar Jūsu atsaucību, vēlmi un
Mežiņa un Alis Balbārzdis.
ieteikumiem mēs varam pilnveidot sporta
***
Individuālajos sporta veidos Pateicības nodarbības. Un tad jau nākamgad šādā palai laiki trūcīgi es neraudu
rakstu saņēma soļotāja Sabīne Veisa, kura sākumā mēs pulcināsim daudz vairāk novaun negribu pat zūdīties
kāds mani uzskata par tēraudu
izcīnīja zelta medaļu Latvijas jaunatnes da sportistu. Esiet atsaucīgi!
kam ilgi ilgi vajag rūdīties...
čempionātā.
Dace Māliņa,
Galveno šī pasākuma balvu šogad saņē(Uldis Prancāns)
Ķeguma novada Kultūras un sporta
ma Andrija Priedīte, kura Ķeguma novadu
pārvaldes vadītāja
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SKAISTUMS… LABSAJŪTA…VESELĪBA…
Jebkuras teritorijas attīstības pamatā ir
cilvēks, viņa idejas, darbs un entuziasms.
Novada izaugsmei īpaši svarīga uzņēmējdarbības attīstība un, lai to veicinātu, pašvaldībās jābūt cilvēkiem, kas nebaidās no
inovatīvām idejām un atbalsta ar savām
zināšanām.
Baiba Rudze šajā visbagātākajā gadalaikā – rudenī, skaistā rudens ceturtdienā
bāgātināja Ķegumu, dodot mums vietu,
kur varēsim izbaudīt procedūras, kas dāvā
skaistumu un harmoniju dvēselei, garam un
ķermenim.
Prieks, ka Ķegumā attīstās uzņēmējdarbība, veiksmi, un lai palielinās uzņēmuma
draugu un klientu loks!
Zane Zemniece

Skaistumkopšanas salonā „TAVAM
PRIEKAM UN LABSAJŪTAI” – Jūs varēsiet
izbaudīt sekojošas procedūras:
MASĀŽAS
Muguras masāža
Vispārējā klasiskā masāža
Medus masāža

SPA PROCEDŪRAS
Dzintara SPA rituāls
SPA procedūra ar Latgales ezera dūņu
aplikācijām
Šokolādes SPA rituāls
Karsto akmeņu masāža
Aroma masāža ar ēterisko eļļu kokteili

PRETCELULĪTA/ NOTIEVĒŠANAS
PROCEDŪRAS
Anticelulīta masāža problēmzonām
Medus masāža problēmzonām
Ķermeņa ietīšana ar Latgales ezera dūņām
Anticelulītais smilšu pīlings kājām

VAKSĀCIJA

Īpašais piedāvājums OKTOBRĪ
Muguras masāža – Ls 5.00 (7.11 EUR)
Dzintara SPA rituāls – Ls 10.00 (14.23 EUR)
SPA meistare: BAIBA RUDZE
T. 29206292
Stacijas ielā 2, Ķegumā
SPA meistare Baiba Rudze

Skolotāju diena atkal klāt
4. oktobra rītā skolotājus 12. klases skolēni sagaidīja ar smaidu, apsveikumu un ziediem. Tad trīs mācību stundas vadīja skolotāji, bet 4. un 5. – skolēni. Skolotāji tikmēr darbojās dažādās
interesantās aktivitātēs bioloģijas kabinetā, devās iepirkties uz 1.
– 4. klašu skolēnu un viņu vecāku sarūpēto Rudens tirdziņu skolas
aktu zālē. Piedāvājums šogad bija ļoti daudzveidīgs, jo varējām
nogaršot pat pašu spiestu burkānu sulu, nerunājot nemaz par visdaudzveidīgākajiem gardumiem. Visiem bija iespēja piedalīties
kopīgās rotaļās, ko vadīja burvīgas meitenes no Rīgas izklaides

Šādā krūzē kafija īpaši garda

firmas „Dream event”. Savukārt pēc tam skolotājus skolēni aicināja skolotāju istabā uz gardu kliņģeri, pašu smērētām maizītēm
un citiem gardumiem, bet vislielākais pārsteigums – 12. klases salonmūzikas koncerts un klases audzinātāja Artūra Ābola jaunākais
dzejolis. Mīļš paldies par sirds siltumu un mīļumu!
Rudens augļi par godu skolotājiem skolas izstāžu telpā
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Neparasta vecāku sapulce Olimpiskās izjūtas
10. oktobra vakarā skolas zāle atkal bija pilna ar vecākiem,
klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, lai kādu
laiku pavadītu kopā, uzzinot, ko labu bērniem var piedāvāt tieši
mūsu skola (skolas direktors E.Viņķis izsmeļoši komentēja sagatavoto prezentāciju).
Lepnums aizvadītajā mācību gadā bijuši augstie sasniegumi
centralizētajos eksāmenos, darbs 6 izglītības programmās, sasniegumi konkursos un rosīga interesešu izglītības pulciņu darbība.
Priecē, ka visi skolotāji ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, daudzi arī maģistri. Liels skaits skolotāju ieguvuši 3., 4. vai piekto
kvalitātes pakāpi un turpina to darīt arī šajā mācību gadā. Skolā
izstrādāti 9 autorstandari, izveidoti 185 autordarbi interesantāku
mācību stundu radīšanai, izmantojot jaunās It. Būtiski ir arī tas, ka
skolā pilnībā nodrošināts atbalsta personāla darbs, ir papildnodarbības angļu valodā, pagarinātajā dienas grupā, ārstnieciskajā vingrošanā un logopēdijā. Tēti Tēvu dienas sporta spēlēs jau novērtējuši atjaunotā skolas stadiona priekšrocības, bet skolēni – saulaini
un gaiši izremontēto trešo stāvu un moderno mūzikas kabinetu.

Vakara otrajā daļā bija ārsta fizioterapeita Visvalža Bebriša
lekcija. Dakteris Bebrišs, kā sauc sevi pats, māca pareizi ēst, elpot, pastiept un izvingrināt savus muskuļus. Dara to vienkāršiem
vārdiem un praktiskiem eksperimentiem. Daudzi klātesošie kļuva
par viņa etaloniem, t.i., vingrināmajiem. Praksē piepildījās, ka sāpes mitējās un stresa savilktie muskuļi atlaidās. Pacientus dakteris
sauc par kolēģiem un rāda, kā meli atņem muskuiļiem spēku. Viņš
saka – pateikts vārds zibens ātrumā aplido zemeslodi un kā bumerangs trāpa teicējam. Kineziologa Bebriša ārstēšanas metode ir
ietverama divos vārdos: dari pats! Ak, jā, ar obligātu piebildi: dari
to ar prieku!

Dakteris runā vienkārši, reizēm vīrišķiīgi prasti, bet cilvēki
aizdomājas, jo zināšanas balstītas praksē un mācībās, stāstījumā
izmantojot vienkāršus praktiskos piemērus un humoru. 1979. gadā
Tartu Valsts universitātē saņēmis sporta ārsta diplomu, 2004. gadā
ieguvis Pedagoģijas maģistra grādu, papildināts Amerikā, Šveicē,
Krievijā un citviet.
Reakcija bija ļoti dažāda: citi iesaistījās, citi smējās, citi – pat
atstāja zāli, bet vienaldzīgo nebija. Skaidrs viens – šāda veida pasniegšanas manieri neviens nebija gaidījis. Pēc sarunas interesenti
varēja iegādāties Dr.Bebriša grāmatu „Kā novērst spriedzi sevī”,
iegūt autogrāfu un doties uz klašu vecāku sapulcēm, lai tiktos ar
sava bērna klases audzinātāju.
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Olimpiskais gars, sportotprieks un sajūsma par uzvaru – tā varētu raksturot 27. septembri 4.b klases dzīvē.

Uzvarētāju komandas sajūsmai nav gala

Skolēni kopā ar sporta skolotāju Noru Brīvi jau laicīgi mācījās
vingrojumus, kurus visi kopā ar soļotāju Agnesi Pastari pildījām
Olimpiskās dienas atklāšanā.
Šajās spēlēs pierādījās, ka svarīgi ir ne tikai būt sportiski veiklam, bet arī asprātīgam, erudītam un draudzīgam, mācēt īstajā brīdī ieklausīties komandas biedrā un piebremzēt savas vēlmes. Liels
prieks, ka skolēni ar visiem uzdevumiem un stafetēm tika galā
paši. Kapteinis Pauls spēja noorganizēt komandas bez strīdiem un
konfliktiem. Pēc veiksmīgiem startiem gaidījām apbalvošanu. Šī
neaprakstāmā sajūta, kad paziņoja uzvarētājus un visi, elpu aizturējuši, gaidīja rezultātu – 4.b, 9.a vai 7.c ?... Kad nosauca 4.b
klasi, emociju gamma bija neaprakstāma. Un vēl balva – biļetes
uz hokeja spēli!
Šo spēli daudzi gaidīja vairāk par savu dzimšanas dienu, jo vērot Dinamo Rīga cīņu ar Magņitagorskas Metallurg arēnā „Rīga”
kopā ar 8806 skatītājiem bija īsta bauda. Arī rezultāts 3:2 bija kā
medusmaize. No sirda varējām plaudēt, fanot un priecāties. Vēl,
pat Ķegumā iebraucot, skanēja: „Tikai Rīga, tikai Dinamo!”
Paldies Olimpiskās dienas organizatoriem par balvām, skolotājai Norai par līdzi jušanu, šoferītim Jānim par vizināšanu un visiem, kuri priecājās kopā ar mums!

Aizsākam jaunu tradīciju

Šis mācību gads skolās veltīts Eiropas kultūras jautājumiem. Kā
nekā – Rīga nākamgad ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Arī mēs
iekļaujamies šajās aktivitātēs, tāpēc pirmo reizi nolēmām atzīmēt
Baltu vienības dienu, uzzinot ko tuvāk par brāļiem lietuviešiem.
Tā 23. septembrī skolā valdīja neparasta rosība, jo gaidījām ciemiņus no Rīgas Lietuviešu vidusskolas, lai viņi pastāstītu par savu
skaisto kaimiņzemi, izdziedātu un izdejotu tās dejas.
Par Lietuvu skaistā latviešu valodā stāstīja un muzikālu filmu ar kadriem uz valsti no putna lidojuma rādīja skolas mācību
pārzine Daiva Isakiene, bet stāstījums mijās ar sākumskolas kora
dziedātajām dziesmām un pamatskolas tautisko deju kolektīva dejotajām dejām. Lietuviešu skolēni ļoti smaidīgi, mīļi, kolektīviem
pārsteidzoši labs sniegums jau pašā mācību gada sākumā.
Pasākuma beigās apmainījāmies ar dāvanām: skolas direktors E.Viņķis saņēma grāmatu par Rīgas lietuviešu skolu, arī mēs
dāvinājām viesiem sava novada grāmatu un citus suvenīrus, bet
visvairāk priecīgi viņi bija par skolotāja Kaspara Trenča sarūpēto
saldo ābolu maisu. Prieks arī mums, jo esam uzaicināti piedalīties
Rīgas Lietyuviešu skolas organizētajos lielākajos svētkos –
Meteņos februārī. Tie tiek svinēti pēc viņiem raksturīgām
tradīcijām. Nu, protams – mēs brauksim un neaizmirsīsim arī savu
priekšnesumu .
Baltijas vienības dienas svīnēšanu aizsāka lietuvieši, nākamgad tiksimies ar igauņiem. Visiem kopā Eiropa šķiet mīļāka.
S.Bērziņa,
Direktora vietniece audzināšanas darbā
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Olimpiskā diena Ķegumā
Jau trešo gadu Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
norisinājās Olimpiskā diena. Tā kā ārā lija lietus, atklāšana notika
sporta zālē. Atklāšanas ceremonijā tika atskaņota LOK himna un
ienests karogs, kuru nesa skolas divas sportiskas meitenes un puiši.
Atklāšanas runu teica ārpusklases organizatore Sandra Bērziņa, kā
arī veiksmi visiem sportot gribētājiem novēlēja mūsu Olimpiskā
vēstnese – soļotāja Agnese Pastare. Olimpiete tika piesaistīta
skolēnu skaita ziņā mazākajai skolas klasei – 7b (kl. audzinātāja

Skolas jaunajā un skaistajā stadionā un ap to skolēniem
bija iespēja veikt 12 uzdevumus, kas bija gan sportiski, gan uz
zināšanām vērsti. Visas klases sāka ar pretstafeti un tad gāja uz
citiem kontroles punktiem. Noslēgumā pēc brīvas izvēles – kopīgs
divu kilometru krosa skrējiens. Katru punktu no klases veica astoņi
skolēni, bet krosu skriet varēja arī visa klase.
Noslēguma ceremonija arī norisinājās sporta zālē, jo tur joprojām bija LOK karogs. Visus apsveica skolas direktors E.Viņķis
un olimpiete soļotāja A. Pastare. Olimpiete arī pasniedza balvu uzvarētāju klasei – tā bija 4.b klase (kl. audzinātāja M. Andersone),
otro vietu izcīnīja 9.a klase (kl. kudzinātāja I. Krastiņa), un trešā
vieta – 7.c klasei (kl. audzinātāja Dz. Germa – Lemese). Apbalvoti
tika arī zīmējumu konkursa uzvarētāja Estere Paegle no 4.b klases
un domrakta konkursa uzvarētāja Ieva Dušenkova no 8.a klases.
Katrai klasei tika pasniegts kliņģeris un sulas paka, ko mums sagādāja Ķeguma novada Kultūras un Sporta komiteja. Uzvarētāju
komanda ieguva ne tikai keramikas kausu hanteles izskatā, bet arī
biļetes uz hokeja spēli, kas norisinājās 13. oktobrī Arēnā „Rīga”,
biļetes ieguva arī zīmējuma un domraksta konkursa uzvarētājas.

Olimpiskās dienas dalībniekus uzrunā olimpiete – soļotāja Agnese Pastare

Ināra Kovaļčuka). Tad es kā organizatore informēju visus par
pasākuma norisi. Pulksten 10:00 visi kopā iesildījāmies, pildot
vingrošanas kompleksu, kuru visi mācījās sporta stundu ietvaros.
Kamēr norisinājās atklāšanas ceremonija, laiks noskaidrojās un
varējām doties sportot ārā.

Olimpisko hanteli saņem 4. b klases kapteinis Pauls Kristjānis Rožkalns.
Nu viņiem rokā arī hokeja biļetes.

Paldies visiem tiesnešiem – skolotājiem un 10. un 11. klašu
skolēniem, kā arī visām meitenēm, kas demonstrēja vingrošanas
kompleksu pārējiem skolēniem. Liels paldies arī skolotājam
Kaparam Trencim par izgatavoto inventāru. Paldies arī par
garšīgajiem kliņģeriem!
Ceru, ka nākamajā gadā Olimpiskā diena Ķegumā notiks atkal.
Olimpiskajā dienā vingro visi

Agita Kaļva,
Olimpiskās dienas organizatore un sporta skolotāja

Mēs savus vecīšus uz mežu nevedīsim
27. septembrī pēc Olimpiskās dienas devāmies apciemot mūsu
novada vecos ļaudis uz Rembates Sociālo māju. Braucām ar dažām dāvaniņām, piemēram, ziediem un gardu kūku, kā arī līdzi
vedām dzejoļus un dziesmas. Mēs jau laikus gribējām iepriecināt
vecos ļaudis viņu svētkos. Kad iegājām telpā, viņi visi jau bija
sasēdušies un mūs gaidīja. Daži smaidīja, bet citiem pamirdzēja
asaras.
Mūsu koncertā mijās skolotājas S.Bērziņas stāstītā pasaka par
veco ļaužu dzīves gudrību un dainas, Paula Rožkalna (4.b) un viņa
mammītes Baibas dziedātās dziesmas ģitāras pavadījumā. Divas
dziesmas nodziedāja arī Kristiāns Jānis Līvs (4.a) un es. Visiem
dziedātājiem sagatavoties palīdzēja mūzikas skolotāja Marija
Sprukule.
Mēs piedzīvojām asaras un pārdzīvojumu, tāpēc zinām jau tagad – kad izaugsim lieli, savus vecākus un vecvecākus nekad nepametīsim. Centīsimies apciemot vecos ļaudis biežāk, lai viņiem
nav tik vientuļi.
Amanda Gaile, 4.a klases skolniece
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30.08. Ķegumā pie daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā starp kādu
iereibušu vīrieti un kādu nepilngādīgu jaunieti izraisījās asu vārdu
pārmaiņa, vēlāk abi konfliktā iesaistītie nolēma savas domstarpības atrisināt un pierādot savu taisnību ar fizisku spēku, nepilngadīgajam palīgā nācā vēl pāris jaunieši, kā rezultātā iereibušais
vīrietis tika piekauts. To visu konfliktētāji darīja pusnakts laikā,
kad lielākā daļa iedzīvotāji atpūšas. Par notikušo vainīgajiem tika
sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
23.09. PP saņēma izsaukumu uz Birzgales pagastu, kur kāds
vīrietis ambulancē uzvedās agresīvi, pieprasot mediķiem, lai viņam sniedz medicīniska rakstura palīdzību, kura nav viņu kompetencē, proti „atkačāt” pēc ilgstošas dzeršanas. PP darbinieki notikuma vietā noskaidroja vīireša personību, notikušā apstākļus, kā
arī vīrietim tika veikta pārbaude par alkohola koncentrācijas daudzumu izelpā, kā rezultātā tika konstatēts, ka vīrietis atradās 4,2
promiļu reibumā. Pēc noteikto administratīvi procesuālo darbību
veikšanas, vīrietis tika nogādāts savā dzīvesvietā.

Līdzjūtība

Kur nu liksim siltos vārdus,
Ko tev teicām, vecmāmiņ,
Ja tu tagad klusi, klusi
Aizej projām – mūžībā?
Izsakām līdzjūtību Elīzai un viņas
vecākiem no vecmāmiņas atvadoties.
4.a. klase, vecāki un audzinātāja

Līdzjūtība

30.09. PP patrulējot pa pilsētu pie Ķeguma tautas nama pamanīja kādu vīrieti, kurš sēdēja uz soliņa un dzēra alu. PP darbinieki
vīrietim izskaidroja pārkāpuma būtību un atbildību, savukārt viņam šāds aizrādījums šķita nesaprotams un aizskarošs, uz ko viņš
reaģēja ar agresiju, nepakļaujoties policijas darbinieka likumīgām
prasībām pārtraukt pretlikumīgo rīcību, kā arī atsacījās PP darbiniekiem doties līdzi, lai par konstatēto faktu sastādītu APP., tā
kā persona nepakļāvās policijas darbinieka likumīgām prasībām,
pret personu tika pielietots fizisks spēks, nogādāts Ķeguma policijas iecirknī, kur tika noskaidrota viņa personība un par notikušo
sastādīts APP.
01.10. PP saņēma informāciju no kāda Ķeguma novada iedzīvotāja, ka viņš Tomes mežā esot atradis kara laika nesprāgušu lādiņu. PP ierodoties notikuma vietā, un uzmanīgi apskatot apkārtni,
atrada vēl vairākus nesprāgušus otrā pasaules kara lādiņus, kopā
pavisam tika atrasti 7 šādi lādiņi. Uz notikuma vietu tika izsaukti
sapieri, kuri bīstamo munīciju no meža aizveda.

Līdzjūtība

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti;
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakām līdzjūtību Maijai Priževoitei
māmuļu smiltājā pavadot.
SDK „Ķegums”

Līdzjūtība

Tik daudz siltu vārdu teici,
Tik daudz mīlestības prati dot.
Darbu grūtāko ar smaidu veici,
Paldies dzīvei teici, klusi aizejot.

Cik grūti raud rudeņa lieti:
Par to kas aizgājis, zudis:
Par siltumu, sauli un smiekliem
Skarbs vējš triec asaras rūtīs...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Maijai
Priževoitei māmuļu guldot zemes klēpī

Izsakām visdziļako līdzjūtību Eiženam
Kanskim ar ģimeni māmiņu smiltainē pavadot.

Ķeguma novada dome

Bekuciema ģimenes

LIELĀ RUDENS IZSOLE
2.novembrī plkst.11:00
Ķeguma tautas namā notiks
Lielā Rudens izsole!!!

ESI AKTĪVS, PIEDALIES!
Katrai vietai ir savs vārds un savs
simbols, tāpēc arī mēs vēlamies izveidot
Ķeguma novada saukli (moto) un logo.
Ja tev ir radoša doma, ideja neesi
vienaldzīgs izstāsti to mums un varbūt tieši
tavs logo vai sauklis rotās jaunos Ķeguma
novada prezentmateriālus.
Savas idejas iesūti mums elektroniski
dace.malina@kegums.lv vai ienes
personīgi Ķeguma tautas namā līdz
30. oktobrim. Visi iesūtītie varianti tiks izstādīti Ķeguma tautas namā, kur katrs iedzīvotājs varēs nobalsot par sev tīkamo variantu.
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Mantas (grāmatas, rotaslietas, saimniecības
preces – visu, izņemot apģērbu) var
laicīgi nodot Ķeguma tautas namā vai
nest tieši pirms izsoles sākuma.
Protams, ka tiek gaidīti ne tikai
mantu nesēji, bet arī pircēji!
Lūgums padomāt par mērķiem, kur
novirzīt izsolē iegūtos līdzekļus.
Izsoles laikā notiks arī loterija!

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs
„Ogre – Ķegums”

Mūžībā aizgājuši
Zelta rudens ienācis ir klusi
Krāšņo kļavu lapu čabatās,
Zīles ozols kuro stundu skaita mulsi
Savu zaru nebeidzamās kabatās…
Vilhelms Tutins (1945)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Līdzjūtība

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā
Un klusais miers ar saviem spārniem sedz.
( N. Kalna)

Skumju brīdī esam kopā ar Ivetu Kļaviņu
māmiņu mūžībā pavadot.
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet Tava vieta, kas bija dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
Visdziļākā līdzjūtība Eiženam Kanskim,
māmuļu kapu kalniņā aizvadot.
Senioru deju kolektīva „Ķegums” dejotāji

Līdzjūtība
Lēni, lēni, klusi, klusi
Šodien dusēt aizej, māt.
Rīta saule, silti vārdi
Nespēj Tevi modināt.
Skumju brīdī esam kopā ar Eižena Kanska
ģimeni māti mūžībā pavadot.

Ķeguma novada dome

3. novembrī plkst. 16:00
Ķeguma kapsētā
Svecīšu vakars
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16. novembrī plkst. 19:00
Birzgales tautas namā
Latvijas Republikas proklamēšanas
95 gadadienas un
Birzgales tautas nama 80 gadu
jubilejas koncerts
"Man bij dziesmu vācelīte”
Koncertā piedalās Birzgales
pamatskolas, bērnudārza „Birztaliņa”
mūzikas skolas un tautas nama kolektīvi
Plkst. 22:00 svētku balle
kopā ar kapteini Andžu
Galdiņus lūdzu pieteikt līdz
14. novembrim pa tālruni 29424612

Ieeja bezmaksas

Lāčplēša dienas pasākums Tomē
Tomes tautas namā
11. novembrī plkst. 16:00
Latvijas Tautas frontei veltīta
Saulīša filma „Atmodas Antaloģija”
pēc filmas svecīšu gājiens
uz karavīru kapiem
Skolēnu rudens brīvlaikā
30. oktobrī plkst. 16:00
Tomes tautas namā
animācijas filmas:
Kā lupatiņi šūpojās (Atom Art studija)
Starptautiskā tēva diena (Atom Art studija)
Sārtulis (Animācijas brigāde)
Eži un lielpilsēta (Animācijas brigāde)
Vāsa (Animācijas brigāde)
Kaķis maisā (rež. Nils Skapāns)
Blēņu stāsti par vilkiem ( rež. I. Prauliņa)
  Ieejas maksa – 0,50 Ls

26.10. plkst. 18:00
Ķeguma tautas namā
Sadraudzības koncerts
Koncertā piedalās:
Ogres Kultūras centra sieviešu
koris „Rasa” vadītāja Aira Birziņa
Aizkraukles pilsētas kultūras nama
vīru koris „Staburags”
vadītāja Māra Batraga,
diriģents Ainars Mēness
Valsts Policijas koledžas vīru koris
„IUSTUS” vadītāja Māra Batraga,
diriģents Ēriks Kravalis

Birzgales tautas namā
nodarbības atsāk adīšanas pulciņš
Nodarbības notiek pirmdienās
plkst. 17:30
Aicināts ikviens, kas vēlās iemācīties adīt!
Tālrunis informācijai 29424612

Birzgales tautas nams 25. novembrī
organizē braucienu uz Dailes teātra
izrādi mazajā zālē
Jukums Palevičs

„Preilenīte”
Biļetes cena 8Ls
Biļetes pieteikt un apmaksāt līdz 7. novembrim
Tālrunis informācijai 29424612

Tomes tautas nams
12. novembrī organizē braucienu
uz Dailes teātra izrādi

„ŠEIPINGS”

Biļešu cenas 6.00 un 7.00 Ls
Biļetes rezervēt un samaksāt līdz 20.oktobrim
Transports 2.50 Ls
Izbraukšana no Ķeguma plkst. 17:00
Tālrunis informācijai 27843230, 65067977

No 21. oktobra Ķeguma novada
bibliotēkā skatāma Jāzepa Osmaņa
gleznu izstāde „Ziedu klēpis”
Aicinām apmeklēt!

11. novembrī plkst. 16:30
individuāli noliksim svecītes pie Stendera pieminekļa

plkst. 17:00 Birzgales tautas namā būs skatāma
Rešisors A. Saulītis dokumentālā filma „Atmodas antoloģija”

Dokumentālā filma veltīta Latvijas Tautas frontei un stāsta par būtiskajiem pagrieziena punktiem Atmodas laika vēsturē.
Ieeja bezmaksas

Rembates radošo bērnu grupa

Sākoties jaunajam mācību gadam Rembatē tika izveidots jauns pulciņš, Rembates radošo bērnu grupa.
Bērniem nodarbības notiek divas reizes nedēļā otrdienās un
ceturdienās no plkst.18.00 līdz plkst.20.00, šājās nodarbības
bērni veido, zīmē, līmē un iemācās pielietot dažādus dabas
materiālus kompozīciju veidošanai.
Ceturdienās turpmāk būs arī kustību nodarbības. Šīs nodarbības vadīs E.Tabure. Gaidam dalībniekus!
Gaidam jaunus dalībniekus arī Rembates bērnu vokālajā
ansamblī, ansamblī var piedalīties arī māmiņas. Nodarbības
notiek trešdienās plkst.18:00.
Sīkāka informācija pa tālruni 27884206 – Sanita

Bērni čakli septembrī pastrādāja un tika
izveidota jau pirmā izstāde

No 11. novembra Rembates bibliotēkā būs apskatāma izstāde veltīta
Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai
17. novembrī plkst. 19:00
Tomes tautas namā

Rembates pagasta Svinību zālē
6. novembrī plkst. 18:30
„Tējas vakars” ciemosies
Latvijas Republikas proklamēšanas
Līga Eizenberga un Solvita Kūna
95. gadadienai veltīts koncerts
„Mēs tavi, tu mūsu Latvija”
Pirmā lekcijas tēma:
plkst. 21:00 svētku balle
Spēlēs grupa ,,Bella @John”

Ieeja brīva, vietas pie galdiņiem rezervēt
iepriekš T. 65067977

ĶEGUMA TAUTAS NAMĀ
KATRU TREŠDIENU PLKST. 11:00 NOTIEK
Visas jaunās māmiņas, esiet mīļi gaidītas katru trešdienu kopā ar savām
atvasītēm uz dažādām nodarbībām un sarunām!
Drīzumā pie māmiņām viesosies:
30.10.13 interesantās sarunās Jūs iesaistīs psiholoģe Līga Eizenberga
06.11.13 ar Baha ziedu terapiju iepazīstinās jogas trenere Sanita
Tālrunis informācijai: 65038875/ 22010300

kas ir psihaloģija, kā mēs varam saprast ,
kad ir nepieciešama palīdzība. Motivācija.
Lekcijas ilgums 1.5h

Otrā tēma:
pašu veidota kosmētika, dabas augu efektīva
izmantošana mūsu veselībai un skaistumam.
Lekcijas ilgums 1h
Gaidīsim visus interesentus, bez vecuma
ierobežojuma, kuri vēlas pātīkamā, mierīgā
gaisotnē, sadarbojoties ar pasniedzēju, jauki
pavadīt vakaru, iegūt zināšanas.
Līdzi jāņem labs noskaņojums un rakstāmpiederumi.
Ieejas maksa 0.50Ls
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30. OKTOBRĪ PLKST. 18:30
ĶEGUMA TAUTAS NAMĀ
TEMATISKAIS VAKARS

15. novembrī plkst. 19:00
Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas aktu zālē

Pirmā lekcija: Motivācija, kā sasniegt mērķi.
Motivēsim sevi izspēlējot psiholoģiska
rakstura spēli. 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.

Latvijas Republikas proklamēšanas 95.
gadadienas Svētku koncerts
„Veltījums manai Latvijai”

Līdzi jāņem labs noskaņojums un rakstāmpiederumi.
Ieejas maksa: 0.50 Ls

30. novembrī plkst. 16:00
Ķeguma tautas namā

Ķeguma tautas nama vokālā ansambļa

„Kvēlziedi”

10 gadu jubilejas koncerts
„Rudens romance”
Solisti: Ērika Pūle, Lidija Poluehtova, Ausma
Ūzule, Visvaldis Kurmis
Īpašie viesi: Ansambļa mazie lieldraugi – māsas
Blomas (deja, saksafons)

11. novembrī
Ķeguma tautas namā
plkst. 19:00

filma „Atmodas Antaloģija”
Filmas sižets ir par atmodas laika
sākumu un Tautas Frontes dzimšanu
Režisors A. Saulītis
Ieeja brīva

Pēc filmas visi aicināti Ķeguma tautas nama
parkā iedegt Latviju sveču liesmiņās
Aicinājums visiem Ķeguma iedzīvotājiem
Svētkos iedegt gaismiņu logā un savās sirdīs

2. novembrī plkst. 15:00
Ķeguma tautas namā:
Ķeguma novada 3 – cīņas sacensības
(novuss + dambrete + šautriņas)

Skrējiens
„Rembates aplis – 2013’’

Koncertā:
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja
Roberta Ozola svētku uzruna
Titula „Ķeguma novada lepnums”
pasniegšanas ceremonija
Svētku koncertā piedalās Ķeguma
tautas nama amatierkolektīvi
Pirmskolas bērnu vokālais ansamblis
„Dzirkstelītes”

Svētku balle ĶEGUMA TAUTAS NAMĀ
plkst. 22:00 kopā ar grupu „Vīzija”
Galdiņus rezervēt līdz 11. novembrim pa tālruni:
65038875/ 22010300
Ieeja brīva

Ķeguma tautas namā

Dažādu deju stilu, maksas nodarbības bērniem
otrdienās un piektdienās:
Plkst. 16:00 bērniem no 4 gadu vecuma
Vadītāja Jekaterina Pihtina

Esiet mīļi gaidīti ansambļa lielajā jubilejā!

ĶEGUMA NOVADA
PENSIONĀRU BIEDRĪBA
Šā gada 6. novembrī plkst 1400
Ķeguma tautas namā
organizē tikšanos ar psihoterapeiti
AINU POIŠU
Pasākums būs pie galdiņiem ar groziņiem
Arī padziedāsim un padejosim
Būs arī rokdarbu izstāde
Aicināti visi!

Vieta un laiks: Sacensības notiks
2013. gada 18. novembrī
Rembates pagastā, plkst. 12:00,
starts – pie Rembates pagasta pārvaldes.
Dalībnieku reģistrācija un numuru
saņemšana – no
plkst. 10:00 līdz plkst. 11:45
Ar skrējiena „Rembates aplis – 2013”
nolikumu var iepazīties interneta vietnē
www.kegums.lv/rembatesaplis.

Tālrunis informācijai: 26708424, 27728445

Katru piektdienu plkst.17:30

Ķeguma komercnovirziena
Steidz pēc jauna Latvijā ražota dīvāna!
vidusskolas sporta zālē
trešdien 30. oktobrī
Vieglatlētikas
nodarbības bērniem
no-plkst. 9:00-12:00
(sākot no 6 gadu vecuma)
ĶEGUMA TAUTAS NAMĀ
Treneris Artūrs Priževoits
www.latvijasdivani.lv
t.20225077 T.26014119
/Lic.Nr. CS-2ME0035/
Lūdzu zvaniet un pasūtiet,
bezmaksas piegāde!

PRIVĀTSLUDINĀJUMI
Vēlos īrēt garāžu, Ķegumā. T. 26598868
Pārdod stacionāro galda urbmašīnu, skrūvspīles, elektriskās metāla rokas griežamās šķēres, auto kravas kastes brezentus. T. 26540275
Pārdod Bebru, Jenotu, Ūdeļu, Caunu, Sesku  kvadrātveida slazdus no Somijas. Pārdodu Kurmju slazdus patentēti no Vācijas. Kā arī Ūdeļu, Caunu un Sesku metāla sieta
būra slazdus. Pārdodu plastmasas mucas 200L, Plastmasas konteineri ar metāla rāmi 1000L. Metāla mucas
ar vāku un aizveri 200L iepejama piegāde visā Latvijā.
Lūgums zvanīt T. 29227761

SIA „Kliers”

sadarbībā ar SIA „Rembates Metāls”

•
•
•
•

iepērk metāllūžņus
iepērk transporta līdzekļus
norakstām, utilizējam a/m
izbraucam pie klienta

D.d.: 8.00-17.00; Sestd.: 8.00-15.00

Laikā 17.00-22.00, un brīvdienās
nodošanu saskaņot pa telefonu Nr. 29320387
Ķeguma nov., Rembate, Katlu iela„Viktoros”,

T. 29320387, 65055821

• iepērk mežus īpašumā, cirsmas
T. 29188981

31. oktobrī plkst. 20:00

Ķeguma parkā, pretī tautas namam

HELOVĪNU ĶIRBJU PARĀDE
Aicinām visus mazos, lielos
Helovīnu ķirbju mīļus vienoties
kārtīgai ķirbju parādei
Lieli, mazi, mirdzoši ķirbji,
spocīgi, jocīgi stāstiņi, saldumi!

TAS VISS 31. OKTOBRĪ
ĶEGUMA PARKĀ

Ierasties attiecīgā apģērbā ar ķirbi!

Lai darītu lielas lietas, nav jābūt
dižam ģēnijam, nav jābūt
pārākam par citiem, jābūt tikai
kopā ar cilvēkiem.
Mūsu vidū ir šī gada Ķeguma novada
lepnums, tāpēc gaidām Jūsu vēstules
par iedzīvotājiem ar kuriem mēs varam
lepoties.
Vēstules Jūs varat iesūtītelektroniski Dacei
Māliņai – dace.malina@kegums.lv vai
atstāt Tomes, Birzgales, Ķeguma tautas
namos, Rembates pasākumu organizatorei, Ķeguma novada domē pie sekretāres.
Ķeguma novada lepnuma ieguvējus
godināsim Latvijas Republikas
proklamēšanas svētkos. Svinīgais
koncerts notiks 15. novembrī Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas
lielajā zālē.

