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Svinīga ģērboņa „ĶEGUMA
pasniegšanas NOVADA ZIŅU”
lasītāj!
ceremonija
Ir iestājies sen gaidītais pavasaris, un
pavisam drīz 4. maijs — Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena. Tāpēc mēs, „Ķeguma novada ziņas” sveicam
ikvienu, kurš par savu Dzimteni un mājām sauc Latviju!
Maija mēnesī svinam arī Mātes dienu, kad atceramies savu māmiņu, jo ikvienam māte ir ielikusi šūpulī mīlestību.
Tikai mīlestība šai pasaulē ir tik daudzveidīga, pirmā mīlestība, bērna mīlestība
un Dzimtenes mīlestība.
Es Dievu lūgt par tevi, Tēvu zeme, mācījos
Un tavu druvu šalkšanu un dziesmas klausījos.
Ķeguma novada pārstāvji pie prezidenta A. Bērziņa
Zem tavām debesīm es, Tēvu zeme, izaugu,
Lai veicinātu Latvijas novadu un pagastu iden- Lai tavu krāšņumu un varenību slavētu.
titātes simbolu atpazīstamību, kā arī nostiprinātu 			
/ I. Kalnāre /
iedzīvotāju piederības sajūtu savai dzimtajai vietai,
Novēlam mums visiem stipru garu,
Valsts prezidents Andris Bērziņš četriem novadiem
možu
skatu un ilgu mūžu Latvijai!
(Ķeguma, Salaspils, Sējas un Viļānu) un diviem
pagastiem (Ošupes (Madonas novadā) un Skrud- Leposimies ar savu valsti, jo tikai tā mēs
alienas (Daugavpils novadā) svinīgā ceremonijā būsim vienoti !
Dievs svētī Latviju!
pasniedza – ģerboņus.
Ķeguma novads bija pirmais, kam 28. martā
Melngalvju namā tika pasniegts oficiāls apliecināEsi sveicināts mazulīt!
jums ģerboņa saskaņojumam. Pasākumā mūsu noNeviens putniņš tā nedzied,
vadu pārstāvēja un prezentēja domes priekšsēdētājs
Kā dzied sila balodīts;
Roberts Ozols, domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis
Neviens mani tā nemīl,
Ūzuls, izpilddirektore Nelda Sniedze, Ķeguma novada pašvaldības izglītības specialiste Sandra Čivča un
Kā mīl mani tēvs māmiņa.
Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa.
/latvju tautas daina/
Priekšnesumā Ķeguma novada kopdziesmu pirVelgai Siliņai un Egilam Āboliņam
matskaņojumā izpildīja Ķeguma Tautas nama vadītāpiedzimis dēls Renārs
ja Inese Marcinkiana un krāsainā Ķeguma popgrupa
„Sienāži” ar vadītāju Sarmīti Viļumu un novada kopZaigai un Jānim Skalderiem piedzimusi
dziesmas mūzikas autoru Modri Krūmiņu pie flīģeļa.
meita Nikola
Zane Zemniece
Annai un Sergejam Rjazanoviem
piedizmusi meita Arīna

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Publikācijas ar ilustratīvo materiālu lūdzam
iesūtīt līdz 13 . maijam uz

e-pastu: avize@kegums.lv

Tālrunis: 26986241
“Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī tīmeklī
www.kegums.lv

2013. gada aprīlis

Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
un dienai piemīt kas savs un neparasts!

Sveicam aprīļa jubilārus!
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Pašvaldības darbi aprīlī
Gada pirmajā ceturksnī pašvaldības
budžeta ieņēmumu plāns ir pārsniegts. Lai
gan pēc iepriekšējo gadu pieredzes tas lielā
mērā izskaidrojams ar Finanšu ministrijas
noteikto grafiku un plāna izpilde gada otrajā
pusē nav gaidāma tik laba, tomēr ir pamats
zināmam optimismam.
Dome ir pieņēmusi lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts kasē bērnudārza „Gaismiņa”
iekšējo komunikāciju rekonstrukcijas un
kosmētiskā remonta projekta realizācijai,
un ir uzsākta organizatoriskā sagatavošanās
darbu izpildei. Rekonstrukcijas darbus plānots veikt no 1.jūnija līdz 15.septembrim,
šajā laikā organizējot bērnudārza darbību
bijušās Tomes skolas ēkā, kurā ir nepieciešamie apstākļi. Maija mēnesī ap skolas
teritoriju tiks izbūvēts arī atbilstošs nožogojums un labiekārtota teritorija, lai nodrošinātu iespēju arī maziem bērniem droši uzturēties skolas apkārtnē.
Tuvākajā laikā paredzēts uzsākt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadiona
rekonstrukciju, izveidojot kvalitatīvu sporta
būvi vieglatlētikas treniņiem un arī sacensībām. Noslēgts arī līgums par Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārtas realizāciju,
kas paredz tualešu, pārģērbšanās kabīņu un
āra trenažieru kompleksa izbūvi.
Saņemts pozitīvs Rīgas plānošanas reģiona atzinums un Domes sēdē apstiprināta „Ķeguma novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013. – 2037.gadam” un „Ķeguma novada Attīstības programma 2013.2019.gadam”. Turpinās Teritorijas plānoju-

ma 1. redakcijas pilnveidošana.
Tuvojas noslēgumam Sociālās aprūpes centra telpu izbūve bijušās Rembates
pamatskolas internāta ēkā. Noslēdzies arī
iepirkums virtuves telpu rekonstrukcijai,
un tiek gatavots līgums darbu izpildei, lai
nodrošinātu Sociālās aprūpes centra darbības uzsākšanu pilnā apjomā uzreiz pēc pārvākšanās no Rīgas ielas ēkas uz jaunajām
telpām.
Jau maija sākumā plānots atsākt Tomes
tautas nama pilnvērtīgu darbību pēc veiktajiem siltināšanas un telpu kosmētisko remontu darbiem. Noslēdzies iepirkums un
noslēgts līgums skatuves aizkaru sistēmas
izveidošanai, noslēgts arī līgums par skatuves grīdas rekonstrukciju, kuru plānots
veikt divu nedēļu laikā.
Pabeigti darbi elektroapgādes sistēmas
rekonstrukcijā Ķeguma tautas namā, tiek
gatavota izpilddokumentācija. Sagatavots
un noslēgts līgums par garderobes izbūvi
tautas nama pagraba telpās. Turpinās arī
juridisko jautājumu risināšana saistībā ar
soda sankcijām par līguma nepildīšanu ar
galveno uzņēmēju, kurš šobrīd jau atrodas
maksātnespējas procesā.
Izstrādāts un nodots sabiedriskai apspriešanai Daugavgrīvas ielas rekonstrukcijas tehniskais projekts. Ņemot vērā
ievērojamu tranzīta satiksmi pa šo ielu, pašreizējais ielas stāvoklis ir visai slikts saistībā ar nepietiekamu nesošā slāņa biezumu,
kā rezultātā ātri veidojas bedres un lietus
ūdens peļķes. Projekts paredz izveidot ielai

asfalta segumu, bruģētu gājēju ietvi un jaunu apgaismošanas sistēmu. Projekta ietvaros paredzēts arī atsevišķās vietās veikt ielas atvirzīšanu no Daugavas krasta kraujas.
Pēc projekta realizācijas plānots arī atdalīt
ielas apsaimniekošanai nevajadzīgos zemes
starpgabalus no pašvaldībai piekrītošā zemesgabala.
Uzsākti būvdarbi ūdensvada un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai Rembatē.
Apstiprinātais ERAF projekts ar 85% atbalsta intensitāti paredz ūdens ņemšanas urbumu, ūdensvada tīklu, attīrīšanas iekārtu un
kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.
Lai gan iepirkums ir veikts un darbu
veicējs zināms, joprojām nav noslēgts līgums par ūdenssaimniecības rekonstrukcijas otrās kārtas darbiem Ķeguma pilsētā, jo
nav saņemti nepieciešamie dokumenti no
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas. Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu plānots atjaunot kanalizācijas tīklus
Staru ielas rajonā un izveidot jaunus tīklus
Saules un Priežu ielās, dzelzceļa stacijas
rajonā. Darbu kopīgās izmaksas pēc iepirkuma rezultātiem pārsniegs 1,5 miljonus
latu, no Kohēzijas fonda līdzekļiem plānots
atbalsts vairāk kā 80% apmērā. Saskaņā ar
projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma
nosacījumiem paredzēts ūdens un kanalizācijas tarifus pēc projekta realizācijas saglabāt esošajā līmenī.
Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Ķeguma novada dome izsludina 2013. gada Iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu
Konkursa mērķis ir Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs.
Konkursa mērķa sasniegšanai ir noteiktas šādas prioritātes:
1. Sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana.
2. Pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju un
programmu realizēšana tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai.
3. Dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (piem. sabiedrībai svarīgas teritorijas labiekārtošana, kādas visiem
nozīmīgas ēkas, telpas remontdarbi, sporta laukuma, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana u.tml.)
Maksimālais finansējuma apmērs, kuru var piešķirt vienam projektam, ir 500 (pieci simti) latu. Līdzekļus projektu realizācijai
piešķir konkursa kārtībā. Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 500
latu vienam projektam.
Projektu iesniegumus var iesniegt no 2013. gada 29. aprīļa līdz 2013. gada 28. maija plkst. 17:00
Ķeguma novada domē,Lāčplēša ielā 1, Ķegums, LV-5020.
Projekti jāīsteno laika posmā no 2013. gada 15. jūnija līdz 2013.gada 15.decembrim.
Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Ķeguma novadā un kuru rezultāti ir sabiedrisks ieguvums Ķeguma novadam, vai projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma novada iedzīvotāji.
Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada teritorijā, ar ne vairāk kā 3
projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim.
Konkursā kā projekta ierosinātājs nevar piedalīties pašvaldība vai tās iestāde. Projektu konkursa komisija
nepieņem un neizskata pieteikumus no pretendentiem:
1. Kuriem ir nodokļu parādi;
2. Kuriem ir nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību.
Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt Ķeguma novada domē pie lietvedības sekretāres tālr. 65038883;
e-pasts: dome@kegums.lv, kā arī pašvaldības mājas lapā www.kegums.lv
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Atskats Iedzīvotāju iniciatīvas
veicināšanas projektu konkursa vēsturē
2011. gads ir Ķeguma novada domes
iniciētā Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektu konkursa dzimšanas gads. Ne katrai jaunai idejai ir lemts ilgs mūžs, bet šoreiz
atsaucība pārspēja pat visoptimistiskākās
prognozes, konkursā iesaistījās gan novada
iedzīvotāji, gan uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas.
Dalībai pirmajā konkursā tika pieteikts
31 projekts, par kopējo summu 14717 lati,
konkursa vērtēšanas komisija atbalstīja 15
projektus, par kopējo summu 6715,23 lati,
no tiem realizēti 14, par summu 6178,32 lati.
2012. gada konkursam tika pieteikti 19
projekti, par kopējo summu 14009,05 lati, un
konkursa vērtēšanas komisijas atbalstu guva
15, par kopējo summu 6966,37 lati. Šoreiz
tika realizēti visi apstiprinātie projekti.
Idejas bija visdažādākās, bet visas ļoti
vērtīgas un nozīmīgas gan pašiem projektu realizētājiem, gan visiem mūsu novada
iedzīvotājiem.

2011. gads
• „Bērnu rotaļu laukuma Skolas ielā 4, Ķegumā, rekonstrukcija”;
• „Trīs, četri – reizē!” – sporta svētki
Birzgalē;
• „Ķeguma sieviešu un vīriešu pludmales
volejbola komandu attīstība” – vasaras
sporta tērpu iegāde;
• „Futbols Ķegumā” – sporta tērpu un inventāra iegāde Ķeguma futbolistiem;
• „Ķeguma novada bibliotēkā notiekošo
literāri muzikālo pasākumu norises
uzlabošana” – digitālo klavieru iegāde;

• „Ar dziesmu pa dzīvi” – skatuves tērpu iegāde ansamblim „Kvēlziedi”;
• „Apmācību kurss „Taupīgas saimniekošanas un veselīga uztura pamatprincipi”;
• „Zīmēšanas pulciņa izveide pirmskolas vecuma bērniem” – materiāli zīmēšanas pulciņa vajadzībām Birzgales bērnudārzā;
• „Mazajam pacientam draudzīga vide”
– ambulances uzgaidāmās telpas remonts
• „Lasīšanas veicināšanas programmas
«Bērnu žūrija – 2011» norises nodrošinājums Ķeguma novada bibliotēkā”;
• „Dabas zinību un mājturības centra izveide” – izziņas literatūras, spēļu, instrumentu
iegāde dabas, tās norišu pētniecībai Birzgales bērnudārzā;
• „Digitālo klavieru iegāde” – klavieres Birzgales tautas namam;
• „Sporta inventāra iegāde Tomes tautas
nama veselības vingrošanas grupai”;
• „Ripo vesels” – velotransporta popularizēšana bērnu un jauniešu vidū.

2012. gads
• „Lai skan!” – ansambļa “Tikai tā!” ierakstu
albūms;
• „Bērnu
šūpoles
Ķeguma
pilsētas
pludmalē”;
• „Strādājam moderni, mūsdienīgi un droši”
– figūrzāģa, lentzāģa – ripzāģa iegāde Ķeguma komercnovirziena vidusskolai;
• „Ķeguma MTB maratons 2012” – Ķeguma
velomaratons 19. augustā;
• „Sporta laukuma labiekārtošana” – aizsargtīklu iegāde un uzstādīšana volejbola un
futbola laukumiem;

• „Glābjam Birzgales dīķus” – amūrzivju iegāde Birzgales dīķu attīrīšanai;
• „Birzgales “Rūķu” parka dīķa apzaļumošana” – Rūķu parka dīķa apkārtnes apzaļumošana, atkritumu tvertņu, soliņu iegāde;
• „Iepazīsti kamanu suņus” finansējums dalībai Eiropas čempionātā Vācijā;
• „Sportošana – veselīgs dzīvesveids!” – nūjošanas un slēpošanas inventāra iegāde;
• „Ģitārspēles studija Ķeguma novada iedzīvotājiem” – ģitārspēles pulciņa nodrošinājums ar instrumentiem;
• „Jauno jātnieku drošības un nodarbību kvalitātes uzlabošana un dažādošana” – jauno
jātnieku ekipējuma komplektu un reitterpijas jostas iegāde;
• „Ķeguma skolēnu un veco ļaužu starppaaudžu pieredzes nodošana” – radošās darbnīcas SAC iemītniekiem ar Ķeguma skolēnu
līdzdalību skolotāja pārraudzībā;
• „Ķeguma sieviešu pludmales volejbola
attīstība” – iepriekšējā gada turpinājums –
pavasara/rudens sporta tērpu iegāde;
• „Birzgales jauniešu kultūras centra labiekārtošana” – mēbeļu – galdu un krēslu
iegāde;
• „Birzgales jauniešu kultūras centra attīstība” – virtuves aprīkojuma iegāde.
• Turpinot tradīciju, ir izsludināts 2013.gada
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkurss, aicinu visus, kuriem ir jaunas
idejas, izmantot šo iespēju un savu sapni
pārvērst realitātē!
Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu
koordinatore

Par SIA „Ķeguma Stars” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma novada
Rembates pagasta Rembates ciemā” līguma
nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/036/037 aktuālo informāciju
SIA „Ķeguma Stars” primārais uzdevums ir nodrošināt
komunālos pakalpojumus Ķeguma novadā, tāpēc uzņēmums, lai
spētu nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzņēmies
vairāku Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ieviešanu. Viens
no SIA „Ķeguma Stars” koordinētajiem projektiem ir Ķeguma
novada Rembates pagasta Rembates ciema ūdenssaimniecības
attīstība. Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 (4.kārta)” ietvaros saskaņā ar
līgumu Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/036/037, kas 2011.gada
15. augustā tika noslēgts starp SIA „Ķeguma Stars” un Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru.
Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt normatīvajiem aktiem
atbilstošus ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
pakalpojumus Rembates ciema iedzīvotājiem. Projekta ietvaros kā
primāri ir izvirzīti uzdevumi – uzlabot vides stāvokli, palielināt
ūdenssaimniecības darbības efektivitāti un nodrošināt kvalitatīvu
ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību un drošību.
SIA „Ķeguma Stars” iepirkuma Nr. ĶS 01/2013 ERAF rezultātā

2013. gada 21. februārī noslēdza līgumu par būvuzraudzības
veikšanu objektā „Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma novada
Rembates pagasta Rembates ciemā” ar SIA „Vide un Būve” par
summu 1585,10 LVL (ar PVN).
Kā arī 2013. gada 22. februārī iepirkuma Nr. ĶS 01/2012
ERAF rezultātā SIA „Ķeguma Stars” noslēdza būvdarbu līgumu
ar SIA „Jaunmāja” par summu 340085,40 LVL (bez PVN).
Tāpat iepirkuma konkursa (nr. ĶS 03/2013 ERAF) rezultātā
2013. gada 14. martā ir noslēgts līgums par autoruzraudzības
veikšanu objektā „Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma novada
Rembates pagasta Rembates ciemā” ar SIA „Belss” par kopējo
līgumcenu 5420,80 LVL (ar PVN)
Šobrīd SIA „Jaunmāja” veic būvdarbus saskaņā ar 2013. gada
18. martā saņemto būvatļauju nr.4. Noslēgtais līgums ar SIA
„Jaunmāja” nosaka, ka būvniecības darbus ir plānots pabeigt līdz
šī gada augustam. Jau iepriekš brīdinām par iespējamām neērtībām
būvdarbu laikā.
Juris Piebalgs,
Ķeguma novada domes projektu vadītājs
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Paziņojums par Ķeguma novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu apstiprināšanu
Ķeguma novada dome paziņo, ka saskaņā ar Ķeguma novada
domes 2013.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.118 (sēdes protokols Nr.7,
18.§) galīgajā redakcijā ir apstiprināta Ķeguma novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam un Ķeguma novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam.
Ar apstiprinātajiem Ķeguma novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties Ķeguma novada pašvaldībā

(Lāčplēša iela1, Ķegums, Ķeguma novads) un interneta mājas lapā
http://www.kegums.lv
Novada attīstības plānošanas dokumenti tika izstrādāti projekta „Ķeguma novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (ID Nr.1DP/1.5.3.2.0/APIA/VRAA/039/035) ietvaros.
Projekts ilgs līdz 2013.gada 20.augustam, saņemot 100% Eiropas
sociālā fonda finansējumu 34330,80 Ls apmērā.

Par projektu „Ķeguma tautas nama un Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija”
Ķeguma novada dome informē, ka Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai programmas 2007 – 2013.gadam, pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros Ķeguma novada domes projektam Nr. 11-04-L32100-000151 „Ķeguma
Tautas nama un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta
stadiona rekonstrukcija” drīzumā tiks uzsākti otrās kārtas būvniecības darbi, kas paredz veikt rekonstrukcijas darbus Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta stadionā.
Ir noslēdzies atklātais konkurss par būvdarbu veikšanu Ķegu-

ma komercnovirziena vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija.
Par uzvarētāju tika noteikts SIA „CEĻDARIS” ar kopējo līguma
cenu 326 600,27 LVL bez PVN.
Projekta ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes: Izveidots futbola laukums ar ūdens drenāžas sistēmu, tiks ieklāts sintētiskais
segums skrejceļiem, izveidoti divi pludmales volejbola laukumi,
un āra hokeja laukums, kas pildīs savas funkcijas arī vasarā kā
tenisa vai florbola laukums. Esošā stadiona teritorija tiks iežogota
un uzstādītas skatītāju tribīnes.

Raivis Ūzuls,
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks, projekta vadītājs
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Vai Birzgalē tiek likvidēta bāriņtiesa? …
Ķeguma novada dome 2013. gada 10.
aprīlī pieņēma lēmumu par vienas Ķeguma
novada bāriņtiesas darbības paplašināšanu
visā novada teritorijā, un līdz ar to formāli
tiek likvidēta iestāde, kas saucās Ķeguma
novada Birzgales bāriņtiesa. Taču tas nebūt
nenozīmē, ka turpmāk Birzgalē vairs nedarbosies bāriņtiesa un birzgaliešiem, kuriem
būs nepieciešams vērsties bāriņtiesā, būs
jāmēro ceļš uz Ķegumu. Gluži otrādi, arī
turpmāk birzgalieši varēs saņemt šo pakalpojumu uz vietas gan Birzgalē, gan arī Ķegumā tajās reizēs, kad tas šķitīs izdevīgāk
vai parocīgāk.
Kā jau visiem ir zināms, tad 2009. gadā,
kad Ķeguma novads apvienojās ar Birzgales pagastu, izveidojās tagadējais Ķeguma novads. Līdz šim brīdim apvienotajā
novada teritorijā turpināja darboties divas
bāriņtiesas: Ķeguma novada bāriņtiesa un
Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesa. Tas
nav nepareizi, taču atbilstoši Bāriņtiesu li-

Institūcija

kuma 2.panta piektajai daļai, kas nosaka, ka
vienā novadā var izveidot vairākas bāriņtiesas, tad šādos gadījumos nosakāma katras
bāriņtiesas darbības teritorija, un iedzīvotāji
var vērsties tikai tajā bāriņtiesā, kura darbojas iedzīvotāja deklarētās dzīvesvietas
teritorijā.
Kas tad mainīsies pēc lēmuma par vienas bāriņtiesas izveidošanas? Salīdzinājums ir apkopots pievienotajā tabulā.
Kā redzams no dotā apkopojuma, tad
iedzīvotājiem bāriņtiesas pakalpojumi, tai
skaitā notariālie pakalpojumi, tiks nodrošināti ne tikai pilnā apjomā, bet arī tiks palielināta to pieejamība (varēs brīvi izvēlēties,
kur šos pakalpojumus ir ērtāk izmantot,
Birzgalē vai Ķegumā) un kvalitāte (lietas
tiks izskatītas, piedaloties vairākiem kompetentiem speciālistiem). Tāpat nenoliedzami uzlabosies arī lietvedības kvalitāte, jo
visas lietas kārtos un caurskatīs bāriņtiesas
sekretāre.

2 bāriņtiesas

Ir Ķeguma novada bāriņtiesa, kuras sastāvā ir:
• priekšsēdētāja
• 4 bāriņtiesas locekļi
• Bāriņtiesas lietvedību kārto sekretāre.
Birzgalei ir pašai sava neatkarīga iestāde – Ķeguma
novada

Pakalpojuma
teritorija

Darba
organizācija

Birzgales bāriņtiesa, kuras sastāvā ir:
• priekšsēdētāja
• 3 bāriņtiesas locekļi
Birzgales pagastā dzīvojošie var vērsties tikai un vienīgi
Birzgales bāriņtiesā, taču tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo
tuvāk Ķegumam, izdevīgāk ir šo pakalpojumu saņemt
Ķegumā.
Pārējie Ķeguma novada iedzīvotāji šo pakalpojumu var
saņemt tikai un vienīgi Ķegumā.
Abas bāriņtiesas darbojās atbilstoši katra savam nolikumam.
Noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki 2 reizes nedēļā.
Atvaļinājuma un slimības laikā aizvieto (veicamo funkciju nepilnā apjomā) ar rīkojumu pilnvarots bāriņtiesas
loceklis.

Lēmumu
pieņemšana

Katra bāriņtiesa lietas izskata un pieņem lēmums atbilstoši savai darbības teritorijai.

Pakalpojuma
klāsts, tai skaitā
notariālās
darbības

Nemainās.
Visus pakalpojumus Ķeguma, Rembates un Tomes iedzīvotājiem nodrošina Ķeguma novada bāriņtiesa.
Visus pakalpojumus Birzgales iedzīvotājiem nodrošina
Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesa.

Šādu ieteikumu, izvērtēt divu bāriņtiesu
darbības lietderību, Ķeguma novada domei
lūdza arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija, norādot uz līdzīga lieluma (gan
teritorijas lieluma, gan iedzīvotāju skaita
ziņā) pašvaldībām, kuras ļoti sekmīgi darbojas ar vienu bāriņtiesu, piemēram, Jaunjelgavas, Brocēnu, Amatas, Pļaviņu, Kocēnu novada pašvaldībās.
Jautājums par vienas bāriņtiesas izveidošanu Ķeguma novadā tika izskatīts un
pārrunāts arī ar abu bāriņtiesu priekšsēdētājām Daci Skrīveli un Viju Arāju. Abas bija
aizbraukušas pieredzes apmaiņā pie kaimiņiem uz Jaunjelgavas novadu. Gan Dace
Skrīvele, gan Vija Arāja atzīst, ka ieguvums
nenoliedzami būs lielāks nekā zaudējums,
un apliecina gatavību turpināt godprātīgi
pildīt šo pienākumu.
Atliek tikai novēlēt viņām panākumus,
iecietību un pacietību!

1 bāriņtiesa

Ir viena bāriņtiesa – Ķeguma novada bāriņtiesa, kuras
sastāvā ir:
• priekšsēdētāja
• priekšsēdētāja vietniece
• 6 bāriņtiesas locekļi (3 Birzgalē, 3 Ķegumā)
• Bāriņtiesas lietvedību kārto sekretāre.

Neatkarīgi no savas dzīves vietas visi novada iedzīvotāji
bāriņtiesa pakalpojumus var saņemt vai nu Birzgalē, vai
arī Ķegumā, pēc savas brīvas izvēles.

Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar nolikumu.
Noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki 2 reizes nedēļā
gan Birzgalē, gan Ķegumā.
Ķegumā apmeklētājus pieņem Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja; Birzgalē – bāriņtiesas priekšsēdētājas
vietniece.
Atvaļinājuma un slimības laikā aizvieto (veicamo funkciju
pilnā apjomā) priekšsēdētāja un vietniece viena otru.
Bāriņtiesa visas lietas izskata un lēmumus pieņem
sēdē Ķegumā, izņemot atsevišķas lietas, kuru izskatīšanu lietderīgāk organizēt Birzgalē, tad to izskata
Birzgalē uz vietas. Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētāja,
priekšsēdētājas vietniece, 6 locekļi, par lietvedību atbild
sekretāre.
Nemainās.
Visus pakalpojumus visiem novada iedzīvotājiem sniedz:
Ķegumā – bāriņtiesas priekšsēdētāja, tai skaitā notariālās
darbības (Bāriņtiesu likuma 60.panta pirmā daļa);
Birzgalē – bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece, tai skaitā
notariālās darbības, pamatojoties uz priekšsēdētājas
izdotu rīkojumu (Bāriņtiesu likuma 60.panta otrā daļa).
N.Sniedze, Ķeguma novada domes izpilddirektore
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Paskaidrojuma raksts
Tiek izstrādāts tehniskais projekts
„Daugavgrīvas ielas rekonstrukcija Ķegumā”. Būvprojektā plānota Daugavgrīvas
ielas seguma izbūve, izveidojot ielas asfalta segumu un bruģētu gājēju trotuāru.
Paredzēta ielas trases korekcija un nostiprināšana, atsevišķās vietās atkāpjoties no
Daugavas krasta kraujas malas. Būtiskas
garenprofila izmaiņas nav plānotas. Tehniskais projekts paredz rekonstruēt arī lietus ūdens novadīšanas sistēmu, atjaunojot
vecās un izbūvējot jaunas caurtekas, kā arī
izveidojot ūdens novadgrāvi gandrīz visā
ielas garumā. Pilnīgi no jauna paredzēts
izbūvēt ielas apgaismojuma sistēmu. Paredzēta nobrauktuvju izbūve uz visiem
īpašumiem, kuri atrodas ielas malā projektējamās rekonstrukcijas zonā.
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Projekta ietvaros tiek vērtēta iespēja
rekonstruēt arī Komunālās ielas posmu
pie kanalizācijas sūkņu stacijas, lai nodrošinātu atbilstošu rekonstruējamās ielas
pieslēgumu Komunālajai ielai.
Pēc projekta realizācijas plānots atdalīt un atsavināt pierobežniekiem ielas
ekspluatācijai nevajadzīgos pašvaldības
zemes gabalus.

2013. gada aprīlis

Pārskats par paveikto un nākotnes
iecerēm Ķeguma novadā
Tuvojoties kārtējām pašvaldības vēlēšanām, ir pienācis brīdis,
kad vajadzētu apkopot, kas tad pa šo laiku kopš 2009. gada ir paveikts, un kādas ir tuvākās nākotnes ieceres. Ar katru gadu padarīts
ir arvien vairāk, un ikviens Ķeguma novada iedzīvotājs droši vien
varētu nosaukt vismaz kādu projektu, ar ko ir ikdienā saskāries.
Ievērojot tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem izteikto lūgumu, ne bez
lepnuma, vēlos sniegt īsu pārskatu par paveikto, lai katrs, kam ir
interese, varētu atsvaidzināt atmiņā vismaz nozīmīgākos darbus.
Paveikto darbu saraksts patiešām ir garš, un gribas cerēt, ka Ķeguma novadā dzīvot ir kļuvis kaut nedaudz ērtāk un patīkamāk. Nenoliedzami, darāmā vēl ir ļoti daudz, ne viss ir veicies nevainojami
un bez kļūdām, bet ir arī gandarījums un gatavība iegūto pieredzi
realizēt jaunos projektos.
Ņemot vērā to, ka 2009.gadā īstenotos projektus sagatavoja
un uzsāka iepriekšējā sasaukuma deputāti, tad pārskats par tiem
dots tikai salīdzinājumam. Kopumā laika posmā no 2010.gada līdz
2013.gadam ieskaitot ir īstenoti 42 projekti par 3,7 milj. LVL, no
kuriem dažādu ārvalstu fondu finansējums ir 1,9 milj. LVL un pašvaldības līdzekļu 1,8 milj. LVL. Sīkāka informācija ir apkopota
pievienotajā tabulā (9. - 10. lpp.).
2009.gadā tika īstenoti (pabeigti) 4 nopietni investīciju projekti par kopējo summu 727299 LVL, no kuriem publiskais
finansējums (ārvalstu fondu finansējums) ir 155253 LVL un
pašvaldības finansējums 572045 LVL:
Skolas ielas rekonstrukcija – projekta rezultātā tika sakārtota Skolas iela posmā no Ogres ielas līdz Ķeguma prospektam, izbūvētas gājēju ietves. Projekts īstenots bez ārvalstu fondu
finansējuma, tā īstenošanai ņemts aizņēmums. Kopējās izmaksas
484975 LVL.
Birzgales tautas nama rekonstrukcija – projekts īstenots ar Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu (ELFLA) 86786 LVL apmērā un pašvaldības līdzfinansējumu 47369 LVL apmērā. Projekta rezultātā ir rekonstruēts
un labiekārtots Birzgales tautas nams.
Rembates saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija,
sporta laukuma un rotaļu laukuma izbūve un aprīkojuma iegāde Rembatē – projekts īstenots ar ELFLA finansējumu 68467
LVL apmērā un pašvaldības līdzfinansējumu 36682 LVL apmērā.
Projekta rezultātā tika rekonstruēta Rembates pagasta pārvaldes
ēka ar zāli (dažādu pasākuma rīkošanai), bibliotēkas telpas, izbūvēts sporta laukums un iegādāts bērnu rotaļu laukuma aprīkojums.
Ūdens novadgrāvju izbūve Daugavgrīvas un Komunālajā
ielā – projekts īstenots bez ārvalstu fondu finansējuma, izlietojot
pašvaldības līdzekļus 3020 LVL apmērā.
2010.gadā tika īstenoti 5 projekti par kopējo summu 161689
LVL, no kuriem publiskais finansējums ir 87659 LVL, pašvaldības
finansējums 74030 LVL:
Ozolu ielas stāvlaukuma izbūve – projekts īstenots
bez ārvalstu fondu finansējuma, projekta rezultātā izbūvēts stāvlaukums autotransporta novietošanai par 18897 LVL pašvaldības
līdzekļiem.
Inženierkomunikāciju izbūve Tomes tautas namā un
veikalā – projekts īstenots bez ārvalstu fondu finansējuma, veikta
inženierkomunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas, siltumtrases) izbūve par pašvaldības līdzekļiem 30345 LVL apmērā.
Siltumtrases tīklu pārlikšana Ķegumā – projekts īstenots bez ārvalstu fondu finansējuma, veikta siltumtrases rekonstrukcija par 11990 LVL pašvaldības līdzekļiem.
Kvalitatīvas dabaszinību apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķeguma komercnovirziena vidussko-

lā ar ERAF finansiālu atbalstu. Projekts aizsākās jau 2009.gadā,
kad par ERAF līdzekļiem tika izremontēti un aprīkoti ar nepieciešamajām mēbelēm fizikas, bioloģijas un matemātikas kabineti.
2010.gadā skola iegādājās mācību grāmatas, enciklopēdijas, uzdevumu krājumus, visdažādāko izziņas literatūru, kodoskopu materiālus, CD un citus mācību līdzekļus bioloģijā, ķīmijā, matemātikā
un fizikā, digitālās informācijas apstrādes sistēmas matemātikas,
fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai. Projekts nodrošināja arī dažāda speciālā aprīkojuma
(ierīču pētnieciskajai darbībai, eksperimentiem), kā arī modeļu,
vielu un materiālu iegādi dabaszinību priekšmetiem.
Zināšanu krātuves komerczinībās izveide Ķeguma
novadā ar ELFLA finansiālu atbalstu. Projekta rezultātā Ķeguma novada iedzīvotāji mūžizglītības kontekstā tika apmācīti komerczinībās, tika izveidota tiešsaistes zināšanu krātuve, aprobēta
bezmaksas grāmatvedības programma, kuru var izmantot jebkurš
novada iedzīvotājs.
2011. gadā tika īstenoti 12 projekti par kopējo summu
1053741 LVL, no kuriem publiskais finansējums ir 652852
LVL, pašvaldības finansējums 400888 LVL:
Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai, personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai, īstenots ar
ELFLA finansiālu atbalstu, projekta rezultātā tika izremontēta
un aprīkota ar mēbelēm mācību telpa skolēniem ar speciālām vajadzībām, iegādāta mācību un metodiskā literatūra un attīstošās
spēles, iekārtotas logopēda un speciālā pedagoga darba vietas.
Gājēju pārejas izbūve pār dzelzceļu uz Ozolu ielu –
projekts īstenots par pašvaldības līdzekļiem bez ārvalstu fondu
finansējuma. Projekta rezultātā tika izbūvēta iedzīvotājiem droša
dzelzceļa pāreja, kas aizstāja jau gadiem iestaigāto nedrošo taku.
Pāreja tika savienota ar Ozolu ielu, izbūvējot arī gājēju celiņu un
aprīkojot to ar apgaismojuma elementiem.
Lāčplēša ielas vienkāršotā rekonstrukcija ar Eiropas
zivsaimniecības fonda finanšu līdzekļiem, projekta rezultātā izveidots un labiekārtots autotransporta stāvlaukums pie Ķeguma pludmales, kā arī izbūvēta lapene. 2012.gadā projekts tika pabeigts, par
pašvaldības līdzekļiem autostāvvietu izklājot ar bruģi.
Ķeguma pludmales labiekārtošana ar Eiropas zivsaimniecības fonda finanšu līdzekļiem, projekta rezultātā ir izbūvēts
gājēju celiņš, uzstādītas atkritumu urnas un pludmales soli, kā
arī pašvaldība ir izkopusi pludmales apstādījumus, attīrot tos no
veciem, pāraugušiem un bīstamiem kokiem, kā arī krūmājiem.
Šobrīd ir izcīnīta arī iespēja ar EZF līdzekļiem veikt pludmales
labiekārtošanas darbu II kārtu.
Birzgales pagasta Rūķu parka estrādes vienkāršotā
rekonstrukcija, piesaistot ELFLA finansējumu 17993 LVL un
pašvaldības līdzfinansējumu 6482 LVL apmērā. Pateicoties šim
projektam birzgalieši nu var svinēt svētkus sakoptā un labiekārtotā
vidē. Protams, ir nepieciešams arī nomainīt skatuves segumu, bet
tas ir tuvākās nākotnes jautājums.
Energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumi
Ķeguma kultūras namā “Tautas nams” ar Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansējumu. Projekts tika uzsākts 2009.gada
nogalē ar mērķi uzlabot Ķeguma kultūras nama ēku, lai novērstu
siltumenerģijas zudumus un palielinātu energoefektivitāti, tādā
veidā samazinot nelietderīgi izlietotos finanšu līdzekļus un
kaitējumu videi. Tai skaitā samazināt oglekļa dioksīda emisijas apjomus, tāpat nenoliedzami par projekta mērķi ir uzskatāms finanšu
līdzekļu ekonomijas faktors maksājumiem par siltumenerģiju.
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Gājēju celiņa izbūve Celtnieku ielā ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu un valsts
dotāciju. Projekts tika uzsākts 2009.gadā ar mērķi uzlabot satiksmes drošību Ķeguma pilsētā, izbūvējot gājēju celiņu Celtnieku
ielā. Projekta ietvaros Ķegumā ir izbūvēts jauns gājēju celiņš 1489
m garumā, kas savieno pilsētas dzīvojamo rajonu ar administratīvo
un darījumu centru, ko var izmantot gan kājām gājēji, gan personas, kas pārvietojas ratiņkrēslos. Pēc trases sagatavošanas tika
noņemta augsne, izveidots uzbērums, nocirsti koki un krūmi. Pēc
tam sekoja seguma izbūve – salizturīgā slāņa izveidošana, dolomīta
šķembu pamatne ietvei, betona apmaļu ieguldīšana un 2870m2
bruģakmens seguma noklāšana. Zem nobrauktuvēm tika izbūvētas
caurtekas. Kopumā visā celiņa garumā tika uzstādītas vismaz 20
ceļa zīmes uz cinkotiem metāla balstiem. Celiņa uzbērums tika
nostiprināts ar augsni/zālāju un vietām ar betona plāksnītēm. Tika
izbūvēta apgaismojuma sistēma, tai skaitā uzstādīti 54 apgaismes
stabi, apgaismojot celiņu visā tā garumā.
Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgales ciemata ūdenssaimniecības attīstība ar Eiropas Reģionālas attīstības
fonda finanšu līdzekļiem; projekta rezultātā tika izbūvētas
bioloģiskās attīrīšanas ietaises BIO 150, kuru celtniecībā ieguldīti
vairāk kā 151 tūkstotis latu, no kuriem nepilni 46 tūkstoši ir novada līdzfinansējums, tādējādi ir izveidotas jaunas notekūdens
attīrīšanas ietaises, kas nodrošina projekta mērķi – ūdensapgādes,
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes, ūdensapgādes
un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības uzlabošana
Birzgalē.
Ēkas Nākotnes ielā 2A Birzgalē iegāde un remonts –
projekts īstenots par pašvaldības līdzekļiem, bijušajā Mežniecības
ēkā veikts remonts, uz turieni pārvietota Birzgales bibliotēka.
Šobrīd bibliotēka ir izvietota mājīgās un labiekārtotās telpās.
Smilšu ielas Ķegumā siltumapgādes trases tehniskā
projekta izstrāde par pašvaldības līdzekļiem 1113 LVL apmērā.
Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu. Projekts tika uzsākts 2009.gadā
ar mērķi atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus, iesaistot bezdarbniekus darba
praktizēšanas pasākumos pašvaldībās, projektā tika nodarbināti
vidēji 25 – 30 bezdarbnieki mēnesī.
2012. gadā tika īstenoti 17 projekti par kopējo summu
1394142 LVL, no kuriem publiskais finansējums 823517 LVL,
pašvaldības finansējums 570625 LVL:
Izglītības iestāžu informatizācija ar Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finanšu līdzekļiem, projekta rezultātā Ķeguma
pašvaldības izglītības iestādēs (skolās) ir attīstīti 4 lokālie datortīkli,
kas savienoti ar skolās jau esošajiem lokālajiem tīkliem, uzstādītas
3 multimediju tehnikas vienības un iegādāti 23 portatīvie datori un
27 stacionārie datori.
Bērnu sporta laukuma izveide Ķeguma parkā ar Eiropas Zivsaimniecības fonda finanšu līdzekļiem, projekta rezultātā izveidots bērnu sporta laukums Ķeguma pilsētas parkā (labiekārtota
teritorija, uzstādīti rotaļu un sporta elementi, nobruģēts celiņš, izvietoti soliņi), kas nodrošinās pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu
bērniem.
Skolas ielas stāvlaukuma izbūve – projekts īstenots
kā Skolas ielas rekonstrukcijas II kārta par pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Projekta rezultātā plašināta autostāvvieta pie Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas.
Ozolu ielas rekonstrukcija – projekta rezultātā
rekonstruēta Ozolu iela posmā no Celtnieku ielas līdz Stacijas ielas krustojumam 0,896 km garumā, mainot segumu un izbūvējot
gājēju trotuāru, lai veiktu satiksmes drošības uzlabojumus. Projekts īstenots, piesaistot ELFLA līdzekļus 126000 LVL apmērā, un
par pašvaldības līdzekļiem.
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Mākslas studiju centra izveide Ķegumā, kura
mērķis bija izveidot mākslas studiju centru uz mākslas skolas
bāzes, aprīkojot mākslas skolas telpas Ķeguma tautas namā ar
atbilstošām mēbelēm un iekārtām, lai nodrošinātu bērniem un
jauniešiem iespēju lietderīgi un radoši pavadīt brīvo laiku, kā
arī iespēju daudzveidīgi un interesanti pilnveidoties, apgūstot
dažādas lietišķās mākslas tehnikas, gleznošanu, grafiku, datorgrafiku. Projekts īstenots ar ELFLA līdzekļiem un pašvaldības
līdzfinansējumu.
Mūzikas un vizualizācijas aparatūras iegāde
Ķeguma tautas namam, kura mērķis bija iegādāties mūzikas un
vizualizācijas inventāru (datoru, projektoru, skandas, mikrofonus,
mikšerpulti u.c.), kas nodrošinās iedzīvotājiem pilnvērtīgākas
un kvalitatīvākas brīvā laika pavadīšanas iespējas Ķeguma tautas nama pulciņos un pasākumos. Projekts īstenots ar ELFLA
līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējumu.
Skatuves izgaismošanas, apskaņošanas iekārtu,
skatuves mehānismu montāža un aizkaru uzstādīšana
Ķeguma tautas namā, projekta rezultātā Ķeguma tautas nams
ieguva ne tikai skatuves apskaņošanas sistēmu, bet arī apgaismojumu un aizkaru sistēmu. Šobrīd tautas nama skatuve ir ieguvusi
glītu, gaumīgu un ugunsdrošu ietērpu. Projekta īstenošanai netika
piesaistīti ārvalstu fondu līdzekļi.
Siltumtrases Birzgalē renovācija, projekts realizēts par
pašvaldības līdzekļiem, bez ārvalstu fondu līdzekļu finansējuma.
Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju
samazināšanai Ķeguma novada pašvaldības ēkās ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu. Viens no
vērienīgākajiem un apjomīgākajiem projektiem, projekta rezultātā
siltinātas 8 pašvaldības ēkas:
o
SAC, Rīgas ielā 12, Ķegumā
o
Birzgales pamatskola
o
Ambulances ēka Ķegumā
o
Ambulances ēka Birzgalē
o
Birzgales pagasta pārvaldes ēka
o
Birzgales bērnudārzs „Birztaliņa”
o
Garāžas, Ķeguma pr. 5, Ķegumā
o
Bijušās Rembates skolas internāta ēka
Ceļa posma Lielvārde-Misiņi rekonstrukcijas projekts
tika īstenots par Aizsardzības ministrijas piešķirtajiem finanšu
līdzekļiem. Projekta rezultātā tika rekonstruēts tikai sliktākais ceļa
posms 745 m garumā, jo piešķirto līdzekļu apjoms bija nepietiekams lielāka apjoma darbiem.
Četru ielu apgaismojuma līniju rekonstrukcija:
o
Lielvārdes iela Rembatē
o
Egļu un Ganu iela Ķegumā
o
Uzvaras, Kalna, Ganu iela Ķegumā
o
Stacijas, Meža, Uzvaras iela Ķegumā
Apgaismojuma līniju rekonstrukcija tika veikta, saskaņojot
to ar a/s „Latvenergo” plānotajām aktivitātēm, kuru ietvaros tika
mainītas gaisvada elektrolīnijas pret kabeļiem zemē, demontējot
elektrības stabus, uz kuriem izvietoti pašvaldībai piederošie apgaismojuma elementi. Šis process turpinās, un šobrīd aktuāli ir jauni
projekti gan Ķegumā (Ganu, Mednieku, Egļu iela), gan Birzgalē
(Nākotnes ielā), gan Rembatē (Birzes, Pļavu un Sporta ielas). Šīs
rekonstrukcijas pašvaldība ir spiesta veikt par saviem līdzekļiem,
jo pagaidām atrast citu finansējuma avotu nav izdevies.
Speciālistu piesaiste Ķeguma novada pašvaldībai
ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu. Projekta ietvaros tika
piesaistīti divi speciālisti: nodokļu ekonomiste un projektu koordinators, kuru atalgojums 18 mēnešus tika segts no Eiropas Sociālā
fonda līdzekļiem. Saskaņā ar projekta nosacījumiem speciālisti
sekmīgi turpina darbu pašvaldībā, un šī projekta ieguvums ir ne
tikai daudz jaunu projektu ar ārvalstu finanšu līdzekļu piesaisti, bet
arī uzlabota nodokļu sistēmas administrēšana novadā.
„European and national traditions in the art of the-

2013. gada aprīlis
atre - International Theatre Performance” ar ES Mūžizglītības
programmas COMENIUS finanšu līdzekļiem, projekts iesākās
2010.gadā un beidzās 2012.gadā; projekta īstenošanas rezultātā
tika izzinātas teātra mākslas tradīcijas Latvijā un Eiropā, veidojot kultūras dialogu, izpētītas teātra mākslas tradīcijas Latvijā,
apmeklētas teātra izrādes Latvijā un partnervalstīs, organizētas
tikšanās ar aktieriem radošajās darbnīcās, iestudēta Ziemassvētku
luga angļu valodā, izveidots scenārijs lugai, iepazītas teātra
mākslas tradīcijas partnervalstīs, veidotas draudzīgas attiecības un
iestudēta kopīga luga ar partnerskolas skolēniem.
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos ar Eiropas Sociālā fonda
finansējumu. Projekts tika uzsākts 2009.gadā ar mērķi veicināt
pedagogu konkurētspēju, profesionālo un sektorālo mobilitāti
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. Projekta rezultātā atbalstu guva 123 Ķeguma novada izglītības iestāžu pedagogi.
2013. gadā plānots pabeigt 8 iepriekš uzsāktos projektus par kopējo summu 1126407 LVL, no kuriem publiskais
finansējums 339043 LVL, pašvaldības finansējums 787364 LVL:
Tomes tautas nama vienkāršota renovācija, projekts
īstenots ar KPFI finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta ietvaros tika plānots nomainīt tautas nama jumtu un siltināt
ārsienas. Problēmu radīja apstāklis, ka minētos siltināšanas darbus nācās veikt no iekšpuses, jo tautas nams ir kultūrvēsturisks
piemineklis. Līdz ar to pašvaldība no saviem līdzekļiem bez
ārvalstu fonda līdzekļiem veica arī telpu kosmētisko remontu, tika
nomainītas arī koka kolonnas vestibilā, izbūvēti skatuves podesti
u.c. kosmētiskie un funkcionālie uzlabojumi. Kaut arī siltināšanas
darbi ir pabeigti, vēl turpinās kosmētiskie papildu darbi, tai skaitā
skatuves grīdas nomaiņa. Tomes Tautas nams ir ieguvis arī jaunus
apgaismes ķermeņus, kā arī aizkarus gan skatuvei, gan logiem.
Bet to visu iedzīvotāji varēs paši ieraudzīt Tautas nama atklāšanas
pasākumā, kurš plānots pavisam drīz. Šajā vasarā noteikti
nepieciešams arī veikt Tautas nama ārsienu kosmētisko remontu.
Ķeguma tautas nama rekonstrukcija un Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas stadiona rekonstrukcija, projekts norit jau no 2012.gada un ir sadalīts divos nosacīti saistītos
posmos. Ķeguma tautas nama rekonstrukcija iepirkuma rezultātā
izvēlētā būvnieka dažādu finansiālu problēmu dēļ ir ievilkusies nu
jau vairāk kā gada garumā. Kaut arī būvdarbu ģenerāluzņēmējs
šobrīd ir faktiski maksātnespējīgs, ir izdevies panākt, ka darbi ir
faktiski pabeigti, un atlicis tikai novērst nenozīmīgus trūkumus,
kā arī „sakārtot papīrus”. Šobrīd ir noslēgti atsevišķi līgumi ar
apakšuzņēmējiem, lai plānotie darbi tiktu pabeigti pilnībā.
Projekta otra daļa attiecas uz skolas stadiona rekonstrukciju.
Šobrīd jau ir noslēgts līgums par 395 185 latiem ar SIA “Ceļdaris”,
kurš atzīts par uzvarētāju būvniecības darbu iepirkumu konkursā.
Pēc rekonstrukcijas stadionā būs futbola laukums, divi volejbola
laukumi un āra hokeja laukums, kuru vasarā varēs izmantot florbola vai tenisa spēlēšanai, kā arī skatītāju ērtībām izbūvētas tribīnes.
Lai futbola laukumā nekrātos lietus ūdeņi, plānots ierīkot drenāžu.
Stadiona teritorija tiks iežogota.
Rembates skolas internāta ēkas renovācija SAC
vajadzībām, projekts paredz Rembates skolas internāta ēkā izveidot piemērotas telpas Sociālā aprūpes centra vajadzībām, lai
tajās varētu izvietot vairāk kā 30 līdz 40 iemītniekus. Projekts
tiek īstenots par pašvaldības līdzekļiem, ņemot aizņēmumu valsts
kasē, kā arī 2012.gadā izdevies iegūt valsts dotāciju 60000 LVL
apmērā. Šobrīd ir noslēdzies iepirkums par papildu veicamajiem darbiem, tai skaitā virtuves bloka remontu un aprīkošanu ar
jaunām iekārtām, un ģeneratora iegādi un uzstādīšanu. Plānots, ka
visi darbi varētu tikt pabeigti līdz 1.jūnijam, kad SAC iemītnieki
varēs pārvākties ļoti mājīgās, siltās un ērtās telpās. Taču plānots,
ka šī varētu būt pirmā kārta, jo vēl ir arī pati skolas ēka, kurā varētu
nākotnē paplašināt telpas SAC vajadzībām, atbilstoši labiekārtojot
arī parka veida apkārtni.

Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana ar Eiropas sociāla fonda finanšu
līdzekļiem. Projekta mērķis ir paaugstināt Ķeguma novada
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitāti, dažāda veida
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanas nodrošināšanā, izstrādāt novada projektu ideju
burtnīcu ar iespējamiem finanšu instrumentiem. Projekts ilga
no 01.04.2012 līdz 31.01.2013. Projektā dažādos mācību kursos
un semināros piedalījās 47 pašvaldības darbinieki.
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi ar Eiropas
sociālā fonda finanšu līdzekļiem. Projekta mērķis ir atbalstīt
nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba, ka arī
neaktivitātes mazināšanas pasākumus, nodrošinot bezdarbnieku
iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldībās. Projekts tika aizsākts 23.01.2012. un tas turpināsies līdz 30.06.2014.
Projekta ietvaros vidēji mēnesī visā novadā tiek nodarbināti 20
bezdarbnieki.
Ķeguma tautas nama parka teritorijas labiekārtošana
ar Eiropas zivsaimniecības fonda finanšu līdzekļiem. Projekta
mērķis ir labiekārtot Ķeguma tautas nama parka teritoriju, kas
radīs iedzīvotājiem pievilcīgāku pilsētas zaļo zonu brīvā laika
pavadīšanai. Projekta ietvaros plānots daļēji nomainīt vecos, pāraugušos un bīstamos kokus parka teritorijā ar jauniem
stādījumiem, nomainīt parkā celiņu segumu un papildināt ar jauniem soliņiem, kā arī izbūvēt parka apgaismojuma līniju. Izveidot
jaunus apskates objektus parkā.
Ķeguma novada attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana ar Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem; projekta ietvaros plānots izstrādāt novada attīstības plānošanas dokumentus:
„Ķeguma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.
gadam”, „Ķeguma novada attīstības programma 2013. – 2019.
gadam” un „Ķeguma novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.
gadam”.
Bez tam, neskatoties uz to, ka tuvojas noslēgumam Eiropas struktūrfondu kārtējais projektu periods, bet nākamais
sāksies tikai 2014.gadā, plānojam uzsākt un arī pabeigt virkni
jaunu projektu:
Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārtas projekts
ar EZF finanšu līdzekļiem. Projekta ietvaros plānots paplašināt
aktīvo atpūtas zonu Ķeguma pludmalē, papildinot to ar dažādiem
āra trenažieriem, pārģērbšanās kabīnēm un velostatīviem.
Ķeguma novada dienas centra un tā Tomes filiāles
izveide ar ELFLA finansu līdzekļiem. Projekta mērķis ir veidot
Ķeguma novada iedzīvotājiem draudzīgu vidi, kura būtu labvēlīga
veselībai, nodrošinātu brīvā laika pavadīšanas iespējas, apvienojot
tajā kultūras, sporta, dažādu sadzīves pakalpojumu pieejamību un
uzlabot dzīves kvalitāti, un mazinātu sociālās atstumtības risku,
veicot ieguldījumus publiski pieejama Dienas centra un tā filiāles
izveidošanā. Dienas centrs Ķegumā tiks izbūvēts vecās katlu
mājas ēkā, savukārt tā filiāle Tomē tiks izbūvēta bijušajā veikala
ēkā, tagadējā īpašumā „Ābelītes” pie Tomes tautas nama. Abos dienas centros iedzīvotājiem būs pieejama duša un WC, būs iespēja
izmazgāt veļu, apgūt dažādas dzīvei nepieciešamās iemaņas kursos un semināros, izmantot trenažierus un vingrošanas inventāru,
spēlēt dažādas galda spēles un saņemt citus nepieciešamus pakalpojumus.
Ķeguma VPII „Gaismiņa” ēkas iekšējo inženiertīklu
rekonstrukcija un telpu renovācija, projektu plānots veikt par
pašvaldības līdzekļiem, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Pagaidām
vēl nav precīzi zināmas projekta kopējās izmaksas, jo ir izsludināts
iepirkums, taču tās noteikti nebūs mazas, jo rekonstrukcijas
rezultātā plānots nomainīt visus bērnudārza inženierkomunikāciju
tīklus, kā arī veikt kosmētisko remontu visā bērnudārzā. Ņemot
vērā, ka iestādes darbība remonta laikā būs jāpārceļ uz bijušās
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Tomes skolas ēku, šis projekts ir uzskatāms par šīs vasaras
prioritāti. Darbus plānots pabeigt līdz rudenim.
Pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošana, projektu plānots īstenot par pašvaldības līdzekļiem un tā
ietvaros abās pirmsskolas izglītības iestādēs (gan Gaismiņā Ķegumā, gan Birztaliņā Birzgalē) tiks sakārtotas lietus notekūdeņu
sistēmas, atjaunoti celiņi un laukumu segumi, apstādījumi, rekonstruētas nojumes, kā arī iegādātas un uzstādītas rotaļu un sporta iekārtas. Arī šos darbus plānots veikt līdz jaunajam mācību gadam.
Šie būtu īsumā nozīmīgākie projekti un darbi, ko pašvaldība
jau ir veikusi un tuvākajā laikā plāno veikt. Ir uzsāktas arī jau-

nas aktivitātes sadarbībai ar novada nevalstiskajām organizācijām,
iesaistot tās gan novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē,
gan atbalstot organizāciju dažādās aktivitātes (projektu līdzfinansējums, nodrošinājums ar telpām un transportu, sniegts finansiāls
atbalsts), kā arī kopš 2011.gada tiek izsludināti Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekti.
Nobeigumā vēlos pateikties šī sasaukuma deputātiem par paveikto un vēlos novēlēt nākamā sasaukuma deputātiem turpināt iesāktos darbus, kā arī meklēt jaunus projektus un iespējas, kā mūsu
novadu pilnveidot un attīstīt!

PIELIKUMS:

ĪstenoKopējās
šanas
Projekta nosaukums
izmaksas
gads
2009 Skolas ielas rekonstrukcija
484975,32
2009 Birzgales Tautas nama rekonstrukcija
134154,84
Investīcijas saieta nama vienkāršotā rekonstrukcijā, sporta laukuma būvē un bērnu
105149,04
2009
rotaļlaukuma iekārtu iegādei Ķeguma novada Rembates pagastā
2009 Ūdens novadgrāvji Daugavgrīvas un Komunālajā ielā
3020,11
727299,31
2010 Ozolu ielas stāvlaukuma izbūve
18896,54
2010 Inženierkomunikācijas Tomes TN un veikalā
30344,95
2010 Siltumtrase Ķegumā (tīklu pārlikšana)
11990,23
Kvalitatīvai dabaszinību apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķegu97412,04
2010
ma komercnovirziena vidusskolā
2010 Zināšanu krātuves komerczinībās izveide Ķeguma novadā
3045,37
161689,13
Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai, personiskai izaugsmei un jaunu
5887,42
2011
iemaņu iegūšanai
2011 Gājēju pāreja pār dzelzceļu uz Ozolu ielu
16395,21
Energoefektivitātes paaugstināšana “Ķeguma komercnovirziena vidusskolā” un
239330,91
2011
pirmskolas izglītības iestādē “Gaismiņa”
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ķeguma kultūras namā “Tautas
120326,1
2011
nams”
2011 Gājēju celiņa izbūve Celtnieku ielā
237937,24
2011 Lāčplēša ielas vienkāršotā rekonstrukcija
12197,94
2011 Ķeguma pludmales labiekārtošana
12198,13
2011 Ķeguma novada Rūķu parka estrādes vienkāršotā rekonstrukcija
24475,63
2011 Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgales ciemata ūdenssaimniecības attīstība
151287,25
Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūša208629,63
2011
nai un uzturēšanai
2011 Nākotnes iela 2A Birzgalē iegāde un remonts
23961,95
2011 Smilšu ielas siltumsistēmas tehn.projekts
1113,2
1053740,61
2012 Skolas ielas stāvlaukums
102903,82
2012 Izglītības iestāžu informatizācija
33304,45
2012 Bērnu sporta laukuma izbūve
13057,04
2012 Ozolu ielas rekonstrukcija, Ķeguma pilsētā
247778,42
2012 Mākslas studiju centra izveide Ķegumā
10103,50
2012 Mūzikas un vizualizācijas aparatūras iegāde Ķeguma tautas namam
5921,88
Skatuves izgaismošanas, apskaņošanas iekārtu, skatuves mehānismu montāža un
49355,00
2012
aizkaru uzstādīšana Ķeguma Tautas namā
2012 Siltumtrases remonts, pārrakšana Birzgalē
24605,60
2012 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
46905,00
Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai Ķeguma novada
pašvaldības ēkās, tai skaitā:
SAC, Rīgas iela 12, Ķegumā
Birzgales pamatskola
Ambulances ēka Birzgalē
2012 Birzgales pagasta ēka
642465,31
Birzgales VPII Birztaliņa
Garāžas Ķeguma pr. 5
Ķeguma ambulances ēka
Tomes tautas nama vienkāršotā renovācija
Rembates internāta ēka
2012 Ceļš Lielvārde-Misiņi
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139697,48

Publiskā
Pašvaldības Publiskais
finansējuma
finansējums finansējums
avots
484975,32
47368,97
86785,87
ELFLA
36682,34
3020,11
572046,74
18896,54
30344,95
11990,23

68466,70

ELFLA

155252,57

11689,47

85722,57

ERAF

1109,24
74030,43

1936,13
87658,7

ELFLA

2297,23

3590,19

ELFLA

98786,9

140544,01

KPFI

69642,18

50683,92

KPFI

126949,16
4699,21
4699,28
6482,45
45861,36

110988,08
7498,73
7498,85
17993,18
105425,89

ERAF + valsts
EZF
EZF
ELFLA
ERAF

0

208629,63

ESF

16395,21

23961,95
1113,2
400888,13
102903,82
9866,14
7029,22
121778,42
4309,75
2281,38

652852,48
23438,31
6027,82
126000
5793,75
3640,5

ERAF
EZF
ELFLA
ELFLA
ELFLA

24605,60
0,00

46905,00

ESF

203709,87

438755,44

KPFI

0

139697,48

Aizsardzības
ministrija

49355,00
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2012
2012
2012
2012

Rembatē Lielvārdes iela
Ķegumā Egļu un Ganu iela
Ķegumā Uzvaras,Kalna,Ganu ielas
Ķegumā Stacijas, Meža, Uzvaras ielas
European and national traditions in the art of theatre - International Theatre
2012
Performance
2012 Speciālistu piesaiste Ķeguma novada pašvaldībai
2013 Ķeguma novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana
Ķeguma Tautas nama un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta stadiona
2013
rekonstrukcija
2013 Rembates internāta ēkas renovācija SAC vajadzībām
2013 Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta
2013 Ķeguma novada dienas centra un tā Tomes filiāles izveide
2013 Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana
2013 Ķeguma tautas nama parka teritorijas labiekārtošana
2014 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi

12489,64
10186,81
12853,12
9256,38

12489,64
10186,81
12853,12
9256,38

14758,89

0,00

14758,89

EK, COMENIUS
ESF

18500,00
0,00
1394142,34 570625,15
36453,86
2123,06

18500,00
823517,19
34330,8

569345,62

487543,29

81802,33

ELFLA

103374,04 103374,04
26859,19
11859,19
254100,00 128100,00
14013,67
0,00
41490,09
34068,47
80770,67
20295,67
1126407,14 787363,72

0
15000,00
126000,00
14013,67
7421,62
60475,00
339043,42

EZF
ELFLA
ESF
EZF
ESF

ESF

Nelda Sniedze, Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektore

ĶEGUMA NOVADA DOME
Saistošie noteikumi Nr. 9/2012

2012. gada 20. jūnijā

		

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 20.06.2012. lēmumu Nr.282 (prot. Nr.13, 7.§)
ar grozījumiem 23.01.2013.Ķeguma novada domes sēdē lēmums Nr.34 (prot. Nr.2,17.§)

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 nodrošināšanai 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

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu
(turpmāk tekstā – pabalsts) veidus 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 pārsūdzēšanas kārtību.
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu 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 administratīvajā teritorijā. Personai, kura ir
bez mājokļa, vienreizēju materiālu palīdzību nodrošina pašvaldība,
kuras teritorijā persona atrodas (Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 9.panta trešās daļas otrais teikums).
Ja bērna vecākiem vai bērnam nav deklarētās dzīvesvietas, par
bērna dzīvesvietu uzskatāma viņa vecāku faktiskā dzīvesvieta
(Bērnu tiesību aizsardzības likuma 67.panta trešā daļa).
Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums
pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, ir tiesīga no pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus
ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai.
Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā
vai par pabalsta summu apmaksāt bērnu vai pieaugušo ēdināšanas
izdevumus vai citus pakalpojumus, kas nepieciešami personas vai
tās ģimenes locekļu vajadzību apmierināšanai.
Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
7.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (turpmāk – GMI) līmeņa nodrošināšanai;
7.2. dzīvokļa pabalsts:
7.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
7.4. pabalsts medicīnas pakalpojumu segšanai;

7.5. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
7.6. brīvpusdienas skolēniem;
7.7. pabalsts ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolas izglītības
iestādēs;
7.8. pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem;
7.9. pabalsts audžuģimenēm;
7.10. pabalsts dokumentācijas sakārtošanai.
II. Kustamie un nekustamie īpašumi, kas netiek uzskatīti par
īpašumiem, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam
Atvieglojumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai
attiecina uz ģimenēm (personām), kuru materiālais stāvoklis ir atbilstošs LR MK noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” minētajiem nosacījumiem, neņemot vērā sekojošu ģimenes īpašumā esošu kustamu vai nekustamu mantu:
8.1. zemi, kuras platība nav lielāka par 5 ha, tajā skaitā mežs;
8.2. ēkas, kuras tiek izmantotas saimnieciskajā darbībā;
8.3. vieglo automašīnu un mopēdu vai motorolleri, kas nav iegādāts pēdējo divu gadu laikā un kura izlaiduma gads nav jaunāks par
2009.gadu;
8.4. lauksaimniecības tehniku, ja ģimene ienākumus gūst no
saimnieciskās darbības;
8.5. mājlopus – 2 liellopus, 2 nobarojamas cūkas un 2 sīklopus.
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Garantētais minimālais ienākumu līmenis bērnam invalīdam 45
lati mēnesī.
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 atzīšanu par trūcīgu”.
Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta
2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienā-
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kumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdar- gadā un tiek piešķirts, pamatojoties uz medicīnas iestādē izsniegtā
rēķina vai apmaksāto čeku pamata.
bību”.
Pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi līdz attiecīgā mēneša 10.daVII. Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
tumam.
Pabalsts ir paredzēts daļējai izdevumu segšanai par mācību
IV. Dzīvokļa pabalsts
līdzekļu iegādi.
Pabalstu piešķir ģimenēm, kurām spēkā ir trūcīgas ģimenes staDzīvokļa pabalsts ir vienreizējs pašvaldības sociālais pabalsts:
tuss un kuru bērni mācās vispārizglītojošajās skolās.
13.1. īres un komunālo maksājumu segšanai;
Pabalsta apmērs ir 15,-Ls un tas tiek izmaksāts vienu reizi gadā,
13.2. malkas iegādei;
mācību gadu uzsākot.
Pabalstu piešķir:
Pabalsta saņemšanai, jāuzrāda čeks par mācību līdzekļu iegādi
14.1. trūcīgām ģimenēm;
14.2. pensionāram vai invalīdam (vai pārim), kuru ienākumi uz vai čeka neesamības gadījumā, jāuzrāda iegādātie mācību līdzekļi.
vienu ģimenes locekli ir mazāki par 165 lati mēnesī un tie dzīvo
VIII. Brīvpusdienas skolēniem
atsevišķi no apgādniekiem.
Pabalsts
tiek
piešķirts
Ķeguma novada vispārizglītojošo skolu 7.Pabalstu piešķir dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam, ja tā dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu 12. klašu trūcīgo ģimeņu skolēniem ēdināšanas izdevumu segšanai.
izmaksā skaidrā naudā vai ieskaitot to dzīvokļa apsaimniekotāja Sociālais dienests var lemt par brīvpusdienu piešķiršanu trūcīgo
ģimeņu skolēniem, kuri mācās no 3.-12.klasei citās pašvaldības
kontā.
Pabalsta apmērs ir 100,-Ls kalendārajā gadā, bet periods starp vispārizglītojošajās skolās un kurus Ķeguma pašvaldība nenodrodzīvokļa pabalsta izmaksām vienai ģimenei (personai) ir vismaz šina ar transportu, nokļūšanai uz Ķeguma pašvaldības izglītības
iestādēm.
seši mēneši;
Pabalstu izmaksā/pārskaita divu nedēļu laikā pēc lēmuma pie- Pabalstu piešķir uz periodu, kurā ģimenei spēkā ir trūcīgas ģimenes statuss.
ņemšanas dienas.
Ēdināšanas izdevumus 30. punktā minētajiem skolēniem apmakPabalstu nepiešķir, ja:
18.1. persona vairākus gadus nav darba attiecībās, lieto alkoholu sā saskaņā ar izglītības iestādes piestādīto rēķinu.
vai citas apreibinošas vielas un/vai pārkāpj sadzīves un sabiedris- 321. Pabalsta izmaksu var pārtraukt, pamatojoties uz sociālā pedagoga vai skolas sniegto rakstisko informāciju par pārkāpumiem
kās kārtības normas;
18.2. darbspējīgi bezdarbnieki, kuri nesaņem valsts pabalstu, at- skolēna uzvedībā mācību iestādē un/vai sabiedriskā vietā.”
sakās iesaistīties līdzdarbību veicinošos pasākumos;
IX. Pabalsts ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolas
18.3. bezdarbnieki, kuri iesaistās līdzdarbību veicinošos pasākuizglītības iestādēs
mos, bet neievēro sadarbības līguma noteikumus (lieto alkoholu
Pabalstu
piešķir
trūcīgo
ģimeņu bērniem ēdināšanas izdevumu
vai citas apreibinošas vielas, nepilda norādītos uzdevumus, utt.);
segšanai uz laika periodu, kurā ģimenei spēkā ir trūcīgas ģimenes
18.4. iztikas līdzekļu deklarācijā sniedz nepatiesas ziņas;
statuss, un, ja bērni apmeklē Ķeguma novada pirmsskolas izglītī18.5. īrnieks dzīvoklī nedzīvo vai izīrē to citām personām;
bas iestādes.
18.6. dzīvoklim ir piešķirts sociālā dzīvokļa statuss;
18.7. dzīvokli ir privatizējusi cita persona un nav noslēgts īres Pabalstu piešķir pie nosacījuma, ka abi vecāki ( vai viens vecāks,
ja bērnu/-us audzina viens no vecākiem) strādā algotu darbu.
līgums ar pabalsta pieprasītāju;
18.8. pabalsta pieprasītājam vai viņa ģimenei pieder divi vai vai- Ēdināšanas izdevumus bērniem sedz, veicot pārskaitījumu par
sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem.
rāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi.
V. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš
neparedzami
apstākļi, t.sk. ģimenes locekļa nāve) piešķir līdz Ls 600,-Ls vienai
personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus,
bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu
sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais
pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.
Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā divu
nedēļu laikā no ārkārtas situācijas rašanās.
Pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā, ja mirusī
persona bijusi deklarēta Ķeguma novada pašvaldības teritorijā,
piešķir mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura
uzņēmusies apbedīšanu:
21.1. pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu izmaksas (zārka iegāde, transporta pakalpojumi, u.c)
līdz 250,-Ls, gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
izmaksātā pabalsta summa nekompensē neatliekamos apbedīšanas
izdevumus, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp neatliekamajiem apbedīšanas izdevumiem un Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras izmaksāto pabalsta summu.
21.2.gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība vai tās
deleģēta institūcija slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par
šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.

X. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
Pabalstu piešķir Bērnu tiesību aizsardzības likuma 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:
37.1. pastāvīgās dzīves uzsākšanai 90,-Ls apmērā vai invalīdiem kopš bērnības – 150,-Ls apmērā, kuru izmaksā vienu reizi;
37.2. ar dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša izdevumus, kurus
izmaksā vienu reizi mēnesī līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai.
37.3. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 175,-Ls
apmērā. Pabalstu izmaksā vienu reizi vai par šo summu izsniedz
sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru;
37.4. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 45,-Ls apmērā vai
invalīdiem kopš bērnības 75,-Ls 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.panta trešajā daļā un Ministru
VI. Pabalsts medicīnas pakalpojumu segšanai
kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 “AudžuģimePabalsts paredzēts daļējai izdevumu segšanai par uzturēšanos un nes noteikumi” noteiktajā kārtībā.
Pabalsta apmēri:
ārstēšanos medicīnas iestādē.
Pabalstu piešķir pensionāram vai invalīdam (vai pārim), kuru 39.1. pabalsts bērna uzturam 80,-Ls mēnesī;
vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par 165 lati 39.2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 100,-Ls gadā.
mēnesī un tie dzīvo atsevišķi no apgādniekiem.
XII. Pabalsts dokumentu sakārtošanai
Pabalsta apmērs 23.punktā minētām personām ir līdz 100 latiem
Pabalstu piešķir personai gadījumos, ja dokumenta neesamība
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(pase, nodokļu grāmatiņa) liedz saņemt kādu no sociālajiem statusiem (trūcīgas personas, bezdarbnieka u.t.t) vai arī neesošā dokumenta iegūšana (arhīva izziņa, psihologa slēdziens u.t.t) var veicināt
personas ienākumu līmeņa paaugstināšanos.
Pabalstu izmaksā, pārskaitot to uz iestādi, kura izsniedz attiecīgo
dokumentu saskaņā ar piestādīto rēķinu vai personai saskaņā ar iesniegto kvīti(čeku) par saņemto pakalpojumu.

XIII. Pabalstu piešķiršanas kārtība
Pabalsta pieprasītājs vēršas pašvaldības sociālajā dienestā,
iesniedz iesniegumu (rakstveidā, elektroniskā veidā vai izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt nepieciešamo sociālās palīdzības pabalsta veidu, sociālais darbinieks aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu 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 invalīda vai pensionāra apliecību, ja persona ir
invalīds vai pensionārs un šīs ziņas pašvaldībā nav pieejamas.
Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas
ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā novērtē ģimenes (laulāto vai personu,
kurām 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 vajadzības 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 lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību (Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts).

XIV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, LV 5020.
Ķeguma novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo
aktu) var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV
1010, Administratīvā procesa likuma noteiktajā termiņā.
XV. Noslēguma jautājumi
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Ķeguma novada ziņas”.
Izliekami redzamā vietā administrācijas ēkā, Birzgales pagasta pārvaldē,
Rembates pagasta pārvaldē, Tomes pagasta tautas namā.
51. Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Ķeguma novada domes 2010. gada 1. septembra saistošie noteikumi Nr.14 „Par
Ķeguma novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”.
R.Ozols
Domes priekšsēdētājs

ĶEGUMA NOVADA DOME
Saistošie noteikumi Nr. 5/2013

2013. gada 10. aprīla

		

Apstiprināti ar Ķeguma novada domes2013.gada 10.aprīļa
sēdes lēmumu Nr.113(protokols Nr.7, 13.§)

Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Ķeguma novada pašvaldības nolikums”

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Ķeguma novada domes 03.07.2009. saistošajos noteikumos
Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
Izteikt pirmās sadaļas 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem:
6.1. pašvaldības administrācija;
6.2. Kultūras un sporta pārvalde ar struktūrvienībām:
6.2.1. Ķeguma tautas nams;
6.2.2. Birzgales tautas nams;
6.2.3. Tomes tautas nams;
6.2.4. Birzgales muzejs;
6.3. Ķeguma novada bibliotēka ar struktūrvienībām:
6.3.1. Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka;
6.3.2. Ķeguma novada bibliotēkas Rembates bibliotēka;
6.4. Birzgales bibliotēka;
6.5. Ķeguma komercnovirziena vidusskola;
6.6.Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”;
6.7. Ķeguma novada bāriņtiesa;
6.8. Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa;
6.9. Ķeguma novada Sociālais dienests ar struktūrvienību Sociālās
aprūpes centrs;
6.10. Birzgales pagasta pārvalde ar struktūrvienību Birzgales komunālais dienests;
6.11.Birzgales mūzikas skola;
6.12.Birzgales pamatskola;
6.13. Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde „Birztaliņa”;
6.15. Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa.”

šina pašvaldības funkciju un domes pieņemto lēmumu izpildi, kā
arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tajā ietilpst
struktūrvienības:
7.1. Rembates pagasta pārvalde;
7.2. Tomes pagasta pārvalde;
7.3. centralizētā grāmatvedība;
7.4. saimniecības nodaļa;
7.5. pašvaldības speciālisti;
7.7. Ķeguma novada būvvalde;
7.7. pašvaldības policija.”

Izteikt pirmās sadaļas 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodro-

R.Ozols
Domes priekšsēdētājs

Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:
„7.1 Pašvaldības administrācijas vadītājs ir pašvaldības
izpilddirektors.”
Izteikt pirmās sadaļas 8.punktu šādā redakcijā:
„ 8. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību nodrošina:
8.1. Ķeguma pilsētā – pašvaldības administrācija;
8.2. Birzgales pagastā – Birzgales pagasta pārvalde;
8.3. Rembates pagastā – Rembates pagasta pārvalde;
8.4. Tomes pagastā – Tomes pagasta pārvalde.
8.1 Pagastu pārvalžu darbību nosaka nolikumi.
8.2 Birzgales pagasta pārvaldes vadītājs veic likuma „Par pašvaldībām” 691. pantā noteiktos pienākumus, kā arī pieņem darbā un
atlaiž no darba pārvaldes un tās struktūrvienību darbiniekus.”
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2013. gada aprīlis

2013. gada 6. martā:

Pagarināja zemes nomas līgumus Tomes Birzgales un Rembates pagastos.
Nolēma slēgt Zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piederošā zemes gabala Birzgales pagastā daļas 0,07 ha platībā nomu bez
apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām.
Nolēma mainīt nekustamo īpašumu
Krastmalas iela 6, Birzgale, Birzgales pag.,
Ķeguma nov., un Pļavas iela 6, Ķegums,
Ķeguma nov. lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz – neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.
Pieņēma lēmumu, ka sakarā ar to, ka
nav adresācijas objekta, no Valsts adrešu
reģistra dzēst adresi „Baltauši”, Latgaļi,
Tomes pag., Ķeguma nov.
Apstiprināja zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Saulieši”, Rembates pag., Ķeguma nov.
Pieņēma lēmumu par adreses „Saulieši”, Rembates pag., Ķeguma nov., un
nosaukumu „Jaunsaulieši”, „Jaunkrūkas”
Rembates pag., Ķeguma nov. piešķiršanu
zemes ierīcības projektā projektētajām zemes vienībām, kā arī noteica zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Atļāva uzsākt zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamajam īpašumam „Podiņi ”,
Tomes pag., Ķeguma nov., platība 19,50
ha.
Pieņēma lēmumu apvienot zemes gabalus Uzvaras ielā 14D un Pils ielā 4A, Ķegumā, Ķeguma nov.. Jaunizveidotā nekustamā
īpašuma zemei un ēkām piešķīra vienotu
adresi Estrādes iela 16, Ķegums, Ķeguma
nov. un saglabāja zemes gabala lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Nodeva bez atlīdzības Satiksmes ministrijai nekustamo īpašumu „Jauncekuļi P”,
Rembates pag., Ķeguma nov., valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese
rekonstrukcijai.
Atļāva no nekustamā īpašuma „Avoti”,
Birzgales pag., Ķeguma nov., atdalīt zemes vienību un atdalāmajai zemes vienībai
piešķīra nosaukumu “Dzidravoti”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; atdalāmajai zemes
vienībai saglabāja zemes gabala lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Atļāva no nekustamā īpašuma “Saulītes”, Birzgales pag., Ķeguma nov., atdalīt zemes vienību un atdalāmajai zemes
vienībai piešķīra nosaukumu “Mežavoti”,
Birzgales pag., Ķeguma nov.; atdalāmajai zemes vienībai saglabāja zemes gabala
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Anulēja ziņas par divu personu deklarēto dzīvesvietu.
Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldības speciālā budžeta – ceļu un ielu fonds
– izlietošanas vidējā termiņa programmu
(trijiem gadiem):
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N.p.k. Mērķdotāciju izlietošanas mērķis

1

2

3
4

5

Pašvaldības ceļu un ielu ikdienas
uzturēšanai, ielu apgaismojuma
rekonstrukcijai un būvniecībai, kā
arī satiksmes drošības uzlabošanai
novadā kopā
Tajā skaitā Ķeguma pilsētā, Tomes
un Rembates pagastā
Tajā skaitā Birzgales pagastā
Pašvaldības ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšanai (ielu
apgaismojuma rekonstrukcijai
Birzgalē, Rembatē un Ķegumā) un
vadībai novadā kopā
Pašvaldības ceļu un ielu
pārvaldīšanai novadā kopā
Avārijas seku un dabas katastrofu
izraisīto postījumu likvidācijai
pašvaldību ceļu un ielu tīklā
novadā kopā
Pašvaldības ceļu un ielu
uzturēšanas tehnikas (traktor
tehnika ar ceļu uzturēšanai
piemērotu aprīkojumu, greideri,
krūmgrieži un zāles pļaujmašīnas)
iegādei un uzturēšanai novadā
kopā
KOPĀ

Plānotais izlietojums Plānotais izlietojums Plānotais izlietojums
LVL/gadā 2013
LVL/gadā 2014
LVL/gadā 2015
68669.00

53798.00

53798.00

41201.00

32279.00

32279.00

27468.00

21519.00

21519.00

1500.00

1500.00

1500.00

500.00

500.00

500.00

1000.00

1000.00

1000.00

5000.00

5000.00

5000.00

76669.00

61798.00

61798.00

Pieņēma lēmumu nodot Ķeguma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. –
2037.gadam un Ķeguma novada Attīstības
programmas 2013.-2019.gadam projektus
Rīgas plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.
Nolēma izdarīt grozījumus Ķeguma
novada domes 2012.gada 4.aprīļa lēmumā
„Par darba grupu izveidi Ķeguma novadā”.
Apstiprina
saistošos
noteikumus
Nr.4/2013 „Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības nolikums”.
Pieņēma lēmumu izveidot Tomes pagasta pārvaldi, kā arī apstiprināja Tomes
pagasta pārvaldes nolikumu un iecēla par
Tomes pagasta pārvaldes vadītāju Normundu Viļumu.

2013. gada 20. martā:

Nolēma mainīt nekustamā īpašuma
„Jasmīni”, Birzgales pag., Ķeguma nov.,
platība 0,35 ha, lietošanas mērķi – uz individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Izdarīja grozījumus Ķeguma novada
domes 05.12.2012. (protokols Nr.27, 9.§)
lēmumā Nr. 493 „Par nosaukuma un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam
īpašumam „Kursīši””.
Pieņēma lēmumu no nekustamā īpašuma „Daugavas Dzirnavas”, Birzgales pag.,
Ķeguma nov., atdalīt zemes vienību, ar
platību 20,20 ha; atdalītajai zemes vienībai
piešķira nosaukumu „Akmensdzirnavas”,
Birzgales pag., Ķeguma nov..
Pieņēma lēmumu no Valsts adrešu reģistra dzēst 77 adrese, jo nav adresācijas
objekta.
Sakarā ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu nolēma piešķirt pabalstu
Ķeguma novada administratīvajā teritorijā

dzīvojošajām politiski represētajām personām 50,00 Ls apmērā katrai.
Apstiprināja grozījumus Ķeguma novada domes Sociālā dienesta nolikumā.
Noteica dzīvokli Rembates pagastā
„Skola” – 1, Rēžas, Rembates pag, Ķeguma
nov., un piešķīra īres tiesības uz dzīvojamo
platību dzīvoklī, noslēdzot īres līgumu uz
vienu gadu.
Pieņēma lēmumu slēgt vienošanos pie
2003. gada 1. janvāra dzīvojamās telpas īres
līguma Nr.4-3/16 par pašvaldības dzīvokļa
Nr.2 dzīvojamā mājā Birzgales pagastā īri.
Nolēma atzīt pašvaldības nekustamās
mantas Birzgales pag., Ķeguma nov., kas
sastāv no zemesgabala 0,291 ha platībā un
uz tā atrodošās ēkas - šķūņa, izsoli par nenotikušu.
Pieņēma lēmumu izsludināt 2013. gada
Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu.
Noteica, ka projektu pieteikumus var iesniegt no 2013. gada 29. aprīļa līdz 2013.
gada 28. maija plkst. 17:00. Kā arī noteica,
ka projekti jāīsteno laika posmā no 2013.
gada 15. jūnija līdz 2013. gada 15. decembrim.
Apstiprināja 23.01.2013. saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2012.gada 20.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.9 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem” precizētajā redakcijā.
Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā trīs
nekustamā īpašuma nodokļa parādus par
nekustamo īpašumu Ķegumā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lai nodrošinātu sekmīgu projekta „Ķeguma Tautas nama un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta stadiona
rekonstrukcija” īstenošanu, nolēma ņemt

2013. gada aprīlis
Apstiprināja zemes ierīcības projektu
papildus aizņēmumu Valsts kasē 405781,00
Ls (četri simti pieci tūkstoši septiņi simti nekustamajam īpašumam „Augšjaunzemi”,
Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov.
astoņdesmit viens Latvijas lats) apmērā.
Zemes ierīcības projektā projektētajai
pirmajai zemes vienībai piešķīra nosauku2013. gada 10. aprīlī:
Nolēma pagarināt 2007.gada 25.maijā mu „Grapmaņi”, Berkava, Tomes pag., Ķenoslēgto Zemes nomas līgumu par zemes guma nov. un noteica nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – neapgūta individuālo
gabala nomu Rembates pagastā.
Pieņēma lēmumu pagarināt 2008.gada dzīvojamo māju apbūves zeme. Otrajai ze10. martā noslēgto Zemes nomas līgumu ar mes vienībai saglabāja adresi „Augšjaunzemi”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov. un
SIA „Baltijas Kausa Fonds”.
Nolēma izbeigt divus Zemes nomas lī- noteica zemes gabala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.
gumus.
Pieņēma lēmumu, ka ar 2013.gada
Nolema slēgt Zemes nomas līgumu par
zemes gabala Ķegumā, 300 kv.m platībā 20.maiju Ķeguma novadā ir viena bāriņtienomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi pa- sa – Ķeguma novada bāriņtiesa, un tās darbības teritorija ir visa Ķeguma novada adgaidu lietošana sakņu dārza ierīkošanai.
Anulēja ziņas par divu personu deklarē- ministratīvā teritorija. Apstiprināja Ķeguma
novada bāriņtiesas nolikumu jaunā redakcito dzīvesvietu.
Piešķīra zemes gabalam un ēkām, kas jā ar 2013.gada 20. maiju; Noteica, ka Ķeuz tā atrodas, vienotu adresi –„Meijas”, guma novada bāriņtiesa ir Ķeguma novada
Birzgales bāriņtiesas tiesību, saistību un lieRembate, Rembates pag., Ķeguma nov.
Apstiprināja zemes ierīcības projektu tu pārņēmēja un likvidēja Ķeguma novada
nekustamajam īpašumam „Vecābermaņi”, Birzgales bāriņtiesu ar 2013.gada 20.maiju.
Lai nodrošinātu Ķeguma novada Birzgales
Birzgales pag., Ķeguma nov..
Zemes ierīcības projektā projektētajām bāriņtiesas lietu nodošanu Ķeguma novada
zemes vienībām piešķīra adresi „Vecāber- bāriņtiesai līdz 2013.gada 15.maijam, nolēmaņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov. un no- ma izveidot komisiju šādā sastāvā: komisaukumu „Kalnaābermaņi”, Birzgales pag., sijas priekšsēdētāja – N.Sniedze, izpilddiĶeguma nov., kā arī noteica zemes vienī- rektore; komisijas locekļi: Dace Skrīvele,
bām nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Nolēma atļaut izstrādāt zemes ierīcības Vija Arāja, Ķeguma novada Birzgales bāprojektu nekustamajam īpašumam Krū- riņtiesas priekšsēdētāja; Dace Skābene, Ķemu iela 4, Ķegums, Ķeguma nov., platība guma novada bāriņtiesas sekretāre.
Apstiprināja saistošos noteikumus „Par
29102 m2.

grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1
„Ķeguma novada pašvaldības nolikums”.
Pieņēma lēmumu atbrīvot Lolitu Liepu
no Ķeguma novada bāriņtiesas locekļa pienākumiem, ar 2013.gada 20.maiju.
Nolēma slēgt Telpu nomas līgumu ar
pašnodarbinātu personu par telpas, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma nov., nomu psihoterapeita privātprakses veikšanai.
Pieņēma lēmumu piedalīties VAS „Latvijas Pasts” rīkotajā nekustamā īpašuma
„Sakaru nodaļa „Rembate”, Rembatē,
Rembates pagastā, Ķeguma novadā, izsolē.
Apstiprināja Ķeguma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.– 2037.gadam.
Apstiprināja Ķeguma novada Attīstības
programmu 2013. – 2019.gadam.
Nolēma ņemt aizņēmumu „Ķeguma
vispārējās pirmskolas izglītības iestādes
„Gaismiņa” telpu rekonstrukcijai” Valsts
kasē 409540,00 LVL apmērā.
Nolēma ņemt aizņēmumu „Ķeguma
pludmales labiekārtošanas II kārtai” Valsts
Kasē 26 859,00 Ls apmērā.
Nolēma piedalīties Izglītības uz zinātnes
ministrijas izsludinātajā projektu konkursā
„Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības
iestādēs”, nodrošinot projekta īstenošanai
Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 1400,00 LVL apmērā.
Ar pilniem domes sēdes protokoliem
var iepazīties www.kegums.lv

„Pieslēdzies, Latvija!” šogad senioriem
nodrošinās bezmaksas datorapmācības
trīs līmeņos ar iespēju saņemt sertifikātu
Sociālās iniciatīvas „Pieslēdzies, Latvija!” bezmaksas datorapmācības ietvaros
2013.gadā plānots apmācīt septiņus tūkstošus cilvēku vecumā pēc piecdesmit gadiem, nodrošinot nepieciešamās prasmes konkurētspējas celšanai darba tirgū un digitālās plaisas mazināšanai. Pāris nedēļu laikā pēc reģistrācijas uzsākšanas, apmācībām pieteikusies jau piektā daļa mācīties gribētāju, kas liecina par milzīgu atsaucību
un pieprasījumu pēc datorprasmēm un tehnoloģiju apgūšanas.
„Pieslēdzies, Latvija!” atklāšanas pa- projektu, kas mērķtiecīgi iekļauj seniorus.
sākumā projekta iniciators – Lattelecom Tieši tādēļ projekts „Pieslēdzies, Latvija!”,
valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis infor- kas norisinās jau piecus gadus, ir tik īpašs
mēja, ka šogad būtiski pilnveidota apmā- un nozīmīgs notikums. Paldies arī brīvprācību programma – datorapmācības tiks tīgajiem skolotājiem, kas veic tik vajadzīgu
organizētas trīs līmeņos ar iespēju saņemt un noderīgu darbu. Īpaši apbrīnojami ir sepašvaldības licencētu sertifikātu. „Es vien- niori, kuri saņemas un ar datora un interneta
mēr esmu ticējis, ka Latvijas attīstībai ir starpniecību atver acis uz pasauli. Pārfrāzēļoti nozīmīgi cilvēki, kas spēj rīkoties ar jot varētu pat teikt „Izglāb Latviju - piesaki
jaunākajām tehnoloģijām. Tieši cilvēkiem, omi „Pieslēdzies, Latvija!” projektam!”.
kam šobrīd ir vairāk nekā piecdesmit gadu,
Bezmaksas apmācības notiks no maija
skolas laikā nav bijusi iespēja apgūt dato- līdz novembrim
rus, un „Pieslēdzies, Latvija!” sniedz iespēBalstoties uz līdzšinējo pieredzi un seju viņiem tos izzināt. 30 000 datorprasmēs nioru vajadzībām, šogad būtiski papildināts
apmācīti seniori – šis būs mūsu dāvinājums mācību saturs, piedāvājot trīs līmeņu apmāvalsts simtgadei,” skaidro Juris Gulbis, Lat- cības atbilstoši dalībnieku līdzšinējai pieretelecom valdes priekšsēdētājs.
dzei un prasmēm. Pirmais līmenis paredzēts
Savukārt labklājības ministre Ilze Viņ- tiem, kas ar datoru saskaras pirmo reizi, saķele uzsvēra: „Latvijā ir ļoti maz projektu, vukārt trešajā līmenī iekļauta padziļināta
it īpaši sociāli un ekonomiski nozīmīgu apmācība par programmu lietošanu, e-pa-

kalpojumu izmantošanu un datu apstrādi.
Šogad liels uzsvars tiks likts uz biznesa senioru, ceļot pirmspensijas vecuma
cilvēku konkurētspēju darba tirgū un palīdzot risināt bezdarba problēmas. Tādēļ
mācību programma tiks licencēta – trešajā
līmenī sekmīgi nokārtojot pārbaudes darbu, apmācītie saņems pašvaldības izsniegtu
sertifikātu.
Bezmaksas datorapmācībām var pieteikties ikviens interesents pēc 50 gadu vecuma, zvanot pa tālruni 80000822 vai aizpildot reģistrācijas anketu internetā www.
piesledzieslatvija.lv. No maija līdz novembrim mācības notiks visā Latvijā latviešu un
krievu valodas grupās, kas tiks komplektētas pēc iespējas tuvāk senioru dzīvesvietai.
Zvanot uz norādīto tālruni, aicināti pieteikties arī skolotāji.

Papildu informācija:

Līga Bite, Lattelecom Sabiedrisko attiecību
nodaļas projektu vadītāja
Tālruņi: 670 55 740, 29109944,
e-pasts: liga.bite@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv
www.piesledzieslatvija.lv
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Lieldienu pasākums
Ķeguma Tautas namā
Ķeguma Tautas namā Lieldienas šogad nosvinējām atraktīvi
un aktīvi, ar dažādām rotaļām un nodarbēm – meklējām Lapsiņas
noslēptās olas, rīkojām Gaiļu cīņas, gājām rotaļās, ripinājām olas,
noteicām uzvarētājus dažādos Lieldienu konkursos un veidojām
Lieldienu rotājumus un zaķa maskas radošajās darbnīcās, zīmējām
skaistākās Lieldienu olas un zaķus zīmēšanas konkursā. Sanāca
daudz Lieldienu gaviļnieki, par ko mums milzīgs prieks! Paldies
visiem bērniem un vecākiem, kuri par spīti nelabvēlīgajiem laika
apstākļiem tomēr ieradās pie mums ciemos, lai kopā svinētu Lieldienas! Gaidīsim Jūs arī nākamajās Lieldienās tikpat kuplā skaitā,
lai viens otram radītu skaistus, jautrus un interesantus svētkus!
Sirsnīgi sveicot visus pavasara atnākšanā, Gailis Inese un
Zaķis Dace!

Bērni piedalās atrakcijās kopā ar Gaili un Zaķi

Muzikāla improvizācija „Kad mīlestība smaržot sāk,
debesis ir tuvu klāt”

Ķeguma Tautas namā pavasara sajūtu ienesa 27. marta muzikālā improvizācija „Kad mīlestība smaržot sāk, debesis ir tuvu klāt”.
Radošā komanda Arnis Neretnieks, Egija Abaroviča, Sandra Sabīne Jaundaldere, Dace Priedoliņa, Oskars Zaharovs, Ēriks Karpovičs idejas autora Eināra Kviļa vadībā uz skatuves radīja mīlestību,
gan mierīgu un maigu, gan kvēlu, meklējošu un neprātīgu. Ģitāras,
mandolīnas un bandžo pavadījumā muzikālās improvizācijas dalībnieki runāja mīlas dzeju, dejoja un dziedāja. Tēmu „mīlestība”
var apspēlēt tik dažādi, un tieši to paveica radošā komanda. Domāju, ka katram apmeklētājam sirdī kaut kas aizķērās un bija par
ko aizdomāties. Patīkami, ka šis pasākums bija ļoti apmeklēts, un
skatītāji ar nerimstošiem aplausiem apliecināja to, ka viņu priekšā
atradās ļoti talantīgi un radoši cilvēki. Lai mīlestība ienāk arī jūsu
mājās un pavasaris smaržot sāk!
Inese Marcinkiana,
Ķeguma Tautas nama vadītāja

Muzikālās improvizācijas radošā komanda

Tauriņdejas
virpulī
13. aprīlī Birzgales Tautas namā draugus, skatītājus, atbalstītājus uz kolektīva 5.
jubileju aicināja dāmu deju grupa „Visma”.
Vēl jālaipo ap peļķēm, bet taureņi, lidojot tām pāri, spoguļojas ūdenī un priecājas
par pavasari. Arī Birzgales Tautas nama
dāmu deju kopa „Visma” jubilejas koncertam bija devušas drastisku devīzi „Tauriņdejas virpulī”. Uz pirmo mēģinājumu 2008.
gada 27. februārī dāmas un vadītāja Mārīte
Petrovska nāca ar cerību, ka varēs izveidot
senioru deju kolektīvu. Bet kungi, palikdami uzticīgi televizora pultij un citām sirdij
tuvām nodarbēm, iedeva „kurvīti”. Labā,
sievišķīgā spītība neatkāpās. Un 13.aprīļa
sestdienas koncertā „Visma” staroja priekā
par paveikto, par neatlaidību.
Tuvākajiem viesiem – brašajam senioru
deju kolektīvam „Ķegums”, kas koncertā
izdejoja vairākas drastiskas epizodes, jubilāru nosaukums šķitis visai mīklains. Vai
tās ir vissmaidīgākās, visaktīvākās, vis...,
vis.., Birzgales meitenes? Arī pārējie viesi
– Lēdmanes dāmu deju kopa un Ošupes
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Dāmu deju kopa „Visma”

pagasta Degumnieku Tautas nama grupas
„Orhidejas” dejotājas un skatītāji beidzot
uzzināja jubilāru noslēpumu. Lūk, trešdienās uz mēģinājumiem pulcējas Valija, Inta,
Irēna, trīs Ivetas, koncertmeistare Inese,
Sanita, Skaidrīte , Mirdza, Marina, vadītāja Mārīte. Tad vēl „A” kā punktiņš galā, un
deju kopas „Visma” vārds gatavs.
Ko es darītu trešdienās ja nebūtu „Vismas” – svētku reizē jautāja gan kolektīva
dvēsele Mārīte Petrovska, gan pašas dejotājas. Gadu gaitā iestudētas interesantas dejas, dejots daudzos koncertos. Par

to paldies teica Ķeguma novada domes
priekšsēdētājs R.Ozols un izpilddirektore
N.Sniedze, daudzi pagasta ļaudis, novada
izpilddirektora vietnieks P.Kotāns, atbalstītāji.
Pieci gadi ir vecums, kad ar smaidu
lecam pāri peļķēm, kad krāsains taurenis šķiet pasaules lielākais brīnums. Lai
šīs jaukās īpašības „Visma” saglabā arī
turpmāk!
D.Melnūdre,
(Pārpublicēts no OVV)

2013. gada aprīlis

Rokdarbu izstāde
Rembatē
Rembates bibliotēkas telpās atklāta vietējo rokdarbnieču gadskārtējā izstāde. Tā katru gadu tiek rīkota, sagaidot Mātes
dienu, šogad 12. maiju. Izstādes lielā rosinātāja un organizētāja ir
mūsu pagasta čaklākā rokdarbniece Dzintra Loss – cilvēks, kurš
māk ieinteresēt un iekustināt daudzus slēptākos talantus Rembatē. Savus darbus ir izstādījušas vietējās rokdarbnieces Aina Ābola,
Hilda Ābele, Vizma Grigorjeva, Daiga Torstere, Svetlana Norba
un citas.
Izstāde būs apskatāma līdz maija beigām!
Ilga Andrejeva,
ĶNPB sekretāre

No kreisās Hilda Ābele, Aina Ābola, Dzintra Loss un Vizma Grigorjeva

Zenta tuvplānā
Pavasara lēno nākšanu vieglāku dara labi cilvēki, kuri pilda
solīto. Man tāda ir bijusī kolēģe Inga Jēruma. Pērn Birzgalē viņa
stāstīja, ka raksta grāmatu par Valmieras Drāmas teātra aktrisi, televīzijas seriāla varoni Zentu – Regīnu Devīti. 25. martā, Starptautiskās teātra dienas priekšvakarā Inga un Regīna bija mūsu viešņas.
Daudzās ģimenēs, kur skatās seriālu „Ugunsgrēks”, Zenta kļuvusi par savējo. Šo aktrises radošo ceļu I.Jērumas grāmatā „No
Zentas līdz Zentai” tagad var izlasīt ikviens – Birzgales bibliotēkā
. Tikai būšot jāpierakstās rindā...
Paldies visiem, kuri bija uz tikšanos. Turpmākie pasākumi muzejā „Rūķi” –Muzeju nakts visā Eiropā šogad 18. maijā.
Arī „Rūķos”.
D.Melnūdre,
Birzgales muzeja vadītāja

(pārpublicēts no „Birzgles Avīze”)

D.Melnūdre pa kreisi, pie galda sēž – R.Devīte un I. Jēruma

Svētki novada
sporta mīļotājiem
Mūsu novada sportistiem ir lieli svētki. Beidzot arī pie mums,
Rembatē, ir seši jauni, moderni trenažieri. Tā ir sanācis, ka tiem
vieta ir atradusies Rembates sporta zālē, un trenēties sportisti
brauc no plašas apkārtnes. Mūsu puišiem palielinās iespēja bagātajai iegūto kausu kolekcijai pievienot vēl daudz skaistu godalgu.
Ir pavērusies iespēja arī dāmām uzlabot savu veselību – sākot
no jaunkundzēm un beidzot ar kundzēm Balzaka vecumā. Trenažieru zāles tiek noslogotas no rīta līdz vakaram.
Pateicamies par skaistiem trenažieriem Ķeguma novada domei, Rembates pagasta pārvaldei un sevišķi projekta autorei
Benitai Šteinai.
Ilga Andrejeva,
ĶNPB sekretāre

Iemēģinot vienu no sešiem jaunajiem trenažieriem

Par ūdens līmeņa pazemināšanu
Rīgas HES ūdenskrātuvē 2013. gadā
AS „Latvenergo” informē Jūs: lai nodrošinātu Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošu ekspluatāciju atbilstoši likuma „Par drošu hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām, 2013. gadā laika periodā no 1. augusta līdz 16. septembrim mainīgajā ūdens līmeņa zonā ir plānots veikt Rīgas HES labā krasta augšas bjefa nogāžu betona virsmas
stiprinājumu atjaunošanas remontdarbus.
Remontdarbu izpildes laikā tiek iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuvi nostrādātu
līdz paredzētajai atzīmei un ūdenskrātuves līmeņa pacelšanai līdz normālām darba režīma līmenim. Ūdens
līmeņa pazemināšana Rīgas HES ūdenskrātuvē notiks pakāpeniski.
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Ar saulainu smaidu
No 2010. gada pavasara koncerta, kad PII „Birztaliņa” audzēkņi pamodināja lāčuku, katrs marts aicina dalībniekus un klausītājus uz skanīgu tikšanos Tautas namā. Gan Karlsons un Pepija,
gan šogad Saulīte pulcē aizvien kuplāku dalībnieku saimi. Jaunie
dziedātāji pastiepušies augumā, drošākas kļuvušas balsis gan bērniem, gan viņu tuvākajiem atbalstītājiem – māmiņām un vecmāmiņām. Šopavasar ar aplausiem sveica vīrišķīgu trio – Kristeru,
Rūdolfu un tēti Oskaru, kuri izpildīja R.Kaupera jauko dziesmu
„Joka pēc alfabēts”, bet māmiņa Iveta bija parūpējusies par ģimenes ansambļa vienotu ietērpu. Ar akordeonu, skanīgām balsīm, pat
ar akmentiņu „ritma grupu” savu mazbērnu Kristiānas, Agra ,Artūra, Valta priekšnesumiem un skatuves pievienojās Ināra, Tatjana
un Aisma. Atvainojiet, ka neminu uzvārdus, jo bērniem viņas ir
vecmāmiņas, babas, omas – mīloši, saprotoši, atbalstoši cilvēki.
Vairāki koncerta dalībnieki, kuri pirms gadiem uz skatuves nokļuva māmiņas nesti, tagad savus „back” vokālistus atstāja zālē un
uzstājās paši. „Krāsiņas, māsiņas” – Linda un Laura, „Dziesmiņu
par mākoņiem” – Annija un Rihards izpildīja ar lepnumu balsīs
– mēs varam, mēs to spējam!
Dziedošās ģimenes mainījušas koncertmeistares. Nevis tāpēc,
ka nespētu saprasties, bet sava statusa maiņas dēļ. Uz skatuves
Birzgales pamatskolas skolnieces, māsiņas Megija un Jūlija, tad
Sandra un māmiņa Ilona, smaidīgās dvīnes Raita un Baiba, māsas Kristiāna un Agnese, pirmklasnieks Mārtiņš un māmiņa Vija,
drosmīgā un atraktīvā Ketija. Pie klavierēm skolotāja Sandra Siliņa, bet dziedātāju pirmā iedrošinātāja Inese Martinova ir gandarīta, ka viņas bijušie audzēkņi aug un turpina priecāties par dziesmu.
Kauliņu ģimenes duets Jānis un Baiba priecēja ar R.Paula
dziesmas „Laternu stundā” izjustu izpildījumu, ar to, ka māsa, mācoties Rīgā, atrod laiku, lai darbotos pagasta sieviešu korī „Pērles”, lai uzstātos kopā ar brāli.

Birzgales pagasta dziedošās ģimenes

Klausītāji silti uzņēma katru priekšnesumu. Amandai ļoti piestāvēja māmiņas Ivetas sarkanā somiņa, abām saskanēja balsis
dziesmiņā „Sarkanā”, Arnis, Liene un māmiņa Iveta dziedot līksmoja par lidojošajiem ziloņiem, Lāsma, Markuss, Sanita un māmiņa Karīna izdziedāja mākonīšus piedzīvojumus. Edgars, māmiņai
Gunitai piebalsojot, uzdeva puikām tik pierasto jautājumu „Vai es
vainīgs?” Bet Vanesa, Valerija un māmiņa Gita ar latviešu tautas
dziesmu izstāstīja – kas tā tāda dziedātāja.
Pavasarīgu noskaņu koncertā ienesa arī Ieva un māmiņa Ludmila ar dziesmiņu „Dzeltenā”.
Vai saskaitījāt? Koncertā, pirms draudzīgi izpildītās kopdziesmas, izskanēja 19 melodijas, uz skatuves bija kuplākais mūsu pagasta kolektīvs – 46 dažāda vecuma birzgalieši. Būtu jau vēl vairāk, bet dažai iecerei „svītru pārvilka” vīruss. Lai sadziedāšanās
ļauj ģimenēm labāk saprasties, stiprināt kopīgas intereses. Baudot
klausītāju sarūpētos gardumus bērni un vecāki priecājās un saka
paldies kuplajai atbalstītāju saimei un koncerta vadītājai Saulītei /
Ritai Reinsonei/, skaņotājam Armandam.
D.Melnūdre
(Pārpublicēts no „Birzgales Avīze”)

Divejādi redzējumi „Savvaļas sieviete un senā dzīvesziņa” tikšanās laikā Birzgalē
Mūsu senči pūrlādē ir krājuši no
tiesas labus tikumus. Dzīvošanas
pamattikums – labestība.
„Visi man labi bija
Kad es pati laba biju
Visi man ļauni bija
Kad es ļauna cēlājiņa.“
Aina un Gvido Tobji

Skatoties „pelītes“ skrējienā

Tā tautas mūzikai skanot un latvju dainās ieklausoties dienas noslēgumu pavadīja
apmēram 25 jaunāki un vecāki ļaudis no
mūsu pašu pagasta un Ķeguma. Jaundibinātā biedrība JADARA pulcināja kopā
cilvēkus, kuri vēlējās ieklausīties Ainas un
Gvido Tobju viedajās atziņās, kuras viņi
izzinājuši izpētot senlatviešu dzīvesziņu,
dziesmas un tradīcijas.
Man atmiņā visvairāk palika doma par
ikdienas pamattikumu – esi labs. Būt labam
tā ir pareiza izturēšanās pret sevi, citiem un
Dievu. Uzrakstot šo domu uz papīra, šķiet
pavisam viekārši un viegli to realizēt dzīvē.
Tomēr, iedziļinoties katrā teiktajā vārdā ir
skaidrs, ka nemaz tik vienkārši tas nav.
Jau izsenis sieviete bija ģimenes pavar-

da turētāja, rūpējās par mājas omulību, audzināja un mācīja bērnus, mīlēja savu vīru.
Tāpat mūsdienās sievietes loma ģimenes
stiprināšanā ir nenoliedzama. Gvido Tobis
to precizēja: „Kurš gan vīrietis pārnākot
no darba grib satikt niknu un pārskaitušos
fūriju, kura izliek savas dusmas uz vīru un
bērniem“. Daudz patīkamāk ir satikt smaidīgu un viedu sievu. Interesanta diskusija
izvērtās ar kādu vīrieti, kurš apgalvoja, ka
noteikti negribētu būt sieviete, jo tā ir pārāk
liela atbildības nasta, rūpējoties par ģimeni,
par māju, bērniem, kopjot saticību ģimenē.
Nodarbības noslēgumā, mūzikai skanot,
katrs varējām sadedzināt linu aukliņu un
vēlēties kaut ko labu sev, savai ģimenei,
pagastam...
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Ja ir iespēja apmeklēt Gido un Ainas nodarbības, noteikti to izmantojiet.
Inta Pastare,
Biedrība JADARA

Divējāda Saule tek,
Tek kalnā, tek lejā;
Divējāds mans mūžiņš
Ar to vienu dvēselīti.
			

/LD 27271/

Savvaļas sieviete rokās bieži tur baubenu (sitamais, ritma instruments), viņa
dejo, dzied un zintē, viņa zina stāstus par
dvēseles divām daļām un uguns rašanās
mītu, viņa redz kā gaisma ar tumsu nebeidzami rotaļājas un Visums viņas priekšā
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ir kā pasaules audums, kurā laiks ir auduma velki, bet audi ir mūsu domas, darbi un
sajūtas...
Lai arī mūsdienu emancipētā vide ir darījusi savu, tomēr katrs no mums sirdī glabā
senās zināšanas, kuras liek sevi manīt emocionālos dzīves brīžos, gadskārtās un pat
ikdienas gaitās, kad mēdzam aizsapņoties,
vērot mākoņu rotaļas ausmā vai klausīties
vakarvēja dziesmā. Tādos mirkļos mūsos ir
ierunājusies senā dzīvesziņa un katra paša
izvēle ir to uzklausīt vai nē.
Citējot Ernestu Brastiņu: “Uz sevi pašu
latvietis vērš četrus galvenos tikumiskos padomus: esi gudrs, darbīgs, daiļš un priecīgs.
(..) Uz citiem ļaudīm attiecas pārējie četri tikumiskie padomi: esi mīļš, saderīgs, devīgs
un taisnīgs”. Šajā tikumu lokā iekļaujas arī
galvenie pamattikumi: labestība, gods, rātnums, tikumība. Katrs no šiem pieminētajiem tikumiem saistīts ar savu pretstatu,
ar šī pretstata pārvarēšanu un izskaušanu.
Vienā vārdā sakot – esi krietns! Atklātība
nevietā var pārvērsties par nodevību, valodīgums bez mēra par pļāpīgumu, devība

27. aprīlī aicinām uz talku, sakopsim ievu
līci aiz tautas nama, dalībniekus cienāsim
ar siltu zupu; pulcēšanās plkst. 9:00 pie
tautas nama;
11.maijā Birzgales pagastā būs gadatirgus. Gadatirgus laikā organizēsim lietoto
mantu tirdziņu. Aicinām ziedot tirdziņam
lietotas vai jaunas mantas, kuras pašiem
nav vajadzīgas, bet kuras varētu noderēt citiem. Par saziedoto lietu pārdošanā iegūto
naudu plānojam iegādāties dziju, lai adītu
zeķes Ziemassvētku dāvanām ļaudīm, kuri
paši to nevar atļauties.
Nākamā tikšanās biedrībai ir 9.maijā
plkst. 18:00 tautas namā. Aicinām jaunus
biedrus.
Būsim priecīgi par ziedojumiem naudas
izteiksmē.
Ziedojumu konts:
LV35HABA0551036226268,
Reģ. Nr. 40008206272.
Biedrība „JADARA”
Iveta Zemniece
Saziedoto naudu varēsim izmantot izglīBiedrības JADARA tuvākie pasākumi:
tojošu nodarbību organizēšanai u.c.

bez apdoma un gudrības par izšķērdību utt.
Tā ir prasme atšķirt labo no sliktā, savējo no
svešā, patiesību no meliem, radošo no ārdošā, utt. Būtiski, ka ne jau bailēs no lāstiem
un soda veidojas patiesa tikumība, bet gan
dzīvojot saskaņā ar sirdsapziņu un vēlēšanos saglabāt un spodrināt savu godu.
Tās bija gan sarunas, gan dziesmas un
teikas, tā bija prasme ne tikai izpausties,
bet prasme apgūt māku uzklausīt. Laiks
paskrēja nemanot, Aina un Gvido mūs ieveda latviskās dzīvesziņas pasaulē, tajā ko
esam aizmirsuši ikdienas steigā, bet tieši šī
dzīvesziņa ir iespēja būt līdzsvarā ar sevi
mūsdienu materializētajā pasaulē, saglabāt
skaidru skatu un viedu domu.
Paldies Ainai un Gvido Tobjiem par
iespēju uzklausīt, iejusties, pasapņot un
smelties gudrību no latviskās dzīvesziņas
pūralādes.

Mūsu novada sejas kopēji un veidotāji
Laiku laikos Ķeguma novads ir bijis viens no zaļākajiem Latvijā. Ir gan egļu, gan priežu meži, parki, mazi skvēri, mazstāvu
apbūve, piemājas dārziņi un, protams, likteņupe Daugava. Ķeguma novada iedzīvotāji lepojas ar tādu skaistumu un tāpēc par to
arī rūpējas. Bieži vien redzam sakopto pilsētas seju un neaizdomājamies, ka aiz tās stāv grūts darbs un cilvēki, kuri rūpējas par
mūsu apkārtnes tēlu. Mūsu novadā šī grūtā darba darītāji ir Ķeguma algoto pagaidu sabiedrisko darbu strādnieku komanda, kuras
uzdevums ir nodrošināt pilsētas kopšanu jebkuros laika apstākļos
– gan ziemā, gan vasarā. Kā un kas nodrošina šo darbu veikšanu?

Čaklie Ķeguma novada strādnieki

Ilona Sniedze ir šo Ķeguma strādnieku komandas vadītāja un
šo darbu veic kopš 2011.gada. Pašlaik viņas vadībā strādā 16 cilvēku grupa. Ilona atzīst, ka pieredze, kas gūta ilgus gadus strādājot
Lielrīgas Reģionālā vides pārvaldē, šajā darbā lieti noder. Paredzētā kopjamā teritorija ir liela – Ķeguma novads no Tomes līdz
Rembatei un Glāžšķūnim.
Strādnieku paveiktais Ķeguma novadā ir redzams ikdienā –
gar Celtnieku ielas malām izcirsti krūmi, sakopts un atbrīvots no
slimajiem, nokaltušajiem kokiem un krūmiem interesants pakalns
Saules un Staru ielas krustojumā. Par prieku makšķerniekiem sakopts mols Kuģu ielā pie Daugavas, izzāģēti vecie ābeļu zari un
sakopta pašvaldības teritorija pie uzņēmuma “Ķeguma Stars” biroja ēkas. Veikti pašvaldības teritorijas sakopšanas darbi pie Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, novācot apaugumu, kur šopa-

vasar paredzēti arī samērā lieli darbi zālāja uzlabošanā.
Visu ziemu tiek veikta Ķegumā augošo liepu polardēšana, t.i.
kokam nekaitīga vainagu veidošana, iespēju robežās, atjaunoti
pilsētas dzīvžogi. Pašreiz tiek sakopta un atbrīvota no krūmiem
teritorija pie rekonstruētās Ozolu ielas.
Ziemas periodā tiek veikta ietvju attīrīšana no sniega, skaldīts
ledus, kā arī kaisīts ar pretslīdes līdzekļiem, lai ikviens pilsētas
iedzīvotājs varētu mierīgi doties savās ikdienas gaitās, taču ne visu
var paspēt.
Teritorijas sakopšanas darbi tiek veikti arī Tomē un Rembatē.
Tiek kopti Ķeguma novada kapi, palīdzot kapu pārzinēm. Vienmēr
kārtībā ir Ķeguma un Tomes kapsētas, par ko patīkami pārsteigti
ir piederīgie.
Taču algoto pagaidu sabiedrisko darbu strādnieki strādā ne tikai pie teritorijas sakopšanas. Šoziem strādnieki čakli strādājuši
arī malkas sagatavošanā nākamai sezonai, jo vairākas pašvaldības
iestādes tiek apkurinātas ar malku.
Uzrunājot strādnieku komandas vadītāju Ilonu Sniedzi, uzzinām, ka veiksmīgu darbu nav iespējams veikt bez Vitālija Pugača
un viņa speciālistu atbalsta un palīdzības, nodrošinot veicamos
darbus ar tehniku un savām prasmēm. Nevaram iztikt bez abu Aivaru darba, bez Māra un Valda zāģēšanas u. c.
Ilona Sniedze ar atzinību piemin čaklos sētniekus Birutas kundzi no Ķeguma bibliotēkas un Elitu no Ķeguma vidusskolas, kuru
teritorijas jebkurā gadalaikā ir apkoptas, viņu darbs ir paraugs citiem šajā nozarē strādājošajiem.
Darba daudz ir arī vasarā – gan zālāji jāierīko, jāpļauj, gan atkritumi jāsavāc. Piemēram, katru dienu no Ķeguma parka teritorijas tiek savākts ne viens vien paliels atkritumu maiss. Kāds taču
tos papīrus, saulespuķu sēkliņas un pudeles tur met! Ko tik mūsu
jaunieši un iereibuši pilsoņi tur nedara! Gan bērnu rotaļu laukumu
posta, gan apstādījumus bojā, gan piesārņo atjaunoto pludmali! Te
noteikti būtu darbs Ķeguma novada pašvaldības policijas pārstāvjiem!
Kopumā vēl jāveic liels un atbildīgs darbs, lai Ķeguma novads
būtu sakopts un iedzīvotāji būtu apmierināti. Ar avīzes starpniecību lūdzam nodot Ilonai Sniedzei, viņas komandai un visiem čakliem palīgiem pateicību! Un lai mums visiem veicas Lielās talkas
sakopšanas darbos!
Biedrība starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre – Ķegums”
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Garās ziemas lielie
prieki Bekuciemā
Lai rastu prieku un aizbaidītu, nu jau pagājušo garo ziemu,
Bekuciema ģimenes 9.martā pulcējās uz V Bekuciema ģimeņu
Ziemas sporta spēlēm. Ziemas kērlings, virves vilkšana uz ledus,
biatlons Bekuciema stilā, ziemas basketbols, vīru pievilkšanās pie
stieņa, neiztrūkstoši jautrā ziemas stafete, ģimenes zināšanu tests
Latvijas putnu atpazīšanā un saimnieču sacensība – noadi zeķei
papēdi! Vakara noslēgumā, kad laukā satumsa, turpinājās galda
spēļu maratons: monopols, pokers, vecais labais duraks un novuss.
Pateicoties šī gada ziemas sporta spēļu rīkotājiem Cakulu ģimenei,
manuprāt tika sasniegts disciplīnu dažādības rekords! Galvenais
bija iegūtais sārtums vaigos, C vitamīns no smiekliem un jautrības, kopā būšana un vienotība komandā ar mūsu bērniem un uzticamiem kaimiņiem. Šoreiz startēja Zaumaņu, Zemnieku, Cinīšu,
Teivānu, Kupču un Cakulu ģimeņu sportiskās komandas – mēs
šoziem neslimojām, jo ir patiess teiciens: „ Ja gribi labi justies, tad
kusties, kusties, kusties!”
Sirsnīgs un vienots paldies visu vārdā Cakulu ģimenei par
svētku rīkošanu, tradicionāli gardo zupu un sagādāto ceļojošo Ziemas sporta spēļu kausu – Balto akmens sēni! Prieks sportot, lai
tādu izcīnītu!
Iveta Zemniece

Pavasara darbi mākslas studijā

Bekuciema ģimenes V ziemas sporta atrakcijās

Virves vilkšanas sacensības uz ledus

ļas jūnijā un vienu nedēļu augustā. Visiem
dalībniekiem būs iespēja radoši izmēģināt
jaunus materiālus, neiepazītas tehnikas, uztaisīt kādu rotas lietu, gleznot uz audekla kā
īstiem māksliniekiem, kā arī uztaisīt citas
skaistas lietiņas, ko lietot pašiem, vai uzdāvināt kādam mīļu un pašdarinātu dāvanu.
Uz darbnīcām var pieteikties visi skolēni,
kas vēlas, arī tie, kas līdz šim nav apmeklējuši nodarbības mākslas skolā un studijā.

VIZUĀLĀ MĀKSLA PIEAUGUŠAJIEM
Trešdienās no 18.00 līdz 20.00 notiek vizuālās mākslas studija pieaugušajiem. Nodarbībās var apgūt zīmēšanu, gleznošanu,
kompozīciju. Savas idejas var realizēt gan
krāsās, gan grafiski.
Piedāvājam iespēju iemēģināt roku linogriešanas tehnikā, kā arī apgūt zīda apglezOgres mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
nošanu.
Kaut arī aiz loga pavasara ierašanos vēl dzēkņi. Visi skolēni, kuri ir sasnieguši 10
Nodarbībās katrs var individuāli darbotikai gaidām, tomēr atmošanās no ziemas – 12 gadu vecumu (2001. – 2003. gadā dzi- ties sev vēlamajā tehnikā.
tumšā laika jūtama visapkārt. Arī mākslas mušie bērni), kuriem patīk zīmēt un veidot,
DATORGRAFIKA PIEAUGUŠAJIEM
skolā pavasaris liek kustēties un darboties var apdomāt, vai vēlas iegūt padziļinātu
Šogad Ķeguma mākslas studijā arī piestraujāk. Jāsaka gan, ka neesam gulējuši izglītību vizuālajā un plastiskajā mākslā.
cietā ziemas miegā arī līdz šim. Gandrīz Mākslas skolā jāmācās 5 gadi un šeit apgūst augušie var apgūt datorgrafiku. Šo iespēju
divus mēnešus Ķeguma tautas namā bija zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, darbu veiksmīgi jau ir izmantjuši pirmie 4 auapskatāma mākslas skolas un studijas Zie- materiālā, veidošanu un mākslas valodas dzēkņi. Nodarbībās tiek apgūti datorgrafimassvētku izstāde, kura pēc tam tika iz- pamatus. 5. kursā audzēkņi izstrādā diplom- kas pamati darbam ar grafisko programmu
stādīta arī Ķeguma vidusskolas telpās, tā darbu un saņem apliecību par skolas beig- Corel DRAW. Kursa ilgums 8 nodarbības.
priecējot arī skolas skolēnus un skolotājus. šanu. Iestājeksāmeni notiks Ogrē, mākslas Grupā 4 cilvēki. Nodarbības notiks otrdieŠobrīd tautas namā vēl līdz aprīļa beigām skolā no 3. jūnija līdz 6. jūnijam, toties mā- nās plkst. 18.00.
Varam piedāvāt apmācību ne tikai iesācēir apskatāma Ogres mākslas skolas audzēk- cības notiks Ķeguma Tautas namā.
ņu diplomdarbu izstāde, savukārt, 4. kursa
Pēc pavasara darbiem nāks vasaras at- jam, bet arī topošajam profesionālim.
audzēkņu gleznojumi rotā Ķeguma novada pūtas laiks. Un, domājot par labu un saturīSīkāku informāciju par nodarbībām
domes telpas. Pašlaik notiek aktīva gatavo- gu laika pavadīšanu vasarā, mākslas studijā gan bērniem gan pieaugušajiem var iegūt
šanās jaunajai pavasara izstādei, kas notiks skolas vecuma bērniem un jauniešiem jau mākslas studijā tautas namā, zvanot vai
maija sākumā.
vairākus gadus ir iespēja apmeklēt vasaras rakstot: 29203293; ieva.lace@apollo.lv
Pavasaris ir laiks, kad mākslas skolā radošās darbnīcas. Katra darbnīca darbosies
Ieva Lāce,
mācībām 1. kursā var pieteikties jauni au- 5 darba dienas no 10.00 – 14.00 divas nedēmākslas studijas vadītāja
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Mīļās dāmas, mums ir tas gods pasniegt Jums dāvanu!
Patīkama, viegla un pareiza sejas ādas kopšana!
Pieņemot mūsu uzaicinājumu piedalīties bezmaksas kosmētikas klasē, Jūs iegūsiet iespēju pabūt kosmētikas eksperta lomā,
piemeklēt tieši sev vajadzīgos ādas kopšanas līdzekļus vai dekoratīvās kosmētikas paleti, gūsiet gandarījumu par iespēju mainīt
savu izskatu un saņemt vērtīgus padomus, kā viegli un efektīvi
ikdienā kopt savu sejas ādu lai ilgāk saglabātu savas ādas skaistumu un tvirtumu.
Iepazīstināsim Jūs ar Mary Kay kosmētiku, kuras ādas kopšanas
līdzekļi ir izstrādāti tā, lai to iedarbība atbilstu mūsu ādas bioloģiskajam ritmam un protams, par tās efektīgumu varēsiet pārliecināties pašas uz savas ādas.

Kosmētika mūsu – labsajūta jūsu !

Mēs Iveta un Vika esam kosmētikas kompānijas Mary Kay
skaistuma konsultantes. Šī kompānija atvēra mums durvis uz brīnišķīgu skaistuma pasauli un nu ir pienācis brīdis, kad mēs vēlamies tajā dalīties ar jums!
30. aprīlī, plkst. 19:00 gaidīsim jūs Ķeguma Tautas nama mājīgajās telpās. Pirms tam lūdzu pieteikt savu dalību Vikai pa tālruni – 26023146 vai Ķeguma Tautas namā!

Konkurss „Ķeguma
novada vecmāmiņas”

Savā laikā Ķeguma Tautas namā ir bijis šāda veida pasākums,
tāpēc labprāt atjaunosim tradīcijas. Konkursa pieteikuma laiks bija
līdz 1. aprīlim, sākumā bija neliels izbrīns, jo likās, ka Ķeguma
novadā nav nevienas vecmāmiņas, jo līdz pat pēdējam brīdim nebija neviens pieteikums. Tomēr pateicoties čaklajiem mazbērniem
saņēmām gan. Sākumā bija 8 pieteikumi, bet diemžēl jāsaka, ka
mūsdienu vecmāmiņas ir diezgan aktīvas un ar darbiem aizņemtas, tāpēc palika vien 7. Līdz pat konkursa dienai, tas ir 12. maijam
vecmāmiņām gandrīz katru sestdienu ir paredzētas dažādas aktivitātes, kur mēs centīsimies nedaudz, cik jau mūsu spēkos, palutināt
viņas.
Lielu paldies jau tagad vēlos teikt Anitai Alksnei, kura pati
piedalījusies Latvijas vecmāmiņu konkursā, jo tieši viņa bija šī pasākuma iniciatore, par visiem lutināšanas pasākumiem jāpasakās
tieši Anitai. Paldies! Gaidīsim Jūs visus 12. aprīlī Ķeguma Tautas
namā, lai sveiktu mūsu drosmīgās Ķeguma novada vecmāmiņas.
Dace Māliņa

Vecmāmiņas pirmajā lutināšanas reizē kopā ar kosmētikas litpratējāmautorēm

Ceļā uz XXV
Vispārējiem
latviešu Dziesmu
svētkiem
Šo pavasari Tomes pusē dzirkstī neviltots prieks – Tomes dāmu vokālais ansamblis 99 Latvijas sieviešu vokālo ansambļu
konkurencē ir izcīnījis augsto 18 vietu un
iespēju 6. jūlijā savu prasmi prezentēt sadziedāšanās pasākumā Rīgā. Šai dienā no
plkst. 11:00 līdz 17:00 plānoti vismaz 6
minikoncerti uz 8 miniskatuvēm Rīgas parkos, skvēros un laukumos. Mūsu panākumu
pamatā ir dziesmas mīlestība, kopā būšanas
prieks, profesionāla un šarmanta ansambļa
vadītāja Ingrīda Strapcāne. Lielu paldies
gribam teikt Ķeguma novada domei, kura
vienmēr ir centusies mūs atbalstīt gan ar
iespēju uzšūt jaunus, elegantus tērpus, gan
piešķirot transportu. Protams, liels paldies
mūsu šoferītim Imantam par pacietību –
nav jau nekāds nieks izvizināt 11 dāmas,
jo skates un koncerti šosezon ir notikuši tu-

Tomes dāmu vokālais ansamblis – ansambļu skatē Ogrē

vākos un attālākos Latvijas novados un tās kas mīl dziesmu un grib smelties tās spēku
mēdz ievilkties pat līdz pusnaktij.
un rast prieku ikdienas gaitām.
Gaidām ik vienu 6.jūlijā Vecrīgas ielās,
Tomes dāmas:
kad dziedāsim, lai iepriecinātu gan DziesIngrīda, Antra, Baiba, Jana, Dina, Iveta,
Evita, Iveta, Santa, Māra, Sarmīte
mu svētku viesus, dalībniekus un ikvienu,

21

2013. gada aprīlis

Biedrības „Birzgales Attīstības Centrs” marta ziņas!
Tā kā pavasaris vēl nedaudz ir aizkavējies un pie āra sakopšanas darbiem varēsim ķerties klāt Lielās talkas ietvaros 27.aprīlī,
marta mēnesis tika pavadīts Lieldienu svētku noskaņās. Birzgales
jauniešu centra telpās 23.martā jaunākajiem biedriem tika organizēts tematiskais pasākums „Lieldienas gaidot”. Pasākuma laikā
jaunieši atskaitījās par jau padarīto un plānoja jaunus darbus tuvākajiem mēnešiem. Jaunieši ģenerēja idejas sauklim, kas vislabāk
varētu piestāvēt jauniešu centra būtībai. Tika izdomātas vairākas
versijas: „Atpūta, izklaide, ballītes, spēks. Viss vienā – JC”, „Esam
jauni, esam stipri, strādāt skriesim spēka pilni”, „Jauniešu centrā
baigi labi, nāc tu arī, labu dari!”, „Ja vēlies izklaidēties un spēlēt atraktīvas spēles, nāc uz jauniešu centru!” Jaunieši bija izdekorējuši
centra telpas Lieldienu noskaņās un pasākuma laikā tika krāsotas
olas un veidots krāšņs olu koks. Liels paldies Baibai Petrovskai
par pasākuma organizēšanu, kā arī Lindai Leglerei, Lienei Petrovskai un Edgaram Skujam par palīdzīgu roku pasākuma uzraudzībā.
27.martā pie mums viesojās pārstāves no Taurupes, lai apskatītu jauniešu centru un smeltos iedvesmu jauniešu centra izveidei
Taurupē. Izrādījām centra telpas, pastāstījām par savu pieredzi
centra izveidē, realizētajiem projektiem un iniciatīvām, saviem
nākotnes plāniem un sadarbības iespējām.
31.martā Birzgales Tautas namā notika Birzgales pamatskolas
skolēnu Lieldienu koncertuzvedums „Kā zaķēni olas krāsoja!” Pēc
koncerta palīdzējām organizēt Lieldienu atrakcijas un putnu būrī-

šu izgatavošanu. Bija liels prieks un gandarījums par to, ka varējām darboties kopā ar bērniem un viņu vecākiem, pamācīt bērniem
praktiskas lietas, kas noteikti noderēs dzīvē, un izgatavot dažādus
putnu būrīšus, kuri tiks izlikti parkā, pie pamatskolas vai piemājas
dārziņā. Tā kā pavasaris ar košām krāsām mūs vēl nelutina, vakarā
tika organizēta tematiskā ballīte 1970.gadu disko stilā ar krāšņiem
un pat vēsturiski nozīmīgiem apģērbiem no vecāku drēbju kolekcijām. Paldies visiem pasākuma dalībniekiem!
2.aprīlī tika iesniegts biedrības „Birzgales Attīstības Centrs”
gada pārskats par otro darbības gadu. Atgādinām, ka biedrība
tika dibināta 2011.gada 19.jūlijā ar mērķi izveidot jauniešu centru Birzgalē, kā arī veicināt pozitīvas pārmaiņas kopienā, radot
iespēju kopienas pārstāvjiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes,
veidojot vietu, kur satikties, mācīties un kopīgi darboties. Vēlam
drīzumā sagaidīt skaistu pavasari un noteikti aicinām piedalīties
Lielajā Talkā 27.aprīlī!
Biedrības “Birzgales Attīstības Centrs” rekvizīti:
Reģ. nr. 40008181068
Adrese: Skolas iela 2, Birzgale, Ķeguma nov., LV-5033
Banka: DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta nr. LV77RIKO0002013275720

Izsludināts konkurss jaunajiem
dabas draugiem „Dzīvība kokā”
Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts un Dabas
aizsardzības pārvalde izsludinājuši
zīmējumu un radošo darbu konkursu „Dzīvība kokā”, kurš norisinās no
2013. gada 18. aprīļa līdz 15. maijam.
Konkursā aicināti piedalīties jaunie dabas draugi – vispārizglītojošo
skolu 1. - 12. klašu skolēni un arodskolu audzēkņi, kuri vēlas vairāk uzzināt par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām Natura 2000 Latvijā un
tajās mītošajām aizsargājamajām sugām, parādīt savu pozitīvo attieksmi
pret dabu, iesaistīties dažādu dabas
aizsardzības pasākumu īstenošanā,
kā arī radoši izpausties dažādās literatūras, vizuālās mākslas un radošo
darbu tehnikās.
Lai piedalītos konkursā, līdz
2013. gada 15. maijam, konkursa dalībnieki tiek aicināti iesniegt vai atsūtīt konkursa organizētājiem vizuālās
mākslas radošos darbus (brīvā tehnikā veiktus zīmējumus, vai no brīvi
izvēlētiem materiāliem gatavotus
veidojums, koka griezumu, adījumu,
pinumu vai tamborējumu objektus,
u.c.) vai literāros darbus (prozas vai
dzejas) par dabas vērtību saglabāšanu un popularizēšanu dabas liegumos „Eglone”, „Sitas un Pededzes
paliene”, „Lubāna mitrājs”, „Raķupes
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ieleja” vai dabas parkos „Embūte”,
„Ogres ieleja”, „Kuja”, „Dvietes paliene” un „Silene” (sīkāku informāciju
par šiem objektiem ir mājas lapās
www.eremita-meadows.lv,
www.daba.gov.lv, vai zvanot pa tālruni (+371) 26113065 vai rakstot uz epastu uldis.valainis@biology.lv).
Konkursa darbi tiks vērtēti trīs
vecuma grupās: 1. – 4. klašu grupa,
5. – 8. klašu grupa un 9. – 12. klašu
un arodskolu audzēkņu grupa. Labāko darbu autori ne tikai saņems
balvas, bet viņiem būs arī iespēja
kopā ar Daugavpils Universitātes zinātniekiem un Dabas aizsardzības
pārvaldes speciālistiem 2013. gada
septembrī piedalīties dažādos izzinošos pasākumos, kas norisināsies
minētajās dabas teritorijās. Savukārt
interesantākie konkursa darbi, minot autora vārdu un uzvārdu, tiks izmantoti dažādās dabas aizsardzībai
veltītās izstādēs. Konkursa nolikums
un sīkāka informācija kegums.lv mājas lapā.

Papildus informācija:
Uldis Valainis
DU Sistemātiskās bioloģijas institūts
tālr.: (+371) 26113065,
e-pasts: uldis.valainis@biology.lv

Ar cieņu, Jānis Siliņš
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Skolu pūtēju orķestru skate 2013
Pirmie no skolu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem savas prasmes skatēs
sāka rādīt pūtēju orķestri. Šogad no visas
Latvijas skolēnu pūtēju orķestru skatē piedalījās tikai 32 orķestri. (Salīdzinājumam:
tikai viena Ogres reģiona pieaugušo deju
kolektīvu skatē piedalījās 28 kolektīvi). Tas
ir ļoti neliels skaits un, ja atceras, ka pieaugušo pūtēju orķestru bāza ir skolēnu orķestri, tad pūtēju orķestru nākotne valsts līmenī
kopumā izskatās ne visai iepriecinoša.
Toties birzgaliešiem, un nu jau ceturto
gadu kopā ar ķegumiešiem, ir tā iespēja
vispirms apgūt individuāli pūšamos un sitamos instrumentus Birzgales mūzikas skolas
pedagogu vadībā un tad spēlēt kopā īstā pūtēju orķestrī.
Lai pārliecinātos, ka esam pietiekami
gatavi skatei, jau 25. februārī devāmies ar
koncertu uz Valles vidusskolu. Klausītāji
mūs uzņēma ļoti atsaucīgi, jo orķestra sastāvā pirmo reizi uzstājās arī vallēnieši Ieva
Strupa un, Evija un Edmunds Skinderski.
Koncerta programma bija daudzveidīga.

Tajā dzirdējām gan solo priekšnesumus
Danielas Dišreites (trompete) un Edmunda
Skinderska (saksofons) atskaņojumā, gan
un pūtēju orķestra izpildījumā visdažādāko
sezonas laikā apgūto skaņdarbu kopumu.
2. martā mūs laipni sagaidīja Rīgas Juglas vidusskola, kurā notika Rīgas reģiona
skolu pūtēju orķestru skate. Šīs sezonas
skolēnu PO centrālais notikums ir uzstāšanās Rīgā pie Brīvības pieminekļa Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienā 4. maijā, kad kopā spēlēs orķestri no
visas Latvijas un kurā piedalīties vēlamies
arī mēs. Lai sagatavotu visu kopīgi atskaņojamo programmu, vēl cītīgi jāstrādā, bet
daži skaņdarbi jau skanēja skatē. Piemēram,
Laura Reinika vispārēju popularitāti ieguvušais ,,Es skrienu’’. Kā otro atskaņojām
Luigi di Gisallo ,,Driwingtest’’ , kurā solo
spēlēja sitamie instrumenti. Niks Niedra un
Ričijs Cīrulis godam tika galā ar savu uzdevumu un visam orķestrim veiksmīgi iekļaujoties saspēlē, tika sasniegts II pakāpes
vērtējums.

Uzstāšanās skatē paskrien ātri, bet diena
Rīgā vēl tikko bija sākusies. Nolēmām iepazīties ar jauno Aizrobežu mākslas muzeju
,,Rīgas birža”. No jauna restaurētās telpas
un mākslas vērtības tajā, kā arī gides Daces
precīzā informācija par redzamo, deva visiem orķestrantiem neaizmirstamu priekšstatu par senajām mākslas vērtībām.
Šogad Birzgales skolēnu pūtēju orķestra dalībnieki ir vecumā no 9 līdz 16
gadiem. Darbs ir ļoti sarežģīts gan ņemot
vērā ļoti atšķirīgo instrumentu spēles iemaņu līmeni, gan dalībnieku vecumu atšķirības. Mēģinājumi notiek gan Birzgalē, gan
Ķegumā. Pūtēju orķestra diriģents Laimonis Paukšte daudz laika un darba veltījis
izvēloties skaņdarbus un sagatavojot nošu
materiālu, kuru atskaņošanā var pilnvērtīgi
piedalīties tieši iesācēji. Paldies pašvaldībai
par atbalstu nodrošinot ar transportu mazos
muzikantus, lai viņi nokļūtu uz mēģinājumiem un koncertiem, kuri līdz mācību gada
beigām vēl sagaidāmi kuplā skaitā.
Orķestra gaitām līdzi sekoja Līga Paukšte

Pretī pavasarim ar mūzikas
skaņām un zaļu zālīti
Pavasara brīvdienās pavasari skolēni vēl nesagaidīja, tāpēc to
tuvināt pirmās mācību dienas agrajā rīta stundā palīdzēja Ziemeļlatvijas filharmonijas kamerorķestra mūziķi ar jaukām klarnetes,
flautas, fagota un mežraga skaņām.Viņi pa kārtai stāstīja par Lieldienu simboliku, svinēšanas tradīcijām Eiropā. Stāstījums mijās ar
konkrētā laika mūziku. Protams, netika aizmirsta arī latviskās olu
krāsošanas tradīcijas un muzicēšana. Skolēniem koncerts patika,
ko viņi nekautrējās atzīt. Acīmredzot – īsti vietā bija vīriešiem raksturīgais humors un viņu savstarpējā pozitīvā saskarsme. Esmu
gandarīta, ka skolēni prot novērtēt jauku klasisko mūziku.

Olu ripinātāju bija tik daudz, ka jāstāv rindā

Uzstājas Ziemeļlatvijas fiharmonijas kameransamblis “Livonija”

Pēc koncertlekcijas turpinājās mācību diena, bet tās beigās
skolas foajē iekārtotajā izstāžu telpā visi pulcējāmies uz jautru
Lieldienu olu ripināšanu. Bija mīklas, ticējumi, balviņas, bet visvairāk patika olu ripināsana, tāpēc liels paldies skolotājam Kasparam Trencim par ripināmā renītes izgatavošanu, bet skolotājai
Ainai Zagorskai – par skaistas un izglītojošas Lieldienu izstādes
iekārtošanu! Paldies arī 11. klases skolniecei Annai Zālītei par ieinteresētību pasākuma vadīšanā!

Skolotājas A.Zagorskas rokām tapusi interesanta Lieldienu izstāde. Ārā sniegs ,
bet stendos un dīgstošajā zālītē - īsts pavasara svaigums

Sandra Bērziņa,
Direktora vietniece
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Esam lepni par saviem pašdarbniekiem
Katras skolas kolektīva lepnums ir ne tikai skolēni, kuri lieliski mācās un iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs, bet arī lieliski dejo,
dzied vai kā citādi radoši izpaužas.
Šajā gadā skolēnu pašaizliedzīgais darbs mēģinājumos vainagojies ar lielisku rezultātu – vidusskolas jauktais koris un Ķeguma
un Birzgales apvienotais 5. – 9. klašu koris skolēnu konkurencē
starpnovadu koru skatē Ikšķilē ieguva 1. pakāpes laureātu diplomus.
Jauktajiem koriem valsts līmenī tālākās sacensības vairs šogad
nav, bet 5. – 9. klašu koris no dziesmu konkursa „Dziesmai būt”
2. kārtas Valmierā atgriezās kā labākais koris Vidzemē, iegūstot 1.
pakāpes diplomu. Par lielisko skanējumu priecājās gan koru vadītājas Maira Līduma, Linda Ivanova un Inese Martinova, gan paši
skolēni. Viņi visi tagad cītīgi gatavojas laureātu koncertam Universitātes Lielajā aulā 10. maijā.

Divi no mūsu vidusskolas jauktā kora daudzajiem puišiem sarunā par skaņu tīrību

Vidusskolas koris pieņēma izaicinājumu un izvirzīja mērķi īsā
laikā sagatavoties pieaugušo Dziesmu svētkiem, kuri notiek Rīgā
no 30. jūnija līdz 7. jūlijam.Tas viņiem arī izdevās. Dziesmu svētku atlases skatē Ogras kultūras centra mazajā zālē iegūts 2. pakāpes laureātu diploms. Nu ceļš uz Dziesmu svētkiem vaļā! Šis koris
plāno iesildīties Dziesmu svētkiem 8. jūnijā Ulbrokas Līgo parkā,
kurš svin savu 20. dzimšanas dienu. Mēs lepojamies ar skolēnu un

skolotāju panākumiem, bet galvenie ieguvēji ir viņi paši, jo nācās
mēģinājumu procesā darboties kopā ar mūsu valsts kora mūzikas
korifejiem – daudzajiem Dziesmu svētku virsdiriģentiem. Paldies
skolotājām Mairai un Lindai par neatlaidību, sirdsdegsmi un mēģinājumu procesu pat brīvlaikā!
Lieliska maiņa lielajiem un vidējiem dziedātājiem aug arī mazāko klašu koristu vidū, jo sākumskolas koris Marijas Sprukules
vadībā starpnovadu koru skatē Ikšķilē ieguva 2. pakāpes diplomu.
Mazie labprāt uzstājas skolas pasākumos, drīz dosies uz sadziedāšanos Lielvārdē, bet 9. maijā posīsies ciemos uz Skaistkalnes
vidusskolas organizētajiem svētkiem „Pavasaris Šēnbergā.” Tur
esam uzaicināti kā partneri no sadraudzības skolas.
Pieprasīti ir arī mūsu trešo klašu tautisko deju dejotāji (vadītāja Evita Tabure), kuri piedalījās grandiozā bērnu deju kolektīva
„Rītupīte” 5 gadu jubilejas koncertā Jumpravas kultūras namā, izdejojot uz skatuves „Īkstīti”. Lieliska ir mūsu pedagoģes Evitas

Mazie Ķeguma dejotāji steidz palīgā Īkstītei

darbība daudzajos deju kolektīvos un vēlēšanās deju kustībā iesaistīt arī bērnus. Mūsu skolēni ir kā sienāži, kuri modušies dziesmai un dejai salam un vēlajam pavasarim par spīti. Lai skanīgas
viņu balsis un raits dejas solis!

Sandra Bērziņa,
Direktora viertniece audzināšanas darbā

Interesanta diena skolēnu pašpārvalžu darlībniekiem
11. aprīlī mēs, 10 Ķeguma skolas skolēnu pašpārvaldes dalībnieki, devāmies uz
Ikšķili, lai pārstāvētu savu skolu starpnovadu skolu skolēnu pašpārvalžu dalībnieku
seminārā.

Tie esam mēs efektīgās Žetonvakara izrādes dekorācijās

Ierodoties ikšķiles vidusskolā, tā mūs
sagaidīja ar īstu mājas sajūtu. Tā pārņēma
ikkatru. Dienas sākumā visas pašpārvaldes
no Birzgales līdz Lēdmanei (skaitā deviņas)
apvienojās kopīgā dziesmā. Pēc tās visus
pārņēma prieks un smiekli. Tikām sadalīti
jauktās grupās un saņēmām uzdevumu lapi-
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ņas, lai izzinātu Ikšķiles vidusskolas telpas.
Bija jautri un interesanti, it īpaši konferenču zālē, kur skatījāmies filmu. Patika arī
locīt origami, kaut gan tas šķita grūti. Pēc
skolas apskates atgriezāmies aktu zālē, kur
mūs atkal sadalīja darba grupās, kurās bija
jāapgūst komandas darba, projekta veidošanas, pašpārvaldes darba un pasākumu organizēšanas un vadīšanas iemaņas. Es, Renārs
Dzintars un Rainers Zaķis bijām grupā,
kurā stāstīja, kā veidot skolēnu pašpārvaldi.
Mums to vajadzēja izdomāt 5 minūtēs. Tad
veidot savu prezentāciju un pēc tam to citām grupām parādīt.
Pēc pusdienu pauzes notika grupu darbu prezentācijas, novērtējums. Varējām
nobalsot ar krāsainiem aplīšiem par veikto
mājas darbu – „Mūsu labie darbi”. ieguvām
14 punktus un palikām kā otrie – Lielvārdes pamatskola mūs apsteidza par vienu
punktu. Mājas darbā runājām par savu Ziemassvētku labdarības akciju „Paēdušam
Ķegumam” un daļas skolēnu iesaistīšanos
brīvprātīgajā darbā.Noslēgumā bija vēl viena kopīga dziesma.

Mūsu mājas darbam līdz uzvarai nebija tālu

Atbraucot atpakaļ, biju gandarīta, jo Ikšķilē pavadītajās stundās daudz iemācījos,
kā arī ieguvu jaunus draugus. Man patika
šis brauciens, tāpēc priecājos, ka skolēnu
pašpārvalžu sporta spēles notiks 30. aprīlī
tieši pie mums.

Anna Zālīte,
skolēnu pašpārvalžu semināra dalībniece
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Ķeguma skolotājas Zemgales vidusskolā
Ideja par sākumskolas metodiskās apvienības braucienu uz
Slampi Tukuma novadā radās skolotājai Dzintrai Kļavai, kura ir
bijusī Slampes skolas absolvente. Saulainā 26.marta dienā šo ideju
varējām piepildīt un viesoties mūsdienīgā mācību iestādē – Zemgales vidusskolā. Mūs sagaidīja un laipni uzņēma direktors Zigfrīds Grinpauks un viņa vietniece Ilze Ķēniņa.
Skola celta pēc oriģināla projekta un darbojas kopš 1980.gada.
Tā sastāv no 24 „mājiņām” — mācību kabinetiem, kuri savienoti
ar gaiteņiem un izkārtoti ap aktu zāli un citām telpām. Skolai ir
sporta zāle un liels stadions. Visas telpas atrodas vienā stāvā un ir
pielāgotas skolēniem ar kustību traucējumiem. 1995./96. mācību
gadā skolēnu skaits sasniedzis pat četrus simtus. Pašlaik skolēnu
skaits ir 250, tai skaitā 42 skolēni ar mācīšanās un attīstības traucējumiem, kuri mācās pēc īpašām programmām.
Telpas ir gaišas un plašas, kopējā platība ir ap 7000 m2, tās aprīkotas ar visu nepieciešamo sekmīgam mācību procesam. Mācību
kabineti iekārtoti ar ES projektos iegūtajiem līdzekļiem, pašvaldības atbalstu un skolotāju radošo darbu. Tomēr nav viegli uzturēt
tik lielu ēku. Lielas problēmas ir ar aktu zāli, kur pirms dažiem

gadiem zem smagās sniega segas iebruka jumts. Zāles remonts varētu sākties tuvākajā laikā.
Priecājāmies par skaistajām gleznām skolas vestibilā, ko dāvājis Sergeja Jēgera fonds.
Zemgales vidusskolas skolēni un skolotāji piedalās „Comenius” projektā ar citu valstu skolām, un temats ir „Spēlējies ar mani,
nevis ar datoru!” Skolēni iztulkojuši un apguvuši dažādu tautu
spēles un viesojušies Turcijā un Grieķijā.
Līdzīgi kā Ķeguma komercnovirziena skolā, šeit mācību gada
laikā notiek dažādas aktivitātes – Mārtiņdiena, sporta pasākumi,
Valentīna diena un citas, taču Zemgales vidusskolā katru gadu
notiek Tehnisko darbinieku jeb Auklīšu diena. Šajā dienā skolēni
uzņemas tehnisko darbinieku pienākumus un paši uzkopj skolas
telpas.Tā ir ideja, ko varam pamācīties.
Skolā darbojas novadpētniecības pulciņš un muzejs.
Pie tējas tases pārrunājām redzēto ar Zemgales vidusskolas
jaukajiem kolēģiem.

Pavasara svētki Lēdmanē

Masļeņicu nevar iedomāties bez pankūkām, tāpēc arī te mūs cienāja ar siltām, tikko ceptām pankūkām un karstu tēju. Kad visapkārt
ir sniegs, spīd saule, tad liekas, ka šajā vietā mīt prieks un laime!
Tie tik bija svētki!

Skaistā, saulainā 8.marta rītā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas seši 7. – 8. klašu skolēni un krievu valodas skolotājas
V.Livdāne un I.Kovaļčuka devās uz kaimiņu skolu Lēdmanē, kur
tika organizēts starpnovadu skolu pasākums „Masļeņicas svinēšana”. Visām tautām pavasara sagaidīšana ir lieli svētki, latviešiem
tie ir Meteņi, bet krievu tautai – Masļeņica, ko atzīmē 7 nedēļas
pirms Lieldienām (šogad tas bija no 11.marta līdz 17.martam).
Svētki ilgst veselu nedēļu!
Lēdmanes pamatskola sagaidīja ciemiņus ar patīkamu pārsteigumu, direktora Andra Eglīša uzrunu un sveicienu skolotājām Starptautiskajā sieviešu dienā, kā arī bija neliela prezentācija par Lēdmanes pamatskolu un skolēnu apsveikums pasākuma
dalībniekiem.
Pasākums notika nelielā skaisti noformētā telpā, kur mūs sagaidīja ar lelli – manekenu jaunas meitas izskatā – un ar patvāri un
kliņģeriem uz galda.
Lēdmanes pamatskolas krievu valodas skolotāja Ausma Eglīte
katrai skolai pasniedza bērnu grāmatiņas krievu valodā un maizes
kukulīti, ko mēs draudzīgi apēdām savā skolā, kāvējoties atmiņās
par brīnišķīgo pasākumu.
Katrai skolai bija iespēja jautri, atraktīvi un pat nopietni parādīt
vienu dienu svētku nedēļā. Tas bija aizraujošs koncerts ar spilgtiem priekšnesumiem, kuri mijās ar sakāmvārdiem, mīklām, dejām
un dziesmām. Krāšņs ar meiteņu tautas tērpiem un, tautas instrumentiem skanot, jautrs bija priekšnesums Jumpravas vidusskolas
skolēniem, kuri dzīvespriecīgi noskaņoja pasākuma dalībniekus.
Turpinājumā priecēja Ķeguma komerznovirziena vidusskolas skolēni, kas spēlēja teātri par darāmo trešdien, kad znoti brauc ciemos
pie sievasmātēm, kuras ļoti sirsnīgi un viesmīlīgi nospēlēja Gerda
Kočkere un Linda Skābene, bet skolēni znoti spēlēja tautas rotaļas
un iesaistīja arī skatītājus. Spilgts priekšnesums bija arī Lielvārdes
pamatskolas skolēniem, kur meitenes spilgtos tautas tērpos tā dejoja un dziedāja krievu tautas dziesmas, ka tā vien gribējās viņām
pievienoties. Jauka uzstāšanās bija arī Lielvārdes vidusskolas skolēniem, kur priekšnesuma beigās apdāvināja katru skolu. Arī Birzgales pamatskolas skolēni mudināja būt atjautīgiem, minot mīklas
un visus pasākuma dalībniekus vienojot kopīgā tautas dziesmā
„Oi, moroz, moroz”(„Ak sals, sals…”).
Kad bijām nofotagrafējušies kopbildei, visi devāmies uz „Trušu karalisti”, kur skolēni baroja trušus ar burkāniem un kāpostiem.

Ruta Bērziņa,
Kristīgās mācības skolotāja

Viens no spilgtajiem priekšnesumiem

Starpnovadu skolu pasākums „Masļeņicas svinēšana” kopbilde

Jāpateicas skolēniem un skolotājām par viesmīlību Lēdmanes
pamatskolā un starpnovada krievu valodas metodiskās komisijas
skolotājām par patīkamo iespēju satikties, uzzināt ko jaunu, parādīt, ko katrs prot, kā arī jautri un interesanti pavadīt laiku.
Ināra Kovaļčuka,
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas krievu valodas skolotāja
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Īpašā pēcpusdiena
1r 12. aprīļa piektdienas pēcpusdiena.
Tikko beigušās mācību stundas, bet jaunāko klašu skolēni, nedaudz saposušies,
bažīgi vēro skolas durvis: „Atnāks vai netanāks?” Viņi gaida ciemos savas vecmāmiņas un vectētiņus uz īpašo pēcpusdienu. Šis
ļoti jaukais pasākums skolā ir jau kļuvis par
tradīciju.
Šogad ciemos bijām atnākušas astoņpadsmit vecmāmiņas un trīs vectētiņi, nedaudz samulsuši, ar labām sirdīm un baltām galvēm. Mūs ar dziesmām iepriecināja
apvienotais zēnu un meiteņu vokālais ansamblis Marijas Sprukules vadībā, 6. klases
teātra pulciņš parādīja Jāzepa Osmaņa lugas
„Sarkangalvīte” 1. cēlienu, bet vislielākos
aplausus izpelnījās 7. klases meitenes, demonstrējot pašu šūtās skaistās kleitas (skolotāja M.Sprukule). Tiešām apbrīnojami!
Tad vecmāmiņas un vectētiņi stāstīja
par saviem mazbērniņiem, aicināja minēt
mīklas, bet Esteres Loginas vecmāmiņa demonstrēja savu aizraušanos – leļļu teātri ar
pašas gatavotām lellēm. Vienai vecmāmiņai bija paņemti līdzi koši adījumi, darināti

kopā ar mazmeitiņu, citai – vienkārši mīļi
vārdi. Daudz tika pieminēta ģimeņu vēsture jeb tā sauktie dzimtas koki, ko ģimenes
pēta. Atkal pārliecinājāmies, ka ar katra
cilvēka aiziešanu aizveras kāda lappuse
un dzimtas radu raksti vairs jāmeklē tikai
arhīvos.

Kazu ganīšanu un sava dzimtas koka izpēti pārspriež
b klases skolnieks Pauls Kkistjānis Rožkalns ar savu
vecmāmiņu

Savu pašdarināto tērpu modes skatē demonstrē Ieva
Dušenkova

tās ļoti jauka un sirsnīga. Paldies viņai un
pārējiem par šiem jaukajiem mūsu dzīves
Skolas direktora vietnieces skolotājas mirkļiem!
Sandras Bērziņas vadībā, piepalīdzot vecāVecmāmiņu un vectētiņu vārdā – Ilona Sniedze
ko klašu skolēniem, šī pēcpusdiena izvēr-

Ķeguma MTB maratons
Intervija ar Jāni Priževoiti

- Cik gadu vecumā sāki nodarboties ar riteņbraukšanu?
Pirmās sacensības nobraucu 14 gadu vecumā, taču aktīvi sāku
piedalīties sacensībās 16 gados. No 21 gada riteņbraukšana ir
mana ikdiena ar pareizu attieksmi un treniņu programmu.
- Ko no riteņbraukšanas esi ieguvis?
Latvijas Čempions neesmu un arī trijniekā vēl neesmu ticis,
bet ja nebūtu mērķis par to cīnīties, tad riteni būtu nolicis tālākajā
stūrī. To, ko sports man ir devis un ko esmu ieguvis raksturo citāts:
„Sports māca uzvarēt,
Sports māca ar cieņu zaudēt,
Sports māca visu, māca dzīvot.”
/E. Hemingvejs/

- Kāpēc izvēlējies šo sporta veidu?
Velosports un riteņi mani ir vienmēr interesējuši, tomēr šajā
sportā nonācu pateicoties savam brālēnam, kurš mani tajā ir
ievedis!
- Tavuprāt kāpēc šis sporta veids gūst tādu atsaucību?
Riteņbraukšana, tas ir tautas sporta veids un pateicoties Igo Japiņam (Latvijas Riteņbraukšanas federācijas (LRF) prezidentam)
, kurš ļoti daudz darba ir veltījis tās attīstībai un arī pats kādreiz ir
bijis vairākkārtējs Latvijas čempions šosejā un trekā, riteņbraukšana ir tik populāra un augstā organizēšanas līmenī, kas piejams
jebkuram Latvijā!
- Ar kādiem sporta veidiem vēl nodarbojies?
Citam laika nepietiek – riteņbraukšanā aiziet gandrīz viss mans
brīvais laiks! Uzskatu, ka nodarbojoties ar vairākiem sporta veidiem, agrāk vai vēlāk, attīstībai augstākā līmenī, ir jāizvēlas viens
no variantiem! Mani vaļasprieki ir dejošana un medības. Interesē un sekoju līdzi arī citiem sporta veidiem, jo nav neinteresantu
sporta veidu - ir nezināšana un neizprašana!
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- Treniņi sezonā un pēc sezonas?
Gatavošanos sezonai sāku decembrī. Ziema ir grūtākais periods treniņu procesā, kad krāju kilometrus priekš fiziskās bāzes,
visu grūtāku padara arī laikapstākļi. Marta mēnesī dodos uz treniņnometni siltajās zemes. Sezonas vidū ir vienkāršāk, treniņi pēc
darba vakaros un nedēļas nogalēs - sacensības.
- Komanda kurā brauc?
Šogad braukšu komandā „Veloprofs”
- Kā radās ideja par kalnu riteņbraukšanas sacensību izveidi
Ķegumā?
Pirmkārt, vajag tikai gribēšanu un vēlēšanos attīstīt savu ideju.
Trases reljefs, meži un takas mums ir devusi daba, iespējas Ķegumā ir pietiekami plašas. Problēma drīzāk ir izdomāt pa kurām
takām un kalniņiem rīkot velo maratonu. Pirmo maratonu noorganizējām 2007. gadā Lielvārdes pilsētā, tas bija tas pats Ķeguma
maratons tikai ar startu un finišu Lielvārdē. 2011. gadā, uzkrājuši
pieredzi šajā sfērā, noorganizējām sacensības Ķegumā. Organizējam relatīvi maza mēroga sacensības, cenšamies, lai viss izdotos
un par visu būtu padomāts, lai sportistiem, aktīva dzīves veida
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piekritējiem ar ģimenēm un draugiem pasākums patiktu, un būtu
vēlēšanās uz Ķeguma velo maratonu atbraukt arī nākošajā gadā!
Tuvojoties sacensībām darbi norit saspringti, ir jāsarunā sposori,
finansējums, tiesneši, palīgi, jāuztaisa reklāma un, protams, jāizveido, jānomarķē, jāiekopj trase u.t.t. Mūsu mērķis, organizējot šo
pasākumu, ir attīstīt velosportu mūsu novadā, piesaistīt jauniešus
aktīvam dzīvesveidam un piedāvāt kvalitatīvu sporta sacensību.
Ceram, ka tā būs arī tradīcija turpmāk, kas izveidosies par lielu,
labi organizētu pasākumu mūsu pilsētā! Un, protams, pateicamies
mūsu sponsoriem un atbalstītājiem, paldies Ķeguma pašvaldībai!
- Kad šogad notiek Ķeguma maratons?
Ķeguma MTB maratons šogad notiek 1. jūnijā. Starta un finiša
vieta nemainīga - Ķeguma motokrosa trasē.
- Vai sacensībās var piedalīties visi braukt gribētāji?
Jā, ir padomāts par visiem vairākās distancēs! Sporta klase veic
divus apļus ~60km, tautas klasei viens aplis, tie ir ~30km un ir
bērnu distance motocentra teritorijā – zēniem līdz 12 gadiem un
meitenēm līdz 14 gadiem ar dažādām distancēm no 500m līdz 2
km, atkarībā no vecuma. Ja bērns vēlēsies doties garākajā distancē
(tautas braucienā) ar vecāku atļauju tas būs iespējamms!
- Kā izvēlēties distanci?
Atbilstoši saviem spēkiem. Tiem, kuri brauks pirmo reizi vajadzētu izvēlēties tautas distanci un startēt vairāk priekš sevis nevis
rezultāta. Brauciens jāveic mierīgi un rezervēti, vairāk pabraukāšanās režīmā ar domu izbaudīt braucienu, pēdējos spēkus var izlikt
arī pēdējā kilometrā. Un lēnākie braucēji var neuztraukties, finišā
tiks sagaidīti visi startējušie dalībnieki!
- Vai ir svarīgi ar kādu velospiēdu brauc?
Atļauts ir piedalīties ar visiem velosipēdiem, bet ieteicamais ir
kalnu divritenis, jo distance ir šķēršļota ar kalniem un meža takām
- Kā varēs pieteikties sacensībām?
Tāpat kā iepriekšējos gados, būs iespēja pieteikties internetā:
http://velokross.lv/kegums/ kur drīzumā atjaunosim aktuālo informāciju, vai arī sacensību dienā uz vietas motocentrā. Atgādinām,
drošībai katram ir nepieciešams sarūpēt sev ķiveri - tas ir obligāti!

Turpinām arī iepriekšējo gadu tradīciju, ka bērnu distances dalībniekiem (meitenēm līdz 12.gadiem, un zēniem līdz 14 gadiem) sacensības ir par brīvu ar sarūpētām balvām visiem mazajiem braukt
gribētākiem, tas ir iespējams pateicoties Ķeguma novada pašvaldības atbalstam un SIA „VIA Mežs”! Viens no mūsuc mērķiem ir
piesaistīt aktīvam dzīves veidam jauniešos, līdz ar to līdz 18 gadu
vecumam būs iespēja startēt par mazāku dalības maksu!

Aicinām katru izmēģināt savus spēkus, izbaudīt
braucienu, iepazīt Ķeguma novadu un
labi pavadīt laiku!

Starpnovadu pensionāru sadraudzības sacensības
Lai veicinātu vecākās paaudzes iesaistīšanu aktīvās sporta
nodarbībās, Ķeguma novada pensionāru padomes priekšsēdētāja
vietniekam H. Jaunzemam kopā ar rembatiešu aktīvistiem radās
doma par sadraudzības sacensībām 5 sporta veidos starp Skrīveru,
Lielvārdes un Aizkraukles pensionāru biedrībām, ar kurām draudzējas mūsu novada pensionāru biedrība.
Sacensību dienā 16.martā uzaicinājumam atsaucās tikai Skrīveru sportisti un arī skaitliski ļoti maz. Tas spieda rīkotājus kardināli izmainīt sacensību nolikumu par labu ciemiņiem, bet tas neizmainīja cīņas garu un sparu Rembates pagasta namā.
Pēc pensionāru biedrības priekšsēdētāja U. Ābeļa apsveikuma,
pirmie sacensības uzsāka 7 šahisti, spēlējot katram ar katru. Pēc
daudzu stundu cīņām spēcīgākais izrādījās rembatietis A. Aizsilnieks, aiz sevis atstājot A. Rutkovski (Skrīveri) un R. Auziņu
(Rembate).
Novusā mūsu kiju spēlētājiem (V. Brinks, Ā. Irbe, V. Jaunzeme) vajadzēja atzīt Skrīveru komandas pārliecinošu pārākumu.
Arī galda tenisistu komandai (J. Pivors, H. Jaunzems, M. Aizsilniece) bija jāatzīst pretinieku pārspēks, kaut neliels, bet tomēr...
rezultāts 5:4.
Dambretes sacensībās savu meistarību nodemonstrēja V. Griņevičs (Rembate), 2. – 3.vieta ar vienādu punktu summu, skrīveriešiem A. Rutkovskim un J. Zvirbulim.
Viskuplākais dalībnieku skaits – 12 pulcēja šautriņu metēju sacensības. Ar 238 punktiem no 300 iespējamiem uzvarētāja medaļu
saņēma ķegumietis J. Kantoris, sudrabs – M. Aizsilniecei – 223
punkti, III vieta – A. Rutkovskim – 192 punkti.

Godalgoto vietu kausi, medaļas un diplomi

Par viesmīlīgām telpām un sirsnīgu uzņemšanu paldies Rembates pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Pūpolam, kurš bija arī
sacensību galvenais tiesnesis. Paldies tiesnešiem V. Griņevičam, J.
Kažociņam, Ķeguma novada domei par atbalstu, E. Siliņam – par
sarūpētajiem kausiem, medaļām un diplomiem.
Ceram nākošgad tikties Skrīveros daudz kuplākā skaitā kopā ar
pārējiem novada sportistiem.

M. Aizsilniece
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Latvijas čempionāts spiešanā guļus
09.03.2013. Jelgavā notika Latvijas čempionāts spiešanā guļus,
kurā piedalījās 192 sportisti. Bija ieradušies viesi no Igaunijas un
Lietuvas. Sportistu savstarpējā cīņa notika ļoti spraiga, kurā ar salīdzinoši labiem rezultātiem cīnījās sporta klubs „Rembate” puiši
un viena sieviete.
Sievietes:
- 63 kg Gailīte Gundega – rezultāts 32,5 kg – 3.vieta

- 83 kg Orlovs Igors – rezultāts 110 kg – 11.vieta
- 93 kg Rumpis Pēteris – rezultāts 170 kg – 6.vieta
Open:
- 59 kg Lonbergs Lauris – rezultāts 80 kg – 1.vieta
- 83 kg Birkenfelds Raitis – rezultāts 185 kg – 2.vieta
- 83 kg Viļumsons Artis – rezultāts 140 kg – 4.vieta
Seniori – 1 (40+):
- 93 kg Nelsons Alvis – rezultāts 132,5 kg – 4.vieta
+ 120 kg Roga Dzintars – rezultāts 165 kg – 2.vieta

Jaunieši:
- 74 kg Veļiks Agris – rezultāts 105 kg – 3.vieta
- 74 kg Grabežovs Jānis – rezultāts 75 kg – 6.vieta
- 83 kg Dūdens Oskars – rezultāts 97,5 kg – 3.vieta

Seniori – 2 (50+):
- 120 kg Gailītis Aivars – rezultāts 200 kg – 1.vieta

Juniori:
- 53 kg Grīslis Emīls – rezultāts 40 kg – 4.vieta
- 66 kg Zods Ervīns – rezultāts 100 kg – 7.vieta
- 83 kg Ūdris Ojārs – rezultāts 150 kg – 4.vieta

Seniori – 3 (60+):
- 120 kg Babris Jānis – rezultāts 140 kg – 2.vieta
- 120 kg Bidlauskis Jānis – rezultāts 90 kg – 4.vieta.

Treneris A. Gailītis

Ķeguma atklātais florbola čempionāts noslēdzies
Noslēdzies Ķeguma novada 2013.gada
atklātais čempionāts florbolā. Lai arī spēles
norisinājās vairāk, kā divu mēnešu garumā,
tikai pēdējā kārta salika visas komandas pa
vietām.

Pirmās vietas ieguvēji komanda – Ķegums 2

Ķegums 1 – Rubeņi (5:6) (T. Tīdemanis
1, M. Tīdemanis 1, A. Jonikāns 1, E. Pinka 1, G. Kūmiņš 0+2, J. Strazdiņš 0+1 – G.
Ločmelis 2, O. Dudens 2, S. Isjomins 1, M.
Krastiņš 1, A. Liepiņš 0+1, O. Gūte 0+1)
Šajā spēlē pēdējās pāris minūtēs ķegumieši
izsēja savu pārsvaru, un arī zelta medaļas –
kā saka – paši vien vainīgi, un jāsamierinās ar
bronzu. Rubenīšiem šī uzvara sudraba vērtē.
Osports – Birzgale (8:2) ( V. Konstantinovs 2, M. Rengards 2, R. Vucins 2, D.
Avišāns 1+2, A. Golubevs 0+3, A. Petunovs
1+1 – R. Lazdiņš 1+1, A. Arājs 1+1) Pirms
spēles birzgaliešiem vēl bija teorētiskas
izredzes ierindoties trijniekā, bet spēle neizdevās tā labākā, un osportisti ar šo uzvaru izcīnīja 5.vietu, savukārt savu pagājušā

gada uzvarētāju troni atbrīvoja ,, Birzgale’’
– 4.vieta.
Rekrūši – Ķegums 2 – (1:9) ( M. Balodis 1 – Kr. Plotnieks 4+2, J. Birznieks
2+1, S. Miheilovskis 2, D. Mellis 1+1) Lai
kā atbalstīja rekrūšus vairākas ieinteresētās
komandas, jauniešu komanda pārliecinoši
apspēlēja savus pretiniekus, un šo sacensību vēsturē ierakstīja pirmo ,,Ķegums 2” komandas čempionu titulu !!! Čempionāta rezultatīvākais spēlētājs – Aivis Jonikāns 37p
(24+13), otrajā vietā Kristaps Plotnieks 26p
(18+8), trešais Juris Tretjakovs22p (16+6).
Edgars Siliņš,
Sacensību galvenais tiesnesis

ĶEGUMA ATKLĀTAIS 2013. GADA ČEMPIONĀTS FLORBOLĀ
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Lieldienu „nakts trunīrs” Birzgalē
,,Nakts turnīrs’’ volejbolā Birzgalē sākās 18:30 un spraigā cīņā turpinājās līdz pat
2:30. Organizatori bija sarūpējuši gardus
pīrāgus un veselības dzērienu, kas atveldzēja slāpju brīdī. Kā arī paši jaunieši bija
parūpējušies par dažādām aktvitātēm starp
spēlēm, kā piemēram, „Tīnūžu ” un „Bekuciema” komandu pārstāvji spēlēja galda
spēli (UNO). Birzgales sporta zālē bija
dzirdami arī atbalstītāju saucieni un ovācijas, kuras nenogurdināmi atbalstīja savus
favorītus līdz pat vēlai nakts stundai.
Turnīra rezultātu tabula:
1.v. „Ķegums International” (11p.)
(Vitnija Dommere, Maritana Strode,
Dace Pavlovska, Mārtiņš Strauss, Gatis
Slavēns, Māris Cauka un Andris Usāns).;
2.v. „Valle” (9p.) (Jegors Lukjaņins,
Ina Lukjaņina, Jānis Krēmers, Kristaps
Lisovskis, Zane Solovjova un Laura
Strupa);

3.v. „Tīnūži” (9p.) ( Raivis Kābelis,
Mārcis Bērziņš, Madara Kuģe, Ieva
Viļuma, Santa Emsiņa, Aigars Vasiļjevs
un Andis Gobiņš)
4.v. „Vanagi” (6p.)
5.v. „Gaisa spēki” (3p.)
6.v. „Pirmi reizi Birzgalē” (2p.)
7.v. „Bekuciems” (0p.)

05.03.2013. Ķeguma pašvaldības policijas darbinieki Rembates pagastā aizturēja kādu vīrieti, kurš bija iegādājies cigaretes bez Latvijas akcīzes nodokļa markas, persona tika nodota VP
kārtības policijas darbiniekam.
06.03.2013. Kāda iedzīvotāja informēja, ka netālu no Rubeņiem grāvī ķēdē sapinies suns. PP darbinieki ierodoties norādītajā vietā minētais fakts apstiprinājās, grāvī krūmos sapinies
ķēdē atradās suns. Pēc suņa atbrīvošanas izdevās noskaidrot viņa
saimnieku un nogādāt mājās. Ar suņa saimniekiem tika veiktas
pārrunas un izteikts brīdinājums par labturības prasību neievērošanu.
07.03.2013. PP darbinieki saņēma izsaukumu uz Staru ielu,
Ķegumā, kur pie daudzdzīvokļu mājas kāda persona savu auto
bija novietojis uz ietves, līdz ar ko traucēja iedzīvotājiem pārvietoties. Par notikušo sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols
– paziņojums.
12.03.2013. PP darbinieki saņēma izsaukumu uz Staru ielu,
kur kāda māte sūdzējās par savu dēlu, kurš nekur nestrādājot un
parazitējot uz viņas rēķina, tā kā LR likumdošanā nav tiesību
normu, kas paredzētu atbildību par augstākminēto gadījumu, ar
jaunieti tika veiktas profilaktiska rakstura pārrunas, savukārt mātei ieteikts šāda veida konfliktus risināt savstarpēji pārrunu ceļā.
13.03.2013. Kāds Ķeguma novada iedzīvotājs izjauca iespējamo zādzību, pēc pusnakts braucot pa Celtnieku ielu viņš pamanīja kādu a/m, kura ar atvērtu bagāžnieku atradās kāda uzņēmuma tuvumā. Tā kā vīrietim likās aizdomīgi, šāds skats, viņš
gribēja noskaidrot, kas tur notiek. Savukārt pirms piebraucot
pie aizdomīgās a/m, tās vadītājs saprotot, ka ir ievērots, centās
notikuma vietu pamest. Aizdomīgo personu modrajam Ķeguma
iedzīvotājam tomēr izdevās panākt un aizturēt, kā arī noskaidrot
notikuma apstākļus, un par notikušo informēja Valsts policiju.
18.03.2013. Saņemts izsaukums uz Birzgales pagastu, kur
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem bija radušās nesaskaņas par

Cīņa starp komandām „Tīnuži”(pa kreisi) un
„Bekuciems” pa labi

Pirmās vietas ieguvēji – „Ķegums International”

piemājas zemes domājamās daļas lietošanu, kā arī par sabiedrībā vispārpieņemto normu neievērošanu. Ar konfliktējošiem
mājas iedzīvotājiem tika veiktas profilaktiska rakstura pārrunas,
izskaidrota kārtība kā risināmi civiltiesiski strīdi, kā arī atbildība
par to neievērošanu.
19.03.2013. PP palīdzība bija nepieciešama mediķiem, kur
kāda sieviete Rembates pagastā uzvedās neadekvāti, un atsacījās
pieņemt mediķu palīdzību.
19.03.2013. PP darbinieki piedalījās ugunsgrēka lokalizācijā,
kā arī veica drošības pasākumus Tomes pagastā, kur dega kāda
saimniecības ēka.
28.03.2013. Saņēma izsaukumu, uz Ķeguma prospektu, kur
pie Tautas nama vairākas personas lietoja alkoholu. PP ierodoties
notikuma vietā konstatēja, ka minētajā vietā atradās kāds vīrietis,
kurš izskatījās manāmi iereibis, kā arī nevarēja sakarīgi atbildēt
uz PP darbinieka uzdotajiem jautājumiem. Vīrietis tika nogādāts
Ķeguma pašvaldības policijas iecirknī, kur noskaidroja viņa personība, kā arī tika veikta pārbaude par alkohola koncentrācijas
daudzuma izelpā, pirmajā reizē alkohola koncentrācija izelpā
bija 2.25 promiles, savukārt otrajā reizē ar 15. minūšu intervālu
bija – 2.39 promiles. Par konstatēto vīrietim tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols pēc LAPK 171.panta 2. daļas,
pēc kā vīrietis tika atbrīvots.

Par atrašanos uz ūdenstilpnēm,
kad tās klāj ledus
Ķeguma novada pašvaldība policija aicina iedzīvotājus būt
sapratīgiem, īpaši makšķerniekus un bērnus būt uzmanīgiem un
pārgalvīgi neriskēt ar savu dzīvību, šobrīd dabā vērojama strauja
gaisa temperatūras maiņa, līdz ar ko atrašanās uz ledus ir kļuvusi
bīstama.
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PRIVĀTSLUDINĀJUMI
Izīrēju garāžu Ķegumā, Ķeguma pr. 5. Ir bedre
un elektrība. 20 ls/mēn. Tālr. 26846787
Muzikants (balss, sintezators) spēlē kāzās,
jubilejās u.c. privātos un publiskos pasākumos
diskotēka, karaoke, apskaņošana, gaismas.
Tālr. 25985566.
Pārdodu Plastmasas mucas 200L – 10LVL
gab. Plastmasas konteineri ar metāla rāmi 1T
(1000L) – 30LVL, gab. Metāla mucas ar vāku
un žņaugu 200L – 4LVL gab. Pārdodu Bebru,
Jenotu slazdus 13LVL gab. Pārdodu Caunu un
sesku slazdus 10LVL gab. Iespējama piegāde.
Tālr. (+371)292-27-761
Pārdod: Eļļas sūkni E300, golf 2 rezerves daļas
(jaunas). Roku adāmmašīnas, severjanka un
ņeva 5, daudz jaunas rezerves daļas. Atrodamies Tomē, sīkāka info. pa tālr. 28457872;
29255152
Pārdod 2 istabu dzivokli, pirmajā stāvā Ķegumā Staru ielā – 12, – 8500 LVL. Ja pircējs
nolēmis pirkt, par cenu varēsim vel vienoties.
Tālr. 20464849
Pārdod bērzu sulas – 0,40 Ls par 1 LITRU,
sākot ar 5litri – 0,35 Ls par 1litru.
Pasūtijumus veikt laicīgi, 1dienu iepriekš.
Tālr. 20464849
Vīrietis 39 gadi meklē papildus darbu, divas
dienas nedēļā – celtniecibā, vai citos paligdarbos, rakt, demontēt un arī citus darba piedāvajumus izskatīšu. Kā arī varu veikt apsardzes
darbu. Tālr. 20464849 vai 65038766 (vakaros)
Pārdod balkona gultu, 2m gara 0.90 m plata.
Tālr. 29506018

		

