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Esi sveicināts mazulīt!
Sapņi dzimst arvien no jauna,
Izaug pasakām un teikām līdz. 

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie

Madarai un Raitim Birkenfeldiem
piedzimusi meita Keitija 

Laumai un Dzintaram Gaiļiem
piedzimusi meita Madara

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Lielā Talka 26. aprīlī
Ķeguma novadā!

Sadarbībā ar jaunajām Ķeguma novada dārz-
niecēm Agnesi un Diānu, ir izkristalizējies konkrēts 
plāns, kā pakāpeniski mūsu novadu pārvērst tīrā un 
plaukstošā ziedā, protams bez iedzīvotāju atbalsta 
tas nebūs iespējams, tādēļ aicinu ikvienu iet laukā 
un izbaudīt pavasara sauli un dzestro gaisu, un sa-
kopt savus īpašumus, kā arī piedalīties Lielās Talkas 
rīkotajā akcijā!

Sniedzu pārskatu par pirmo darbības plāna 
punktu – 26. aprīli. Vislatvijas Lielo Talku!

ĶegumS
Talkas atbildīgais – Antra Binde – 22010300
• Ķeguma bibliotēka – Biedrība „Saulespuķes”, 

bibliotēkas darbinieki,
• Pludmale – Biedrība „Starptautiskais Soropti-

mistu klubs „Ogre – Ķegums”,
• Daugavas krasts (pie HES lejteces baseina) 

– Ķeguma makšķernieku biedrības, biedrība 
„Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķe-
gums”, Ķeguma Pensionāru biedrība un Ķegu-
ma jaunieši. 
Šajā darbības vietā aicinām visus, kuri nav pie-
teikušies citur. Darba pietiks visiem!

• Ķeguma KNV – Nedēļas garumā kops Ķeguma 
pilsētu;

BirzgALe 
Talkas atbildīgais – Pāvels Kotāns – 29134202:
• Birzgales pamatskola – Vāks atkritumus ceļa 

posmā Birzgale – Krustakrogs un Birzgale 
– Silamiķeļi. Kops 2. pasaules karā kritušo 
karavīru Brāļu kapus.

• „Rūķu” parka ābeļdārzs – biedrība „JADARA”,

• Teritorija aiz tautas nama „Ievulīcis” – Birzgales 
Attīstības centra jaunieši.

Tome
Talkas atbildīgais – ilona ofmane – 26651835:
• Karavīru kapi un stadions pie skolas –  biedrība 

„Ābeles”
• Kaktu kapi pie Tomes zivjaudzētavas – Tomes 

jaunieši,

remBATe
Talkas atbildīgais – Vineta Kļava – 28321638
• SAC „Senliepas” – biedrība „Starptautiskais 

Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums”, biedrība 
„Breneks”, Rembates pensionāri.

Talkas dienā aicinu visus talciniekus pulcēties 
talkošanas vietās, Ķeguma pilsētā pie Ķeguma 
Saimniecības nodaļas garāžām (Ķeguma prospekts 
5), kur tiks izsniegti maisi un doti norādījumi tal-
košanai. Ja ir iespējams ņemiet līdzi darbarīkus, 
lai darbi ritētu raitāk. Ja talkojot, rodas kādi jautā-
jumi droši vērsieties pie Ķeguma novada talkas                  
atbildīgajiem.

Talkas atkritumu maisu aizvešanu, no konkrēta-
jām talkošanas vietām, nepieciešams saskaņot zva-
not  t. 22010300.

Atcerēsimies, ka mūsu pašu māju teritorijas ir 
jākopj visu gadu, lai novads būtu sakopts, kā arī ne-
mēslosim, bet gan kopsim mūsu novadu!

Liels PALDIES visiem, kuri jau ir pieteikuši 
savu dalību un tiem, kuri talkas dienā dosies ārā 
un veiks kaut mazumiņu darba, lai mūsu Latvija 
kļūtu vēl tīrāka un skaistāka! Papildus informācija 
par „Lielo Talku” – www.talkas.lv vai pie manis – 
antra.binde@kegums.lv. 

Aicinām uz tikšAnos
ar Eiropas Parlamenta deputāti

inesi Vaideri
12. maijā, plkst. 18:00 Ķeguma tautas namā

12. maijā, plkst. 20:00 Birzgales tautas namā.
Gaidīti visi interesenti!

http://www.talkas.lv


NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA IZSOLE

„Ķeguma novada dome 2014. gada 29. 
aprlī, plkst. 10.00 Ķeguma novada domes ēkā 
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 2.stāvā, sēžu zālē, rīko 
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
Ķeguma ielā 8 – 16, Rembate, Rembates pag., 
Ķeguma nov., otro izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles objekts – divu istabu dzīvoklis ar 
kopējo platību 51 kv.m, kopīpašuma 490/13457 
domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes.

Īpašuma izsoles sākumcena – EUR 2280, 
drošības nauda EUR 228, dalības maksa EUR 
14. Ar izsoles objektu var iepazīties darba dienās 
no plkst. 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.00, iepriekš 
piesakoties pie Rembates pagasta pārvaldes 
vadītāja Jura Pūpola pa tālruni 65055880, 
26402547.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ķeguma novada ––domē, Lāčplēša ielā 1, 
Ķegumā, LV – 5020, pie lietvedības sekretāres, 
Rembates pagasta pārvaldē, Lielvārdes ielā 3, 
Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., darba 
dienās no plkst. 08.30 – 11.30. un 13.00 – 15.00.

ĶEGUMA NOVADA DOME
aicina pamatdarbā
EKONOMISTU / I

Galvenie darba pienākumi: 
•	sagatavot pašvaldības budžeta projektu un veikt apstiprinātā budžeta izpildes 

uzraudzību
•	aprēķināt pašvaldības sniegto pakalpojumu izmaksas
•	analizēt pašvaldības budžeta izlietojuma atbilstību novada domes apstiprinātajam 

budžetam un sagatavot budžeta izpildes analīzi
•	plānot finanšu plūsmas tekošo izdevumu un investīciju projektu nodrošināšanai
Prasības:
•	akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība grāmatvedībā, finansēs vai 

ekonomikā,
•	izpratne par finanšu un pašvaldības darbību reglamentējošajiem normatīviem 

aktiem
•	izpratne par pašvaldības budžeta un finanšu pārskatu veidošanu 
•	vismaz 2 gadu iepriekšējā darba pieredze finansista vai ekonomista amatā 

(priekšrocība)
•	teicamas valsts valodas zināšanas
•	datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

internets, grāmatvedības lietojumprogrammas)
Vēlamās prasmes (tiks vērtētas):
•	prasme patstāvīgi plānot darba uzdevumus, organizēt savu darbu
•	zināšanas par pašvaldības funkcijām un darba organizāciju 
•	darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijās 
•	augsta atbildības sajūta, precizitāte
•	komunikācijas spējas
Piedāvājam:
•	stabilu atalgojumu, sociālās garantijas
•	profesionālās pilnveides un apmācības iespējas
Motivētu pieteikumu, pievienojot CV un pretendenta atbilstību apliecinošo dokumentu kopi-

jas  (izglītība, pieredze, kursi, atsauksmes vai ieteikuma vēstules, apliecība par valsts valodas 
zināšanām) lūdzam iesniegt Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, lietvedības sekretārei 

(vai elektroniski – dome@kegums.lv) līdz š.g. 9. maijam. 
Papildus informāciju par vakanci var saņemt, zvanot pa tālr. 29106180.

Pašvaldības darbi aprīlī
Pašvaldības budžeta ieņēmumi gada 

pirmajā ceturksnī ir pārsnieguši Finanšu 
ministrijas prognozes, taču tie ir zemāki 
par pagājušā gada līmeni un rada bažas par 
ieņēmumu prognozes piepildīšanos gada 
otrajā pusē. Līdz ar to apstiprinātajā pašval-
dības budžetā paredzētie iestāžu izdevumu 
ierobežojumi šobrīd noteikti ir saglabājami, 
un atliek tikai cerēt, ka turpmākajos mēne-
šos ieņēmumu līmenis pieaugs, ekonomiskā 
situācija valstī nepasliktināsies un neradī-
sies nepieciešamība tālākai budžeta izdevu-
mu samazināšanai. 

Šī gada ziema ir ļāvusi ietaupīt sniega 
tīrīšanai paredzētos ceļa fonda līdzekļus, 
taču straujā temperatūras celšanās pēc ilg-
stošā kailsala ir arī novedusi pie būtiskiem 
daudzu lauku ceļu bojājumiem. 2014.gada 
budžetā ir nedaudz palielināta valsts dotā-
cija ceļu uzturēšanai, un valsts budžeta li-
kumā ir paredzēta arī atļauja  pašvaldībām 
saņemt valsts kases kredītu noteiktā limita 
ietvaros ceļu rekonstrukcijas projektiem. 
Tā kā Ķeguma novada pašvaldības saistību 
apjoms attiecībā pret pašvaldības ieņēmu-
mu apjomu šobrīd nepārsniedz 11% līmeni, 
pašvaldība var saņemt valsts kases aizde-
vumus valsts budžeta likumā noteiktajos 
gadījumos, un šajā gadā ir plānots būtiski 
palielināt pašvaldības ieguldījumus tieši 

pašvaldības grants ceļu remontos.
Pamatojoties uz vienošanos par darba 

attiecību izbeigšanu, dome ir pieņēmusi 
lēmumu par Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas direktora atbrīvošanu no amata, 
par direktora pienākumu izpildītāju ieceļot 
Oksanu Grimaļuku – Nazarovu. Ar citu 
domes lēmumu apstiprināta konkursa ko-
misija, kura sagatavos konkursa nolikumu 
direktora amata kandidātu atlasei un veiks 
pretendentu izvērtēšanu. Plānots, ka jauna-
jam direktoram jāuzsāk pienākumu izpilde 
augusta mēnesī.

2014.gada septembrī mototrasē „Zelta 
Zirgs” notiks gada svarīgākais pasākums 
motokrosa pasaulē – Nāciju Kausa izcīņa 
valstu izlašu komandām. Sacensības ap-
meklēs arī liels skaits skatītāju, un pasā-
kuma organizatoriskajā sagatavošanā jau 
tagad ir iesaistītas gan valsts institūcijas, 
gan arī pašvaldība. Ķeguma novada dome ir 
pieņēmusi arī lēmumu par sacensību orga-
nizācijas finansiālu atbalstu, slēdzot sadar-
bības līgumu ar pasākuma organizatoriem. 
Šobrīd vēl ir pāragri prognozēt iespējamo 
apmeklētāju skaitu, tomēr ir pamats domāt, 
ka tas būs ievērojami lielāks kā pēdējos ga-
dos jau ierastajos MX1 pasaules posmu pa-
sākumos. Salīdzinājumam varētu minēt, ka 
pagājušajā gadā, kad Nāciju Kausa sacensī-

bas notika Vācijā, skatītāju skaits sasniedza 
80 000. 

Tuvojas noslēgumam Ķeguma dienas 
centra ēkas būvdarbi. Tiek risināti ar ēkas 
elektroapgādi saistīto AS „Latvenergo” 
elektrotīklu iekārtu rekonstrukcijas jautā-
jumi. Saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbu 
pabeigšana paredzēta šī gada vasarā.

Sakarā ar Ministru kabineta noteikumos 
paredzētajām prasībām ģimenes ārstu prak-
sēm izstrādāti projekti, veikti iepirkumi un 
noslēgti līgumi invalīdu tualešu izbūvei Ķe-
guma ambulancē un Birzgales ģimenes ārs-
ta prakses ēkā. Darbus plānots veikt tuvāko 
mēnešu laikā.

Dome ir apstiprinājusi saistošos notei-
kumus par maznodrošināto personu statusa 
noteikšanu Ķeguma novadā un grozījumus 
saistošajos noteikumos par sociālajiem pa-
balstiem, lai precīzāk noteiktu dzīvokļa pa-
balsta saņēmējus. Noteikumi tiks publicēti 
un stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas akcepta sa-
ņemšanas.

SIA „Vesemann” turpina ūdenssaim-
niecības rekonstrukcijas un paplašināšanas 
darbus Ķeguma pilsētā, tuvākajā laikā tiks 
uzsākta ielu segumu atjaunošana. 

Roberts Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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ĶegumA NoVADA Dome
SAiSToŠie NoTeiKumi Nr.25/2013

APSTIPRINĀTS ar Ķeguma novada domes 
2013.gada 18.decembra lēmumu Nr.491 (protokols Nr.30, 22.§) 

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta 3.daļu,Ministru kabineta

2003. gada 14. oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās  amatierzvejas - makšķerēšanas – kārtība” 13.punktu 

i. Vispārīgie jautājumi
1. Licencētās makšķerēšanas vieta Daugavā 

lejpus Ķeguma HES aizsprosta atrodas Ķeguma 
novada administratīvajā teritorijā un saskaņā ar 
Civillikuma 1102. panta I pielikumu ir publiskie 
ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij.

2. Licencētā makšķerēšana Daugavā 1000 
m posmā lejup pa straumi no Ķeguma HES 
spēkstacijas aizsprosta, tiek ieviesta pamatojo-
ties uz Zvejniecības likuma 10.panta 2.daļu un 
Ministru kabineta 2003. gada 14. oktobra no-
teikumiem Nr.574 „Licencētās amatierzvejas 
– makšķerēšanas kārtība” 6.1.punktu saskaņā 
ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vi-
des zinātniskā institūta zinātnisko pamatojumu 
(2013.gada 18.aprīlī, Nr.17-2/71), lai pieļautu 
regulētu limitēta apjoma makšķerēšanu un racio-
nāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos, 
kuros makšķerēšana saskaņā ar Ministru kabine-
ta 2009. gada 22.decembra noteikumu Nr.1498 
„Makšķerēšanas noteikumi” 29.1.3.punktu ir 
aizliegta. Tā sniedz arī papildus līdzekļus zivju 
krājumu pavairošanai, aizsardzībai un makšķe-
rēšanas attīstībai.

3. Licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus 
Ķeguma HES aizsprosta organizē biedrība 
„Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 
18, Ķegums, Ķeguma novads, LV–5020, tālru-
nis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431), 
saskaņā ar Ķeguma novada domes 2013.gada 
21.februāra pilnvarojuma līgumu Nr. 2/2013.

ii. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
4. Licencētās makšķerēšanas vieta Daugavā 

lejpus Ķeguma HES aizsprosta atrodas Dauga-
vas posmā 1000 m lejup pa straumi no Ķeguma 
HES spēkstacijas aizsprosta, izslēdzot upes pos-
mu, kas ietilpst Ķeguma HES aizsprosta aizsarg-
joslas zonā – no labā krasta puses 435 metrus 
lejpus aizsprosta, bet no kreisā krasta puses 570 
metrus lejpus aizsprosta (turpmāk – licencētās 

makšķerēšanas posms lejpus Ķeguma HES). 
Ķeguma HES aizsprosta aizsargjoslas dabā ir 
apzīmētas ar informatīvajām zīmēm. Licencē-
tās makšķerēšanas posms ir iezīmēts ar krastā 
izvietotām norādēm un informatīvajām zīmēm, 
kas norāda par licencēto makšķerēšanu Daugavā 
lejpus Ķeguma HES.

5. Licencētās makšķerēšanas posmā lejpus 
Ķeguma HES visa gada laikā atļauta licencētā 
makšķerēšana (spiningošana) no krasta, izman-
tojot 10 m tauvas joslu no labā krasta puses 435 
metrus, bet no kreisā krasta puses 570 metrus 
lejpus aizsprosta, vai no laivas, uzrādot attiecīga-
jam laika periodam derīgu licenci.

6. Makšķerēšana licencētās makšķerēšanas 
posmā lejpus Ķeguma HES notiek saskaņā ar 
Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra no-
teikumiem Nr.1498 „Makšķerēšanas noteiku-
mi”, ievērojot šādus papildus nosacījumus:
6.1.makšķerēšana atļauta no airu laivas arī laika 
posmā no 1. marta līdz 30. aprīlim, vienlaikus 
ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 22. de-
cembra noteikumu Nr.1498 „Makšķerēšanas no-
teikumi” 22. punktā noteiktos zivju sugu ieguves 
aizlieguma laikus (attiecīgo sugu zivis atlaiža-
mas dzīvas uzreiz pēc to noķeršanas);
6.2. aizliegts atstāt jebkurus makšķerēšanas rīkus 
bez uzraudzības, attālinoties no makšķerēšanas 
rīka tālāk par 25 metriem;
6.3. aizliegts vēžot;
6.4. aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;
6.5. aizliegta makšķerēšana no ledus. 

7. Jebkāda veida makšķerēšana un spiningo-
šana no krasta, no ledus vai no laivas Ķeguma 
HES aizsprosta aizsargjoslas zonā, no labā krasta 
puses 435 metrus lejpus aizsprosta, bet no krei-
sajā krasta puses 570 metrus lejpus spēkstacijas 
aizsprosta, ir aizliegta. Makšķerēšanas licence 
nedod tiesības tās īpašniekam atrasties minētajā 
HES aizsargjoslas zonā.

iii.Vides un dabas resursu aizsardzības 
prasības

8. Licencētās makšķerēšanas posmā lejpus 
Ķeguma HES, kurā tiek īstenota licencētā mak-
šķerēšana, un, kas atrodas Ķeguma novada teri-
torijā, vides aizsardzības un sabiedriskās kārtības 
jautājumos darbojas šo jomu regulējošie spēkā 
esošie normatīvie akti.

iV. Licenču veidi, skaits un maksa par
licencēm

9. Licencētās makšķerēšanas posmā lejpus Ķe-
guma HES makšķerēšana atļauta iegādājoties 
kādu no šādām licencēm:
• dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) 

no krasta, periodā no 1. jūnija līdz 28. febru-
ārim – cena 1.50 euro; 

• dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) 
no laivas vai citiem ūdens transporta līdzek-
ļiem (arī ziemas laikā bez ledus apstākļos), 
periodā no 1.jūnija līdz 28.februārim– cena 
4,50 euro;

• pavasara vienas dienas licence makšķerēšanai 
(arī ar spiningu) no krasta, periodā no 1.marta 
līdz 31. maijam – cena 4,50 euro; 

• pavasara vienas dienas licence makšķerēšanai 
(arī ar spiningu) no laivas periodā no 1.marta 
līdz 31. maijam – cena 10.00 euro;

• dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar 
spiningu) no krasta – cena 1.00 euro  periodā 
no 1.jūnija līdz 28. februārim;

• mēneša licence makšķerēšanai no krasta (arī 
ar spiningu), periodā no 1. jūnija līdz 28. feb-
ruārim – cena 15.00 euro; 

• gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī ar 
spiningu) no krasta, vai no laivas (arī laika pe-
riodā no 1.marta līdz 31.maijam).  

V. makšķerēšanas licenču ar atvieglojumiem 
piešķiršanas kārtība

10. Makšķerniekiem – bērniem un pusaudžiem 

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes 
„Gaismiņa”  darba režīms 2014. gada vasaras mēnešiem

Laiks Darba režīms
02.06.2014. – 27.06.2014. VPII „Gaismiņa” strādā ņemot vērā faktisko bērnu skaitu
30.06.2014. – 01.08.2014. VPII „Gaismiņa” nestrādā 
04.08.2014. – 29.08.2014. VPII „Gaismiņa” strādā ņemot vērā faktisko bērnu skaitu

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes 
„Birztaliņa” darba režīms 2014. gada vasaras mēnešiem

Laiks Darba režīms
02.06.2014. – 27.06.2014. VPII „Birztaliņa” strādā ņemot vērā faktisko bērnu skaitu, diennakts grupa, ja būs pieprasījums
30.06.2014. – 08.08.2014. VPII „Birztaliņa” nestrādā 
11.08.2014. – 29.08.2014. VPII „Birztaliņa” strādā ņemot vērā faktisko bērnu skaitu, diennakts grupa, ja būs pieprasījums
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vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras 
vecākas par 65 gadiem un 1. un 2.grupas in-
valīdiem atļauts makšķerēt (arī ar spiningu) no 
krasta, uzrādot personu apliecinošu dokumentu 
vai invaliditātes apliecību un iegādājoties dienas 
licenci ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) 
no krasta. Tiesības iegādāties šādu licenci mak-
šķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta ir arī krasta 
zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem 
saskaņā ar Ķeguma novada domes apstiprinātu 
sarakstu. 

11. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai 
(arī ar spiningu) no krasta, vai no laivas (arī pe-
riodā no 1.marta līdz 31.maijam) (šī nolikuma 
9.7.apakšpunkts) izsniedz Ķeguma novada dek-
larētajām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, uz 
laiku, kamēr personai ir iepriekšminētais statuss, 
ko apliecina attiecīgās pašvaldības Sociālā die-
nesta izsniegta izziņa par statusa piešķiršanu, kā 
arī biedrības „Vides Aizsardzības Asociācija” 
biedriem, kas piedalās zivju resursu un dabas 
aizsardzības pasākumos, saskaņā ar pašvaldī-
bas un biedrības valdes savstarpēji saskaņotu 
lēmumu. Minētajām personām jāuzrāda perso-
nu apliecinošs dokuments un biedrības biedra 
apliecība.

12. Gada bezmaksas licenču limitu nosaka ar 
pašvaldības un biedrības valdes savstarpēji sa-
skaņotu lēmumu.

13. Makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas 
un no krasta pavasara periodā no 1. marta līdz 
31.maijam visām 10.punktā minētajām perso-
nām ir jāiegādājas attiecīgajā laika posmā derīga 
licence bez atlaides.

Vi. makšķerēšanas licenču saturs,
noformējums un realizācija

Katra licence satur sekojošus rekvizītus:
• licences nosaukums un veids;
• kārtas numurs;
• derīguma termiņš;
• licences cena;
• licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvi-

zīti un zīmogs;
• licences saņēmēja vārds, uzvārds;
• licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti par 

iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteiku-
miem (ja makšķernieks licenci iegādājas elektro-
niski minēto apliecina - autorizējoties caur inter-
netbanku vai ar elektronisko parakstu);

•  izsniegšanas datums.
15. Licence ar labojumiem uzskatāma par       

nederīgu.
16. Visas licences ir iespiestas tipogrāfiski, nu-

murētas pēc to veidiem un cenām un reģistrētas 
likumdošanā noteiktā kārtībā.

17. Visām licencēm ir pasaknis, kas paliek or-
ganizētājam, izņemot interneta vietnē iegādātas 
makšķerēšanas licences.

18. Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, 
uzvārds) licenču iegādes vietās licencētās mak-
šķerēšanas datu bāzes izveidei un licenču reali-
zācijas analīzei.

19.  makšķerēšanas licenču iegādes vietas:
19.1. Interneta vietnē http://www.epakalpojumi.lv 
iespējams iegādāties visa veida licences makšķe-
rēšanai no krasta, no laivas un licences ar atlaidi, 
izņemot gada bezmaksas makšķerēšanas licences; 
19.2. mājas „Rutki”, Rutki, Tomes pag., Ķeguma 
novads – no plkst. 07.00 līdz 22.00, tālr. 65038513;
19.3. Mālkalnes prospekts 26, Ogre, Ogres nov., 

veikalā „Makšķernieks”, LV- 5001, no plkst. 
08.30 līdz 18.30, tālr., 65021331;
19.4. gada bezmaksas makšķerēšanas licences 
izsniedz mājas „Rutki”, Rutki, Tomes pag., Ķe-
guma novads – no plkst. 07.00 līdz 22.00, tālr. 
65038513;
19.5. citās licencētās makšķerēšanas organizētāju 
noteiktās vietās, kas tiek izziņotas atsevišķi.

Vii. Licenču realizācijā iegūto līdzekļu
izlietojums

20. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopē-
jās summas licencētās makšķerēšanas organizē-
tājs reizi pusgadā 40% pārskaita valsts budžetā 
Zivju fonda veidošanai.

21. Licencētās makšķerēšanas organizētāju 
rīcībā paliek 60% no licenču realizācijā iegūtās 
kopējās summas – vides un zivju aizsardzībai, 
zivju krājumu pavairošanai pēc Valsts zinātniskā 
institūta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskā institūts „BIOR” ieteikuma  
un licencētās makšķerēšanas nodrošināšanai.
Viii. makšķernieku lomu uzskaites kārtība
22. Visiem makšķerniekiem uzreiz pēc zivs 

noķeršanas lomi jāreģistrē licences otrajā pusē 
pēc norādītas formas (zivs suga, skaits, svars). 
Izmantotās vienas dienas licences un mēneša 
licences jānodod divu dienu laikā pēc makšķerē-
šanas beigām kādā no to iegādes vietām, vai pa 
pastu jānosūta licencētās makšķerēšanas organi-
zētājam biedrībai „Vides Aizsardzības Asociāci-
ja” uz adresi: Saules iela 18, Ķegums, LV-5020. 
Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī ar 
spiningu) no krasta, no ledus vai no laivas kopā 
ar lomu uzskaiti jānodod viena mēneša laikā pēc 
tās termiņa beigām licencētās makšķerēšanas or-
ganizētājam vai jānosūta pa pastu biedrībai „Vi-
des Aizsardzības Asociācija” uz adresi: Saules 
iela 18, Ķegums, LV-5020 (tālrunis 29411377).

23. Interneta vietnē http://www.epakalpojumi.
lv iegādātās licence īpašniekam pēc makšķerē-
šanas jāaizpilda lomu uzskaites tabula sadaļā 
eLoms.

24. Ja lomu uzskaites tabulā nepietiek vietas, 
ierakstus iespējams pārnest jaunā lapā pēc licen-
ces otrā pusē esošā parauga. 

25. Licencētās makšķerēšanas organizētājs 
biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” rei-
zi gadā līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz 
Valsts zinātniskajam institūtam Pārtikas drošī-
bas, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 
institūts „BIOR” pārskatu par realizēto licenču 
veidiem, skaitu un iegūtajiem makšķernieku lo-
miem pamatojoties uz atgriezto licenču datiem.
iX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja 

pienākumi un atbildība
26. Licencētās makšķerēšanas organizētājam 

ir šādi pienākumi:
26.1. sadarbībā ar pašvaldību sniegt informāciju 
par licencētās makšķerēšanas licencētās mak-
šķerēšanas vietām, licencētās makšķerēšanas 
organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes 
iespējām licencētās makšķerēšanas posmā lej-
pus Ķeguma HES oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” 
citos plašsaziņas līdzekļos un internetā, kā arī 
nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu;
26.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieeja-
mību un realizāciju šī Nolikuma 19. punktā no-
rādītajās vietās, kā arī sniegt plašsaziņas līdzek-
ļos informāciju par papildus realizācijas vietām 

saskaņā ar šī nolikuma 19.5. punktu;
26.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licen-
ces atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām pra-
sībām, reģistrēt realizētās un izsniegtās makšķe-
rēšanas licences (arī interneta vietnē http://www.
epakalpojumi.lv iegādātās) uzskaites žurnālā;
26.4. nodrošināt to naudas līdzekļu, kas iegūti 
realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu, 
atbilstoši šī Nolikuma 7. punktam;
26.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republi-
kas laukums 2, Rīga, LV – 1981) pārskatu par 
licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā par 
katru iepriekšējo pusgadu - attiecīgi līdz 15.jū-
lijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts 
pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu 
veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti realizējot 
makšķerēšanas licences, divas reizes gadā par 
katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10.jū-
lijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par 
otro pusgadu;
26.6. norīkot atbildīgās personas par licencētās 
makšķerēšanas prasību ievērošanu, kuras pēc 
Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai 
pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūša-
nas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības 
un uzraudzības pasākumos;
26.7. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilsto-
ši šī Nolikuma VIII. sadaļā noteiktajai kārtībai 
un sniegt ziņas Pārtikas drošības, dzīvnieku ve-
selības un vides zinātniskais institūtam „BIOR” 
saskaņā ar šī Nolikuma 24. punktu;
26.8. iepazīstināt makšķerniekus ar šo Noliku-
mu;
26.9. reģistrēt makšķerniekus, kas pārkāpuši 
licencētās makšķerēšanas nolikumā noteikto 
lomu uzskaites kārtību, un atteikt tiem turpmā-
ku licenču izsniegšanu kārtējā un arī nākamajā 
gadā;
26.10. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt 
Valsts vides dienestā izskatīšanai un apstiprinā-
šanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības 
un zivju resursu papildināšanas (ja tāda ir pare-
dzēta) pasākumiem, kā arī informāciju par licen-
cētās makšķerēšanas organizēšanai nepiecieša-
mās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu;
26.11. nodrošināt krastu, tauvas;
26.12. nodrošināt elektronisko licenču iegādi 
internetā.

27. Par drošības pasākumu ievērošanu, kas 
saistīti ar straujām ūdens līmeņa svārstībām un 
straumes ātruma maiņu Ķeguma HES darbības 
rezultātā, makšķerējot no krasta vai laivas, kā 
arī par citu normatīvajos aktos noteikto prasī-
bu ievērošanu, kuras neattiecas uz šī Nolikuma 
būtību, licencētās makšķerēšanas organizētājs 
neatbild.

28. Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas 
organizētāja ierīkota video novērošana malu-
zvejniecības novēršanai.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja 
pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, 

papildināšanai un aizsardzībai
29. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, 

ievērojot zinātniskās rekomendācijas un ziv-
ju uzskaišu rezultātus, īsteno pasākumu plānu 
2013. – 2016.gadam zivju resursu atjaunošanai, 
papildināšanai
29.1. malu zvejniecības ierobežošanu, normatī-
vo aktu ievērošanas kontroli un makšķerēšanas 
licenču pārbaudes šī nolikuma darbības laikā. 
Pārbaudes notiek ne mazāk kā divas reizes ne-
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ĶegumA NoVADA Dome
SAiSToŠie NoTeiKumi Nr. 3/2014

2014. gada 5. februārī APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 
2014.gada 5.februāra lēmumu Nr.43 (protokols Nr.4,1.§)

Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Ķeguma novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 13.punktu;
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 6.daļu

i. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) 

nosaka: 
1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, 

kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no lau-
lātajiem, personām, kuriem ir kopēji izdevumi 
par uzturu, un kuras dzīvo vienā mājoklī, vai at-
sevišķa persona (turpmāk – ģimene (persona)), 
kuras deklarētā dzīves vieta ir Ķeguma novada 
administratīvajā teritorijā, tiek atzīta par mazno-
drošinātu; 

1.2. kārtību, kādā novērtējami ģimenes (perso-
nas) ienākumi un materiālais stāvoklis; 

1.3. kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt 
lēmumu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam. 

2. Ģimenes (personas) atbilstību maznodro-
šinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē 
Ķeguma novada pašvaldības Sociālais dienests 
(turpmāk – Dienests). 
ii. ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, 

kuru nepārsniedzot ģimene (persona)
atzīstama par maznodrošinātu

 3. Nosakot ģimenes (personas) atbilstību maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) statusam, par 
īpašumu netiek uzskatīts: 

3.1. saimniecības ēkas – šķūnis, kūts, pag-
rabs, pirts, ja tajās netiek veikta saimnieciskā                 
darbība; 
3.2. zeme (tai skaitā mežs) piemājas saimniecī-
bas uzturēšanai, kura platība nepārsniedz 5 ha; 
3.3. viena automašīna vai viens motocikls, vai 
mopēds, uz kuru attiecas šādi nosacījumi: 

3.3.1. transportlīdzeklis ir ne jaunāks par 
2009.gadu; 
3.3.2. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz per-

sonas vārda laikā, kad personai (ģimenei) 
nebija piešķirts maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statuss.

4. Ģimenes (personas) ienākumi un materiālie 
resursi ģimenes (personas) atzīšanai par maz-
nodrošinātu tiek izvērtēti saskaņā ar normatīvo 
aktu par kārtību, kādā ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu un šo 
noteikumu 3.punktā noteikto, ņemot vērā šo 
noteikumu 5.punktā noteikto ienākumu līmeni 
vienai             personai. 

5. Pašvaldībā noteiktais maznodrošināto ģime-
ņu (personu) ienākumu līmenis: 

5.1. ģimene (persona), ja tās vidējie ienākumi 
uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu 
laikā nepārsniedz 150,00 euro mēnesī; 
5.2. viens vai vairāki kopā dzīvojoši pensio-
nāri un/ vai invalīdi, kuriem nav likumīgo ap-
gādnieku vai apgādnieki dzīvo atsevišķi, kuru 
vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma 
pensija vai invaliditātes pensija, un kuru ie-
nākumi uz vienu personu nepārsniedz 250,00 
euro mēnesī. 

iii. ienākumu un materiālā stāvokļa
novērtēšana

 6. Ģimenes (personas) atbilstību maznodroši-
nātas ģimenes (personas) statusam Dienests no-
vērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes 
(personas) atzīšanu par  maznodrošinātu. 

7. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stā-
vokli, iesniedzējs Dienestā iesniedz ienākumus 
un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus. 

8. Dienests maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusu nosaka, izvērtējot: 

8.1. personas un tās ģimenes locekļu ienā-
kumus, materiālo stāvokli, pamatojoties uz 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegto 

iesniegumu, deklarāciju un tajā norādīto ziņu 
apliecinošajiem dokumentiem; 
8.2. pašvaldības un valsts datu reģistros pieeja-
mo informāciju; 
8.3. juridisko un fizisko personu rīcībā esošo 
informāciju; 
8.4. klienta dzīvesvietas apsekošanas faktus. 
iV. maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusa noteikšana
 9. Maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-

tuss tiek noteikts uz sešiem mēnešiem.
10. Dienests, izvērtējot ģimenes (personas) 

materiālo stāvokli un dzīves apstākļus, var no-
teikt arī citu periodu maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa piešķiršanai, kas nepārsniedz 
6 mēnešus. 

11. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 
Dienests pieņem 10 darba dienu laikā pēc iesnie-
guma un visu statusa noteikšanai nepieciešamo 
dokumentu saņemšanas dienas. 

12. Maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-
tuss ir spēkā sākot ar to mēnesi, kurā Dienests ir 
pieņēmis lēmumu par statusa piešķiršanu. 

13. Pēc šo noteikumu 9. punktā noteiktā pe-
rioda beigām ģimenei (personai) var atkārtoti 
noteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusu pēc šo noteikumu 6. un 7. punktā minēto 
dokumentu iesniegšanas. 

V. Dienesta lēmuma apstrīdēšanas un            
pārsūdzēšanas kārtība

14. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt 
Ķeguma novada domē. 

15. Ķeguma novada domes lēmumu var pār-
sūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā. 

dēļā;
29.2. nodrošināt regulāru licencētās makšķe-
rēšanas posma lejpus Ķeguma HES 10 metrus 
tauvas joslas sakopšanu;
29.3. atbilstoši ieņēmumiem no licencētās mak-
šķerēšanas un Pārtikas drošības, dzīvnieku un 
vides zinātniskā institūta „BIOR” rekomendā-
cijām piedalīties zivju krājumu pavairošanas un 
dabiskā nārsta aizsardzības pasākumos;
29.4. biedrības biedri reizi mēnesī piedalās zivju 
resursu aizsardzības pasākumos kopā Valsts vi-
des dienesta, Valsts policijas, Ķeguma pašvaldī-
bas policijas darbiniekiem. 

Xi. Licencētās makšķerēšanas un vides        
aizsardzības prasību kontrole

30. Licencētās makšķerēšanas noteikumus 
atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts vides 
dienesta inspektori, Valsts vides dienesta piln-
varotas personas un Ķeguma novada pilnvarotas 
personas, kā arī kontrolē var piedalīties Valsts 

policija, Ķeguma pašvaldības policija, kā arī 
savas kompetences ietvaros šī Nolikuma 26.6. 
punktā minētās licencētās makšķerēšanas orga-
nizētājs un tā norīkotās personas.

31. Licencētās makšķerēšanas organizētāja 
pienākumu ievērošanu un izpildi savas kompe-
tences ietvaros uzrauga Valsts vides dienests un 
Valsts ieņēmumu dienests.

32. Licencētās makšķerēšanas vietā darbojās 
organizētāja ierīkota video novērošana malu-
zvejniecības novēršanai un kontrolei.

Xii. Nolikuma darbības laiks
33. Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas 

spēkā likuma „Par pašvaldībām’’ 45.pantā no-
teiktajā kārtībā.

34. Informāciju par licencētās makšķerēšanas 
vietām, licencētās makšķerēšanas organizētāju 
un makšķerēšanas licences iegādes iespējām ne 
vēlāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas 
sākuma publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”, Ķeguma novada domes laikrakstā 
„Ķeguma Novada Ziņas”.

35. Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma dar-
bības termiņš ir 2016.gada 31.decembris.

Xiii. Nolikuma pielikumi
36. Pilnvarojuma līgums par licencētas ama-

tierzvejas – makšķerēšanas organizēšanu.
37. Licencētās makšķerēšanas vietas lejpus 

Ķeguma HES shēma. 
38. Informatīvās norādes par licencēto mak-

šķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES aiz-
sprosta paraugs. 

39. Makšķerēšanas licenču paraugi. 
40. Licences aizmugure – lomu uzskaites tabula. 
41. Pasākumu plāns zivju resursu atjaunoša-

nai, papildināšanai un aizsardzībai Daugavā lej-
pus Ķeguma HES. 

42. Nolikuma par licencēto makšķerēšanu lej-
pus Ķeguma HES saskaņojumu lapa.

Sēdes vadītājs, R.Ozols
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes 2014. gada 5. februāra saistošajiem noteikumiem  Nr.3/2014

„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 13.punkts paredz, ka pašvaldība izdod 
saistošos noteikumus par likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem 
jautājumiem.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 6.daļa nosaka, ka par 
maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz 
attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par 
trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets.    

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu mērķis ir atvieglot Ķeguma novada iedzīvotājiem maksājumu slogu 
par apkuri un komunālajiem maksājumiem. Šobrīd dzīvokļa pabalstu saņem trūcīgas 
ģimenes (personas) saskaņā Ķeguma novada domes 2012.gada 20.jūnija saistošajiem 
noteikumiem Nr.9/2012 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”. 
Šie noteikumi nosaka jaunu iedzīvotāju kategoriju, kura tiesīga saņemt pašvaldības 
palīdzību.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais 
stāvoklis, kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nosakot jaunu iedzīvotāju kategoriju, kura tiesīga saņemt pašvaldības atbalstu, pašvaldības 
budžeta izdevumi palielināsies apmēram par LVL 25000 / EUR 35571,80.

4.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Lai saņemtu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, persona griežas Ķeguma no-
vada Sociālajā dienestā, kur atbilstoši noteikumiem tiek izvērtēti ģimenes (personas) 
ienākumi un materiālie resursi.   

6. Informācija par konsultācijām Nav veikta. 
Roberts Ozols, 

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

ĶegumA NoVADA Dome
SAiSToŠie NoTeiKumi Nr. 4/2014

2014. gada 19. februārī APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 
2014.gada 19.februāra lēmumu Nr.76 (prot. Nr.5,18.§)

Precizēti ar Ķeguma novada domes 2014.gada 19.marta lēmumu Nr. 109 (protokols  Nr.7.11.§)

Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu, 
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodro-

šināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, 15.2.apakšpunktu, 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu,

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31.un 311. punktiem.

i.  Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi  nosaka   sociālās  palīdzī-

bas  pabalstu   (turpmāk  tekstā – pabalsts)  vei-
dus   un   apmērus,   pabalstu   piešķiršanas   un 
izmaksas  veidu un kārtību ģimenei (personai),  
kurai    ir    tiesības    saņemt   šos    pabalstus, 
kustamo un nekustamo īpašumu, kuru ņem vērā, 
ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu, kā arī 
lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsū-
dzēšanas kārtību.

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašval-
dības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodro-
šinātu finansiālu atbalstu trūcīgām personām, 
(ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības 
(ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un 
obligāto izglītību) un veicinātu viņu līdzdarbību 
savas situācijas uzlabošanā.

Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura 
deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības admi-

nistratīvajā teritorijā. 
Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu 

var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu ap-
maksāt bērnu vai pieaugušo ēdināšanas izdevu-
mus vai citus pakalpojumus, kas nepieciešami 
personas  vai  tās  ģimenes  locekļu vajadzību 
apmierināšanai.

Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
5.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

(turpmāk  –  GMI ) līmeņa nodrošināšanai;
5.2. dzīvokļa pabalsts:
5.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
5.4. pabalsts medicīnas pakalpojumu segšanai;
5.5. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
5.6. brīvpusdienas skolēniem;
5.7. pabalsts ēdināšanas maksas segšanai 

pirmsskolas izglītības iestādēs;
5.8. pabalsts  bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem;

5.9. pabalsts audžuģimenēm;
5.10. pabalsts dokumentācijas sakārtošanai.
ii.  Kustamie un nekustamie īpašumi, kas 
netiek uzskatīti par īpašumiem, novērtē-
jot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas         

ģimenes (personas) statusam
Atvieglojumu trūcīgas ģimenes (personas) sta-

tusa piešķiršanai attiecina uz ģimenēm (perso-
nām), kuru materiālais stāvoklis ir atbilstošs Mi-
nistru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos 
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” mi-
nētajiem nosacījumiem, neņemot vērā sekojošu 
ģimenes īpašumā esošu kustamu vai nekustamu 
mantu:  

6.1. zemi, kuras platība nav lielāka par 5 ha, 
tajā skaitā mežs;

6.2. ēkas, kuras netiek izmantotas saimniecis-
kajā darbībā;
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6.3. vieglo automašīnu un mopēdu vai moto-
rolleri, kas nav iegādāti pēdējo divu gadu laikā 
un kuru izlaiduma gads nav jaunāks par 2009.
gadu;

6.4. lauksaimniecības tehniku, ja ģimene ienā-
kumus gūst no saimnieciskās darbības;

6.5. mājlopus – 2 liellopus, 2 nobarojamas cū-
kas un 2 sīklopus. 

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai

Garantētais minimālais ienākumu līmenis bēr-
nam invalīdam tiek noteikts 65 euro mēnesī.

GMI pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai 
noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 
30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzī-
šanu par trūcīgu”. 

Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši 
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteiku-
miem Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķi-
rams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību”. 

Pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā 
pēc lēmuma pieņemšanas, vai ikmēneša izmak-
su veic līdz attiecīgā mēneša 10. datumam.

iV. Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais        

pabalsts:
11.1. īres un komunālo maksājumu segšanai;
11.2. malkas iegādei.
Pabalstu piešķir:
12.1.  trūcīgām ģimenēm (personām);
12.2.  maznodrošinātām ģimenēm (personām).
Pabalstu piešķir dzīvokļa īpašniekam vai īrnie-

kam, ja viņa dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. Pabalstu izmaksā 
skaidrā naudā vai ieskaita to dzīvokļa apsaim-
niekotāja kontā kā maksājumu par komunāla-
jiem pakalpojumiem.

Pabalsta apmērs ir 150 euro kalendārajā gadā, 
bet periods starp dzīvokļa pabalsta izmaksām 
vienai ģimenei (personai) ir vismaz seši mēneši. 

Pabalstu izmaksā/pārskaita 10 (desmit) darba 
dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

V. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
  Pabalstu  ārkārtas    situācijā   (stihiskas nelai-

mes   vai   iepriekš  neparedzami
apstākļi, t.sk. ģimenes locekļa nāve) piešķir 

līdz 854 euro apmērā vienai personai (ģimenei), 
neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet 
ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radī-
to zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja 
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas 
ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.

Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums sa-
ņemts ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no ārkārtas 
situācijas rašanās. 

Pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves ga-
dījumā, ja mirusī persona bijusi deklarēta Ķegu-
ma novada pašvaldības teritorijā, piešķir  mirušā 
ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, 
kura uzņēmusies apbedīšanu:

pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo 
apbedīšanas pakalpojumu izmaksas (zārka iegā-
de, transporta pakalpojumi, u.c.) līdz 360 euro, 
gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras izmaksātā pabalsta summa nekom-
pensē neatliekamos apbedīšanas izdevumus, 

pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp neat-
liekamajiem apbedīšanas izdevumiem un Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto 
pabalsta summu;

gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta 
ir deklarēta pašvaldības administratīvajā terito-
rijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas 
uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība vai tās deleģē-
ta institūcija slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) 
personu par šī pakalpojuma organizēšanu un 
sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.

Vi. Pabalsts medicīnas pakalpojumu          
segšanai

Pabalsts paredzēts daļējai izdevumu segšanai 
par uzturēšanos un ārstēšanos medicīnas iestā-
dē, veiktajām medicīniskajām manipulācijām, 
izmeklējumiem un pacienta iemaksām.

Pabalstu piešķir pensionāram vai personai ar 
invaliditāti, kurai vidējie ienākumi uz vienu ģi-
menes locekli ir mazāki par 245 euro mēnesī un 
tie dzīvo atsevišķi no apgādniekiem.

Pabalsta apmērs 23.punktā minētām personām 
ir līdz 145 euro gadā un tiek piešķirts uz medicī-
nas iestādē izsniegtā rēķina vai apmaksāto čeku 
pamata.

Vii.  Pabalsts bērna izglītībai un                  
audzināšanai

Pabalsts ir paredzēts izdevumu segšanai par 
mācību līdzekļu iegādi (kancelejas preces, soma, 
zīmēšanas piederumi u.c.). Mācību līdzekļos ne-
ietilpst apģērbs un apavi. 

Pabalstu piešķir ģimenēm, kurām spēkā ir trū-
cīgas ģimenes statuss un kuru bērni mācās vis-
pārizglītojošajās skolās.

Pabalsta apmērs ir 25 euro un tas tiek izmak-
sāts vienu reizi gadā, mācību gadu uzsākot.

Pabalsta saņemšanai jāuzrāda čeks par mācību 
līdzekļu iegādi vai, čeka neesamības gadījumā, 
jāuzrāda iegādātie mācību līdzekļi.

Viii. Brīvpusdienas skolēniem
Pabalsts tiek piešķirts trūcīgo ģimeņu skolē-

niem ēdināšanas izdevumu segšanai Ķeguma 
novada vispārizglītojošajās skolās, ja šiem sko-
lēniem brīvpusdienas netiek nodrošinātas no 
valsts vai pašvaldības dotācijām.

Sociālais dienests var lemt par brīvpusdienu 
piešķiršanu arī tiem trūcīgo ģimeņu skolēniem, 
kuri mācās citu pašvaldību vispārizglītojošajās 
skolās un kurus Ķeguma pašvaldība nenodroši-
na ar transportu nokļūšanai uz Ķeguma pašval-
dības izglītības iestādēm.

Pabalstu piešķir par periodu, kurā ģimenei spē-
kā ir trūcīgas ģimenes statuss.

Ēdināšanas izdevumus 30. punktā minētajiem 
skolēniem apmaksā saskaņā ar izglītības iestā-
des piestādīto rēķinu.

iX. Pabalsts ēdināšanas maksas segšanai 
pirmsskolas izglītības iestādēs

Pabalstu piešķir trūcīgo ģimeņu bērniem ēdi-
nāšanas izdevumu segšanai uz laika periodu, 
kurā ģimenei spēkā ir trūcīgas ģimenes statuss, 
ja bērni apmeklē Ķeguma novada pirmsskolas 
izglītības iestādes.

Pabalstu piešķir pie nosacījuma, ka abi vecāki 
(vai viens vecāks, ja bērnu/-us audzina  viens no 
vecākiem) strādā algotu darbu.

Sociālais dienests var lemt par ēdināšanas iz-
devumu segšanu trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri 
apmeklē citu pašvaldību pirmsskolas izglītības 

iestādes un kurus Ķeguma pašvaldība nenodro-
šina ar transportu nokļūšanai uz Ķeguma pašval-
dības pirmsskolas izglītības iestādēm.

Ēdināšanas izdevumus 35. punktā minētajiem 
bērniem sedz saskaņā ar pirmsskolas izglītības 
iestādes piestādītajiem rēķiniem par sniegtajiem 
ēdināšanas pakalpojumiem.
X. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes        
aprūpes beigšanās

Pabalstu piešķir Bērnu tiesību aizsardzības li-
kuma 12.panta trešās un ceturtās daļas, Ministru 
kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos 
Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteiktajā 
kārtībā. Ja bērns turpina mācīties, neizmantotās 
garantijas tiek saglabātas visu mācību laiku, bet 
ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Pabalsta apmēri:
35.1. patstāvīgas dzīves uzsākšanai 130 euro 

apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības 
– 215 euro apmērā, kuru izmaksā vienu reizi;

35.2. ar dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēne-
ša izdevumus, kurus izmaksā vienu reizi mēnesī 
līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai, bet ne vairāk 
kā 200 euro mēnesī; 

35.3. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei 250 euro apmērā. Pabalstu izmaksā vie-
nu reizi vai  par  šo  summu  izsniedz  sadzīves  
priekšmetus  un   mīksto inventāru;

35.4. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 65 
euro apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bēr-
nības 110 euro mēnesī. Pabalstu izmaksā katru  
mēnesi,  ja  bērns nepārtraukti  turpina  mācības  
vispārējās  vidējās vai profesionālās izglītības 
iestādē, vai ja bērns nepārtraukti turpina studijas 
augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības 
jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto 
kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.

Xi. Pabalsts audžuģimenēm
Pabalstu piešķir Bāriņtiesu likuma 25.pan-

ta trešajā daļā un Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumos  Nr.1036 “Audžuģi-
menes noteikumi” noteiktajā kārtībā.

Pabalsta apmēri:
37.1.  pabalsts  bērna  uzturam 145 euro mēne-

sī; pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 
145 euro gadā.

Xii. Pabalsts dokumentu sakārtošanai
Pabalstu piešķir personai gadījumos, ja do-

kumenta neesamība (pase, nodokļu grāmatiņa) 
liedz saņemt kādu no sociālajiem statusiem (trū-
cīgas personas, bezdarbnieka u.t.t) vai arī neeso-
šā dokumenta iegūšana (arhīva izziņa, psihologa 
slēdziens u.t.t) var veicināt personas ienākumu 
līmeņa paaugstināšanos. Pabalstu izmaksā, pār-
skaitot to uz iestādi, kura izsniedz attiecīgo do-
kumentu saskaņā ar piestādīto rēķinu vai perso-
nai saskaņā ar iesniegto kvīti (čeku) par saņemto 
pakalpojumu.

Xiii. Pabalstu piešķiršanas kārtība
Pabalsta  pieprasītājs    vēršas    pašvaldī-

bas    sociālajā   dienestā, iesniedz iesniegumu 
(rakstveidā, elektroniskā veidā vai izsaka mut-
vārdos), kurā vēlams norādīt nepieciešamo so-
ciālās palīdzības  pabalsta veidu, sociālais darbi-
nieks aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu             
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deklarāciju. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja 
nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē 
rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam. 

Vēršoties sociālajā dienestā, persona uzrāda 
personu apliecinošu dokumentu, kā arī personas 
ar invaliditāti vai pensionāra apliecību, ja perso-
na ir invalīds vai pensionārs un šīs ziņas pašval-
dībā nav pieejamas.

Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja ie-
snieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darbdienu 
laikā novērtē ģimenes (laulāto vai personu, ku-
rām ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli) 
vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus un 
materiālo stāvokli, apmeklē personu dzīvesvietā 
un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu, ja tas 
nepieciešams lēmuma pieņemšanai, novērtē va-
jadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu (izdod 

administratīvo aktu) par pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu piešķirt pabalstu.

Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas 
(administratīvā akta izdošanas) informē personu 
par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā 
rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lē-
muma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus 
un kārtību (Sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts).
XiV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēša-

nas kārtība
Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (admi-

nistratīvo aktu) var apstrīdēt Ķeguma novada 
domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma nova-
dā, LV-5020.

Ķeguma novada domes pieņemto lēmumu    

(izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt Ad-
ministratīvā procesa likuma  noteiktajā kārtībā 
un termiņā.  

XV. Noslēguma jautājumi
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par 

pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.  
Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā 

„Ķeguma Novada Ziņas” un izliekami redza-
mā vietā administrācijas ēkā, Birzgales pagasta 
pārvaldē, Rembates pagasta pārvaldē un Tomes 
pagasta pārvaldē.

48.  Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spē-
ku zaudē Ķeguma novada domes 2012.gada 
20.jūnija saistošie noteikumi Nr.9 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem”. 

Sēdes vadītājs, R.Ozols

Saistošo noteikumu  „Par sociālās palīdzības pabalstiem”  paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā  informācija

Projekta nepieciešamības pamatojums

Ķeguma novada dome 2014. gada 5. februārī (sēde Nr.4) pieņēma saistošos noteikumus „Par maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā”. Līdz ar to, maznodrošināto 
iedzīvotāju kategorija ir jāiekļauj dzīvokļu pabalsta saņēmēju lokā. 
Lai atbalstītu audžuģimeņu kustību un uzlabotu bērnu ārpusģimenes aprūpi, ir jāpalielina pabalsts 
bērna uzturam. Veikto grozījumu rezultātā atceļami Ķeguma novada domes 2012. gada 20. jūnija  
saistošie noteikumi Nr.9/2012 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”. 

Īss projekta satura izklāsts

Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, kas paredz, ka pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī citus 
pabalstus, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta; 35.p.4. daļu, ka šā panta trešajā 
daļā minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pa-
balstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos; 35.p.5.daļu, ka dzīvokļa pabalsta apmēru, 
izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, reglamentē pašvaldības saistoša-
jos noteikumos. Ministru kabineta noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvo-
jošas personas atzīšanu par trūcīgu” paredz, ka, atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu,  pašvaldība 
saistošajos noteikumos nosaka kustamo un nekustamo īpašumu,  kas tai pieder.  Ministru kabineta 
2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pa-
balsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdar-
bību” 13.punktu, kas paredz, ka pabalstu minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksā par 
kārtējo mēnesi pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā, 15.2. apakšpunktu, kas pa-
redz, ka pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), 
samaksājot bērnu ēdināšanas izdevumus skolā vai bērnu audzināšanas iestādē, kā arī pieaugušo 
ēdināšanas un citus izdevumus saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem pēc ģimenes (per-
sonas) vēlēšanās. Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes 
noteikumi” 43.punktu, kas paredz, ka pašvaldība nosakot pabalsta apmēru bērna uzturam, ņemot 
vērā, tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu ap-
mēru bērnam, pabalsta apmērs apģērba un mīkstā inventāra iegādei atbilstoši bērna vajadzībām.   

Informācija par plānoto projekta iet-
ekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu pieņemšanu palielināsies dzīvokļu      
pabalstu sadaļā aptuveni par EUR 31000. 

Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināma   

Informācija par administratīvajām  
procedūrām Līdzšinējā kārtība  netiek mainīta  

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Nav attiecināma

2014. gada 19. marts    
Apstiprināja grozījumus Ķeguma nova-

da domes 2013. gada 2. oktobra noteikumos 
„Par Ķeguma novada sociālajiem dzīvok-
ļiem (sociālajām dzīvojamajām mājām): iz-
sakot  noteikumu  8. punktu šādā redakcijā: 
„Ne vēlāk kā mēneša laikā  pēc pašvaldības 
domes lēmuma pieņemšanas par sociālā 

dzīvokļa izīrēšanu, pašvaldība, kuras vārdā 
rīkojas Ķeguma novada sociālā dienesta va-
dītājs, un dzīvojamās mājas apsaimniekotājs 
(pašvaldības SIA „Ķeguma Stars”) slēdz ar 
sociālā dzīvokļa īrnieku trīspusēju sociālā 
dzīvokļa īres līgumu.

Apstiprināja Ķeguma novada domes So-
ciālā dienesta nolikumu.

Apstiprināja Ķeguma novada sociālās 

aprūpes centra „Senliepas” nolikumu.
Precizēja Ķeguma novada domes 2014.

gada 19. februāra saistošos noteikumus 
Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabal-
stiem” atbilstoši Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas 2014. gada 3.mar-
ta atzinumam.

Atzīst pašvaldības nekustamā īpašuma 
Ķeguma ielā 8 – 16, Rembate, Rembates 

Ar pilniem saistošajiem dokumentiem var iepazīties interneta vietnē kegums.lv
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pag., Ķeguma nov., kas sastāv no divu istabu 
dzīvokļa ar kopējo platību 51 m2, pirmo izso-
li par nenotikušu. 

Uzdod ar Ķeguma novada domes 2013.
gada 18.decembra lēmumu Nr.480 izveido-
tajai Nekustamā īpašuma izsoles komisijai 
organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma 
Ķeguma ielā 8 – 16, Rembate, Rembates 
pag., Ķeguma nov., otro izsoli ar augšupejo-
šu soli, nosakot izsolāmās mantas sākum-
cenu EUR 2280, – (divi tūkstoši divi simti 
astoņdesmit euro).

Apstiprināja pašvaldības nekustamā 
īpašuma Ķeguma ielā 8 – 16, Rembate, 
Rembates pag., Ķeguma nov., otrās izsoles             
noteikumus

Apstiprināja Izglītības veicināšanas      
nolikumu.

Pieņēma lēmumu apstiprināt Ķeguma 
novada Vispārējās pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Gaismiņa” un Ķeguma novada Birz-
gales Vispārējās pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Birztaliņa” darba režīmu 2014. gada 
vasaras mēnešiem. 

Nolēma piedalīties Izglītības uz zinātnes 
ministrijas izsludinātajā projektu konkursā 
„Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītī-
bas iestādēs”. Sagatavot un iesniegt projekta 
pieteikumu „Sporta inventāra iegāde Ķegu-
ma novada vispārējās pirmskolas izglītības 
iestādēm”. Nodrošināt projekta īstenošanai 
Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdz-
finansējumu EUR 1944,14 (viens tūkstotis 
deviņi simti četrdesmit četru euro  14 euro 
centu) apmērā.

Izdarīja grozījumus Ķeguma novada 
domes 2013. gada 18. septembra lēmumā 
Nr.336 „Par Ķeguma novada pašvaldības 
izglītības iestāžu vadītāju  mēneša darba al-
gas likmes noteikšanu” 1.1.punktu, izsakot 
sekojošā redakcijā: Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas direktoram 838 EUR (762 
EUR + 76 EUR (10%)); 1.5.punktu, izsakot 
to sekojošā redakcijā: Birzgales mūzikas 
skolas direktoram 771 EUR (701 EUR+70 
EUR (10%)). Lēmums stājas spēkā ar 2014. 
gada 1. aprīli.

2014. gada 2. aprīlis
Iecēla VITU KALNIŅU Ķeguma nova-

da Sociālā dienesta vadītājas amatā, ar 2014. 
gada 4. aprīli.

Atbrīvoja no ieņemamā amata Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas direktoru 
Edgaru Viņķi ar 2014. gada 22. aprīli, sa-
skaņā ar 2014 . gada 27. marta vienošanos 
pie 2003. gada 23. janvāra Darba līguma Nr. 
28. Iecēla par Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju 
uz laiku no  2014. gada 22. aprīļa līdz jaunā 
direktora iecelšanai amatā Oksanu Grimaļu-
ku – Nazarovu

Atcēla ciema statusu šādiem Ķeguma 
novada ciemiem: Rēžas, Rembates pagastā; 
Duklāvi, Rembates pagastā.

Ievēlēja  Ķeguma novada domes iepirku-
mu komisijā   Daci Pavlovsku.

Apstiprināja Ingu Ļeonovu par Ķeguma 
novada iepirkuma komisijas priekšsēdētāju.

Izsludināja 2014. gada Ķeguma novada 
pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicinā-
šanas projektu konkursu. Noteica, ka projek-
tu pieteikumus var iesniegt no 2014.gada 28. 
aprīļa līdz 2014 .gada 27. maija plkst. 17:00. 
Noteica, ka projekti jāīsteno laika posmā no 
2014. gada 16. jūnija līdz 2014. gada 15.    
decembrim. 

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.6/2014 „Ķeguma novada ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāci-
jas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”.

Garantēja pašvaldības līdzfinansējumu:
EUR 2150,00 (divi tūkstoši viens simts 

piecdesmit euro) apmērā no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem projekta „Ķeguma 
peldvietas „Spārītes” labiekārtošana” rea-
lizācijai PPPB „Zied zeme” izsludinātā 
projektu konkursa rīcības 2.2. „Atbalsts ar 
zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza 
mēroga infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstībai” ietvaros biedrībai „ĶEGUMA 
NOVADA MUŠIŅMAKŠĶERNIEKU 
BIEDRĪBA”;

EUR 280,00 (divi simti astoņdesmit 
euro 00 centi) apmērā no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem projekta „Pensionāru 
biedrības darbnīcas kapacitātes palieli-
nāšana” realizācijai PPPB „Zied zeme” 
izsludinātā projektu konkursa rīcības 1.2. 
„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vie-
tējiem iedzīvotājiem” ietvaros biedrībai 
„Ķeguma novada pensionāru biedrība”;

EUR 660,06 (seši simti sešdesmit eiro 
06 centi) apmērā no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem projekta „Āra trenažieru lau-
kuma izveide Birzgalē” realizācijai PPPB 
„Zied zeme” izsludinātā projektu konkur-
sa rīcības 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu da-
žādošana vietējiem iedzīvotājiem” ietva-
ros biedrībai „JADARA”;

EUR 159,24 (viens simts piecdesmit 
deviņi euro 24 centi) apmērā no pašval-
dības budžeta līdzekļiem projekta „Bēr-
nu istabas izveide Ķegumā” realizācijai 
PPPB „Zied zeme” izsludinātā projektu 
konkursa rīcības 1.2. „Sabiedrisko aktivi-
tāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” 
ietvaros biedrībai „Starptautiskais soropti-
mistu klubs „Ogre - Ķegums””.

Nolēma piedalīties Publisko un privā-
to partnerattiecību biedrības (PPPB) „Zied 
zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
LEADER pieejas īstenošanas izsludināto 
projektu konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotā-
jiem” ar projekta iesniegumu „Sabiedrisko 
aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma nova-
dā” par kopējo summu līdz EUR 125792,00 
(viens simts divdesmit pieci tūkstoši septiņi 
simti deviņdesmit divi euro 00 centi) un ie-
sniegt projekta iesniegumu finansējuma sa-
ņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. 

Ar pilniem domes sēdes protokoliem var 
iepazīties interneta vietnē kegums.lv

Domes kārtējās sēdes notiek katra mēne-
ša pirmajā un trešajā trešdienā plkst. 15.00. 
Domes ārkārtas sēdes tiek sasauktas likuma 
„Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

07.05.2014. Domes sēde, 
21.05.2014.  Domes sēde.
Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu 

reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Ja 
komitejas sēdē izskatāmais jautājums skar fi-
ziskās personas datus, jautājums tiek izskatīts 
slēgtā sēdē (vai izsludina slēgto sēdes daļu). 

Katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā.
13.00 Tautsaimniecības komiteja
14.00 Izglītības, kultūras un sporta           

komiteja
15.00 Sociālo un veselības jautājumu     

komiteja
16.00 Finanšu komiteja
Komiteju sēžu laiki var tikt mainīti. Tālru-

nis informācijai 26406395
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Foruma „Izglītības sistēmas attīstības iespējas
Ķeguma novadā” rezultātu apkopojums

Pavisam nesen 12. aprīlī Ķeguma tautas namā norisinājās at-
klātais forums, kura mērķis bija uzsākt komunikāciju par izglītības 
attīstības iespējām mūsu novadā. Vēlos uzsvaru likt uz vārda „uz-
sākt”, kaut gan, iespējams, jautājums ir tik ļoti sasāpējis, ka daudzi 
klātesošie jau bija gatavi izteikt pavisam konkrētu viedokli, par 
konkrētām problēmām. Tomēr piekrītu domes priekšsēdētājam, 
ka vispirms būtu jāspēj saskatīt un atzīt problēmas un tikai pēc 
tam varētu spriest, ko ar to iesākt un kā to vērst par labu. Forumā 
piedalījās 42 cilvēki no mūsu novada, tai skaitā 11 pārstāvji no 
ĶKNV, 6 – Birzgales pamatskolas, 13 skolēnu vecāki, 2 Birzgales 
mūzikas skolas pārstāvji, Birzgales TN, Gaismiņa, 7 pašvaldības 

pārstāvji un 1 skolēns.  Paldies visiem foruma dalībniekiem, kā arī 
pašvaldības deputātiem (Robertam Ozolam, Pāvelam Kotānam, 
Ritai Reinsonei, Dacei Māliņai un Valentīnam Pastaram) un darbi-
niekiem, kuri palīdzēja foruma organizēšanā.

Doma par foruma nepieciešamību radās pēc diskusijām skolā 
ar pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī pēc Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolas padomes vēstules saņemšanas. 
Skolas padome savā vēstulē kritizēja domes rīcību attiecībā uz 
skolas finansējumu, kā arī izvirzīja vairākus vērā ņemamus priekš-
likumus:
• noteikt ĶKNV kā daudzfunkcionālu centru;
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• uzsākt dialogu;
• celt vidusskolas konkurētspēju;
• nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu skolotāju motivācijai;
• piesaistīt skolēnus no citiem novadiem;
• pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi.

No savas neilgās pieredzes, strādājot par izpilddirektori, esmu 
secinājusi, ka ļoti daudziem cilvēkiem, kuri ikdienā nav saskāru-
šies ar pašvaldības budžeta veidošanu, nav īsti skaidrs, kas tas ir, 
no kā sastāv, kādi ir galvenie ienākumu avoti, kādas ir iespējas, 
kāds ir lielāko izdevumu sastāvs. Tāpēc forumu kopīgi ar novada 
izglītības speciālisti Sandru Čivču veidojām tā, ka sākumā es vi-
sus iepazīstināju ar svarīgākajiem skaitļiem, kas būtu jāpatur prā-
tā, uzsākot diskusiju par efektīvāku budžeta līdzekļu izlietojumu. 
Izglītības speciāliste iepazīstināja foruma dalībniekus ar skaitļiem, 
kas raksturo mūsu izglītības sistēmu, sīkāk izstāstīja par izglītības 
finansēšanas principu „nauda seko skolēnam”, kā arī par pašvaldī-
bas līdz šim sniegto atbalstu izglītībā.

Svarīgākie rādītāji, kurus, manuprāt, noderīgi analizēt:
1. iedzīvotāju skaita izmaiņas, īpašu uzmanību pievēršot 

bērnu un jauniešu skaitliskajam sastāvam. 
1.tabula. iedzīvotāju skaits Ķeguma  novadā

2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads
Ķegums 2485 2452 2401 2396 2453
Birzgale 1870 1841 1819 1796 1777

Tome 659 667 658 681 685
Rembate 1265 1260 1244 1209 1241

Kopā 6279 6220 6122 6082 6156

Analizējot tabulā redzamos skaitļus, der atcerēties, ka valsts, 
nosakot pašvaldības budžeta apjomu kārtējam gadam, ņem vērā 
arī iedzīvotāju skaitu novadā divus gadus iepriekš. Tā 2014 .gada 
budžeta apjoma noteikšanā tika ņemts vērā iedzīvotāju skaits Ķe-
guma novadā 2012. gadā, bet nākošgad tiks ņemts vērā iedzīvotāju 
skaits 2013. gadā. Tāpēc mēs nevaram būt pārlieku optimistiski, 
jo lai arī iedzīvotāju skaita izmaiņas mūsu novadā nevar uzskatīt 
par ļoti būtiskām, tomēr 2013. gadā šis rādītājs ir samazinājies, 
kas savukārt liecina, ka 2015. gada pašvaldības budžets var būt 
mazāks nekā šogad. 
2.tabula Ķeguma novadā deklarēti bērni pa vecuma grupām

2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads
0 – 6 gadi 330 343 317 327 328

7 – 14 gadi 437 425 403 404 406
15 – 18 gadi 310 261 248 219 225

Aplūkojot oficiālos datus, var secināt, ka mūsu novadā ne visas 
problēmas var attiecināt uz demogrāfisko situāciju. Protams, ne-
noliedzami, ka ekonomiskā situācija mūsu novadā nav spīdoša un 
daudzsološa, taču to nevar arī uzvelt tikai un vienīgi pašvaldībai, 
jo katra novada iedzīvotāja personīgā uzņēmība, spēja un gatavība 
uzsākt savu uzņēmējdarbību, ir tikpat būtiska kopējās situācijas 
uzlabošanā. Bet tas jau ir cits stāsts un cits foruma temats.

3.tabula Ķeguma novadā deklarēti jaunieši un ĶKNV
vidusskolas skolēni

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 2013./2014.
ĶKNV 

skolēni
vsk.

109 94 75 55 36

Deklarēti 
jaunieši 310 261 248 219 225

Satraucoši rādītāji ir Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
skolēnu skaita straujais samazinājums tieši vidusskolas posmā pē-
dējo gadu laikā, kaut gan šī vecuma jaunieši Ķeguma novadā ir.

2. Savstarpējie norēķini izglītībā. Ievērojot izglītības finan-
sēšanas modeli „nauda seko skolēnam”, ir jāatceras, ka šis prin-
cips ne tikai parāda valsts mērķdotācijas lielumu pedagogu algām 
(tas nozīmē, ka pedagogu algām valsts piešķir mērķdotāciju, kas ir 
tieši atkarīga no izglītojamo skaita izglītības iestādē), bet arī mums 
ir jāmaksā citām pašvaldībām par tiem bērniem un jauniešiem, kas 

mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, tāpat kā citas pašvaldī-
bas maksā mums, ja viņu bērni mācās pie mums. 

Bēdīgi ir tas, ka pēdējos gados savstarpējo norēķinu bilances 
negatīvais rezultāts pieaug ļoti ātrā tempā, kaut gan vēl 2007. gadā 
savstarpējie norēķini bija ar pozitīvu bilanci (tas ir pie mums mā-
cījās vairāk bērnu no citiem novadiem, nekā mūsu bērni mācījās 
citu pašvaldību izglītības iestādēs). Tas ir papildu slogs pašvaldī-
bas budžetam, tā piemēram, 2013. gadā pašvaldība no sava budže-
ta samaksāja vairāk kā 138 tūkstošus latu citām pašvaldībām, un 
var tikai iztēloties, cik un ko mēs varētu paveikt mūsu izglītības 
iestādēs ar šo naudu.

3. Pamatbudžeta izdevumu struktūra un izmaiņas. Apmē-
ram pusi no sava budžeta pašvaldība tērē izglītībai, 34 % sociā-
lajai sfērai, 13 % kultūrai un sportam, 4 % NVO atbalstam. Ja 
mēs analizējam pamatbudžeta izdevumu izmaiņas, tad var secināt, 
ka pašvaldība pēdējo gadu laikā ir ievērojami palielinājusi kapi-
tālos izdevumus, uzturēšanas izdevumi ir vairāk vai mazāk pali-
kuši nemainīgi, arī atalgojums pēc krīzes būtiskā samazinājuma 
vēl nav atgriezies 2010. gada līmeni, kaut gan amata vietu skaits 
ir nedaudz pieaudzis. No pašvaldības budžeta ir jānodrošina ne 
tikai darbinieku un deputātu atalgojums, darba devēja VSAOI, 
ikdienas uzturēšanas izdevumi (elektrība, apkure, sakari, saim-
niecības preces u.c.), inventārs un tā uzturēšana, sociālie pabalsti, 
projektu līdzfinansējumi, atbalsts NVO, kultūrai, sportam, bet arī 
jāspēj segt aizdevuma atmaksa un aizdevuma % maksājumi. Pa-
gaidām pašvaldības budžets spēj nodrošināt šos izdevumus, taču 
pāri daudz nekas nepaliek, tāpēc, lai nodrošinātu novada attīstību 
un apmierinātu arvien pieaugošās iedzīvotāju prasības pēc mūs-
dienīgiem dzīves apstākļiem, sakārtotas vides, daudzveidīgas brī-
vā laika pavadīšanas iespējām, pašvaldībai ir jādomā un jāmeklē 
alternatīvi finansēšanas avoti: dažādi ES struktūrfondi un citi ār-
valstu instrumenti vai jauni aizņēmumi. Un pašvaldības darbinieki 
to arī nemitīgi dara.

Domājot par izglītības sistēmas attīstības iespējām mūsu nova-
dā, ir jāpieņem, ka mēs visi esam atbildīgi par to, lai mūsu bērniem 
būtu pieejama pēc iespējas kvalitatīvāka izglītība, lai viņi varētu 
attīstīt savus talantus un saturīgi pavadīt brīvo laiku pēc skolas, 
lai vecākiem nebūtu jāuztraucas par savām atvasēm, lai bērniem 
būtu nodrošināts viss viņu spējām un attīstībai nepieciešamais. Un 
ir tikai normāli, ka aizvien vairāk vecāku iesaistās diskusijās par 
to, kas būtu darāms, lai bērni vēlētos mācīties šeit – mūsu novadā. 

Izvērtējot izglītības iestāžu statistiskos rādītājus, jāsecina, ka 
lielākās bažas rada Ķeguma komercnovirziena vidusskola. Un ie-
vērojot valstī noteikto politiku ir steidzami jāmeklē risinājums, jo 
pavisam reāli ir aktualizējies jautājums par vidusskolas turpmāko 
pastāvēšanu Ķeguma novadā (valsts ir deklarējusi, ka vidusskolas 
klasē ir jābūt 15 – 20 skolēniem, mūsu skolā šis rādītājs šobrīd ne 
daudz, bet atpaliek). 

Foruma dalībnieki, domājot par pozitīvajām lietām, ko saskata 
izglītības sistēmā mūsu novadā, nosauca un vēlāk arī nobalsoja 
par šādām:

Punkti
Izglītoti, radoši, atsaucīgi pedagogi 17
Domes atbalsts 10
ĶKNV konkurētspējīga, kvalitatīva izglītība 9
Bezmaksas ēdināšana 7
Pozitīva vide 6
Mākslas skola 6
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Labas tradīcijas 4
Sakārtota infrastruktūra, stadions 4
ĶKNV labs kolektīvs, administrācija 3
ĶKNV augsti sasniegumi 3
Izglītības pieejamība visos vecuma posmos 3
Komercprogramma 3
Pozitīva attīstība 2
ĶKNV sadarbība ar vecākiem 2
Mūsdienīgs aprīkojums 2
Individuāla pieeja  mācībās 2
Vietas bērnudārzā 2
Labi bērni un vecāki 1
Nodrošināta pēctecība 1
Plašas iespējas pēc stundām 1
Atbalsts talantiem 1
Draudzīgi skolēni 1
ĶKNV vienīgā vidusskola 0
Pedagogu tālākizglītība 0
Novada ģeogrāfiskais stāvoklis 0
Izcilība angļu valodā 0
Labas izglītības programmas 0
Laba vadība Birzgalē 0
Gudri bērni 0
Skolēnu cieņa pret pedagogiem 0

Domājot par problēmām un traucēkļiem, kas kavē izglītības 
sistēmas attīstību Ķeguma novadā, foruma dalībnieki izvirzīja un 
vēlāk arī nobalsoja par šādiem apgalvojumiem:
Skolēnu visatļautība, disciplīnas trūkums 11
Labu pedagogu trūkums 10
Reklāmas trūkums 9
Nekonkurētspējīgas algas 8
Tēla graušana 8
Negatīvisms pret ĶKNV 7
Vecāku negatīvā attieksme, vienaldzība 6
Nepietiekams finansējums 5
Problēmu noliegšana 4
Skolas vadības paškritikas trūkums 4
Veci datori, mēbeles, aprīkojums 3
Komunikācijas uzlabošana (dome – skola) 2
Neesošs rotaļu laukums Birztaliņā 2
Trūkst finansējums pulciņiem 2
Inovāciju trūkums izglītībā 2
Mācīšanās motivācijas trūkums 2
Profesionālās izglītības trūkums 2
Pedagogu beztiesiskums 2
Daži vāji skolotāji 1
Nav dienesta viesnīcas 1
Intrigas 1
Telpu remonts 1
Nav darba vietas vecākiem 1
Skolu savstarpējā sadarbība 1
Ekonomiskās izaugsmes trūkums 1
Skolēnu negatīvā attieksme pret skolu 1
Sadarbības trūkums (dome- skola-uzņēmēji) 1
Par lielu administrācija ĶKNV 1
Remontu nepieciešamība 0
Trūkst kardināli jaunu ideju 0
Labo skolotāju aiziešana 0
Tālākizglītības trūkums 0
Subjektīva attieksme 0
Labo lietu nepopularizēšana 0
Skolēnu skaita samazinājums 0
Bērnu dārza un skolas trūkums Rembatē 0
Nav draudzīga saliedēta kolektīva 0
Jauno darba vietu trūkums 0
Slikta sadarbība ar vecākiem 0
Saspīlēta vide skolā 0
Iedzīvotāju aizplūšana 0
Pienākumu apziņas trūkums skolēniem 0
Slikts transports 0
Psihologa trūkums Birzgalē 0
Slikta ēdināšana 0

Tālākai diskusijai tika izvirzītas 6 būtiskākās pozitīvās lietas 
un 6 negatīvās lietas. Foruma dalībnieki izteica ļoti daudz priekš-
likumus un ierosinājumus, kurus visus būtu grūti publicēt, tāpēc 
ieskatam tikai daži būtiskākie:
Skolēnu visatļautība, disciplīnas trūkums 11
- Vecāku piesaiste un atbalsts, sadarbība ar vecākiem, biežāk tikties, 

informācijas apmaiņa audzināšanas jautājumos (4) 
- Veidot bērnu līdzatbildību, iesaistīt bērnus skolā notiekošajos 

procesus, ar skolēniem vairāk jārunā, skolotājam jāiegulda sirds-

degsme (4)
- Vecāku reāla atbildība par bērnu pārkāpumiem (3)
- Skolēnus mācīt strādāt un radīsies disciplīna; par pārkāpumiem – 

sabiedriskie darbi, nevis sodi vecākiem (2)
- Drošāka skolas vadības darbības un skolotāju atbalstīšana skolēnu 

disciplīnas stiprināšanai, jo skola būs vainīga jebkurā gadījumā 
„bērniņam” aizrādot par pārkāpumiem (2)

- Administratīvās komisijas atbalsts, aicināt pašvaldības policistu uz 
skolu, lai runā ar skolēniem (2)

- Problēmu publicēšana (1)
- Par pīpēšanu pie skolas, jāizslēdz no skolas (1)
- Nepaklausīgos skolēnus likt atsevišķi nevis kopā ar mācīties 

gribošiem skolēniem (1)
- Skolas durvju slēgšana, lai nepieļautu skolēnu staigāšanu, kā arī 

svešu cilvēku ienākšanu skolā (1)
- Tiesisko normu izstrādāšana pedagogu prestiža celšanai (1)
- Skeptiskāka attieksme pret skolēnu negatīvajiem iesniegumiem (1)
Labu pedagogu trūkums 10
- Izvērtēt un stimulēt morāli un materiāli, prēmēšanas vai pie-

maksas sistēmas izveide labo skolotāju piesaistei, ceļa atmaksa 
braucējiem, individuālāka pieeja talantīgajiem skolotājiem, domes 
finansējums, apmaksāt ceļa izdevumus citā novadā dzīvojošajiem 
pedagogiem (8)

- Lielāku prasīgumu pret kadriem ikdienā, stingras prasības, atlases 
kritēriji pieņemot darbā (2)

- Apzināt vajadzības un no citām skolām „pārpirkt”, piesaistīt ar 
jaunu vidi un radošu attieksmi (2)

- Smagi darba apstākļi, jo tiesiskā neaizskaramība, pārslodzes (1)
- „Paēdušam zvirbulim graudi rūgti”. Cik vēl labākus pedagogus 

var vēlēties? (1)
- Nedzīvot pagātnē, bet pieņemt, ka esošie pedagogi arī ir beiguši 

augstskolas un prot iemācīt bērniem (1)
Izglītoti, radoši, atsaucīgi pedagogi 17
- Papildus motivācija: papildus brīvdienas, materiālas balvas, 

publiskā atzinība, domes finansējums, dienesta dzīvokļi jaunajiem 
pedagogiem, prēmiju sistēma, individuāla pieeja radošiem pedago-
giem, atbalstīt labus sasniegumus skolotājiem (8)

- Dome + izglītības iestādes vienojas par kritēriju izstrādi radošo 
skolotāju finansējumam; vērtēt pedagogu darbu pēc visu skolēnu 
vērtējumiem un atsauksmēm un skolēnu atzīmēm (3)

- „Iespējamā misija”, šo pedagogu piesaiste un viņu viedokļa 
uzklausīšana (2)

- Jāļauj strādāt un viņi jāatbalsta; popularizēt skolotāju pozitīvo 
darbību, bet nelielīties pašiem (2) 

- Atbalstīt skolotāju kursu apmeklēšanu (1)
- Visi pedagogi ir labi, ar kādu konkrētu personu slavināšanu, notiks 

šķelšanās iekšienē (1)
Domes atbalsts 10
- Sadarbība ar domi, domes un skolas sadarbības kvalitātes 

izvērtēšana; komunikācijas attīstība; atklāti runāt par problēmām; 
neuzklausīt atsevišķu cilvēku domas un nepieņemt tās par vienīgo 
pareizo (4)

- Turpināt atbalstīt jau esošās pozitīvās iestrādnes, to pozitīvo, kas 
jau ir un notiek (3)

- Jārīko tikšanās ar skolēniem, vecākiem; tikšanās reizi mēnesī; 
kopīga saldējuma vai cita ēšana (2)

- Izglītība nav prioritāte (1)
- Vecākajiem skolēniem paciņu vietā biļete uz hokeju vai koncertu 

ar iemīļoto solistu (1)
ĶKNV konkurētspējīga, kvalitatīva izglītība 9
- Laba vidusskolas mācību programma, iespēja apgūt komercpro-

grammu (4)
- „Iespējamās misijas” pedagogu pieņemšana (1)
- Veikt aptauju un iekļaut arī citus priekšmetus (filozofiju, lietišķo 

etiķeti, runas mākslu); jāpiedāvā vēl kaut kas tāds, kas nav 
apkārtnes skolās (2)

- Rīkot konferences, pasākumus un pārraidīt internetā, piemēram, 
par ekonomiku vai biznesu, pieaicināt arī vecākus (2)
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- Apgalvojumam nepieciešams pamatojums, tas jādara zināms 
citiem (2)

- Aicināt ciemos personas, kas dzīvē ir daudz sasniegušas un 
beigušas šo skolu, lai dalās ar savu pieredzi + bilde vai ieraksts 
mājas lapā (1)

- Plašākai publikai parādīt bērnu sasniegumus dažādās olimpiādēs, 
piemēram, skolas mājas lapā vai ogrenet.lv (1)

- Mācību vielas apguvē vairāk mūsdienīgas tehnoloģijas, 
interaktivitāti (1)

Šis ir tikai neliels ieskats foruma rezultātos. Kaut gan forumā 
nereti izskanēja pavisam pretēji viedokļi (ievērojot foruma dalīb-
nieku sastāvu), tomēr visus vienoja kopīgs mērķis – vidusskolai 
Ķeguma novadā ir jābūt, un vēlme patiešām darīt visu nepiecie-
šamo šī mērķa sasniegšanai. Tāpēc izvērtējot foruma dalībnieku 
izteiktos priekšlikumus, secināms, ka ir nepieciešams turpināt uz-
sākto diskusiju un, iespējams, jau plašākā auditorijā skolā visiem 

kopā strādāt pie pavisam konkrētām, „taustām” un reālām lietām, 
dokumentiem un regulējumiem, lai panāktu, ka „labie laiki” Ķe-
guma komercnovirziena vidusskolā atgriežas. 

Nobeigumā vēlos vēlreiz pateikties foruma dalībniekiem par 
atsaucību un pacietību, kā arī par ieguldījumu, sniedzot savu vēr-
tējumu par esošo situāciju un ierosinājumus veicamajam darbam 
turpmāk. Atvainojos tiem, kuri bija gatavi uzreiz diskutēt un rast 
risinājumu, un tāpēc varbūt jutās vīlušies. Es domāju, ka šajā jau-
tājumā sasteigt nedrīkst un risinājums jāsasniedz ne tikai ar tiem 
līdzekļiem, kas ir pašvaldības rīcībā (izglītība nav vienīgā pašval-
dības funkcija), bet arī izmantojot citus resursus, pedagogu rado-
šumu, sirdsdegsmi, vecāku ieinteresētību un atbalstu bērniem un 
skolai u.c., kas varbūt neprasa lielus finanšu līdzekļus, bet vairāk 
savas attieksmes maiņu. 

Nelda Sniedze, 
izpilddirektore

Talantu konkursa „Ķeguma novada talants 
2014” uzvarētājs ir Toms Antons!

Ķeguma tautas namā 22. martā otro 
gadu pēc kārtas norisinājās talantu konkurss 
„Ķeguma novada talants 2014”. Šim kon-
kursam pieteicās 10 dalībnieki, kuri dros-
mīgi demonstrēja savus talantus konkursa 
dienā žūrijas komisijai un pilnai skatītāju 
zālei. Konkursu atklāja īpaši viesi – deju 
grupa „Soul city breakers” no Baldones ar 
elpu aizraujošu break dance priekšnesumu. 
Lai konkurss varētu sākties, konkursa va-
dītājas – Laura Pļavniece un Inese Marcin-
kiana zālē aicināja zinošu un profesionālu 
žūrijas komisiju: Veizāna deju skolas break 
dance pasniedzēju, deju grupas „Soul city 
breakers” vadītājs Rihards Ansons, Ķegu-
ma bērnudārza „Gaismiņa” mūzikas skolo-
tāja, bērnu vokālā ansambļa „Dzirkstelītes” 
vadītāja, skanīgā Tomes dāmu ansambļa 
dalībniece Santa Strausa, dziedātāja, eks-
travagantā skatuves māksliniece, grupas 
„Triānas parks” soliste, šova „Izklausies re-
dzēts” dalībniece Agnese Rakovska, Ogres 

Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles pe-
dagogs, komponists, tautas dziesmu apdaru 
speciālists un mūziķis Modris Krūmiņš. Vēl 
pirms pirmā konkursa dalībnieka uz skatu-
ves kāpa konkursa „Ķeguma novada talants 
2013” uzvarētāja Anna Duncīte – Ofmane 
ar Raimonda Paula un Ziedoņa Purva dzies-
mu „Balta saule”. Kā pirmais konkursa da-
lībnieks uzstājās Artūrs Kovaļevskis, viņa 
skatuves partneri bija Gabriela Terēza Zaķe 
un Katrīna Rotgalve, nākamās konkursa da-
lībnieces bija duets Sindija un Elīna Kļavi-
ņas, tad attiecīgi sekoja – Dzintra Pitāne ar 
meitu Lauru Teikmani, Gabriels Brokāns, 
meiteņu trio: (Līva Rubene, Alīna Krūmiņa, 
Sindija Kļaviņa), Diāna Osmolovska, Toms 
Antons, Andrejs Sakne un Katrīna Linku-
ma, Marija Berķe, kuras skatuves partneris 
bija Artūrs Dumbris, un konkursu noslēdza 
Gabriela Terēza Zaķe, kuras priekšnesumu 
papildināja kahona skaņas Katrīnas Rot-
galves izpildījumā. Katrs dalībnieks tika 

novērtēts un saņēma atzinīgus vārdus no 
žūrijas komisijas, taču īpašu atzinību izpel-
nījās četru konkursa nomināciju uzvarētāji 
un, protams, pats konkursa uzvarētājs. 

Nominācijā „Uzdrīkstēšanās” balvu 
saņēma piecus gadus jaunais Gabriels Bro-
kāns, kurš publiku pārsteidza ar atraktīvu un 
ļoti enerģisku break dance priekšnesumu. 
Nominācijā „Orģinalitāte” balvu saņēma 
Diāna Osmolovska, kura savu talantu pie-
rādīja Raimonda Paula daiļradē un dziesmā 
„Besame mucho”. Nominācijā „Profesio-
nalitāte” balvu ieguva duets „Māsas Kļa-
viņas”, kuras izpildīja grupas „Little mix” 
dziesmu „Little me”. Par nomināciju „Ska-
tītāju simpātija” kopā nobalsoja 97 skatītāji, 
kurā pārliecinoši ar 35 balsīm balvu ieguva 
Toms Antons. Pēc Toma Antona uzstāšanās 
konkursā arī žūrija vienbalsīgi izlēma, ka 
konkursa „Ķeguma novada talants 2014” 
uzvarētājs ir Toms Antons, kurš sniedza 
saksofona un klavierspēles priekšnesumus, 
kā arī demonstrēja burvju trikus. Desmitga-
dīgais Toms Antons no Rembates pagasta 
pārsteidza visus ar savu talantu bagātību un 
pārliecinošo skatuves darbību. 

Konkursa noslēgumā priekšnesumus 
sniedza arī divi žūrijas pārstāvji – Rihards 
Ansons ar deju grupu „Soul city breakers” 
un dziedātāja Agnese Rakovska, kura bija 
ļoti priecīga par piedalīšanos šajā notikumā 
un atzina, ka Ķeguma novadā ir daudz ta-
lantīgu cilvēku. 

Liels paldies konkursa norises palīgiem: 
Kristīnei Andžai, Jurģim Birzniekam, Bru-
no Grīnbergam, Gunitai Kuģei, Karolīnai 
Matrosovai, Sabīnei Pļaviniecei, Robertam 
Zemniekam, konkursa vadītājām un Ķegu-
ma tautas nama kolektīvam.

Konkurss aizritēja ar milzīgu skatītā-
ju atsaucību un ovācijām, Ķeguma tautas 
nama vadība cer, ka arī nākošgad šim kon-
kursam pieteiksies tik daudz talantīgi dalīb-
nieki, un mēs atkal varēsim tikties konkursā 
„Ķeguma novada talants 2015”!

Konkursa „Ķeguma novada talants 2014” dalībnieku un žūrijas kopbilde
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Pavasara labdarības
izsole

2014. gada 5. aprīlī Ķeguma novada tautas namā norisinājās, 
nu jau par tradīciju kļuvusī, labdarības izsole. Izsole jau trešo reizi 
kuplā skaitā pulcēja visus pārdot, pirkt un labu darīt gribētājus.

Anglijā šādas izsoles jau ir izsena tradīcija. Tas ir veids, kā cil-
vēki efektīvi atbrīvojas no nevajadzīgām lietām un mantām, vien-
laicīgi sniedzot labumu kādam citam, kurš tās par niecīgu samaksu 
var iegūt savā īpašumā, kā arī sabiedrībai, jo izsoles laikā iegūtie 
līdzekļi tiek ziedoti labdarībai, teica tradīcijas aizsācēja Ķegumā 
Ināra Vītola. 

Arī Skandināvijas valstīs šādu izsoļu organizēšana ir pierasta 
prakse. Norvēģijā šādas izsoles jeb løpemarked (norv. val. – skrie-
šanas tirgus) laikā gūtie līdzekļi tiek ziedoti labdarībai savā nova-
dā, populāri ir ziedot naudu arī baznīcai.

Šī gada izsole pulcēja gan ģimenes ar bērniem, gan jauniešus, 
gan pensionārus, gan novada aktīvos iedzīvotājus. Izsoles laikā 
varēja piedalītie izlozē, kur galvenā balva bija – Ķeguma novad-
nieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rubeņi” sarūpētās gar-
dās produkcijas izlase. 

Pavasara izsolē tika izsolītas visdažādākās lietas, sākot ar grā-
matām un traukiem, beidzot ar televizoru, šujmašīnu un citām 
vērtīgām un saimniecībā noderīgām lietām. Kopā, izsoles laikā, 
labdarībai Ķeguma novadā tika saziedoti 115 EUR. 

Izsoles izskaņā, uzklausot klātesošo idejas, balsojot, tika iz-
lemts pavasara izsoles laikā iegūto naudu ziedot topošā Ķeguma 
novada Dienas centra bērnu istabas labiekārtošanai.

Soroptimistu kubs „Ogre – Ķegums” biedres izsaka lielu pa-
teicību visiem izsoles, dalībniekiem un atbalstītājiem, īpaši izceļot 
SIA „Rubeņi” saimnieku par izlozes galvenās balvas ziedošanu! 
Uz tikšanos nākamajā izsolē jau rudenī!

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs „ogre – Ķegums”

Pavasaris ir laiks, kad 
putni atgriežas no
siltajām zemēm

Saulainajā 29. marta pusdienā pie Tomes skolas atkal skanēja 
bērnu balsis. Tā kā pavasaris šogad atnāca agri un gājputni jau at-
lidojuši, aizsākām jaunu tradīciju – putnu būrīšu izgatavošanu. At-
saucība bija liela. Visi ieradās ar saviem darba rīkiem – āmuriem, 
zāģīšiem un naglām. Putnu būrīšus bērni gatavoja, palīdzot mam-
mām, tētiem un vecvecākiem. Čaklākie pamanījās izgatavot pat 
vairākus būrīšus, ko varēja ņemt līdzi uz mājām.

Bērni varēja baudīt bērzu sulu un karstu tēju, kā arī mieloties ar 
saldumiem, minēt mīklas par putniem. Par piedalīšanos pasākumā 
katrs bērns saņēma dāvaniņu.

Noslēgumā Latvijas valsts mežu dāvātos putnu būrīšus izvie-
tojām pie Tomes skolas, vēlāk arī Tomes tautas nama parkā.

Paldies par palīdzību Sarmītei Pugačai, Ērikam Ofmanim, Ga-
tim Ofmanim, Jānim Jēkabsonam, kā arī kokmateriālu ziedotājiem 
Armandam Paeglim, Varim Zaumanim un Jānim Cinītim, Edga-
ram Bicānam un SIA „Labeka”.

Paldies par atsaucību! Gaidīsim Jūs atkal nākamgad putnu bū-
rīšu gatavošanas darbnīcā!

Ilona Ofmane,
Tomes pagasta pārvaldniece

Labdarības akcija
sagaidot Lieldienas

2014. gada 12. aprīlī Ķeguma pilsētas bibliotekā norosinājās 
Lieldienām veltīts labdarības pasākums, uz kuru tika aicinātas 15 
Ķeguma novada ģimenes. Pasākumu organizēja sieviešu klubs 
„Ķeguma Saulespuķes” un Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums”.

Ķeguma novada ģimenēm bija iespēja tikt pie drēbītēm, apa-
viem un citām noderīgām mantām, ko šim mērķim ziedoja pasā-
kuma Grand „Andele – Mandele” Ķīpsala, Rīga dalībnieces. Pa-
sākuma dalībnieki tika arī pie sieviešu klubu sarūpētām Lieldienu 
dāvanām – olām, grāmatām, augu un puķu sēklām. Lieldienu lab-
darības pasākums guva lielu atsaucību no aicināto ģimeņu puses 
un sagādāja daudz patīkamu emociju, kā pasākuma organizato-
riem, tā dalībniekiem.
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PAVASARA LABIE DARBI
Pavasaris ir ne tikai gadalaiks, kad izkūst sniegi un ledi, mostas 

visa dzīvā radība, dienas kļūst garākas un gaišākas. Pavasarī var 
arī izdarīt ko labu – palīdzēt dzīvniekiem, ģimenē, draugu lokā, 
vidē, darīt labu sabiedrībā. 

Šī gada 29. martā sociālā aprūpes centrā „Senliepas” viesojās 
5 brīnišķīgi cilvēki no labdarības organizācijas Gnosjö hjälper 
(Zviedrija).

Pateicoties organizācijas pārstāvju dāsnajam ziedojumam, pan-
sionāts saņēma – 11 lietotas, bet ļoti labā stāvoklī esošas, funkcio-
nālās gultas un tik pat matračus, 10 rollerus (staigulīši ar riteņiem) 
un ratiņkrēslus, 5 kāju masāžas vanniņas, gultas veļu (palagi, pār-
valki, spilvendrānas), lielus un mazus dvieļus (vairāk kā 60 kom-
plekti), jaunu darba apģērbu un darba apavus (tika izdalīti iestādes 
darbiniekiem gan aprūpētājām, gan tehniskajiem darbiniekiem), 
sieviešu un vīriešu apģērbu, higiēnas preces, sēklas, sauso pārtiku.

Apciemojuma laikā sociālā aprūpes centra darbiniekiem bija 
iespēja tikties ar vienu no Gnosjö hjälper projektu koordinatorēm 

Latvijā, jaunu sievieti, kura teicami pārvalda zviedru valodu, no 
viņas tad arī uzzinām vairāk par labdarības organizāciju: Nosau-
kums Gnosjö (tulkojumā no zviedru valodas nozīmē ciemata no-
saukumu, kur atrodas organizācija), savukārt hjälper (tulkojumā 
nozīmē – palīdzēt). 

Organizācijā darbojas aptuveni 150 cilvēki, pārsvarā pensio-
nāri un visi darbojas brīvprātīgi un bez atlīdzības. Gnosjö hjälper 
pieder lietoto mantu veikals Zviedrijā, kur zviedri nodod lietas un 
paši pēc tam labprāt iepērkas. Ienākumi no šī veikala darbības pa-
līdz sagatavot sūtījumus uz Latviju: nauda transportam, jaunu lietu 
iepirkumam. Organizācijai pieder arī liela noliktava, kur regulāri 
tiekas organizācijas dalībnieki un šķiro ziedotās drēbes, mazgā un 
gludina tās, šuj segas, šķiro bērnu ratiņus, mēbeles, labo sadzīves 
tehniku, pako mantas kastēs un apzīmē tās ar numuriem un saska-
ņā ar sarakstiem sūta tās uz Latviju. Mēbeles un slimnīcu aprī-
kojumu ziedo arī lielākās apkaimes slimnīcas, skolas solus ziedo 
skolas. Dažādi lieli Zviedrijas uzņēmumi ziedo gan pārtiku, gan 
segas, gan citas lietas. Cilvēkiem, kas darbojas organizācijā, tā ir 
iespēja būt kopā, būt sociāli noderīgiem un nepavadīt savu brīvo 
laiku vientulībā.

Organizāciju vada valde un valdes priekšsēdētājs, kas regulāru 
tiekas un lemj par nozīmīgiem darbības virzieniem. Organizācijas 
priekšsēdētājs ir Boo Clenow. 

Organizācija sastāv no dažādām apvienībām, kas arī ir pārstā-
vētas valdē, kā piemēram: Lauvu klubs, Rotary klubs, Zviedrijas 
Misijas baznīca, skautu apvienība, arodbiedrība  Metāls utml.

Latvijā Gnosjö hjälper darbojas jau 20 gadus. Latvijā jau ir 83 
dažādas iestādes, ko zviedri kādreiz vai joprojām apmeklē, tie ir 
gan veco ļaužu pansionāti, gan slimnīcas, skolas, bērnu nami, PII. 

Sociālā aprūpes centra  darbinieki atzīst, ka saņemtais ziedo-
jums ir lielākais kopš tā dibināšanas 1997. gada. Protams, ir bijuši 
arī daudzi citi ziedojumi, par ko pansionāta darbinieki ir pateicī-
gi. Pansionāta vadītāja ļoti pozitīvi vērtē arī turpmākās sadarbības 
iespējas ar organizāciju Gnosjö hjälper, jo Ķeguma novada paš-
valdības finansiālās iespējas ir ierobežotas, bet pansionāts vēlas 
paplašināt savu darbību un uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti, sa-
gādājot pēc iespējas komfortablākus apstākļus saviem klientiem.

Esam ļoti pateicīgi par sniegto vērtīgo atbalstu labdarības orga-
nizācijai Gnosjö hjälper un visiem tās darbiniekiem gan Zviedrijā, 
gan Latvijā! 

SAC „Senliepas” rembatē
kolektīvs sadarbībā ar biedrību Starptautiskais Soroptimistu 

klubs „ogre – Ķegums”

„SIENāžU” PANāKUMI

Bērnu popgrupa „Sienāži” šajā sezonā uzsāka darbību divās ve-
cuma grupās. Kamēr jaunākie vēl apgūst skatuves mākslu, vecākā 
grupiņa rāda savas spējas un izmēģina varēšanu dažādos konkursos. 

Pērnā gada nogalē jau trešo gadu pēc kartas piedalījāmies radio 

Jard rīkotajā konkursā Polijas pilsētā Belostokā, kur ik gadu atbrau-
cam mājās ar balvām, godalgotiem diplomiem, uzvaras prieku un 
jautriem piedzīvojumiem. Arī  šoreiz  pārvedām 1. vietas uzvaras 
kausu. 

Šī gada 22. martā nolēmām izmēģināt savus spēkus Latvijas 
jauno izpildītāju konkursā „Nāc, sadziedāt”. Konkursa žūrijā bija 
Latvijā pazīstami mūziķi: Goran Gora, Ilona Bagele, Juris Kauku-
lis, Aigars Grauba, Kristīne Kārkle – Puriņa, kā arī mūzikas zinātāja 
māksliniece Elita Patmalniece un aktrise Agnese Zeltiņa.

Konkursam bija pieteikušies ļoti daudz dalībnieki – gan solis-
ti, gan grupas, līdz ar to, konkursa gaita ieilga. Mūsu bērniem bija 
plānota uzstāšanās ap plkst. 19.00, taču pie dziedāšanas tika tikai 
pēc plkst 21.00. Sienāži bija saguruši, „nolēkājušies”, nogaidījušies 
savu kārtu uzstāties, taču, tikuši uz skatuvs, visu izdarīja perfekti. 
Pirms plkst. 00.00 naktī visi atkal kāpa uz Rīgas Stradiņa Univer-
sitātes Aulas lielās skatuves, lai kopā apēstu kūkas un noklausītos 
žūrijas vērtējumus. Šajā konkursā Sienāži saņēma Aigara Graubas 
simpātiju balvu, kas nav mazsvarīga lielajā konkurentu pulkā. 

Maijā dosimies uz Daugavpili, lai piedalītos starptautiskajā 
bērnu un jauniešu mūzikas konkursā „Daugavas pērle”. Novēlēsim 
mūsu bērniem veiksmi un izdošanos!

Sienāža Paula mamma
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Radām Novadam
Ķeguma novada pašvaldība ir viena no 18 Latvijas novadiem, 

kuri ir pieteikuši savu dalību konkursā „Radām Novadam”, katram 
novadam tiek piešķirta viena komanda, kas realizē attīstības un 
investīciju piesaistes projektus 2 gadu garumā konkrētajā novadā. 
Katra komanda cīnās par 50 000 Euro balvu.
Komanda mūsu novadā var strādāt dažādos attīstības virzienos:
•	 Radīt jaunas darbavietas,
•	 Radīt ienākumus pašvaldības budžetā,
•	 Piesaistīt investīcijas,
•	 No ārzemēm atgriežot novada iedzīvotājus.
Novada ieguvumi var būt:
•	 Realizētas biznesa idejas, piesaistot finansējumu novada teri-

torijā,
•	 Atbalsts vietējiem uzņēmējiem un zemniekiem realizēt viņu 

idejas,
•	 Atbalsts vietējiem iedzīvotājiem realizēt viņu idejas,
•	 Atbalsts bijušajiem novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo citviet, 

realizēt viņu idejas novada teritorijā,
•	 Atbalsts pašvaldībai attīstīt idejas un piesaistīt finansējumu.
Finansējuma piesaistes avoti:
•	 Valsts atbalsta programmas,
•	 ES fondi,
•	 Investīciju fondi,
•	 Kredīti,
•	 Pašvaldību finansējums.

No 2014. gada 15. marta līdz 2014. gada 1. jūnijam katra ko-
manda izstrādā rīcības plānu ar konkrētiem projektiem, kurus vē-
las realizēt. Līdz 2016. gada 1. jūnijam tiek strādāts pie rīcības 
plāna realizēšanas. 2016. gada 1. jūlijā tiek noteiktas un apbalvo-
tas labākās komandas.

Konkurss tiks plaši atspoguļots sabiedriskajā televīzijā, kā arī 
reģionālajos medijos. 18 komandas izmantojot visus sev pieeja-
mos resursus un zināšanas darīs visu, lai pārspētu pārējos. Un pār-
spēt var tikai vienā veidā – radot visstraujāko izaugsmi.

Augstskolas apliecina, ka komandām tiks nodrošināts ievē-
rojams atbalsts no augstskolu puses, jo konkurss palīdzēs veidot 
augstskolu prestižu.

Kopumā viena komanda realizē 3 – 10 projektus vienā teritorijā 
50 000 – 500 000 EUR apmērā. Vairāk informācijas par konkursu 
– www.radamnovadam.lv

JAuNi PrāTi – JAuNAS iDeJAS!
Vēlos Jūs iepazīstināt ar 4 uzņēmīgiem un radošiem jaunie-

šiem, kas līdz 2016. gada 1. jūnijam, sadarbojoties ar Ķeguma 
novada pašvaldību, strādās pie mūsu novada izaugsmes!

Viņi ir likuši izaicinājumu paši sev un pieteikuši savu dalību 
konkursā „Radām Novadam”, pārstāvot komandu – „L – MKZ”!

iepazīstieties:
•	 Mārtiņš Mazlazdiņš – Šī personība ir apveltīta ar neticami po-

zitīvu domāšanu un attieksmi. Spēj saskatīt izeju vissarežģī-
tākajos apstākļos. Dod priekšroku kvalitātei. Komandas moti-
vators. Mārtiņš ikdienā izvēlas veselīgu dzīvesveidu. Fascinē 
sports un pašattīstība.

•	 Kintija Zarenko – Kintija ir dzīvespriecīga, sabiedriska, komu-
nikabla un atbildīga. Spēj aizstāvēt un argumentēt savu viedok-
li, kā arī pieņemt svarīgus lēmumus jebkurā dzīves situācijā. 
Raksturs ir tas, kas šo cilvēku nebeidzami virza uz priekšu. 
Intereses: nemitīga sevis pilnveidošana, jaunu zināšanu un 
prasmju apgūšana, literatūra, ceļošana. „Panākumi nav laimes 
spēle, tā ir attieksme!”

•	 Edgars Kriķis – Edgars studē bakalauru LU EVF Vadībzinībās. 
Dzimis aprīļa mēnesī, kas liecina par to, ka viņā mīt loģiskā 
domāšana, pašpārliecinātība par sevi, radošums un mērķtiecī-
gums. Tas viss viņu padara par optimisma pilnu cilvēku. Aiz-

raušanās ir saistīta ar sportu. Dejojis modernās dejas. Katru 
dienu attīsta sevi kā personību. Uzskata, ka dzīves jēga nav 
tikai eksistēt, bet arī virzīties uz priekšu, mācīties ko jaunu un 
garīgi pilnveidoties - ar tādu domu Edgars izdzīvo katru dienu.

•	 Laura Jamante – Uzticība un pašpārliecinātība – šie vārdi rak-
sturo Lauru. Viņa ir gatava pieņemt visus dzīves izaicināju-
mus un iespējas. Izcils sabiedrotais neaizmirstamos ceļojumos. 
Nebaidās ķerties klāt smagiem darbiem. Pabeigusi mūzikas un 
mākslas skolu. Pašlaik studē LU EVF. Kā hobijus varu minēt 
sporta aktivitātes un ceļošanu. „Citi paļaujas uz talantu, taču es 
saku tā: nemitīga atkārtošana ir izcilības atslēga!”
Viņi saka par savu komandu:
„Mēs esam četras unikālas personības, kuras kopā veido ko-

mandu „L-MKZ”.
Visi studējam Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības 

fakultātē. Specializējamies vadībzinātnē, mārketingā, tūrismā, kā 
arī organizācijas vadībā.

Ir vērts pieminēt un uzsvērt, ka katram no mums ir savs rak-
sturs, pieredze, intereses, zināšanas u.c. īpašības. Kāpēc mēs to 
stāstām? Jo tas mūsu komandu padara neatkārtojamu – jebkurā 
situācijā būs vismaz viens no mums, kurš zinās parādīt pareizo 
risinājuma ceļu kartē. 

Mūsu komanda ir maksimāli sagatavota darboties ar pilnu 
jaudu. Ilgstošus panākumus var izcīnīt tikai un vienīgi ar smagu 
darbu. Tas mūs priecē, jo aktīvi darboties ir mūsu ikdienas sastāv-
daļa. Nepārtraukta izaugsme, spēja pilnveidoties, domāt plaši, aiz-
rautība darbojoties, kā arī spēja rast inovatīvus risinājums. Esam 
apveltīti ar analītisku un brīvu domāšanu.  

Esam gatavi pierādīt sevi no dažādiem aspektiem. Strādā-
jam saliedēti, spējam uzklausīt un papildināt viens otru, kā arī no-
drošināt pozitīvu gaisotni.

Esam priecīgi par mūsu topošajiem kolēģiem un draugiem: 
Ķeguma novadu. Komandas darbs ir tas, kas tiek novērtēts vis-
augstāk un nes vissaldākos augļus. Tāpēc šajā stāstā sadarbība tiek 
augstu vērtēta. Super!

Latvija ir neliela valsts. Tomēr tas nestāv ceļā lieliem un 
maziem panākumiem. Atrast risinājumus un jaunas pieejas var 
vienmēr un visur. Redzēt to ko citi nesaskata, izdarīt to kas pā-
rējiem nav pa spēkam, izturēt pārbaudījumus un lepoties ar sa-
viem panākumiem! Tā mēs plānojam iekarot virsotnes. Piedosim 
„jaudu” brīžos kad neies viegli, celsimies kājās pie kritieniem, kā 
rezultātā nekad nepadosimies – viss ir iespējams tikai ja mēs tam 
noticam!

Kā jau visiem, arī mums ir vājās vietas. Atšķirībā no citiem, 
mēs tās uztveram, kā signālu apgūt ko jaunu. Un par to arī ir šis 
stāsts – pavisam cita uztvere un pieeja.

 Uzņēmējdarbība nav profesija – tas ir dzīves stils! Veiksmi 
gan Jums, gan mums!

Ja Tu esi jaunietis, kas vēlētos strādāt kopā ar viņiem, gūstot 
neizmērojamu pieredzi un vērtīgi pavadīt savu brīvo laiku, tad pie-
sakies – Mārtiņš Mazlazdiņš, mazlazdins.martins@gmail.com.

Vairāk informācijas – www.radamnovadam.lv

rADām NoVADAm AiCiNA – NāC Ar SAVu iDeJu!
Aicinām uz tikšanos ar Radām Novadam komandu – „L 

– MKZ”, uzņēmumus, zemnieku saimniecības, jauniešus, 
individuālos komersantus, pašnodarbinātos, cilvēkus kam ir 
biznesa ideja, bet vajag palīdzīgu roku vai padomu, kā savai 
idejai piesaistīt finansējumu un to ideju realizētu! Ķeguma tautas 
namā 6. maijā, plkst. 18:00, lai kopīgi atrastu veiksmīgākos 
risinājumus Jūsu biznesa idejas īstenošanai!

Plašāka informācija – antra.binde@kegums.lv

mailto:mazlazdins.martins@gmail.com
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Ķegumiete Biruta žagata saņēmusi
„Latvijas Pasta” atzinību

Trešdien, 9.aprīlī, Ķeguma pasta noda-
ļā bija svinīgs brīdis – pulksten 10.00 tur 
ieradās VAS „Latvijas Pasts” un laikraksta 
„Latvijas Avīze” pārstāvji, lai sveiktu vienu 
no vēstuļu konkursa „Mans pastnieks” uz-
varētājām – pasta operatori Birutu Žagatu.

„Latvijas Pasta” un „Latvijas Avīzes” 
organizētajā vēstuļu konkursā „Mans past-
nieks” tika noskaidroti klientu skatījumā 
labākie 2013.gada pastnieki un pasta opera-
tori katrā Latvijas reģionā. Kopumā kādam 
no tituliem tika izvirzīts gandrīz 100 „Lat-
vijas Pasta” pastnieku un pasta operatoru. 

Klienti savās vēstulēs akcentēja ne vien uz-
ņēmuma darbinieku profesionālās prasmes, 
bet arī cilvēciskās īpašības, kas ir pastnie-
ku un pasta operatoru darba neatņemama        
vizītkarte.

Ķeguma pasta nodaļas operatore Biru-
ta Žagata tika atzīta par labāko Zemgales 
reģionā. Žagata ir ilggadēja „Latvijas Pas-
ta” darbiniece, strādā jau kopš 1982.gada 
maija – tātad vairāk nekā 30 gadu. Šo pas-
ta darbinieci klienti un kolēģi raksturo kā 
apzinīgu un centīgu vadītāju, cilvēku, uz 
kuru var paļauties un kurš nekad neatteiks 
palīdzību līdzcilvēkiem, piemēram, pati 
aizvedot klientiem nepieciešamās lietas uz 
mājām, ja viņiem nav iespēju nokļūt līdz 
pasta nodaļai. Birutai ir nopietna attieksme 
pret uzticētajiem pienākumiem, un viņa 
vienmēr savu darbu izdara ļoti labi. Biruta 
ir ārkārtīgi nosvērta, mierīga, toleranta, prot 
uzklausīt citus, tādēļ klienti ne reizi vien ar 
darbinieci ir dalījušies arī savās personiska-
jās bēdās un priekos. Par B.Žagatu nekad 
nav saņemta neviena sūdzība.

Kā sarunā ar „OVV” atklāja titula        
ieguvēja – šī uzvara vēstuļu konkursā un 
saņemtā atzinība viņai ir ārkārtīgi liels un 

patīkams pārsteigums. B.Žagata šobrīd vēl 
nezina, kuri ir tie ķegumieši, kas par viņu 
uzrakstījuši vēstules konkursam. Akcijas 
rīkotāji gan solījuši vēlāk to atklāt un sūtī-
jumus ar labajiem vārdiem nogādāt arī vi-
ņai. Trešdien „Latvijas Pasta” un „Latvijas 
Avīzes” pārstāvji bija ieradušies Ķegumā, 
lai sveiktu viņu, pasniedzot Atzinības raks-
tu un vērtīgu balvu – dāvanu karti. Maijā 
apritēs jau 32 gadi, kopš viņa strādā pastā. 
Pirmie 10 gadi tika aizvadīti Ogres pasta 
nodaļā, bet nu jau 22 gadi – Ķegumā, kur 
viņa arī dzīvo. Šis nav pirmais apbalvo-
jums, ar kuru tiek novērtēts Ķeguma pasta 
nodaļas operatores darbs – 2007.gadā viņa 
saņēma Goda rakstu.

Biruta Žagata, kuras kolektīvs šobrīd ir 
palicis pavisam neliels (pasta nodaļā ir tikai 
divas darbinieces, jo visi pastnieki sūtīju-
mus saņem Lielvārdes pasta nodaļā, kur ir 
preses šķirošanas punkts), uzsvēra, ka viņai 
strādāt ir viegli, jo visi klienti ir ļoti labi un 
patīkami cilvēki – gan Ķeguma iedzīvotāji, 
gan caurbraucēji, kuri nereti iegriežas pasta 
nodaļā, kas atrodas pie paša autoceļa Rīga 
– Daugavpils. Par viņas darba augsto no-
vērtējumu Ķeguma pastniecīte visiem teic 
lielu paldies!

Ritvars Raits
Pārpublicēts no „oVV”

Ķeguma pasta nodaļas operatore Biruta Žagata
ar tikko saņemto Atzinības rakstu

Esam priecīgi par pavasari
Putniņi čivina, dienas kļuvušas ievērojami garākas, kas lie-

cina, ka pavasaris klāt. Pavasara elpa jūtama arī Mākslas skolā. 
Audzēkņi arvien naskāk strādā pie vēl nepabeigtajiem darbiem, jo 
tuvojas skates, pavasara izstāde un šogad pirmo reizi diplomdarbu 
aizstāvēšana 5. kursam. Vēl priekšā liels darbs, taču ceru, ka maija 
beigās skatītājus varēsim iepriecināt ar skaistiem diplomdarbiem.

Maijā uz Mātes dienu tautas namā tradicionāli tiks atvērta lielā 
pavasara izstāde. Izstādē ar saviem darbiem piedalīsies ne tikai 
bērni un skolēni, bet arī pieaugušo studijas dalībnieki. Izstādes at-
klāšana būs 12. maijā. Visi mīļi aicināti.

Šajā pusgadā notika Mākslas skolu Valsts konkurss arhitektūrā 
„Es. Telpa. Vide.”, kurā piedalījās arī visi Ķeguma klases audzēkņi 
no 1. līdz 4. kursam. Konkursa pirmā kārta notika Ogres Mākslas 
skolas ietvaros. Tajā uzvarēja mūsu Ķeguma klases 4. kursa meite-
nes Megija Ruise un Elizabete Avotiņa. Savā vecuma grupā viņas 
vienīgās pārstāvēja Ogres Mākslas skolu nākamajā kārtā, kas noti-
ka Rīgā. Un arī šeit guva brīnišķīgus rezultātus – 92 Mākslas skolu 
konkurencē ieguva 2. vietu, par tikai vienu punktu atpaliekot no 
1. vietas ieguvējiem (89 punkti no 90 iespējamajiem). Mēs esam 
lepni un bezgala priecīgi par Megijas un Elizabetes sasniegumiem. 
Ar 1. aprīli Saldus Mākslas skolā atvērta konkursā tapušo darbu 
izstāde. Tajā izstādīti 172 darbi, starp kuriem ir arī mūsu meiteņu 
veikums. 25. un 26. aprīlī Saldū būs Valsts konkursa noslēgums 
uz kuru dosimies arī mēs, skolotāji, un priecīgi saņemsim godam 
nopelnīto diplomu.

Pavasaris ir laiks, kad mākslas skolā mācībām 1. kursā var 
pieteikties jauni audzēkņi. Visi skolēni, kuri ir sasnieguši 10 – 12 
gadu vecumu (2002. – 2004. gadā dzimušie bērni), kuriem patīk 
zīmēt un veidot, var apdomāt, vai vēlas iegūt padziļinātu izglītību 
vizuālajā un plastiskajā mākslā. Mākslas skolā jāmācās 5 gadi un 
šeit apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, darbu materiālā, 
veidošanu un mākslas valodas pamatus. 5. kursā audzēkņi izstrādā 
diplomdarbu un saņem apliecību par skolas beigšanu. Iestājeksā-

meni notiks Ogrē, Mākslas skolā jūnija sākumā, toties mācības 
notiks Ķeguma tautas namā. 

Nav tālu arī vasaras brīvlaiks, tāpēc laikus var padomāt arī par 
tā saturīgu pavadīšanu. Ja patīk radoši eksperimentēt, radīt, zīmēt, 
veidot, tad skolas vecuma bērniem ir iespēja pieteikties uz vasaras 
radošajām darbnīcām, kuras notiek ik gadu Mākslas studijā. Šogad 
darbnīcas notiks 1 nedēļu jūnijā, 1 nedēļu jūlijā un augustā. 

Trešdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00 notiek vizuālās mākslas 
studija pieaugušajiem. Nodarbībās individuāli var darboties sev 
vēlamajā virzienā – var apgūt zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju. 
Savas idejas var realizēt gan krāsās, gan grafiski. 

Par visu, kas notiek mākslas skolā un studijā – nodarbī-
bām, vasaras darbnīcām gan bērniem, gan pieaugušajiem, ie-
stājeksāmeniem, u.c., sīkāku informāciju var iegūt zvanot vai 
rakstot: T. 29203293; ieva.lace@apollo.lv

Ieva Lāce,
mākslas studijas vadītāja

Megijas Ruises un Elizabetes Avotiņas makets „Mājoklis draugam”
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Pieci gadi „PĒRĻU” virtenē

Mazs, spītīgs smilšu graudiņš, kas nevēlas, lai straume to aiz-
nes, aizķeras gliemenē un izaug par mirdzošu pērli. Mazliet līdzī-
gi sācies arī Birzgales sieviešu kora dziesmotais mūžs. Ar tautas 
nama vadītājas Ritas Reinsones, diriģentes Mairas Līdumas un 
pagasta priekšsēdētāja Pāvela Kotāna atbalstu 2008.gada 15. sep-
tembrī uz pirmo mēģinājumu sanāca pulciņš Birzgales sievu un 
meitu. Vai tā bija vēlme saspringtajā valsts ekonomisko „burbuļu 
plīšanas” laikā „likt bēdu zem akmens un pāri iet dziedot”, tagad 
grūti pateikt. Bet minimālā programma – dziedāt savam priekam 
– īstenojās ļoti ātri.

5. aprīlī koris „Pērles” aicināja uz  piecu gadu jubilejas kon-
certu. Atnāca radi, draugi, dažas bijušās dziedātājas, atbrauca 
tālīni viesi – Kārsavas novada Mērdzenes pagasta sieviešu koris 
„Austra”, bet Lēdmanes pagasta dziedātājas pārstāvēja ansamblis 
„Stari”.  Rakstot par koncertu, es izteiktu  tikai savas emocijas. 
Tas man šķita egoistiski, tāpēc turpinājumā  vakara viesu un pašu 
jubilāru vērtējumi.

# Kopš Birzgalē ir „Pērles”, krasi mainījusies mana attieksme 
pret kora mūziku. Tagad ar prieku klausos visu vecumu dzie-
dātāju uzstāšanos. Dažreiz koncertos dungoju līdzi. Man patīk 
kora dziesmas.
# Jūs visas bijāt tik starojošas, laimīgas. Bet klausoties dziesmu  

„Mātes karogs”, nobirdināju pa asarai.
# Prieks, ka esat sastapušas labus draugus. Lai jums izdodas 

dziedāt ilgi, kā korim „Austra”, jo viņu diriģente Ināra Dov-
giallo teica, ka nākošgad svinama 45. jubileja. Tas ir ko vērts.
# Korī neesmu visus 5 gadus, bet tagad nezinu, ko darītu pirm-

dienu un piektdienu vakaros, ja nebūtu jāiet uz „Pērlēm”. Dzie-
dot es atpūšos.
# Izrādās, ka koša, dažādi apsieta šalle spēj izveidot ļoti pava-

sarīgu noskaņu. Jums izdevās! Dziesmu „Ezerzeme” gribējās 
dzirdēt vēlreiz...
# Žēl, ka savu meistarstiķi ar „Dzelzgriezēju” šoreiz mums ne-

parādījāt.
# Jaukas ir kora tradīcijas. Tad vēl kora prezidents, prezidenta 

kundze, finansu ministrs...
# Mūsu iedvesmotāja ir Maira , bet Inese –  labākā koncert-

meistare.
# Jūsu diriģente Maira tik labi izstāstīja kora, pagaidām īso, 

bet interesanto vēsturi. Ja vēl sekoja attēliem uz ekrāna un ap-
lūkoja stendus foajē, tad skaidrs, cik plašāku  pasauli „Pērlēm” 
pavērusi dziesma.
#  Mums patlaban ir neliels, bet darbīgs kolektīvs.
#  Jūsu koris meistarībā krietni izaudzis. Skanējums pārlieci-

nošs. Koncertā bijāt ļoti atraktīvas, ar prieka mirdzumu acīs.
# Paldies, ka aicinājāt ciemos. Atceļā līdz Mērdzenei dziedā-

jām. Ticam, ka īstenosies abu kolektīvu iecere, kas dzima, kad 
ballē dziedājām „Es ceru, ka mēs vēlreiz satiksimies”.

Šādus atzinumus dzirdot, sakot paldies Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājam R.Ozolam, izpilddirektorei N.Sniedzei, kultūras 
un sporta pārvaldes vadītājai D.Māliņai, novada domes priekš-
sēdētāja vietniekam P.Kotānam, tautas nama vadītājai Ritai, pā-
rējiem mūsu atraktīvajiem pašdarbniekiem, visiem, kuri bija ar 
mums svētku reizē, atzīstam, ka bez jūsu atbalsta, „Pērļu” dzies-
mu mirdzums būtu blāvāks. Nekas nebeidzas, bet strauji turpinās 
24.maijā – komponista, tautas dziesmu vācēja E.Melngaiļa 150.
jubilejas svinības Vidrižos, 13.jūlijā – Pasaules koru olimpiādes 
lielkoncerts Mežaparkā. Koris „Pērles” turpina dziedāt !

D. Melnūdre,
Kora „Pērles” 2. alts

Pārpublicēts no „Birzgales Avīzes”

Birzgales Mūzikas skolai 20 gadu
Laiks ir neapturams, un arī Birzgales 

Mūzikas skola jau var atskatīties uz 20 dar-
bības gadiem. Grūti rakstīt par savu skolu, 
kura ar milzīgām cerībām ir dibināta At-
modas pirmajos gados, laikā kad Birzgale 
bija ļaužu pilna, vietējā pamatskolā mācījās 
220 bērnu, piedzīvot pakāpenisku, bet no-
teiktu ģimeņu pārcelšanos uz saimnieciski 
aktīvākām dzīvesvietām vai pat ārzemēm, 
pārdzīvot reģionālo reformu un visbeidzot 
krīzi, kad pašvaldības finansējums bija vitāli 
svarīgs mūzikas skolas izdzīvošanai. Šodien 
mūsu audzēkņi ir no Birzgales, Ķeguma, 
Valles. Nodarbības un regulāri atskaites 
koncerti notiek gan Birzgalē, gan  Ķegumā.  
Laba sadarbība joprojām turpinās ar Ogres 
Mūzikas skolu.

Mūsu pirmsākumi meklējami jau 
1991./1992. mācību gadā, kad kļuvām par 
Ogres Mūzikas skolas filiāli, uzņēmām pir-
mos audzēkņus mācībām Birzgalē. Bērniem 
jau toreiz bija iespēja apgūt Klavierspēli un 
Pūšamo instrumentu spēli. Pēc pašvaldības 
rosinājuma un Pāvela Kotāna personīga 

atbalsta 1994. gada 1. janvārī tika atvērta 
patstāvīga skola. Mūzikas skolas un pagasta 
vecākā domas vienmēr ir sakritušas viedok-
lī, ka instrumentiem skolā jābūt pieejamiem 
tādā skaitā un kvalitātē, lai vecākiem to 
trūkuma dēļ nebūtu jāatsakās no savu bēr-
nu muzikālās izglītošanas. Tieši otrādi, šī 
iespēja – mācīties kādu instrumentu, būtu 
visiem, kas to vēlas.

No vienas puses esam tipiska Mazā Lau-
ku Mūzikas skola (65 audzēkņi), bet no ot-

ras puses netipiska, jo mūsu skolas audzēk-
ņiem ir iespēja spēlēt pašiem savā orķestrī 
– pūtēju orķestrī. Pūtēju orķestra izveide, 
kurā pamatu veido metāla pūšamie un sita-
mie instrumenti un, kā krāsas tiek izmanto-
ti flautu, klarnešu, saksofonu tembri, bijis 
sens, Birzgales Mūzikas skolas direktora 
kopš dibināšanas, Laimoņa Paukštes sapnis. 
Šī mērķa sasniegšana ir notikusi visu sko-
las pedagogu ciešā sadarbībā. Lielākā daļa 
mūsu skolas pirmklasnieku, savu muzikālo 
izglītību ir sākuši ar Klavierspēli. Sasnie-
dzot 3. vai 4. klasi, kad ir vispiemērotākais 
vecums uzsākt spēlēt pūšamos instrumen-
tus, mēs izvērtējam viņu piemērotību tālākai 
Klavierspēlei vai pāriešanai uz kāda pūšamā 
instrumenta apguvi (ja tāda nav bijusi izteik-
ta jau skolā iestāšanās brīdi). Arī pāreja no 
viena uz citu pūšamo instrumentu pie mums 
nav nekāds retums. Kopīgos meklējumos iz-
kristalizējas katra būtībai piemērotākais va-
riants. Tā audzēkņi atrod savu instrumentu, 
bet reizē iepazīstas arī ar citu pūšamo un pat 
sitamo instrumentu spēles principiem.

Mūzikas skolas darbinieku kolektīvs
pirms svētku koncerta
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Vairāki audzēkņi ir pabeiguši gan kla-
vieru nodaļu, gan pūšamo instrumentu no-
daļu, bijuši orķestra un arī kora dalībnieki. 
(Pirmskrīzes laikā). Nu jau vēsturisks ir 
fakts, ka mūsu skolā 9 gadus varēja apgūt 
arī vijoles spēli un vijolnieku ansambļa da-
lībnieki Viktorijas Ivanovas vadībā bija pat 
valsts konkursa dalībnieki.

Joprojām, pateicoties tradīcijām un uz-
ņēmībai, Klavieru nodaļas audzēkņi regulāri 
piedalās jauno pianistu konkursos Koknesē, 
Līvānos, Siguldā, Dobelē, Rīgā. Pūšamo 
un sitamo instrumentu nodaļas audzēkņi, 
bez piedalīšanās dažādos konkursos Rīgā 
Jelgavā, Ogrē daudz koncertē gan individu-
āli, gan orķestra sastāvā un ir bijuši vairāku 
Latvijas Dziesmu un Deju svētku dalībnieki. 
(Par to regulāri var lasīt ,, Birzgales Avīzes‘’ 
numuros.)

Šajā mācību gadā mūsu skolā Laimoņa 
Paukštes (metāla pūšamie instrumenti) va-
dībā strādā Sandra Siliņa (klavieres), Agita 
Lagzdiņa (teorija, koncertmeistare), Līga 
Paukšte (flauta), Antra Cukermane (mež-
rags), Aleksandrs Dribass (klavieres, kon-
certmeistars), Dimitrijs Grozovs (pūšamie 
instrumenti), Kārlis Paukšte (mūsu skolas 
absolvents, šobrīd māca sitamos instrumen-
tus). Par skolas tīrību un kārtību rūpējas 
Mārīte Kučinska un Olita Zeinvalde, bet 
stundu laikā par audzēkņu drošību rūpējas 
dežurante Inga Kokina. Lielu paldies sakām 
mūsu bijušajiem kolēģiem Dacei Lauriņai, 
Inesei Martinovai, Līgai Tīrumai (dzim. 
Čūderei), Ainai Pētersonei, Jūlijai Strodei, 
Lilitai Ronkai, Viktorijai Ivanovai, Lailai 
Miglānei, Dacei Pilmanei, Lindai Ivanovai 
un Mairai Līdumai par ieguldījumu Birzga-
les Mūzikas skolas audzēkņu izglītošanā.

Birzgales Mūzikas skolas beigšanas ap-
liecības, tās 20 pastāvēšanas gados, ir saņē-
muši 92 audzēkņi. Pavisam īsāku vai garāku 
laiku pie mums mācījušies 300 audzēkņi. 
Kāpēc tikai trešā daļa, ir saņēmuši skolas 
beigšanas apliecības? Viens no iemesliem ir 
tāds, ka esam profesionālās ievirzes mūzi-
kas skola, kuras uzdevums ir sniegt saviem 
audzēkņiem tādu zināšanu kopumu, lai viņi 
mūziķa profesijas izvēles gadījumā, varētu 
iestāties Mūzikas vidusskolās. Tas ir nāka-
mais pakāpiens pirms Mūzikas augstskolas. 
No otras puses dodam iespēju pēc iespējas 
lielākam bērnu skaitam iepazīties ar izprat-
ni par instrumentu spēlēšanu un attīstīt sevi 
caur daudzajām spēlēšanas procesā iesaistī-
tajām maņām: dzirdi, redzi, atmiņu, ritmu, 
koordināciju, sadarbību u.c. Lai sasniegtu 
augstu pakāpi, bez muzikālajām dotībām, 
jābūt arī tādām īpašībām, kā darbaspējām, 
uzcītībai, pacietībai, atbildībai. Ja iztrūkst 
kāda komponente, tad audzēknis pēc iepa-
zīšanās ar instrumenta spēles pašiem pa-
matiem, drīz vien spiests ,, mest plinti krū-
mos’’. Tomēr,  ne par vienu audzēkni mēs 
jau no pirmās tikšanās reizes nevaram teikt, 
ka ,,No tā izaugs lietas koks’’ vai, ka ,,No 
tā nekad nekas nebūs’’. Tāpēc mūsu skolā 
mācības uzsāk visi, kas vēlas apgūt instru-

mentu spēli, bet beidz tikai cītīgākie. Par 
profesionālu izglītību Mūziku izraugās vēl 
mazāk. No Birzgales Mūzikas skolas līdz 
šim to izvēlējušies: Jūlija Strode (dzim. 
Vaļevko), Kārlis Paukšte, Evita Reinsone,     
Uldis Siliņš.

Šobrīd Jāzepa Mediņa Mūzikas vidus-
skolā mācas Birzgales Mūzikas skolas ab-
solventi Laura Balabane un Zigurds Teik-
manis.

Kad dzirdam Birzgales jauniešu vokālo 
ansambli ,,Tikai tā‘’ vai redzam deju kolek-
tīvu ,,Dejotprieks’’, neaizdomājamies, ka 
lielākā daļa to dalībnieku ir Birzgales Mūzi-
kas skolas absolventi ar gadu garumā attīs-
tītu muzikalitāti, darbaspējām un atbildības 
sajūtu. Viņu dzīves ceļi sen jau nav kopā ar 
Mūzikas skolu, bet vēlme piedalīties, būt 
aktīviem, saņemt no dzīves papildus emo-
cijas, viņi nav zaudējuši. Par viņiem mums 
liels gandarījums un prieks.

Kad daudzus gadus atpakaļ Birzgales 
tautas nams iegādājās pirmo flīģeli, Dainis 
Saliņš (atjaunotā Birzgales pūtēju orķestra 
pirmais diriģents) nosauca šo iestādi par 
filharmoniju, tā liekot saprast, ka te blakus 
vokālajai mūzikai un dejas solim jāskan arī 
instrumentālajai mūzikai, ko nākotnē jārada 
pašu ļaudīm. Šobrīd tautas namā jau ir jau-
ns  flīģelis, tāpēc filharmonijas pieminēšana 
nav nejauša. 

Un tā, piepildoties agrākajiem vēlēju-
miem Birzgales Filharmonijā, šā gada 15. 
martā skanēja instrumentālās mūzikas kon-
certs ar moto ,,Šeit un tagad’’. To atskaņoja 
Birzgales Mūzikas skolas audzēkņi. Viņi 
rādīja savas spēles prasmes uz visdažādāka-
jiem mūzikas instrumentiem un visdažādā-
kajos sastāvos. 

Jauno flīģeli kā pirmās no Birzgales Mū-
zikas skolas audzēkņiem iemēģināja Sani-
ta Janoviča un Ketija Niedra atskaņojot A. 
Žilinska ,,Etīdi’’ un I. Arnes ,,Lietus valsi’’. 
Vēlāk koncerta gaitā savu sniegumu rādīja 
jaunie pianisti Valters Ruda klausītājiem 
uzburot L. Garūtas skaņdarbu ,,Vilks un 
izbiedētie putniņi’’, bet duetā ar savu sko-
lotāju Sandru Siliņu (kura aizvietoja sasli-
mušo Madaru Putāni), krāšņu ,,Rokenrolu’’. 
Sindija Puišele  ievadīja J. Ķepīša ,,Šūpuļa 
dziesmas atmosfērā’’, bet mūsu skolas ne-
senais absolvents Zigurds Teikmanis (šobrīd 
Jēkaba Mediņa Mūzikas vidusskolas 1. kur-
sa audzēknis)  emocionāli daudzveidīgi un 

pārliecinoši atskaņoja A.Kalniņa ,,Balādi’’.
Izcilu sniegumu dzirdējām jauno pūša-

mo instrumentālistu izpildītājumā: trompe-
tistu Mārtiņša Bezzubova A.Bullarda ,,Kar-
nevālu’’, Danielas Dišereites R. Vanderkoka 
,,Vegu”, Harija Puduļa V. A. Mocarta ,,So-
natīni’’, saksofonista Edmunda Skinderska 
V.Boisa ,,Gavoti’’, eifonista Haraldsa Pu-
ķes V. Ščolokova  ,,Joku’’, mežradznieka 
Klāva Kozlova V. A. Mocarta ,,Pavasara 
dziesmu’’, tubistu Evijas Skinderskas V.A. 
Mocarta ,,Zarastro āriju‘’ no operas ,,Burvju 
flauta’’ un  Ritvara Eglīša ,,R.Vanderkoka 
,,Antaris’’.

Klarnešu duets Daiga Kārkliņa un Ar-
nis Biķernieks atskaņoja R. Thugersona 
,,Nabodī roku’’. Patīkamu pārsteigumu 
sagādāja ķegumiešu ansamblis ar Vinetas 
Ulmanes (klarnete), Dāvja Vintuka (eifo-
nijs), Danielas Dišereites, Paula Rožkalna 
(trompetes) izpildīto melodiju no kinofilmas 
,,Titāniks’’. Flautistes Baiba un Raita Bon-
dares, Samanta Ziemele, Elīna Kovaļonoka, 
Kristiāna Tretjakova, Tīna Kurpniece, Laura 
Teikmane spēlējot ansambļos mūzikā atklā-
ja Latviešu tautas dziesmu ,,Mēs bijām div 
māsiņas”, ,,Es redzēju jūriņā’’ un ,,Zvirbuli, 
zvirbuli’’ krāšņumu, kā arī ,,Jūrnieku dejas 
‘’ jautrību. Leldes Braunšteinas, Sintijas 
Priedītes flautu duets dāvāja klausītājiem 
L. Bokerini ,,Menueta’’ burvību. Kvarteta 
dalībnieku Ričarda Ķibilda, Harija Puduļa 
(trompetes), Haralda Puķes (eifonijs ) un 
Ritvara Eglīša (tuba) izpildījumā dzirdējām 
D. Elingtona ,,Satin Doll”. Saspēlē vienojās 
arī Ričijs Cīrulis un Haralds Puķe atskaņojot 
uz ksilofona S. Džoplina ,,Laika kavēkli’’. 
Neatsverams atbalsts visiem solistiem bija 
koncertmeistars Aleksandrs Dribass.

Koncertā kulminācija bija pūtēju orķes-
tra priekšnesumi, kad tika atskaņoti G. H. 
Hendeļa Maršs no operas ,,Skipione’’, G. 
Ordelovska ,, Namdaru rotaļa’’ S. Grīnber-
ga ,,Funkytown’’,  Luigi di Ghisallo ,,Litt-
le Brown Jug’’ un Jonesa skaņdarbs ,,Soul 
Bossa Nova’’. Birzgales Mūzikas skolas 
vēsturē šī jau ir ceturtā pašu izaudzinātā 
pūtēju orķestra paaudze, kurai līdz skolas 
beigšanai vēl vairāki gadi un arī iespēja pa-
pildināt savas instrumentu spēles iemaņas. 

Par to, ka svētki izdevās, sakām lielu 
paldies visiem koncerta dalībniekiem un arī 
klausītājiem, kuri ar lielu uzmanību visā pie-
dalījās. Paldies Ķeguma novada pašvaldībai 
par materiāla atbalsta piešķiršanu jubilejas 
organizēšanai. Paldies visiem, kam kopā ar 
mums ir svarīgi, lai nākamā paaudze izaug 
atbildīga un vispusīgi izglītota.

Skaņu pasaule, kuru rada muzicēšana, ir 
visīsākais ceļš uz prieku savā sirdī un tuvākā 
apkārtnē.

Līga Paukšte, 
Birzgales mūzikas skolas skolotāja

Pūtēju orķestris kopā ar Birzgales mūzikas skolas 
direktoru un diriģentu Laimoni Paukšti 
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Par G.F.Stenderu  un vēl...

Atzīmējot 18. gadsimta ievērojamā li-
terāta, mācītāja Gotharda Frīdriha Stendera 
300. jubileju, visā Eiropā organizē vērtīgas 
zinātniskas konferences. Kā jau esmu rakstī-
jusi, Latvijā tiks izdota arī jubilejas euro mo-
nēta . Par to, ka Lindes – Birzgales draudzē 
G.F.Stenders  ir kalpojis no 1744.  līdz 1753.
gadam Birzgales baznīckalnā liecina piemi-
ņas akmens. Lai tiktos ar filoloģijas doktori 
Zigrīdu Frīdi, kuras sarakstītajā  monogrāfi-
jā „Latvis” izsekots jubilāra radošās dzīves 
gaitām, marta nogalē Birzgales tautas namā 
pulcējās neliels, bet novada vēsturē ieintere-
sētu ļaužu pulciņš.

Viešņa atzīmēja, ka Lindes – Birzgales 
luterāņu draudzi G.F.Stenders pārņēma visai 
jauns – tikko bija apritējusi 30. gadskārta, 
nodibināta ģimene, piedzimis dēls Alek-
sandrs, kuram drīz piepulcējās 3 māsas – 
Eva Elisone, Johanna Doroteja un Anna Ma-
gdalēna Elizabete. Stenders ne tikai apzinīgi 
pildījis garīdznieka amata pienākumus, bet 
arī tulkojis, dzejojis, no jauna pārstrādājis 
baznīcas dziesmas, rūpīgi studējis latviešu 
valodu un daudz zīmējis. Viņš tiek minēts kā 
iespējamais attēlu autors G.Manceļa „Jaunas 
latviešu sprediķu grāmatas”(1746) ceturta-
jam izdevumam. Birzgalē tapuši  interesanti 
zīmējumi 1754. gadā izdotajai „Kurzemes 
jaunai un pilnīgai dziesmugrāmatai”. Grez-
nais izdevums ar īpašu Polijas karaļa atļauju 
tika iespiests Kēnigsbergā.

Stenders Birzgalē cītīgi vācis un siste-
matizējis latviešu valodas leksiku, ieklausī-

jies izrunā, tautas izteicienos, sakāmvārdos 
,dziesmās un mīklās. Šī interese veidojusi 
labu pamatu visiem jubilāra literārajiem sa-
cerējumiem. Piemēram, radošais darbs pie 
pirmā publicētā laicīgā dzejoļa latviešu lite-
ratūrā – atdzejotās dabas odas „Rāms laiks 
pēc pērkona briesmas”(1753) un pie „Baz-
nīcas dziesmām” (1754) ir attiecināms uz šo 
viņa dzīves posmu.

Tikšanās reizē vērtīgu dāvinājumu saņē-
ma Birzgales bibliotēka. Z. Frīdes grāma-
ta „Ienes sveci istabā. Latviešu literatūras 
veidošanās aspekti 19. gadsimta 1. pusē” 
tagad pieejama pagasta lasītājiem. Izdevu-
mā arī par Lindes – Birzgales draudzes mā-
cītāja Lībegota Otto Konrāda Šulca (1772 
– 1840) dēlu Rūdolfu Šulcu (1807 – 1866). 
Viņš darbojies Jelgavā, bijis pilsētas latviešu 
draudzes mācītājs. 1849. gadā kļuva par laik-
raksta „Latviešu Avīzes” redaktoru. R.Šulca  
laikā avīzes pasūtītāju  skaits pieauga no 200 
līdz 4000.

 Interesants jaunums (vismaz man!) bija 
Zigrīdas kundzes stāstījums par pagasta iz-
glītības vēsturi. Birzgales skola gatavojas 
šoruden svinēt 165. jubileju, bet ... izrādās, 
ka jau 1790. gadā (tātad pirms 224 gadiem) 
Jelgavā, grāmatizdevēja J.F.Stefenhāgena 
spiestuvē izdota skolotāja Jakoba Melhiora 
Volfa (1753 – 1828) grāmata „Jauna ABeCe. 
Godīgiem tēviem un mātēm in viņu jauniem 
bērniem par labu sarakstīta no Lindes in 
Birzgales skolmeistera J.M.Voff”. Vai  sko-
lotājs strādājis Lindes muižā, jeb arī pārklau-
šinājis zemnieku bērnus, to nezinām.

Internetā ar interesi sekoju, kā jaunas 
bilžu ābeces tapšanā piedalās Latvijas bērni 
un jaunieši. Rūpīgi iepazinuši G.F.Stendera 
„Bildu ābici”, viņi centušies uz interaktīvās 
tāfeles veidot mūsdienīgus zīmējumus, bet 
daudzi tekstos saglabājuši pa kriksītim no 
jubilāra 18.gadsimta izteiksmes veida. Ja es 
būtu žūrijā, tad balvu par aktivitāti novēlē-
tu Sunākstes pamatskolai, jo tur ļoti sirsnī-
gus darbus zīmējuši gandrīz visi audzēkņi. 
Žēl, ka mūsu skolā šis rosinājums neguva             
atbalstu...

D.Melnūdre
Pārpublicēts no „Birzgales Avīzes”

Zigrīda Frīde, saņemot apsveikumu, priecājas, ka 
Aivara Sniedzes sniegtie ziedi  saplaukuši Lindes pusē

ZEMES
STUNDA
ĶEGUMā

Zemes stunda ir lielākais klimata tēmai 
veltītais pasākums, kāds jebkad noticis, pir-
mo reizi arī Ķegumā notika īpaši veltīts pa-
sākums šai akcijai. 

Pasaules dabas fonds aicināja ikvienu 
iedzīvotāju, uzņēmumu, pašvaldību, valdību 
simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu 
stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi 
draudzīgākai rīcībai ikdienā. Uz šo aicināju-
mu atsaucās Zane Zemniece un Antra Binde, 
kuras bija pasākuma „Zemes stunda Ķegu-
mā” iniciatores. 

Zemes stunda notika 29. martā no plkst. 
20:30 – 21:30. Ķeguma tautas nams iegu-
va pavisam citu gaisotni, kad tika izslēgts 
mākslīgais apgaismojums visā tautas namā 
un telpas izgaismoja tikai sveces. Uzaici-
nātie mākslinieki: Dace Priedoliņa, Signe 
Trence, Artūrs Kovaļevskis, Gabriela Terēza 
Zaķe izpildīja dziesmas, sniedzot sirsnīgu, 
pārdomu pilnu koncertu neformālā gaisotnē. 
Dziedāja arī Antra Binde. Pasākums ieguva 
tik mierīgu un maigu noskaņu, ka nemaz 
negribējās atkal slēgt gaismas slēdžus. Liels 
paldies pasākuma dalībniekiem un apmek-
lētājiem. Mīlēsim un saudzēsim savu zemi! 

Inese Marcinkiana

Cik interesanta profesija!
Laika gaitā mūsu skolēni iepazinušies ar 

daudzām interesantām profesijām, reizēm 
par tām stāstījuši mammas, tēti, vettētiņi vai 
vecmāmiņas. Bet, ja to dara īsti sava amata 
meistari, tad viņus vērot un darboties līdzi 
pašiem ir ļoti interesanti.

Tā 31. marta klases stundā 1. – 6. kla-
šu skolēniem bija iespēja tikties ar Vents-
pils stikla pūtējiem Arni un Valdi. Viņi gan 
stāstīja par savu interesanto uzņēmumu, 
gan rādīja paraugdemonstrējumus, gan ļāva 

karsēt stiklu un to pūst arī visiem mums, 
kuri to gribēja. Pamēģināja kā zēni, tā mei-
tenes un arī dažas skolotājas. Skolēni arī 
labprāt iegādājās mazus suvenīrus no stikla. 
Viesu grāmatā abi puiši raksta: „Stāstījām 
bērniem un skolotājiem par interesantajām 
stikla pārvērtībām, mācījām pūst stikla 
burbuļus un nodemonstrējām, kā speciāls 
stikls pārtop skaistā mākslas darbā, mazā 
stikla sunītī. Ļoti draudzīga publika un 
gudri bērni.” 4. b klases skolēnam Dāvim Vintukam acis spīd
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Skolēnu idejas – pie
kafejnīcas galdiņiem

Nemaz nezināju, ka jau sen – vidusskolas sākumā – diskusijas 
pie apaļā galda bijušas ierasta lieta. Šogad mēs, Skolēnu padomes 
dalībnieki, izlēmām tādas atjaunot. 

Pirmajā reizē 27. martā mēs pulcējāmies skolas zālē, kur 7 da-
žādi galdiņi bija pārklāti ar lielu papīru, uz kura uzrakstīts temats, 
par kuru var ģenerēt idejas. Old Cafe metode radās Francijā un 
iepatikās arī mums. Idejas neformālā veidā raisās labāk. Pie gal-
diņa viens cilvēks savāc idejas no visiem un tad iegūto apkopo un 
prezentē.

Spriedām par 7 jautājumiem: kādai jāizskatās skolai pēc re-
monta, kā skolēnus padarīt aktīvākus, kas patika vai nepatika šī 
gada pasākumos, kā panākt skolēnu drošību skolā un labas savstar-
pējās attiecības, jaunas idejas skolas pasākumiem, kā popularizēt 
Skolēnu padomes darbību skolēnu vidū.

Bija interesanti, radās daudz jaunu ideju. Tās visas  glīti ap-
kopotas un izlasāmas Skolēnu padomes stendā. ja interesē, nāciet 
iepazīties arī jūs!

Ketija Katrīna Atare, 
Skolēnu padomes prezidente

Sapnis pacelties spārnos
Sapnis pacelties spārnos kā putnam ir tikpat sens kā pati cilvē-

ce. Tepat kaimiņos, Lielvārdē, daudzi jauni puiši īsteno savus sap-
ņus – lido, lai palīdzētu cilvēkiem viņu nelaimēs un grūtos brīžos. 
Viņi sargā debesis, lai arī citi varētu pacelties spārnos.

Arī mūs, 4.a u 4.b klases skolēnus un audzinātājas, ieinteresēja 
uzaicinājums tuvāk aplūkot, kas tad īsti notiek Gaisa spēku bāzē 
„Lielvārde”, tāpēc  28.martā, Atvērto durvju dienā, devāmies turp.

Redzētais neatstāja vienaldzīgu nevienu. Gan puiši, gan mei-
tenes izmēģināja ietērpties bruņu tērpos, mērķēt ar īstu ieroci, no-
vērot apkārtni, un kur tad vēl iespēja pasēdēt blakus helikoptera 
vadītājam īstā gaisa kuģī. 

Mēs pārliecinājāmies, ka glābēju helikopteri ir pietiekami lie-
li, jo visi tur varējām sakāpt reizē. Interesanti bija pašiem redzēt 
visu glābēju aprīkojumu un noklausīties interesanto stāstījumu ar 
dažādiem atgadījumiem. Vēl uzzinājām, ka, lai kļūtu par helikop-
tera pilotu, divi gadi jāmācās, un to var izdarīt nevis Latvijā, bet 
Ukrainā.

Redzējām arī jaunos skrejceļus, kas domāti NATO gaisa spēku 
lidmašīnām un speciālo tehniku to uzturēšanai. 

Mums visiem ļoti patika šī jaukā piektdienas pēcpusdiena!     
Iespējams, arī mūsu puišiem dzima sapnis par lidošanu...

Māra Andersone, 
4.b klases audzinātāja

Ierocis piestāv arī mūsu meitenēm

4.b klases skolēni pacelties spārnos – gatavi

Uzzināt vairāk par
NATO – interesanti

Šajā gadā NATO atzīmē desmit gadu jubileju, kopš Latvija ir 
tās dalībvalsts, tāpēc, lai vairāk uzzinātu par to, cik droši varam 
justies savā zemē, kādi ir organizācijas mērķi un uzdevumi, 
aicinājām ciemos Ārlietu ministrijas vecāko referentu Pēteri 
Filipsonu, kurš izvērstā prezentācijā un stāstījumā atbildēja uz 
visiem mūsu jautājumiem. Uzmanīgākie skolēni ieguva arī nelie-
las Ārlietu ministrijas sarūpētas balviņas. Savukārt P. Filipsons, 
kurš ir arī Lielvārdes vidusskolas absolvents, mūsu Viesu grāmatā 
ierakstīja šādus vārdus: „Paldies par silto uzņemšanu un atsaucību! 
Jau skolas gados tiek ielikti pamati cilvēka attieksmei pret valsti, 
tās drošību un labklājību. Priecājos, ka bija iespēja pārrunāt jautā-
jumus, kas saistīti ar Latvijas drošību un dalību NATO ar Ķeguma 
skolēniem!”

P.Filipsons, veicot ierakstu skolas Viesu grāmatā
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Mūsu koriem – lieliski panākumi!
Cik trauksmains pavasaris skolā – skate 

seko skatei, mēģinājums – mēģinājumam! 
Un nav lielāka prieka par to, ka ieguldītais 
darbs vainagojies panākumiem.

Jā, mūsu skolas kori ir pārdzīvojuši vis-
visādas organizatoriskas nebūšanas, taču 
visu trīs vecumposmu koristi atgriezušies 
no skatēm Ogres Kultūras centrā ar iegū-
tu I pakāpi un tīrā skanējumā nopelnītiem     
punktiem.

Tikko ar uzvaru mājās pārbrauca 1. – 
4 klašu koris (Paldies skolotājai Marijai 
Sprukulei un studijai „Blitze” par jaunajiem 
koncerttērpiem!) Paldies arī mammām par 
līdzdalību skolēnu pieskatīšanā!

Ja pagājušajā gadā skolēni lielisku uz-
varu sasniedza, 5. – 9. klases korim dziedot 
kopā ar Birzgales skolas dziedātājiem, tad 
šogad, skolotājiem mainoties, veidojas sa-
draudzība ar Lielvārdes vidusskolu. Punktu 
ziņā labākais skanējums Ogrē. 25. aprīlī 5. 
– 8. klašu koris turpinās apliecināt savu va-
rēšanu Vidzemes reģionā Cēsīs. 

Savukārt 9. – 12. klašu jauktais koris 
jau sevi pierādīja, gūstot uzvaru (I pakāpes 
diploms) 9.IV Cēsīs!Paldies abu apvienoto 
koru pedagogiem Antonijam Kleperim un 
Evitai Konušai par neatlaidību un atvērtību 
sadarbībai!

Paldies abu skolu direktoriem par at-
balstu, virtuves darbiniecēm par skolēnu 

ēdināšanu! Lai mūsu sadarbība auglīgi tur-
pinās arī nākamajā mācību gadā! Dziedātā-
ji tikai tagad ir iesiluši, viņiem vēl vairāki 
koncerti šajā mācību gadā priekšā. 

Masļeņicas ieskandināšana ĶKV
Šogad Latvijas skolās norit Eiropas gads, tāpēc arī mēs, Ķegu-

ma komercnovirziena vidusskolas skolēni, nolēmām painteresēties 
par kādu citu latviešiem līdzās esošu kultūru. Tā septembrī uzņē-
mām viesus no Rīgas Lietuviešu vidusskolas, bet 14. martā, tieši 
pirms pavasara brīvlaika, skolēni no 6.līdz pat 11.klasēm kopā ar 
aizrautīgo skolotāju Ināru Kovaļčuku kopīgi sniedza priekšstatu 
visiem skolas skolēniem un skolotājiem par pareizticīgo svētku – 
Masļeņicas – jautro svinēšanu. Kā rādīja priekšnesumi, Krievijā 
svētkus svin veselu nedēļu pirms lielā gavēņa. Katrai šīs svētku 
nedēļas dienai ir savs nosaukums un īpaša nozīme.

 Piektdienas pēcpusdiena izvērtās ļoti sirsnīga un jestra. Iesais-
tījās ikviens! Katrs brīnišķīgā pasākuma apmeklētājs varēja gan 
uzzināt daudz ko jaunu, gan ievērojami uzlabot savu garastāvokli. 
Visiem dziedot līdzi, skanēja častuškas, tika spēlētas aizraujošas 
spēles un lasīta dzeja, visu papildināja Vladimira Gorohova spē-
lētās harmonikas. Arī skolas aktu zāles tautiskais, šiem svētkiem 
raksturīgais noformējums ar patvāri, barankām un daudz ko citu 
lika visiem sajust svētku atmosfēru. Pēc sagatavoto priekšnesumu 
beigām visi devās ārā, lai dedzinātu salmu lelli un turpinātu svētku 
spēles, bet pēc tam sekoja svētku garšīgā daļa – visi gājām uz sko-
las ēdnīcu, kur mūs gaidīja pašu ceptās pankūkas ar karstu, kūpošu 
tēju un barankām. Šī piektdiena tiešām ir aizvadīta ļoti patīkami 
un paliks visu atmiņās vēl ilgi. Ceram, ka turpmāk mūsu skolā šie 
svētki tiks svinēti katru gadu! Liels paldies par lielo ieguldīto darbu 
skolotājām, īpaši – Inārai Kovaļčukai, skolēniem un mūsu viesim 
– Vladimiram Torohovam! Gerda Kočkere, 

9.b klases skolniece

Paldies Dacei Māliņai par sagādātajiem krievu tautas tērpiem!

Diriģente M.Sprukule un sapostie mazie dziedātāji vēl 
pirms pirmā akorda

Valmieras ģimnāzijas zālē apvienotajam jauktajam 
korim labi skan pat klusiņām

Kad cits citu satiekam, 
izsakot vārdos
vai klusējot,

savu attieksmi paužam
pret to, ko zinām,
un pret to, ko pat 

neapjaušam.
Nezināt arī ir attieksme.

Dzīvot –
 un dzīvot patiesi –
 ir Tava godīga attieksme
 pret sevi un ļaudīm,
 mīlu, darbu 
 un dzīvi.

Citam neprasi,
 sevī skaties, 
 kāda ir TAVA  ATTIEKSME.
Tava.

(Z.Purvs)
17.04.2014. ĶKV

Drastiskas
domas
No sava dzīves ceļa
Nevar atteikties,
Laiks ietinis to
Liktens rullītī,
Un tur mūs visus
Savā aizgaldā –
Vai ērglis Tu,
Vai sprigans bullītis.
No sava dzīves ceļa 
Nevar atteikties,
Vien nevajag pa to
Kā tārpam lodāt.
Un kas to zin’ – var
Daudz kas mainīties,
No jauna tiksim
Veiksminieka godā –

Ar šiem drastiskajiem Kornēlijas Apškrūmas vēlējumiem 
sakām milzīgu paldies mūsu ilggadīgam skolas direktoram  
eDgArAm ViŅĶim 
par ieguldījumu skolas attīstībā 15 gadu garumā un kopīgi 
piedzīvotajiem daudzveidīgajiem dzīves mirkļiem.

Cieņā – Ķeguma komercnovirziena vidusskolas kolektīvs

Izglītības dzīves
noteicējiem Ķegumā



3. Ķeguma atklātais florbola
čempionāts ir noslēdzies!

Par 3. vietu cīnījās:
Birzgale – Tīnūži (6:10), (J.Siliņš 2, J.Tretjakovs 1+2, A.Arājs 1+1, 

Kr.Rubins 1, J.Strazdiņš 1 – R.Zemzāle 4+1, M.Vilks 4, R.Aleksejevs 
1+3, R.Zārds 1+1, M.Balodis 0+1).

Birzgaliešiem atkal pārāk daudz ielaistu bumbiņu no vārtu priek-
šas... un pierādījums tam, ka pirmā vieta regulārajā čempionātā vēl 
negarantē veiksmi arī izslēgšanas spēlēs. Otro gadu pēc kārtas sāpīgā 
4.vieta.

Par 1. vietu cīnījās:
Gaisa Spēki – Lielvārde U14 (9:4), (I.Kleinbergs 3+1, N.Kīsnics 

3, M.Bite 2, A.Kusiņš 1+2, J.Kalniņš 0+1, J.Kazenko 0+1 – 
N.Blumfelds 2, R.Žukelis 1+1, M.Polis 1, M.Giņko 0+1).

Pelnīta uzvara Gaisa spēku komandai, kura iespēlējās tieši čem-
pionāta laikā, ar katru spēli jūtoties arvien komfortablāk ,,mazajā’’ 
laukumā, bez variantiem apspēlējot ,,jauniešus”, kuru trenerim kārtējo 
reizi vajadzētu pamācīties savaldību, arī zaudējot spēli.

Čempionāta rezultatīvākais spēlētājs – Imants Kleinbergs – 27 
punkti (16+11).

Rezultatīvākie citās komandās:
Rūdis Žukelis ( LU14) – 21 punkts. Rihards Aleksejevs ( T ) – 23 
punkti. Juris Tretjakovs (B) – 25 punkti.

Gaidīsim vasaras florbola sezonu!

Pirmās vietas ieguvēji, komanda „Gaisa Spēki”

Volejbola MIX nakts turnīrs
29. marta vakarā Birzgales sporta zālē piecas komandas turpināja cīņu 

2. nakts MIX volejbola kārtā , par turnīra kopvērtējuma uzvarētāju godu.
Pirmajā kārtā uzvaru izcīnīja Jēkabpils komanda, 2.vietā – Ķegums, 3 – 

KRK komanda.
Šoreiz uzvarētāju medaļas kaklā kāra komanda "Gandrīz līderi", otrie – 

Jēkabpils , trešie – Hakuma Mattata (Rīga).
Savelkot rezultātus par abām divām kārtām ,kopvērtējuma kausi tika 

sadalīti sekojoši:
1. ,,Jēkabpils’’. 2. ,,Gandrīz Līderi’’ (Raivis Ozoliņš, Raitis Kuks, Lie-
ne Linde, Agris Lūsis, Inta Agriņa, Dita Agriņa, Māris Grants). 3. ,,Ķe-
gums’’ (Dace Pavlovska, Mārtiņš Strauss, Anita Bērsone, Uģis Žeive-
nieks, Maritana Strode, Deivids Strazdiņš, Eduards Viļums). 

Trešās vietas ieguvēji komanda ,,Ķegums’’

Otrās vietas ieguvēji komanda ,,Gandrīz Līderi’’

Noskaidroti Ķeguma
novada čempioni

5. aprīlī uz novada čempionātu galda tenisā pulcējās diemžēl 
mazs dalībnieku skaits. Nesagaidījām ne novada labākos spēlētā-
jus no vidusskolas, ne pārējos novada spēlētājus. 

Veterānu grupā startēja 5 dalībnieki. Veiksme pavadīja 
M.Aizsilnieci, sudraba medaļa – A.Aizsilniekam, bet bronzas me-
daļa – Č.Salcevičam. Spēcīgāko grupā medaļas savā starpā sadalī-
ja – Dz.Borozinskis, J.Pivors un V.Griņēvičs.

Šai pašā dienā spēkiem mērojās arī šautriņu metēji, kur rezultā-
tu izšķīra dalībnieka precizitāte 30 metienos. 15 dalībnieku konku-
rencē pārliecinoši 252 punktus sameta J.Kantoris, iegūstot novada 
čempiona titulu, vicečempions – E.Bilders, bet bronzas medaļa 
– Dz.Borozinskim, 4. – 6. vietas ieguvējus noskaidroja tikai pēc 
labākā metiena, jo visiem trijiem samesto punktu skaits izrādījās 
vienāds. 4. vieta – T.Gailītim, 5. vieta – V.Brinkam, 6.vieta – V.
Griņevičam.

Vēlēsim labu veiksmi republikas veterānu 51. Sporta spēļu sa-
censībās – dambretistiem un šautriņu metējiem – 26. aprīlī Baus-
kā, šahistiem un svaru stieņa spiešanas sacensību dalībniekiem – 
17. maijā Kuldīgā, novusistiem – 24. maijā Aizputē.

Noslēgusies Ķeguma novada 
Domes kausa izcīņa zolītē 
2013./2014. gada sezonā

Individuālajā vērtējumā ar 98 punktiem uzvaru izcīnīja Ilmārs 
Vojaks Birzgales komanda. 

2. vieta. Guntis Liepa 97 punkti, Bārbeles komanda.
3. vieta. Ilgonis Dzendoleto 87 punkti, Bauskas komanda.
4. vieta. Uldis Ķibilds 85 punkti, Birzgales komanda.
5. vieta. Agris Bergmanis 83 punkti, Bauskas komanda.
6. vieta. Jānis Jēkabsons 77 punkti, Birzgales komanda.

 Komandu vērtējumā ar 272 punktiem   1. vietu izcīnīja Birz-
gales komanda.

2. vieta Bauskas komandai – 244 punkti.
3. vieta Bārbeles komandai – 194 punkti.
4. vieta Salaspils komandai – 81 punkts.
5. vieta Ķeguma komandai – 71 punkts.
6. vieta Mālpils komandai – 70 punkti.
7. vieta Ķekavas komanda – 65 punktiem.

Sacensību galvenais tiesnesis,
 Uldis Ķibilds
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Mūžībā aizgājuši
Un, kad tavās pļavās

Pavasarī puķes plauks,
Ar putnu dziesmām jaukām
Tavs ceļš mūs tālāk sauks. 

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos mūžībā aizgājušos:

gunta Priede (1943)
Ksaverijs Vaivods (1921)

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Dace Kauliņa (1937)
irēna Drevinska (1953)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Ziedi, dāvanas, saimniecības preces, 
kanceleja, bērnu rotaļlietas u.c.

Šī gada 17. maijā startēs 5. Ķeguma velo maratons                   
– veselīgs un interesants aktīvās atpūtas velopasākums 
pieaugušajiem ar ģimenēm, bērniem un jauniešiem.

Tā nav tikai MTB (kalnu divriteņu) 
sacensība, tā ir vieta, kur, pavadot lai-
ku brīvā dabā, ir iespēja iepazīt savus 
draugus un kolēģus no cita skatpunkta. 
Milzīga kopības sajūta mijās ar adrena-
līnu un azartu, cīņā ar draugiem un ko-
lēģiem, radot neizmirstamas emocijas 
un atmiņas. Sacensības ir piemērotas 
ne tikai profesionāliem riteņbraucējiem 
un sportistiem, bet arī jebkuram sporta 
entuziastam, riteņbraukšanas fanam, 
sportisku ģimeņu visu vecumu locek-
ļiem un piedzīvojumu meklētājiem.

Sacensību centrs un starta vieta būs 
Ķeguma Zelta Zirga motocentrā. Trase 
būs izveidota šķēršļotā apvidū ar meža 
ceļiem un takām. Trases maršrutā ir 
iekļautas vairākas jaunas, līdz šim velo 
sacensībās nebrauktas vietas. Dalībnie-
kiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotas 

distances: 58 km sporta distance (divi 
apļi), 29 km tautas distance (viens ap-
lis). Pašiem mazākajiem tiks organizēts 
bērnu 300 – 1500 m velobrauciens.

Sacensību programma:
10.00 – 11.45 Dalībnieku ierašanās, 
reģistrācija, distances apskate un 
iesildīšanās
12.00 Starts sporta distancei (58km)
12.10 Bērnu brauceni
13.20 Starts tautas distancei (29km)

Vairāk informācija par
maratonu mājas lapā

www.velokross.lv/kegums

Sacensību organizātors,
 Jānis Priževoits

4. maijā plkst. 11.00
Ķeguma bibliotēkā

LEKcIJA

„SAVVAĻAS APTIEKA”
Būsim kopā ar ventiņu stāstnieci

un zāļu sievu LĪGU REITERI
Uzzināsim kā būt veselam un citas 
gudrības par ārstniecības augiem

Ieeja bez maksas
Sieviešu klubs „Ķeguma Saulespuķes”

Seminārs organizēts Ķeguma novada NVO
atbalsta fonda ietvaros

Tomes TauTas namā
10. maijā plkst. 15.00

Veltījums mātes dienai
annas sakses

„PASAKU ZIEdU PUšĶIS”
Piedalās Tomes tautas nama
bērnu – jauniešu kolektīvi

ieeja brīva

sestdien, 17. maijā
BirzgAlEs muzEjs „rūĶi” 

aicina uz muzeju  naKti
„cauR  dzintaRu  Pasauli  ieRaudzīt...”
•	 tikšanās ar žurnāla „Citāda Pasaule” radošo komandu

•	 darbnīca „Izgatavo savu rotu”
•	 Birzgales  mūzikas skolas pūtēju orķestra uzstāšanās

•	 izjādes ar zirgiem
•	 Zemessargu lauku virtuvē gatavotas vakariņas

Sākums plkst.19.00                       Ieeja bez maksas

Varbūt tieši teV blakus ir kāds,
kurš ir pelnījis, lai Viņu sVeiktu,

tāpēc neesi Vienaldzīgs un
uzraksti labus Vārdus.
 Šogad 07.06.2014.

Ķeguma novada svētkos
sveiksim iedzīvotājus, 

sekojoŠās nominācijās:
• „LABAIS GARIŅŠ”

• „MANS DRAUGS, MANS KOLĒĢIS”
• „MANS DROŠĪBAS SARGS”

RembaTes
pakalpojumu cenTRā

25. aprīlī plkst. 17.00 
viesosies Latvijas Fantāzijas un

Fantastikas biedrība
Neliela lekcija par fantāzijas pasauli

un fantāzijas žanru
Maza lomu spēle

15. maijā plkst. 18.00 
Konkurss – koncerts

„Rembates Cielaviņa”
Ar konkursa nolikumu var iepazīties

Ķeguma mājas lapā

ŠūŠanas darbnīca

„ Ā r e s ”
Mūsu šūšanas darbnīca sniedz dažāda veida 

šūšanas pakalpojumus. Cenšamies apģērbt ļau-
dis no tuvākas un tālākas apkārtnes, gan dažādus 
kolektīvus. Neizpaliek arī iedzīvotāju tikko nopirk-
to un jau esošo tērpu pārveidošana un remonts. 
Apkalpojam restorānus, viesnīcas un viesu na-
mus. Viņiem tiek uzšūti galdauti, salvetes, gal-
dasvārki, krēslu pārvalki un daudzas citas jaukas 
lietiņas.

Ja sanāk laiks un varēšana, tad ar savu klāt-
būtni pagodinām dažādus tirgus un tirdziņus, un 
mēģinām no sava saražotā kaut ko arī nopārdot.

Ja esam jūs ieinteresējuši, tad mūs var atrast:
Liepu aleja 1a dz. 3 (ieeja no pagalma),

Ķegums, Ķeguma novads.
T. 26792414 Uģis  T. 28266886 diāna
e-pasts: spiegelis@inbox.lv;
                liepkalnadiana@inbox.lv
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PRIVāTSLUDINāJUMI

SIA „KlIerS” /Lic.Nr. cS-2ME0035/
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

• kopj privātos mežus, jaunaudzes
• l/s zemju apaugumu novākšana

T. 29188981

Sveiki! Būšu mīļa auklīte Jūsu bērniņam, pieskatīšu pie 
sevis mājās. Pašai ir puika,kas iet bērnu dārzā un mei-
tiņa, kurai meklēju rotaļu biedru. Kopā iesim ārā, ro-
taļāsimies un citādi jauki pavadīsim dienu! Ir pieredze 
un auklītes sertifikāts. Zvaniet un visu sīkāk sarunāsim.          
T. 29440381
Pārdodu dažādu ziedu medu Ķegumā. T. 26182284 
Firma veic asenizācijas pakalpojumus. Sākot no 20 EUR.       
T. 26597316
Veicam grāmatvedības pakalpojumus – no pirmdo-
kumenta līdz bilancei. Varam strādāt attālināti, caur              
e-pastu. Draudzīgas cenas par padarīto darbu.
www.gramatvedibasguru.lv
Pārdod muskuspīles, Tomē. T. 29784845
Jauna, kārtīga sieviete bez kaitīgiem ieradumiem           
vēlas īrēt vienistabas vai divistabu dzīvokli Ķegumā.               
T. 28452692

SIA
„SOLID METAL”

Licence Nr. 2010-02/269

◊ IEPĒRK MELNOS UN KRĀSAINOS
METĀLLŪŽŅUS

Pieņemam visa veida mašīnas, tehniku. Izbraucam 
uz objektiem. Veicam iekārtu, agregātu griešanu, 

kraušanu. Svēršana ar verificētiem svariem. 
Savlaicīga samaksa.

T. 26 679 374,  26 338 775

Rembatē, Katlu ielas galā, „Mētras”
sekojiet reklāmas zīmēm!

Ķeguma TauTas namā
29. aprīlī plkst. 18:00

viesosies Tālavs Jundzis ar lekciju
„par latVijas drošību

krieVijas – ukrainas kontekstā”
Aicināti visi interesenti

29. aprīlī plkst. 18:30
teMatiskais Vakars

(pēdējā tikšanās šajā sezonā)
Pirmā lekcija: grupu psiholoģija, supervīzijas, 

partnerattiecības
Otrā lekcija: dabas augu efektīva pielietošana 

mūsu veselībai un skaistumam
Lekcijas vadīs Līga Eizenberga un Solvita Kūna

Gaidīsim visus interesentus!

30. aprīlī plkst. 18:00
10 gadi eiropas Savienībā

iedzīvotāju tikšanās ar Ķeguma
novada domes deputātiem.

Saruna par realizētajiem Eiropas struktūrfonda 
projektiem un novada attīstību.

10. Maijā plkst. 9:00
Vienreizēja iespēja

 ĶeguMa zaļajā tirdziņā
Varēs iegadāties stādus

aicināM Visus tirgot un pirkt gribētājus.
Pieteikties zvanot pa T. Vijai 27728445; Ilgai 26321614
Tirdziņu organizē Ķeguma novada pensionāru biedrības.

10. Maijā plkst. 18:00
koncerts Mūsu MīļajāM

MāMiņāM un VecMāMiņāM

„eS mīLu TeVi Kā NeVieNS”
Piedalās:

POP grupa „Sienāži”
Šovdeju Ķeguma grupa „Triumfs”

ĶKV 1.-4. klašu koris
Arvīds Berķis

16. Maijā plkst. 19:00
ĢiMenes dienai Veltīts 

ĢiTārSTuDiJAS SezoNAS 
NoSLēgumA KoNCerTS

biRzgalē pie
TauTas nama
10. maijā plkst. 9:00

PAVASArA gADATirguS
Laipni aicināti pirkt un pārdot gribētāji

Īpaši gaidīsim stādu audzētājus
Tālrunis informācijai 29424612

plkst. 19:00 tautas namā
mātes dienai veltīts koncerts

„PAŠi SKAiSTāKie VārDi”
Koncertā piedalās: VPII „Birztaliņa” audzēkņi, 

pamatskolas, mūzikas skolas, tautas nama kolektīvi

plkst. 22:00
pavasara balle kopā ar grupu

„oKi DoKi”
Ieejas maksa 3 EUR

Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 8. maijam T. 29424612

10. maijā plkst. 9:00
biedrība „JADARA” organizē

Krāmu TirDziŅu
Aicinām visus nest tirgot sev nevajadzīgas 

mantas, jo citam tās varbūt labi noder. 
Tirdziņā drīkst piedalīties jebkurš, kā arī drīkst 
nest mantas biedrībai „JADARA” 9. maijā. no 

plkst. 16:00 – 19:00 uz tautas namu.
Naudiņa, ko ietirgos biedrība, tiks

izmantota labdarībai.
Apavus un apģērbus lūdzu nenest.
Tālrunis informācijai 29424612

7. jūnijs „UzplaUkst krāsas”
09:00 Garšīgo krāsu gadatirgus pie Ķeguma tautas nama 
10:00 Krāsas paspilgtinās folkloras kopa „Graudi” no Tomes un Lielvārdes folkloras kopa 
11:00 „Mans krāsainais sapnis” – Miegamiču skrējiens. Aicinām ikvienu Miegamici.
11:30 „Raibais Sauļuks” – aktivitātes bērnu laukumā.
             Radošās darbnīcas bērniem pie Ķeguma tautas nama
12:00 Sporta aktivitātes Ķeguma stadionā
13:30 „Krāsu kariete” – ratu, riteņu parāde no Ķeguma tautas nama līdz lielajai svētku skatuvei
14:00 „Brīnumi Brīnumzemē” – koncerts, piedalās novada bērni un jaunieši
16:00 Sporta aktivitātes ģimenēm Ķeguma stadionā
17:30 Izrāde bērniem Ķeguma tautas namā
19:00 „Uzplaukst krāsas” – noslēguma koncerts, piedalās Ķeguma novada amatierkolektīvi
Koncerta laikā sveiksim mūsu novada aktīvākos sportistus, kā arī iedzīvotājus, kurus Jūs būsiet
izvirzījuši, rakstot labus vārdus, šādās nominācijās: „Labais gariņš”, „Mans draugs, mans kolēģis”,
„Mans drošības sargs”. Tiks izlozēts foto orientēšanās konkursa uzvarētājs.
21:30 Ekstrēmais velo sporta šovs „Greentrials Bike Tour”, priekšnesumi no Soul city Breakers un
              LU karsējmeitenēm.
23:00 „Musiqq” koncerts
23:30 „Spridzinām krāsas” – svētku salūts
23:40 „Musiqq” koncerta turpinājums
00:00 Svēti turpinās ar grupu „Credo” un DJ 

2 0 1 4 .  G A D A  2 .  –  7 .  J ū n I J ā
Aicinām visus Ķeguma novada iedzīvotājus visas nedēļas 

garumā atbalstīt  svētkus, to izrādot krāsās – apģērbā
vai aksesuāros atbilstoši katras dienas krāsai!

02.06. Dzeltenā pirmdiena – plkst. 18:00 radošs, aktīvs, sportisks pasākums Ķeguma stadionā 
03.06. Zilā otrdiena – plkst. 18:00 Radošs, aktīvs, sportisks pasākums Tomē

04.06. Sarkanā trešdiena – plkst. 18:00 radošs, aktīvs, sportisks pasākums Rembatē
05.06. Zaļā ceturtdiena – plkst. 18:00 radošs, aktīvs, sportisks pasākums Birzgalē

06.06. Baltā piektdiena – plkst. 20:00 koncerts pie Ķeguma tautas nama,
uzstājas „GG Choir” un tomes dāmu ansamblis

FOtO OriEntĒŠanās kOnkUrss nEDĒĻas GarUMā! 
Uzvarētājs tiks paziņots 07.06. plkst. 19:00 vakara koncertā „Izgaismo krāsas”.
Sīkāka informācija nākamajā avīzē, kā arī mūsu mājas lapā www.kegums.lv

2014. gada 25. aprīlis

LAIKS IDEJāM UN DARBIEM!

NāKAMā ĶEgUMA
JAUNIEšU TIKšANāS

Ķeguma tautas namā
28. APRĪLĪ PLKST. 19:00

Nāc, uzklausi, ieklausies,
runā – darīsim kopā!
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