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Laulības!
Vēl tikai nedaudz atpakaļ
Jūs meklējāt viens otru.
Nu divas sirdis sastapās,
Lai kopā laimi izdzīvotu.

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu
nodaļā laulību noslēdza:

Dina Boikova un Andrea Biundo
Sveicam!

„SolarUp” plāno izvietot saules
paneļus  Ķeguma novadā
Konkursā „Radām Novadam” piedalās komanda „SolarUp” ar projektu saules 
enerģijas izmantošana. „SolarUp”  mērķis ir attīstīt zaļās enerģijas ražošanu un 
tiekties uz Eiropas vidējo līmeni, kā arī padarīt zaļo enerģiju pieejamāku ik katram.

Kas Jūs esat? Pastāstiet katrs par sevi. 
Mārtiņš Mičulis – mani uzaicināja piebied-

roties šajā komandā, jo Māris zināja, ka esmu 
ieinteresēts attīstīt zaļo enerģiju, saules enerģiju, 
biju viņam stāstījis vairākkārt, ka man patīk elek-
tro auto, jaunās tehnoloģijas un esmu vairāk zaļi 
domājošs un vispār domājošs, nekā vienaldzīgais 
patērētājs. Esmu dzimis un audzis un skolojies 
līdz pat vidusskolas beigšanai Bauskā, kura bija 
viena no pirmajām pilsētām Latvijā, kas aktīvi 
sāka šķirot atkritumus. Manā ģimenē par enerģi-
ju, siltumu un praktiskām lietām tika runāts ik-
dienā. Tā nu esmu izaudzis laikā, kad viss strauji 
attīstās un skatos uz priekšu ar atvērtu prātu – 
ticu, ka tehnoloģijas mums palīdzēs sasniegt kaut 
kādu prātīgu sadzīvisko līmenī globāli. Visu tas 
neatrisina, bet tehnoloģijas var mums palīdzēt, ja 
zināsim kā tās likt lietā.

Kārlis Sils – par konkursu man pastāstīja 
draugi un uzzinot, ka ir atbrīvojušās vietas jau-
nām komandām, izlēmu, ka tā ir laba iespēja 
pašam izmēģināt veiksmi uzņēmējdarbībā. Ko-
mandā aicināju piebiedroties Kārli un Māri, ar 
kuriem kopā darbojos Vēstures izpētes un popu-
larizēšanas biedrībā. Māris ieteica Mārtiņu kā in-
teresentu par zaļo enerģiju. Šobrīd studēju vēsturi 
maģistratūrā.

Kārlis Dambītis – arī mani uzaicināja pie-
biedroties komandai. Esmu dzimis un audzis 
Rīgā un pēc profesijas esmu vēsturnieks. Ikdienā 
arī mani saista zaļās idejas un uzskatu ka tuvākā 
vai tālākā nākotnē tās būs ievērojama vai pat vie-
nīgā alternatīva līdz šim izmantotajiem enerģijas 

avotiem. Māri un Kārli pazinu jau labu laiku, jo 
darbojamies Vēstures izpētes un popularizēšanas 
biedrībā. Mārtiņu zināju jau pirms tam, bet reāli 
iepazinos tikai vienā no pirmajām idejas apsprie-
šanām. Sākumā šaubījos vai piebiedroties ko-
mandai, taču ideja man šķiet laba, dzīvotspējīga 
un galvenais – vērsta uz nākotni. Turklāt dalība 
konkursā dod iespēju iegūt jaunas zināšanas un 
pieredzi.

Māris Mičerevskis – mani komandai uzaici-
nāja piebiedroties Kārlis. Šobrīd darbojos Vēstu-
res izpētes un popularizēšanas biedrībā, ik dienā 
nodarbojos ar dažādu projektu un biznesa ideju 
realizēšanu. Šajā projektā piesaista iespēja iesais-
tīties inovatīvā uzņēmējdarbībā un uzskatu ka 
saules enerģiju gaida spoža nākotne.

Turpinājums 14. lpp ▶

Sīkāku informāciju 
skatīt 3. lpp.

Skaitīsim laimīgos mirkļus, 
Kuru mūžā bijis tik daudz - 

Ar tiem mēs bagāti esam 
Un novecot nebūs ļauts!

Sveicam marta jubilārus!
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Esi sveicināts, mazulīt!
Saules zelta piebiruši 
Visi mazi pudurīši. 

Būt tādam saulainam 
Tavam dzīves gājumam!

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie:

Jurim Laizānam un Neldai Neimanei meita Odrija
Arvim Aukštikalnim un Ievai Marcinkevičai meita Ance

Aigaram Kregzdem un Gundegai Petuhovai dēls Miks Aigars
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Aiju Bluķi
Ivetu Lāci
Aigaru Melnbārdi
Imantu Ozolu

Ņinu Astapkoviču
Vladimiru Bahureviču
Svetlanu Burkeviču
Andri Dāli
Imantu Laicānu
Liliju Ūdri
Vitoldu Līkumu
Eduardu Voitkeviču

Margaritu Dubrovsku
Ilmāru Kaupužu
Igoru Krēgeru 
Valentinu Potemkinu
Eduardu Purviņu
Jāni Vesseri
Māru Vēveri
Ivanu Zaikovski

Viju Bērziņu
Antoņinu Fiļipovu
Irinu Mitrofanovu
Maiju Šuplinsku
Skaidrīti Vīcupu

Guntu Dembovsku
Anastasiju Filippenoku
Edvīnu Grašiņu
Maiju Kaminsku
Antoņinu Oļinu

Mariu Ernest 
Skaidrīti Kluci
Edīti Kunderti
Veroniku Ļeščinsku
Dainu Plato
Jāni Sinātu
Pēteri Skangalu
Laimrotu Zeinvaldi

Viktoru Āriņu
Veltu Balodi
Jāni Jagaru

Vladimiru Kozlovu



Pašvaldības darbi martā
Pašvaldības budžeta ieņēmumi gada pir-

majos divos mēnešos ir pārsnieguši Finanšu 
ministrijas prognozi, tomēr tie nav lielāki 
kā pagājušajā gadā un pēc pieredzes nega-
rantē budžeta ieņēmumu labu izpildi citos 
gada mēnešos. Tā kā 2015.gadā bija jāplāno 
arī papildu izdevumi saistībā ar Ķeguma un 
Tomes dienas centru darbību un minimālās 
algas izmaiņām, budžetā līdzekļi dažādiem 
pasākumiem ir visai ierobežoti. Ņemot vērā 
makroekonomisko situāciju, kas var arī pa-
sliktināties, tajā skaitā saistībā ar Krievijas 
krīzi, šajā gadā nepieciešams realizēt visai 
konservatīvu pašvaldības budžeta politiku, 
arī veikt izdevumu efektivitātes papildu iz-
vērtēšanu.

Uzsāktas sarunas ar AS „Latvenergo” 
izveidoto darba grupu par Ķeguma pilsē-
tas katlumājas tālāko darbību un iespēja-
mo sadarbības optimizāciju vai katlumājas 
atsavināšanu pašvaldībai, jo ir beidzies 
AS „Latvenergo” realizētā katlumājas iz-
būves struktūrfondu projekta uzraudzības 
periods. Lai ekonomiski izvērtētu iespēja-
mo katlumājas nomu vai atsavināšanu, AS 
„Latvenergo” pasūtīs sertificētam nekusta-
mā īpašuma vērtētājam veikt objekta tirgus 
vērtības noteikšanu. Lai gan šī gada ziema 
būtiski apgrūtina zudumu rekonstruētajos 
siltumtīklos salīdzināšanu ar iepriekšējiem 
gadiem, tomēr pēc siltumtrašu rekonstruk-
cijas projekta realizācijas līdz rudenim būs 
nepieciešams veikt jaunu apkures tarifa 
aprēķinu, ņemot vērā jauno siltumtrašu bi-

lances vērtību un plānotos zudumu sama-
zinājumus. Izskatot SIA „Ķeguma Stars” 
budžeta plānu 2015.gadam, kurā  joprojām 
paredzēts darbs ar zaudējumiem, tiek gata-
vots arī steidzami veicamo pasākumu plāns 
situācijas uzlabošanai. Tā kā bilances zau-
dējumi paredzami ne tikai siltumapgādē, bet 
arī ūdensapgādes un kanalizācijas nozarēs, 
kur realizēti nozīmīgi struktūrfondu pro-
jekti, nāksies aktualizēt gan jautājumu par 
mājsaimniecību pieslēgumiem pie izbūvē-
tajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, 
gan arī veikt pastāvošo tarifu izvērtēšanu. 
Jāņem arī vērā, ka Kohēzijas fonda līdzekļu 
piešķiršanai ūdenssaimniecības projektiem 
svarīgs mērķis bija vides aizsardzības prasī-
bu nodrošināšana, tāpēc pieslēgumu skaits 
kanalizācijas tīkliem būs arī projektu izpil-
des kontroles kritērijs.

Lai gan Ķegumā piekļūšanu dienas cen-
tram traucē gan Liepu alejas rekonstrukci-
jas darbi, gan arī siltumtrašu rekonstrukci-
ja, tas ir pietiekami noslogots, piedāvātie 
pakalpojumi tiek aktīvi izmantoti. Dome ir 
apstiprinājusi precizētu abu jaunizveidoto 
dienas centru pakalpojumu cenrādi, ņemot 
vērā pirmo darbības mēnešu pieredzi, ap-
meklētājiem ir pieejamas trenažieru zāles, 
dušas, veļas mašīnas, semināru zāles un citi 
pakalpojumi. Gan Ķegumā, gan Tomē die-
nas centros pieejami gan bezmaksas, gan 
maksas pakalpojumi, arī atlaižu sistēma un 
pakalpojumi, pamatojoties uz Sociālā die-
nesta lēmumiem.

Tā kā zeme jau ir atkususi, ņemot vērā 
arī laika prognozes, tuvākajā laikā tiks iz-
skatītas iespējas atsākt būvdarbus Liepu 
alejas rekonstrukcijai. Saskaņā ar šobrīd 
spēkā esošo būvdarbu līgumu SIA „IKO” 
darbu pabeigšana paredzēta jau līdz š. g. 
20.maijam. Sakarā ar Ķeguma dienas centra 
intensīvu darbu ļoti aktuāls ir kļuvis jautā-
jums par autostāvvietu dienas centra tuvu-
mā. Tāpēc arī noslēgtais līgums par ielas 
apgaismojuma sistēmas izbūvi pie Ķeguma 
dienas centra varētu būt jākoriģē saistībā ar 
autostāvvietas izveidošanas plāniem.

 SIA „DGS”  turpina siltumtrašu rekons-
trukcijas darbus Kohēzijas fonda projekta 
„Siltumenerģijas pārvades sistēmas efek-
tivitātes paaugstināšana Ķeguma novada 
Ķeguma pilsētā II. kārta” ietvaros.  Saskaņā 
ar projekta darbu pasūtītāja SIA „Ķeguma 
Stars” līgumu ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru struktūrfondu projekta 
būvdarbus ir jāpabeidz līdz š. g. 1. jūnijam.

Beidzot atrasta ūdensvada bojājuma 
vieta, un tiešie avārijas novēršanas darbi 
Tomē ir pabeigti. Tomēr darbi periodiski 
tiks turpināti, lai izveidotu gan tehniski, gan 
juridiski korektu ūdensapgādes sistēmu, 
kas ietver gan fizisku ūdensvada posmu un 
sastāvdaļu izbūvi, gan tehnisko dokumentā-
ciju, gan arī līgumu slēgšanu starp SIA „Ķe-
guma Stars” un ūdens patērētājiem.

Roberts Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Ķeguma novada dome izsludina 2015. 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 pro-

grammu realizēšana tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai.
3. Dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (piem. sabiedrībai svarīgas teritorijas labiekārtošana, kādas visiem nozīmī-

gas ēkas, telpas remontdarbi, sporta laukuma, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana u.tml.)
Maksimālais finansējuma apmērs, kuru var piešķirt vienam projektam, ir 750 (septiņi simti piecdesmit) euro. Līdzekļus projek-

tu realizācijai piešķir konkursa kārtībā.  Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet 
ne vairāk kā 750 euro vienam projektam.
Projektu iesniegumus var iesniegt no 2015. gada 7. aprīļa līdz 2015. gada 6. maijam plkst. 17:00
Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, LV-5020.

Projekti jāīsteno laika posmā no 2015. gada 1. jūnija līdz 2015. gada 1. 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.kegumanovads.lv
(http://kegumanovads.lv/lv/novadadome/normativie-akti/nolikumi-pasvaldiba)
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Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2015. gadam
Ķeguma novada pašvaldības 2015. gada budžets tika apstiprināts 

2015. gada 4. februāra Ķeguma novada domes sēdē.
2015. gada Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 

ir plānoti 4235959 EUR apmērā, tas ir par 10 % mazāki kā 2014. gada 
faktiskā izpilde.

Pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu 3368879 EUR jeb 79 % 
no kopējiem ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi – ieņēmumi no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļu ieņē-
mumi, kuru vērtēto ieņēmumu prognozi nosaka Finanšu ministrija, 
ņemot vērā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un 
struktūru.

Pārējo ieņēmumu daļu sastāda valsts un pašvaldību transferti – 15 
%, ieņēmumi no pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 5 
% un nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldību nodevas, uzliktie 
nauda sodi un tml. nenodokļu ieņēmumi) – 1 % no pamatbudžeta ko-
pējiem ieņēmumiem.

Savukārt izdevumi ir plānoti 4494753 EUR apmērā, budžeta defi-
cītu sedzot ar 54396 EUR lielu aizņēmumu no Valsts kases 2015.gadā 
plānoto investīciju īstenošanai. Izdevumu plāns ir samazināts par 10 
%, salīdzinot ar 2014. gada faktisko izpildi. Jāatzīmē, ka atalgojuma 
palielinājums (par 8%) saistīts ar minimālās algas paaugstināšanu val-
stī.

2015.gada aizņēmumi plānoti iepriekšējā gadā iesākto un nepa-
beigto investīciju projektu pabeigšanai, šie aizņēmumi tika pieprasīti 
un piešķirti jau 2014. gadā, budžetā iekļauta aizņēmuma daļa, kas ap-
gūstama 2015. gadā: Liepu alejas rekonstrukcijas pabeigšanai (43067 
EUR) un Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošanai Ķeguma novadā 
(11 329 EUR). 2014. gadā aizņēmums tika ņemts šādiem investīciju 
projektiem: Ķeguma komercnovirziena vidusskolas telpu, tai skaitā 
svinību zāles remontam un aprīkojumam, tai skaitā Birzgales pamat-
skolas telpu remontam un ķīmijas kabineta aprīkojumam (201 863 
EUR), Liepu alejas rekonstrukcijai (155 652 EUR),  Sabiedrisko 
aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā (107 161 EUR), Ielu 
apgaismojuma izbūve Lāčplēša un Kuģu ielās (21 151 EUR), Ielu at-
jaunošana Ķeguma pilsētā (49 876 EUR).

Attiecībā uz pamatbudžeta sadalījumu pa funkcionālajām kate-
gorijām, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, lielu izmaiņu nav. Tāpat 
vislielākā pamatbudžeta daļa – 33 % tiks tērēta izglītībai, 21 % – vis-
pārējiem valdības dienestiem, 14 % – sociālajai aizsardzībai (sociālais 

dienests, bāriņtiesa un SAC „Senliepas”), 14 % –  teritoriju un mājok-
ļu apsaimniekošanai, 13 % –  atpūtai un kultūrai un 5 % – sabiedriska-
jai kārtībai, vides aizsardzībai un ekonomiskajai darbībai. 

Speciālais budžets ir pašvaldības budžeta sastāvdaļa, kuru veido 
ar pamatbudžetu nesaistīti iezīmēti ieņēmumi, kas paredzēti īpašu 
izdevumu segšanai. Autoceļu fonda līdzekļi paredzēti pašvaldības 
ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un 
būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai. Dabas resursu no-
doklis izmantojams vienīgi vides aizsardzības pasākumu finansēšanai 
un nav pieļaujama tā izmantošana ar vides aizsardzību nesaistītiem 
pasākumiem.

Ķeguma novada pašvaldības budžets 2015. gadam ir sastādīts ar 
mērķi noteikt, kāds līdzekļu apjoms būs nepieciešams ar likumu no-
teikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Budžeta 
plāns ir izstrādāts, ievērojot „Likumu par budžetu un finanšu vadību” 
un likumu „ Par pašvaldībām”, kā arī citus likumus un Ministru kabi-
neta noteikumus.
1. Apstiprināt 2015. gada pamatbudžeta plānu:
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā    EUR 602491
1.1. Pamatbudžeta ieņēmumu plāns    EUR 4235959 
1.2. Pamatbudžeta izdevumu plāns    EUR 4494753
1.3. Pamatbudžeta aizdevumu atmaksa Valsts kasei EUR 366836
1.4. Pamatbudžeta aizņēmums no Valsts kases   EUR 54396
1.5. Naudas līdzekļu plāna atlikums 31.12.2015   EUR 31257
2. Apstiprināt 2015. gada speciālā budžeta plānu:
Dabas resursu nodokļa naudas līdzekļu
atlikums gada sākumā     EUR 82856 
2.1. Dabas resursu nodokļa ieņēmumu plāns   EUR 7000
2.2. Dabas resursu nodokļa izdevumu plāns   EUR 29500 
2.3. Naudas līdzekļu plāna atlikums 31.12.2015   EUR 60356
3. Autoceļu fonda naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā      EUR 35471
3.1. Autoceļu fonda ieņēmumu plāns    EUR 151997
3.2. Autoceļu fonda izdevumu plāns    EUR 172468
3.3. Autoceļu fonda līdzekļu plāna atlikums 31.12.2015 EUR 15000

Ar detalizētu informāciju par pašvaldības budžetu 2015. gadam 
var iepazīties Ķeguma novada mājas lapā www.kegumanovads.lv

Ķeguma novada dome
2015. gada 31. martā, plkst. 10:00 Ķeguma novada 

domes ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 2. stāvā, sēžu 
zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa 

„Ķieģeļceplis-5” – 3, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles objekts – 1 istabu dzīvoklis 

ar kopējo platību 36,6 kv.m, kopīpašuma 3700/15050 
domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 

74290040140001 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 74290040140.

Īpašuma izsoles sākumcena – EUR 1100, drošības nauda
EUR 110, dalības maksa EUR 10. Ar izsoles objektu var 

iepazīties darba dienās no plkst. 9:00 – 13:00, 13:30 –  17:00, 
iepriekš piesakoties pie Tomes pagasta pārvaldes vadītājas

Ilonas Ofmanes pa tālruni 26651835,
e-pasts ilona.ofmane@kegums.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķeguma novada domē, 
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, LV-5020, pie lietvedības sekretāres, 
Tomes pagasta pārvaldē, Tomē, Ķeguma nov., darba dienās

no plkst. 08:30 – 11.30. un 13:00 – 15:00
(piektdienās no 08:00 – 13:00). 
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aicinām uz talkošanas vietām
Ķeguma novadā 2015. gada 25. aprīlī:

1. Ķegums – talkas atbildīgais – antra Binde – 26163529:
•	 „Vecās estrādes” teritorija (talkotāji – Ķeguma komercnovirziena vidusskola,   

Ķeguma jauniešu biedrība „WeArePro”);
•	 Ķeguma avots, kas atrodas Celtnieku ielas bērzu birzī (talkotāji – Ķeguma komercnovirziena 

vidusskola, Ķeguma jauniešu biedrība „WeArePro”);
•	 Ķeguma Krusta kalns (talkotājus aicina Inta Brokāne – 26792091).

2. Birzgale – talkas atbildīgais – Pāvels Kotāns – 29134202:
•	 šosejas ceļmala no Birzgales līdz krustam  (talkotāji – Birzgales pamatskola);
•	 Ievu līcis  (talkotāji – Birzgales biedrība „Birzgales attīstības centrs” un biedrība „JADARA”);
•	 Birzgales kapi (talkotāji Birzgales mednieki)

3. Tome – talkas atbildīgais – Ilona ofmane – 26651835:
•	 Baldones ceļa malas (talkotāji – biedrība „Ābele”);

4. Rembate – talkas atbildīgais – vineta Kļava – 28321638:
•	 SAC „Senliepas” (talkotāji – biedrība „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums”, biedrī-

ba „Breneks”, Ķeguma novada pensionāri, biedrība „Saulespuķes”)

5. Rembates centrs, „Ķesteri” – talkas atbildīgais – Juris Pūpols – 26432812.
Par talkas vietu precizēt pirms paredzētā datuma, jo tehnisku iemeslu dēļ iespējama vietas maiņa. 

Katrā talkošanas vietā talcinieki tiks cienāti!
Talkas dienā aicinu visus talciniekus pulcēties talkošanas vietās! Ķeguma pilsētā talkas maisi tiks iz-
sniegti pie Ķeguma Saimniecības nodaļas garāžām (Ķeguma prospekts 5). Ja ir iespējams, ņemiet 
līdzi darbarīkus, lai darbi ritētu raitāk. Ja talkojot rodas kādi jautājumi, droši vērsieties pie Ķeguma 
novada talkas atbildīgajiem. Talkas atkritumu maisu aizvešanu no konkrētajām talkošanas vietām 
nepieciešams saskaņot, zvanot pa tālruni 26163529.

http://www.kegumanovads.lv
mailto:ilona.ofmane@kegums.lv


Kļūsti par audžuģimeni un
palīdzi bērnam izaugt

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu 
labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izraudāties 
uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, 
bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas 
mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez 
vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt arī Tavas ģimenes roku va-
dīts kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi un 
apjaust, ka šinī pasaulē kādam ir svarīgs un vajadzīgs? Laikā, ko 
bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš mācās ģimenes dzīvi 
un savstarpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienā-
kumiem, apjauš, ka mamma un tētis mīl un rūpējas par bērniem. 
Pašlaik Latvijā ir 590 audžuģimenes, kurās ievietoti 1231 
bērns. Taču audžuģimeņu skaits joprojām ir nepietiekams. 
Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un 
saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināša-
nā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situ-
ācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki 
dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod 
iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet 
gan izaugt ģimeniskos apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības izvē-
lēties, kāda vecuma bērnus viņa būtu gatava uzņemt savās mājās.

Lai kļūtu par audžuģimeni:

1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecino-
šus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā, par 
audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta, un 
psihiatra – narkologa izziņas par veselības stāvokli.

2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģi-
menes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu moti-
vāciju un spējas audzināt bērnu.

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa preten-
dentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās 
mācību kursu. Kursos kvalificēti speciālisti – mediķi, juristi, 

psihologi, sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes 
un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulē-
jumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžu-
ģimenei, bet ikvienai ģimenei. Kursu noslēgumā to dalībnieki 
kārto eksāmenu un saņem apliecību.

5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar preten-
dentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa pie-
šķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.

6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp ģi-
meni un pašvaldību. Audžuvecāki var izvēlēties, kāda vecuma 
bērnus labprāt uzņemtu un audzinātu savā ģimenē.
Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene saņem:
•	 atlīdzību 113,83 eiro mēnesī neatkarīgi no audzināšanā no-

doto bērnu skaita;
•	pabalstu bērna uzturam (kura apmēru nosaka katra pašval-

dība) un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei paš-
valdības noteiktā apmērā (par katru bērnu);

•	pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību prob-
lēmu risināšanā.

Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa 
iegūšanu varat saņemt, zvanot Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta konsul-
tantei Zemgales reģionā Brigitai Veidmanei, tālruņi: 67359154, 
20241655 vai griežoties Ķeguma novada bāriņtiesā Komunā-
lā ielā 3, Ķegumā pie priekšsēdētājas Daces Skrīveles, tālru-
ņi: 65038842, 25417520, vai Lindes ielā 2, Birzgalē pie priekš-
sēdētājas vietnieces Vijas Arājas, tālruņi 65035984, 26167944; 
e-pasts: barintiesa@kegums.lv

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par 
audžuģimenēm, vai Tevi vienkārši urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā 
mūsu bērniem!

Bērnu un jauniešu darbs
Ķeguma novada pašvaldībā

Nodarbinātības valsts aģentūra (turp-
māk – NVA) sadarbībā ar darba devējiem 
arī šovasar no jūnija sākuma līdz augusta 
beigām īstenos aktīvās nodarbinātības pa-
sākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglī-
tības iestādēs” (turpmāk – Pasākums), kurā 
varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 
20 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādēs.

Lai palielinātu skolēnu iespējas iesais-
tei Pasākumā, kurā skolēni iegūst praktisku 
pieredzi par darba tirgus vidi, uzzina, kas ir 
darba intervija, darba līguma noslēgšana, 
darba pienākumi un darba tiesiskās attie-
cības, un veicinātu uzņēmēju interesi par 
dalību Pasākumā, Ķeguma novada dome 
ir izstrādājusi „Skolēnu nodarbinātības or-
ganizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma no-
vadā nolikumu” (apstiprināts ar Ķeguma 
novada domes 2015. gada 4. februāra lēmu-

mu Nr. 48 (protokols Nr.3,22.§)). Nolikumā 
noteikta gan darba devēju – komersantu, 
kuri piedalās Pasākumā, atbalsta kārtība, 
gan skolēnu pieteikšanās kārtība Ķeguma 
novada pašvaldības līdzfinansētajām un iz-
veidotajām darba vietām.  

Šajā gadā pašvaldība Pasākuma ietvaros 
plāno izveidot līdz 30 darba vietām, un at-
balstīt vismaz 15 uzņēmēju izveidotās dar-
ba vietas ar līdzfinansējumu 25% apmērā 
no  valstī noteiktās minimālās algas par 20 
darba dienām.

KAS JĀDARA SKOLĒNAM,
lai pieteiktos pašvaldības izveidota-
jai vai līdzfinansētajai darba vietai?

Skolēns, skolēna vecāks vai aizbild-
nis no 2015. gada 7. aprīļa līdz 6. maijam       
iesniedz pašvaldībā Lāčplēša ielā 1, Ķegu-
mā lietvedības sekretārei noteiktas formas 
iesniegumu (Nolikuma 1.pielikums, skatīt 
pašvaldības mājas lapā: http://kegumano-

vads.lv/lv/novadadome/normativie-akti/no-
likumi-pasvaldiba) un ārsta izziņu (forma 
027/U), kurā norādīts, ka skolēna veselības 
stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai 
atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

KAS JĀDARA KOMERSANTAM,
lai pieteiktos līdzfinansējumam sko-
lēna darba vietai?

Komersants no 2015. gada 7. aprīļa līdz 
6. maijam iesniedz pašvaldībā Lāčplēša ielā 
1, Ķegumā lietvedības sekretārei noteik-
tas formas pieteikumu (Nolikuma 2. pieli-
kums, skatīt pašvaldības mājas lapā: http://
kegumanovads.lv/lv/novadadome/normati-
vie-akti/nolikumi-pasvaldiba)

 Sīkāku informāciju par Pasākumu var 
iegūt NVA mājas lapā, par pašvaldības 
piedāvātajām iespējām: tālr. 65055441; 
e-pasts: dace.soboleva@kegums.lv

Dace Soboļeva
Ķeguma novada domes projektu koordinatore
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Ceļi, ceļi, auto ceļi …
Ir klāt pavasaris un kārtējās nebūšanas ar ceļiem, gan valsts, 

gan pašvaldības, gan privātajiem. Tālrunis ir „sakarsis”, jo daži 
ceļi ir neizbraucami, bet cilvēkiem ir jānokļūst uz darbu, uz mā-
jām, uz īpašumu … tur, kur tas katru reizi ir nepieciešams. Siltā 
ziema ar nelielo sniega segu nodrošināja, ka, no vienas puses, ne-
vajadzēja tērēt lielu naudu sniega tīrīšanai, no otras puses – ceļi 
ir kļuvuši daudz sliktāki. Katrā konkrētajā gadījumā iemesli slik-
tajiem ceļiem ir dažādi: gadu gadiem nepietiekamais finansējums 
kārtīgiem remontdarbiem, mežizstrādes darbi un koku izvešana pa 
nesasalušu vai izšķīdušu ceļu, patvaļīgi ceļu remontdarbi, ko, labu 
gribēdami, veic daži iedzīvotāji bez zināšanām un izpratnes ceļu 
būvē, un daudz citu iemeslu, taču raksta mērķis nav analizēt šos 
iemeslus, bet gan informēt par pašvaldības iespējām un plāniem 
ceļu sakārtošanā.

Saskaņā ar pēdējo apstiprināto sarakstu Ķeguma novada teri-
torijā pašvaldības ielu un ceļu kopgarums ir vairāk kā 250 km, tai 
skaitā:

Teritorija Grupas nosaukums Seguma veids Garums km
Ķeguma pilsēta Ielas asfalts 8,44
Ķeguma pilsēta Ielas grants 12,31

Rembates pagastā Ielas asfalts 2,05
Rembates pagastā Ielas grants 3,64
Birzgales pagastā Ielas asfalts 7,46
Birzgales pagastā Ielas grants 0,2
Birzgales pagastā A grupas ceļi grants 21,65

Tomes pagastā A grupas ceļi asfalts 0,18
Tomes pagastā A grupas ceļi grants 14,02

Rembates pagastā A grupas ceļi asfalts 5,17
Rembates pagastā A grupas ceļi grants 19,95
Birzgales pagastā B grupas ceļi asfalts 1,2
Birzgales pagastā B grupas ceļi grants 71,55

Tomes pagastā B grupas ceļi grants 14,37
Rembates pagastā B grupas ceļi grants 24,04
Birzgales pagastā C grupas ceļi grants 33,40

Tomes pagastā C grupas ceļi grants 6,07
Rembates pagastā C grupas ceļi asfalts 0,81
Rembates pagastā C grupas ceļi grants 3,99
Pašvaldība ielas un ceļus var uzturēt tikai, izmantojot šim mēr-

ķim piešķirtos līdzekļus no speciālā budžeta – Valsts autoceļa fon-
da līdzekļiem. Šo līdzekļu apjomu valsts nosaka, pieņemot valsts 
budžetu kārtējam gadam, un tas ir katru gadu nedaudz atšķirīgs.

Autoceļa fonda līdzekļi, EUR gadā
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

129 964 97 596 113 890 97 458 111 892 144 720 151 997

Pašvaldībai šo līdzekļu sadalījums konkrētajiem darbiem ir jā-
plāno triju gadu griezumā, paredzot nepieciešamo līdzekļu apjomu 
sniega tīrīšanai, ceļu greiderēšanai, grunts piebēršanai, apauguma 
noņemšanai, bedrīšu lāpīšanai u.c.

Minētie valsts autoceļu fonda līdzekļi ir gaužām nepietiekami, 
lai nodrošinātu visus nepieciešamos darbus pienācīgai ceļu uzturē-
šanai, tāpēc pašvaldības speciālisti katru gadu apseko visus pašval-
dības ceļus un ielas un plāno nepieciešamos neatliekamos darbus 
ceļu uzturēšanai, priekšroku dodot noslogotākiem un kritiskāka-
jiem ceļu posmiem. Pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai 
un remontiem tiek veikti iepirkumi gan vasaras periodam, gan zie-
mas periodam.

Autoceļa fonda līdzekļu izlietojums 2014. gadā, EUR 

Ceļu un ielu 
remontam, 

greiderēšanai

Sniega 
tīrīšana, 

pretslīdes 
materiāls

Autopacēlājs, 
rezerves 
daļas un 

apgaismojuma 
lampas

Būvniecība 
(ceļu, stāvlau-
kumu un apga-
ismojuma), p/l 

iegāde

Kopā

Ķegums 6900 779 7233 16389 31301
Tome 8562 10 0 0 8572
Rembate 30138 220 0 3429 33787
Birzgale 46998 0 670 430 48098
Novadā kopā 92598 1009 7903 20248 121758

Ņemot vērā niecīgo valsts finansējumu pašvaldību ceļu un 
ielu uzturēšanai ilgstošā laika posmā, daļa pašvaldības ceļu ir ļoti 
kritiskā stāvoklī un ar vienreizēju greiderēšanu vasarā nekas nav 
līdzēts, tāpēc pašvaldības speciālisti jau 2013. gadā uzsāka un 
2014. gadā iesniedza provizorisku sarakstu atbalsta saņemšanai no 
Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” finansējuma 
ietvaros, lai sniegtu atbalstu pašvaldību vietējas nozīmes grantēto 
ceļu uzlabošanai. Sākumā pašvaldības tika aicinātas apzināt situā-
ciju un izveidot rekonstruējamo pašvaldības ceļu sarakstu, nosakot 
šādus atlases kritērijus:

pašvaldības ceļu sarakstā iekļauts ceļš vai ceļa posms;
ceļš, kas atrodas lauku teritorijā, ved no lauku ražotāja vai uz-

ņēmēja un savienojas ar valsts ceļu;
ceļš ar grants segumu, ir kritiskā stāvoklī.
Šādiem kritērijiem 2014. gadā pēc pašvaldības ceļu apsekoša-

nas atbilda atsevišķi ceļu posmi un tie tika iekļauti šādā sarakstā 
ar kopējo garumu 28,27 km, tai skaitā: Tomes pagastā – 3,94 km, 
Birzgales pagastā – 13,8 km, Rembates pagastā – 10,53 km.

Finansējums no šī fonda tiks sadalīts visām pašvaldībām pēc 
kvotas principa, ievērojot šādus kritērijus:

pašvaldības grants ceļu un  ielu kopgarums (Datu avots: Latvi-
jas valsts ceļi) – kritērijs tiek piemērots 40 % apmērā;

lauksaimniecības dzīvnieku skaits novadā, izteikts LDV (Datu 
avots: Lauksaimniecības datu centrs) – kritērijs tiek piemērots 30 
% apmērā;

laukaugu platības novadā (Datu avots: Lauku atbalsta dienests) 
– kritērijs tiek piemērots 30 % apmērā.

Pasākuma mērķis – veicināt pašvaldības ceļu attīstību lauku te-
ritorijā, nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām 
darbībām. Atbalsta saņēmēji – pašvaldības. Atbalstāmās aktivitātes 
– pašvaldības ceļu izbūve un/vai rekonstrukcija. Attiecināmās iz-
maksas ir būvmateriāli un būvniecība. Atbalsta intensitāte ir 90 %.

Ķeguma novadam plānotais publiskais finansējums ir 560 000 
EUR, kas jāapgūst līdz 2020.gadam. Šobrīd vēl nav izdoti MK no-
teikumi, kas precizēs rekonstruējamo ceļu atlases kritērijus, kā arī 
nosacījumus, kuriem jāizpildās, lai šo naudu apgūtu, ir arī daudz 
neskaidru un strīdīgu jautājumu:

vai pietiek, ja rekonstruējamais ceļš ir pašvaldības ielu un ceļu 
sarakstā, vai tomēr ir nepieciešams, lai būtu sakārtotas īpašumtie-
sības uz zemi un reģistrēts zemesgrāmatā;

vai varēs rekonstruēt tikai pašvaldības daļu līdz lauku uzņēmē-
ja īpašumam, vai tomēr vairāk;

vai būs jābūt jau gatavam rekonstrukcijas projektam, vai to iz-
maksas būs attiecināmas, kā tiks segtas būvuzraudzības un auto-
ruzraudzības izmaksas;

vai uz projekta iesniegšanas brīdi iepirkumam jau būs jābūt 
veiktam, vai jābūt noslēgtam līgumam;

vai tiks piešķirts arī avansa maksājums, vai tikai naudas atmak-
sa pēc projekta realizācijas un daudzi citi niansēti jautājumi.

Sagaidām, ka šie jautājumi tiks atrunāti MK noteikumos, kurus 
ar lielu nepacietību gaida visas pašvaldības. Ir cerība, ka līdz va-
saras sākumam tie tiks izdoti un šovasar programma tiks atvērta. 
Tāpēc līdz tam mūsu speciālisti aktualizē 2014. gadā sagatavoto 
ceļu sarakstu, lai, atveroties programmai, mēs būtu gatavi startēt 
un uzsākt kritisko ceļu rekonstrukciju, tādējādi sniedzot atbalstu 
lauku uzņēmējiem mūsu novadā.

Šogad, tāpat kā citus gadus, pašvaldībai ir pieejams vēl viens 
finansējuma avots lielākiem ielu un ceļu remontdarbiem – valsts 
kases aizdevums. Šis avots ir mazāk interesants, jo tā ir nauda, 
kas būs jāatdod valstij, tomēr aizdevums ļauj pašvaldībai īstenot 
būtiskus, vitāli nepieciešamus investīciju projektus, kuriem pašu 
budžetā uzreiz un tik lielā apmērā līdzekļus nav iespējams atrast. 
Valsts kase šobrīd izsniedz pašvaldībām aizņēmumus uz ļoti nelie-
liem procentiem. Pašvaldības kopējais kredītportfelis vēl nav sa-
sniedzis savu maksimālo pieļaujamo robežu, tāpēc šis finansējuma 
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avots ir vērā ņemams.
Valsts, protams, ir izvirzījusi arī savus nosacījumus, lai pašval-

dība varētu pretendēt uz aizņēmumu, katram aizņēmuma mērķim 
tie ir citādi. Konkrēti ielu un tiltu investīciju projektiem, ņemot 
vērā, ka Ķeguma novads 2015. gadā saņem valsts budžeta dotāciju 
no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda līdzekļiem, pašvaldībai 
ir jānodrošina 20 % līdzfinansējums no projekta kopējām izmak-
sām. Bez tam ir jābūt gatavam ielas rekonstrukcijas tehniskajam 
projektam, ir jābūt pabeigtai iepirkuma procedūrai, jābūt noslēg-
tam līgumam par rekonstrukciju un pašvaldībai jau ir jābūt uzsā-
kušai rekonstrukcijas darbus, iztērējot vismaz 20 % no kopējām 
izmaksām, tikai tad var cerēt uz valsts aizņēmuma piešķiršanu. Tas 
ir samērā sarežģīts process, bet bez šī finansēšanas avota Ķeguma 
pilsētā nav cerību sakārtot šobrīd jau kritiskā stāvoklī esošas ielas, 
piemēram, Daugavgrīvas, Ogres u.c. ielas.

Ņemot vērā, ka ūdensvada, kanalizācijas un siltumtrases re-
konstrukcijas projekti Liepu alejā ir pabeigti, tad plānots, ka jau 
marta beigās varētu atsākties Liepu alejas rekonstrukcijas darbi un 

līdz vasarai novada iedzīvotāji varēs ieraudzīt Liepu aleju jaunā 
veidolā.

Šajā rakstā droši vien ir jārunā arī par tādiem sāpīgajiem Ķegu-
ma novada punktiem, kā Ķeguma prospekts novada centrā, kā arī 
grantētais ceļa posms uz Rembates centru. Abi šie „karstie” punkti 
ir valsts ceļu atbildībā, pašvaldība var tikai lūgt beidzot sakārtot 
tos, un to mēs arī darām. Taču pagaidām visas pūles ir bez taus-
tāmiem rezultātiem. Attiecībā uz Ķeguma prospektu ledus ir ne-
daudz sakustējies, ir izstrādāts un pašvaldībā tika iesniegts saska-
ņošanai Ķeguma prospekta rekonstrukcijas tehniskais projekts. Tas 
ir gatavs, tātad ir cerība, ka tas tiks arī īstenots. Diemžēl ir ziņas, 
ka AS Latvijas Valsts ceļi” 2015. gada budžetā Ķeguma prospek-
ta rekonstrukcija nav iekļauta, atliek vien cerēt uz nākamo gadu. 
Savukārt par ceļa posmu uz Rembates centru, pašvaldībai notiek 
sarakste ar valsts ceļiem, kaut arī konkrēts rezultāts pagaidām vēl 
nav panākts, sarunas par iespējamo risinājumu turpinās.

  N. Sniedze, 
pašvaldības izpilddirektore

2015. gada 18. februārī   
Nolēma pārdot atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu – 

dzīvokli „Ķieģeļceplis 5” – 3, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., 
kas sastāv no 1 istabu dzīvokļa ar kopējo platību 36,6 kv.m. Ap-
stiprina nekustamā īpašuma nosacīto cenu 1100 EUR. Izveidoja 
Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētājs – domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls, ko-
misijas locekļi- Tomes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Ofmane, 
juriskonsulte Liāna Čodore, vecākā grāmatvede Dace Savicka.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.5/2015 „Par interešu iz-
glītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēša-
nu”.

Deleģēja Ķeguma novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu     
– licences un licences kartītes izsniegšanu pasažieru pārvadātā-
jiem ar vieglajiem taksometriem Ķeguma novada administratīva-
jā teritorijā 2015. gadā – Ogres novada pašvaldībai uz laiku līdz 
2016. gada 27. februārim.

Atcēla Ķeguma novada domes 2014. gada 19. novembra lēmu-
mu Nr.416  „Par Ķeguma un Tomes dienas centru maksas pakal-
pojumu tarifu noteikšanu”.

Noteica Ķeguma dienas centra maksas pakalpojumu tarifus: 

N.p.k. Pakalpojums Cena EUR 
(ieskaitot PVN)

1. Trenažieru zāle (t. sk. dušas) 1 mēn.

1.1. Viens trenažieru zāles apmeklējums 1,5h 5,00

1.2. Abonements mēnesī pieaugušajiem bez laika ier-
obežojuma 25,00

1.3. Abonements mēnesī bez laika ierobežojuma skol-
niekiem 15,00

1.4. Abonements mēnesī bez laika ierobežojuma pen-
sionāriem 12,50

2. Aerobikas zāle

2.1. Visa aerobikas zāle 1h (tikai treneriem) 6,00

3. Telpu noma

3.1. Konferenču zāle 1h (līdz 40 personām) 12,00

3.2. Konferenču zāle (b-bu vajadzībām, kurām ir noslēgts 
sadarbības līgums ar pašvaldību) Bez maksas

3.3. Konferenču zāle 1h (līdz 40 personām) (b-bu orga-
nizētie publiskie pasākumi) 3,00

3.4. Virtuve 1h 8,00

3.5. Konferenču zāle un virtuve 1h 17,00

4. Saimniecības telpa

4.1.
Veļas mašīnas izmantošana (ieskaitot veļas 
mazgāšanas līdzekli) 1 reize (6 kg) ar sociālā dienesta 
izziņu

1,00

4.2. Veļas mašīnas izmantošana (ieskaitot veļas 
mazgāšanas līdzekli) 1 reize (6 kg) 3,00

5. Dušas telpa

5.1. Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min) ar sociālā 
dienesta izziņu 1,00

5.2. Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min) 2,50

5.3.
Dušas izmantošana pēc trenažieru un aerobikas zālēs 
nodarbībām (ietilpst cenā par nodarbību apmeklē-
jumu) 

Bez maksas

5.4. Bērniem līdz 14 gadu vecumam Bez maksas

6. Citi pakalpojumi

6.1. Kopēšana A4 (vienpusēja) 0,07

6.2. Kopēšana A4 (divpusēja) 0,13

6.3. Printēšana A4 melnbalts 0,10

6.4. Printēšana A4 krāsains 0,40

6.5. Laminēšana A4 0,70

Noteica Tomes dienas centra maksas pakalpojumu tarifus: 

N.p.k. Pakalpojums Cena EUR 
(ieskaitot PVN)

1. Trenažieru – aerobikas zāle

1.1. Visa zāle 1h (tikai treneriem) 6,00

1.2. Viens trenažieru zāles apmeklējums 1,5h 1,50

2. Telpu noma

2.1. Konferenču zāle 1h (līdz 40 personām) 12,00

2.2. Konferenču zāle (b-bu vajadzībām, kurām ir noslēgts 
sadarbības līgums  ar pašvaldību) Bez maksas

2.3. Konferenču zāle 1h (līdz 40 personām) (b-bu 
organizētie publiskie pasākumi) 6,00

2.4. Virtuve 1h 8,00

2.5. Konferenču zāle un virtuve 1h 17,00

3. Saimniecības telpa

3.1.
Veļas mašīnas izmantošana (ieskaitot veļas 
mazgāšanas līdzekli) 1 reize (6 kg) ar sociālā dienesta 
izziņu

1,00

3.2. Veļas mašīnas izmantošana (ieskaitot veļas 
mazgāšanas līdzekli) 1reize (6 kg) 2,00

4. Dušas telpa

4.1. Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min) ar sociālā 
dienesta izziņu 1,00

4.2. Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min) 1,40

4.3.
Dušas izmantošana pēc trenažieru un aerobikas zālēs 
nodarbībām bez maksas (ietilpst cenā par nodarbību 
apmeklējumu)

Bez maksas

4.4 Bērniem līdz 14 gadu vecumam Bez maksas

2015. gada 4. martā   
Izdarīja grozījumus Nolikumā „Par pašvaldības atbalstu sporta 

veicināšanai Ķeguma novadā”.
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Apstiprināja Ķeguma novada domes saistošos noteikumus 
Nr.6/2015 „Par Ķeguma novada domes 2013. gada 24. aprīļa sais-
tošo noteikumu Nr. 7/2013 „Par braukšanas maksas atviegloju-
miem Ķeguma novada represētajām personām” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem”.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7/2015 „Par grozīju-
miem Ķeguma novada domes 04.02.2015. saistošajos noteiku-
mos Nr.4/2015 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2015.
gadam””.

Izdarīja grozījumus Ķeguma novada domes 2013. gada 2. ok-
tobra noteikumos „Noteikumi par Ķeguma novada sociālajiem dzī-
vokļiem (sociālajām dzīvojamām mājām)”.

Precizēja Ķeguma novada domes 2015. gada 4. februāra sais-
tošos noteikumus Nr.1/2015 „Par grozījumiem Ķeguma novada 
domes 2014. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem””.

Apstiprināja Ķeguma novada Rembates pagasta pārvaldes no-
likumu.

Izsludināja 2015. gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotā-
ju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu. 

Noteica, ka projektu pieteikumus var iesniegt no 2015. gada 
07. aprīļa līdz 2015. gada 06. maija plkst. 17:00. 

Noteica, ka projekti jāīsteno laika posmā no 2015. gada 01. jū-
nija līdz 2015. gada 01. decembrim. 

Veica grozījumus ar Ķeguma novada domes 2012. gada 23. 
maija lēmumu Nr.247, sēdes protokols Nr.11,11.§ apstiprinātajā 
Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
projektu konkursa nolikumā.

Pēc projekta „Latvijas elpa Birzgalē” apstiprināšanas Sa-
biedrības integrācijas fondā, piešķīra līdzfinansējumu biedrībai 
„Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre- Ķegums””, reģ. nr. 
40008105365, juridiskā adrese Skolas iela 6, Ķegums, Ķeguma 
nov., LV-5020, 1.5.3.aktivitātes īstenošanai.

Noteica, ka līdzfinansējuma apmērs ir ne vairāk kā EUR 2150 
un nepārsniedz starpību starp Sabiedrības integrācijas fonda ap-
stiprinātā projekta kopējām un attiecināmajām izmaksām.

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldības skolēnu nodarbinātī-
bas pasākumu komisiju šādā sastāvā:

Rita Reinsone, Ķeguma novada domes Sociālo un veselības 
jautājumu komitejas deputāte;
Ilmārs Zemnieks, Ķeguma novada domes Sociālo un veselības 
jautājumu komitejas deputāts;
Valdis Kalniņš, Ķeguma novada domes Tautsaimniecības ko-
mitejas deputāts; 
Pāvels Kotāns, Ķeguma novada domes Tautsaimniecības ko-
mitejas deputāts;

Nelda Sniedze, izpilddirektore;
Vita Kalniņa, Ķeguma novada Sociālā dienesta vadītāja;
Dace Soboļeva, pašvaldības administrācijas projektu koordina-
tore.
Izslēdza no zembilances:
Rembates pagasta pārvaldes parādniekus  par elektrību, kas 
iegrāmatoti zembilancē;
Rembates pamatskolas internātā dzīvojošo skolēnu parādi, kas 
iegrāmatoti zembilancē;
Birzgales pagasta pārvaldes parādnieki par komunālajiem pa-
kalpojumiem, kas iegrāmatoti zembilancē;
VPII Gaismiņa parādnieki par ēdināšanu, kas iegrāmatoti zem-
bilancē;
Rembates pagasta pārvaldes parādnieki par komunālajiem pa-
kalpojumiem, kas iegrāmatoti zembilancē.
Apstiprināja Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu „Gais-

miņa” un „Birztaliņa” darba režīmu 2015.gada vasaras mēnešiem 
saskaņā ar pielikumu.

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes 
„Gaismiņa” darba režīms 

2015. gada vasaras mēnešiem
Laiks Darba režīms

01.06.2015.-03.07.2015. VPII „Gaismiņa” strādā, ņemot vērā 
faktisko bērnu skaitu

06.07.2015.-07.08.2015. VPII „Gaismiņa” nestrādā 

10.08.2015.-28.08.2015. VPII „Gaismiņa” strādā, ņemot vērā 
faktisko bērnu skaitu

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes 
„Birztaliņa” darba režīms 
2015. gada vasaras mēnešiem

Laiks Darba režīms

01.06.2015.- 28.06.2015.
VPII „Birztaliņa” strādā, ņemot vērā 

faktisko bērnu skaitu, diennakts grupa, 
ja būs pieprasījums

29.06.2015.-09.08.2015 VPII „Birztaliņa” nestrādā
10.08.2015.- 14.08.2015. Strādā viena jaukta vecuma grupa 

17.08.2015- 24.08.2015.
VPII „Birztaliņa” strādā, ņemot vērā 

faktisko bērnu skaitu, diennakts grupa, 
ja būs pieprasījums

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI Nr. 3/2015
2015. gada 4. februārī APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 

2015. gada 4. februāra lēmumu Nr.29 (protokols Nr.3,3.§)

Par sociālā pakalpojuma sniegšanu Ķeguma novada pašvaldības servisa dzīvokļos
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta 3. daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Servisa dzīvokļi ir Ķeguma novada pašvaldības īpašumā 
esoši dzīvokļi, kas tiek izīrēti un ir pielāgoti personām ar 
funkcionālajiem traucējumiem vai personām, kuras vecuma dēļ 
nespēj sevi pilnvērtīgi aprūpēt atbilstoši savām vajadzībām.

2. Sociālā pakalpojuma servisa dzīvoklī sniegšanas mērķis ir 
nodrošināt dzīves kvalitātes paaugstināšanu personām, kurām 
funkcionālo traucējumu dēļ ir nepieciešama aprūpe mājās, 
bet personas savā dzīvesvietā veselības stāvokļa un sadzīves 
apstākļu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt un dzīvot patstāvīgi, bez 
citu personu palīdzības.

3. Servisa dzīvokļa pakalpojums tiek sniegts pašvaldības īpašumā 
esošā dzīvoklī, kuram ar Ķeguma novada domes lēmumu 
noteikts servisa dzīvokļa statuss. 

II. Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas kārtība

4. Lai saņemtu sociālo pakalpojumu servisa dzīvoklī, persona vai 
viņas likumiskais pārstāvis vēršas Ķeguma novada Sociālajā 
dienestā (turpmāk –Dienestā) un iesniedz:
4.1. iesniegumu, kurā norāda iemeslu, kura dēļ radusies 

nepieciešamība saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu 
servisa dzīvoklī;
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4.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;
4.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli 

un funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un 
medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

4.4. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ja 
tie nepieciešami sociālā pakalpojuma servisa dzīvokļa 
piešķiršanai.

5. Sociālais darbinieks novērtē personas vajadzību pēc sociālā 
pakalpojuma servisa dzīvoklī, servisa dzīvokļa piemērotību 
personas vajadzībām.

6. Desmit darbdienu laikā pēc iesnieguma un citu nepieciešamo 
dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, Dienests pieņem 
lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 
pakalpojumu.

7. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja:
7.1.persona slimo ar tuberkulozi aktīvā formā, bīstamām 

infekcijas slimībām, alkoholismu vai ar citu apreibinošu 
vielu atkarību;

7.2. personai ir nepieciešama diennakts aprūpe;
7.3. personai ir psihiska rakstura traucējumi (akūtā slimības 

periodā);
7.4. novērtējot personas pašaprūpes spējas, tiek konstatēts, ka 

persona var nodrošināt pašaprūpi pati saviem spēkiem, 
vai, ja ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai 
citas personas, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu 
un mitekli, var nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;

8. Ja atteikums piešķirt sociālo pakalpojumu servisa dzīvoklī 
pamatots ar to, ka nav brīvu servisa dzīvokļu, Dienests personu 
reģistrē speciāli šim nolūkam izveidotā reģistrā.

9. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas 
par sociālo pakalpojumu servisa dzīvoklī piešķiršanu  Dienests 
un dzīvojamās mājas apsaimniekotājs slēdz ar servisa dzīvokļa 
īrnieku trīspusēju servisa dzīvokļa īres līgumu. 

10. Īres līguma sagatavošanu un noslēgšanu organizē Dienests. 
Līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

11. Beidzoties termiņam, uz kuru piešķirts sociālais pakalpojums 
servisa dzīvoklī, persona var atkārtoti lūgt piešķirt 

pakalpojumu pēc šo saistošo noteikumu 4.punktā minēto 
dokumentu iesniegšanas.

III. Pakalpojuma samaksas kārtība un uzturēšana 

12. Īrnieks maksā atbilstoši noslēgtajam Īres līgumam - par 
saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem (apkure, aukstais 
ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu savākšana) un patērēto 
elektroenerģiju pilnā apmērā, proporcionāli pakalpojuma 
saņēmēju skaitam. 

13. Īrniekam netiek piemērota maksa par servisa dzīvokļa 
pielāgošanu katras personas vajadzībām, kā arī sociālās 
aprūpes pakalpojumiem.

14. Servisa dzīvokļu pielāgošana īrnieku vajadzībām un aprūpes 
pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 
kuri, plānojot jaunā saimnieciskā gada budžetu, kā dotācija 
servisa dzīvokļu uzturēšanai tiek paredzēti Dienesta budžetā, 
kā arī no:
15.1. servisa dzīvokļu īrnieku īres maksām;
15.2. fizisko un juridisko personu ziedojumiem.

15. Pagasta pārvalde:
16.1. uzrauga servisa dzīvokļu tehnisko stāvokli;
16.2. plāno un sadarbībā ar Dienestu organizē remontdarbus.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

16. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ķeguma novada domē.
17. Ķeguma novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

VI. Noslēguma jautājumi

18. Uz sociālā pakalpojuma servisa dzīvoklī piešķiršanas kārtību 
neattiecas likumi „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā”, „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 
dzīvojamajām mājām” un Ķeguma novada domes sasitošie 
noteikumi „Par Ķeguma novada pašvaldības palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošo noteikumu Nr. 3/2015 

Par sociālā pakalpojuma sniegšanu Ķeguma novada pašvaldības servisa dzīvokļos

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā ir noteikts, ka viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, t.sk. sociālo palīdzību 
mazaizsargātām personām, savukārt Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr.32 
„Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām” noteikts, ka vienas no sociāli mazaizsargāto 
personu grupām ir invalīdi un personas virs darbspējas vecuma. 
Pašvaldībā līdz šim ir piedāvāts pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem īrēt pašvaldībā 
esošu īpašumu, nodrošinot aprūpes mājās pakalpojumu. Pašreizējo pakalpojumu nepieciešams 
pilnveidot, nosakot konkrētu kārtību šāda pakalpojuma  piešķiršanai. 

2. Īss projekta satura izklāsts

Servisa dzīvokļa pakalpojums ir nepieciešams situācijās, kad sadzīves apstākļi esošajā dzīvojamā 
platībā personai ar funkcionāliem traucējumiem ir šķērslis pašaprūpes iespējām, un kurām 
nevar nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu, bet diennakts aprūpes iestādes pakalpojums nav 
nepieciešams.
Saistošie noteikumi nosaka, kādiem dzīvokļiem tiek piešķirts servisa dzīvokļa statuss, pakalpojuma 
apjomu servisa dzīvoklī, pakalpojuma piešķiršanas kārtību, samaksas un uzturēšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar noteikumu pieņemšanu palielināsies aptuveni par EUR 800 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināma

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām Līdzšinējā kārtība netiek mainīta

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Nav attiecināma
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ĶEGUMA NOVADA DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2015

2015. gada 4. marts        APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 
2015. gada 4. marta lēmumu Nr.87 (protokols Nr.5,2.§)

Par Ķeguma novada domes 2013. gada 24. aprīla saistošo noteikumu Nr. 7/2013
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma novada represētajām personām”

atzīšanu par spēku zaudējušiem
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Ķeguma novada domes 2013.gada 24.aprīla saistošos noteikumus Nr. 7/2013 „Par 
braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma novada represētajām personām”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/2015

„Par Ķeguma novada domes 2013.gada 24.aprīla saistošo noteikumu Nr. 7/2013
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma novada represētajām personām” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr.28 „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 
4. augusta noteikumos Nr. 872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot 
braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 1.4. punkts, kas paredz, ka politiski 
represētajām personām, uzrādot politiski represētās personas apliecību ir tiesības bez maksas 
izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ķeguma novada domes 2013. gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.7/2013 „Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem Ķeguma novada represētajām personām” nosaka braukšanas maksas atvieglojumus 
politiski represētām personām braucieniem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un kārtību, kādā 
šie atvieglojumi tiek piešķirti. Līdz ar grozījumiem  Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu 
Nr.872 ”Noteikumi par  pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas 
atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 8.punktā, pašvaldības saistošie noteikumi nav aktuāli.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināma

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām Nav attiecināma

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Nav attiecināma

ĶEGUMA NOVADA DOME
SAISTOŠIE  NOTEIKUMI Nr. 1/2015

2015. gada 4. februārī APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 2015. gada 4. februāra lēmumu Nr.27 (protokols Nr.3,1.§)
Precizēti ar Ķeguma novada domes 04.03.2015. lēmumu Nr.97

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014. gada 19. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 4/2014 „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,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

 kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31.un 311. punktiem;
Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu. (Ķeguma novada domes 04.03.2015. lēmuma Nr.97 redakcijā).

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014. gada 
19. februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem”:
1. Papildināt tiesisko pamatojumu ar likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. panta pirmo un piekto daļu.

2. Papildināt  I. nodaļas 5.punktu ar  5.11. un 5.12. apakšpunktiem:
„5.11. pabalsts aizbildņiem;
  5.12. dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš 
palicis bez vecāku gādības  un atrodas bērnu aprūpes iestādē, 
audžuģimenē  vai pie aizbildņa.”
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3.  Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:
„22. Pabalsts ir paredzēts izdevumu segšanai par mācību 
līdzekļu iegādi (kancelejas preces, soma, zīmēšanas piederumi 
u.c.) Mācību līdzekļos neietilpst apģērbs un apavi, izņemot 
obligāto skolas formu.”

4.  Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:
„24.Pabalsta apmērs ir 25 euro bērnam un tas tiek izmaksāts 
vienu reizi gadā, mācību gadu uzsākot.”

5.  Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:
„31. Pabalstu piešķir pie nosacījuma, ka abi vecāki (vai viens 
no vecākiem, ja bērnu/-us audzina viens no vecākiem) strādā 
algotu darbu vai, ja sociālais dienests sniedzis atzinumu, ka 
vecākam, kurš ikdienā veic bērna aprūpi, ir prasmju un iemaņu 
trūkums bērna audzināšanā.”

6.  Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:
„37. Pabalsta apmēri:
37.1. pabalsts bērna uzturam 200 euro mēnesī;
37.2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 240 euro 
gadā.” 

7.   Papildināt ar nodaļu XII.1 šādā redakcijā:

„XII.1 Pabalsts aizbildņiem
39.1 Pabalstu piešķir aizbildnim, ja bērnam nodibināta aizbildnība 

ar Ķeguma novada bāriņtiesas lēmumu.
39.2 Pabalstu piešķir bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

240 euro apmērā vienu reizi gadā.”
8.    Papildināt ar nodaļu XII.2 šādā redakcijā: 

„XII.2 Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš 
palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, 

audžuģimenē vai pie aizbildņa
39.3 Pabalstu piešķir, pamatojoties uz iesniegumu, no dienas, 

kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi 
pieņēmusi Ķeguma novada bāriņtiesa.

39.4  Pabalsts paredzēts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu 
izdevumu segšanai, ievērojot šādus ar dzīvojamās telpas 
lietošanu saistīto izdevumu apmaksas normatīvus: 

1) par dzīvojamo telpu īri 1,70 euro par 1m2 mēnesī, bet ne 
vairāk kā 42,5 euro mēnesī;

2) par gāzi – 1m3 mēnesī;
3) par elektroenerģiju – atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet 

ne vairāk kā 50 kWh mēnesī;
4) par apkuri vai siltumenerģijas resursu iegādi – 1 euro par 

1 m2 dzīvojamās platības mēnesī; 
5) par auksto ūdeni un kanalizāciju – 2 m3 mēnesī;
6) par sadzīves atkritumu izvešanu – 1 euro mēnesī. 

  (Ķeguma novada domes 04.03.2015. lēmuma Nr.97 redakcijā).

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošo noteikumu Nr. 1/2015 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2014
„Par sociālās palīdzības pabalstiem”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Ķeguma novada domes 2014. gada 19. februāra saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem”: 22.punktā nepieciešams precizēt mācību līdzekļu uzskaitījums, pabalsta bērna izglītībai 
un audzināšanai atmaksai; 24.punktu nepieciešams precizēt, norādot, ka pabalsta apmērs noteikts 
vienai personai (bērnam). Pabalsta apmērs netiek mainīts.

31.punktā nepieciešams paplašināt pabalsta ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolas izglītības 
iestādē saņēmēju loku, nosakot, ka pabalstu tiesības saņemt vecākam, kurš ikdienā veic bērna 
aprūpi, ja Sociālais dienests konstatējis prasmju un iemaņu trūkumu bērna audzināšanā; 37.punktā 
palielināts pabalsta apmērs audžuģimenēm bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei 
mēnesī.

Saistošie noteikumi papildinātu ar jaunu pabalsta veidu – pabalsts aizbildnim, saskaņā ar Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 27.panta 3. un 3.1daļām, lai primāri veicinātu bērnam nodrošināt aizbildnību, kā 
ārpusģimenes aprūpes formu.

Kā arī papildināt ar „Dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 
un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa”, saskaņā ar grozījumiem likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2 pantā.

2. Īss projekta satura izklāsts

 Saistošo noteikumu grozījumos precizēts skaidrojums, kas ietilpst mācību līdzekļos, kuru atmaksai 
piešķirams pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai, paplašināts pabalsta ēdināšanas maksas segšanai 
pirmsskolas izglītības iestādē saņēmēju loks un palielināts pabalsta apmērs mēnesī audžuģimenēm
– bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei.

Ieviesti jauni pabalstu veidi – vienreizējs pabalsts aizbildņiem un dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim 
un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie 
aizbildņa no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu pieņemšanu palielināsies aptuveni par 
EUR 800,- (ēdināšanas pabalstam), EUR 1510,- (pabalstam audžuģimenei), EUR 480,- (pabalsts 
aizbildnim), EUR 1000,- (dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 
gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa) 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināma   

5. Informācija par administratīvajām  
procedūrām Līdzšinējā kārtība netiek mainīta 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Nav attiecināma
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ĶEGUMA NOVADA DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2015

2015. gada 4. februārī APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 
2015. gada 4. februāra lēmumu Nr. 28 (protokols Nr.3,2.§)

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014. gada 6. augusta saistošajos  noteikumos Nr.12/2014
„Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275
„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumusamaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014.gada 6.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.12/2014 „Ķeguma novada pašvaldības 
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”:

1. Papildināt  I. nodaļas 8.punktu ar 8.3., 8.4. apakšpunktus 
šādā redakcijā:

„8.3. īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums (atelpas brīža 
pakalpojums) SAC.
 8.4.  servisa dzīvokļa pakalpojums.” 

2. Izteikt II. nodaļas 17.6. punktu šādā redakcijā:
„17.6. Maksa par aprūpes mājās pakalpojumu ir 2,30 euro 
stundā atbilstoši klientam noteiktā pakalpojuma apjomam.”
 3.  Papildināt saistošos noteikumus ar nodaļu III.1 , izsakot to 
šādā redakcijā: 

„III. 1 Īslaicīgas sociālās aprūpes (atelpas brīža) 
pakalpojums SAC 

29.1 Īslaicīga sociālā aprūpe (atelpas brīdis) SAC ir pasākumu 
kopums pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem 
traucējumiem, kuriem ir nepieciešama pastāvīga aprūpe un kuri 
to ikdienā saņem no savu ģimenes locekļu puses. Pakalpojums 
vērsts uz iespēju sniegt šiem ģimenes locekļiem atelpas brīdi 
personiskajām vajadzībām un garīgās labklājības stabilizēšanai.

29.2 Pakalpojumu sniedz līdz trīs mēnešiem  gadā, nodrošinot 
aprūpējamajai personai diennakts aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

29.3 Lai saņemtu īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu, 
aprūpējamai personai (turpmāk - klients) vai viņa apgādniekam, 
Dienestā jāiesniedz 18.punktā minētie dokumenti.

29.4 Sociālais darbinieks novērtē klienta pašaprūpes, mobilitātes 
un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu pakāpi.

29.5 Nosakot samaksu par sociālo pakalpojumu, tiek vērtēti 
personas ienākumi un     apgādnieku iesniegtie dokumenti, kuri 
apliecina viņu materiālo un mantisko stāvokli.

29.6 Par SAC sniegtajiem pakalpojumiem samaksu veic klients 
un/vai klienta apgādnieki, un/vai pašvaldība saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, Ministru kabineta 
noteikumos un šajos saistošajos noteikumos noteikto kārtību. 

29.7 Lēmumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu pieņem 
Dienests 10 darbdienu   laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.

29.8 Starp klientu un/vai viņa apgādnieku un SAC tiek noslēgts 
līgums par pakalpojuma piešķiršanu, samaksas apmēru un kārtību.

29.9 Maksa par pakalpojumu ir 15 euro diennaktī.

29.10 Lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņem 
Dienests, ja aprūpējamā persona: 

1) slimo ar tuberkulozi aktīvā formā vai ar bīstamām infekcijas 
slimībām, ar alkoholismu vai ar citu apreibinošu vielu atkarību;
2) ir psihiska rakstura traucējumu iespaidā (akūtā slimības 
periodā).”

4. Papildināt saistošos noteikumus ar sadaļu III.2, izsakot to 
šādā redakcijā:

„III. 2 Servisa dzīvokļa pakalpojums

29.11 Servisa dzīvokļa pakalpojumu sniedz saskaņā ar 
Ķeguma novada domes 2015.gada 4.februāra saistošajiem 
noteikumiem Nr.3/2015 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu 
Ķeguma novada pašvaldības servisa dzīvoklī”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošo noteikumu Nr. 2/2015

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014. gada 6. augusta saistošajos  noteikumos Nr.12/2014 „Ķeguma novada 
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ķeguma novada domes 2014. gada 6. augusta saistošo noteikumu Nr.12/2014 „Ķeguma novada 
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”: 17.6.punktā 
nepieciešams palielināt maksas par aprūpes mājās pakalpojumu stundā, sakarā ar minimālās stundas 
tarifa likmes palielināšanu 2015. gadā. 

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumos jāpalielina maksa par aprūpes mājās pakalpojumu stundā, lai tā 
nebūtu zem 2015. gadā noteiktās minimālās stundu tarifa likmes. 
Lai dotu iespēju ģimenes locekļiem, kuru aprūpē ir pensijas vecuma personas un personas 
ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir nepieciešama pastāvīga aprūpe, tiek ieviests jauns 
pakalpojums – īslaicīgas sociālās aprūpes atelpas brīža) pakalpojums.

3. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu grozījumu pieņemšanu palielināsies 
aptuveni par EUR 850 

4. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināma

5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām Līdzšinējā kārtība netiek mainīta

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām Nav attiecināma
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Lielā Talka 2015! „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”
Kopš 2008. gada 

Latvijas iedzīvotāji 
brīvprātīgi piedalās 
Lielās Talkas aktivitā-
tēs.

Lielā Talka – ikga-
dēja pavasara aktivitā-
te, ko organizē biedrī-
ba "Pēdas LV".

Katru gadu vienā no pavasara sestdienām 
cilvēki visā Latvijā vāc nelegāli izmestos 
atkritumus un uzlabo apkārtējo vidi. Talkas 
mērķis ir pasniegt savai valstij lielisku dāvanu 
tās 100. dzimšanas dienā – padarīt Latviju par 
tīrāko un sakoptāko vietu pasaulē.

Ķeguma novada pašvaldības vārdā izsa-
kām Visiem iepriekšējo gadu talkotājiem lielu 
pateicību par līdzšinējo sadarbību Lielās tal-
kas veiksmīgai norisei un aicinām šogad pie-

dalīties arī astotajā Lielajā Talkā 2015. gada 
25. aprīlī! Visi skaistas un  sakoptas vides en-
tuziasti ir aicināti iesaistīties.

2015. gada Lielās Talkas aicinājums pa-
liek nemainīgs – sakārto vidi sev apkārt – ne 
tikai vākt atkritumus, bet arī veikt labiekārto-
šanas darbus, apzaļumošanas darbus un jeb-
kurus citus darbus, kas padara mūsu vidi sa-
koptāku, skaistāku un cilvēkiem draudzīgāku.

Tā kā 2015. gads ir Aspazijas un Raiņa 
jubilejas gads, Lielā Talka par savu saukli 
šogad ir izvēlējusies Raiņa atziņu „Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies” ar savu dziļo domu, ka tikai 
mainoties mums pašiem, mūsu domāšanai un 
rīcībai, mēs varam izmainīt arī visu Latvijas 
sabiedrību, saglabājot skaisto Latvijas dabu, 
cilvēces vērtības un savu veselību.

Atcerēsimies Lielās talkas pamatideju 
– uz mūsu valsts jubileju – 100 gadi (2018. 

gadā) par tīru un sakoptu Latviju! Tāpēc katrā 
Lielās talkas pasākumā ir jāsakopj kāds stūrī-
tis Latvijas zemes. Jo mazāk mēslosim ikdie-
nā, jo mazāk būs jāsakārto Lielās talkas die-
nā! Rūpēsimies par savu māju, savu novadu, 
savu valsti katru dienu, tad 2018. gada talkā 
nebūs neviena atkritumu maisa! 

Liels PALDIES visiem, kuri jau ir pietei-
kuši savu dalību, un tiem, kuri talkas dienā 
dosies ārā un veiks kaut mazumiņu darba, lai 
mūsu Latvija kļūtu vēl tīrāka un skaistāka!

Aicinām reģistrēt savas talkošanas vie-
tas „Lielās talkas” mājas lapā – www.talkas.
lv. Papildus informācija par „Lielo Talku” 
– www.talkas.lv vai pie Talkas koordinatora 
novadā – Antras Bindes, mob. t. 26163529,
e-pasts: antra.binde@kegums.lv.

Tiekamies Lielajā Talkā!

Award izaicinājums ikvienam jaunietim!
Aizvadītajā februāra mēnesī Rīgā notika 

programmas Award jauno vadītāju kursi. 12 
kursu dalībnieki divu dienu garumā ieguva ne 
tikai teorētiskas zināšanas par Starptautisko 
Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes 
programmu Award, bet, pateicoties praktis-
kiem uzdevumiem un treneru personiskās 
pieredzes stāstiem, guva arī reālistisku priekš-
statu par programmu Award, tās ietekmi uz 
jaunieša dzīvi un iespējām programmu Award 
sasaistīt ar to darbu, ko katrs veic ikdienā.

Viena no topošajiem Award vadītājiem 
bija arī Ķeguma novada Jaunatnes lietu spe-
ciāliste Antra Binde. Veiksmīgi nokārtojot 
kursu gala pārbaudes darbu viņa ieguva Serti-
fikātu un tiesības vadīt Award kursu.

Award ir starptautiska jauniešu pašizaug-
smes programma (vecumā no 14 – 24 ga-
diem), kuru 1956. gadā dibināja Edinburgas 

hercogs princis Filips, lords Hants un vācu 
pedagogs Kurts Hāns. Programma mūsdie-
nās darbojas 140 pasaules valstīs, no 2006. 
gada Latvijā programmu Award īsteno Valsts 
izglītības satura centrs. Programma pieejama 
daudzās Latvijas skolās un jauniešu centros, 

tajā ir iesaistījušies vairāk nekā 1000 jaunieši. 
Programmas trīs līmeņos – bronzas, sudraba 
un zelta – jaunieši noteiktu laika periodu veic 
pašu izvēlētas aktivitātes četrās programmas 
Award jomās – apgūst jaunas prasmes, veic 
brīvprātīgo darbu, uzlabo savu fizisko saga-
tavotību un dodas piedzīvojumu ceļojumā. Ik 
gadu jaunieši, kuri sasnieguši pašu izvirzītos 
jomu mērķus, tiek aicināti uz svinīgo Apbal-
vošanas pasākumu, kura laikā viņi saņem at-
tiecīgā līmeņa Award apbalvojumu.

Jaunieši tiek aicināti pieteikties prog-
rammai Award un ar Antras atbalstu un paša 
spēkiem iegūtu 3 Edinburgas Hercoga prinča 
Filipa apbalvojumus, kā arī jauniešiem tiek 
dota iespēja doties uz nacionālām un starp-
tautiskām nometnēm, apmācībām u.c.

Informācija: www.award.lv,
antra.binde@kegums.lv, tel. 26163529

Informācija PII „gaismiņa” esošo un nākošo audzēkņu vecākiem
Šajā brīdī atkal ir palielinājies piepra-

sījums pēc brīvām vietām bērnudārzā. Jau 
tagad mūsu grupiņas ir piepildītas un mēs 
pieņemam bērnus vairāk nekā to nosaka paš-
valdības noteikumi un Ministru kabineta no-
teikumi par higiēnas prasībām. Ja vecumā no 
3 – 4 gadiem grupā būtu jābūt 24 bērniem, 
mums ir 25 – 27. Ir bijis arī 28 bērni. Vecumā 
no 5 – 6 gadiem ir jābūt 26 bērniem, mums 
uz šo brīdi ir 25 un  27, bet ir bijis arī vairāk 
bērnu. 

Vienīgi 1. jaunākā vecuma grupā mēs ne-
kad nepieņemam vairāk par 16 bērniem, jo 
šajā vecumā no 1.5 – 2 gadiem katram bēr-
nam ir nepieciešama individuāla uzmanība. 
Tā kā mums ir 2 grupiņas šajā vecumā, varam 
kopā uzņemt 32 bērnus, tomēr nākas atteikt 
vairākiem bērniem. Viņi vai nu pacietīgi gai-
da uzņemšanu vai meklē alternatīvas iespējas 
bērnu pieskatīšanā – aukles vai privātie bēr-
nudārzi. Arī nākošajā mācību gadā situācija 

būs līdzīga. Tiks 32 bērni rindas kārtībā, bet 
ne visi kas vēlēsies. Iespējams, mēs varētu 
uzņemt nedaudz vairāk  - katrā grupā 20 bēr-
nu, bet tas prasītu papildus budžeta līdzekļus 
– pieņemt darbā papildus 2 tehniskos darbi-
niekus, lai grupā ar šiem bērniem būtu 3 pie-
augušie un nepieciešams papildus inventārs.

Vissatraucošākā situācija ir ar bērniem, 
kuri dzimuši 2012. gadā. Šā gada septembrī 
viņi būs 2. jaunākā grupā, kurā vietas ir 24 
– 28  bērniem. Bet jau tagad ir uzņemti 31 
bērns!!! Rindā gaida vēl 12 bērni!!! Reāli tās 
ir 2 viena vecuma bērnu grupas. Mums nav 
fiziskas iespējas uzņemt visus bērnus. Līdz 
šim tā vēl nav bijis, ka mēs neuzņemtu visus 
bērnus no 3 gadu vecuma. Ir steidzami jāmek-
lē risinājums. 

Pagaidām risinājumi, ko esam iztēlo-
jušies, nav ideāli. Daži no viņiem var skart 
tagadējos audzēkņus. Piemēram, nākošgad  
daļa sagatavošanas grupas bērnu  mācās Ķe-

guma komercnovirziena vidusskolas telpās.  
Ja mēs visas četras augšējās grupas veidojam 
kā jauktas 2 dažādu vecumu grupas, tad mēs 
varam uzņemt visus 3 gadīgos bērnus, bet ir 
jāizjauc tagadējo grupu sastāvs. Tas nebūtu 
viegls process un tas būtu risinājums tikai 
vienam gadam. 

Optimālākais risinājums būtu vēl viens 
bērnudārzs Ķegumā, bet cik tas ir reāli? Ieplā-
nots izveidot bērnudārza grupas Rembatē, bet 
cik ātri tas var notikt. Var aicināt uzņēmējus 
veidot privāto pirmsskolas iestādi, jo tādi jau 
sekmīgi darbojas Ikšķilē un Ogrē. Grūti pa-
redzēt bērnu dzimstības tendences turpmākos 
gados, jo arī līdz šim tie bija mainīgi. 

Situācija nopietni satrauc. Ir sāktas saru-
nas ar Ķeguma novada pašvaldību. Ja jūs šis 
jautājums skar, tad lūgums nezvanīt un nein-
teresēties agrāk par jūnija mēnesi, jo līdz tam 
skaidrības vēl noteikti nebūs.

S. Tošena, PII „Gaismiņa” vadītāja

http://www.award.lv
mailto:antra.binde@kegums.lv
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Pirmskolas iestādes ”Gaismiņa”  vecāku aptauja
Pirmskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” bija un joprojām ir 

pieejamas anketas vecākiem, kuras var anonīmi aizpildīt. Līdz šim 
esam saņēmuši 25 anketas.  Aktivitāte nav liela un jau aizpildītās 
liecina, ka attieksme pret pirmsskolas izglītības iestādi „Gaismi-
ņa” ir ļoti pozitīva.  Paldies, saņēmām daudz labus vārdus gan par 
iestādi kopumā, par darbinieku darbu, bērnu attīstību un pašsajūtu, 
apmeklējot bērnudārzu. 

Anketēšanas galvenais mērķis bija uzzināt Jūsu novērojumus, 
ieteikumus un vēlmes.  Ir būtiski, lai vecākiem ir iespēja izteikt 
savu viedokli un mums ir svarīgi to zināt, lai pārskatītu savu darbu 
un, iespējams, to uzlabotu. Tāpēc, vēl lielāks paldies par izteikta-
jiem ierosinājumiem. 
1. Pārsteigums ir tas, ka tikai viens vecāks piemin nepieciešamī-

bu izveidot jaunas gājēju taciņas un apgaismojumu iestādes te-
ritorijā. Un neviens nepiemin jaunus rotaļlaukumus.  Iemesli 
varētu būt 2: pesimisti tam vairs netic vai optimisti cer, ka tūlīt, 
tūlīt jau būs. Iestādes Vecāku padomes pārstāve izrādīja inicia-
tīvu un iesniedza Ķeguma novada pašvaldībā vēstuli ar jautā-
jumu par teritorijas labiekārtošanas projekta virzību. Tikai pēc 
vairākiem atgādinājumiem tika saņemta atbilde, ka projekts ir 
sagatavots, bet tā realizēšanas laiks nav plānots. Tas nozīmē, ka 
vismaz vēl vienu gadu mums reālu cerību nav. 

2. Jautājumā par bērnu sekmēm mēs saņēmām vairākus ieteiku-
mus. 
	Vest bērnus ekskursijās. Mēs arī to atbalstām. To gan parasti 

dara, sākot no vecākās grupas. No 2015. gada pašvaldībā 
ir noteiktas konkrētas maksas par autobusu lietošanu. Bēr-
niem tā būtu ar 50 % atlaidi. Problēma gan ir tajā apstāklī, 
ka mūsu grupiņas ir skaitliski tik lielas, ka skolnieku au-
tobusā nepietiek vietu un tad nāktos īrēt jau komercreisa 
autobusu. Šo jautājumu risiniet kopā ar grupas pedagogiem.

	Vecāki vēlas uzzināt vairāk par ikdienas nodarbību plānu un 
iespējām mājās papildus darboties ar bērnu.  To mēs noteik-
ti pārrunāsim tuvākajā pedagogu sanāksmē un izveidosim 
uzskatāmāku materiālu.

	Uzzināt vairāk par  bērnu sekmēm Jūs variet tikai runājot 
individuāli ar pedagogiem. Ir arī iespēja apskatīt sava bērna 
novērojuma lapu, kas tiek aizpildīta rudenī un pavasarī.

	Vairāk fizisku nodarbību. Pilnībā atbalstāmi. Nodarbību sa-
rakstā vairāk nevar iekļaut, tāpēc pozitīvi ir kustību pulciņi 
un aktīvas spēles pastaigas laikā. Diemžēl mūsu klimatis-
kajos apstākļos un laukumiņu vecmodīgajos iekārtojumos, 
pedagogi vairāk praktizē pastaigas kopā ar bērniem. Svaigs 
gaiss ir, bet kustību maz. 

	Viens vecāks aizstāv uzskatu, ka „bērnam nevar iemācīt par 
daudz, ja viņš ir gatavs to uzņemt, tādēļ vajadzētu vēl pla-
šāku bērnu apmācību”. Piekrītam daļēji. Bērns ir jāattīsta 
pēc viņa spējām. Taču  mēs neforsēsim un apmācību prog-
ramma nepārklāsies ar skolas programmu. Tas ir riskanti arī 
pašam bērnam – vienā brīdī viņš pārstās patiesi interesēties 
par mācībām, ja negūs arvien jaunas zināšanas, bet būs jā-
atkārto jau zināmais.
Pirmsskolas vecumā bērns ne tikai attīstās intelektuāli, bet 

arī fiziski, emocionāli. Tam ir jābūt līdzsvarā. Lūdzu, vecāki, 
neaizmirstiet, šajā vecumā BĒRNIEM VISSVARĪGĀK IR  - 
ROTAĻĀTIES.!!!! Tādēļ arī mācības ir tikai rotaļu veidā. Un 
mūsdienās tā jau kļūst par problēmu, ka bērnam nav laika un arī 
iemaņu – rotaļāties vienatnē vai ar vienaudžiem. Nodarbības, 
režīms, pulciņi un jau mazotnē bērnam var veidoties stresa pie-
redze, tā vietā lai viņš mierīgi dzīvotos savā bērnības pasaulē.

3. Jautājumā par pulciņiem, ir aicinājums papildus  organizēt  an-
gļu valodu, zīmēšanu, logopēdisko. Ja līdz šim es neatbalstīju 

angļu valodas mācīšanas nepieciešamību pirmsskolā, bet ļāvu 
tam notikt, ja tāda ir vēcāku vēlme, tad tagad mana nostāja jau 
ir kategoriskāka. Labāk izvēlēties pulciņu, kur bērnam ir iespē-
ja kustēties vai attīstīt kādu talantu – dziedāt, zīmēt vai mūzika. 
Skolā ir ļoti spēcīga angļu valodas apmācība, tāpēc varam būt 
droši – jūsu bērni zinās angļu valodu. Nevajag viņu pārlieku 
noslogot, lai paliek laiks rotaļām. Zīmēšanas pulciņam ir pārāk 
lielas izmaksas, lai atmaksātos to organizēt. Un saistībā par lo-
gopēdi. Bērnu valoda veidojas un runa attīstās līdz 4, 5 gadiem, 
tāpēc uzsākt mērķtiecīgi strādāt ar valodas korekciju ir jāsāk 
šajā vecumā. Grūtākajos gadījumos logopēds būs jāapmeklē arī 
sākumskolas laikā. Iestādes logopēde tagad strādā ar bērniem 
sākot no 5 gadiem. Ja viņai nākamajā gadā nebūs jāstrādā arī kā 
grupas skolotājai, viņa varēs pieņemt bērnus jau no 4 gadiem.

4. Par bērnu dienas režīmu un nepieciešamajiem maksājumiem 
par bērnudārzu nav neviena iebilduma. Izņemot vienu vecāku, 
kurš izteica vēlmi lai valsts pilnībā apmaksā par  bērnu valsts 
iestādē.

5. Par ēdināšanu. Ir vairāki iebildumi un arī pirms tam vecāki ak-
tīvi interesējās un izteica aizrādījumus tieši par ēdināšanu. Pir-
mais par daudzveidību. Uzsākot darbu jaunai medmāsai, mēs 
esam krietni mainījuši ēdienkarti un izmantojamos produktus. 
Vairāk ir zivis, dārzeņi, augļi. No saldētām ogām tagad vāra 
kompotus. Būs liellopu gaļas ēdieni. Katru dienu tiek domāts 
par to kā uzlabot ēdienkarti un cik tas ir veselīgi. Arī par porciju 
lielumu neesam saņēmuši aizrādījumus. Diemžēl ir viena prob-
lēma ko nekad nevarēs atrisināt – tā ir gaume. Arī bērni – kaut 
ko ēd, kaut ko nē. Un tur neko nevar iesākt – vēl ir vecāki kas 
atceras „briesmu stāstus” kā viņus baroja bērnībā ar varu. Mēs 
to nekad nedarīsim. Līdz ar to arī var izveidoties situācijas, kad 
jūs atvedat bērnu mājās un viņš uzstājīgi prasa ēst, jo vecāki 
labi zina kas garšo viņa bērnam un to arī iedos.

Pastāv arī daži ierobežojumi kādu konkrētu ēdienu izgata-
vošanā, jo trūkst attiecīgas virtuves tehnikas.

Bet mēs noteikti arī turpmāk vēlamies uzzināt vecāku jautā-
jumus un ierosinājumus par ēdināšanu.

6. Par svētkiem ir ierosinājumi, lai būtu vairāk pasākumu kopā vi-
sai iestādei un kopā ar vecākiem. Svētkus organizēt mums ļoti 
patīk. Iespējams, ka viņu ir mazāk kā citos dārziņos, jo mūsu 
izvēle nav kvantitāte bet kvalitāte. Katrs pasākums ir ar lielu 
saturisko ieguldījumu un pozitīvu pieredzi bērnam.

7. Pie pamatotiem iebildumiem, bija vairāku vecāku aizrādījums, 
ka mēs pieņemam bērnus, kas nav īsti veseli un tā viņi aplipina 
citus. Arī tā ir mūžīgā tēma, ko nezinām, kā reāli atrisināt. Ir 
apzinīgie vecāki un ne tik apzinīgi, no kuriem tad mēs vēl arī 
saņemam pārmetumus, ja izsaucam no darba un sūtam kopā ar 
bērnu apmeklēt ģimenes ārstu. Piefiksēt jau no rīta, kad bērns 
tiek atvests, bet viņš  nav īsti vesels, dažkārt nav iespējams. 
Līdz ar to mēs varam tikai aicināt vecākus – būt saudzīgiem 
pret saviem bērniem un arī ievērot Iekšējās kārtības noteikumu 
– vest uz bērnudārzu tikai veselu bērnu.
Anketas joprojām ir atrodamas bērnu garderobēs. Vecāki, kuri 

to vēl nav aizpildījuši, bet vēlas izteikt savu viedokli, to var vēl 
izdarīt. Priecāsimies saņemt jūsu viedokli par mūsu bērnudārzu.
Ierosinājumus vai jautājumus var sūtīt arī uz e-pastu:
gaismina.k@inbox.lv 

Paldies visiem kas bija aktīvi un piedalījās anketēšanā!

S. Tošena,
PII „Gaismiņa” vadītāja

mailto:gaismina.k@inbox.lv
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Kā Jūs viens ar otru iepazināties?
Visi izņemot Mārtiņu studējam Latvijas 

Universitātes Vēstures un filozofijas fakul-
tātē un darbojamies Vēstures izpētes un po-
pularizēšanas biedrībā. Mārtiņš Māri pazina 
jau sen un izlemjot, ka pievērsīsimies sau-
les enerģijas ražošanai, pieaicinājām Mār-
tiņu kā zinātāju ar zaļo enerģiju saistītiem 
jautājumiem.
Pastāstiet par Jūsu projektu?

Mūsu projekts ir enerģijas iegūšana no 
saules un tās pārdošana patērētājiem. Ideja 
ir saražoto enerģiju tirgot uz vietas. Sara-
žotajai enerģijai vajadzētu tikt patērētai tās 
ražošanas vietā. Būtiski arī,  ka patērētājam 
nevajadzētu uztraukties par tehnoloģiju – 
uzstādīšanu, apkopi, un citām lietām – patē-
rētājs patērē, mēs rūpējamies, lai pēc iespē-
jas lielāka daļa no patērētās enerģijas būtu 
no saules. Tik vienkārši.
Kāds ir „SolarUp” mērķis?

„SolarUp” mērķis ir palielināt zaļās 
enerģijas īpatsvaru no kopējās patērētās 
elektroenerģijas daudzuma. Vēlamies paši 
apgūt visjaunākās tehnoloģijas saules ener-
ģijas jomā. Zināšanas iegūt pašiem darot, 
un tad tās likt lietā. Klausoties uz lielo vai-
rumu, kas ir skeptiski par zaļo enerģiju / 
saules enerģiju mēs neko neiemācīsimies. 
Redzot labos piemērus no visas pasaules 
par saules enerģijas iegūšanu, uzskatam, ka 
Latvija ir stagnējusi pārāk ilgi šajā jomā. 
Mums ir priekšnojauta, ka šī lieta attīstī-
sies vēl straujāk pavisam tuvā nākotnē, un 
mums jābūt gataviem saprast, kas darāms 
un vispār, jābūt gataviem darīt daudz, jo tas 
ir ātrvilciens kurā jāielec.
Vai jau ir noskatīti konkrēti objekti uz ku-
riem tiks uzstādīti pirmie saules paneļi?

Projekta ietvaros cieši sadarbojamies ar 
Ķeguma novada domi. Sadarbībā ar domi 
un Radām Novadam varam iesākt šāda tipa 
projektu ar lielāku uzticamību viens otram – 
visi iesaistītie vēlas panākt pozitīvu atdevi. 
Bez skarbajiem biznesa pasaules paņēmie-
niem, bez zemūdens akmeņiem – soļojam 
uz priekšu. Iesāksim ar publiskajām būvēm, 
šobrīd esam izskatījuši iespējas par dienas 
centru Ķegumā un sociālo centru Rembatē. 

Vairāk plusu ir sociālajam centram, jo tur ir 
paliels elektroenerģijas patēriņš, blakus nav 
daudz koku, kas traucētu ar ēnojumu, kā arī 
šai ēkai ir plakans jumts, kas atvieglo saules 
paneļu uzstādīšanu. Vēl tiek veikti aprēķi-
ni, bet izskatās, ka iesāksim saules enerģi-
ju ražošanu ar mazu jaudu un pakāpeniski 
liksim klāt paneļus, sekojot līdzi patēriņam 
un saules dotajām iespējām. Vienlaicīgi tas 
mums ļaus noskaidrot efektīvākos paneļus 
un to uzstādīšanas veidus. Tā būs tāda kā 
sākuma „laboratorija”.
Cik tālu jau esat tikuši?

Pašlaik tiek atsijāti tehnoloģiskie risinā-
jumi un piegādātāji. Saules enerģijas iegu-
ves industrija nepārtraukti attīstās. Jo vairāk 
tiek izmantoti saules paneļi, jo vairāk tas 
tiek pētīts un meklēti ar vien labāki risinā-
jumi. Tiek samazināta saules paneļu cena, 
izmantojot efektīvākas ražošanas metodes 
un mazāk materiālu. Tiek atrasti ar vien 
labāki veidi, kā komplektēt šo sistēmu un, 
kā to uzstādīt – samazinās izmaksas un pa-
tērētais laiks darbam uz jumta, kā arī tiek 
uzlaboti veidi kā pašu iegūto enerģiju uz-
skaitīt un analizēt. Saules spīd pilnā sparā, 
kā jau pavasarī pienākas. Ceram tuvākajās 
nedēļās vienoties ar kompānijām, kas pie-
gādās nepieciešamās lietas, lai jau pavasa-
ra pilnbriedā varam uzstādīt paneļus un ar 
vietējo elektriķu gādību saslēgt visu sistē-
mu un sākt piegādāt enerģiju patērētājam. 
Kad būsim vienojušies ar piegādātājiem, 
iesniegsim Ķeguma novada domei piedā-
vājumu par saules paneļu uzstādīšanu un 
elektroenerģijas tirgošanu.
Kas Jums lika pieteikties šim konkursam?

Tā ir laba iespēja – pozitīvi noskaņoti un 
progresu tendēti cilvēki, komandas, vadītā-
ji, konsultanti, visi kopā viens otram palīdz 
un asistē. Tas liek aktīvāk darboties un iet 
uz priekšu. Tā nav spiešana vai grūšana, tā 
ir tiešām stimulēšana kaut ko darīt. Viens 
pats to visu var paveikt, bet kopā to darīt 
ir jautrāk, cerams arī efektīvāk. Protams, 
balvas un finansiālā palīdzība arī ir svarīga

Vai Jūtat atbalstu no „Radām nova-
dam” organizatoriem?

Atbalsts ir ļoti jūtams. Patīk tas, ka ir 

divpusēja informācijas aprite – jo mums 
ne tikai pastāsta, vai palīdz, bet arī jautā ko 
paši vēlamies no konkursa sagaidīt. Visas 
iesaistītās puses vēlas vienu un to pašu – būt 
aktīviem, paveikt ko labu un radīt pievieno-
to vērtību. Tāpat priecē, ka Ķeguma novada 
dome ir ļoti atsaucīga un pretimnākoša. 
Kādi ir Jūsu nākotnes plāni?

Sapnis tuvākajiem gadiem ir dot iespēju 
elektroenerģijas patērētājiem pēc iespējas 
vairāk izmantot saules enerģiju, izstrādājot 
biznesa modeli, kas ļautu mums finansēt 
paneļu uzstādīšanu, bet patērgātājiem snie-
dzot iespēju iegādāties zaļo elektroenerģiju 
par pieejamām cenām. Jau šobrīd Latvija 
ir zaļa valsts – hidroelektrostacijas saražo 
lielāko daļu no patērētās enerģijas. Tomēr 
tās nespēj nosegt visu Latvijas elektroener-
ģijas patēriņu – it īpaši vasarās karstākajos 
mēnešos, kad Daugavā ir vismazāk ūdens. 
Bet tieši šajā laikā visefektīvākie ir saules 
paneļi, un tāpēc to izmantošana ļautu Lat-
vijai vēl vairāk palielināt zaļās enerģijas 
īpatsvaru no kopumā saražotās elektrības. 
Tāpēc esam optimistiski noskaņoti par sau-
les enerģijas nākotni Latvijā. 
Vai Latvijā cilvēkiem ir tendence pievēr-
sties „zaļajai enerģijai”?

Ir sfēras, kurās attīstāmies strauji, mums 
ir viens no ātrākajiem interneta ātrumiem 
pasaulē, mums ir hidroelektrostacijas un 
meži, turklāt vairāk kā citās Eiropas valstīs, 
bet tomēr šur tur buksējam. Atkritumu šķi-
rošana joprojām pie mums ir mazattīstīta, 
un sēžot uz hidroelektrostaciju lauriem, ne-
pievēršam uzmanību citiem enerģijas resur-
siem. Tas būtu jāuzlabo.
Ko iedzīvotāji iegūs sākot lietos saules 
baterijas? 

Vispār jāatgādina, ir dažādas tehnoloģi-
jas – saules kolektori, saules paneļi un tad 
vēl ir baterijas. Saules kolektori domāti sil-
tuma iegūšanai. Saules paneļi – elektroener-
ģijas ieguvei. Baterijas, jeb akumulatori ir 
enerģijas uzglabāšanai. Sākot lietot visas 
šīs tehnoloģijas mēs iegūstam neatkarību 
no citām valstīm. Ir ļoti labi, ka apmēram 
pusi enerģijas iegūstam hidroelektrostaci-
jās, bet vasaras vidū, kad elektrības cena ir 
visaugstākā un ūdens upēs ir mazāk, ir pil-
nīgi skaidrs, ka ir jāizmanto saules enerģija. 
Tas nenozīmē, ka kāds kaut ko zaudēs, mēs 
tikai iegūsim. Visa elektroenerģijas sistē-
ma no saules paneļiem var tikai iegūt. Kad 
ārā ir karsts un tiek darbināti kondicionieri 
un saldēšanas iekārtas pārtikas uzglabāša-
nai un citas lietas – uz elektrotīkliem tā ir 
milzīga slodze, bet to var izlīdzināt, ja ar 
vien vairāk saražosim enerģiju no saules uz 
vietas, kur ir patēriņš – tas ir ļoti labs risi-
nājums. Nevaram pārtikt tikai no ūdens vai 
vēja enerģijas, saules enerģija šajā „zaļās 
enerģijas ģimenītē” ir neatņemama sastāv-
daļa. Tā kā tirgojam enerģiju lokāli, varam 
to nodrošināt arī par nedaudz lētāku cenu.

Santa Freimane, Antra Binde
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Darbīgā pirmdiena mājturībā
Pirmdien, 2. martā, mēs savā skolā uzņēmām starpnovadu mā-

jturības un tehnoloģiju olimpiādes dalībniekus un viņu skolotājus. 
Skolā kopā ieradās 59 skolēni un 12 skolotāji. Mūs apciemoja un 
labus panākumus vēlēja arī Ķeguma novada izglītības speciāliste 
Sandra Čivča. Olimpiāde vienlaikus notika zēniem un meitenēm. 
Zēniem jau tradicionāli vairākus gadus bija viesi no firmas BOSCH. 
Šie kungi vēroja zēnu darbošanos olimpiādē. Viņi iesaistīja visus 
klātesošos dažādos meistarības demonstrējumos un ļāva darboties 
arī pašiem jauniešiem. BOSCH pārstāvji ne tikai vēro un māca, bet 
arī dāvina. Šogad katram olimpiādes dalībniekam bija sarūpēta dā-
vana – skrūvju un darbarīku komplekts. Pirmo trīs vietu ieguvējiem 
bija speciālās balvas – elektroinstrumenti. Žēl, bet šogad visas spe-
ciālās balvas devās uz Lielvārdes novadu. 

Meitenes olimpiādē novēroja mūsu pašu skolotājas Ilze Avoti-
ņa un Linda Markusa – Ciematniece. Paldies skolotājām par darbu. 
Meitenes radoši strādāja četras astronomiskās stundas. Taču dažai 
laiks skrēja pārāk ātri. 5. – 6. klašu meitenes izšuva audumu līniju 
ritmos, 7. klase – laukumos, 8. klase – veidoja rokassprādzi, 9. klase 
– darināja piespraudi. Iepriekš katrai dalībniecei bija jāizstrādā skice 
savam darbam. Olimpiādes tēma šogad bija „Vasaras ziedi”. Krā-

sainos darbus vērtēja neatkarīga žūrija no Rīgas. Mūsu meitenes 36 
konkurentu cīņā ieguva 4 godalgotas vietas: Amanda Gaile (5.a) – 3. 
vieta, Estere Līva Logina(5.b) – 1.vieta, Vineta Ulmane (7.b)  – 2. 
vieta un Megija Ruise (9.b) – 1. vieta. 

Kamēr skolēni cīnījās olimpiādē, viņu skolotāji darbojās ra-
došajās darbnīcās. Skolotāji veidoja sīkplastikas darbus no māla. 
Domāju, ka šī pirmdiena bija radošs nedēļas un mēneša sākums. Lai 
mums visiem veiksmīgs un radošs pavasaris!

Aina Zagorska, skolotāja

Birzgales Mūzikas skolas ziņas
Kad gaisā sāk virmot pirmās pavasara 

vēsmas, skolas bērniem jāievāc raža un jā-
rāda, ko pa garo ziemu samācījušies.  Savas 
prasmes jau nācies rādīt arī Birzgales Mūzi-
kas skolas audzēkņiem.

Daudzu gadu garumā profesionālās ie-
virzes Mūzikas skolas audzēkņiem, reizi 
četros gados ir dota iespēja kļūt par Latvi-
jas profesionālās ievirzes Mūzikas izglītības 

iestāžu dažādu izglītības programmu Valsts 
konkursa dalībnieku vai pat laureātu. Kon-
kurss notiek trijās kārtās. I kārta notiek katrā 
Mūzikas skolā. No tās labākie izpildītāji tiek 
virzīti uz II kārtu, kura tiek organizēta reģio-
nālajā Mūzikas vidusskolā. No tās labākie 
tiek izvirzīti uz III kārtu, Finālu, kurā jau 
savas prasmes rāda labākie no visas Latvijas.

Šajā mācību gadā šāds, trīspakāpju, kon-
kurss notika starp pūšaminstrumentālistiem 
un sitaminstrumentālistiem.

No Birzgales Mūzikas skolas uz II Valsts 
konkursa kārtu, kura notika Jelgavas Mū-
zikas vidusskolā 10. janvārī, tika izvirzīti 
vairāki metāla pūšamo instrumentu spēles 
audzēkņi: Daniela Dišereite (trompete), 
Ritvars Eglītis (tuba), Harijs Pudulis (trom-
pete) un Haralds Puķe (eifonijs). Audzēkņus 
konkursam sagatavoja Laimonis Paukšte, 
bet koncertmeistara pienākumus veica Alek-

sandrs Dribass.
Visu audzēkņu sniegums bija ļoti veik-

smīgs, par ko viņi saņēma pateicības raks-
tus. Uz Valsts konkursa Finālu tika izvirzīti 
Haralds Puķe (II vietas ieguvējs) un Harijs 
Pudulis (III vietas ieguvējs). Ritvara Eglīša 
sniegums tika novērtēts ar Atzinības rakstu.

20. februārī H. Pudulim (trompete), bet  
21. februārī  H. Puķem (eifonijs) nācās vēl-
reiz stāties žūrijas priekšā un savas prasmes 
rādīt uz Rīgas 2. Mūzikas skolas skatuves. 
Tur šoreiz notika konkursa Fināls. Lai arī 
mūsu skolas audzēkņu sniegums šoreiz neti-
ka godalgots ar vietām, tomēr apziņa, ka esi 
viens no visas Latvijas 27 trompetistiem un 
viens no visas Latvijas 15 eifonistiem, kuri 
izvirzīti uz Finālu, dod gandarījuma sajūtu 
gan audzēkņiem, gan pedagogiem. 

Līga Paukšte,
 Birzgales Mūzikas skolas skolotāja

Birzgales pamatskolas pūtēju orķestris piedalās skatē
  Nav noslēpums, ka 2015. gads būs no-

zīmīgs ar XI Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkiem. Dažādi skolu kolek-
tīvi jau no septembra mērķtiecīgi apgūst 
repertuāru, lai piedalītos skatēs un kļūtu 
par šo svētku dalībniekiem. Parasti, kā pir-
mie skašu atmosfēru izjūt, pūtēju orķestri. 
7. martā Rīgas Juglas vidusskolā Birzgales 
pamatskolas pūtēju orķestris bija viens no 
12 Rīgas un pierīgas skolēnu pūtēju orķes-
triem, kuri stājās žūrijas priekšā.

Līdz skatei pūtēju orķestriem bija jāsa-
gatavo 9. augstas grūtības pakāpes skaņ-
darbi. Viens no tiem bija jāatskaņo kā ob-
ligātais, bet otru, kolektīvam ierodoties uz 
skati, izlozēja orķestru diriģenti. Tādu ,,ner-
vus kutinošu situāciju’’ vēl līdz šim nebija 
izbaudījis neviens skašu dalībnieks. Birzga-
les pūtēju orķestris kā savas grupas obligāto 

skaņdarbu atskaņoja Alfrēda Kalniņa ,,Ka-
rodziņu polonēzi’’, bet izlozēts tika Alvila 
Altmaņa skaņdarbs ,,Kar māmiņa šūpulī-
ti’’.  Dziesmu svētku koncertā ir paredzēts 
uzstāties notis lasot no mazajām (gājiena) 
pultīm, arī skatē bija šāds nosacījums.  Tas 

atstāja ietekmi uz priekšnesuma kvalitāti. 
Tomēr neskatoties uz visu, tika sniegts at-
zīstams priekšnesums, kurš tika novērtēts ar 
III vietu.

Skates otrajā daļā visiem orķestriem 
bija jāparāda savas prasmes muzicējot kus-
tībā. Birzgalieši, sasparojoties un atceroties 
visus mēģinājumā dotos aizrādījumus, pār-
liecinoši nosoļoja un saņēma II vietu.

Birzgales pamatskolas pūtēju orķestra 
dalībnieki dzīvo Vallē, Rembatē, Ķegumā 
un Birzgalē. Aptverot šo, apmēram, 25 km 
rādiusā dzīvojošo dalībnieku dzīvesvietas 
un nodrošinot viņu piedalīšanos mēģināju-
mos, liels paldies orķestra diriģentam Lai-
monim Paukštem,  audzēkņu vecākiem un 
pašvaldībai par transporta nodrošināšanu.

  Līga Paukšte,
 Birzgales Mūzikas skolas skolotāja
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„ERASMUS+” partneru pirmā tikšanās Spānijā

Ķeguma komercnovirziena vidusskola iesaistījusies jau cetur-
tajā starptautiskajā skolu stratēģiskās partnerības projektā. Kopš 
2014. gada tā nosaukums ir  „Erasmus+”. Projekta darbības laiks 
2014. – 2016. gads. Partneri ir skolas no Polijas, Portugāles, Itāli-
jas, Spānijas, Kipras, Rumānijas un Lietuvas. Projekta „Mana 
izglītība, darbs un karjera” mērķis ir veicināt skolēnu karjeras 
izglītību, pilnveidojot skolēnu zināšanas par nodarbinātību un 
konkurētspējīgu uzņēmumu veidošanu. 

Ieguvumi skolēniem:
•	 atklāt un veicināt interesi par konkrētām profesijām;
•	 apkopot informāciju par dažādām profesijām;
•	 apgūt prasmi rakstīt CV, dokumentus, pieteikuma vēstuli gan lat-

viešu, gan angļu valodā;
•	 mācīties strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, lai prastu ori-

entēties darba tirgus piedāvājumā;
•	 lietot IKT un svešvalodas, lai prezentētu sevi, iegūtās zināšanas 

un iemaņas;
•	 apgūt grāmatvedības pamatus, lai spētu izveidot savu uzņēmumu;
•	 attīstīt uzņēmējdarbības, plānošanas, vadīšanas prasmes;
•	 mācīties, kā pareizi izvēlēties pareizo tālākizglītības virzienu un 

izvēlēties pareizo karjeras ceļu;
•	 attīstīt video prezentāciju veidošanas un prezentēšanas prasmes;
•	 mācīties prezentēt sevi darba devējiem, plānot un veidot lietišķas 

prezentācijas;
•	 apzināt nodarbinātības un uzņēmumu veidošanos praksi reģionā 

– tās vēsturi un nākotnes iespējas.

Izveidota darba grupa, kurā ir 7 skolotāji un 25 skolēni no 8. – 
11. klasēm. Pirmie darbi paveikti! 

Februāra nogalē notika pirmā partneru pārstāvju tikšanās 
Spānijā, Aragonā. Barselona mūs sagaidīja ar saulainu un siltu lai-
ku! Darbīgie spāņi jau ievāca salātu un puķkāpostu ražu! Spānija ir 
ļoti skaista un sakopta zeme! Tālāk devāmies uz Huescas pilsētu, 
kura atrodas 4 stundu braucienā no Barselonas. 

Divas dienas intensīva darba ļāva gūt ieskatu Huescas pilsē-
tas vēsturē, iepazīt Salesianos Huesca skolas darbību, prezentēt 
Latviju, Ķeguma novadu, Ķeguma skolu, kā arī dalīties pieredzē 
par projektā jau paveiktajiem darbiem, uzklausīt partneru uz-
stāšanos. Bijām gandarītas par mūsu uzstāšanos un skolēnu darbu 
prezentēšanu. Saņēmām patiešām daudz komplimentu no projekta 
partneriem!

Partneri no iepriekš minētajām valstīm ir ļoti dažādi, ar 
atšķirīgām izglītības sistēmām, uztveri un temperamentu. Tas 
lika pārdomāt mūsu sistēmas plusus un mīnusus, tika saklausītas 
daudzas labas idejas. 

Darbs turpinās, ir saņemti jauni uzdevumi, tāpēc visi dalībnieki 
sarosās un aktīvi turpina darbu! 

Oksana Grimaļuka-Nazarova, Ilze Krastiņa

Skolēnu pašpārvaldes
neaizmirstamie iespaidi „Turībā”

3. marta pēcpusdienā mēs, Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas Skolēnu padomes dalībnieki, devāmies ekskursijā uz 
biznesa augstskolu „Turība”. Jau ieejot augstskolas telpās vien, 
var saņemt pozitīvisma lādiņu, jo visur bija krāsaini un patīkami, 
padomāts par studentu un viesu ērtībām. Ļoti daudz komfortab-
li iekārtotu atpūtas stūrīšu, pieejams pat lietussargs, lai pārietu uz 
citu mācību korpusu. Redzējām ļoti daudz ideju, kuras ieviest arī 
mūsu skolā.

Tikšanās bija labi saplānota, jo uzzinājām, kā notiek Studentu 
pašpārvaldes darbs, kā  darbojas Biznesa inkubators. Tas mums 
deva ieskatu, kā projektiem un pasākumiem piesaistīt sponsorus. 
Sekoja stundu gara ekskursija pa mācību korpusu un kopmītnēm, 
bet dienas beigās vērojām, kā notiek Studentu pašpārvaldes sēde. 
Ceru, ka līdzīgas idejas ieviesīsim arī savas skolas Skolēnu pado-
mes sēdēs.

Vēlos pateikt paldies skolas absolventam Sandijam Brīzem, 
kas mums radīja šo lielisko iespēju redzēt, kas notiek Biznesa 
augstskolā „Turība”, tāpat arī Biznesa Inkubatora vadītājai Aigai 
Kalbjonokai un Studentu pašpārvaldes vadītājam Jānim Gavaram 
par silto uzņemšanu un gatavību dalīties savās zināšanās!

Cerams, ka jaunās idejas drīzumā būs arī Ķeguma komercno-
virziena vidusskolā!

Kaspars Arvīds Upenieks,
 Skolēnu padomes dalībnieks
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Lielisks kolektīvais darbs Žetonvakarā
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 12.klasē šajā mācību 

gadā mācās 12 atraktīvi un jautri jaunieši, kuri  divus mēnešus  ga-
tavojās savam lielajam uznācienam – Žetonvakaram un savas iestu-
dētās Māras Zālītes lugas „Eža kažociņš” pirmizrādei. Izrādes pa-
matā likts folkloras sižets par „neizdevušos bērnu”, kurš piedzimst 
ar eža kažociņu mugurā. Kažociņš ir kā paaudžu paaudzēs sakrāju-
sies nasta, kas dēlam jānēsā ikdienā sev līdzi. Viņam jāiziet cauri 
daudziem pārbaudījumiem, lai no eža kažociņa atbrīvotos. Brīžam 
liriski smeldzīgās, brīžam ironiskās un pat groteskās intonācijās 
rakstītais darbs ir metafora savam laikam – jaunā Latvija, „jaunie 
laiki”. Tā ir kā bērns ar smagu mantojumu – eža kažociņu plecos. 

Iniciācija – kažociņa nomešana (arī – ieiešana pieaugušo kārtā) 
var notikt vienīgi ar humāniem līdzekļiem mīlot. Izrāde izdevās ļoti 
veiksmīgi, tā bija spraiga, ar dziļu humora pieskaņu, bet tajā pašā 
laikā vedināja uz pārdomām par dzīvi. V. Čērčils reiz teicis: „Tas, 
ko mēs saņemam, nodrošina mūsu eksistenci. Tas, ko mēs atdodam, 

veido mūsu dzīvi”, tāpēc pēc lugas uzveduma bijām gandarīti par 
ovācijām un par daudzajiem mēģinājumiem, kad ar spēku izsīkumu 
mēģinājām, mēģinājām un mēģinājām. Izrādes režisore bija Sandra 
Bērziņa, kas mūs nemitīgi mudināja uzlabot savas aktiera spējas.

Tā pienāca Žetonvakara rīts, kurš sākās ar pēdējo mēģinājumu 
un gatavošanos vakaram. Visas dienas garumā to pavadīja jautri 
joki, toties, vakaram tuvojoties, kļuvām arvien nopietnāki, jo uz-
traukums bija pamatīgs. Žetonvakars sākās ar pateicības vārdiem 
vecākiem un skolotājiem par nenogurstošu klātesamību visu skolas 
gadu garumā. Svinīgajā daļā svētku uzrunu teica skolas direktors V. 
Samohins, uzmundrinošus vārdus  mums veltīja arī Ķeguma domes 
priekšsēdētājs Roberts Ozols un izglītības speciāliste Sandra Čiv-
ča. Sirsnīgus vārdus klases audzinātājai Vitai Spilbergai veltīja arī 
klases vecāki. Guntara Sietiņa mamma Dzirkstīte Sietiņa – Petkūna 
dāvināja visas skolas kolektīvam autorizdevumu „Divas pasaules. 
Taurenīte un akmens”. Pasākumu padarīja krāšņāku vakara vadītā-
jas Karīna Keita Atare un Megija Miķe, kā arī sirdi ielīksmoja čello 
skanējums 2. klases skolnieka Reiņa Kargana izpildījumā, Sindijas 
Kļaviņas un Ievas Dušenkovas solo,  kā arī skolas vokāli instrumen-
tālā ansambļa muzicēšana skolotājas Katrīnas Rotgalves vadībā.  
Neilgi pirms kāpšanas uz skatuves es kā jauniņā klasē sajutu, cik 
patiesi saliedēts ir mūsu kolektīvs, jo aiz skatuves uzmundrinājām 
viens otru un teicām, ka viss izdosies.  Žetonvakarā mēs dzirdējām 
daudz mīļu vārdu un, protams, saņēmām skolas gredzenu, kas visu 
dzīvi mums atgādinās par aizvadīto mācību laiku un par mūsu tik 
fantastisko kolektīvu. Esmu lepna par saviem klasesbiedriem, jo, 
neskatoties uz mūsu mazo skaitu klasē, varējām noorganizēt šādu 
pasākumu. 

Varbūt pēc izlaiduma mēs katrs aiziesim savu ceļu, tomēr skolas 
gredzens kalpos kā piederības zīme skolai,  jo to nēsā tikai savējie.

Liene Ļeonova, 
12. klases skolniece

Projektu nedēļas noslēgums „Es lepojos”
16. februārī ikvienam Ķeguma skolas skolēnam no 1. – 8. klasei bija iespēja sevi 
parādīt un pastāstīt, ar ko viņš savā valstī lepojas. Kamēr vecāko klašu skolēni 
aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos vai izmēģināja centralizēto eksāmenu 
darbus, kā arī gatavojās Žetonvakara izrādei „Eža kažociņš”, jaunākie pulcējās 
skolas svinību zālē un 2. stāva gaitenī, lai prezentētu savu veikumu četrās pro-
jekta dienās. Piedāvājam īsu ieskatu paveiktajā.

Bērni katrs lepojas ar ko savu: viens ar 
vectēvu, cits – ar pilsētu, kāds – ar Latvijas 
sportistu vai Latvijas Armiju, taču lielākā 
daļa skolēnu lepojas ar mūsu skaisto dabu, 
tāpēc vairāk par to uzzinājām vērtīgās grā-
matās, iepazinām Latvijas lielākos kokus, 
ezerus, upes un dabas rezervātus. Mācījā-
mies arī tautas dziesmas un zīmējām skais-
tākās vietas. Izveidojām arī kolāžu par dabu. 
Tagad attēli ir pie sienas un skolēni katru 
dienu par to priecājas.

Dzintra Kļava, 1. a klases audzinātāja

Mēs projektu nedēļā pētījām latviešu tau-
tas pasakas. Izlasījām ap 20 pasakām, dau-
dzas noklausījāmies audioierakstā, vairākas 
aplicējām un četras izspēlējām. Mēs lepoja-
mies ar latviešu tautas pasakām.

Māra Andersone, 1. b klases audzinātāja

2. a klases projekta tēma bija „Mana 
Daugava”. Kopīgi meklējām informāciju, 
uzzinājām, kur Daugava sākusies, kāds ir tās 
ceļš līdz Latvijai. Secinājām, ka Daugava ir 
ļoti skaista – ne velti to sauc par mūsu Lik-

teņupi. Vai jūs zināt, cik ir tautasdziesmu par 
Daugavu? Mums katram iznāca sava, bet vēl 
tik daudzas palika neuzrakstītas. Daugavai 
veltījām arī savus aplikācijas darbus, uzzinā-
jām, ka veselas trīs elektrostacijas gādā par 
to, lai mums būtu elektrība.

Edīte Dārzniece, 2. a klases audzinātāja

Mūsu klases lepnums bija tautasdzies-
mas, jo māmiņas mums tās dziedāja tad, 
kad bijām maziņi, tās arī skandējam visos 
svētkos. Nu gribējām tās izpētīt, tāpēc iepa-
zināmies ar to vācēju un glabātāju Krišjāni 
Baronu, noskaidrojām, kāds izskatās un kur 
glabājasDainu skapis. Žēl, ka nepietika laika 
apskatīt to klātienē Rīgas Gaismas pilī. Pē-
tot tautasdziesmas, izjutām tās kā visplašāko 
enciklopēdiju, kur var atrast informāciju gan 
par Visuma likumsakarībām, gan cilvēka 
dzīvi, dabas skaistumu un latviešu tradīci-
jām. Par tām interesanti lasīt, bet vēl labāk – 
pašiem piedalīties. Tā kā projekta diena bija 
Meteņa laikā, devāmies uz Pumpura muzeju, 
kur kopā ar folkloras zinātājām izbaudījām 

vizināšanos no kalna, nezāļu izmīdīšanu 
dārzā, pareģojām nākamo vasaru pēc sniega 
uz jumtiem un izpildījām dažādus maģiskos 
rituālus, lai būtu veseli. Vislabāk mums pa-
tika vilkt drēbes uz kreiso pusi, tad niķi un 
palaidnības nepazīst un met līkumu. Bet 
projekta nedēļas noslēgumā mēs varējām le-
poties ar savu ilustrēto tautasdziesmu izlasi, 
pratām tās izdziedāt, izdejot un nospēlēt ar 
dažādiem mūzikas instrumentiem.

Iveta Barkāne, 2. b klases audzinātāja

Priecājos, ka mani skolēni rakstīja par 
savu dzimto zemi un viņu domas ir publi-
cētas novada laikrakstā jau iepriekš. Mēs 
arī interesējāmies par šī gada lielajiem ju-
bilāriem Raini un Aspaziju, radošā darbnīcā 
ilustrējot viņu dzejoļus, viņiem abiem veltī-
jām arī izteiksmīgās runas konkursu klasē. 
Vēlāk projektā secinājām, ka Latvijas lielākā 
vērtība ir ne tikai dzejnieki, bet tie cilvēki ar 
kuriem sastopamies ikdienā. Skolēni rakstīja 
pārdomas „Cilvēks, kuram es vēlos līdzinā-
ties”. Visiem patika arī Ideju tirgus par skais-
tākajām vietām Latvijā, grupu darbs un filma 
par mūsu novadu. Un, protams, katru dienu 
dziedājām skaistākās Latvijas dziesmas.

Anita Brinka, 3. a klases audzinātāja

Tā kā skolas tautas deju kolektīvs „Apo-
dziņš” centīgi gatavojas XI Latvija skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, nolē-
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mām tos izpētīt. Tie ir lielākie un senākie 
skolu tautas kolektīvu svētki Latvijā. Mēs 
ļoti gribam tajos piedalīties, jo ļoti, ļoti mī-
lam savu Latviju!

Līga Ozerska, 3. b klases audzinātāja

Projektu prezentēšanas diena izvērtās ļoti 
saspringta, jo iesākās ar skatuves runas kon-
kursu „Zvirbulis”, bet turpinājās ar ilgu un 
garu „nopietno daļu”. Jāatzīstas, ka, lai arī 
ideju bija daudz, sagatavoties izcilai projek-
tu prezentēšanai nepietika laika un resursu – 
mazos censoņus nelaida uz skolu briesmīgi 
nikni vīrusi. Izturīgākie darīja visu, ko var 
pēc labākās sirdsapziņas, taču paši atzīstam 
- lai arī projektu dienās ļoti daudz izdarījām, 
mūsu uzstāšanās bija korekta un īsa. Nākam-
reiz būs jāuzlabo komandas darbs, jāizdomā, 
kā ieinteresēt un izglītot skatītājus.

Taču nu par galveno – pašu projekta die-
nu procesu. Mēs iekārtojām jaunas projektu 
darbu mapes, kurās iesējām darba lapas, dia-
grammas. Vēlreiz prezentējām un analizē-
jām savus projektus, aktualizējot veiksmes 
un ieteikumus turpmāko projektu veidoša-
nai. Izdarījām ļoti vērtīgu darbu – uzrakstī-
jām noteikumus „Kas nepieciešams, lai iz-
veidotu izcilu projektu?”.

Kādu dienu skatījāmies satori.lv intervi-
ju ar ļoti interesantu 8 gadus vecu puisi. Pēc 
tam pierakstījām interesantākos intervijas 
jautājumus un nofilmējām savas atbildes. 
Intervijas iespaidā rakstījām labākās idejas, 
kas noderētu mūsu dzīvē, un diskutējām, kā-
dām rakstura īpašībām jāpiemīt cilvēkam, lai 
viņš būtu labs un lai ar viņu varētu lepoties.

Strādājot grupās, bērni veidoja anketu 
vecākiem, bet pēc tam ar skolotājas palī-
dzību apkopoja visu grupu anketas vienā, to 
ievietojot interneta vietnē visidati.lv un no-
sūtot vecākiem.

2. b klases projekta ideju iespaidoti, 
nākošajā nedēļā devāmies svinēt Meteņus 
– šļūcām no kalniņa, dzērām tēju no līdz-
paņemtajiem termosiem un vēlāk arī skolas 
mājturības kabinetā cepām savas pirmās 
pankūkas! Kopā ir jautri un var paveikt tik 
daudz interesanta!

Mēs lepojamies ar savu skolu, kurā var 
īstenot tik daudz jauku ideju! Mēs lepoja-
mies ar saviem skolotājiem, kas mūs iedroši-
na, un vecākiem, kas mūsos iestādījuši vēlmi 
kļūt labākiem un prasmīgākiem. Mēs lepoja-
mies ar saviem skolēniem, kas ir radoši, zi-
nātkāri un čakli! Mēs lepojamies ar Latviju, 
jo tās ir mūsu īstās mājas.

Katrīna Rotgalve, 4. klases audzinātāja

Katrs skolēns klasē veidoja savu apraks-
tu par Latvijas dabu, cilvēkiem, tradīcijām, 
sportistiem. Bijām ekskursijā Vecrīgā, kas ir 
mūsu zemes lepnums. Izdevās papriecāties 
par ziemu, vizinoties no kalna gan ar plēvi, 
gan ar ragavām, gan bez nekā.

Ināra Kovaļčuka, 5. a klases audzinātāja

Apzinājām katrs savu ģimeni, ikdienas 
darbus un vaļaspriekus. Savus mīļos iemūži-
nājām māla medaļās, izveidojām kopīgu 
medaļu ar saviem iniciāļiem. Pasapņojām 
par nākotnes profesijām un skolas formām. 

Rēķinājām, cik tālu katrs dzīvojam no sko-
las, bet riteņu tēmas turpinājumā devāmies 
ekskursijā uz Aizkraukles Mākslas skolu. 
Tur mūs laipni sagaidīja māksliniece Ine-
se Dembovska. Viņa izrādīja skolas telpas 
un audzēkņu radošos darbus, uzzinājām, 
ka Aizkraukles simbols ir ritenis. To skolā 
bija daudz, un katrs veidots no cita materiā-
la. Māksliniece vadīja nodarbību arī mums, 
kopā veidojām stilizētu riteni. Aizkraukles 
Mākslas skolai uzdāvinājām pašu izveidoto 
māla medaļu ar saviem vārdiņiem, bet atceļā 
baudījām burvīgo pavasara sauli Pumpura 
muzeja parkā.

Aina Zagorska, 5.b klases audzinātāja

Projekta sākumā Prāta vētrā konstatē-
jām, ar ko tad īsti Latvija lepojas. Beidzot 
izvēlējāmies vienu – Latvijas zaļo rotu – ko-
kus. Bibliotēkā sameklējām tautas dziesmas 
par 13 kokiem, tās arī skandējām. Apzinā-
jām Ķeguma lielākos kokus, tos izmērījām, 
mērījumus pierakstījām, kā arī vietu, kur tie 
atrodas. Pat interesantākais – cik cilvēki tos 
var aptvert. Apmeklējām arī Ogres Meris-
tēmas. Uzzinājām, kā mēģenēs tiek audzēti 
mazie kociņi līdz tiek pārstādīti zemē. Vienu 
mēģeni ar mazu zīdkociņu dabūjām dāvanā, 
nu jau tas pavisam ņipri aug puķu podiņā.

Marija Sprukule, 6. klases audzinātāja

7.a klase projekta nedēļas laikā iepazinās 
ar Raiņa dzīvi un daiļradi. Pētījām biogrā-
fiju, skatījāmies animācijas filmas, kurās iz-
mantota Raiņa vai Aspazijas dzeja, lasījām 
Raiņa dzeju bērniem, zīmējām ilustrācijas. 
Izspēlējām arī „Mēmo šovu”, kurā izman-
tojām Raiņa dzejoļu nosaukumus. Lasījām 
lomās lugas „Zelta zirgs” fragmentus. Re-
zultātā – katram savs referāts par Raini.

Anna Paltere, 7.a klases audzinātāja

7. b klase veidoja projektu par Latvijas 
skaistākajiem un ievērojamākajiem dabas 
objektiem un resursiem. Tika veikti atsevišķi 
projekti par purviem, upēm, iežiem, skaistā-
kajām un tūristu apmeklētajām vietām val-
stī un mūsu novadā. Aptaujā noskaidrojām, 
kādus dabas objektus par ievērojamiem uz-
skata mūsu skolas skolēni un skolotāji, bet 
kādu dienu pabijām ekskursijā Dabas muze-
jā Rīgā.

Anita Lošaka, 7.b klases audzinātāja

Klasē vienojāmies, ka vēlamies pastāstīt 
par to, ar ko lepojamies, spēles veidā, tāpēc 
izveidojām grupas, kurās katrai bija jāveido 
sava prezentācijas sadaļa (sports, slaveni cil-
vēki, tradīcijas, Ķeguma novads u.c.). Katra 
grupa aktīvi strādāja pie sev uzticētā uzde-
vuma. Kad darbs bija paveikts, visas sadaļas 
apvienojām kopā un izveidojām vienotu pre-
zentāciju jautājumu un atbilžu spēles veidā.
Jo īpaši aizraujoša likās sporta sadaļa. Vai 
mums darbs izdevās? Domāju, ka vienmēr 
var labāk, bet cilvēki mācās arī no kļūdām. 
Lai arī mūsu ziņa līdz klausītājiem neaizgāja 
tik veiksmīgi, kā bija cerēts, ar Latviju mēs 
lepojamies tik un tā!

Dzintra Germa – Lemese,
8. klases audzinātāja

Dzīvā „UPE”
Ķegumā

Pirmā marta klases stunda 1. – 4. kla-
šu skolēniem sākās ar Ceļojošā leļļu teāt-
ra viesizrādi „Upe”. Tā bija veltīta vides 
aizsardzības jautājumiem un stāstīja par 
Daugavas un tās iemītnieku dzīvi. Skolēni 
sekoja līdzi Rūķa un meitenes gaitām upes 
krastos, uzzināja, kā ceļas strauti, urdziņas 
un tērcītes, kā tiek ražota elektrība. Tomēr 
aizsprosta iespaidā iet bojā un slāpst dzīvās 
būtnes. Bērniem tārpiņa bija patiesi žēl, un 
labi, ka tas nebija dzīvs, bet gan ūdenī no-
grimusi zeķe. Kad aktieri zeķi izmakšķerē-
ja, viņi to uzdāvināja bērniem ar vēlējumu 
būt vienmēr modriem par dzīvo dabu sev 
tuvumā.

Sandra Bērziņa
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„Tu esi skaista
visos niekos un 
sīkumos…”

10. martā salons „Tavam Priekam un 
Labsajūtai” nosvinēja 10 gadu jubileju. Sa-
lonā bija ieradušies salona pastāvīgie klienti 
un viņus izklaidēja un priecēja  šarmantais 
aktieris Varis  Vētra.

Salona meistares visiem saviem klien-
tiem saka lielu paldies par uzticību, sadar-
bību un par to, ka Jūs vienkārši esat kopā ar 
mums. PALDIES!!!

Mūspuses hokejistiem medaļas
Latvijas Ziemas olimpiādē

Pagājušās nedēļas nogalē Siguldā notika 
Latvijas III Ziemas olimpiāde, kurā pieda-
lījās arī kupls pulks mūsu novadu sportistu. 
Vislabāk veicās mūsu hokejistiem – Ogres 
novada izlase izcīnīja bronzas medaļas, bet 
tomenietis Roberts Zemnieks un ikšķilietis 
Juris Bērziņš Rīgas komandas sastāvā kļu-
va par olimpiskajiem čempioniem.

Par čempioni kļuva Rīgas izlase, kas 
finālā ar 5:3 pārspēja liepājniekus. Rīgas 
komandas sastāvā aizsargu pozīcijās spēlē-
ja tomenietis Roberts Zemnieks un ikšķilie-
tis Juris Bērziņš. Abi šie hokejisti trenējas 
Rīgā, bet Latvijas čempionātā cīnās koman-
das «HS Rīga/Prizma» rindās. Ritvars Raits

Bekuciema ģimeņu 5. Ziemas sporta 
un atpūtas atrakcijas ir notikušas!

Šī gada ziema mūs pārsteidza ar nelielo 
sniega segu un ziemai tik neraksturīgi silto 
laiku. Bijām nobažījušies vai šogad izdo-
sies sanākt kopā, lai tiktos tradicionālajās 
Bekuciema ģimeņu sporta un atpūtas at-
rakcijās. Pateicoties „Landavu” saimnieka 
Vara Zaumaņa uzņēmībai 28. februārī uz 
5. Ziemas atrakcijām pulcējās sešas ģime-
ņu komandas no „Mežadirveikām”, „Va-
sariņām”, „Zāģeriem”, „Uplejām”, „Snie-
dzēm” un „Gudiņiem”. Kamēr uz dzīvās 
uguns burbuļoja tradicionālais, lielais zu-
pas katls, ģimenes mērojās spēkiem putnu 
būru gatavošanā, precīzākajos metienos 
pa bundžām, slēpošanas stafetē un mēma-
jā šovā par ziemas tēmu. Katrai komandai 
bija jāuzzīmē savas sētas ģerbonis, iekļau-
jot saimei raksturīgākos elementus. Sarmīte 
Pugača bija īpaši pacentusies, sagatavojot 
jautras atrakcijas – raganas skrējienu, sievu 
stumšanu, meitu un sievu stiprāko dibenu 
cīņas. Sportojām, jautrojāmies, baudījām 
aizejošo ziemu no visas sirds. Protams, tika 
apkopoti arī sportiskie rezultāti un šogad 
ziemas spēļu ceļojošais kauss – akmens 

beka un karogs nonāca „Sniedžu” ģimenes 
glabāšanā līdz nākamai ziemai. Bekucie-
mā īsā un siltā ziema ir godam pavadīta, 
ar ugunskuru Daugavas krastā, vērojot ne-
rātnās pīles, kuras vizinājās uz peldošiem 
ledus gabaliem. Liels paldies visu ģimeņu 
vārdā „Landavu” viesmīlīgajai saimei un 
īpašs paldies Cinīšu ģimenei par izkurināto 
pirtiņu vakara noslēgumā. Esam uzkrājuši 
spēku un darba sparu pavasarim un vasarai, 
lai atkal tiktos Bekuciema ģimeņu vasaras 
izskaņas sporta atrakcijās septembrī.

Iveta Zemniece 

Sacensības uzsāk vieglatlēti
8. martā  Rīgā sporta manēžā  cīņas par 

medaļām uzsāka 5 mūsu novada vieglatlēti. 
Viskuplāk pārstāvētā disciplīna soļošana, kur  
dažādās vecuma grupās startēja 4 mūsu spor-
tisti ar labiem rezultātiem.

3 km soļošanā K – 85+ vecuma grupā H. 
Jaunzemam zelta medaļa, J. Avenam K – 45+  
vecuma grupā sudraba medaļa, Z. Varovai D 
– 30+ vecuma grupā zelta medaļa. Nedaudz 

līdz medaļai pietrūka V. Griņevičam. Lodes 
grūšanā H. Jaunzemam 3. vieta, A. Kaļvai 
sudraba medaļa lodes grūšanā. Lai  komandai 
būtu lielāks punktu skaits, katrs dalībnieks 
startēja arī vēl citās disciplīnās.

Saskaitot  izcīnītos punktus, komanda ie-
rindojās 22. vietā. Lai veicas  nākamajās sa-
censībās!

M. Sila

Aktieris V.Vētra, salona īpašniece un SPA meistare Bai-
ba Rudze,  manikīre Karīna Vorobjova, friziere Žanna 

Kozlovska un Vēsma Zlidne.

Ikšķilietis Juris Bērziņš (no kreisās) un tomenietis 
Roberts Zemnieks ar Latvijas Ziemas olimpiādes

zelta medaļām.

noslēgusies Ķeguma 
novada kausa izcīņa
zolītē 2014. / 2015. 
gada sezona
Individuālajā vērtējumā : 

1. vieta Ilgonis Dzendoleto (98 punkti Bauska)
2. vieta Jānis Miglinieks (98 punkti Bauska)
3. vieta Rimants Bertašus (94 punki Vecsaule)
4. vieta Uldis Ķibilds (93 punkti Birzgale)
5. vieta Ēriks Karpovičs (93 punkti Ķegums)
6. vieta Ilmārs Vojaks (91 punkts Birzgale)

Komandu vērtējums: 

1. vieta Bauska (288 punkti)
2. vieta Birzgale (271 punkts)
3. vieta Ķegums (128 punkti)
4. vieta Bārbele (125 punkti)
5. vieta Vecsaule (94 punkti)
6. vieta Salaspils (82 punkti)
7. vieta Mālpils (71 punkts)

SPoRTa PaSāKUmi
3. aprīlī plkst. 10:00

Rembates pārvaldes telpās uz
Lieldienu kausa izcīņas

sacensībām šahā

4. aprīlī plkst. 11:00
Lieldienu kausa izcīņa

volejbolā mix komandām Birzgales 
pamatskolas sporta zālē

12. aprīlī plkst. 10:00
Rembates pārvaldes telpās

Ķeguma novada kausa izcīņas
sacensības dambretē

19. aprīlī plkst. 10:00 
Rembates pārvaldes telpās

Ķeguma novada  kausa izcīņas
sacensības galda tenisā un šautriņu 

mešanā
M. Aizsilniece, tel.65055800



Mūžībā aizgājuši
Noriet saule vakarā, 

Meža galus zeltīdama; 
Nolīkst klusi sirmā galva, 

Saules ceļu aiziedama.
Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu

nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:
Egons Jānis Pētersons (1936)

Lilija Osvalde (1941)
Sergejs Jakovļevs (1964)

Anatolijs Boļšunovs (1937)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Pateicība
No sirds pateicos Vitālijam Pugačam, kurš nelaimes 

brīdī piecēla un palīdzēja tikt līdz ambulancei.
Pateicība par medicīnisko palīdzību

Skaidrītei Jakubovičai un Andrim Pāvulānam.
Paldies par produktu piegādi Lidijai Poluektovai,

kā arī par malkas un ūdens piegādi Raitim 
Bramanim un Igoram Batijam.

Mīļš paldies!
Ruta Striķe, pensionāre

6. aprīlī plkst. 14:00
koncerts „rasa lieldienu rītā”

ĶEGUMA KOMERCNOVIRZIENA VIDUSSKOLĀ
SDK sadraudzības koncerts, piedalās vieskolektīvi no Valmieras, 

Aizkraukles, Jaunjelgavas, Matīšu pagasta, Gulbenes novada 
un Lejasciema, kā arī Tomes dāmu ansamblis un pasākuma 

vaininieki SDK „Rasa”
Ieeja bez maksas

TOMES TAUTAS NAMS 
6. maijā organizē braucienu uz

DAILES TEĀTRA IZRĀDI 
 „saules bērni”
Biļetes cena 8.00 EUR, ceļš  5.50 EUR

Pieteikties un par biļetēm samaksāt līdz 10. aprīlim,
zvanot uz 27843230

Izbraukšana no Ķeguma plkst. 17.15

TOMES TAUTAS NAMĀ
25. aprīlī 19:00

Ķekavas novada, Daugmales amatierteātra „Urga”
Izrāde

“zigmunda terapija”
Autors - Aiva Birbele, Režisors - Māris Belovs

Muzikālais noformējums - Aleksandrs Kamaldiņš
Lomās: Māris Belovs, Daina Moroza, Jānis Ābele, 

Alise Elīza Voldeka
25. aprīlī 20:30

pavasara ballīte
„ nāc dejot”
kopā ar grupa “2A”

Ieejas maksa uz izrādi un balli 4.00 EUR
Uz izrādi 1.00 EUR. Uz balli 3.00 EUR

6. aprīlī plkst. 14.00
tomes amatierteātra pirmizrāde
anita grīniece „puķu brokastis”

Režisors - Oskars Ancveriņš
Lomās: Zanda Kuriņa, Veronika Jankovska,

Laura Siliņa, Ilze Rumpe
Ieeja 1.00 EUR

6. aprīlī. 12.00 tomes parkā

lieldienu pasākums
„IEšūPOJU, IELĪGOJU šO
BAGĀTU LIELDIENIņU”

Lieldienu lustes kopā ar
Tomes folkloras kopu „Graudi”

PASĀKUMI ĶEGUMA
TAUTAS NAMĀ

28. martā plkst. 18:00
jolanda suvorova un draugi piedāvā

„90 minūtēs apkārt pasaulei” 
Humoristiski izklaidējošs koncertšovs

Biļetes cena 5.00 EUR

6. aprīlī plkst. 10:30 
bērnu lieldienu rīts kopā ar

jogitu un blīkšķu banniju
ķeguma parkā

Spēlēsimies, rotaļāsimies, piedalīsimies olu ripināšanā,
fotografēsimies u.c. Pasākuma laikā par papildus samaksu būs 

iespējams iegādāties gardo cukurvati, uzzīmēt sejiņu un uztaisīt 
krāsaino glitter tattoo. Aicināti visi Ķeguma novada bērni,

līdzi ņemot krāsotas Lieldienu olas

2015. gada 27. marts

PRIVĀTSLUDINĀJUMI
Pārdodas, rāmjveida slazdi bebriem un jenotiem ar 
speciālām uzstādīšanas knaiblēm rāmjveida slazdi 
seskiem, caunān izmers 130x130 mm, būrveida slazdi 
seskiem, caunām- būra garums 60 cm, būrveida slazdi 
ūdens dzīvniekiem (ūdeles) - garums 90 cm, plastma-
sas konteinerus 1000 L ar rāmi. T. 29227761
Vajadzīgs palīgs bez kaitīgiem ieradumiem sezonas 
darbam (teritorijas uzkopšana, zāles pļaušana, dekora-
tīvo augu un dārza aprūpe) lauku saimniecībā Tomes 
pagastā. Vēlamas zināšanas dārzkopībā.
Tālrunis: 29295151.
Mainu 2-istabu labiekārtotu dzīvokli Višķos, Luknas 
ezera krastā, 5. stāvs, 47 kv.m., pret dzīvokli vai citu īpa-
šumu Ķeguma novadā ar manu piemaksu. 
Tālrunis: 29295151.
Firma veic asenizācijas pakalpojumus sākot no
20 EUR. Strādājam arī brīvdienās. T. 26597316

KĀdam Tev nevaJadZĪgĀ manTa vaR nodeRĒT
JeB TIeKamIeS Ķeguma TauTaS namĀ 

LIELĀ PAVASARA IZSOLE
18. APRĪLĪ PLKST. 11:00

MANTAS (VISU, IZŅEMOT DRĒBES) VARI NODOT JEBKURĀ LAIKĀ 
ĶEGUMA TAUTAS NAMĀ VAI TIEŠI PIRMS IZSOLES LŪGUMS JAU LAICĪGI 

PADOMĀT,KAM VISVAIRĀK VAJADZĪGI IEGŪTIE LĪDZEKĻUS JA TAVĀ MĀJĀ 
NAV LIEKU MANTU, TAD NEBĒDĀ – NĀC PATS, PĒRC UN PIEDALIES

ARĪ LOTERIJĀ! LOTERIJĀ GARANTĒJAM PĀRSTEIGUMU!!!!

ŠĶIROSIM ATKRITUMUS!
TOMĒ PIE TAUTAS NAMA

NOVIETOTI  KONTEINERI – STIKLA 
IZSTRĀDĀJUMU (DZĒRIENU STIKLA  

PUDELES UN BURKAS) UN PLASTMASAS 
IZSTRĀDĀJUMU (PET PUDELES) ŠĶIROŠANAI

2015. GADA 30. MAIJĀ
Ķeguma novada svētku

ietvaros norisināsies
GADATIRGUS

Tirgotājiem pieteikties pa tālruni: 65038875

Ķeguma evan. luter. draudzes

PūPolsvētdienas
dievkalPojums

29. martā, plkst. 9:00
lieldienu dievkalPojums

5. aprīlī, plkst. 9:00.
Vadīs mācītājs Ingus Dāboliņš. Visi laipni gaidīti.

Ķeguma dienas centrs aicina uz
dārzkopības semināru. 

2015. gada 11. aprīlī, plkst.11:00
Ar savām zināšanām dalīsies un sniegs

derīgus padomus dārzkope Anita Eglīte.  
Semināra tēma: Aktuālie dārza darbi pavasarī
•	PavaSaRa daRBI augļu dĀRZĀ

•	mĒSLošana un augu aIZSaRdZĪBaS LĪdZeKļI
•	InfoRmĀcIJa PaR augSneS aTJaunošanaS 

IeSPĒJĀm
Iesakām sagatavot sev interesējošos jautājumus par 

dārzkopības tēmām, uzskates līdzekļus par augļu koku 
slimībām, līdzi paņemot slimības bojātus augļu koku zarus.

Dalības maksa: 1.50 EUR
Sīkāka informācija interesentiem: 

t. 2023372; e-pasts: dienascentrs@kegums.lv

BIRZGALES TAUTAS NAMĀ
29. martā plkst. 13:00

tikšanās ar aktieri juri Hiršu
koncertā „brīnumi notiek”

Pasākums veltīts teātra dienai.
Koncertā dzirdēsim dziesmas no teātra 

zrādēm, kā arī interesantus piedzīvojumus
no aktiera dzīves. Ieejas maksa 2.00 EUR

Tālrunis informācijai 29424612

2. aprīlī plkst. 16:30
birzgales dziedošo 
ģimeņu koncerts
ieejas maksa uz pasākumu:

cepumi, limonāde un citi gardumi. 

3. aprīlī plkst. 16:00
uz pirmizrādi aicina

birzgales amatierteātris 
māra rītupe

„rāja mani māmuliņa”
Lomās: Irēna Tampa, Raimonds Rastjogins, Antra Petrova,

Anita Skosa, Jānis Reinsons, Agris Križanovskis, Inese Pilāne, 
Alda Grašiņa, Sarmīte Pikaļeva.
Kolektīva vadītāja Rita Reinsone

5. aprīlī plkst. 12:00
birzgales tautas namā vai

„rūķu” parkā
atkarībā no laikapstākļiem

krāsaina un jautra lieldienu
izrāden bērniem „medus rausis”

Par labiem darbiem, blēņām un nedarbiem!
Izrādē darbojas: Ruksis, Lācis, Ezis, Žagata, 

Vāvere un Mizgrauzis – Visgrauzis. 
Pēc izrādes iesim rotaļās, ripināsim olas, šūposimies u.c 

11. aprīlī plkst. 13:00
biedrība „jadara „

organizē Hobiju nodarbības
„Filcēšana”

Piedāvājam gūt praktisku un radošu pieredzi filcēšanas nodarbībās, 
kas domātas cilvēkiem bez priekšzināšanām. Filcējot dažādās tehnikās, 
pielietojot atšķirīgus jēlvilnas veidus, iespējams izgatavot gan skaistas 
filca rotas un rotaļlietas, gan praktiskus un viegli kopjamus aksesuārus 

- pirts cepures, šalles, istabas čības, cimdus, makus, somas un pat 
apģērbu. Līdzi jāņem ziepes un frotē dvielis. 

Tālrunis informācijai 29424612

aicinām uz
talkošanas vietām 
Ķeguma novadā!
Sīkāku informāciju 
skatīt 3. lpp.

mailto:dienascentrs@kegums.lv
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