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„Ķeguma novada ziņu”
lasītāj!
Arvien siltāk saules stari sāk sildīt un sniega segu
kausēt, arī cilvēki sāk rosīties pēc ziemas un baudīt
pirmās pavasara dienas!
„Ķeguma novada ziņu” lasītāj, turpmāk novada
avīzi pastkastītēs saņemsi mēneša beigās, tas dos iespēju laicīgi uzzināt par nākamā mēneša kultūras pasākumiem un citām novada aktualitātēm.
Šis mēnesis Latvijai iesākās ar atvadām no dzejnieka Imanta Ziedoņa, arī mēs „Ķeguma novada ziņas”, pieminot dzejnieku, sūtām Jums šīs rindas:
Pasaule ir siltuma izslāpusi.
Bet mīlestību līdz vecumam saglabā retais.
Jums ir siltas rokas, bet kādam ir nosalušas.
/Imants Ziedonis/

Jūsu „Ķeguma novada ziņas”

Kopā būšana, azarts un
labdarība: atskats
uz pirmo lielo Ķeguma
pilsētas izsoli

Esi sveicināts mazulīt!
Kā mazs pūpolzariņš,
Kā mazs saules stariņš,
Mirdzi saviem vecākiem!

Silvijai un Zigmāram Elksnīšiem
piedzimusi meita Rebeka
Anitai un Gatim Jansoniem
piedzimis dēls Gusts
Ilvai Zālītei un Aigaram Daukstem
piedzimis dēls Alekss Daniels

Gadu startam rītdien cits jau laukums,
Citas cerības un ceļus laiks nāks dot,
Dzīvesprieks un mīlestības jaukums,
Lai arvien spēj sirdī pārziemot.

Sveicam marta jubilārus!
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Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Laulības!

Balta, balta šodien diena,
Laikam divas saules spīd,
Jūsu mīlas pilnās sirdīs
Silts un zeltains mirdzums krīt.
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Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza
Rūta Cinīte un Kristaps Grunte
Aleksandra Formaņicka

un
Šī gada 9.martā Ķeguma tautas namā norisinājās
pilsētas vēsturē pirmā labdarības izsole, kas pulcēja
Nikolajs Vaņkovs
ap 30 dalībnieku.
Ievadvārdos viena no pasākuma organizatorēm
Ināra Vītola atklāja, ka savā mājā šo tradīciju pārņēmusi no Anglijas, kur pilsētas sabiedriskā dzīve nav
Es piedzimu pasaulē,
iedomājama bez iknedēļas izsolēm. Iepriekšējā izsolē
Lai kopā ar tevi satiktu ik rītu,
Ināra sapratusi, ka cilvēku atsaucības dēļ mājā ir kļuEs piedzimu pasaulē,
vis par šauru, tāpēc šoreiz tika lemts pasākumu rīkot
Lai tavas rokas sasildītu
Ķeguma tautas namā, aicinot uz to visus pilsētas inNe tikai dienu, ne tikai mūžu
teresentus.
Zem debesīm zilgām,
Izsoles priekšmetu klāsts bija raibu raibais, sākot
Divus mūžus, trīs mūžus
no grāmatām, rotām, adījumiem (īpaši jāizceļ adīto
daudz ilgāk.
kaktusu kolekcija), beidzot ar gultas pārvalku, putnu
(A. Elksne)
būrīti, skrituļslidām un citām visnotaļ derīgām lietām.
Sirsnīgi
sveicieni
50
gadu
Jāatzīst, ka ķegumiešiem noteikti nevar piedēvēt vēkopdzīves jubilejā – Zelta kāzās!
sumu un azarta trūkumu. Vissīvākā andele norisinājās
Rasmai un Andrejam Zeltīšiem
par muciņu – atslēgu komplektu, māla vāzi, punšu no
(Laulības
tika slēgtas 02/03/1963)
Zviedrijas, kā arī Hugo Boss smaržām, kas ieguva arī
Sveic Anita un Kaspars!
visdārgākās preces titulu.
Kopumā 2 stundu laikā tika izsolītas 126 preces
un iegūti 120 lati labdarībai. Iegūtos līdzekļus tika
nolemts veltīt Ķeguma sociālās aprūpes mājas iemītnieku iepriecināšanai ar radošu pārsteigumu. Bet par
Publikācijas ar ilustratīvo materiālu lūdzam
to jau citā rakstā!
iesūtīt līdz 15 . aprīlim uz
Paldies par iniciatīvu Ķeguma Soroptimistu klue-pastu:
avize@kegums.lv
bam, sieviešu klubam Ķeguma Saulespuķes, Ķeguma
Tālrunis: 26986241
pensionāru biedrībai, kā arī Ķeguma Tautas nama ko“Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī tīmeklī
lektīvam par atsaucību!
www.kegums.lv
Ināra un Ilze
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Allu Saveļjevu
Andri Gangnusu
Andri Merožu
Artūru Robežnieku
Intu Henki
Ivaru Koroļeviču
Ivetu Anopu

Aivaru Krišānu
Angelinu Vehteri
Astrīdu Baumani
Bruno Grīnbergu
Ilmāru Vojaku
Gintu Bergu
Guntu Spārniņu
Mārtiņu Vasiļūnu
Mihailu Šaduru
Spodru Radziņu
Vladimiru Krivonosu
Allu Torčilo
Agri Leju
Hariju Kleinu
Natāliju Kutuzovu
Rasmu Riekstiņu
Andreju Gudeiķi
Nikolaju Jarhunovu
Jāni Ruskulu
Česlavu Salceviču
Dzintaru Saulkalnu
Dzintru Griņeviču
Rasmu Kārkliņu
Jāni Stikānu
Alfonu Vilmani
Gaidu Zālīti
Kaupo Leissonu
Ludmilu Vērīti
Nikolaju Slici
Silviju Samolovovu
Terēzu Reinholdi
Visvaldi Kurmi
Antoņinu Belovu
Valdi Cielavu
Vizmu Balodi
Annu Grigorjevu
Gunti Kornetu
Alevtīnu Sīmansoni
Rasmu Tošenu
Liviju Reinverti
Teofiliju Kregždi
Dzidru Brūveri
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Pašvaldības darbi martā
Pašvaldības budžeta ieņēmumu plāns
janvāra un februāra mēnešos ir pildījies ar
uzviju, un ir pamats cerēt, ka 2013.gada
pašvaldības budžetā paredzētie uzdevumi
tiks pildīti pilnā apmērā. Šajā gadā paredzēta vairāku nozīmīgu projektu realizācija,
kā skolas stadiona rekonstrukcija Ķegumā, dienas centru izveidošana Ķegumā un
Tomē, kanalizācijas sistēmas sūknētavas izbūve Birzgalē. Lai gan lielākā daļa no šiem
projektiem tiks finansēti kā struktūrfondu
projekti no kredītlīdzekļiem un struktūrfondu maksājumiem, tajā skaitā arī šajā pavasarī paredzētie darbi Ķeguma un Rembates
ūdenssaimniecību attīstībā, tomēr arī pašvaldības budžeta situācija ir ļoti nozīmīga
darbu sekmīgai izpildei.
Ar Domes lēmumu iecelts amatā un uzsācis darbu Tomes pagasta pārvaldes vadītājs. Viņa galvenie uzdevumi tuvākajā laikā
būs pagasta ceļu uzturēšanas un remonta
darbu uzraudzība un koordinācija, pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas
jautājumi un komunikācija ar pagasta iedzīvotājiem dažādos pašvaldības jautājumos.
Domes sēdē apstiprināti pašvaldības
ilgtermiņa stratēģijas un attīstības programmas projekti, kas nodoti Rīgas plānošanas
reģiona atzinuma saņemšanai. Darba grupā
izskatīti saņemtie priekšlikumi teritorijas
plānojuma projekta 1. redakcijas pilnveidošanai. Darba grupā pieņemts būtisks
lēmums teritorijas plānojuma jaunajā re-

dakcijā Tomes poldera teritorijai nenoteikt
nacionālās lauksaimniecības zemes statusu.
Pēc teritorijas plānojuma projekta precizēšanas tas tiks nodots atkārtotai izskatīšanai
domes sēdē, lai iesniegtu Rīgas plānošanas
reģiona atzinuma saņemšanai.
Turpinās Sociālās aprūpes centra telpu
rekonstrukcija bijušās Rembates pamatskolas internāta ēkā. Izsludināts iepirkums arī
virtuves telpu rekonstrukcijas darbiem, lai
nodrošinātu Sociālās aprūpes centra darbības uzsākšanu jaunajās telpās pilnā apjomā
Turpinās Tomes Tautas nama sagatavošana darbības atsākšanai pēc veiktajiem
siltināšanas darbiem. Izsludināts iepirkums
skatuves aizkaru sistēmas iegādei, pieņemts
arī lēmums par skatuves grīdas rekonstrukciju, lai remontdarbus vismaz ēkas iekšpusē
varētu uzskatīt par veiktiem pilnā apjomā.
Savukārt ēkas ārsienu kosmētisko remontu plānots veikt vasarā, nepārtraucot tautas
nama darbību uz ilgāku laiku.
Noslēgts līgums un faktiski jau arī pabeigti darbi elektroapgādes sistēmas rekonstrukcijā Ķeguma Tautas namā. Veikts
darbu apjoma izvērtējums, un tiek gatavots
līgums par garderobes izveidošanu tautas
nama pagraba telpās. Uzsākti risināt arī
juridiskie jautājumi ar galveno uzņēmēju
attiecībā uz soda sankcijām par līguma nepildīšanu.
Sabiedriskās apspriešanas sapulcē izskatīts un akceptēts Viršu, Ziedu, Birzes un

Uzvaras ielu posmu rekonstrukcijas tehniskais projekts. Pašreizējais šo ielu stāvoklis
ir visai slikts saistībā ar lietus ūdens veidotām peļķēm un izskalojumiem. Projekts
paredz izveidot ielu asfalta segumu, gājēju
ietves un lietus ūdens novadīšanas sistēmas.
Projekta realizācijas orientējošās izmaksas
ir ap četri simti tūkstoši latu, par iespējamajiem finanšu piesaistes veidiem projekta
realizācijai vēl tiks lemts.
Noslēgts līgums un jau tuvākajā laikā
plānots uzsākt darbus ūdensvada un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai Rembatē.
Savukārt līguma sagatavošana ūdenssaimniecības rekonstrukcijas otrās kārtas darbiem Ķeguma pilsētā kavējas, jo nav saņemti nepieciešamie dokumenti no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Arī Ķegumā būvdarbus nepieciešams
uzsākt jau šī gada pavasarī. Ar Kohēzijas
fonda līdzfinansējumu plānots atjaunot Staru ielas kanalizācijas tīklus un paplašināt
tīklus Saules un Priežu ielās, dzelzceļa stacijas rajonā, darbu kopīgās izmaksas pēc iepirkuma rezultātiem pārsniegs 1,5 miljonus
latu. Būtisks ir projekta ietvaros apstiprinātā tehniski ekonomiskā pamatojuma nosacījums, kas paredz ūdens un kanalizācijas
tarifus pēc projekta realizācijas saglabāt
pašreizējā līmenī.
Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Par projektu „Ķeguma novada Dienas centra
un tā Tomes filiāles izveide”
Ķeguma novada dome informē, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas
2007 – 2013.gadam, pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros
Ķeguma novada domes projekta iesniegums Nr.11 – 04 – L32100 – 000257 „Ķeguma novada
Dienas centra un tā Tomes filiāles izveide” ir apstiprināts Lauku atbalsta dienestā.
Publiskais finansējums projekta īstenošanai paredzēts
126 000.00 LVL apmērā.
Projekta ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes: Pašvaldības
īpašumā esošas ēkas rekonstrukcijas darbi, Liepu alejā 1B, Ķegumā, un Tomes pag. „Ābelītēs» pielāgojot tās Dienas centra
vajadzībām. Ēkās tiks veikts pārplānojums, vajadzības gadījumā
veikta ēkas paplašināšana. Kā rezultātā izveidotas multifunkcionālas ēkas, kuras darbosies kā Ķeguma Dienas centrs un tā filiāle.
Mērķauditorija ir Ķeguma novada jaunieši, neaizmirstot vecāka
gada gājuma cilvēkus. Centra telpās būs iespējams organizēt izglītojošus seminārus un prezentācijas, dažādu interešu grupu tikšanos un radošās darbnīcas jauniešiem gan pieaugušajiem. Centrā
būs pieejami jauni un jaudīgi datori ar interneta pieslēgumu. Trū-
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cīgām ģimenēm, saskaņojot ar sociālo dienestu, centrā būs iespēja
izmazgāt veļu un izmantot dušu. Telpas būs iespējams izmantot visiem iedzīvotājiem, it īpaši šodienas ekonomiski grūtajā laikā, kad
sabiedriskā transporta reisi tiek samazināti, bērni, pusaudži un arī
pieaugušie ir spiesti stundām atrasties, uz ielas gaidot sabiedrisko
transportu. Tādēļ tiks izveidota uzgaidāma telpa, kurā būs pieejama periodiskā prese un cita lasāmviela, atsevišķas telpas tiks pielāgotas sportisko aktivitāšu nodarbībām, sadarbībā ar NVO telpas
tiks aprīkotas ar nepieciešamo aprīkojumu. Lai veiksmīgi nodrošinātu darbu dienas centrā Ķegumā un tā filiālē Tomē, Ķeguma novada dome plāno sadarboties ar NVO kā, piemēram, Starptautisko
Soroptimistu klubu „Ogre – Ķegums” Sieviešu klubu „Ķeguma
Saulespuķes”, Biedrību „Vecāki Ķegumam un jaunajai paaudzei”
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Tomes dienas centrs

Ķeguma dienas centrs

kā arī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēnu padomi,
kas jau iepriekš ir rosinājuši idejas par dienas centra izveidi.
Pašlaik tiek aktīvi gatavota tehniskā dokumentācija, lai jau pēc

iespējas tuvākajā laikā izsludinātu konkursu par būvdarbiem un
vasaras sezonā varētu uzsākt būvdarbus.

Raivis Ūzuls,
Projekta vadītājs, Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks

ĶEGUMA NOVADA DOME
Saistošie noteikumi Nr. 7

2012. gada 23. maijā

		

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 18.07.2012.
lēmumu Nr. 324 (protokols Nr.16,15.§)

Par atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma novadā
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu, 39.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē
radušos bīstamo atkritumu un šķidro sadzīves
atkritumu, apsaimniekošanas kārtību Ķeguma novada pašvaldības teritorijā;
1.2. administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās;
1.3. atkritumu radītāju, valdītāju un apsaimniekotāju pienākumus un rīcības aizliegumus;
1.4. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai un
uzglabāšanai;
1.5. atkritumu apsaimniekošanas maksas
noteikšanas kārtību;
1.6. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
2. Šo noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās
funkcijas - atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs,
izpildi;
2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas
kārtību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;
2.3. veicināt atkritumu apsaimniekošanu,
tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu un šķirošanu, lai samazinātu poligonā apglabājamo
atkritumu daudzumu.
3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst
terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos
atkritumu apsaimniekošanas jomā.
4. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Ķeguma novada administratīvajā teritorijā.
5. Visa Ķeguma novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimnie-

košanas zona.
II. Atkritumu savākšana
6. Ķeguma novadā izmantojami šādi sadzīves atkritumu savākšanas veidi:
6.1. izmantojot dažādu tilpumu sadzīves
atkritumu savākšanas konteinerus, kas uz noslēgta līguma ar atkritumu apsaimniekotāju
pamata ir piesaistīti konkrētam nekustamajam īpašumam tajā radīto atkritumu savākšanai un uzglabāšanai līdz nodošanai atkritumu
apsaimniekotājam;
6.2. atkritumu radītājam vai valdītājam
patstāvīgi veicot dalītu sadzīves atkritumu
savākšanu un nogādāšanu atkritumu dalītās
savākšanas punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos;
6.3. atkritumu radītājam vai valdītājam
organizējot specifisku atkritumu (būvniecības un būvju nojaukšanas rezultātā radušos
atkritumu, lielgabarīta, bīstamo, bioloģiski
noārdāmo, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kuri nav
paredzēti cilvēku patēriņam u.c.) savākšanu,
patstāvīgi noslēdzot līgumu ar atbilstošai
darbībai licencētu atkritumu apsaimniekotāju
par šo atkritumu savākšanu un nogādāšanu
uz specializētām uzglabāšanas vai pārstrādes
vietām vai pastāvīgi nogādājot šos atkritumus
uz šim nolūkam paredzētām vietām.
6.4. atkritumu radītājam vai valdītājam organizējot šķidro sadzīves atkritumu savākšanu, patstāvīgi noslēdzot līgumu ar atbilstošai
darbībai licencētu sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju par šo atkritumu savākšanu un nogādāšanu uz attīrīšanas iekārtām, ievadot savāktos notekūdeņus sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja centralizētā notekūdeņu novadīšanas sistēmā vai uzkrājot tos atbilstoši būvnormatīviem izbūvētā decentralizētā tvertnē un

nodrošinot tās regulāru iztukšošanu.
7. Noteikumu 6.1.punkta izpildes nodrošināšanai atkritumu savākšanas konteineru
uzstādīšanu nodrošina atkritumu apsaimniekotājs, saskaņojot Ķeguma novada teritorijā
izvietojamo konteineru vienotu dizainu ar
pašvaldību.
8. Noteikumu 6.2.punkta izpildes nodrošināšanai atkritumu dalītās savākšanas punktus
un šķiroto atkritumu savākšanas laukumus izveido atkritumu apsaimniekotājs pašvaldības
noteiktās vietās.
9.Noteikumu 6.3. punkta izpildes nodrošināšanai attiecīgais atkritumu apsaimniekotājs
var organizēt regulāru lielgabarīta sadzīves
atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu
bezmaksas savākšanu no mājsaimniecībām,
nosakot savākšanas laiku un vietu.
10. Ķeguma novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami speciāli
ierīkotā un aprīkotā atkritumu apglabāšanas
vietā - poligonā „Getliņi”, Stopiņu novadā.
III. Ķeguma novada pašvaldības kompetence atkritumu apsaimniekošanas
organizēšanas jomā
11. Ķeguma novada pašvaldība:
11.1. organizē, koordinē un kontrolē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos
bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā, nodrošinot atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas
nepārtrauktību.
11.2. publisko iepirkumu vai publisko un
privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju un noslēdz ar izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju līgumu
par atkritumu savākšanu, tajā skaitā dalīto
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savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;
11.3. kontrolē atkritumu apsaimniekotāju
darbību atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā, t.sk. pārbauda atkritumu
apsaimniekotāja apkopoto un iesniegto informāciju par atkritumu apsaimniekošanu;
11.4. nosaka maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Ķeguma novada teritorijā;
11.5. 1 (viena) mēneša laikā no līguma
ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanas
dienas informē visas fiziskās un juridiskās
personas Ķeguma administratīvajā teritorijā
par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, un līguma darbības termiņu,
publicējot informāciju Ķeguma novada pašvaldības mājas lapā internetā www.kegums.
lv un Ķeguma novada pašvaldības izdevumā
„Ķeguma Novada Ziņas”;
11.6. nosaka atkritumu dalītās savākšanas
punktu un šķiroto atkritumu savākšanas laukumu izvietošanas vietas un skaitu;
11.7. saskaņo atkritumu apsaimniekotāja
iesniegto atkritumu savākšanas konteineru
dizainu;
11.8. sadarbojoties ar Atkritumu apsaimniekotājiem, informē atkritumu radītājus par
atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem;
12. Ķeguma novada domes Administratīvā
komisija savas kompetences ietvaros piemēro administratīvo atbildību par šo noteikumu
pārkāpumiem.
IV. Atkritumu radītāju un valdītāju
pienākumi
13. Papildus atkritumu apsaimniekošanas
nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos
noteiktajam, ikviena atkritumu radītāja un
valdītāja pienākums ir:
13.1. 3 (trīs) mēnešu laikā no publikācijas
dienas Ķeguma novada pašvaldības izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas” noslēgt līgumu
par nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanu
un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību, vai gadījumā, ja vairāki atkritumu
radītāji un valdītāji ir vienojušies par kopīgu
atkritumu savākšanu, pilnvarot vienu personu
noslēgt minēto līgumu savā vārdā, nodrošinot
regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu),
bet ne retāk kā:
13.1.1. individuālās dzīvojamās mājas – 4
( četras) reizes gadā;
13.1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas –
2 (divas) reizes mēnesī;
13.1.3. saimnieciskās darbības veicēju ēkas
– ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
13.1.4. īslaicīgas apmešanās ēkās – 1 (vienu) reizi gadā;
13.1.5. pārējos nekustamajos īpašumos-pēc
nepieciešamības.
13.2. nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas šo noteikumu 13.1. punktā minētajā
līgumā, nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu tvertnēm neveidojas
atkritumu kaudzes.
13.3. iekļauties pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt
radītos sadzīves atkritumus un nogādāt to
savākšanas vietās, kas noteiktas un ierīkotas
atbilstoši šo noteikumu prasībām. Atkritumu
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radītājs un valdītājs nešķirotos atkritumus
ievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas
saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;
13.4. iesaistīties atkritumu dalītas savākšanas pasākumos un veikt atkritumu dalīšanu
šo noteikumu noteiktajās vietās - atkritumu
dalītās savākšanas punktos vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas
laukumu.
13.5. nodrošināt, ka sadzīves bīstamie atkritumi, lielgabarīta, būvniecības un būvju
nojaukšanas atkritumi tiek savākti atsevišķi
no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim
nolūkam paredzētus konteinerus vai citus atkritumu savākšanas paņēmienus, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā veidā.
14. Atkritumu radītājs un valdītājs, kas ir
saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar
nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, apsaimniekotāju par kārtību, kādā
tiks veikta sadzīves atkritumu uzkrāšana un
maksājumu veikšana par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu vai patstāvīgi slēdz līgumu
par tās darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja atkritumu apsaimniekotājs nodrošina šādu pakalpojumu.
15. Komersantam, kurš savas saimnieciskās darbības rezultātā kļūs par atkritumu
radītāju vai valdītāju, pirms komercdarbības
uzsākšanas ir jānoslēdz līgums ar atkritumu
apsaimniekotāju par regulāru atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.
16. Atkritumu radītājiem un valdītājiem atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada
draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā
arī trešo personu mantai.
17. Atkritumu radītājam, kurš atbilstoši
normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļa piemērošanu atbrīvots no dabas resursu
nodokļa samaksas un kurš atbilst Ministru
kabineta noteiktajiem kritērijiem, un ir noslēdzis līgumu ar komersantu, ko tas izvēlējies
un kurš saņēmis atbilstošu atļauju, par savā
komercdarbības veikšanas vietā radīto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu
un uzglabāšanu, 10 darba dienu laikā informē
vietējo pašvaldību par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēdzis līgumu, un par šā
līguma darbības termiņu.
V. Papildus nekustamā īpašuma lietotāja,
valdītāja, īpašnieka vai apsaimniekotāja
pienākumi
18. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai apsaimniekotājs ir atbildīgs
par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu
savākšanu, šķirošanu un nogādāšanu līdz atkritumu konteineriem, par kuru iztukšošanu
ar attiecīgo atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums.
19. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots
apsaimniekotājs papildus šajos noteikumos
norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju
un valdītāju pienākumiem:
19.1. viena mēneša laikā no īpašuma vai
lietošanas tiesību iegūšanas un kļūšanas par
atkritumu radītāju vai valdītāju slēdz līgumu
par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu
apsaimniekotāju;

19.2. uztur sadzīves atkritumu tvertnes lietošanas kārtībā;
19.3. pie sabiedrisko objektu (iestāžu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu) ieejas durvīm, ēku publiskajās tualetēs,
kā arī objektam piegulošajā teritorijā (autostāvvietās, degvielas uzpildes stacijās, bērnu
spēļu laukumos u.c.) papildus tā darbības
rezultātā radīto atkritumu savākšanas konteineriem nodrošina sīko sadzīves atkritumu savākšanas tvertņu izvietošanu un to pastāvīgu
iztukšošanu.
19.4. saskaņojot ar Atkritumu apsaimniekotāju, norāda piemērotu vietu sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai un uztur kārtību un tīrību šajā vietā. Sadzīves atkritumu
konteineru izvietošanai paredzētajām vietām
ir jāatbilst normatīvajos aktos (tajā skaitā
pašvaldības apbūves noteikumos) ietvertajām
prasībām;
19.5. nodrošina atkritumu apsaimniekotāja
specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu savākšanas laukumiem vai vietām vai
novieto atkritumu konteinerus piebraucamā
ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ
tas nav iespējams, atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu tvertnes no
īpašumu pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī nodrošina, lai pēc
atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas
atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;
19.6. pēc Ķeguma novada domes vai
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā
īpašumā, kā arī par komersantiem un citām
personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;
19.7. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad informē par to atkritumu
apsaimniekotāju, paredzot radītajam atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku;
19.8. uztur kārtībā pievedceļus, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu
atkritumu konteineriem to iztukšošanas dienā
jebkurā gadalaikā;
19.9. iesaistās citu pašvaldības atkritumu
apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā.
20. Atkritumu tvertņu uzstādīšanu un atkritumu izvešanu pašvaldībai piederošās vai
valdījumā esošās publiskās vietās (vietās,
kuras kalpo sabiedrības kopējo vajadzību
un interešu nodrošināšanai) - parkos, sporta
laukumos, brīvdabas estrādēs u.c. - nodrošina
pašvaldība vai konkrēta objekta pārvaldnieks.
21.Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas apsaimniekotāju dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību par radīto atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas)
apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir
atbildīgs apsaimniekotājs.
22. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs vai garāžu īpašnieki, kas nav garāžu
kooperatīvās sabiedrības biedri, savstarpēji
vienojas par atkritumu savākšanu no to ie-

2013. gada marts
priekš norādīto personu īpašumos radītajiem
atkritumiem ar noteikumu, ka maksājumus
atkritumu apsaimniekotājam par atkritumu
savākšanu no iepriekš norādītajiem īpašumiem veic viena persona, ar kuru Atkritumu
apsaimniekotājs slēdz līgumu par atkritumu
izvešanu un pārējie īpašnieki norēķinās ar šo
personu.
23. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu ēkām
izveidots speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts
vai tml.) laukums atkritumu tvertņu novietošanai, tad atkritumu tvertnes novietojamas
šajā laukumā.
VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības
24. Atkritumu apsaimniekotājs veic atkritumu apsaimniekošanu, Ķeguma novada
administratīvajā teritorijā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas
jomā, valsts un Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp pašvaldību
un Atkritumu apsaimniekotāju, par konstatētajiem pārkāpumiem nekavējoties informējot
pašvaldību un Valsts vides dienestu.
25. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:
25.1. 3 (trīs) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar pašvaldību slēgt līgumus ar pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem
atkritumu radītājiem un valdītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu:
a) piemērojot līguma termiņu, kas nav garāks par līguma termiņu, kas noslēgts starp
atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldību;
b) piemērojot pašvaldības apstiprināto
maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
c) norādot sadzīves atkritumu izvešanas
plānotos apjomus un grafiku un nodrošinot
sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši saskaņotiem grafikiem.
25.2. nodrošināt novada administratīvajā
teritorijā radīto sadzīves atkritumu savākšanu, tai skaitā nešķiroto atkritumu, dalīti vākto
atkritumu, pārstrādei derīgu atkritumu, izlietotā iepakojuma atkritumu savākšanu;
25.3. atbilstoši saskaņotiem grafikiem
veikt regulāru visu pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto atkritumu izvešanu no
konteineriem, atkritumu dalītās savākšanas
punktiem, laukumiem un citām atkritumu
savākšanai paredzētām vietām atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ar pašvaldību un
atkritumu radītāju vai valdītāju noslēgto līgumu noteikumiem;
25.4. iespēju robežās un, vadoties no normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un noslēgtā līguma starp pašvaldību un atkritumu
apsaimniekotāju, nodrošināt dalītu atkritumu
vākšanu, nodrošinot Atkritumu apsaimniekošanas likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos, Pierīgas reģionālajā atkritumu
apsaimniekošanas plānā noteikto prasību attiecībā uz dalīto atkritumu vākšanu izpildi;
25.5. nodot apglabāšanai savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus poligonā “Getliņi”,
Stopiņu novadā;
25.6. slēgt līgumus ar publisko pasākumu
organizētājiem par publisko pasākumu laikā
radušos atkritumu apsaimniekošanu;
25.7. nodrošināt to atkritumu apsaimnie-

kotāja rīcībā nonākušo atkritumu veidu, kuru
apsaimniekošanai atkritumu apsaimniekotājs
nav attiecīga atļauja, nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir attiecīgā atļauja uz
savstarpēji noslēgta līguma pamata;
25.8. atkritumu apsaimniekošanā izmantot
specializētus transportlīdzekļus, iekārtas un
ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni, kā arī ievērot pašvaldības
noteiktās prasības kvalitatīva pakalpojuma
nodrošināšanai;
25.9. piedāvāt atkritumu ārpuskārtas izvešanas pakalpojumu;
25.10. saskaņot ar Ķeguma novada pašvaldības būvvaldi atkritumu tvertņu dizainu;
25.11. pietiekamā daudzumā nodrošināt ar
atkritumu konteineriem visus atkritumu radītājus vai valdītājus, nolietošanās rezultātā
labot vai nomainīt atkritumu tvertnes.
25.12. atkritumu konteineru novietošanas
vietas saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašnieku, lietotāju, valdītāju vai apsaimniekotāju;
25.13. uzkopt atkritumu savākšanas vietas
pēc atkritumu izvešanas, ja savākšanas vietas
piegružotas atkritumu apsaimniekotāja darbības rezultātā;
25.14. marķēt atkritumu konteinerus, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu un kontaktinformāciju;
25.15. pēc atkritumu radītāju un valdītāju
pieprasījuma nodrošināt atkritumu konteineru mazgāšanu saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja noteikto izcenojumu;
25.16. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju un valdītāju administratīvajiem pārkāpumiem šo saistošo noteikumu neievērošanas
gadījumā;
25.17. veikt apsaimniekoto atkritumu daudzuma uzskaiti pa veidiem un to daudzumu,
iesniedzot pašvaldībā pārskatu par savāktajiem atkritumu veidiem un to daudzumu reizi
pusgadā līdz nākamā mēneša 10.datumam;
25.18. nodrošināt pašvaldību ar pašvaldības pieprasīto informāciju atkritumu apsaimniekošanas rezultatīvo rādītāju aprēķinam,
kā arī ar citu informāciju, kas nepieciešama
pašvaldībai tās funkciju izpildei un ir apsaimniekotāja rīcībā;
25.19. motivēt un iesaistīt sabiedrību videi
draudzīgā atkritumu apsaimniekošanā, rīkojot akcijas un pasākumus ar mērķi popularizēt
dalīto atkritumu vākšanu, izplatot informatīvos materiālus;
25.20. izbūvēt un labiekārtot atkritumu šķirošanas laukumus un dalītas atkritumu vākšanas punktus.
25.21. veikt savlaicīgu atkritumu radītāju
un valdītāju informēšanu par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem un izmaiņām
iepriekšējā kārtībā.
26. Sadzīves atkritumi pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā ar to nodošanas brīdi
(izvešanu no atkritumu radītāja vai valdītāja
atkritumu tvertnēm, ievietošanu dalītās atkritumu savākšanas punktu vai laukumu konteinerā vai atkritumu apsaimniekotāja transporta līdzeklī u.tml.).
VII. Dalīti savākto sadzīves atkritumu
apsaimniekošana
27. Sadzīves atkritumu radītāji un valdītāji

patstāvīgi šķiro radītos sadzīves atkritumus,
nogādā šķirotos atkritumus uz pašvaldības
noteiktām sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izveidotajām dalīti savākto atkritumu
savākšanas vietām (punktiem un/vai laukumiem), ievietojot tos atbilstošam atkritumu
veidam paredzētos (marķētos) konteineros
(atsevišķi papīra/kartona, metāla, plastmasas
un stikla frakcijām), vai iesaistās atkritumu
apsaimniekotāja un pašvaldības rīkotās akcijās.
28. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastmasa), bioloģiski noārdāmie
atkritumi, kā arī sadzīvē radušies bīstamie atkritumi un videi kaitīgās preces ir savācami
un uzkrājami sašķiroti, izmantojot atbilstoša
marķējuma atkritumu konteinerus. Šķirošana
veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem noteicis atkritumu apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc
speciālās papīram paredzētās tvertnēs, jābūt
tīram, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.
29. Dalīti savākto sadzīves atkritumu pieņemšanu no atkritumu radītājiem un valdītājiem atkritumu apsaimniekotājs nodrošina
bez maksas.
28. Atkritumu apsaimniekotājam visā novadā uz šķiroto atkritumu tvertnēm vai laukumos jānodrošina šāda informācija:
28.1. šķiroto atkritumu veids;
28.2. atkritumu apsaimniekotāja kontaktinformācija (firmas nosaukumu, tālruņa
numuru).
29. Atkritumu radītājiem un valdītājiem,
kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās (pārtikas) produkcijas ražošanu vai apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pienākums
dalīti vākt bioloģiski noārdāmos atkritumus,
kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā
un noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot
atkritumu apsaimniekotāja noteiktās prasības
attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu.
Bioloģiski noārdāmo atkritumu uzkrāšana
veicama tā, lai nodrošinātu attiecīgā konteinera nepieejamību trešajām personām.
30. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina
savlaicīgu informācijas par dalīti savākto atkritumu nodošanas kārtību publicēšanu savā
interneta mājas lapā un nosūta šo informāciju
pašvaldībai publicēšanai pašvaldības interneta mājas lapā un vietējā laikrakstā, kā arī savlaicīgi informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas
veida ieviešanu un, dalīto atkritumu savākšanas punktu un laukumu atrašanās vietām.
31. Atkritumu apsaimniekotājs organizē
dalīti savākto atkritumu reģenerāciju, pēc iespējas samazinot poligonā „Getliņi” apglabājamo atkritumu daudzumu.
VIII. Sadzīves bīstamo atkritumu
apsaimniekošana
32. Par sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu radītājs
vai valdītājs.
33. Sadzīves bīstamo atkritumu radītājs
vai valdītājs:
33.1. atdala bīstamos atkritumus no citu
veidu atkritumiem;
33.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai
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tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību,
vidi, kā arī personu mantu;
33.3. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ja normatīvajos aktos nav
paredzēta cita kārtība.
33.4. nogādā sadzīves bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai
slēdz līgumu par sadzīves bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu ar personu, kura veic sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un
ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu;
34. Atkritumu radītāji no sadzīves bīstamiem atkritumiem atbrīvojas:
34.1. nogādājot uz dalīto atkritumu pieņemšanas laukumiem vai citām speciāli ierīkotām vietām;
34.2. iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja un pašvaldības rīkotās akcijās.
35. Atkritumu radītājiem aizliegts sajaukt
dažādu veidu bīstamos atkritumus, kā arī
sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves vai
ražošanas atkritumiem. Nav pieļaujama sadzīves bīstamo atkritumu (elektropreču, riepu, akumulatoru u.c.) ievietošana sadzīves atkritumu konteinerā vai novietošana pie tiem.
IX. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu
apsaimniekošana
36. Lielgabarīta un būvniecības atkritumi
jāsavāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem.
37. Atkritumu radītājiem un valdītājiem
aizliegts ievietot atkritumu konteineros lielgabarīta un būvniecības atkritumus, kā arī tos
novietot citās neatļautās vietās.
38. Lielgabarīta atkritumu īslaicīga novietošana pie konteineriem vai citur ir atļauta
tikai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā
vietā un laikā.
39. Būvniecības atkritumus aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi.
Nododot objektu ekspluatācijā, jāuzrāda dokuments, kas apliecina atkritumu nodošanu
un kurā norādīts nodoto atkritumu apjoms.
40. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu
konteineru īpašnieka pienākums ir uzturēt tos
atbilstošā tehniskā kārtībā.
41. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu
konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju un citu transportlīdzekļu kustībai.
42. Iespēju robežās veikt būvniecības atkritumu šķirošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un atkritumu apsaimniekotāja prasībām
un ieteikumiem.
X. Šķidro sadzīves atkritumu
apsaimniekošana
43. Šķidro sadzīves atkritumu savākšanu
to radītājs vai valdītājs nodrošina ar centralizētās notekūdeņu novadīšanas sistēmas palīdzību vai uzkrājot tos decentralizētās notekūdeņu tvertnēs un regulāri veicot piepildīto
tvertņu iztukšošanu.
44. Šķidro sadzīves atkritumu savākšanu,
izmantojot decentralizētās notekūdeņu tvertnes, veic šķidro sadzīves atkritumu radītāja
vai valdītāja izvēlēts komersants uz savstarpēji noslēgta līguma pamata.
45. Šķidro sadzīves atkritumu radītāju,
kuri izmanto decentralizētu kanalizācijas
sistēmu, pienākumi:
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45.1. noslēgt līgumu par šķidro sadzīves
atkritumu savākšanu ar šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāju;
45.2. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus, nodrošinot
specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu
šķidro sadzīves atkritumu uzglabāšanas
tvertnēm (rezervuāriem);
45.3. nepieļaut neattīrītu šķidro sadzīves
atkritumu novadīšanu dabā vai to noplūšanu
(iztecēšanu, iesūkšanos grunts slāņos);
45.4. segt šķidro sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas un segt šķidro
sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildus izmaksas gadījumos, ja šķidro sadzīves
atkritumu sastāvā tiek konstatēti bīstamie
atkritumi, kuru savākšanai normatīvajos
aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības vai
tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus
par 50 mm (kapitālā tīrīšana);
45.5. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu
sajaukšanu ar citām vielām, kas var sekmēt
to sastāva kvalitatīvās izmaiņas.
46. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:
46.1. pirms darbības uzsākšanas saņemt
Valsts vides dienesta atļauju attiecīgas darbības veikšanai;
46.2. slēgt līgumus ar šķidro sadzīves atkritumu radītājiem vai valdītājiem par šķidro
sadzīves atkritumu savākšanu;
46.3. slēgt līgumu ar šķidro sadzīves
atkritumu pieņemšanas punkta īpašnieku vai
apsaimniekotāju;
46.4. savāktos šķidros sadzīves atkritumus
pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto specializēto transportlīdzekli;
46.5. savāktos šķidros sadzīves atkritumus
izliet tikai šim nolūkam paredzētās vietās;
46.6. veikt savākto šķidro sadzīves atkritumu uzskaiti un pēc pieprasījuma sniegt ziņas
pašvaldībai.
47. Maksas apmēru par šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu centralizētajā notekūdeņu sistēmā nosaka sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs un tarifu šķidro sadzīves atkritumu
radītājiem un valdītājiem apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
XI. Īpaši atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi publisko pasākumu
organizētājiem
48. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu atbildīgs tā organizētājs,
kurš nodrošina:
48.1. norises vietu ar konteineriem atkritumu savākšanai;
48.2. attiecīgās teritorijas sakopšanu 2
(divu) stundu laikā pēc pasākuma;
48.3. vietās, kur notiek intensīva gājēju un
satiksmes kustība, publisko pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas
sakopšana 1 (vienas) stundas laikā pēc pasākuma noslēguma;
49. Publisko pasākumu organizētājam
pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu tvertņu izvietošanu
pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto
atkritumu (nepieciešamības gadījumā arī dalīti vākto) savākšanu no izvietotajām tvertnēm. Publiskos pasākumos, kuru plānotais

dalībnieku skaits pārsniedz 200 cilvēkus, ir
izvietojami arī konteineri dalīti vāktiem atkritumiem.
50. Publiska pasākuma laikā organizētājam
jānodrošina sabiedrisko tualešu pieejamība.
Brīvi pieejamā vietā pasākuma organizētājam
ir jānovieto pārvietojamās tualetes (jāuzstāda
ne mazāk kā viena tualete uz 200 apmeklētājiem), jānodrošina sanitārā tīrība un higiēnas
prasību ievērošana.
51. Ielu un izbraukuma tirdzniecības vietās, kas nav saistītas ar publisku pasākumu,
par atkritumu savākšanu un aizvešanu atbildīgs tirdzniecības dalībnieks. Izbraukuma
tirdzniecības vietās, kas saistītas ar publisku
pasākumu (piemēram, gadatirgi, koncerti,
brīvdabas izrādes, festivāli u.tml.), atkritumu
savākšanu organizē saskaņā ar šo noteikumu
53. un 54. punktiem.
XII. Atkritumu apsaimniekošanas maksas
noteikšanas kārtība
52. Maksas apmēru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem
vai valdītājiem nosaka pašvaldība ar domes
lēmumu, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktos maksas veidojošos
posteņus:
52.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši
līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;
52.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā;
52.3.dabas resursu nodoklis par atkritumu
apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
53. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs
ierosināt maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu izmaiņas, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu ar pievienotiem maksas par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu ar ekonomisko pamatojumu. Pašvaldība
var apstiprināt maksas izmaiņas ne biežāk kā
vienu reizi kalendārā gada laikā, ja tā ātrākai
palielināšanai nav objektīvi iemesli.
54. Pašvaldība viena kalendārā mēneša
laikā pēc šo noteikumu 53. punktā minētā
iesnieguma saņemšanas domes sēdē izskata
atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņu
ierosinājumu un pieņem lēmumu par maksas
paaugstināšanu iesniegumā un aprēķinā norādītajā apjomā vai iesnieguma noraidīšanu,
lēmumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tā
pieņemšanas publicējot pašvaldības izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas”.
55. Pašvaldības domes noteiktās atkritumu
apsaimniekošanas maksas izmaiņas stājas
spēkā sešdesmitajā dienā pēc šo noteikumu
54. punktā minētā lēmuma publicēšanas pašvaldības izdevumā “Ķeguma Novada Ziņas”,
ja domes lēmumā nav noteikts citādi.
56. Atkritumu apsaimniekotājam vienu
mēnesi pirms šo noteikumu 54. punktā noteiktā domes lēmuma spēkā stāšanās datuma
jāinformē atkritumu radītāji un valdītāji par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
izmaiņām, izsūtot pa pastu rakstisku paziņojumu.
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57. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem maksa par atkritumu apsaimniekošanu
tiek aprēķināta atbilstoši spēkā esošajam tarifam, vienas fiziskās personas saražoto sadzīves atkritumu daudzumam gada laikā un līgumam, ko noslēdzis atkritumu apsaimniekotājs
un dzīvokļa īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Vienas personas gada laikā saražoto sadzīves
atkritumu daudzums tiek noteikts neatkarīgu
ekspertu veikto mērījumu rezultātā.
58. Pašvaldības noteikto atkritumu apsaimniekošanas maksu atkritumu apsaimniekotājs
piemēro visiem sadzīves atkritumu radītājiem
un valdītājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā, iekļaujot to atkritumu apsaimniekotāja un sadzīves atkritumu radītāju un
valdītāju savstarpējos līgumos, kā arī vienpusēji rakstveidā izdarot grozījumus līgumos
noteiktajā maksas apmērā uz šo noteikumu
54.punkta pamata.
59. Norēķinu par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem kārtību un
termiņus nosaka atkritumu apsaimniekotājs
un tie tiek paredzēti atkritumu apsaimniekotājam un sadzīves atkritumu radītāju un valdītāju savstarpējos līgumos, ievērojot katra
atkritumu radītāja un valdītāja radīto atkritumu apjomu un atkritumu izvešanas biežumu.
Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs noteikt
avansa norēķinu, ja tam rakstveidā piekrīt sadzīves atkritumu radītājs vai valdītājs.
60. Par šķirotu, otrreiz izmantojamu un
pārstrādājamu atkritumu novietošanu šķiroto
atkritumu punktos vai laukumos maksa no
atkritumu radītājiem un valdītājiem netiek
iekasēta.
XIII. Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā un atbildība
61. Atkritumu radītājiem un valdītājiem ir
aizliegts:
61.1. novietot, izbērt vai izliet blakus konteineriem, uz ielām, parkos, mežos, citos dabas objektos vai vietās, kur to savākšana vai
apglabāšana nav atļauta ar šiem noteikumiem
vai citiem normatīvajiem aktiem;

61.2. dedzināt atkritumus, tai skaitā tvertnēs, urnās, ugunskuros un dārza kamīnos;
61.3. novietot sadzīves atkritumu tvertnes
ārpus paredzētajām vietām, izņemot īslaicīgu
novietošanu tvertnes iztukšošanas nolūkā, ja
šāda novietošana netraucē transporta līdzekļu
un gājēju kustībai;
61.4. ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs
degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus
priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas
slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta
atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu
smiltis, bioloģiskos, bīstamos vai videi kaitīgos atkritumus;
61.5. ievietot atkritumus konteineros, kas ir
paredzēti citu atkritumu radītāju vai valdītāju
atkritumu savākšanai;
61.6. ievietot mājsaimniecībā vai ražošanas (arī citā saimnieciskās darbības veicēja)
objektā radītos atkritumus atkritumu tvertnēs,
kas paredzētas sabiedrisko objektu lietotāju
vajadzībām (parku, skvēru, iestāžu, atpūtas,
pakalpojumu un tirdzniecības vietu atkritumu
konteineros);
61.7. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt
atkritumus sadzīves atkritumu tvertnēs. Par
šādu tvertņu iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa;
61.8. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu tvertnes un konteinerus;
61.9. piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, pagrabus, bēniņus,
citas koplietošanas telpas, pagalmus un mājām pieguļošās teritorijas;
61.10. dalīto atkritumu konteinerā ievietot
cita veida atkritumus, tai skaitā nešķirotos sadzīves atkritumus;
61.11. veikt citas darbības, kas rada vides
piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos
aktos ietverto regulējumu.
62. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot
atkritumus, aizliegts:
62.1. bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu,
apstādījumus un apstādījuma elementus.
62.2. iebraukt vai ieiet privātīpašuma teritorijā, ja tas nav paredzēts līgumā ar atkritu-

2013. gada 6. februārī
Nolēma slēgt vienošanos pie 2010.gada 22.marta nomas
līguma, kas noslēgts ar SIA „HEMIS”, par telpas 18,01 m2 platībā, pašvaldības ēkā Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov., nomu
ārstnieciskās kosmetoloģijas pakalpojumu sniegšanai, nosakot
līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim, nemainot pārējos
līguma nosacījumus.
Pieņēma lēmumu slēgt vienošanos pie 2010.gada 4.janvāra nomas līguma, par telpas pašvaldības ēkā Birzgalē, Birzgales pag.,
Ķeguma nov., 24 m2 platībā nomu frizētavas vajadzībām uz laiku
līdz 2013.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma nosacījumus.
Nolēma Izbeigt zemes nomas līgumu, kas 2010.gada 17.maijā
noslēgts par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļas 0,03
ha platībā nomu, ar 2013.gada 1.janvāir, kā nolēma izbeigt zemes
nomas līgumu, kas 2010.gada 28.oktobrī noslēgts par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļas 0,06 ha platībā nomu, ar 2013.
gada 1.janvāri.
Pieņēma lēmumu atcelt Ķeguma novada domes 2012. gada 4.
aprīļa lēmumu „Par zemes gabala atdalīšanu un pievienošanu”.

mu radītāju, valdītāju vai dzīvojamās mājas
apsaimniekotāju, kā arī pārvietoties privātīpašuma teritorijā lielākā apjomā, kā tas nepieciešams, lai veiktu savus pienākumus atkritumu apsaimniekošanā;
62.3. pārkāpt normatīvo aktu prasības par
autotransporta pārvietošanos, stāvēšanu u.c.,
šādas nepieciešamības gadījumā saņemt
kompetentas iestādes atļauju un nodrošināt
tās uzrādīšanu pēc kompetentas amatpersonas pieprasījuma;
62.4. iztukšojot atkritumu tvertnes, pieļaut
atkritumu nokļūšanu vidē, bet piegružošanas
gadījumā, nekavējoties veikt vidē nonākušo
atkritumu savākšanu.
63. Ārpus pilsētas teritorijas pieļaujama
lapu, nopļautas zāles un citu augu atlieku dedzināšana ugunskuros, ja tā nerada draudus
cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī
personu mantai.
64. Par šo saistošo noteikumu vai citu atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo
normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir
saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Ķeguma novada
domes saistošo noteikumu „Par sabiedrisko
kārtību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā” noteiktajā kārtībā.
65. Kontroli pār šo saistošo noteikumu
ievērošanu savas kompetences ietvaros realizē pašvaldības policija.
66. Sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par atkritumu apsaimniekotāja sniegto
pakalpojumu kvalitāti adresējami atkritumu
apsaimniekotājam, kurš veic atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā
teritorijā. Ja atkritumu apsaimniekotājs nenovērš sūdzībās minēto, tad atkārtota sūdzība
iesniedzama pašvaldībā.
67. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus
par šo noteikumu neievērošanu izskata pašvaldība.
XIV. Noslēguma jautājumi
68. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā
likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

Nolēma izdarīt grozījumus Ķeguma novada pašvaldības darba
samaksas nolikumā (apstiprināts 2011.gada 16.novembra domes
sēdē). Darba samaksas nolikums ar grozījumiem publicēts interneta vietnē www.kegums.lv
Apstiprināja Ķeguma novada noteikumus „Kārtība, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās
peļņas)”. Noteica, ka Ķeguma novada domes noteikumi „Kārtība,
kādā pašvaldības kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā
dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas)” stājas spēkā 2013.gada 1.martā.
Apstiprināja:
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas izdevumu tāmi 209
052 Ls (divi simti deviņi tūkstoši piecdesmit divi lati) un noteica
uzturēšanās maksu vienam audzēknim mēnesī 52.00 Ls (piecdesmit divi lati un 00 santīmi);
Birzgales pamatskolas izdevumu tāmi 98 103 Ls (deviņdesmit
astoņi tūkstoši viens simts trīs lati) un noteica uzturēšanās maksu
vienam audzēknim mēnesī 88.86 Ls (astoņdesmit astoņi lati un 86
santīmi);
VPII Birztaliņa izdevumu tāmi 88 481 Ls (astoņdesmit astoņi
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tūkstoši četri simti astoņdesmit viens lats) un noteica uzturēšanās
maksu vienam audzēknim mēnesī 139.12 Ls (viens simts trīsdesmit deviņi lati un 12 santīmi);
VPII Gaismiņa izdevumu tāmi 159 029 Ls (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši divdesmit deviņi lati) un noteica uzturēšanās maksu vienam audzēknim mēnesī 99.64 Ls (deviņdesmit deviņi lati un 64 santīmi).
Pieņēma lēmumu slēgt vienošanos pie 2010.gada 1.aprīļa dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts par pašvaldības dzīvokļa
Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov., īri uz laiku līdz 2013.gada
31.decembrim, nemainot pārējos līguma nosacījumus.
Apstiprināja Ķeguma novada bibliotēkas nolikumu (apskatāms
interneta vietnē www.kegums.lv ). Kā arī nolēma, ka Ķeguma novada bibliotēkas direktorei jānodrošina Ķeguma novada bibliotēkas struktūrvienību darbības reglamenta izstrādāšana un apstiprināšana.
Izdarīja grozījumus 2010.gada 1.septembra Noteikumos Nr.3
„Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala mērķdotāciju
izglītības iestādēm un pašvaldības finansējumu VPII pedagogiem
un iestāžu vadītājiem”, izsakot Noteikumu 2.14.punktu šādā redakcijā: „Pašvaldībai piešķirto mērķdotāciju interešu izglītības
programmu pedagogu daļējai darba samaksai komisija izvērtē un
sadala atbilstoši apstiprinātajai „ Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtībai Ķeguma novadā”.
Pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīdus kārtībā no uzņēmuma
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 756,40 LVL (septiņi simti
piecdesmit seši komats četrdesmit lati) par nekustamo īpašumu
Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, piedziņu vēršot uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Nolēma slēgt patapinājuma līgumu par pašvaldības bilancē
esošo siltumtrases posmu 2090 m ar siltumkamerām, nodošanu
SIA „Ķeguma Stars”, bezatlīdzības lietošanā ar tiesībām veikt
būvniecību un rekonstrukciju Eiropas Savienības fonda projekta
„Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” ietvaros līdz 2020. gada 31.decembrim.
Pieņēma lēmumu lūgt Valsts kasei atbalstīt aizdevuma valūtas
maiņu no eiro uz latiem un procentu likmes maiņu no fiksētas uz
mainīgo, piemērojot 6 (sešu) mēnešu valsts aizdevuma procentu
likmi aizdevumam Nr.A2/1/09/214- V/12/1, trančes Nr.P-86/2009.
Kā arī lūgt Valsts kasei atbalstīt aizdevuma valūtas maiņu no eiro
uz latiem un procentu likmes maiņu no fiksētas uz mainīgo, piemērojot 6 (sešu) mēnešu valsts aizdevuma procentu likmi aizdevumam Nr.A2/1/09/747, trančes Nr.P-343/2009.
Nolēma piešķirt īres tiesības uz pašvaldības dzīvokļa istabu
Nr.1 20,4 m2 platībā un Nr.2 13,4 m2 platībā, kā arī koplietošanas telpām, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku
līdz 31.12.2013., nosakot īres maksas peļņas daļu LVL/m2 0,08
apmērā.

2013. gada 20. februārī

Ar 2013.gada 1.janvāri izbeidza Zemes nomas līgumu, noslēgtu 2009.gada 5.maijā par zemes gabala Birzgalē, Birzgales pag.,
Ķeguma nov., 0,25 platībā, nomu apbūves vajadzībām.
Nolēma slēgt vienošanos pie 2009.gada 26.oktobra Telpu nomas līguma Nr.6/2009tn, kas noslēgts ar pašnodarbinātu personu
par telpas 8,7 kv.m platībā nomu, kas atrodas Ķegumā, termiņa
pagarināšanu uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma nosacījumus.
Pieņēma lēmumu no Valsts adrešu reģistra dzēst adreses: Oškalna iela 5, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., „Kalna Vaski”, Birzgales pag., Ķeguma nov..
Nolēma slēgt vienošanos pie 2007.gada 8.augusta dzīvojamās
telpas īres līguma Nr.4-3/1-2007, kas noslēgts par pašvaldības
dzīvokļa Birzgales pag., Ķeguma nov., īri uz laiku līdz 2013.gada
31.decembrim. Īrnieks papildus īres maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pagarināja 20.02.2006. Dienesta dzīvokļa īres līguma termiņu
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par atsevišķas dzīvojamās mājas, Rembates pag., Ķeguma nov.,
dzīvojamo telpu īri uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma nosacījumus.
Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rembatē, Rembates pag., Ķeguma nov. (platība 1,56 ha).
Zemes ierīcības projektā projektētajām zemes vienībām piešķīra
nosaukumus un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Piešķīra adreses dzīvokļiem un biroja telpām Nākotnes ielā
2A, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.
Nolēma nodot Ķeguma novada pašvaldības funkcijas – pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā izpildi Ogres novada pašvaldībai uz vienu gadu – līdz 27.02.2014.
Anulēja ziņas par divu personu deklarēto dzīvesvietu.
Pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu 22,82 LVL (divdesmit divi komats astoņdesmit divi lati) par nekustamo īpašumu Birzgales pagastā, Ķeguma
novadā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Pagarināja zemes nomas līgumu par zemes vienības ar daļas
1600 m2 platībā nomu kafejnīcas darbības nodrošināšanai līdz
2013.gada 31.decembrim.
Nolēma ar 2013.gada 1.martu izbeigt Zemes nomas līgumu
Nr.23/2010, noslēgtu 2010.gada 27.jūlijā par zemes gabala Birzgales pag., Ķeguma nov., 0,12 platībā, nomu mazdārziņa vajadzībām.
Apstiprināja 2013.gada februārī aktuālā redakcijā izteikto tehniski ekonomisko pamatojumu centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projektam „Siltumenerģijas
pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada
Ķeguma pilsētā”.
Apstiprināja šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji

LVL

Finansējums, kopā
t.sk. attiecināmās izmaksas
SIA „Ķeguma Stars” attiecināmo izmaksu daļa
KF finansējums
Neattiecināmās izmaksas

63 425,56
47 292,59
28 375,55
18 917,04
16 132,97

Apstiprināja šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Siltumapgādē – Siltumtrases posma izbūve no Komunālās ielas Nr.7 uz Smilšu ielu Nr.4 un Nr.6 : Projekta realizācijas laikā
paredzēts uzstādīt jaunu siltumtīklu posmu, uzstādot rūpnieciski
izolētu cauruli ar:
Dn 48/110 – L = 3,0 m;
Dn 60/125 – L = 30,0 m;
Dn 89/160 – L = 382 m.
Cauruļvada izbūve plānota ar tranšejas metodi. Caurule tiks
pieslēgta pie esošās rūpnieciski izolētās maģistrāles Dn114, kura
iet uz VPII „Gaismiņa”, un tiks montēta līdz Smilšu ielas daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām Nr.4 un Nr.6.
Ēkas siltummezglu sistēma pieslēgta projektētiem siltumtīkliem ar rūpnieciski izolētu cauruli Dn 60/125. Pēc būvdarbiem,
montāžas darbiem zemes segumu paredzēts atjaunot iepriekšējā
stāvoklī. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Ķeguma Stars” aizņēmumu galvojuma veidā.
PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN
nodokli normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.
Nolēma piedalīties investīciju projekta realizācijā, nodrošinot
projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas KF finansējuma saņēmējam.
Uzņēma VPII „Gaismiņa” vienu jaunu audzēkni.
Pieņēma lēmumus pagarināt sociālo dzīvojamo telpu, kas atrodas Rembates pagastā, īres līguma termiņus astoņām personām.

2013. gada marts

LDDK: par nabadzības risku
mazināšanas iespējām jāvienojas NTSP
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) atbalsta Finanšu ministrijas uzsākto diskusiju par nabadzības risku mazināšanu
Latvijas sabiedrībā, bet aicina par priekšlikumiem diskutēt un lemt
par atbilstošāko risinājumu Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) ietvaros.
LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: „Esam gandarīti, ka
Finanšu ministrija ir ņēmusi vērā 2012. gada maijā NTSP rosinātos priekšlikumus prioritāri paaugstināt atvieglojumus par apgādībā esošajām personām un celt neapliekamā minimuma apjomu.
Šāds risinājums palielinātu ienākumus mājsaimniecībām ar augstu
nabadzības risku, piemēram, ģimenēm ar bērniem.”

Nabadzības risku novēršana

Vērtējot nabadzības riskus pēc mājsaimniecības tipa LDDK ir
konstatējusi, ka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP)
datiem, augstākais nabadzības risks ir nepilnām ģimenēm ar bērniem, kā arī ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem. Vērtējot nabadzības riskus pa vecuma grupām, saskaņā ar CSP datiem augstākais
nabadzības risks ir personām no dzimšanas līdz 17 gadu vecumam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, efektīvākais un piemērotākais
nodokļu instruments nabadzības mazināšanai ir prioritāri paaugstināt atvieglojumus par apgādībā esošajām personām līdz brīdim,
kad tas sasniedz 165 Ls līmeni (otrai lielajai sociāli mazaizsargātajai grupai – pensionāriem – noteiktais neapliekamā minimuma
līmenis), bet pēc tam iespēju robežās paaugstināt neapliekamā
minimumu. Finanšu ministrijas piedāvātie risinājums tiktu ieviesti 2014.gadā, bet tā aprēķins tiktu veikts nevis 2013. gadā, bet
2014. gada sākumā. LDDK uzstāj, ka aprēķinam jābūt veiktam jau
2013. gadā.

Minimālā alga

Darbinieku atalgojums ir atkarīgs no kvalifikācijas, pieprasītā atbildības līmeņa, darba intensitātes, produktivitātes un citiem
faktoriem. Ja darba ņēmēja algu noteicošie faktori neatbilst valsts
minimālās algas noteiktajam līmenim, tad darba devējs vai nu ir

spiest piemaksāt uz citu darbinieku darba rēķina vai viņš no šādas
darba vietas piedāvājuma atsakās (likvidē) un meklē citus risinājuma variantus.
Minimālā alga ir sliekšņa alga pie viszemākās kvalifikācijas un
zemākās darba intensitātes. Minimālās algas lielums nav labklājības rādītājs. Par labklājības izaugsmi liecina vidējā alga valstī,
jo pie ļoti līdzīga minimālās algas apjoma var būt ļoti atšķirīga
vidējā alga, kuras straujākam pieaugumam ir nepieciešama konkurētspējīgāka nodokļu politika (zemāki darbaspēka nodokļi) un
sakārtotāka uzņēmējdarbības vide, piemēram, mazāks administratīvais slogs.
Ja valdība paceltu minimālo algu, tad nedaudz uzlabotos to
personu pirktspēja, kuras saņem minimālo algu, kas veicinātu nelielu pieaugumu kopbudžeta ieņēmumos no sociālās apdrošināšanas iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Tajā pašā laikā
pastāv risks, ka bezdarbs reģionos pieaugs – samazinātos nodarbinātība zemas kvalifikācijas un zemas intensitātes darbos, kā arī
pensionāru un studentu nodarbinātība.
Tāpat LDDK neatbalsta Finanšu ministrijas piedāvājumu – diferencēta neapliekamā minimuma ieviešanu, jo šāds modelis nerisina nabadzības problēmu, neveicina „aplokšņu algu” izskaušanu,
kā arī paredz turpināt esošo sistēmu, kad valsts pakalpojumu apmaksu un pensionāru paaudzes nodrošināšanu uzlikt uz personām
(gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem), kuras legāli maksā
nodokļus no vidējām algām un algām, kas ir augstākas par vidējo
algu valstī. Ieviešot diferencētu neapliekamo minimumu, tā administrēšanas izmaksas pieaugs.
Pieņemot izsvērtu lēmumu NTSP ietvaros, kur darba devēju
un darba ņēmēju pārstāvji konsultē valdību par privātā sektora
ekonomiskajām iespējām realizēt kādu no valdības piedāvātajām
izmaiņām normatīvajos aktos tai skaitā nodokļu politikā, iespēja
šos lēmumus efektīvi ieviest ir daudz augstāka.
Agnese Alksne,
LDDK korporatīvās sociālās atbildības un komunikāciju eksperte

Informācija darba devējiem
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ogres filiāle aicina
darba devējus aktīvāk izmantot piedāvāto iespēju bez maksas
reģistrēt brīvās vakances NVA vakanču datu bāzē.
Darba devējs var reģistrēt brīvo darbavietu jebkurā Aģentūras
filiālē vai pašreģistrācijas ceļā, reģistrējot internetā CV/VP Aģentūras mājas lapā.
Informāciju par brīvo darbavietu Aģentūras filiālei publicēšanai informācijas sistēmā darba devējs var iesniegt personīgi, pa
tālruni, e-pastu, pastu vai faksu.
Reģistrējot brīvo darbavietu Aģentūras filiālē, darba devējs izvēlas veidu, kādā informācija par brīvo darbavietu tiek publiskota
– atklāti, daļēji slēgti vai slēgti.
Atklātā brīvā darbavieta – sludinājumu par brīvo darbavietu izvieto redzamā vietā Aģentūras filiāles telpās, norādot darba devēja
kontaktinformāciju, vai Darba informācijas kabinetos.
Daļēji slēgtā brīvā darbavieta – sludinājumu par brīvo darbavietu izvieto redzamā vietā Aģentūras filiāles telpās vai Darba informācijas kabinetos, neuzrādot darba devēja kontaktinformāciju,
kontaktinformāciju nodod tikai piemērotiem pretendentiem.
Slēgtā brīvā darbavieta – sludinājumu par brīvo darbavietu nepublisko, bet veic piemērotu pretendentu atlasi.
Saņemtā informācija par brīvo darba vietu tiek ievadīta vienotā Aģentūras informācijas sistēmā un ir pieejama visās Aģentūras filiālēs un, ja darba devējs piekrīt publicēšanai, brīvā darba
vieta ir pieejama arī internetā CV/VP Aģentūras mājas lapā un

Eiropas darba mobilitātes portālā Eiropas Komisijas mājas lapā
(http://ec.europa.eu/eures/), kā arī var tikt pārpublicēta citos vakanču portālos, kuri to rakstveidā ir saskaņojuši ar Aģentūru.
Galvenā informācija, kas nepieciešama, lai
vakanci reģistrētu:
darba devēja nosaukums;
darba devēja darbības nozare;
pieteiktais vietu skaits;
profesija/specialitāte;
izglītības līmenis;
darbības joma;
alga, Ls;
darbavietas adrese (pilsēta, novads, pagasts);
darba devēja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, tālrunis,
e-pasts, fakss);
pieteikšanās veids (e-pasts, tālrunis);
datums, līdz kuram vakance ir aktuāla;
slodze;
darba veids (līgums uz nenoteiktu laiku, noteiktu laiku
vai sezonas darbs).
Kontaktpersona NVA Ogres filiālē:
Daiga Torstere – Tālr.: 65047099, mob. Tālr. 20260140,
e-pasts: Daiga.Torstere@nva.gov.lv, fax. 65022733
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SIA „Ķeguma Stars” informē par
darbībām komunālo parādu atgūšanai
SIA „Ķeguma Stars” apsaimnieko 25 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķegumā un Ķeguma novada Rembatē, sniedz ūdensapgādes un/vai siltumapgādes pakalpojumus dzīvojamo māju pārvaldniekiem, uzņēmumiem un individuāliem klientiem. Uz 2013.
gada 28.februāri SIA „Ķeguma Stars” kopējā parāda summa par
komunālajiem pakalpojumiem sasniedz 187 153.34 LVL, no tā
daudzdzīvokļu dzīvojamo namu parādi par saņemtajiem pakalpojumiem (LVL):
Dzintaru iela 1, Ķegums
Komunālā iela 1, Ķegums
Lāčplēša iela 3, Ķegums
Liepu aleja 1, Ķegums
Liepu aleja 1a, Ķegums
Liepu aleja 2, Ķegums
Liepu aleja 4, Ķegums
Liepu aleja 6, Ķegums
Ogres iela 2, Ķegums
Ogres iela 4, Ķegums
Ogres iela 6, Ķegums
Skolas iela 1, Ķegums
Skolas iela 2, Ķegums
Skolas iela 3, Ķegums
Skolas iela 4, Ķegums
Skolas iela 5, Ķegums
Skola iela 7, Ķegums
Skolas iela 9, Ķegums
Skolas iela 11, Ķegums
Smilšu iela 2, Ķegums
Smilšu iela 4, Ķegums
Smilšu iela 6, Ķegums
Staru iela 4, Ķegums
Staru iela 6, Ķegums
Staru iela 8, Ķegums
Staru iela 10, Ķegums
Staru iela 12, Ķegums
Ķeguma iela 2, Rembate, Rembates pag.
Ķeguma iela 4, Rembate, Rembates pag.
Ķeguma iela 6, Rembate, Rembates pag.
Ķeguma iela 8, Rembate, Rembates pag.
Ķeguma iela 8a, Rembate, Rembates pag.
Liepu iela 1, Rembate, Rembates pag.
Liepu iela 3, Rembate, Rembates pag.
„Puscelītes”, Rembate, Rembates pag.
„Vecķervāni”, Rembate, Rembates pag.
„Ziemeļu tālā pievadstacija”, Rembates pag.

385.28
0.00
0.00
2 676.60
1243.01
0.00
0.00
0.00
9 641.28
0.00
709.12
2580.21
0.00
0.00
1 500.00
0.00
-0.95
7 970.64
2 000.00
5 274.93
9 457.37
12 159.38
16 966.28
8 548.47
3 784.66
23 167.51
32 839.62
5 175.80
2 863.56
7 665.19
3 150.31
2 514.94
5 107.56
2 030.33
429.08
0.00
381.63

Sistemātiski tiek veikts darbs ar parādniekiem, zvanot, rakstot uz e-pastiem, izsūtot atgādinājumus pa pastu par parādsaistību
savlaicīgu izpildi, informējam par sociālo palīdzību, ko var sniegt
pašvaldība. Apzinoties šī brīža ekonomisko situāciju, SIA „Ķeguma Stars” piedāvā dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem, kuriem ir
uzkrājies parāds, iespēju vienoties par parāda pakāpenisku apmaksu bez soda procentu par maksājuma kavēšanu aprēķināšanas. Intensīvs darbs ir devis rezultātus, un daļa parādnieku ir atsaukušies,
noslēdzot vienošanās par parāda pakāpenisku apmaksu.

Diemžēl ir parādnieki, kuri ignorē šos brīdinājumus, SIA „Ķeguma Stars” nākas sniegt prasību tiesā par komunālo maksājumu
parāda un ar tiesvedību saistīto izdevumu piespiedu piedziņu.
Tiesvedības tiek uzsāktas pret parādniekiem, kuri uzkrājuši lielas
parādu summas. SIA „Ķeguma Stars” uzsākto tiesvedību skaits ar
katru gadu pieaug. Katras tiesvedības uzsākšana vienmēr iepriekš
tiek rūpīgi izvērtēta, jo katra tiesvedība prasa arī papildus izmaksas uzņēmumam. Iesniedzot prasību tiesā, SIA „Ķeguma Stars” no
saviem naudas līdzekļiem apmaksā valsts nodevu un ar tiesāšanos saistītos izdevumus, kurus ar tiesas spriedumu tiesu izpildītājs
piedzen no parādnieka, tāpēc SIA „Ķeguma Stars” aicina neatlikt
parāda jautājuma risināšanu, lai lieta nenonāktu tiesā un tādējādi
parāda apjoms nepalielinātos. Parādniekiem jāņem vērā, ja parāds
un tiesāšanās izdevumi netiek apmaksāti līdz brīdim, kad izpildu
raksts tiek iesniegts zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei, tad parādniekam jārēķinās arī ar tiesu izpildītāja izdevumiem. Ja zvērināts tiesu izpildītājs uzsāk izpildu lietu, bet dzīvokļa īpašniekam
nav naudas līdzekļu un kustamas mantas, tad tiek vērsta piedziņa uz nekustamo īpašumu, kas nozīmē, ka dzīvoklis tiek pārdots
izsolē.
Daļa iepriekšējo gadu tiesvedību piespriesto parādu summas ir
atgūtas. Uz 01.03.2013. ir aktīvi 24 tiesu spriedumi par komunālo
maksājumu un ar tiesvedību saistīto izdevumu parāda piedziņu par
kopējo summu 70582.18 LVL, kas ir nodoti zvērinātiem tiesu izpildītājiem ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto parādu piedziņai
no parādniekiem dzīvojamajās mājās:
Ķeguma ielā 2, Rembatē, – 1 spriedums, par 3278.35 LVL piedziņu;
Ķeguma ielā 4, Rembatē, – 1 spriedums, par 897.56 LVL piedziņu;
Liepu ielā 3, Rembatē, – 1 spriedums, par 277.41 LVL piedziņu;
Ogres ielā 2, Ķegumā – 3 spriedumi, kopā par 8301.34 LVL piedziņu;
Skolas ielā 9, Ķegumā – 2 spriedumi, kopā par 4843.76 LVL piedziņu;
Smilšu ielā 2, Ķegumā – 1 spriedums, par 1626.14 LVL piedziņu;
Smilšu ielā 4, Ķegumā – 1 spriedums, par 3827.18 LVL piedziņu;
Smilšu ielā 6, Ķegumā – 2 spriedums, kopā par 10260.10 LVL piedziņu;
Staru ielā 4, Ķegumā – 3 spriedumi, kopā par 8515.06 LVL piedziņu;
Staru ielā 10, Ķegumā – 4 spriedumi, kopā par 11682.16 LVL piedziņu;
Staru ielā 12, Ķegumā – 5 spriedumi, kopā par 17073.12 LVL piedziņu;
Līdz 2013.gada maijam ir paredzētas vēl septiņas tiesas sēdes
ar SIA „Ķeguma Stars” prasību par parāda piedziņu no dzīvokļu
īpašniekiem, kuriem pieder vai piederēja dzīvokļu īpašumi Staru
ielā 12, Staru ielā 4, Staru ielā 6, Skolas ielā 9, Smilšu ielā 4, Ķegumā.
Par maksājumu kavēšanu joprojām tiks aprēķināti soda procenti, jo apmaksas termiņš ir pietiekams – līdz nākamā mēneša 27.
datumam, lai varētu iedzīvotājs saplānot savus maksājumus.
SIA „Ķeguma Stars” aicina iedzīvotājus, kuriem ir komunālo
maksājumu parādi, vērsties pie apsaimniekotāja un komunālo pakalpojumu sniedzēja, lai kopīgi meklētu risinājumus to apmaksai.
Pateicamies visiem klientiem, kuri godprātīgi un laicīgi
apmaksā rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem.
SIA „Ķeguma Stars”

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumiem Ķegumā
SIA „Ķeguma Stars” ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 2013. gada 8. februārī noslēdza līgumus par daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku Staru ielā 4, 10 un 12, Ķegumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem programmas „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros.
Šobrīd tiek meklēti avoti, lai iegūtu nepieciešamos finanšu līdzekļus šo projektu realizācijai.
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Nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadā
2013. gada nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) aprēķina un maksāšanas paziņojumu
izsūtīšanas termiņā 15.02.2013. lielākā daļa
Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi pabeigušas
nodokļa aprēķinu un izsūtījušas maksāšanas paziņojumus. Aprēķinātā NĪN apjoms
uz šo datumu sastāda 98% no 2012. gada
aprēķina summas.
NĪN likuma grozījumi, kurus Saeima
pieņēma 2012. gada pašās beigās, ļāva pašvaldībām savā teritorijā noteikt atšķirīgu
nodokļa likmi, salīdzinot ar likumā noteikto, ar mērķi veicināt teritorijas un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī ievērot sociālo
taisnīgumu. Lai šādus mērķus sasniegtu ar
pašvaldības speciāli noteiktu NĪN politiku,
ir nepieciešama nopietna un vispusīga situācijas analīze un atbildīgi lēmumi. Diemžēl
pašvaldībām laiks situācijas analīzei praktiski nebija un tādēļ gandrīz visas pašvaldības 2013. gadā atšķirīgas NĪN likmes savā
teritorijā nenoteica. Pašvaldības, pieņemot vai nepieņemot saistošos noteikumus,
2013. gada NĪN aprēķinā izmantoja citus,
nodokļa apjomu ietekmējošus instrumentus, tādus kā nodokļa apjoma pieauguma ie-

robežojums (NPI), dzīvojamo māju palīgēku aplikšana ar NĪN un vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves jeb grausta aplikšana ar paaugstinātas
likmes NĪN. Šo instrumentu izmantošanas
kopsavilkums ir sekojošs: No 119 Latvijas
pašvaldībām saistošos noteikumus (SN)
par 2013. gada NĪN piemērošanu ir izdevušas 109 pašvaldības. Tajās 10 pašvaldībās,
kurās nav izdoti SN, netiek piemēroti NPI
un dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība
pārsniedz 25m2, tiek apliktas ar nodokli.
NPI netiek piemērots arī 18 pašvaldībās,
kuras to noteikušas SN. 77 pašvaldībās tiek
piemērots NPI 25% apmērā, 3 pašvaldības
piemēro citus NPI apmērus – 5%, 10%,
75%. Savukārt, 0% NPI noteikts 11 pašvaldībās, kas nozīmē, ka pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas NĪN
apmērs atsevišķi par katru zemes vienību
nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas
gadam aprēķināto nodokļa apmēru. Palīgēkas ar nodokli neaplikt paredzējušas 94 pašvaldības. No tām 2 pašvaldībās palīgēkas ar
NĪN bija apliekamas 2012. gadā.
Likumā par NĪN ir noteikti nodokļa

Kā rīkoties gripas vai
citu akūtu vīrusu
saslimšanu gadījumā?
1. Jāpaliek mājās
Saslimšanas gadījumā paliec mājās un ārstējies: nedodies uz darbu un citām sabiedriskām vietām, jo tā apdraudēsi gan sevi
(jo gripa ir „jāizguļ”), gan apkārtējos, kurus arī vari inficēt!
2. Jāzvana ģimenes ārstam vai uz ģimenes ārsta
praksi jau pirmajā saslimšanas dienā
Vislabāk ar savu ārstu vispirms sazinies telefoniski, nevis uzreiz
dodies slims uz ārsta praksi. Tā Tu noskaidrosi, kāda ārstēšana jāuzsāk nekavējoties, lai pašārstējoties nepasliktinātu savu veselības
stāvokli. Pa tālruni, precizējot Tavu veselības stāvokli, ārsts ieteiks,
kā tālāk rīkoties: vai doties uz ārsta praksi (katru dienu ģimenes ārsta
praksē ir paredzēts laiks akūtiem pacientiem) vai smagākas saslimšanas gadījumā būs nepieciešama ārsta vizīte uz mājām.
Atceries, gripas epidēmijas laikā valsts apmaksā ģimenes ārsta
mājas vizīti pie gripas slimnieka. Pacientam par to jāsamaksā
Ls 2 pacienta iemaksa (izņemot no pacienta iemaksām atbrīvotajiem iedzīvotājiem: bērniem, I grupas invalīdiem u.c.; visus
skati www.rindapiearsta.lv bukletā „Mans ģimenes ārsts”).
Laikā, kad ģimenes ārsts nestrādā, vari saņemt mediķa padomu,
zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 (darbdienās:
plkst.17.00-8.00; svētkos un brīvdienās visu diennakti).
Pēc medicīniskās palīdzības vari vērsties arī pie dežūrārstiem.
Dežūrārsti var izrakstīt ārstniecībai nepieciešamos medikamentus,
kā arī iestādes darbības teritorijā nodrošina mājas vizītes. Ar iestādēm, kurās ir pieejami dežūrārsti, vari iepazīties Nacionālā veselības
dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv
Maldīgi ir uzskatīt, ka ārstēšanu gripas saslimšanas vai saaukstēšanās gadījumā var nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības
brigāde. Tā ir aprīkota tā, lai palīdzētu dzīvībai bīstamās situācijās.
Un tajā strādājošie mediķi nevar sniegt palīdzību, kas saistīta ar gripas vai citu augšējo elpceļu vīrusu infekciju ārstēšanu (piemēram,

apjoma samazinājumi (atvieglojumi) trūcīgiem NĪN maksātājiem, kā arī, sākot ar
2013. gadu, maksātājiem ar daudzbērnu
ģimenēm. Pašvaldības ar saviem SN var
šo NĪN maksātāju kategoriju paplašināt, ko
vairums pašvaldību ir arī izdarījušas.
Jau vairākus gadus NĪN maksātājiem
portālā www.epakalpojumi.lv ir pieejama
vispusīga informācija par saviem nekustamiem īpašumiem visās Latvijas pašvaldībās,
to nodokļiem, maksāšanas paziņojumiem,
maksājumiem, kā arī nodrošināta iespēja
nodokli apmaksāt un pieteikties maksāšanas
paziņojuma elektroniskai piegādei. Katru
gadu, sagatavojot visiem NĪN maksātājiem
nodokļa maksāšanas paziņojumus papīra
formā un piegādājot tos norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un,
protams, arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos
resursus var ietaupīt, NĪN maksātājiem atsakoties no maksāšanas paziņojuma piegādes papīra formā, to aizstājot ar maksāšanas
paziņojumu elektronisku piegādi. Pašreiz
šādu iespēju izmanto tikai nedaudz vairāk
kā 4% NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu
maksātājus aktīvāk izmantot šo iespēju!

nevar izsniegt nepieciešamās zāles vai izrakstīt receptes).
3. Atbilstoši ģimenes ārsta norādēm, ārstēšanās
jāuzsāk jau pirmajā saslimšanas dienā
Ja ārstēšana nav uzsākta savlaicīgi, var rasties gripas komplikācijas, piemēram, pneimonija, sirds asinsvadu sistēmas saslimšanas
vai citu jau esošo hronisku slimību paasinājumi u.c.
Kā rīkoties gripas vai citu akūtu vīrusu saslimšanu gadījumā?
Svarīgi!
● Gripas simptomi: pēkšņs slimības sākums; galvassāpes; drudzis; paaugstināta temperatūra; kaulu “laušanas sajūta’’; aizlikts deguns bez iesnām un sauss, rejošs klepus.
● Augšējo elpceļu vīrusu infekcijas, tajā skaitā gripa, ir saslimšanas, kas lielākoties ārstējamas mājās (ģimenes ārsta uzraudzībā).
● Gripas ārstēšana: gripas gadījumā ģimenes ārsts var izrakstīt
pretvīrusu recepšu medikamentus, kas palīdz efektīvi ārstēt gripu,
kā arī citus medikamentus simptomu mazināšanai (piemēram, zāles
temperatūras pazemināšanai). Pretvīrusu medikamenti jāsāk lietot
pēc iespējas ātrāk (pirmajā, vēlākais otrajā saslimšanas dienā), tāpēc ir tik svarīgi sazināties ar savu ārstu, tiklīdz izjūti saslimšanas
pazīmes.
● Gripas gadījumā jādzer daudz šķidruma, jāievēro miers, kā
arī jālieto medikamenti gripas simptomu mazināšanai, ko nozīmējis
ārsts. Slimnieks jānodrošina ar atsevišķiem vai vienreizlietojamiem
traukiem.
● Saslimšanas laikā veselības stāvoklis īpaši uzmanīgi jāuzrauga
grūtniecēm, cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām (plaušu un sirds
slimībām, cukura diabētu, arteriālo hipertensiju u.c.), pacientiem
vecākiem par 65 gadiem un bērniem vecumā līdz 3 gadiem, kā arī
vientuļiem cilvēkiem, kuri paši sevi nevar apkopt.
● Pazīmes, kas var liecināt par gripas komplikācijām:
- samaņas traucējumi un/vai krampji,
- sīki asinsizplūdumi uz ķermeņa,
- deguna asiņošana,
- dezorientācija,
- pēkšņs, izteikts elpas trūkums,
- pēkšņas sāpes krūtīs.
Šajā gadījumā nekavējoties atkārtoti jāsazinās ar savu ģimenes
ārstu vai jāzvana neatliekamajai medicīniskai palīdzībai – 113!
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Sporta diena
„Rūķu šļūciens”
Sestdien valsts karogs pie muzeja liecināja, ka birzgalieši,
netieši sveikdami kaimiņus – Igaunijas valsts dibināšanas 95. gadadienā, sporta dienu „Rūķu šļūciens” aizvadīs ziemeļnieciskās
noskaņās. Šoziem, pateicoties vietējā uzņēmēja Andra Baloža entuziasmam, parkā var slēpot viņa izveidotajā, rūpīgi koptajā, pēc
atkušņiem sakārtotajā trasē, kas vakaros ir apgaismota. Visatsaucīgāk to novērtējušas dāmas, jo 2011. gadā, kad notika pirmais
„šļūciens”, startēja tikai divas drosmīgākās, tad šogad līdzjutēji
aplaudēja deviņām dažādu paaudžu slēpotājām. Distancē bija arī
biatlona elementi. Varēja izvēlēties – šaut vai mērķus „ uzveikt” ar
bumbiņām. Samanta Mitrovska, Dzintra Teika un Vija Arāja izcīnīja medaļas par visbiatloniskāko startu, bet bez balvām nepalika
arī Ērika Apine, Sandra Siliņa, Iveta Hamrika, Lita Baginska, Inga
Šteina, Gunta Niedra.
Pat sekundes simtdaļās protokolā ierakstīti laiki, kā finišējuši
ragaviņu vilcēji, kuri, cenšoties nenokrist, veica līkumotu distanci. Prieks, ka šajā disciplīnā startēja 19 dalībnieki. Bērniem bija
iespēja arī izmēģināt, kā ir pirmoreiz likt pie kājām slēpes. Draudzīgā atmosfērā pieaugušie palīdzēja pieregulēt lamatiņas, tikt uz
kājām pēc pirmajiem kritieniem. No Ričarda Ziemeļa, Samantas
Ziemeles, Raivja Gudraiša, Klāva Kozlova, Haralda Puķes centās
neatpalikt arī Ēriks Strods, Laura Millere, Olafs Liberts, pat Agris
Eglītis, kuram tikai 4 gadi.
Gaisā jau smaržoja Sarmītes Pikaļevas vārītā zupa, kad pakrietns pulciņš dāmu devās pirmajā pastaigā, lai apgūtu pareizas

nūjošanas iemaņas.
Vīriem vajadzēja veikt 5 apļus, 4 reizes iegriezties arī šautuvē.
Visprecīzākā acs un drošākā roka bija trases veidotājam, slēpošanā ātrāka bija jaunība. Bet godīgi nopelnītas medaļas visiem –
Jānim Siliņam, Gundaram Apinim, Andrim Pikaļevam un Andrim
Balodim.

Ragaviņu vilkšanas sacensības

Dalībnieku un atbalstītāju reģistrācija atspoguļoja, ka ziemas
sporta dienas izskaņā 83 birzgalieši piedalījās izlozē. Uzņēmējs
Gundars Apinis lai stimulētu pagasta ļaužu sportisko garu dāvināja
kartes sporta inventāra iegādei. Par to īpašniekiem izlozē kļuva
Iveta Hamrika, Evita Reinsone un Ronalds Puķe. Ar apetīti baudot
gardo zupu, birzgalieši apsveica paši sevi, draugus, kaimiņus, ka
pārvarējuši kūtrumu un uzdāvinājuši sev skaistu dāvanu – dažas
aktīvas stundas svaigā gaisā.
D.Melnūdre (pārpublicēts no OVV)

Ķeguma Tautas nams aicina jaunās māmiņas uz „Māmiņu forumu”!

Ķeguma Tautas namā katru trešdienu plkst. 11:00 notiek „Māmiņu forums”, kurā satiekas jaunās māmiņas kopā ar savām atvasītēm, lai izrautos no mājas rutīnas, noskaidrotu sev interesējošus
jautājumus, uzzinātu ko jaunu. Māmiņām rodas iespēja palīdzēt
vienai otrai, kaut vai ar labu padomu un nepieciešamām lietām
bērniņiem.
Vēlamies jauno māmiņu pulku paplašināt, lai varētu veidot saturīgus pasākumus, aicināt ārstus, fizioterapeitus un citus speciālistus, kas varētu palīdzēt bērnu kopšanas un attīstības jautājumos.

Ir notikušas pirmās trīs „Māmiņu foruma” tikšanās reizes. Vienā no tikšanās reizēm uz sarunu aicinājām Ķeguma pirmskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” vadītāju Sanitu Tošenu, kura atbildēja
uz māmiņu jautājumiem un stāstīja par bērnudārza darbību un nākotnes plāniem. Katrā „Māmiņu foruma” tikšanās reizē Ķeguma
Tautas nama foljē ir piepildīts ar mazuļu pirmajiem transportlīdzekļiem, dzirdamas māmiņu un bērnu čalas.
Uz tikšanos Ķeguma Tautas namā!

Ai kājiņas, ai kājiņas
Dancot gribu, dancot gribu...

aizņēmāmies no citiem kolektīviem, kuri
ar lielāko prieku izpalīdzēja. Tagad mums
jau ir pašiem savas štātes, par kurām esam
no sirds pateicīgi Ķeguma sieviešu klubam
Ķeguma saulespuķes, kura paspārnē tiek
realizēts projekts „Ceļā uz Dziesmu svētkiem”, kuru atbalsta PPP biedrība „Zied
Zeme”. Nu esam sapucēti un ar godu varēsim 24. martā kāpt uz Lielvārdes kultūras
nama skatuves, kur notiks Ogres apriņķa
deju kolektīvu skate. Skatē tiks vērtēta deju
kolektīvu gatavība Dziesmu un deju svētkiem šovasar. Ļoti vēlamies piedalīties šajos svētkos, tāpēc aicinām visus, Ķeguma
patriotus, 24. martā turēt par mums īķšķi,
lai izdodas nodejot tā, ka viss Ķegums var
ar mums lepoties ne tika šeit Ķegumā, bet
arī uz lielās Dziesmu un deju svētku skatuves jūlijā XXV Dziesmu un Deju svētkos.
Tāpat liels paldies Ķeguma pašvaldībai
par atbalstu organizatoriskos jautājumos
gan atbalstot mūs ar transportu, gan nodrošinot telpas mēģinājumiem.

Bet kā tu viens dancosi un kur? Nav jau
nemaz tik daudz senioru deju kopu, kuras
pieņemtu katru dancot gribētāju. Un Ķegumā vispār nav senioru tautas deju kolektīva.
Citās pilsētās un pat pagastos ir – mums
nav. Vai mēs sliktāki? Nē! Kas cits atliek?
Jāorganizē pašiem savs kolektīvs.
Domāts darīts. Izveidojās iniciatoru
grupiņa ar Neldu Sniedzi priekšgalā, kura
mudināja veidot senioru deju kopu Ķegumā. Tā sākām apzināt potenciālos dejotājus
un aicinājām piebiedroties. Pie mūsu deju
kolektīva šūpuļa kā mamma un krustmāte
stāvēja klāt ilggadējā deju kolektīvu vadītāja Mirdza Dzerkale, kura mūs atbalsta
un palīdz ar savu padomu. Vai tā bija sagadīšanās, vai likumsakarība, ka Ķeguma
kultūras dzīves vadību uzņēmās vadīt Dace
Māliņa – jauna enerģiska meitene, kura ar
lielu pietāti un cieņu izturējās pret mūsu
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vēlmi dejot. Un tā pienāca pagājušā gada
20.augusta pēcpusdiena. Par lielu brīnumu mums pašiem, sanācām diezgan liels
pulks dancot gribētāju. Dace mūs iepazīstināja ar Juri Driksnu, kurš pēc samērā liela
pārtraukuma atkal uzņēmās deju kolektīva
vadību. Nopētījis mūs visus pēc kārtas,
iepazinies ar katru atsevišķi viņš noteica:
„Jūs izskatāties ļoti skaisti.” Hm, kas par
komplimentu! Un tas taču arī stimuls, darīt
visu, lai izskatītos vēl skaistāki. Kas cilvēku padara skaistu? Stalta stāja, mirdzums
acīs. Un to dara deja. Dejojot nejūti gadu
nastu, kura vienam otram no mums jau ir
krietni pāri sešdesmitiem. Bet sirds? Sirds
vēl tīri mundra... Nu jau apgūti pirmie nedrošie deju soļi, pirmās dejas. Jau nodejots
četros koncertos – Birzgalē, Ķekavā, Berģos un Salaspilī... Sākumā mums nebija ne
tērpu, ne apavu, izlīdzējāmies kā mācējām,

Inese Marcinkiana,
Ķeguma Tautas nama vadītāja

Senioru deju kolektīva Ķegums vārdā,dejotāja
Alda Bērziņa

2013. gada marts

Grupa Blitze
prezentē jaunu singlu
Pavasaris nav aiz kalniem un mūsējie grupa Blitze - ar vienu šāvienu trāpījusi diviem zaķiem, laižot klajā jauno singlu „To
Kā Nav” un tā video versiju.
Pirms singla prezentācijas grupas Blitze solists Arvīds Berķis teica: „Ja tā padomā - nav nemaz slikti apzināties to, kā nav,
jo tikai tad Tu vari sākt darīt visu, lai Tev
tas būtu!” Jā, gan – tu vari smaidīt, baudīt,
klusēt, just! Tieši par to, un ne tikai, vēsta
jaunais muzikālais pārsteigums, ko grupa
uzdāvināja saviem klausītājiem 1.marta
vakarpusē Rīgā, kultūras bārā Sapņi Un
Kokteiļi.
Stundu pirms prezentācijas, kad nelielā
stresiņā tika skaņoti instrumenti, veikti pēdējie sagatavošanās darbi un iemēģinātas
balsis, palēnām saradās grupas Blitze draugi, ģimenes, kolēģi, atbalstītāji un preses
pārstāvji, taču skaitliski lielākais pārsvars
bija tieši fotogrāfu frontē.
Īsi pirms pasākuma sākuma ar savu
ierašanos apžilbināja dziedātāji Roberto
Meloni, Agris Semēvics, Igors Linga, Juris
Millers, aktieris Andris Bulis, Nikolajs Puzikovs, dziedātāja Laura Raila, Jenny May,
O’Kartes Skatuves mūziķi – Košā, Lenijs.
Atbalstītāju pulkam pievienojās arī grupas
Tumsa menedžeris Mareks Bērents un solists Valters Frīdenbergs, kas ir labi grupas
Blitze draugi un padomdevēji.
Mājīgajā Sapņi Un Kokteiļi atmosfērā,
kur siltās gaismās zaigoja sarkanvīna glāzes, smaidīja bārmeņi, čaloja tauta un fonā
skanēja grupas Blitze dziesmas, bet katrā
logā pretī zibināja grupas fotogrāfiju slaidšovs, laiks paskrēja ātri un lielais notikums
varēja sākties!

nieks Kārlis Paukšte, vārdu autori – Kārlis
Paukšte un Arvīds Berķis, dziesmas producents – Aldis Zaļūksnis (Midis). Videoklipa
autors - studijas „Pilotazh” ( Krievija, Maskava) režisors un producents Vladislavs
Netika runāts daudz, tikai pateikts gal- Ščepins, kas pirms pāris gadiem veidoja vivenais – paldies visiem, kas ieradušies, nu deo grupas „Tumsa” dziesmai „Максимум
ты”, ko izpildīja Mārtiņš Freimanis un Jūtik sāksim!
Pirmais vakara pārsteigums bija lija Čičerina.
O’Kartes Skatuves spilgtās personības,
Grupas blitze singlogrāfija
dziedātājas Košās uzstāšanās. Patiesi, paGrupa Blitze laidusi klajā septiņus
tīkams skats un atzīstama izpildījuma
singlus – „Bibliotekārs”, „Segā ietinies”,
kvalitāte!
Drīz vien uz skatuves kāpa pati grupa „Stāsts savādāks”, „Hop!”, „No griestiem
Blitze ko kājās stāvošais pūlis bija gaidī- atspēries”, „Kamēr zeme griezīsies” un
juši visvairāk. Šis bija otrais pārsteigums „Laiks”. Jāpiebilst, ka visi minētie sinun arīdzan „vakara nagla”, protams, jo tika gli pabijuši kādā no Latvijas ietekmīgāko
prezentēta dziesma To Kā Nav un tās video dziesmu un radio topiem – radio SWH,
klips, ko skatītāji atzinīgi novērtējuši, sauca Latvijas radio 2, Kurzemes radio, radio Valmiera, Super FM, Radio 1, Latvian Airplay
pēc atkārtojuma.
Aplausiem negribīgi norimstot, grupa Top 50, Muzikālā Banka, Mikrofona aptauBlitze teica lielo paldies Norčam (visi zinot, jas gada Top 50 u.c.
Pēdējo gadu laikā grupa Blitze aktīvi
par ko runa), Berga Foto, Marekam Bērentam, Vladam Ščepinam, Gatim Saukānam, koncertējusi ne tikai Latvijā – Rīgā, JelgaKatrīnai, kā arī visiem saviem draugiem un vā, Līvānos, Ventspilī un citās pilsētās, bet
arī ārpus Latvijas. Jāatzīst, ka pozitīvām
atbalstītājiem!
Kad visa sanākusī publika bija baudīju- izjūtām uzlādēts top katrs, kuram laimējies
si cienastu, klausījušies dziesmas, atkārtoti klātienē piedalīties lielajā, enerģiskajā, skaskatījušies video, bet fotogrāfi kāri ķēruši nīgajā un draudzīgajā muzikālajā piedzīvopikantākos mirkļus, sekoja trešais vaka- jumā, kas saucas – grupas Blitze koncerts!
Grupas Blitze sastāvs – Arvīds Berķis
ra pārsteigums – saruna ar kādu slavenību
ārzemēs, kas norisinājās ar skype palīdzību. (vokāls un ideju ģenerēšana), Arnis GrīnLiels bija pārsteigums, redzot, ka „lielā sla- bergs (basģitāra un tehnikas guru), Kārlis
venība” ir neviens cits, kā Anglijā dzīvojo- Paukšte (sitamie un citi instrumenti), Midis
šais skandalozais o’kartietis Ivars Kļaviņš! jeb Aldis Zaļūksnis (ģitāra un producēšana).
Sīkāka informācija par grupu, jaunākās
Vājo internet – sakaru dēļ sarunas lielākā
daļa bija tikai minama, taču pašu galveno dziesmas, fotogrāfijas, video un koncertu
klausītāji uztvēra – abpusējiem sveicieniem apskats:
http://www.facebook.com/MusicBlitze
un apsveikumiem (jo Ivaram 1.martā vārda
http://www.draugiem.lv/_blitze_
diena), sekoja Ivara veltītā dziesma grupai
Seko grupai Blitze:
Blitze par godu jaunā singla prezentācijai.
http://twitter.com/#!/_Blitze_
Taču nu, par pašu galveno – par dziesGrupas draugs Katrīna Rotgalve
mu! Mūzikas autors ir grupas Blitze bundzi-

Biedrības „Birzgales Attīstības Centrs”
februāra ziņas!
Turpinot janvāra mēneša aktivitātes, februārī Birzgales jauniešu centra telpās tika organizēta pirmā tikšanās Birzgales pamatskolas jauniešiem. 9. februārī plkst. 16:00 tika organizēt pirmais
jauniešu forums pamatskolas skolēniem. Foruma organizatorisko
lomu uzņēmās Baiba Petrovska, jo ikdienā Birzgales pamatskolā
strādā tieši ar šiem jauniešiem. Foruma laikā pamatskolas jauniešiem bija jāatbild un jāsniedz idejas uz tādiem pašiem jautājumiem, kā pirmā jauniešu forumā 19. janvārī.
Uz jautājumu, „KO MĒS VĒLAMIES?” jaunieši atbildēja
šādi: Bruģētu celiņu uz jauniešu centru, velostatīvus pie jauniešu
centra, galda spēles, kājslauķi, mīksto paklāju maziem bērniem,
attīstošās rotaļlietas maziem bērniem, stabila nojume (vasaras aktivitātēm), ledusskapi, mikroviļņu krāsni, dzeramā ūdens aparātu,
pakaramos virsjakām, puķes, dīvānus, pufus, TV, mūzikas centru,
spoguli, pannas un katlus, lai varētu sarīkot tematiskos kulinārijas
vakarus, pie durvīm mirgojošu zīmi ar uzrakstu “Jauniešu centrs”,
darbojošu kamīnu, novusa un biljarda galdu, foto sienu, kurā izkārtu fotogrāfijas no visiem JC pasākumiem.
Uz jautājumu, „KĀDUS PASĀKUMS MĒS VĒLAMIES?”
jaunieši ģenerēja idejas par to, kādus pasākumus vēlētos sarīkot

tieši jauniešu centrā. Foruma rezultātā tika apkopotas šādas idejas: pankūku vakars, dzīvnieku tēlu ballīte, vampīru ballīte, picu
cepšanas vakars, dažādi kulinārijas tematiskie vakari, 90’to ballīte, sirsniņ ballīte, filmu vakari, jauno biedru iesvētīšanas ballītes,
brīvdabas kino (vasarā), biedru kopīga pasēdēšana pie ugunskura
ar desiņu cepšanu (vasarā), pārgājiens, ekskursijas, hokeja skatīšanās vakari. Kā redzam, jauniešiem ideju netrūkst, atliek vien
realizēt un to jaunieši pierādīja jau nākamās nedēļas sestdienā,
16.februārī, kad par godu Valentīndienai saorganizēja sirsniņ ballīti! Jaunieši paši bija parūpējušies par telpas noformējumu, mūziku
un dažādām atrakcijām. Lielu enerģiju pasākuma organizēšanā un
norisē ieguldīja Baiba, kura palīdzēja gan organizatoriskajos jautājumos, gan arī darbojās kopā ar jauniešiem ballītes laikā. Liels
paldies!
Trešais jautājums par ko diskutēja jaunieši bija „KĀ MĒS VARAM SEVI PIERĀDĪT?”. Jauniešiem radošu domu netrūka un
rezultātā radās daudzas ļoti labas idejas: dažādas pavasara talkas,
palīdzēt veciem cilvēkiem saskaldīt un sanest malku, Birzgales
daudzstāvu māju kāpņutelpu slaucīšana, pirms Jāņiem palīdzēt
sakopt un izdekorēt Rūķu parku, palīdzēt organizēt sporta spēles
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Birzgales pagasta jauniešiem, izrotāt Birzgales pamatskolas zāli un Jauniešu Centru
pirms dažādiem svinīgiem pasākumiem,
jauniešu centra biedru rīkots tirdziņš (ienākumi centra attīstībai), popielas organizēšana, radošais konkurss Birzgales pamatskolas skolēniem (zīmēšana, dzeja utt.),
labākie darbi ierāmēti un izstādīti jauniešu
centrā, pieturas renovācija u.c.
Kā sacīja foruma organizatore Baiba
Petrovska: „Man liekas, ka visi esam lieli
malači un ļoti daudz labu, perspektīvu ide-

ju izdevies izdomāt, un, cerams, drīzumā majiem rekvizītiem:
daudzas idejas izdosies arī realizēt! Liels
Biedrības “Birzgales Attīstības Centrs”
paldies visiem aktīvajiem, jautrajiem un rekvizīti:
idejām bagātajiem Jauniešu Centra jaunāReģ. nr. 40008181068
kajiem biedriem par kolosālajām idejām
Adrese: Skolas iela 2, Birzgale, Ķegupirmajā forumā!” Pēc foruma norises, tā dama nov., LV-5033
lībnieki pavadīja vairākas stundas, spēlējot
Banka: DNB banka
dažādas galda spēles un vienkārši neformāKods: RIKOLV2X
lā gaisotnē pavadot savu brīvo laiku.
Konta nr. LV77RIKO0002013275720
P.s. Ziedojumu jauniešu centram pārskaitījuma veidā var veikt uz zemāk redza-

Ar cieņu, Jānis Siliņš

Info ĶNZ par pensionāru biedrības dzīvi
Kad tuvojas pavasaris, visi zvirbuļi sāk
čivināt, un arī dažādas sabiedriskās organizācijas sarosās uz gada pārskatiem, savu vadītāju pārvēlēšanām un citām aktivitātēm.
Ķeguma novada pensionāru biedrība
(ĶNPB) ir aktīvi uzsākusi 2013. gadu. Te
būs ieskats šī gada notikušajās aktivitātēs.
16. janvārī notika ĶNPB valdes
sēde, kurā biedrība aicināja kopā
gan visas nevalstiskās organizācijas, gan
domes darbiniekus un deputāti – kultūras
un sporta komitejas vadītāju Līgu Strauss
(kura neieradās), lai pārrunātu ar kultūru
saistītus jautājumus. Ieskatam izraksti, no
šīs sēdes protokola aplūkojami kegums.lv
mājas lapā.
12.02. notika kārtējā biedrības biedru sapulce, kurā valdes
priekšsēdētājs
H.Jaunzems sniedza ziņojumu par biedrības darbību 2012. gadā (ziņojums, aplūkojams kegums.lv mājas lapā) Tika sniegts
arī finansu pārskats un revidenta ziņojums.
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Pēc ziņojumu apspriešanas biedrības darbība tika novērtēta kā laba.
Par cik valde ir nostrādājusi likumā noteiktos 3 gadus, tad notika valdes pārvēlēšanas. No jauna tika ievēlēta praktiski visa
vecā valde, izņemot Liliju Tiltu, kuras vietā
no Tomes ievēlēja Ināru Dreijeri.
Par cik Līvija Reinverte lūdza atbrīvot
viņu no revidentes pienākumiem, tad par
biedrības revidenti tika ievēlētaVija Vollenberga.
Sapulce arī apstiprināja biedrības 2013.
gada darba plānu (aplūkojams kegums.lv
mājas lapā).
18.02. notika pirmā jaunievēlētās valdes sēde. Par Ķeguma
novada pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāju ievēlēts Uldis Ābelis, par viņa
vietnieku H.Jaunzems, abi ar vienpersonīgās pārstāvniecības tiesībām. Pārējo valdes
locekļu pienākumi sadalīti šādi:
Dagnija Berķe – kultūras komiteja,
Pauls Vitka – atbildīgais par transportu
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un saimniecisko darbību,
Vija Cepurīte – kasiere un nūjošanas
grupas vadītāja,
Ināra Dreijere – biedrības grāmatvede
un Tomes nodaļas vadītāja,
Ilga Andrejeva – sekretāre un Rembates
nodaļas vadītāja.
H.Jaunzems arī sniedza informāciju par
LPF domes šīs dienas sēdes rezultātiem.
LPF priekšsēdētāja A.Verze, pamatojoties
ar neciešamu spiedienu uz viņu pēc samilzušā konflikta ar labklājības ministri Viņķeli, atkāpās no amata un dome, pamatojoties
uz LPF statūtiem, par LPF un valdes priekšsēdētāju ievēlēja Andri Siliņu. A.Verze paliek valdes sastāvā un pārzinās gan avīzes,
gan ārējo kontaktu jautājumus. Pēc Jaunzema domām, šī rokāde ir tikai „kosmētiskais
remonts”, bet neizmainīs LPF darba stilu,
kas daudzus LPF biedrus neapmierina.
Informāciju sagatavoja bijušais ĶNPB valdes
priekšsēdētājs H.Jaunzems
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Žetonvakarā – izrāde „Teicējs”
Viens no skaistākajiem un sirsnīgākajiem pasākumiem Ķeguma komercvovirziena vidusskolā ir pagājis – 1. martā 12.b un c.
klases skolēni svinēja savu Žetonvakaru.

Luga „Teicējs” 12-to klašu skolēnu un audzinātāju izpildījumā

12-to klašu audzēkņi svinīgajā daļā

Vakara oficiālā daļā 12 – to klašu audzēkņiem tika svinīgi pasniegti žetongredzeni un klašu albūmi. Žetons ir apliecinājums
piederībai Ķeguma komercnovirziena vidusskolai. Šogad šo simbolisko zīmi saņēma 27 abiturienti. Skolēni sveica savus vecākus,
skolotājus, domes pārstāvi Sandru Čivču un 12.B klases audzinātāju Intu Rūzi un 12.C klases audzinātāju Sarmīti Stalidzāni. 12 – tos,
kā ierasts, sveica 11 – tie. Skolas direktors E.Viņķis un izglītības
speciāliste S.Čivča teica uzmundrinošus vārdus ceļā uz mērķi –
sekmīgu startu eksāmenos, kā arī uzsvēra nepieciešamību izkopt
sevī visas dzīves grūtību pārvarēšanai nepieciešamās prasmes.

Pēc oficiālās daļas visiem bija iespēja noskatīties Egīla Ermansona absurdo lugu „Teicējs” 12 – to klašu skolēnu un audzinātāju
izpildījumā. Luga ir nenopietni nopietns un neticami ticams darbs,
kurā tika uzspridzināta tradicionālā skolas ikdiena. Uzspridzināta,
lai ar nolieguma palīdzību sajustu skumjo paradoksu, kas uzbrūk,
ja audzēknis reālajā pasaules izjūtā ir pāraudzis audzinātāju. Pēc
lugas skolēni cienāja viesus ar našķiem un teica lielu paldies Sandrai Bērziņai – lugas režisorei, bez kuras palīdzības un idejām luga
nebūtu tapusi.
Pēc oficiālās daļas un izrādes 12 – tajiem sākās balle, kurā izdejoties varēja gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki.
Inta Rūze,
12.b klases audzinātāja

Eiropas Mājā – interesanti
Lai arī Latvija Eiropas Savienībā iestājās jau 2004.gada 1.maijā un pēc nepilna
gada mūsu naudas makos atradīsies eiro,
vēl aizvien ir daudz neskaidru jautājumu un
nezināmu faktu, ko tad mums sniedz privilēģija būt vienai no ES 27 dalībvalstīm.
Tieši tāpēc mēs, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas divpadsmito klašu skolēni,
kopā ar mūsu ekonomikas skolotāju Vitu
Spilbergu 29.janvāri devāmies uz Eiropas
Savienības Māju Rīgā, Aspazijas bulvārī
28, lai visu par to uzzinātu.

Ēkā vienuviet atrodas gan Eiropas Parlamenta Informācijas birojs, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Eiropas
Savienības informācijas bibliotēka, kā arī

zināšanu, sarunu un mākslas istabas, kurās
mēs divu stundu garumā saņēmām pieredzējušu speciālistu konsultācijas un atbildes
uz jautājumiem par Eiropas Parlamenta un
Eiropas Komisijas darbu, Latvijas interešu pārstāvniecību ES. Pats interesantākais,
protams, ir tas, ka šajās telpās ikdienā laipni
gaidīts ir ikviens – šeit var piedalīties dažādos pasākumos un konferencēs par Latviju
un ES, piemēram, diskutēt par jaunāka-

jām ES iniciatīvām ekonomikas jomā un
to ietekmi Latvijas ekonomikā, piedalīties
informatīvos semināros, radošās darbnīcās,
apmeklēt kino vakarus, izmantot interneta
pakalpojums vai vienkārši ienākt un iedzert
kafiju.
Iespējams, lielākā daļa no jums jau zina,
ka 9. maijs tiek atzīmēts kā Eiropas diena,
taču kāpēc tieši šajā datumā? 1950.gada
9.maijā Roberts Šūmanis, apzinoties Trešā
pasaules kara draudus, nāca klajā ar deklarāciju, kurā aicināja Beļģiju, Franciju, Itāliju, Luksemburgu, Nīderlandi un Vācijas
Federatīvo Republiku apvienoties, veidojot
Eiropas Ogļu un tērauda kopienu (EOTK),
kas savu darbību uzsāka 1951.gadā.
Bet kā tad radās pats nosaukums Eiropas Savienība? 1957.gadā visas sešas dalībvalstis paplašināja savu darbību un tika
nodibinātas vēl divas kopienas: Eiropas

Ekonomikas kopiena (EEK), kas iedibināja
Muitas savienību un Eiropas Atomenerģijas
kopiena (Euratom) sadarbībai atomenerģijas attīstībā. 1967. gadā līdzšinējās trīs organizācijas (EOTK, EEK un Euratom) tika
apvienotas, izveidojot vienu vienotu – Eiropas kopienu (EK), kuru tikai 1993.gadā
oficiāli aizstāja mums pazīstamā Eiropas
Savienība. Līdz tam klāt bija nākušas vēl 6
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dalībvalstis, kopā veidojot jau divpadsmit.
(Šobrīd ES ir 27 dalībvalstis, bet ar šī gada
1.jūliju pievienosies arī Horvātija.)
Kopumā ES mums sniedz četras brīvības: cilvēku, preču, pakalpojumu un kapitāla pārvietošanās brīvību pāri ES iekšējām
robežām. Ikvienam no mums ir tiesības
ceļot, dzīvot vai strādāt kādā no ES dalībvalstīm. Vienotā tirgus rezultātā patērētāji
ir ieguvuši zemākas cenas un plašāku pakalpojumu izvēli. Tāpat vienota valūta –
eiro, kas, piemēram, ir izdevīga tūristiem,
ceļojot eirozonas valstīs.
Pateicoties Eiropas Savienībai, mūsu
skolas audzēkņiem bija tā iespēja piedalīties veselos trīs Comenius projektos – skolu apmaiņas programmā, iedibinot sadarbību starp tām. Pēdējais no tiem beidzās tikai
pagājušajā gadā sadarbībā ar Polijas, Turcijas, Rumānijas un Ungārijas skolām. Līdzīgi tas notiek arī augstskolās, taču to jau
dēvē par Erasmus programmu. Erasmus
dod bezmaksas studiju iespējas dažādās ārvalstu augstskolās. Protams,no dalības ES

jauniešiem ir vēl daudz dažādu ieguvumu,
kā, piemēram, Eiropas Brīvprātīgais darbs
vai Jaunatne darbībā, kas ir apmaiņas programma dažādiem jauniešu projektiem (demokrātija, uzņēmējdarbība utt.).
Daudziem šobrīd šķiet aktuāla problēma, kā norisināsies eiro ieviešana Latvijā
ar 2014.gada 1.janvāri. Uztraukumam nav
pamata, jo viss notiks pavisam vienkārši.
Pēc eiro ieviešanas divu nedēļu periodā apgrozībā vienlaicīgi būs abas valūtas, taču,
maksājot latos, atlikums tiks izdots tikai un
vienīgi eiro. Jaunās valūtas ieviešanas dienā bankas kontos un citos līgumos valūta
bez maksas tiks automātiski konvertēta pēc
fiksēta kursa. Lai jau savlaicīgu pierastu
pie cenām eiro, trīs mēnešus pirms tā ieviešanas tiks uzsākta obligāta cenu paralēlā atspoguļošana latos, kas turpināsies vēl
pusgadu pēc eiro ieviešanas. Vērts piebilst,
ka eiro banknotes dizains ir veidots pēc
vienota principa, taču monētas katrā valstī
ir atšķirīgas un tās ir derīgas jebkurā citā
eirozonas valstī.

Liels paldies jāteic Eiropas Savienības
Mājai par iespēju jauniešiem gūt zināšanas
no pieredzējušies speciālistiem ES jautājumos. Ja nu gadījumā kaut kas piemirsīsies,
mums tika izsniegti ļoti daudzi informatīvie materiāli par ES, ko jebkurā laikā varēs
izmantot mācību procesā. Vislielākais paldies vizītes vadītājiem: Jutai Šteinerei, kas
mums deva iespēju paviesoties viesmīlīgajā Eiropas Savienības mājā un iepazīstināja
ar ES zināšanu, sarunu un mākslas istabām,
Martai Pasterei, EKP Komunikācijas nodaļas pārstāvei, Kārlim Lesiņam un pārstāvei
no Finanšu ministrijas Eiro komunikācijas
nodaļas par eiro ieviešanas gaitu un ar to
saistītām aktualitātēm.
Vizīte ES Mājā deva mums lielisku iespēju gūt zināšanas jautājumos par Eiropas
Savienību, kas noderēs turpmākajā mācību
procesā gan skolā un augstskolā, gan arī,
protams, ikdienas dzīvē.
Sandijs Brīze,
12.c klases skolnieks

Interesanta skolotāja mums līdzās Laiks Ķegumu
atmodināt
Mūsu skolā ir daudz jauku un sirsnīgu
skolotāju, bet, tā kā pati nāku no gaiša un
jauka Ķeguma novada – Tomes, vēlos pastāstīt tieši par skolotāju Ainu Zagorsku.

Aina Zagorska, Vizuālās mākslas skolotāja

Viņa ir tik smaidīga un jauka, vienmēr
gatava uzklausīt un piedāvāt materiālus
kāda praktiska darbiņa veikšanai. Viņas
aizraušanās un hobijs ir zīmēšana, keramika un dārza kopšana. Mīlestība uz keramiku ir jau 4. paaudzē, jo tā sākās ar viņas
vectēvu Julianu Zagorski, kurš parādīja,
kā darboties ar mālu, turpinājās tēva Aloiza mācītajā, nu aizraušanos ar keramiku
pārņēmusi arī meita Alise. Dzimta nāk no
Latgales, tāpēc mīļš šis novads ir arī Ainai
un reizi gadā viņa tur noteikti aizbrauc.
Skolotājai māls patīk, viņa saka: „Tu vari
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mālu mīcīt un, ja nepatīk, izmīcīt no jauna,
bet, ja saplīst, veido kolāžas. Ar mālu man
ļoti patīk darboties, it sevišķi pēc garas un
saspringtas darba dienas skolā, tas ļoti nomierina un dziedē. Kad aizeju uz darbnīcu un veidoju iecerēto, tad laiks paskrien
vēja spārniem.” Mācoties skolā, veidojusi
diplomdarbu par māla traukiem. Skolu
beidzot, ieguvusi keramiķa tehnologa specialitāti, strādājusi ražošanas apvienībā
„Daiļrade”. Vēlāk nedomājot sākusi strādāt
par zīmēšanas skolotāju Tomes skoliņā, bet
mīlestība uz mālu palika. Augstskolu beidzot, māls bija arī diplomdarbā, tikai šoreiz
nevis tradicionālā latgaļu, bet melnā keramika, podi tapuši, piedaloties Podnīku skolas organizētajos plenēros. Skolēniem māla
veidošanu māca jau ar pašiem pirmajiem
skolotājas gadiem un arī šodien labprāt turpina dot savas prasmes un zināšanas skolas
bērniem. Ļoti augstu vērtē un liek bērniem
mācīties no vecākiem un vecvecākiem, just
mīlestību uz saviem senčiem, lepoties ar
viņiem. Skolotāja saka, ka vecāki un vecvecāki ir paši svarīgākie skolotāji. Kaut
arī Ainai nav bijis tik daudz laika pavadīt
kopā ar vectēvu un iemācīties vairāk, viņa
ļoti augstu novērtē šo devumu. Viņa uzskata, ja nebūtu mājas Tomē, dzīvotu Latgalē,
sava vectēva mājās. Viņai ir arī nepiepildīts
sapnis – atjaunot cepli Tomē un tajā mierā
darboties, kad blakus ir mīļie siāmas kaķi,
bet aiz loga – aitu ģimenīte.
Aina Zagorska ir dzīvespriecīga un
smaidīga, vienmēr palīdz, kā var, īsts darba
rūķis, ieguvis mūsu skolā jaunu mājvietu.
Skola bez šī saulstariņa skolotājas Ainas
veidolā būtu savādāka.
Anna Zālīte,
11. klases skolniece

Ķeguma Tautas nams nu skaisti izremontēts un gatavs pulcināt kopā dažādu
vecumu ļaudis, tomēr atsaucība, kā jau
gadu gaitā ierasts, zema. Kāpēc tā? Daudzi
strādā un apmeklē pasākumus ārpus Ķeguma, citi vienkārši ir neaktīvi paši, bet kur
nu par pasākumu kvalitāti, Ķegumā taču
nekas nenotiek. Tādēļ kultūras un sporta
darba speciālistei Dacei Māliņai ir vēlēšanās šo mūsu ļaužu ieradumu lauzt, mēģinot piesaistīt kultūras dzīves organizēšanā
jauniešus un bērnus. Tā, lai ikviens vecums
varētu atrast kādu sev piemērotu nodarbi
un pasākumu.
4. marta rītā klases stundas laikā Dace
Māliņa pēc skolēnu pašpārvaldes ierosmes
aktu zālē tikās ar mūsu skolas 5. – 12. klašu skolēniem un audzinātājiem. Sākumā
sveicām Daci ar panākumiem Lielvārdes
Sarkanā teiksmu kora sastāvā 1. Koru karu
ierakstā un novēlējām veiksmi arī turpmāk.
Cerams, ka pēc tikšanās visi skolēni būs arī
aktīvi balsotāji! Tikšanās laikā Dace izzināja, cik skolēnu apmeklē pasākumus Tautas
namā, cik dodas uz pasākumiem citviet.
Viņa arī uzklausīja skolēnu idejas un ierosinājumus pasākumu organizēšanai, aicināja
palīdzēt un iesaistīties pasākumu veidošanā arī pašiem. Pēc Daces stāstītā skolēni apjauta, cik garš un grūts ir pasākumu
organizēšanas ceļš, cik liela ir organizatoru
atbildība. Priecēja, ka vairāki skolēni izrādīja vēlmi pēc tikšanās parunāties ar Daci
tuvāk.Tātad – atsaucība būs!
Sandra Bērziņa,
direktora vietniece audzināšanas darbā

2013. gada marts

Saules deja
Daugavā

Katru mācību gadu tuvojoties pavasarim, Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
notiek vizuālās mākslas olimpiāde. Arī šis
gads nav izņēmums. Jau ar mācību gada 2.
semestra sākumu skolēni aktīvi sāka zīmēt
„Sauli”. Etnogrāfiskie raksti, latvju dainas
un mūsu skaistā Daugava ir šī gada mākslinieciskās jaunrades tēma.
15. februārī skolas olimpiādē piedalījās 15 skolēni no 5. – 10. klasei. Skolēni
strādāja ar akvareļiem, akvareļzīmuļiem un
guašu. Galvenā darba tēma bija „Daugava
man stāsta”. Taču lai rosinātu skolēnu iztēli tika dotas 3 apakštēmas: „Saules deja
Daugavā”, „Rotaļa pie Daugavas” un „Es

būvēju tiltu pār Daugavu”. Lielākā daļa
skolēnu izvēlējās zīmēt pirmo un trešo
apakštēmu. Šie skolas olimpiādes darbi
bija skaisti, krāsaini un radoši. Mums bija
ļoti grūti izvēlēties, kuru skolēnu sūtīt tālāk uz starpnovada olimpiādi, jo no katras
klases varēja sūtīt tikai vienu mākslinieku.
Starpnovadu vizuālās māklsas olimpiāde notika 1. martā Ikšķelē. Mūsu bērni
radīja ļoti skaistus un kvalitatīvus darbus.
Žūrija atzinīgi novērtēja un piešķīra 3.vietu Vinetai Ulmanei (5.b) un Ingai Grejerei
(5.a). Šos radošos darbus Jūs noteikti varēsiet aplūkot skolēnu radošo darbu izstādēs
Ķeguma novadā.
Gribu teikt milzīgu paldies mazajiem
māksliniekiem!
Aina Zagorska,
Vizuālās mākslas skolotāja

PROJEKTU DIENAS ĶEGUMA
KOMERCNOVIRZIENA VIDUSSKOLĀ
Lai nedaudz atvieglotu mācību procesu, II semestrī visās Latvijas skolās notiek
projektu nedēļa. Mūsu skolā jau vairākus
gadus pēc kārtas notiek projektu dienas,
t.i., janvāra beigās –februārī katru nedēļu
1 diena tiek veltīta izvēlētā projekta veidošanai un īstenošanai. Skolotāji un skolēni
var kvalitatīvāk un radošāk sagatavoties
1 dienai, nevis pilnai nedēļai. Turklāt, rodas iespēja līdz nākamajai projektu dienai
paveikt mājas darbu – sameklēt trūkstošo
materiālu, izveidot sagatavi, iegūt informāciju utt.
1. – 6.klašu skolēniem projektu dienu
tēma „Mans brīvais laiks”. Vai skolēni izprot jēdzienu „brīvais laiks”? Katras klases
audzinātājas uzdevums bija rūpēties, lai
projekts būtu interesants un aizraujošs. Aktivitātes bija visdažādākās: skolas un pilsētas bibliotēku apmeklējums, sportiskās
aktivitātes ārā, rotaļas, dažādu galda spēļu
spēlēšana un turnīru rīkošana, diskusijas,
anketu sastādīšana, anketēšanas veikšana
un rezultātu apkopošana, multfilmu skatīšanās, ekskursijas u.c.
Visiem skolēniem tika dota iespēja radoši izpausties, veikt pētniecisku darbu!
5.a klases skolēni projektā „Būvēsim
māju” guva izpratni par cilvēku un dzīvnieku māju dažādību, savukārt 5.b klases
skolēni projektā „Mans dzīvnieks” veica
izpēti par mājdzīvniekiem. 6.klases skolēni
(projekta tēma „Mācoties no dabas”) izgatavoja māju, kuras funkcionē pēc dabas likumiem, maketus. 7.a klases skolēni (tēma
„Manas intereses”) noskaidroja savas un
klasesbiedru intereses. 7.b klase (tēma
„Cilvēks. Vide. Veselība.”) izpētīja cilvēku
lomu veselības un vides saglabāšanā.
Jau tradicionāli 8.klases skolēni pievērsās tēmai „Mana karjera”. Mērķis – aizdomāties par nākotnes izvēles iespējām,
noskaidrot faktorus, kas ietekmē turpmāko
izglītības un karjeras izvēli.

Vecāku diena Ķeguma
komercnovirziena
vidusskolā
Pēdējos gados Latvijā populāras kļuvušas
ēnu dienas, kad skolēniem iespējams vērot
darbībā dažādu nozaru speciālistus. Līdzīgi arī
skolēnu vecāki šī gada 8. februārī, kad Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā tika rīkota tradicionālā Vecāku diena, mācību procesā varēja
pavērot savas atvases. Visaktīvākie, protams,
bija sākumskolas skolēnu vecāki. Piemēram,
3.a klasē stundās piedalījās 4 skolēnu māmiņas,
bet priecē fakts, ka 3.b un 4. klasē ieinteresēti
bija arī tēti. Līdztekus vecākiem tika piedāvāts
iegūt vai papildināt zināšanas par interaktīvās
tāfeles izmantošanas iespējām, iepazīties ar
jaunākajiem mācību līdzekļiem bioloģijas un
dabaszinību apguvē, tikties ar skolas direktoru,
izsakot priekšlikumus mācību procesa turpmākai pilnveidei.

9. un 12.klašu skolēniem projektu dienas norisinājās ļoti nopietnā gaisotnē, jo
tika modelētas eksāmenu situācijas. Skolēni izmēģināja, kā ir sēdēt solā un rakstīt
noslēguma eksāmenus. Ceram, ka iegūtā
pieredze palīdzēs apzināt kļūdas un veiksmīgi nokārtot valsts eksāmenus pavasarī!

Folkloriste Dace Priedoliņa (sēdus) un Anna Zālīte
Tomes folkloras kopas dalībniece

Skolotāja A. Ābola eksperimentu demonstrējums

10. klases skolēni uzsāka zinātniski
pētniecisko darbu rakstīšanu, bet 11. klases skolēni pielika „treknu punktu” un 18.
februārī aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus. Par labākiem tika atzīti K.
Matrosovas un L. Pļavnieces darbs „Rokraksts kā cilvēka personības spogulis”, M.
Lapiņa un A. Uršuļska darbs „Sapņu kontrole”. Abi darbi tika izvirzīti uz Pierīgas
zinātniski pētniecisko darbu konkursu.
Katra projektu diena vidusskolēniem
tika iesākta ar kopīgu nodarbību, piemēram, dalīšanās pieredzē par ZPD aizstāvēšanu (paldies 12.b klases skolniecei S.
Grūbe, 12.c klases skolēniem S. Brīzem un
K. Andersonei), skolotāja A. Ābola interesantu eksperimentu demonstrējums, skolotājas V. Spilberga lekcija „Eiro ieviešana
Latvijā”.
Paldies skolotājiem un skolēniem par
paveikto darbu! Lai radošas un interesantas
idejas nākamajām projektu dienām!
O.Grimaļuka – Nazarova,
Direktora vietniece

Pēcpusdienā skolēni un viņu vecāki tika
gaidīti skolas aktu zālē, kur kopīgi ar dziesmām,
rotaļām un konkursiem svinējām Meteņdienu.
Par latvisko tradīciju iedzīvināšanu skolā todien
rūpējās mūsu skolnieces mamma – folkloriste
Dace Priedoliņa un viņas vadītās Tomes folkloras kopas dalībniece un mūsu skolas 11. klases
skolniece Anna Zālīte. Visas dienas garumā
1.stāva foajē televizorā varēja aplūkot skolas
dzīvi fotomirkļos.

Meteņdienas rotoļas un dziesmas

Mēs – skolotāji, sakām lielu paldies vecākiem, kuri vienmēr ir ieinteresēti savu bērnu
skolas gaitās, ir bieži viesi skolā un iesaistās
skolas rīkotajos pasākumos, kā arī gaidām ierosinājumus, lai nākamās Vecāku dienas skolā
varētu būt vēl saistošākas.
			
A.Gūtmane,
Direktora vietniece
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Neklātienes izglītības iespējas Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas pedagogi apsvēruši
iespēju skolā piedāvāt vidējās izglītības ieguvi neklātienē. Lai uzsāktu mācības neklātienes programmā, personai jābūt, ieguvušai
apliecību par vispārējo pamatizglītību. Vispārizglītojošā virziena
neklātienes izglītības programma vidusskolā ietver visus obligātos
mācību priekšmetus un konkrētajai programmai izvēlētus mācību
priekšmetus.
Iepazīstot citu skolu pieredzi, secinājām, ka vispieņemamākais variants mācību procesu neklātienes programmas izglītojamiem skolā organizēt vienu nedēļu mēnesī – tas ir, 9 nedēļas
mācību gada laikā. Vidēji mēnesī paredzētas 56 – 64 mācību kontaktstundas un individuālās konsultācijas. Tas nozīmē, ka mācību
nedēļa skolā būs intensīva darba pilna – sāksies no agra rīta un
turpināsies līdz vēlai pēcpusdienai. Izglītības programma nosaka
arī obligāto ieskaišu skaitu katrā mācību priekšmetā, piemēram,
10. klasē jānokārto 2 ieskaites latviešu valodā, 4 – matemātikā,
2 – angļu valodā u.t.t.
Lai saņemtu apliecību par vispārējo vidējo izglītību, jāmācās
trīs gadi, sekmīgi jāapgūst visi mācību priekšmeti un jānokārto
valsts noteiktie pārbaudes darbi
Šobrīd vēlamies uzzināt šīs programmas pieprasījumu. Lai

programmu realizētu, tā vēl jālicencē, tāpēc svarīgi, vai varam
nokomplektēt neklātienes grupu. Ja Jūs mūsu piedāvājums ir ieinteresējis, rakstiet uz skolas e – pastu: kegumaskola@inbox.lv,
norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, lai varam ar Jums sazināties. Neskaidros jautājumus varat noskaidrot, zvanot uz tālruni
27832616.
		

A.Gūtmane,
Direktora vietniece

Paliec sveika, Ābecīte!
vām audzinātājām. Kamēr strādāja pirmklasnieki, savas zināšanas
lasīšanā varēja pārbaudīt arī pārējās sākumskolas klases.
Kad visi darbiņi bija galā, audzinātājas Anita un Līga saviem
audzēkņiem izsniedza sertifikātus par to, ka viņi turējuši cieņā
savu Ābeci un godam apguvuši lasītprasmi. Katrs skolēns saņēma
arī savu īpašo, vienīgo titulu klasē, piemēram, Ātrākais lasītājs,
Nopietnākais lasītājs, Gudrākais lasītājs, Smaidīgākais lasītājs utt.
Neiztrūka ne medaļu, ne dāvanu, ne saldumu. Un, protams, prieka!
Daudz, daudz prieka!

1a klase Ābeces svētku uzdevumus pildot

Katra pirmklasnieka pats svarīgākais uzdevums ir, atnākot uz
skolu, iemācīties atvērt tās „brīnumdurtiņas”, kas ved uz skaņām,
burtiem, zilbēm, vārdiem un teikumiem. Daudzi bērni uz 1. septembri jau lasa, viņiem šīs prasmes ir tikai jāpilnveido. Tomēr ir
daļa skolēnu, kuriem šīs „brīnumdurtiņas” atvērās tikai skolā 1.
semestra laikā. Un ir patiess prieks, jo šobrīd abās pirmajās klasēs
lasa pilnīgi visi skolēni!
Par to varējām pārliecināties Ābeces svētkos, kurus 22. februārī mums noorganizēja direktora vietniece audzināšanas darbā
Sandra Bērziņa un skolēnu padomes pārstāve Anna Zālīte. Skolas
zālē bija radīts svinīgs noskaņojums: visur rotājās burtiņi, alfabēts.
Ciemos bija ieradušies vecāki, skolas vadība, kā arī visas pārējās
sākumskolas klases. Svētkus sāka abas pirmās klases ar saviem
priekšnesumiem. Pasākuma vadītājas uzdeva daudzus un dažādus
uzdevumus saistībā ar burtiem, ar alfabētu. Vairākkārt visi kopā
izdziedājām Indras Sproģes radīto „Joka pēc – alfabēts”, kuru
iedziedājis Renārs Kaupers; šī dziesma mums kļuva par tādu kā
savdabīgu himnu Ābecītei. Pirmklasniekiem bija jāveic dažādi
lasīšanas uzdevumi, ar teikumiem būvējot alfabētu, jāmin vārdi,
jārisina krustvārdu mīklas. Šos pārbaudījumus mazajiem bija sagādājušas svētku organizatores un 2. – 4. klašu skolēni kopā ar sa-
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Piņķerīgais alfabēts

Pēc tam sekoja Ābeces svētku ballīte, kur katrs varēja izdejoties pēc sirds patikas.
Abas pirmās klases ar audzinātājām saka lielu paldies Annai
Zālītei un skolotājai Sandrai Bērziņai par šo svētku tradīcijas atjaunošanu mūsu skolā! Un, protams, sirsnīgs paldies visām sākumskolas kolēģēm: Edītei Dārzniecei, Mārai Andersonei, Dzintrai Kļavai un Katrīnai Rotgalvei, kas kopā ar savām klasītēm bija
sarūpējušas dāvanas un sagatavojušas interesantus pārbaudījumus!
Paliec sveika, Ābecīte! Mēs tagad vērsim vaļā durtiņas uz citām grāmatām!
Anita Brinka,
1.a klases audzinātāja

2013. gada marts

Mīlestības nedēļa izskanējusi
No 11. Līdz 15. februārim Ķeguma skolā norisinājās Valentīna jeb Mīlestības nedēļa. Skolēniem katru dienu bija iespēja
nēsāt citas krāsas apģērbu, saģērbties kā hipijiem, iejusties citā
tēlā. Atsaucība bija liela, un skolēniem labprāt patika fotografēties
speciāli iekārtotā un ar sirsniņām rotātā foto stūrī, bet piektdien,
15. februārī, 5. – 12. klašu skolēniem notika galvenais nedēļas pasākums. No katras klases tika izraudzīts viens pāris, kurš pirms
tam izlozēja tēlus, piemēram, Sniegbaltīte un Mednieks, Romeo
un Džuljeta u.c., kurus ar nelielu priekšnesumu prezentēja skatītājiem un kompetentai žūrijai – kultūras un sporta speciālistei Dacei
Māliņai, Ķeguma Tautas nama vadītājai Inesei Marcinkianai un
senioru deju kolektīva vadītājam Jurim Driksnam. Paldies viņiem!
Priekšnesums varēja tikt veidots lugas, dziesmas, dejas vai kādā
citā žanrā, pēc tam bija jāveic visdažādākie uzdevumi. Protams,
arī skatītāji varēja nobalsot par sev vistīkamākajiem tēliem.
Konkurence bija spraiga, tāpēc 1. vietu ieguva 5.b klases skolēni Amanda Laučjuna un Emīls Dzintars, 2. vieta – skolotāju pārim Edītei Vigulei un Kasparam Trencim (Džuljeta un Romeo), bet
3. vietā palika Laura Pļavniece un Jurģis Birznieks Pelnrušķītes un
daiļā prinča lomā (11. klase).
Bet pēc saviesīgās daļas sākās gaismu un lāzerdiskotēka, kuru
organizēja skolēnu pašpārvaldes prezidents Sandijs Brīze. Tas
mūsu skolā bija kaut kas nepieredzēts! Paldies Sandijam un skolas
direktoram par tik lieliskas aparatūras iznomāšanu!

Mīlestības nedēļas noslēguma pasākuma enģelīši

Karolīna Matrosova,
Skolēnu pašpārvaldes Kultūras departamenta vadītāja

Meteņošanās

Pagājušoreiz stāstījām, kā Ķeguma komercnovirziena vidusskolā savas tautas
vērtības tiek apzinātas caur tādiem latvisko
tradīciju iedzīvinošiem pasākumiem kā Miķeļiem un Mārtiņiem. Nu pienākusi kārta
pastāstīt par Meteņiem!

Meteņu rotaļas , mūzikas pavadījumā

Meteņdiena mūsu skolā ieskandinājās
agri – kādā 8. februāra pēcpusdienā, kad
mazie un lielie tika sasaukti vienkopus,
lai uzzinātu kaut ko vairāk par to, kas ir
šie svētki, kāpēc svinami un kā tos varam
svinēt mūsdienās.
Sarunu par šiem tautiskajiem svētkiem
mierpilnā atmosfērā, bet ļoti interesanti risināja Tomes folkloras kopas vadītāja, dziesmu rakstītāja, stīgu instrumentu pārzinātāja
un mācītāja Dace Priedoliņa un viņas čaklā
palīdze, aktīvā 11.klases skolniece Anna
Zālīte.
Maskās un tautastērpos rotājušās, spēlējot dažādus mūzikas instrumentus, viņas
klātesošos it kā apbūra ar dzirdēto vai nekad
iepriekš nezināmo tautasdziesmu melodijām. Svecēm rāmi lejot dzintarainu gaismu,
saulei iespīdot caur lielajiem logiem, kūstot

Mīlestības tēlu pāri

sniega kalniem – mēs nemanot iekļuvām
citā laika dimensijā, kur nav jāskrien, bet
ir vienkārši jālīksmo – par sauli, tuvojošos
pavasari un sniega priekiem.
Pēc dziesmām un sarunām drosmīgākie mērojās izveicībā Meteņdienas veiklības spēlēs. Pa vidu rotaļām bija iespējams
nopelnīt kādu saldumu, minot mīklas un
atbildot uz Meteņdienas viktorīnas jautājumiem. Pēc pasākuma katrs zināja, ka, tāpat
kā visos ziemas svētkos, arī šajā laikā ļaudis
gājuši ķekatās un braukuši ciemos. Senos
laikos Meteņos ēduši cūkas ausi un pīrāgus, modinājuši zemi pavasarim, rībinot ar
kājām, dejojot un dziedot, slidinājušies no
kalniņa, lai augtu gari lini. Smieklu šalti izraisīja ticējums, ka Meteņos bērnus pār sētu
metuši kupenās, lai tie vasarā neaizgulētos!
Vikipēdijā rakstīts, ka Meteņi (agrāk
latviski ar vārdu „meti” apzīmēja laika
griežus, mēru) dēvēti vēl daudzos dažādos
vārdos – Metenis, Vastlāvis, Lastavāgs,
Aizgavēnis, Miesmetis, Buduļu vakars, Pīrāgu diena. Vecāki metuši dāvanas saviem
bērniem no istabas augšas, jo Laima Meteņos no augšas metot savas dāvanas. Varbūt
tieši tāpēc jaukā pasākuma noslēgumā pār
visiem nolija konfekšu un ūdens lietus –
sava veida svētības un pavasara auglības
simbolisks process.
Lai arī ārā sniega bija daudz, atkusnis
un lietus daudzus paturēja telpās – tikai
drosmīgākie pēc pasākuma devās uz kalniņu, lai ripotu, šļūktu, lielītos – kurš ātrāk,
tālāk. Tas nekas, ja beigu beigās visi slapji un sniegs aiz ausīm – galvenais, ka tieši
tāpēc zeme būs atmodināta, bet lini augs
griezdamies!
Vēroja un konfektes ķēra Katrīna Rotgalve

Pētnieki
Ķeguma skolā
2013. gada 27. februārī Tīnūžu
pamatskolā pulcējās Lielvārdes, Ikšķiles,
Ķeguma novadu 5. – 9. klašu skolēni, lai
piedalītos jauno vides pētnieku forumā
„Skolēni eksperimentē”. Šeit pulcējās
skolēni, kuri vēlējās izzināt dabas procesu norisi un izmantot plašās iespējas, ko
daba sniedz cilvēkam.

5 a klases jaunie pētnieki

Arī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.a klases jaunie pētnieki – Madara
Mihailova, Elīna Greine, Lāsma Urbucāne,
Marika Laicāne un Rinalds Grīslis ar skolotājas Sarmītes Stalidzānes palīdzību,
pieteica savu pētniecības eksperimentu
– apģērba krāsošana izmantojot dabas
materiālus.
Forumā Ķeguma pētnieki ieguva 2.vietu
5. – 6. klašu grupā. Skolēnu darbs tika atzinīgi novērtēts un izvirzīts otrajai kārtai,
kas notiks Rīgā LU ķīmijas fakultātē.
Lai izdodas jaunajiem pētniekiem parādīt savu darbu labākajā veidā, iegūt
jaunas zināšanas, aplūkojot citu jauniešu darbus, neapstāties pie sasniegtā, bet
pētījumus turpināt, jo ir tik daudz interesanta mums apkārt!
S.Stalidzāne, Dabaszinību skolotāja
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Bauskas sacensības
9. februārī sporta klubs „Rembate” ar ļoti labiem rezultātiem
startēja Latvijas II posma sacensībās svara stieņa spiešanā guļus, kas notika Bauskā. Pateicoties sacensībām Ogrē, kas notika
08.11.2012. poverliftingā sporta klubs „Rembate” papildināja
savu komandu ar spēcīgiem, talantīgiem sportistiem, kas ļāva tik
labi nostartēt Latvijas līmeņa sacensībās Bauskā un 16 komandu
konkurencē ierindoties 3. vietā.
Liels paldies puišiem par piedalīšanos sacensībās, kā arī Ķeguma novada sporta vadībai un protams Ķeguma novada domei
par atbalstu.
Sievietes:
57 kg Gundega Gailīte ar rezultātu 30 kg – 3.vieta
Jaunieši:
74 kg Agris Veļiks ar rezultātu 90 kg – 2.vieta
74 kg Jānis Grabežovsar rezultātu 70 kg – 6.vieta
Juniori:
59 kg Aivis Vasiļjevs ar rezultātu 75 kg – 1.vieta

74 kg Raimonds Liepiņš ar rezultātu 150 kg – 1.vieta
74 kg Ervīns Zods ar rezultātu 102,5 kg – 4.vieta
83 kg Ojārs Ūdris ar rezultātu 132,5 kg – 2.vieta
93 kg Artūrs Roga ar rezultātu 145 kg – 2.vieta
93 kg Pēteris Rumpis qr rezultātu 140 kg – 3.vieta
Open:
59 kg Lauris Lonbergs ar rezultātu 80 kg – 2.vieta
83 kg Ilgars Mammadovs ar rezultātu 127.5 kg – 5.vieta
93 kg Dainis Eižvertiņš ar rezultātu 147.5 kg – 4.vieta
Seniori I:
93 kg Uldis Veliks ar rezultātu 167,5 kg – 2.vieta
93 kg Alvils Nelsons ar rezultātu 130 kg – 5.vieta
120 kg Dzintars Roga ar rezultātu 180 kg – 1.vieta
Seniori II:
120 kg Aivars Gailītis ar rezultātu 160 kg – 1.vieta
A. Gailītis,
Treneris

Rembatiešu sasniegumi
16.07.2013. sporta kluba „Rembate” draudzīgā komanda, kuru
sastāda Lielvārdes novada, Ķeguma novada un Ogres novada puiši
ar ļoti augstvērtīgiem rezultātiem startēja Inčukalna Latvijas Kausa III posma sacensībās svara stieņa spiešanā guļus. Bija jāspiež
savs personīgais svars uz reizēm. Komanda ieņēma augsto 1.vietu
starp 16 Latvijas komandām, līdz ar to sporta klubs „Rembate”
izvirzījās 1.vietā Latvijas komandu kopvērtējumā.
Īpaši jāizceļ Veterānu ogrēnieti Uldi Veliku, kurš laboja sev
piederošo Latvijas rekordu, uzspiežot 90 kg 40 reizes, tas ir 3,6 t
vienā piegājienā. Paldies komandai par labiem rezultātiem un Ķeguma novada domei par atbalstu.
Jaunieši:
83 kg Artis Veļiks svars uz stieņa 72 kg 10 reizes – 4.vieta
Juniori:
83 kg Raimonds Liepiņš svars uz stieņa 74 kg 37 reizes – 2.vieta
83 kg Ojārs Ūdris svars uz stieņa 79 kg 28 reizes – 3.vieta
83 kg Ervīns Zods svars uz stieņa 67 kg 21 reizi – 6.vieta
105 kg Ervīns Torsters svars uz stieņa 94 kg 26 reizes – 1.vieta
105 kg Artūrs Roga svars uz stieņa 86 kg 23 reizes – 2.vieta
105 kg Igors Orlovs svars uz stieņa 88 kg 11 reizes – 6.vieta
Open:
83 kg Artis Viļumsons svars uz stieņa 78 kg 26 reizes – 2.vieta
83 kg Ilgars Mammadovs svars uz stieņa 77 kg 26 reizes – 3.vieta
83 kg Mārtiņš Blumbergs svars uz stieņa 69 kg 16 reizes – 9.vieta

Sporta klubs „Rembate”

Seniori I:
105 kg Uldis Veliks svars uz stieņa 90 kg 40 rizes – 1.vieta
105 kg Alvis Nelsons svars uz stieņa 87 kg 20 reizes – 3.vieta
+105 kg Roga Dzintars svars uz stieņa 125 kg 8 reizes – 1.vieta
Seniori II:
+105 kg Aivars Gailītis svars uz stieņa 114 kg 16 reizes – 1.vieta.
A. Gailītis,
Treneris

Ķeguma atklātā 2013. gada florbola čempionāta
kalendārs 2. rinķis
14.03.
19:00 OSPORTS – ĶEGUMS 1
20:00 ĶEGUMS 2 – BIRZGALE
21:00 RUBENE – REKRŪŠI
21.03.
19:00 RUBEŅI – ĶEGUMS 2
20:00 REKRŪŠI – OSPORTS
21:00 ĶEGUMS 1 – BIRZGALE
28.03.
19:00 ĶEGUMS 2 – ĶEGUMS 1
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20:00 BIRZGALE – REKRŪŠI
21:00 OSPORTS – RUBEŅI
4.04.
19:00 OSPORTS – ĶEGUMS 2
20:00 RUBEŅI – BIRZGALE
21:00 REKRŪŠI – ĶEGUMS 1
11.04.
19:00 ĶEGUMS 1 – RUBEŅI
20:00 BIRZGALE – OSPORTS
21:00 ĶEGUMS 2 – REKRŪŠI

2013. gada marts

Ķeguma atklātā florbola čempionāta 1. riņķis noslēdzies
Ķeguma atklātā florbola čempionātā
ir noslēdzies 1. riņķis. Visas komandas ir
pa reizei tikušās katra ar katru, un var izdarīt secinājumus, kā ir vairāk, vai mazāk
veicies. Pēc tabulas punktiem it kā ir izveidojies pārliecinošs līderu trio, bet tajā
pašā laikā jebkura komanda var pārspēt
citas – spēku samēri ir ļoti līdzīgi, un šādās dinamiskās spēlēs gan vārtsargu veiksmīga spēle, gan veiksme uzbrucēju izpildījumā rada lielu neprognozējamību,

kas čempionāta organizatorus tikai priecē.
Turnīra vadībā ir Ķegums 1 – 12p., Birzgale – 12p., Ķegums 2 – 11p., Rubeņi –
4p.,Osports – 3p., Rekrūši – 3p.
Rezultatīvākie:
Ķegums 1 komandā – Aivis Jonikāns
10+7, Mārtiņš Tīdemanis 7+1,
Birzgale – Juris Tretjakovs – 11+1, Pāvels Safonovs 7+4,
Ķegums 2 – Sandis Mihailovskis 6+5,

Rubeņi – Oskars Dudens 7+3,
Osports – Didzis Avišāns 11+3,
Rekrūši – Gatis Liņģis 5+2.
Kā redzams no šī saraksta- katrā komandā ir savi,, strēlnieki’’, uz kuriem var
balstīt komandas spēli.
Korektākā komanda – Osports – tikai 2
soda minūtes, kuru pārliecinoši pārspēj arī
pats nedisciplinētākais spēlētājs – Raitis no
Birzgales komandas 10 soda minūtes.
E.Siliņš

2013. gada 03. februārī, kāds Ķeguma novada iedzīvotājs informēja novada pašvaldības policiju, ka bērnu rotaļu laukumā,
netālu no daudzdzīvokļu mājas Liepu alejā ir dedzināti papīri, kā
rezultātā ir nosmērēta slidkalniņa virsma.
Pārbaudot iedzīvotāja sniegto informāciju, minētais fakts apstiprinājās, bērnu laukumiņā tiešām bija dedzināti papīri un ar pelniem nosmērēta slidkalniņa virsma un koka konstrukcijas.
Ķeguma novada pašvaldības policijas darbiniekiem izdevās
noskaidrot vainīgos, tie ir vairāki nepilngadīgi Ķeguma jaunieši,
kuri ar savu rīcību veica huligāniskas darbības, par kurām paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma
kodeksa 167. panta pazīmēm, bet, tā kā neviens no jauniešiem
nebija sasniedzis 14. gadu vecumu, ar kuru iestājas administratīvā atbildība, par nepilngadīgo rīcību atbildību ir jāuzņemas viņu
vecākiem (vai personām, kas viņus aizstāj).
Vienam no jauniešiem, kurš bija dedzināšanas idejas iniciators
šī nebija pirmā reize, kad viņš nonācis policijas redzeslokā, par
notikušo viņa mātei tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols pēc LAPK 173.otrās daļas, par bērnu aprūpes pienākumu
nepildīšanu.
Administratīvā pārkāpuma protokols nosūtīts Ķeguma novada
domes administratīvajai komisijai, kura skatīs administratīvā pārkāpuma lietu pēc būtības.
Ķeguma novada pašvaldības policija vēlas informēt bērnu vecākus, ka viņiem ir jāzina, kā bērni pavada brīvo laiku, ko dara un
kur atrodas.

viņš dažreiz uzsmēķējot kādu nomierinošu tabaku, jeb tautā saukto
„Zālīti”, ko pierādīja arī tas fakts, ka uz grīdas jaunieša istabā mētājās tukšs „Kaljana tīrīšanas” iepakojums.
Sarunas laikā jaunieša vecāmāte pastāstīja, ka pēdējā laikā viņas mazdēls esot sācis dīvaini uzvesties, un tā vietā, lai apmeklētu
skolu, Ogrē iegādājoties it kā nekaitīgas, bet atkarību izraisošās
vielas, un ar draugiem kopā to pīpējot, kad atgriežas mājās, izskatās saguris ar sasārtušām acīm. Jaunietis dažas reizes esot izteicies,
ka viņš izdarīšot pašnāvību, jo viņam viss esot apnicis. Lai noteiktu vai jaunietis nav lietojis aizliegtās vielas bez ārsta norādījuma,
PP darbinieki jaunieti nogādāja Ogres policijas iecirknī, lai tālāk
viņš tiktu nogādāts uz attiecīgu iestādi ekspertīzes veikšanai.

06.02.2013. PP darbinieku palīdzību lūdza Ķeguma iedzīvotāji, kuri Ķeguma Krusta kalnā bija aizturējuši kādu jaunu vīrieti,
kurš no Krusta kalna altāra bija nozadzis svečturi, divas vāzes un
divas brošas. Minēto vīrieti bija pamanījusi Krusta kalna pārzine,
un mēģināja vīrieti aizturēt, bet kad vīrietis saprata, ka ir ievērots,
metās bēgt, bet tajā brīdī garām Krusta kalnam brauca divi Ķeguma iedzīvotāji, kuri vīrieti aizturēja un nodeva PP darbiniekiem.
Pēc aizturēšanas vīrietis tika nogādāts Ķeguma pašvaldības policijas iecirknī personības noskaidrošanai, un par notikušo sniedza
rakstisku paskaidrojumu. Nozagtās mantas tika atgrieztas Krusta
kalnā.

19.02.2012. Tomes bibliotēkā kāds vīrietis ar savu uzvedību
traucēja strādāt bibliotekārei. PP darbinieki noskaidroja vīrieša personību, notikušā apstākļus, un veica profilaktiska rakstura
pārrunas ar vīrieti, kura laikā viņam tika izskaidrota pārkāpuma
būtība un atbildība par viņa rīcību, kā arī viņš tika brīdināts par
sankcijām, ja tiks konstatēti tamlīdzīgi pārkāpumi.

14.02.2013. Saņemta sūdzība no kāda Staru ielas 12 mājas iedzīvotāja, kurš informēja PP, ka no blakus esošā kokapstrādes uzņēmuma uz mājas pusi nāk melni un kodīgi dūmi. PP darbiniekiem
ierodoties notikuma vietā, minētais fakts apstiprinājās, no kokapstrādes uzņēmuma dūmeņa gaisā griezās melni dūmi. Kā paskaidroja uzņēmuma ražošanas vadītājs, krāsns tiekot kurināta ar dēļu
atgriezumiem, bet kāpēc no dūmeņa nāk melni dūmi viņš nezinot.
Tā kā šāda parādība tikai vizuāli izskatījās bīstama cilvēka veselībai un apkārtējai videi, un radīja vizuāli diskomfortu sajūtu tuvējās mājas iedzīvotājiem, šoreiz minētās ražotnes vadītājam tika
izteikts mutisks brīdinājums, ja atkārtoti tiks saņemtas iedzīvotāju
sūdzības, nepieciešamības gadījumā PP lūgs iesaistīties kompetentas iestādes problēmas risināšanā.

06.02.2013. PP darbinieki saņēma izsaukumu uz Staru ielu,
kur notika ģimenes strīds. Ierodoties notikuma vietā – dzīvoklī
tika sastapts kāds policijas darbiniekiem labi pazīstams vīrietis,
kurš paskaidroja, ka viņam esot bijis strīds ar sievu un dēlu par ģimenes jautājumiem, kā rezultātā izveidojusies asa vārdu pārmaiņa.
Ar vīrieti tika veiktas pārrunas un izskaidrots, kā un kur ir risināmi
civiltiesiski strīdi.

21.02.2013. Saņemts izsaukums no Ogres iecirkņa VP dežuranta, ka nepieciešama palīdzība neatliekamās palīdzības darbiniekiem, kāds jaunietis uzvedas agresīvi, kā arī izteicis draudus par
pašnāvību. PP darbinieki notikuma vietā noskaidroja, ka kāds 21.
gadu vecs Ķeguma iedzīvotājs pēc tautā sauktās „Zālītes”, pīpēšanas, palicis agresīvs un vecāsmātes klātbūtnē draudējis izdarīt
pašnāvību. Pēc jaunieša teiktā, viņš esot Rīgā iegādājies „Kaljana
tīrīšanas līdzekli”, un lai mazinātu stresu to uzpīpējis. Tā kā mediķiem bija pamatotas aizdomas, ka jaunietis apdraud savu veselību
un dzīvību, persona tika nogādāta speciālā iestādē, lai veiktu veselības stāvokļa pārbaudi.

12.02.2013. PP darbinieki saņēma izsaukumu uz Staru ielu 12,
kur kāds jaunietis draudot uzspridzināt māju un izdarīt pašnāvību. Policijas darbiniekiem ierodoties notikuma vietā, 19. gadus
vecais jaunietis nekādu agresivitāti neizrādīja, kā arī par draudu
izteikšanu bija piemirsis, kā viņš paskaidroja policijas darbiniekiem, viņam esot problēmas ar vecākiem, un, lai mazinātu stresu,

28.02.2013. PP palīdzību lūdza kāda sieviete, kuras vīrs dzīvoklī bija ieaicinājis savu pudeles brāli, sievietei ne tikai nepatika
alkohola lietošana viņas dzīvoklī, bet traucēja abu vīriešu skaļā un
agresīvā uzvedība. PP darbinieki ar abiem vīriešiem veica profilaktiska rakstura pārrunas, savukārt nevēlamais viesis tika nogādāts uz savu dzīvesvietu.
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SIA
„SOLID METAL”
Licence Nr. 2010-02/269

IEPĒRK MELNOS UN KRĀSAINOS
METĀLLŪŽŅUS

◊ Autoevakuātors līdz 4 t.
◊ Mēbeļu, materiālu, iekārtu
pārvešana ar furgonu (21 m3).
T. 26 338 775, 26 679 374

SIA „Kliers” /Lic.Nr. CS-2ME0035/
sadarbībā ar SIA „Rembates Metāls”

• iepērk metāllūžņus
• iepērk transporta līdzekļus
• norakstām, utilizējam a/m
Darba laiks- bez brīvdienām
Laikā no 6.00-8.00 un 17.00-22.00
pieteikt pa telefonu Nr. 29320387

Ķeguma nov., Rembate, “Viktors”
T. 29320387, 65055821
• iepērk mežus īpašumā, cirsmas
T. 29188981

PRIVĀTSLUDINĀJUMI

Pārdodu medu Tālr. 26182284
Sieviete 52 gadi, bez bērniem, bez kaitīgiem
ieradumiem vēlas īrēt vienu istabu vai vienistabas dzīvokli Ķegumā vai tā tuvumā. Kārtību
garantēju. Par saprātīgu cenu! Tālr.29678718
vai 65038284
Piedāvā sociālās aprūpētājas pakalpojumus
mājās ( ir pabeigti kursi) Iveta, Tālr. 26899276
Meklē cilvēku, kas palīdzētu mājas darbos.
Birzgales pag, Sīkāka informācija pa
Tālr. 65034305

