
Cienot iedzīvotāju vēlmes, lūdzam savlaicīgi informēt, ja nevēlaties, lai Jūsu vārds tiktu 
publicēts katra mēneša apsveicamo personu sarakstā, sazinoties ar sabiedrisko

attiecību speciālisti Kintiju Sparāni pa tālruni 25454611 vai rakstot uz
 e-pastu: kintija.sparane@kegums.lv

Nākamais laikraksta numurs iznāks 8. janvārī. Publikācijas ar ilustratīvo materiālu
lūdzam iesūtīt līdz 27. decembrim uz e-pastu: avize@kegums.lv

„Ķeguma novada ziņas” var lasīt arī tīmeklī www.kegumanovads.lv

Laulības!
Lai dzīvei kopā – tāles zilas, 

Lai apsolījums nepieviļ, 
Lai jūsu sirdis pilnas mīlas, 
Un uzticība – avots dziļš.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza: 

Laimonis Šteins un  Līga Kantāne
Laimons Čačka un Rita Razumova

Sveicam!

Tā gaisma, ko izstaro svece, 
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, 

Izplēn, pazūd un gaist. 
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 
Un siltums, ko izstaro sirds, 

Tas nezūd. Tas palīdz. 
Un mirdz.

    /V. Egle/

Lai svētki nes balto ziemas mieru un sveces siltumu sirdī.
Lai Ziemassvētku zvaigzne izgaismo gaišus ceļus gaišām domām.

 Lai Jauns gads nes jaunas cerības un spēku darbiem.

Sveicam svētkos!
Ķeguma novada dome.
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...Vēls rudens tagad plašās pļavās,
Drīz ziema būs, jau vējo sniegs.
Es raugos atmiņu ainās savās,

Un mani apņem gaišums liegs.
/Z. Lazda/

Sveicam visus
DECEMBRA jubilārus,

īpaši suminām nozīmīgās
jubilejās:

85

80

75

70

65

60

55

50

Esi sveicināts, mazulīt!
Liec, Laimīte, baltu ziedu 

Mazajā rociņā, 
Lai ir balta tā dzīvīte 

Kurā būs jādzīvo!
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā

reģistrēti jaundzimušie:

Lāsmai Almanei un Grigorijam Grigorjevam dēls PāveLs
Lāsmai Amanei un Dainim Dreimanim meita eLīnA

Dzintrai viegliņai un Raivim vaivodam meita MeGijA
intai Limorai meita ALise

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi! 

Lidiju Jēkabsoni
Elgu Kļavu

Imantu Balodi
Leontīnu Kozlovu
Raisu Kristjansoni
Tatjanu Kučinsku
Annu Lozovu
Vairu Merožu

Anitu Apriķi
Valdu Atari
Tamāru Liestiņu
Ainu Riķi
Juriju Tuhvatuļinu

Zinaidu Poikāni

Aleksandru Ālapu
Juri Jēkabsonu
Ivaru Kotki
Valentīnu Setensoni
Kārli Zalbahu

Edgaru Bresi
Ināru Gricaiti
Ligitu Indrijaiti
Aini Kudreņicki
Vandu Šubu

Līgu Bruģmani 
Varvaru Cimbaļuku
Edmundu Čačku

Juri Grunduli
Indru Kunderti
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Apstiprināja:
∗	 saistošos noteikumus Nr.17/2015 „Par vienreizēju pabalstu ģi-

menei sakarā ar bērna piedzimšanu”;
∗	 saistošos noteikumus Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu 

ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanā Vispārējās pirms-
skolas izglītības iestādēs”;

∗	 grozījumus Ķeguma novada domes 04.02.2015. saistošajos no-
teikumos Nr.4/2015 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2015.gadam”;

∗	 instrukciju „Ķeguma novada pašvaldības budžeta izstrādāša-
nas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”;

∗	 Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes 
(VPII) „Gaismiņa” nolikumu;

∗	 Ķeguma novada Tomes pagasta pārvaldes nolikumu;
∗	 noteikumus „Par valdes locekļu amatu kandidātu nominēšanu 

Ķeguma novada pašvaldības kapitālsabiedrībās”.
Ar iepriekš minētajiem dokumentiem var iepazīties Ķeguma 

novada mājaslapas sadaļā - normatīvie akti.

Apstiprināja izdevumu tāmes pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem 2015. gadā:

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā - EUR 250 726,84, no-
sakot norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 
72,05 mēnesī.

Birzgales pamatskolā - EUR 128 104,98, nosakot norēķinu 
maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 119,95 mēnesī.

VPII Birztaliņa - EUR 120 274,72, nosakot norēķinu maksu par 
vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 238,64 mēnesī.

VPII Gaismiņa - EUR 239 744,56, nosakot norēķinu maksu par 
vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 128,07.

Apstiprināja vienam bērnam nepieciešamās vidējās izmaksas 
summu pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības prog-
rammas īstenošanai mēnesī EUR 151,52.

Noteica servisa dzīvokļa statusu dzīvoklim, „Senliepas” 2. dz., 
Rembates pagastā.

Piekrita palielināt SIA „Ķeguma Stars” pamatkapitālu, izdarot 
naudas ieguldījumu EUR 50 000apmērā.

Nolēma sniegt galvojumu SIA ”Ķeguma Stars” 2015.gadā 
aizņēmuma ņemšanai uz 20 (divdesmit) gadiem Valsts kasē vai 

Komercbankā ar tās noteikto procentu likmi Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efek-
tivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” 
papildus aktivitātēm un saistībām centralizētās siltumapgādes sis-
tēmas efektivitātes paaugstināšanas investīciju projekta īstenoša-
nai” ID Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 īstenošanai – EUR 143 669 
apmērā.

Apstiprināja dalības maksas un dalībnieku reģistrācijas kārtību 
skrējienam “Rembates aplis - 2015”.

Ņemot vērā VARAM atzinumu, nolēma atcelt Ķeguma nova-
da domes 02.09.2015. saistošos noteikumus Nr.15/2015 „Par ceļu 
aizsardzību Ķeguma novadā, veicot mežizstrādes darbus un sma-
gās kravas pārvadājumus”.

Nolēma pārdot Ķeguma novada domei piederošu kustamo man-
tu – vieglo pasažieru automašīnu – minivenu FORD GALAXY ar 
reģistrācijas numurs FT 3562, organizējot rakstisku izsoli, nosakot 
mantas minimālo cenu EUR 700, izsoles dalības maksu – EUR 20, 
izsoles laiku – 2015.gada 27.novembris plkst.12.00. Apstiprināja 
kustamas mantas Izsoles noteikumus un Mantas novērtēšanas un 
izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
∗	 komisijas priekšsēdētāja – pašvaldības izpilddirektore Nelda 

Sniedze; 
∗	 komisijas locekļi: Ķeguma novada domes deputāts Valdis 

Kalniņš, saimniecības nodaļas vadītājs Vitālijs Pugačs, juriste 
Sandra Biļinska, galvenā grāmatvede Maija Priževoite.

Nolēma apbalvot:
∗	 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolotāju Ilzi Krastiņu 

par radošumu un inovācijām izglītībā ar Ķeguma novada do-
mes Atzinības rakstu, piemiņas balvu „Gada skolotājs 2015” 
un naudas balvu; 

∗	 ar atzinības rakstiem Ķeguma novada izglītības iestāžu dar-
biniekus: Daci Lauriņu, Benitu Eglīti, Anitu Skosu, Valentinu 
Potemkinu, Danutu Lazovsku.

∗	 ar Goda titulu „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 2015” Mir-
dzu Dzerkali, Juri Zīli, Vaclavu Griņēviču,

∗	 ar atzinības rakstu un naudas balvu Viesturu Teicānu,
∗	 un izteikt Pateicību Edgaram Siliņam, Dacei Priedoliņai, Ievai 

Lācei, Birutai Žagatai. Novadnieki tika godināti Valsts svēt-
kiem veltītajos pasākumos.

Atbalsts vistrūcīgākiem 
2014. gada 12. martā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Pado-

mes regula par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. 
Latvijas izstrādātā darbības programma aptver laika posmu līdz 
2020. gada 31. decembrim.

Fonda mērķis ir samazināt to Eiropas iedzīvotāju skaitu, kuri 
dzīvo zem valsts nabadzības sliekšņa, palīdzot izkļūt no nabadzī-
bas, sniedzot nefinansiālu palīdzību vistrūcīgākajām personām: 
pārtiku un/vai pamata materiālo palīdzību un sociālās iekļaušanas 
pasākumus, kuru mērķis ir vistrūcīgāko personu sociālā iekļaušana.

Tiesības saņemt Fonda pārtikas palīdzību, kā arī piedalīties pa-
pildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, ku-
ras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kā arī ārkārtas vai 
krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām). Ja iepriekšminē-
tās ģimenēs ir bērni līdz 18 gadu vecumam, tām ir iespējams saņemt 
arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces.

Informācija par to, kad ģimenes, kurās ir bērni no 5 līdz 16 gadu 
vecumam varēs saņemt individuālos mācību piederumus vai sko-
las somas sekos. (Vairāk par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgāka-
jām personām var lasīt Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā:  
www.sif.gov.lv)

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektus per-
sonas, uzrādot Ķeguma novada pašvaldības sociālā dienesta izdotu 

izziņu par trūcīgās personas statusu vai nonākšanu ārkārtas vai krī-
zes situācijā, var saņemt:

* Tomes pamatskola, adrese: Tome, Tomes pagasts, Ķeguma 
novads, LV-5020 (katra mēneša pirmās un trešās nedēļas otrdiena 
no plkst. 10.00 līdz 12.00). T. 20233728

* Birzgales ambulance, adrese: Nākotnes iela 1 (otrais stāvs, Inva-
līdu biedrības telpas), Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma no-
vads, LV-5033 (katra mēneša ceturtdiena no plkst. 10.00-13.00).

* Ķeguma sadzīves pakalpojumu ēka, adrese: Ķeguma prospekts 1 
(otrais stāvs), Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 
(katra mēneša pirmās nedēļas un trešās nedēļas pirmdiena no 
plkst. 10.00-13.00). T. 29468990

* Sociālā dienesta sociālo prasmju dzīvoklis, adrese: Ķeguma iela 
6 - dz.3, Rembate, Rembates pagasts, Ķeguma novads, LV-5016 
(darba dienās – otrdiena plkst. 10.00-18.00, trešdiena 
plkst. 10.00-14.00, ceturtdiena plkst. 10.00-18.00) T. 28336516 

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums”
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17/2015
APSTIPRINĀTS ar Ķeguma novada domes 

2015. gada 7. oktobra lēmumu Nr. 356

Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 

(turpmāk tekstā – pabalsts)tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu 
atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai un ģimenes in-
stitūcijas stiprināšanai.

2. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām tiesības saņemt 
pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

II Pabalsta apmērs
3. Pabalsta apmērs ir:

3.1. ja viena no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta pirms 
bērna dzimšanas un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ķegu-
ma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, par kat-
ru jaundzimušo – 150 euro;

3.2. ja abu bērna vecāku vai vienīgā vecāka (māte vai tēvs) dek-
larētā dzīvesvieta pirms bērna dzimšanas un bērna dekla-
rētā dzīvesvieta ir Ķeguma novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā, par katru jaundzimušo – 200 euro;

3.3. ja abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta pirms bērna 
dzimšanas un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ķeguma nova-
da pašvaldības administratīvajā teritorijā un jaundzimušā 
vecāki sastāv reģistrētā laulībā: 

par pirmo  bērnu  –250 euro;
par otro bērnu  –300 euro;
par trešo bērnu un katru nākamo – 350 euro.

III Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
4. Tiesības saņemt pabalstu ir Ķeguma novada administratīvajā 

teritorijā deklarētajiem Latvijas Republikas pilsoņiem, nepil-
soņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem ir piešķirts 
personas kods un kuri pastāvīgi dzīvo pašvaldībā.

5. Pabalstu piešķir un izmaksā no pašvaldības budžeta Ķeguma 
novada Sociālajam dienestam paredzētajiem līdzekļiem:
5.1. vienam no bērna vecākiem;
5.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu 

līdz 12 (divpadsmit) mēnešu vecumam.
6. Pabalstu nepiešķir:

6.1. ja jaundzimušais ievietots valsts, pašvaldības vai ne-
valstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā;

6.2. ja konstatēts, ka vienreizējais pabalsts sakarā ar bērna pie-
dzimšanu saņemts citā Latvijas Republikas pašvaldībā.

7. Lai saņemtu pabalstu, 5.punktā minētā persona, uzrādot perso-
nu apliecinošu dokumentu, iesniegumu pabalsta pieprasīšanai, 
adresētu Ķeguma novada Sociālajam dienestam (turpmāk – 
Sociālais dienests), var iesniegt Sociālajā dienestā vai pašval-
dības administrācijā, vai attiecīgajā pagasta pārvaldē.

8. Pabalsts pieprasāms ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna 
dzimšanas dienas, bet saistošo noteikumu 5.2.punktā paredzē-
tajā gadījumā 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no bērna dzim-
šanas.

9. Sociālais dienests 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemša-
nas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to 
piešķirt un nodrošina tā izmaksu Ķeguma novada pašvaldības 
kasē vai Birzgales pagasta pārvaldes kasē, vai ar bankas pār-
skaitījumu uz pieprasītāja norādīto bankas kontu.

10. Pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu, pabalstu var  
piešķirt arī mantiskā veidā.

11. Pabalstu piešķir par bērnu, kurš dzimis pēc 2015. gada  
1. decembra.

IV Lēmuma pārsūdzības kārtība
12. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pa-

balstu persona var apstrīdēt Ķeguma novada domē Adminis-
tratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

V Noslēguma jautājumi
13. Līdz ar saistošo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē 2013.

gada 16. oktobra saistošie noteikumi Nr.14/2013 „Par vien-
reizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.

09.10.2015.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes 2015. gada 7. oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 17/2015 

„Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar 
bērna piedzimšanu”

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Spēkā esošie Ķeguma novada domes 
2013. gada 16. oktobra saistošie noteikumi 
Nr.14/2013 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei 
ar bērna piedzimšanu” paredz dzīvesvietas 
deklarēšanas laika ierobežojumu pabalsta sa-
ņemšanai. Lai atceltu deklarēšanas laika iero-
bežojumu, kā arī precizētu pabalsta saņēmēju 
personu loku un pabalsta apmēru, nepiecie-
šams pieņemt jaunus saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz plašāku personu 
loku pabalsta saņemšanai. Netiek paredzēts 
dzīvesvietas deklarēšanas laika ierobežojums. 
Ģimenes institūcijas stiprināšanai, paredzēti 
pabalsti jaunajām ģimenēm, attiecīgi bērnu 
skaitam ģimenē. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.

Saīsinot deklarēšanai nepieciešamo laiku  un 
palielinot pabalsta apmērus, pašvaldības bu-
džeta faktiskie izdevumi palielināsies aptuveni 
par 3000 EUR, bet salīdzinot ar 2015.gada 
budžeta plānotajiem līdzekļiem šāda veida 
pabalsta izmaksai, plānoties budžeta līdzekļi 
nepalielināsies.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vide netiks ietekmēta.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

Iesniegums pabalsta saņemšanai var iesniegt 
Ķeguma novada Sociālajā dienestā vai pašval-
dības administrācijā, vai attiecīgajā Ķeguma 
novada pagasta pārvaldē. Sociālais dienests 
10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pa-
balsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt 
pabalstu izmaksā Ķeguma novada administrā-
cijas kasē vai Birzgales pagasta pārvaldes kasē, 
vai ar bankas pārskaitījumu uz pieprasītāja no-
rādīto bankas kontu.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Nav veikta

09.10.2015.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2015
2015.gada 7.oktobrī  APSTIPRINĀTS ar Ķeguma novada domes 

2015. gada 7. oktobra lēmumu Nr. 357 

Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu
segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  43.panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Pabalsts daudzbērnu ģimenei ēdināšanas izdevumu segšanā 

tiek sniegts ar mērķi sniegt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, 
nodrošinot daļēju izdevumu segšanu pilnvērtīgam uzturam, 
bērnam apmeklējot Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādi 
(turpmāk – VPII).

2. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt 
pabalstu, tā apmēru un piešķiršanas kārtību. 

II Pabalsta pieprasīšanas un saņemšanas kārtība
3. Pabalstu ir tiesīga saņemt daudzbērnu ģimene, kura aprūpē 

trīs vai vairāk bērnus (tai skaitā audžuģimenē ievietotus 
un aizbildnībā esošus bērnus līdz 18 gadu vecumam), 
kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Ķeguma novada 
administratīvā teritorija, par bērniem, kuri apmeklē VPII līdz 
obligātās sagatavošanās grupas vecumam. 

4. Pabalsts paredz izdevumu segšanu par bērnam nodrošinātajām 
brokastīm un pusdienām:
4.1. Ķeguma novada pašvaldības VPII saskaņā ar Ķeguma 

novada domes apstiprināto ēdināšanas maksu attiecīgajā 
VPII;

4.2. citu pašvaldību VPII, nepārsniedzot vidējo no apstiprinā-
tajām ēdināšanas maksām Ķeguma novada VPII.

5. Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam, audžuvecākam 
vai aizbildnim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, 
jāiesniedz Ķeguma novada Sociālajā dienestā (turpmāk 
–  Dienestā) iesniegums un citi dokumenti pēc sociālā darbinieka 
pieprasījuma, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

6. Dienests izskata iesniegumu, izvērtē ģimenes atbilstību 
daudzbērnu ģimenes statusam, izzina, vai ģimenes deklarētā 
un pastāvīgā dzīvesvieta ir Ķeguma novada administratīvajā 
teritorijā.

7.   Desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma un citu nepieciešamo 
dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, Dienests pieņem 
lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 
pabalstu.

8.  Pabalsts tiek piešķirts sākot ar nākamo mēnesi pēc Dienesta 
sēdes, kurā pieņemts lēmums, līdz konkrētā kalendārā gada 
beigām. 

9.  Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu 3 darba dienu laikā 
pēc tā stāšanās spēkā nosūta iesniedzējam, attiecīgajam VPII 
un  pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai. 

10. Vecāka, audžuvecāka vai aizbildņa pienākums 3 darba dienu 
laikā informēt Dienestu, ja ir mainījusies ģimenes deklarētā 
un pastāvīgā dzīvesvieta. Pretējā gadījumā, Dienests ir tiesīgs 
pieņemt lēmumu par nepamatoti izmaksātās pabalsta summas 
piedziņu.

III Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
11. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ķeguma novada 

domē.
12. Ķeguma novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

IV Noslēguma jautājumi
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvāri.

09.10.2015.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes 2015. gada 7. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2015 

„Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var 
brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes 
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Minētā likuma 43.pants nosaka, 
ka Dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Finansējums pusdienu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē ir saistāms ar pašvaldību funkciju, kuras minētas likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6. punktā un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktā – gādāt par iedzīvotāju 
izglītību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, noteikt tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība, jo 
finansējuma piešķiršana netieši veicina minēto funkciju efektīvu realizāciju.
Saskaņā ar 19.02.2015. Ķeguma novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” līdz 
šim pabalstu ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs piešķir ģimenēm (neatkarīgi no bērnu skaita), kurām 
piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, ja bērns apmeklē Ķeguma novada pirmsskolas izglītības iestādi.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu mērķis ir atbalstīt Ķeguma novadā deklarētās daudzbērnu ģimenes, kuru bērni apmeklē VPII, sedzot 
ēdināšanas izdevumus par brokastīm un pusdienām. Noteikumi nosaka kritērijus, kādiem ģimenei jāatbilst, lai minēto palīdzību 
saņemtu un kāda ir pabalsta saņemšanas kārtība. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

2014.gadā Ķeguma novadā kopā bija 53 daudzbērnu ģimenes, kurās audzināja 175 bērnus, no kuriem 29 bērni apmeklēja VPII. 
Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar noteikumu pieņemšanu palielināsies aptuveni par EUR 5935,20 gadā (EUR 494,60 mēnesī).

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

Uzņēmējdarbības vide netiks ietekmēta.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Lai saņemtu pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs, 
bērnu vecāks, audžuvecāks vai aizbildnis griežas Ķeguma novada Sociālajā dienestā, kur atbilstoši Saistošajiem noteikumiem, 
tiks izvērtēts vai ģimene atbilst pabalsta saņemšanas kritērijiem.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav veikta.
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Sarunas ar domes deputātiem
Esam iedeguši Ziemassvētku egli Ķegumā, un sācies Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks. Tas ir laiks, kad pārdomāt gada laikā paveikto, kad cilvēki 
ir apcerīgāki, līdzcietīgāki, kad bieži notiek dažādas sociālas un labdarības 
akcijas, dažādi labestības pasākumi, kad biežāk nekā citkārt iedomājamies 
par sociāli mazaizsargātajām cilvēku grupām, kad cilvēki vairāk vēlas un 
ir gatavi palīdzēt cits citam. Veselības un sociālās aizsardzības jautājumi 
Ķeguma novada domei ir ļoti būtiska atbildības joma, tāpēc šoreiz uz 
sarunu esmu uzaicinājusi ilggadīgu Sociālo un veselības jautājumu 
komitejas priekšsēdētāju, šobrīd šīs komitejas locekli Ilmāru Zemnieku.

Ilmār, Jūsu kandidatūras rezultāts pē-
dējās pašvaldības vēlēšanās droši vien 
Jūs nepārsteidza, tas, kā vienmēr, bija 
ļoti augsts – 2. visvairāk iegūto balsu 
skaits (1087 balsis) gan Jūsu partijas 
(Centriskā partija Latvijas Zemnieku 
savienība) rindās, gan arī visu domē 
ievēlēto deputātu vidū? Un tā jau tas 
notiek kopš pirmo reizi piedalījāties 
pašvaldības vēlēšanās 2001. gadā, 
katrās vēlēšanās ieguvāt otru lielā-
ko balsu skaitu. Vai uzskatāt to par 
likumsakarību?

Nekad neesmu bijis pārsteigts par Lai-
moņa Bicāna un Pāvela Kotāna pirmajām 
vietām, bet katru reizi, uzzinot no kolēģiem 
vēlēšanu rezultātus, esmu pārsteigts par 
savu rezultātu, lai gan, iespējams, ka visu 
šo gadu laikā, veicot savus pamatdarba pie-
nākumus – sniedzot veterināro palīdzību 
novada saimniecībās un privātpersonu mī-
luļiem, esmu bijis saskarsmē ar tik daudz 
cilvēkiem, uzklausījis viņu problēmas, sā-
pes, vajadzības, ka esmu iemantojis viņu 
uzticību, tāpēc arī atbalsts ir tik liels.
Savu atzinību Jums un Jūsu ieguldī-
jumam novada attīstībā iedzīvotāji 
ir izteikuši, izvirzot Jūs arī titulam 
„Ķeguma novada lepnums”, kurš Jums 

tika piešķirts 2010. gadā. Kā jutāties, 
saņemot augsto novērtējumu?

Sākumā jutos kā avansā saņēmis, ka tā 
ir piešķirta par ātru. Tajā laikā biju patiešām 
ļoti aktīvs gan sportā, gan sabiedriskajos 
pasākumos, profesionālajā jomā darbojos 
daudz un dažādos amatos Latvijas veteri-
nārārstu biedrībā, nodrošināju ar prakses 
vietu vairākus jauniešus no visas Latvijas 
un arī mūsu novada. Varbūt tas mudināja 
cilvēkus mani izvirzīt šim apbalvojumam. 
Tāpēc turpmākajos gados cenšos pierādīt, 
ka esmu šī titula cienīgs, un turpinu strādāt. 
Esmu lepns par savu kolēģi, veterinārārstu 
Vaclavu Griņeviču, kurš šogad saņēma Ķe-
guma novada lepnuma titulu.

Ar tādu stabilu un plašu vēlētāju atbal-
stu vai esat kādreiz vēlējies uzņemties arī 
lielāku atbildību/ varbūt ieņemt kādu sva-
rīgāku, atbildīgāku posteni, piemēram, do-
mes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja viet-
nieka amatu?

Esmu vēlējies, taču, saprotu realitāti – 
primārie ir mani tieši profesionālie pienāku-
mi, tos nekādi nevarētu apvienot ar domes 
priekšsēdētāja vai vietnieka amata pienāku-
miem. Līdz šim nav bijis arī kam atstāt sa-
vus profesionālos pienākumus,un es nevaru 
pamest simtiem saimniecību bez vetārsta. 
Pašlaik esmu priecīgs, ka Zemnieku vet. 

aptiekā manas darba gaitas atvieglo kolēģis 
Kristaps Reķis, uzņemoties rūpes par ma-
zajiem mīļdzīvniekiem un zirgiem. Esmu 
runājis ar saviem vēlētājiem, un viņi mani 
atbalsta kā deputātu, taču vienlaikus baidās 
palikt bez veterinārārsta. Apzinos arī to, ka 
būt par priekšsēdētāju var cilvēks ar speci-
fiskām zināšanām ekonomikas un juridiska-
jos jautājumos. Manuprāt, šajā sasaukumā 
vispiemērotākais priekšsēdētāja amatam ir 
Roberts Ozols, nosvērts un nesatricināms 
cilvēks. Šie jautājumi man būtu papildus 
jāmācās un jāpilnveido savas zināšanas. 
Novads ir ļoti liela saimniecība, jāpieņem 
daudz un bieži sarežģīti jautājumi, jārod 
ātrs risinājums dažādām dzīves situācijām. 
Apbrīnoju cilvēkus, kas to spēj, kas orientē-
jas šajā sarežģītajā mehānismā – pašvaldī-
ba, pašvaldības budžets.
Vai Jūsu pamatdarba vietā iegūtās 
saskarsmes prasmes, novada cilvē-
ku situācijas izpratne, pazīšana un 
pieredze palīdz pašvaldības darbā un 
lēmumu pieņemšanā?

Jā, nenoliedzami.
Vai varat mazliet salīdzināt, kas ir 
mainījies (darba stilā, savstarpējās at-
tiecībās, vieglāk/ grūtāk strādāt, esat 
drošāks savos lēmumos) salīdzināju-
mā ar cietiem sasaukumiem?

Jā, katram sasaukumam ir sava specifi-
ka. Šajā sasaukumā mūsu (no saraksta) ir 
vairāk, tāpēc ir vieglāk strādāt un pieņemt 
lēmumus, īpaši par Birzgali. Tur viss ir 
skaidrs, jo ir iespējams uzzināt visu infor-
māciju „līdz pat vecmāmiņas ciltskokam”. 
Vairāk kā agrāk iesaistos debatēs, jo pa šiem 
gadiem esmu arī vairāk sapratis un ieguvis 
plašākas zināšanas par daudzām lietām, 
zinu priekšvēsturi, tāpēc vieglāk orientē-
ties, papildus tam, Domes sēdēs sēžu starp 
Vienotības un Saskaņas partiju deputātiem.
Šajā sasaukumā darbojaties visās 
komitejās, tomēr šoreiz neesat uz-
ņēmies nevienu no komitejām vadīt. 
Kāpēc?

Agrāk vairāk uzmanības pievērsu so-
ciālajiem jautājumiem, tagad piedalos visās 
komitejās, jo vēlējos izprast jautājumu risi-
nāšanas būtību dažādos virzienos, dažādās 
situācijās. Vēlos izprast arī citas jomas, ar 
kurām līdz šim bija mazāka saskarsme, dar-
boties tuvāk pašai jautājuma izvērtēšanai. 
Lai domes sēdēs varētu kvalitatīvāk pie-
ņemt lēmumus. Ja pamatdarbā pavadu 12 
– 14 stundas, tad nevaru atrast laiku pama-
tīgākai jautājuma izpētei un prezentēšanai, 
tāpēc neuzņēmos vadītāja pienākumus, bet 
nolēmu piedalīties komiteju darbā kā depu-
tāts un lemt kopīgi. Sapratu, ka šajā sasau-
kumā ir laimējies ar tik profesionālu kolēģi 
sociālajos jautājumos, kāda šobrīd ir Daina 

Iveta, Roberts un Ilmārs Zemnieki kopā ar Latviskās pirts skolotāju  Juri Batņu. Foto no ģimenes arhīva.
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Vanaga, un es rīkojos tā, kā bija jārīkojas 
novada labumam – atbalstīju viņu komite-
jas vadītājas amatam. Un neesmu kļūdījies!
Kura no pašvaldības atbildības jomām 
Jums ir tuvāka? Kāpēc?

Tuvāka tomēr paliek tā pati sociālā 
joma. Jūtos kā šīs komitejas dibinātājs. 
Esmu bijis atbildīgs par šiem jautājumiem 
ilgāk kā 10 gadus. Šobrīd cenšos vairāk 
iedziļināties arī izglītības jautājumos. Par 
skolu reizē ir sāpīgs (skolu slēgšana) un 
atbildīgs jautājums (vidusskolas saglabāša-
na). Prieks, ka ir izdevies atrast tik darbīgu 
direktoru. Vienīgais, direktoram vajadzētu 
mazliet mierīgāk un vienkāršāk uztvert arī 
kādu kritiskāku vārdu vai jautājumu. Neuz-
tvert visu tik personīgi, jo mūsu nodoms ir 
palīdzēt veikt kopīgu darbu.
Jūsu pamatdarbs ir saistīts gan ar no-
vada cilvēkiem (esat veterinārārsts), 
gan arī mācījāt jaunos speciālistus 
Latvijas Lauksaimniecības universitā-
tē. Vai tiekat ar visu galā?

Tieku, bet ar grūtībām. Visvairāk cieš 
ģimene. Brīvdienās cenšos to kompensēt 
– visu sakārtoju pirts rituālos, pārdomāju, 
pārrunāju, jo man ir ļoti saprotoša sieva un 
nu jau – lieli bērni.
Pirts, vai tā ir Jūsu jaunā aizraušanās?

Dažus gadus atpakaļ, kad jutu – sākas 
spēku izsīkums, jo biju noskrējies pa dar-
biem kā „vāvere ritenī”, kolēģi mums ar sie-
vu uzdāvināja abonementu uz pirts rituālu 
„Lielzemenēs” pie Jura Batņas un Aelitas 
Vildes – Batņas. Tas bija sākums vēl vienai 
manai pārliecībai, būtiskai dzīves sastāvda-
ļai un arī stimuls iestāties un abiem ar sievu 
absolvēt Pirts skolu. Pirmā mana aizrauša-
nās ir darbs, otrā – latviskā pirts, trešā – fol-
klora. Pēc pirts skolas pabeigšanas sapratu, 
kā mūsu senči pirti ir izmantojuši miesas un 
dvēseles sakārtošanai. Tas ir gluži citādi, kā 
mūsdienās – ballītēm. Pirts ir ļoti nopietna 
lieta, tā ir vieta, kur atgūt spēkus ne tikai fi-
ziskā, bet arī dvēseles jomā, parunājoties ar 
Dievu, sajūtot viņa klātbūtni. Latviskā pirts 
ir vienīgā tāda pasaulē, kurā ienāk Dievs.
Jūsu, kā deputāta, lielākais gandarī-
jums šajā sasaukumā? Lielākā vilšanās?

Gandarījumu vienmēr sajūtu, kad izdo-
das kādam palīdzēt, sakārtot kādu vietu no-
vadā. Šajā sasaukumā bija gandarījums, ka 
atvērām dienas centrus (pats arī izmantoju 
iespēju pavingrot pie profesionāla trenera). 
Gandarījums, ka Tomē skolas ēkai tiks pie-
šķirts otrs mūžs, pateicoties novada muzeja 
izveides idejas īstenošanai. Prieks, ka mūsu 
izcilo novadnieku R.Ezeras un J.Osmaņa 
piemiņa būs saglabāta, kā arī saglabāta pa-
šas skolas un pagasta, arī novada vēsture. 
Tas Tomei dos papildu atpazīstamību, jo 
Tome tāpat kā Rembate ir ļoti sen apdzī-
votas vietas. Gandarījums arī, ka ledus ir 
sakustējies attiecībā uz ūdens saimniecī-
bas sakārtošanu Tomes ciematā, cilvēkiem 
mājās ir ūdens. Protams, arī par lielajiem 

Ķeguma projektiem – ūdens, kanalizācija, 
apkures tīklu rekonstrukciju. Birzgalē par 
attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, ielu ap-
gaismojumu. Prieks, ka sociālais dienests 
ir ļoti profesionāls un darboties spējīgs. 
Lielākā vilšanās ir par Birzgales un Ķegu-
ma bērnudārzu teritorijas nesakārtošanu. 
Gribētu par sapratīgām naudām nodrošināt 
vismaz minimālo nepieciešamo –rotaļu ele-
mentus un aprīkojumu bērnu drošībai un 
aktivitātēm svaigā gaisā. Žēl arī, ka ķegu-
miešiem tik dārgi jāmaksā par apkuri. Ceru, 
ka izdosies kādreiz sakārtot arī šo jautāju-
mu – katlumāja būs mūsu (bez Latvenergo 
monopola diktāta), un varēs samazināt ie-
dzīvotājiem šo slogu. 
Kāda ir Jūsu svarīgākā iecere, ko vēlē-
tos sasniegt līdz nākamajām pašvaldī-
bu vēlēšanām?

Ņemot vērā mūsu novada situāciju ar 
bērnudārza vietām, būtu svarīgi paplašināt 
esošo Ķeguma bērnudārzu, izbūvējot pie-
būvi, kā arī sakārtot jautājumu par katlu 
mājas pārņemšanu pilsētas īpašumā. 
Mūsu novadā ir gan Sociālais die-
nests, gan sociālās aprūpes centrs 
„Senliepas”. Kā Jūs vērtējat šo sociālo 
iestāžu darbību? Kas būtu jādara, lai 
situācija uzlabotos?

Ļoti pozitīvi. Uzskatu, ka mūsu novadā 
sociālie jautājumi tiek risināti ļoti augstā, 
profesionālā līmenī. Būtu vēl labāk, ja izdo-
tos arī Birzgalē atrast stabilu, profesionālu 
darbinieku, kurš varētu pilnveidot un attīstīt 
sociālos pakalpojumus līdzīgi kā tas ir šo-
brīd Rembatē ar sociālo prasmju dzīvokli. 
Būtu jādomā arī par SAC „Senliepas” pa-
plašināšanu, jo vietas trūkst. Vajadzētu tur-
pināt attīstīt SAC, izbūvējot II kārtu Rem-
bates vecās skolas ēkā.
Kādu brīdi atpakaļ abas šīs iestādes 
vadīja viens cilvēks – Vineta Kļava, 
taču nu jau vairākus gadus Sociālo 
dienestu vada jauna un enerģiska 
darbiniece Vita Kalniņa. Kā vērtējat 
Vitas  darbu?

Vineta ir visizcilākais darbinieks, ar Vi-
netu strādājām kopā vienoti jau vairāk kā 
10 gadus. Kā jau iepriekš teicu, mums ir ļoti 
paveicies ar sociālās jomas darbiniekiem. 
Sociālā dienesta vadītāja Vita ir patiešām 
ļoti enerģiska, zinoša un profesionāla. Lai 
viņām veicas darbi!
Jūsu esat Tomes pagasta un Bekucie-
ma patriots. Vai varat teikt, ka tā ir 
arī Jūsu prioritāte, vai tomēr vienlīdz 
rūpējaties par visu novadu?

Biežāk pasākumus atbalstu pēc savas 
dzīvesvietas, jo visu paspēt nevaru, taču, 
veicot savus ikdienas pienākumus, bieži 
tiekos ar cilvēkiem visā novadā, tāpēc vien-
līdz rūp visa novada attīstība. 
Kas būtu svarīgi, lai novads attīstītos? 
Kādi darbi būtu jāveic katrā novada 
teritorijā?

Prioritāte visās novada teritorijās ir ceļi. 
Ar to nākas saskarties katru dienu.
Kādām īpašībām jāpiemīt cilvēkam, 
kas vēlētos kļūt par deputātu pašval-
dībā? Ar ko jārēķinās?

Saprātīgam, godīgam, noteikti ar saim-
niecisku domāšanu. Jāprot uzklausīt cilvē-
ku, līdzjūtīgam saprāta robežās. Jāspēj at-
rast kompromisu starp nepieciešamību un 
iespējām to īstenot. Jāsadzīvo ar kolēģiem.
Esat ļoti atsaucīgs, korekts un zinošs 
cilvēks. Kaut arī domes sēdēs bieži ne-
uzstājaties, tomēr nebaidāties paust 
savu viedokli, uzdot jautājumus. Kā 
Jūs pats sevi raksturotu kā cilvēku?

Mana pārliecība ir vienmēr un pēc ie-
spējas vairāk palīdzēt cilvēkiem, vai ar 
padomu, domes lēmumu, vai finansiāli. 
Uzskatu, ka vienmēr ir jābūt savam vie-
doklim, pasaku jā vai nē, negribu atturēties, 
pieņemot kādu lēmumu. Arī strīdīgos vai 
„neērtos” jautājumos, arī par bēgļiem man 
ir savs viedoklis. Mēs nevaram izlikties, 
ka tas mūs neskar, mums būs jāpiedalās šī 
jautājuma risināšanā, tāpēc nav jēgas stāvēt 
malā un atturēties.
Esat arī sabiedriskās dzīves aktīvs 
dalībnieks, piedalāties kultūras pa-
sākumos, darbojaties folkloras kopā 
„Graudi”. Vai dziedāšana folkloras 
kopā ir Jūsu sens vaļasprieks?

Esmu beidzot iemācījies svinēt visas 
latviskās gadskārtas un visus godus. Svinēt 
pareizi, veikt rituālus, ne tikai ēst  un dzert. 
Sāku ar pirts skolu, tad radās interese iemā-
cīties kaut ko vairāk. Ja pirts skolā mācījā-
mies latvisko dzīvesziņu un pirts rituālus, 
tad folkloras kopā, pateicoties vadītājai D. 
Priedoliņai, esmu iemācījies arī latviskās 
dziesmas, rotaļas, dejas. Izmantojot izdevī-
bu, gribu teikt paldies Dacei par ieguldīto 
darbu, „Graudu” dalībai Baltica folkloras 
festivālā. Šobrīd folkloras kopā darboja-
mies abi ar sievu. Uzskatu, ka Dace ir mil-
zīgs ieguvums visam novadam. Kas grib 
iemācīties rāmu dzīves ritmu un latviskos 
dančus, noteikti ir jāiesaistās Daces organi-
zētajos pasākumos.

Man vienmēr ir patikušas visādas iz-
darības un pasākumi, mūsu ģimene vairāk 
kā  pirms 10 gadiem aizsāka Bekuciema ģi-
meņu sporta spēles, kurās iesaistām apkār-
tējos kaimiņus. Šobrīd tajās piedalās jau 9 
komandas, tagad gan dižojamies ar bērniem 
un bērnu panākumiem vairāk kā ar saviem 
sportiskajiem sasniegumiem. Bekuciemie-
ši, īpaši Skaidrīte Jonikāne ar ģimeni, ir 
devuši lielu ieguldījumu arī Ķeguma baznī-
cas būvēšanā, tās atvēršana plānota 12. de-
cembrī. Mūsu ģimene, kā mēs smejamies, 
jau otro gadu tūkstoti (sākām 20. gadsimtā, 
tagad turpinām arī 21. gadsimtā) fano arī 
par Tomes dāmu vokālā ansambļa sasniegu-
miem, atbalstīju arī dāmu pirmā kompakt-
diska izdošanu. ▶
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Saprotu, ka Jums ir grūti atrast brīvu 
brīdi, un tomēr – kas Jūs aizrauj?

Bez visa jau iepriekš teiktā – sports. 
Pirms 20 gadiem satiku Uldi Vītolu un sāku 
trenēties volejbolu. Pēdējo 10 gadu laikā ar 
Edgara Siliņa atbalstu un Ulda Vītola ne-
savtīgo treniņu darbu mūsu novadā ir izau-
gusi jauna volejbola spēlētāju paaudze, par 
ko man ir īpašs prieks. Latvijas hokejam un 
basketbolam esmu sekojis kopš bērnības, 
skolas laikā trenējos klasiskajā un brīvajā 
cīņā. Latgalē dzīvojot, nevarēju trenēties 
hokejā, toties, kad Ogrē atvēra ledus halli, 
manu sapni īstenoja dēls. Vairāk kā 10 ga-
dus Roberts spēlēja hokeju dažādos valsts 
klubos un šogad saņēma arī Ķeguma nova-
da domes Pateicības rakstu. Ar pludmales 
volejbolu esmu aizrāvis gan dēlu, gan meitu 
Zani. Protams, cenšos vienmēr pirmais no-

vērtēt meitas Zanes gatavotos sižetus reģio-
nālajai TV, īpaši, ja tie ir par sporta tēmu.  
Jūsu novēlējums lasītājiem…

Novēlu visiem vislielākās investīcijas 
dzīves laikā ieguldīt savos bērnos un tad, 
ja paliek nauda, arī uzbūvēt pirti! Bērni ir 
mūsu nākotne, mūsu pensija, pirts – mūsu 
miesas, gara un veselības garants.
Ko šajā aukstajā laikā, pirms Ziemas 
saulgriežiem, pirts dod veselībai?

Iesaku pērienu veselības stiprināšanai 
un aizsardzībai pret daudzajiem vīrusiem. 
Ja nav alerģijas pret medu, to uzsilda un klāj 
uz sasildītas muguras, tad pāri liek svaigus 
priežu zariņus un ar lapu koka slotu virza 
siltumu, nepieskaroties miesai. Procedūras 
laikā izdalās gan priedes fitoncīdi, gan lapu 
slotiņu dziedinošā smarža. Šo ārstniecisko 

pērienu sauc par «eža kažociņu». Noslē-
gumā, dvēseles enerģijas attīrīšanai lietoju 
kadiķi, atbrīvošanai no negatīvisma – apses 
slotu. Dzīvespriekam noder bērzs, spēkam 
puišiem ozols un meitām liepa. Taču ar pli-
ku pērienu vien nepietiek, svarīgi, ar kādām 
domām strādā pirtnieks un cik atvērts pirts 
rituāla laikā ir pats apmeklētājs. Lai top 
mūsu novadā skaisti un veselību stiprinoši 
pirts rituāli ģimenes lokā, lai gaišu domu 
piepildīti varam sagaidīt Ziemas saulgriežu 
brīnumu, kad Saule atsāks savu ceļu augšup 
uz gaismu un siltumu!

Paldies, ka piekritāt šai sarunai! 

Ar deputātu Ilmāru Zemnieku sarunājās
N.Sniedze,

izpilddirektore

Tikšanās ar 
ievērojamiem cilvēkiem

26. oktobrī un 9. novembrī Ķeguma 
novada pensionāru biedrība organizēja tik-
šanos ar Ķeguma lepnumu – autobūvētāju 
Andri Dambi un ievērojamo publicistu, 
rakstnieku – Ēriku Hānbergu. 

Abu kungu stāstījumi bija ļoti interesan-
ti un aizraujoši. Andris Dambis stāstīja par 
darbošanos pasaules līmenī. Tikšanās laikā 
skatījāmies filmu „Varenais kalns. Atgrie-
šanās” par Andra Dambja konstruētās elek-

troautomašīnas uzvaru „Paikspīkas” trasē.
Savukārt Ēriks Hānbergs stāstīja, kā viņa 

dzīves gājums saistījies ar Birzgales pagas-
tu. Izskanēja arī ierosmes mūsu turpmākai 
darbībai.

Paldies abiem kungiem par veltīto laiku 
un sniegtajām atbildēm.

Dagnija Berķe,
Ķeguma novada pensionāru biedrības 

kultūras darba vadītāja

Zelta rudens 
Siguldā

Saulainā rudens dienā, 21. oktobrī, Ķe-
guma novada nūjotāju grupa devās ekskur-
sijā pie Siguldas pensionāriem – nūjotājiem. 

Mūs laipni sagaidīja Siguldas dienas cen-
tra vadītāja Ilona Eļēna. Saņēmām izsmeļo-
šu informāciju par viņas darbu un iecerēm. 
Tad ciemojāmies pensionāru namiņā, kas 
mājīgi iekārtots kādreizējās skolas telpās. 
Pensionāru biedrības vadītājs Hefons Jumi-
ķis sīki izstāstīja par Siguldas pensionāru 
biedrības darbību. Pasākumu papildināja 
dzejnieces Skaidrītes Kakses dzejoļi, kas, ar 
rudenīgi izvēlēto tēmu, bija piemēroti gan 
mūsu gadiem, gan gadalaikam.

Neskatoties uz vecumu un sāpošajām 
kājām, uzkāpām Siguldas augstākajos kal-
nos un apskatījām Turaidas pils pilsdrupas, 
no kurām skatoties varēja redzēt Gaujas 
līkločus.

Sirdi visvairāk iejūsmināja Dainu kalns 
ar akmeņkaļu brīnišķīgajiem darbiem. Ap-
ciemojām arī Turaidas Rozi. Bagāti garā un 
dvēselē, devāmies mājās.

Liels paldies, Ķeguma domei par trans-
portu, šoferim par vešanu un Mētras kun-
dzei par ceļojuma plānošanu.

Ķeguma novada nūjotāju biedrība

NVO konference Jūrmalā
Šā gada 14. novembrī, Jūrmalas pilsētas muzeja telpās notika 

„Starppilsētu NVO pieredzes apmaiņas konference”, ko, pamato-
joties uz 2006. gada Saeimas deklarāciju par sadarbību ar NVO, 
plaša projekta ietvaros organizēja biedrība „Veselības un sociālais 
serviss – Artemīda” sadarbībā ar Jūrmalas domi. Aicināti bija Liel-
vārdes, Ķeguma, Ogres un Ikšķiles novadu NVO un pašvaldību 
pārstāvji. Bija nodrošināts autobuss Lielvārde – Jūrmala un atpa-
kaļ. Autobusā bijām septiņi cilvēki – divi no Ķeguma un pieci no 
Ogres. Konferences saturs bija gana plašs: par Jūrmalas domes sa-

darbību ar NVO, par Pilsoniskās alianses aktivitātēm Nacionālā 
NVO fonda veidošanā (valstī ir 20450 biedrību un nodibinājumu, 
fonda finansēšana iekļauta 2016. gada valsts budžetā) un brīvprātī-
gā darba attīstībā. Biedrību „Zinis” un „LAPAS” pārstāvji skaidro-
ja pasākumu, projektu veidošanas principus, bet Ansis Bogustovs 
mācīja, kā pareizi veidot kontaktus ar masu saziņas līdzekļiem, kā 
rakstīt ziņu un kā preses relīzi. Konference bija vērtīga. 

Harijs Jaunzems
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Ķīmija un pētījumi 
Skolēniem, iesaistoties projektos, izglītojošās akcijās un kon-

kursos starp novadiem un Latvijā, tiek dota iespēja apliecināt savas 
zināšanas, iemaņas un kompetenci, papildus uzmanību pievēršot 
savai pētniecisko prasmju un iemaņu attīstīšanai. Tomēr zināšanas, 
bez iespējas tās pielietot ikdienas dzīvē, nedod gandarījumu un arī 
nesaistās ar dzīves realitāti, tāpēc skolēni, veicot pētījumus, iegūst 
pārliecību par savām skolā iegūtajām zināšanām. 

Turpinot tradīciju 5. novembrī Edgara Kauliņa Lielvārdes vi-
dusskolā ieradās starpnovadu skolu labākie, prasmīgākie un zino-
šākie ķīmijas un fizikas skolēni no devītajām klasēm, lai piedalītos 
konkursā „Nāc un eksperimentēt sāc”. Ķeguma skolu pārstāvēja: 
Ligita Ābele, Sanita Ozerska, Annija Spilberga, Marta Šmite un 
Elīna Trence. Arī šogad eksperimenti notika ķīmijas, fizikas un 

matemātikas laboratorijās. Praktisko darbu saturs un metodes deva 
iespēju ne tikai parādīt zināšanas, bet arī iegūt jaunu pieredzi mūs-
dienīgu tehnoloģiju izmantošanā, galvenokārt, ķīmijā un fizikā.

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas komandas ieguva otro 
augstāko novērtējumu. Komandās darbojās Ligita Ābele un Marta 
Šmite. 

Lielvārdē iegūto cīņas azartu meitenes turpinās pilnveidot Lat-
vijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas izsludinātajā 
konkursā „Ja es būtu ķīmiķis...”. Konkursa organizators ir „LA-
ĶTFA” valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis (bijušais ĶKNV 
audzēknis).

Astotās klases meitenes atbalstīja Veselības ministrijas un sli-
mību profilakses centra kampaņu pret pasīvo smēķēšanu „Izvairies 
no smēķētāja” un piedalījās konkursā, kur audzēkņu uzdevums 
bija izveidot plakātu, kas mudinātu izvairīties no smēķēšanas bēr-
nu klātbūtnē. Tas tika realizēts laboratorijas darba laikā. Labākais 
klases darbs nonāca konkursa fināla vērtējumā.

Jau sācies Rīgas Tehniskās universitātes zinātniski pētniecis-
ko darbu konkurss, „Pasaule pieprasa tehniskos prātus”. Konkur-
sa uzdevums ir skolēnos radīt interesi par eksaktajām zinātnēm, 
attīstīt iemaņas un veidot prasmi patstāvīgi izstrādāt zinātniskos 
darbus. Skolēni varēs saņemt ekspertu konsultācijas un izmantot 
RTU laboratorijas. Darbu ķīmijā jau ir pieteikušas 10. klases jau-
nietes Sabīne Veisa un Evija Nusberga. Konkurss norisinās līdz 30. 
novembrim.

      Artūrs Ābols,
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas ķīmijas skolotājs
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Labdarības programma 
„Palīdzi trūcīgiem mazuļiem”
2. novembrī labdarības programmas „Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” ietvaros 
ar jaunajiem vecākiem Ķegumā tikās projekta vēstnese, psiholoģijas zinātņu 
doktore Diāna Zande sniedzot nepieciešamās zināšanas par mazuļu aprūpi 
un emocionālo atbalstu bērnu audzināšanā. „Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” ir 
labdarības organizācijas Ziedot.lv un veikalu tīklu SIA „Maxima Latvija” rīkota 
programma, kuras mērķis ir palīdzēt ap 2000 bērnu no maznodrošinātām 
ģimenēm visā Latvijā.

Ķegumā lekciju apmeklēja 22 māmiņas, 
tēti un viņu mazās atvases. Uz lekcijām bija 
ieradušās mammas ar dažādu dzīves pie-

redzi – daļa mammu šobrīd audzina savu 
pirmdzimto bērniņu, bet citām ģimenē aug 
jau četri un vairāk bērnu, un viņām visām 

ir vienlīdz interesanti klausīties D.Zandes 
padomos. 

Ķeguma novada Sociālā dienesta 
sociālā darbiniece Inese Zagorska norādīja, 
ka Ķeguma novadā palīdzību labdarības 
programmas „Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” 
ietvaros šobrīd saņem 10 māmiņas un viņu 
mazuļi, un lekciju apmeklēšana māmiņām 
ir liels ieguvums, jo izdodas izrauties no 
mājām un pabūt starp citām māmiņām.

Lekcijas laikā Diāna Zande dalījās sa-
vās zināšanās par to, kas jāzina par mazuļa 
attīstību dzīves pirmajos gados, kā izprast 
bērniņu un viņa vajadzības, un kā vecākiem 
pašiem neaizmirst parūpēties par sevi, auk-
lējot jaunākos ģimenes locekļus. Tāpat D. 
Zande norādīja, ka vecāki, bērniņam pie-
dzimstot, ir „kuģa kapteiņi” ģimenē.

Ziedojumus iespējams veikt SIA „Maxi-
ma Latvija” veikalos visā Latvijā – gan 
ziedojumu kastītēs, gan izvēloties veika-
los produktus ar īpašu akcijas zīmi „Palī-
dzi trūcīgiem mazuļiem”, kas nozīmē, ka 
ražotājs ziedos 1 centu no produkta cenas 
mazuļu atbalstam. Šobrīd labdarības prog-
rammā ir iesaistījies AS „Tukuma piens” ar 
pienu un kefīru „Baltais” 2%, AS „Laima” 
ar dažāda veida cepumiem, konfektēm u.c. 
produktiem, kā arī SIA „Rīgas Piensaim-
nieks” ar biezpiena sieriņu „Kārums” mul-
tipaku. Sniegt atbalstu mazuļiem no trūcī-
gām ģimenēm var arī, ziedojot Ziedot.lv 
mājas lapā un zvanot uz ziedojumu tālruni  
90067004 (maksa par zvanu 1,42 eiro). 

Jānis Beseris,
SIA „Maxima Latvija” Komunikācijas vadītājs
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Mārtiņdienas 
svinības Tomē

Tomes diena centrā 7. novembrī kopā ar 
Tomes tautas nama bērnu radošo kolektīvu 
„Skanis”, ko vada Līga Valaine ar biedrī-
bas „Dore-V” atbalstu, notika Mārtiņdienas 
svinības. Biedrības „Dore-V” sagatavotajā 
prezentācijā visi atnākušie varēja uzzināt 
par masku gatavošanu, masku gājieniem un 
to nozīmi latviešu tradīcijās. Pasākuma lai-
kā bērni kopā ar vecākiem darināja maskas 
no papīra un no linu auduma, kā arī mācījās 
veidot puzurus. Kad maskas bija gatavas 
visi devās jautras rotaļās. 

Mārtiņdienas noskaņās tika cepti pīrāgi 
un saldās maizītes. Bērni paši savām roci-
ņām veidoja pīrādziņus, ik pa mirklim mutē 
iemetot pa mīklas pikucītim un gaļiņas 
gabaliņam. 

Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama vadītāja

Ķegumieši noliek ziedus
pie Brīvības pieminekļa

Šā gada 11. novembrī, Rīgā notika 
„Lāčplēša Goda zīmes” kavalieru Daugavas 
HES grupas gadskārtējā sanāksme. Biedrības 
„Lāčplēša Fonds” delegācijas sastāvā arī trīs 
ķegumieši – Laimonis Jakans, Emīls Kūmiņš 
un Harijs Jaunzems – devās pie Brīvības pie-
minekļa, pēc tam pie Oskara Kalpaka piemi-
nekļa nolikt ziedus. Tad iepazinās ar „Augst-
sprieguma tīkla” dispečeru dienesta (Pārvades 
sistēmas operatora) darbību jaunajos, sarežģī-
tajos elektroenerģijas tirgus apstākļos. Harijs Jaunzems

Lāčplēša diena Tomē
Tomē jau sena tradīcija ir Lāčplēša die-

nas gājiens un piemiņas brīdis pie „Par tē-
vzemi kritušo varoņu kapiem”, Tomes baz-
nīcas kalniņa 13 ozoliem un Tomes parka 
piemiņas zīmes „Ulmaņozols”.

Tomenieši var lepoties ar saviem va-
roņiem Fēliksu Kraukli un Jāni Bergmani, 
kuri ir saņēmuši Lāčplēša kara ordeņus un 
piedalījušies 1920. gada cīņas. Pieminot 
varoņus, kuri cīnījās par brīvību un ticēja 
Latvijas nākotnei, Tomē tika nolikti ziedi 
un sveces piemiņas vietās. Godinot varo-
ņus, folkloras kopa „Graudi” katram veltīja 
īpašu dziesmu.

Lāčplēša dienas pasākums turpinājās 
dienas centrā, kur visi dalībnieki tika cienā-
ti ar putru un tēju. Visi bija aicināti dalīties 
atmiņās par saviem tēviem un vectēviem, 
kuri cīnījās par Latviju.

Novembra mēnesis ir arī mirušo pie-
miņas laiks, pieminot tai saulē aizgājušos, 
folkloras kopa izdziedāja arī veļu laika 
dziesmas un izspēlēja veļu laika rotaļas. 
Visi atvadījās ar ticību un cerību par savu 
tautas spēku.

Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama vadītāja

Lāčplēša diena ir ne tikai atceres diena, 
kad godinām Latvijas brīvības cīnītājus, bet 
arī pārdomu laiks. 11. novembris ir diena, 
kad īpaši varam sajust Latviju savās sirdīs 
un godināt tās varoņus. 

Šogad Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolas skolēni aicināja ikvienu iedegt sve-
cīšu liesmiņas, izveidojot Ķeguma ģerbonī 
attēloto zelta sauli. Tūkstošiem liesmiņu 
izgaismoja Ķeguma ielas, vedot uz skolu, 
tautas namu, domi un citām iestādēm. Viens 
no spožākajiem saules stariem izgaismoja 
ceļu uz Latviju, ko skolēni bija izveidojuši 
pie Saules pulksteņa.

Pēc svecīšu iedegšanas visi tika aicināti 
uz Ķeguma tautas namu, kurā varēja noska-
tīties filmu „Mīlestības dārzs” ar Vili Dau-
dziņu un Ingu Tropu galvenajās lomās.

Vakaru noslēdza sadziedāšanās pie 
ugunskura un siltas tējas kopā ar Ķeguma 
jauniešu kori. Koris dziedāja visiem tuvas 
un mīļas latviešu dziesmas. Vissirsnīgāk iz-
skanēja dziesmas: „Es atnācu uguntiņu”, 
„Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”, „Div’ 
dūjiņas” un „Pūt vējiņi”.

Paldies visiem, kuri atnāca un iededza 
svecītes lielajā gaismas ceļā. Lai aizdegto 
svecīšu liesma pilda sirdis ar Dzimtenes mī-
lestību, lepnumu un godu par mūsu Latviju.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Rudens ir Latvijas laiks
„Visskaistākais karogs pasaulē pieriet ar sarkaniem lēktiem un rietiem, kuriem 
pa vidu – balts sniegs. Es dāvinu dzimšanas dienā tīru pagalmu, uzraktu dārzu 
un dažus vārdus, kas ļaus mums pārziemot.”

Rudens ir Latvijas laiks, kurā tiek svi-
nētas Miķeļdienas, Veļu laiks, mirušo pie-
miņas dienas, Mārtiņi, Lāčplēša diena un 
Latvija dzimšanas diena. Koncerts „Ziedi 
mana tēvu zeme” kļuva par dāvanu Latvi-
jai. Dāvana, ko sarūpēja novada pašdarb-
nieku kolektīvi. 

Tomes tautas nama vadītāja Sarmīte Pu-
gača Latvijai veltīja dzejnieces Andas Līces 
redzējumus par Latviju: „Ir laiks pateikt 
Tev, Latvija, paldies. Par to, ka Tu arvien 
paliec, kamēr mēs nākam un ejam. Mūž-
vecs un vienmēr jauns tas vārds, ko šodien 
izrunāt gandrīz vai kauns. Tik stiprs ir šis 
vārds, ka ap to griežas valstis, lielas tautas 
un neatklātas ciltis. Gan tie, kam zeme aug-
līga, gan tie, kam akmeņi un tikai smiltis. 
DZIM – TE – NE. Cik dziļi skan dzimt – te! 
Ja arī gadās citur, tad atgriezties tai vietā, 
kur, domājot par Tevi, reiz pirkstu pielicis 
Dievs.”

Liels paldies, kolektīviem un to vadītā-
jiem par sagatavotajiem izcilajiem priekš-
nesumiem: deju kolektīva „Kadiķis” dejo-
tājiem un vadītajai Evai Pēdājai, Birzgales 
sieviešu korim „Pērles” – vadītājai Mairai 
Līdumai un koncertmeistarei Inesei Mar-

tinovai, deju skolotājam Andrim Miķelso-
nam un audzēkņiem: Gustavam Grandā-
nam, Adriānai Saknei, Norbertam Pazānam 
un Katrīnai Linkumai, Ralfam Bitei un 
Katrīnai Atarei. Paldies, Tomes dāmu an-
samblim un vadītajai Ingrīdai, koncertmeis-
taram Antonijam Kleperim un saksofonis-
tam Maigonim Makaram. Liels paldies par 
skaisto dāvanu novadam – kompaktdiska 
„Gaismiņa aust” izdošanu. 

Tomes dāmu vokālais ansamblis vēlas 
pateikties diska izdevējam un skaņu reži-
soram Jānim Ostrovskim par lielo darba un 
sirds ieguldījumu diska tapšanā. Sarmīte 
Pugača izsaka pateicību arī kūku cepējām 
– Elitai Lapsai par eksotiskāko kūku, Intai 
Skujai par oriģinālāko, Velgai Zagorskai 
par skaistāko un Annai Ofmanei par izcilo 
kūku „Cielaviņa”. 

Liels paldies Tomes darbiniekiem, kuri 
palīdzēja sagatavot pasākumu: Ilonai Of-
manei, Antrai Lejniecei, Valdim Dozdrec-
kim un vislielākajam palīgam Velgai Zagor-
skai. Paldies arī pasākuma apmeklētājiem!

Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama vadītāja
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Klucīšu diena Birzgalē
Latvijas dzimšanas diena un Lāčplēša diena Birzgalē vienmēr 
ir bijuši gaidīti svētki, un birzgalieši katru gadu tiem gatavojas 
jau no pirmajām novembra dienām.

Šogad novembra svētku gaidīšana uzsā-
kās nedaudz savādāk. 6. novembrī, ciemos 
bija atbraucis LATlug – Latvian LEGO Users 
Group, kam vispiemērotākais latviskais no-
saukums būtu – Latvijas LEGO fanu klubs. 
Birzgales tautas nams piepildījās ar bērnu 
smiekliem, izbrīnītiem izsaukumiem, LEGO 
motoru rūkoņām un LATlug biedru vadoša-
jiem norādījumiem dažādajās disciplīnās.

Mums ir savs LEGO vēstnieks Baltijā, 
kurš uztur kontaktus ar galvenajiem LEGO 
fanu klubu koordinatoriem Dānijā. Šādā vei-
dā tiek īstenotas interesantas akcijas un iz-
stādes visā pasaulē, un mums ir liels prieks 
un gods, ka jau gandrīz trīs gadus arī mēs 
esam viena neliela daļiņa šajā aizraujošajā 
LEGO pasaulē. Par LATlug biedru var kļūt 
jebkurš, kurš ir sasniedzis 16 gadu vecumu 
un kuram LEGO ir kas vairāk, kā tikai bērnu 
rotaļlietas. Šobrīd ir jau 13 biedri no Valmie-
ras, Jēkabpils, Siguldas, Rēzeknes un Rīgas. 
Prieks, ka katru gadu mums izdodas atrast 
vēl kādu, kuram LEGO ir hobijs. Tas mums 
ļauj ar katru izbraukuma reizi uzbūvēt arvien 
varenāku LEGO pilsētu vai uzrīkot atraktī-
vākas aktivitātes.

Liels prieks, ka šādu pasākumu izdevās 

noorganizēt arī Birzgalē, kur ikviens varēja 
novērtēt mūsu veikumu. Atkal no jauna dur-
vis vēra Latvijā lielākā LEGO pilsēta, kurā 
varēja skatīt motorizētu vilcienu satiksmi, 
kustīgu panorāmas ratu, iegriezties vietējā 
veikaliņā vai vienkārši atpūsties savrupmā-
jā pie upītes. Pilsētai iepretim atradās mūsu 
paštaisīto veidojumu izstāde – dažādi mašī-
nu modeļi kā arī ainiņa no Zvaigžņu Karu 
(Star Wars) tematikas. Skatuves podestu 
daļu aizņēma dažādi LEGO tehnikas modeļi 
– daži no kuriem strādā uz pneimatiku vai 
LEGO motoriem. Savu stūrēšanas prasmi 
varēja izmēģināt ar radiovadāmiem džipiem 
pa bezceļu trasi. Lielu atsaucību guva brīvās 
būvēšanas galdi, kur katrs varēja no gandrīz 
bezgalīgās klucīšu kaudzes uzbūvēt ko vien 
sirds kāro. Mēs bijām pārsteigti kā daži jau-
nieši no Birzgales kopīgiem spēkiem uzbū-
vēja lielu baznīcu. Mūsu triju gadu izbrau-
kumu pieredzē šis bija līdz šim varenākais 
būvējums, ko bērni pašu spēkiem ir uzbūvē-
juši no brīvās būvniecības klučiem.

Neiztrūka arī bez konkursiem. Šoreiz 
piedāvājām LEGO vilcieniņu ātrbūvēšanas 
sacensības. Rezultāti bija ļoti līdzīgi – gan 
jaunākajā vecuma grupā (līdz 9 gadiem), 

gan vecākajā vecuma grupā (no 10 gadiem). 
Redzējām, ka tieši jaunākās vecuma grupas 
būvētāji ir ašākie. Jaunākajā vecuma grupā 
sveicam Matīsu Aizstrautu (1. vieta), Niku 
Firkusu (2. vieta) un Emīlu Saulīti (3. vieta). 
Vecākajā vecuma grupā sveicam Andreju 
Kulakovu (1. vieta), Ralfu Tralmaku (2. vie-
ta) un Andi Goperu (3. vieta). Tie kuri bal-
vas nav saņēmuši, lūdzu, sazinieties ar tautas 
nama vadītāju Ritu pa tālruni 29424612. 

Pasākuma galvenā aktivitāte bija Brīvī-
bas pieminekļa meistarklase, kuru pats arī 
dizainēju un vadīju. Spēkus izmēģināja visas 
trīs paaudzes, par ko īpašs prieks. Brīvības 
piemineklis ir grūti saliekams modelis. Tam 
ir gandrīz 1300 detaļu, kas sadalītas 8 blo-
kos. Lielākais, protams, ir pati bāze, kuras 
būvniecība aizņēma gandrīz divas stundas. 
Gala rezultāts – lepnums par paveikto darbu 
un, mūsuprāt, brīnišķīgs eksponāts Birzgales 
tautas namā, ko varēs aplūkot visu novem-
bri. Brīvības pieminekļa būvniecībā pieda-
lījās: Olafs Liberts, Lauma Melnūdre, Uldis 
Melnūdris, Daina Melnūdre, Laura Ungu-
re, Veronika Kuļpa, Emīls Eglītis, Armīns 
Braunšteins un Matīss Butlers.

LATlug pateicas par silto uzņemšanu, 
mājīgajām telpām un smaidīgajiem apmek-
lētājiem. Ceram, ka mūsu kopā būvētais Brī-
vības piemineklis priecēs novembra svētku 
apmeklētājus Birzgales tautas namā. Uz tik-
šanos nākamajā reizē! 

Rolands Ķirpis,
LATlug līdzdibinātājs

Pasniegts „Ķeguma novada lepnums 2015”

Valsts dzimšanas dienas priekšvakarā 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā no-
tika Latvijas Republikas proklamēšanas 97. 
gadadienai veltīts koncerts, kura laikā tika 
pasniegts apbalvojums „Ķeguma novada lep-
nums 2015”.

Svētkus atklāja Ķeguma novada jauniešu 
koris, dziedot Latvijas valsts himnu. Pasā-
kuma vadītāji, Zane Auškāpa un Normunds 
Bērzs, visa vakara garumā rūpējās, lai apmek-
lētāji pasākuma laikā sajustu sirds siltumu un 
Dzimtenes mīlestību.

„Ķeguma novada lepnuma 2015” apbal-

vojumus pasniedza Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājs Roberts Ozols un Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Līga Strauss.

Par „Ķeguma novada lepnumu 2015” 
kļuva Mirdza Dzerkale, Juris Zīle un Vaclavs 
Griņēvičs. Mirdza Dzerkale ir sieviešu deju 
kolektīva „Rasa” vadītāja, visu mūžu ir dar-
bojusies Ķeguma novada kultūras dzīvē, esot 
kopā ar dažādu paaudžu dejotājiem. Juris Zīle 
ir tautas daiļamatu meistars, kurš savā mūžā 
uzbūvējis jau divus autentiskus vikingu ku-
ģus. Vaclavs Griņēvičs ir aktīvs Ķeguma no-

vada sporta dzīves organizators, kurš izaudzi-
nājis vairākas sportistu paaudzes. 

Ķeguma novada dome piešķīra arī atzinī-
bas rakstu Viesturam Teicānam, kurš šobrīd ir 
Ķeguma novada domes deputāts un finansiāli 
atbalstījis vairākus pagasta pasākumus, kā arī 
aktīvi piedalījies sabiedriskajos darbos.

Ķeguma novada domes pateicību saņēma 
Edgars Siliņš, Dace Priedoliņa, Ieva Lāce un 
Biruta Žagata. Edgars Siliņš ir Ķeguma no-
vada sporta darba organizators, sava novada 
patriots un entuziasts, kurš daudz sava laika 
velta Ķeguma novada popularizēšanai, orga-
nizējot dažādas sacensības. Dace Priedoliņa 
ir ģitāru studijas un folkloras kopas „Graudi” 
vadītāja, lieliska pedagoģe un dziesminiece. 
Ieva Lāce ir Ogres mākslas skolas Ķeguma 
klases un mākslas studijas vadītāja, aizrautī-
ga pasniedzēja un cilvēks, kurš spēj iedves-
mot. Biruta Žagata ir Ķeguma novada pasta 
nodaļas vadītāja, ļoti atsaucīgs un izpalīdzīgs 
cilvēks.

Svētkos iedzīvotājus ar sirsnīgiem priekš-
nesumiem sveica Ķeguma novada pašdarbī-
bas kolektīvi.

Paldies, Ķeguma novada domei par at-
balstu un iespēju, jau septīto gadu pēc kārtas, 
sveikt cilvēkus, ar kuriem lepojās viss novads.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste.
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Rembates aplis

Jau tradicionāli 18. novembrī, Ķeguma novadā tika rīkots skrē-
jiens „Rembates aplis”. Šogad skrējienā piedalījās 260 dalībnieki, 
kuri spītējot lietum piedalījās vienā no divām distancēm – 3 km vai 
10,8 km skrējienā. 

Pasākumu atklāja Ķeguma novada domes priekšsēdētājs  
Roberts Ozols, vēlot visiem dalībniekiem veiksmi un izturību. 
„Rembates apli 2015” vadīja un sportistus motivēja Ķeguma  

novada Sporta pasākumu organizators Edgars Siliņš. 
Šogad visiem dalībniekiem bija iespēja piedalīties izlozē un 

laimēt kādu no piecām dāvanu kartēm. 
Pēc sporta apļu noskriešanas ikviens varēja sildīties pie tējas 

krūzes, gaidot rezultātus.
Labākie rezultāti 3 km distancē:
1. vieta – Jānis Razgalis (8,56 min)
2. vieta – Mārtiņš Karlsons (9,2 min)
3. vieta – Aigars Feteris (9,36 min)

Labākie rezultāti 10,8 km distancē:
1. vieta – Kristaps Vējš–Āboliņš (36,8 min)
2. vieta – Armands Tālums (36,38 min)
3. vieta – Andrejs Dmitrijevs (36,56 min)

Labākie komandu rezultāti:
1. vieta – SK „Ogre”
2. vieta – SK „Ozolnieki”
3. vieta – SK „Tērauds” 

Visi skrējiena rezultāti apskatāmi ķeguma novada mājas lapā 
www.kegums.lv.

Paldies, Ķeguma novada domei par atbalstu. Paldies, arī visiem 
sportistiem un „Rembates apļa 2015” dalībniekiem, kuri piedalījās 
un pavadīja valsts svētkus sportiskā noskaņojumā.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekts „Dziedam novadam”
Tomes sieviešu biedrība „ĀBELE” 

2015. gada 14. novembrī realizēja Ķegu-
ma novada domes izsludināto Iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu „Dziedam 
novadam”.

Projekta ietvaros tika radīts Ķeguma 
novada prezentācijas materiāls – CD „Gais-
miņa aust”, kurā Tomes dāmu vokālais an-
samblis iedziedāja 12 dziesmas.

„Saules gaisma ir mīlestības dāvana vi-

siem. Pavērsiet plaukstas uz austošo sauli, 
aust gaismiņa. Mūsu spēks ir mūsu novadā. 
Te gribas palikt un vienmēr būt, sirds zemes 
smaržu un spēku te jūt.”

Biedrība „ĀBELE” saka lielu paldies 
projekta atbalstītājiem – Ķeguma novada 
domes atbildīgiem darbiniekiem un Tomes 
tautas nama dāmu vokālajam ansamblim.

Tomes sieviešu biedrība „ĀBELE”

Tomes 
afišu stabs

Tuvojas skaistais Ziemassvētku laiks un 
2015. gada nogale. Vēlos sveikt visus pagas-
ta iedzīvotājus ar svētkiem un pateikt paldies 
tomeniešiem par vecā afišu staba atdzimšanu 
pie Tomes dienas centra.

Kādreiz tas stāvēja vientuļš un pamests ceļa 
malā. Pienāca šā gada pavasaris, kad Tomē tika 
svinēti pirmie pagasta svētki. Tad radās ideja – 
šī vieta jāsaved kārtībā.

Paldies Vitālijam par materiāliem, kuri 
mums pietrūka, paldies Kristapam un Guntim 
par afišu staba nokrāsošanu, paldies Viesturam 
par mēslojuma atvešanu (arī dienas centra ap-
stādījumiem), paldies Ingrīdai par ideju, pal-
dies Ilmāram par melnzemi un puķu stādiem. 
Tā mūsu afišu stabs ieguva vasaras „cepurīti”.

Afišu stabam tagad ir arī ziemas „cepu-
re”, par kuru parūpējās Romāns no „Smilgu”  
mājām.

Ilona Ofmane,
Tomes pagasta pārvaldes vadītāja

Šaha spēle Ķegumā

Šovasar tika realizēts viens no Ķeguma 
novada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
projektu konkursa projektiem – „Šaha spē-
les apmācības un popularizēšanas pulciņš”. 
Projekta īstenošanas vajadzībām tika iegā-
dāti astoņi spēles figūru komplekti ar spēles 
laukuma virsmām, astoņi elektroniskie šaha 
pulksteņi un magnētiskais spēles demons-
trācijas dēlis. Projektam piešķirtais un rea-
lizētais finansējums – 680,25 eiro.

Ar Ķeguma dienas centra vadības laipnu 
pretimnākšanu, no jūlija vidus, reizi nedēļā 

praktizējam šaha nodarbības. Mūsu pulkā ir 
dalībnieki no Tomes, Birzgales, Rembates, 
Ķeguma, Ogres un Salaspils. 

Šaha interesentu pulciņā aicinām pie-
biedroties jaunus dalībniekus, neatkarīgi no 
spēlētprasmes, dzimuma un vecuma. Īpaši 
priecātos mūsu vidū redzēt jaunatni!

Par dalību mūsu pulkā, lūgums iepriekš 
zvanīt pa tālruni 26543361, lai saskaņotu 
nodarbību dienu un laiku!

Alfrēds Vītols,
Projekta vadītājs
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Ķeguma novadā realizēts 
projekts zivsaimniecības attīstībai

Daugavas upē ir lieliskas samu, līdaku, zandartu, brekšu mak-
šķerēšanas vietas, kas ir ļoti iecienītas visu Latvijas makšķernieku 
vidū, kā arī lejpus Ķeguma HES spēkstacijas, Daugavas upē notiek 
licencētā makšķerēšana, ko ik gadu apmeklē ap 1500 makšķernieku.

Tāpat atpūtu pie upes iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji, gan 
tūristi no tuvākām un tālākām vietām. Aktīvajai atpūtai tiek izman-
totas arī Daugavas pietekas – Ķilupe, Līčupe, Kausupe, Ņega, Dīri-
ķupīte u.c. Tūrisma maršrutu pieturas punkti ir: uz Daugavas izvei-
dotā Ķeguma HES ūdenskrātuve, labiekārtotā Ķeguma pludmale pie 
Daugavas. Vietējie iedzīvotāji aktīvajai atpūtai izmanto peldvietu 
„Spārītes” Daugavas krastā.

Ķeguma novada ūdenstilpju aizsardzību nodrošina Ķeguma 
pašvaldības policija, 2013. gada 21. februāra pilnvarojuma līguma 
Nr.2/2013 „Par licencētas amatierzvejas – makšķerēšanas organizē-
šanu” ietvaros biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (turpmāk 
– biedrība), kā arī iespēju robežās – citas nevalstiskas organizācijas 
un Valsts vides dienesta amatpersonas. 

Pēc biedrības datiem, gadā vidēji tiek sastādīti 48 administratīvo 
pārkāpumu protokoli, 5 izņemšanas protokoli, ierosināts 1 krimi-
nālprocess. Pārkāpēji tiek notverti gan krastā, gan uz ūdens. Veicot 
ūdenstilpju kontroli, tikai no krasta pārkāpumu novēršana uz ūdens 
ir apgrūtināta. Izsaukumi tiek saņemti salīdzinoši bieži, bet kvalita-
tīva un ātra reaģēšana, lai aizturētu pārkāpējus, nav iespējama, un tā 
rezultātā tiek iznīcināti nozīmīgi zivju resursi.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar likumdošanu, pašvaldība ir atbildī-
ga par zvejas tiesību izmantošanu iekšējos ūdeņos tās teritorijā, un 
ūdenstilpēs konstatēto pārkāpumu skaitu, esošās situācijas uzlabo-

šanai un pārkāpumu skaita samazināšanai, preventatīvo un kontroles 
funkciju veikšanai uz ūdens ir nepieciešams ūdens transports. 

Šī gada pavasarī Zivju fonda padome apstiprināja Ķeguma no-
vada pašvaldības projekta iesniegumu par Valsts atbalsta saņemšanu 
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem „Mo-
torlaivas ar aprīkojumu piegāde Ķeguma novada domei”. Nodroši-
not pašvaldības līdzfinansējumu, tika iegādāta motorlaiva ar piekabi 
un nepieciešamo ekipējumu.

Izmantojot motorlaivu, vairākkārtīgi samazinās reaģēšanas 
laiks, un pārkāpēji tiek notverti tieši pārkāpuma izdarīšanas vietā, 
nedodot iespēju atbrīvoties no lietiskajiem pierādījumiem. Gaidot 
pārkāpējus krastā jau ar pilniem tīkliem, nodarītais kaitējums ziv-
ju resursiem ir daudz lielāks kā gadījumā, ja ir iespēja pārkāpējus 
aizturēt ūdenstilpē tīklu likšanas brīdī. Patrulēšana uz ūdens palīdz 
samazināt pārkāpumu skaitu, kā arī aizsargāt neskaitāmas zivju su-
gas, tādējādi saglabājot bioloģisko daudzveidību, nodrošinot zivju 
resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību.

Lēmums par finansējuma piešķiršanu projektam „Motorlaivas ar 
aprīkojumu piegāde Ķeguma novada domei” ID Nr. 2.23 pieņemts 
Zivju fonda padomes 24.04.2015. sēdē (protokols Nr.164). Projek-
ta kopējās izmaksas 18807,03 eiro, t.sk Valsts zivju fonda finansē-
jums 18105,11 eiro. Projekts tika realizēts no 2015. gada marta līdz 
novembrim. 

R.Ūzuls,
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Ruņģis,
Biedrības „Vides Aizsardzības Asociācija” valdes priekšsēdētājs

Atbrauc, izvēlies un nozāģē 
pats savu Ziemassvētku eglīti!

No ģimenes paziņas piedāvājuma iestādīt tūkstoš egļu stādus līdz 
dažādu šķirņu egļu plantācijas izveidei un interneta veikala atvēršanai 
– šādu ceļu nogājis Latvijas Ziemassvētku eglīšu audzētājs Armands 
Paegle. 

SIA „Paegles egles” ir pirmais uzņēmums Latvijā, kas ir attīstījis 
egļu piedāvājumu tik tālu, lai varētu uzņemt ģimenes un ļautu pašiem 
izvēlēties un nozāģēt savu īpašo Latvijā audzēto Ziemassvētku eglīti. 
Varam droši apgalvot, ka katra pie mums augusī Ziemassvētku eglīte 
ir rūpīgi kopta un pārnesot to mājās sajutīsiet patīkamo egles smaržu.

Viss sākās, kad ģimenes paziņa no Ņujorkas čemodānā atveda fo-
lijā iepakotus egļu stādus – tā stāstu par 2015. gadā dibināto SIA „Pa-
egles egles” sāk Armands Paegle. „Atvestās eglītes iestādīju pie mājas 
dārzā. Pēc dažiem mēnešiem egļu skaitu nolēmu paplašināt ar Latvijā 
nopirktiem sudrabegļu stādiem. Brīdī, kad 1250 egles sasniedza pus-
otra metra garumu, radās ideja piedāvāt iegādāties Latvijā audzētas 
Ziemassvētku egles.”

Pašlaik audzētavā var uzskaitīt 20 000 eglītes, kas aizņem piecu 
hektāru lielu platību. „Citur Latvijā tik vērienīgu plantāciju, uz kuru 
atbraukt un pašam izvēlēties eglīti, nav,” palepojas Armands. Tirgos ir 
iespējams satikt eglīšu tirgotājus, kuri piedāvā Latvijā audzētas egles, 
tomēr izcelsmes vietu pārdevēji atklāt nevēlas. Izbraukājot Latviju, 
šādas Ziemassvētku eglīšu audzētavas neieraudzīsiet! Šobrīd mūsu 
mērķis ir attīstīties un kļūt par vienu no vadošajām Ziemassvētku egļu 
audzētavām Latvijā, kas piedāvā vienīgi pašu izaudzētas egles.”

Lai izaudzētu neticami skaistas un kuplas egles, tās vairākas reizes 
gadā formējam – nogriežam galotnes un sānu zarus. Audzētavā regu-
lāri veicam augsnes analīzes, kā arī nepārtraukti to kopjam, izpļau-
jot vai izfrēzējot egļu rindstarpas,” skaidro Armands.

Ziemassvētku egļu audzētava „Paegles egles” atrodas Tomē, 

Ķeguma novadā. Eglīšu „zaldātiņu” rindās ir iespējams atrast acīm 
tīkamāko egli Ziemassvētkiem, dārza dekoram, skuju koku dzīvžoga 
izveidei vai kādam citam nolūkam. „Mēs tās izraksim, nozāģēsim vai 
podos līdz namdurvīm nogādāsim,” skaidro uzņēmuma dibinātājs  
Armands Paegle.

No 10. decembra Armands Paegle aicina pie sevis ciemos uz au-
dzētavu ikvienu dabas pirmatnējā skaistuma cienītāju. Varēsiet saņemt 
Armanda padomus egļu audzēšanā un to kopšanā, kā arī atrast sev pie-
mērotāko eglīti svētkiem. Audzētavā ir uzstādīts apgaismojums, tāpēc 
egles varēs iegādāties līdz pat 21.00 vakarā. Savukārt no 17. līdz 27. 
decembrim „Paegles egles” eglītes varēs iegādāties Salaspilī, Skolas 
ielā 4E (pie „Rimi”), un no 18. līdz 24. decembrim Ogrē, Mednieku 
ielā 21/23 (pie „Top”). Egles var iegādāties interneta veikalā, norādot 
attiecīgo šķirni, garumu un piegādes veidu. Vairāk informācijas atra-
dīsiet uzņēmuma mājaslapā: www.paeglesegles.lv.



AkcijA „PiPArkūku smAržA kAtrā mājā”
Ziemassvētki ir ikgadēji svētki, kuros atzīmē ziemas 
saulgriežus un Jēzus Kristus dzimšanu. Šis ir laiks, kad 
vēlamies domāt tikai labas domas, priecāties par katru 
smaidu, par katru labu vārdu. 
Biedrība „JADARA” pagājušajā gadā piedalījās projektā 
„Dod pieci”, ko organizēja biedrība „Ziedot.lv”. Projek-
ta ietvaros 27 Birzgales vientuļie, trūcīgie iedzīvotāji uz 
svētkiem saņēma saldas dāvaniņas. 
Šogad no 16. novembra līdz 19. decembrim aicinām visus 
birzgaliešus piedalīties akcijā „Piparkūku smarža katrā 
mājā” un ziedot pārtikas, saimniecības preces (miltus, 
eļļu, makaronus, cukuru, vilnas zeķes, sveces, ziepes u.c.), 
ko biedrības dalībnieces sapakos skaistās pakās un no-
gādās vientuļajiem, trūcīgajiem Birzgales pagasta iedzī-
votājiem, lai arī viņu mājās ienāktu kaut nedaudz svētku 

prieka. Būsim aktīvi un visi kopā dāvāsim svētkus citiem. 
Tālrunis informācijai – 29424612

Biedrība „JADARA”

Birzgalē
10. decembrī plkst. 18.00
Birzgales tautas namā

Biedrība „JADARA” organizē radošo darbnīcu
„Mans ziemassvētku apsveikums”

Lai sagādātu mīļus svētkus saviem mīļajiem, 
mācīsimies izgatavot apsveikumu kartiņas Ziemassvētkiem. 

Tālrunis informācijai 29424612

19. decembrī plkst. 13.00
Birzgales tautas namā

Ziemassvētku pasākums
Birzgales pagasta pensionāriem un invalīdiem. 

Šogad apmeklētājus priecēs Birzgales tautas nama pašdarbības kolektīvi.
 Saviesīgajā daļā būs iespēja apmeklēt balli un rotaļas. 
Svētku tērps – „70 – 90 gadi manā garderobē”.

 Līdzi ņemsim mazus groziņus ar cienastu, būsim aktīvi un piedalīsimies 
konkursā „Pīrāgam nabagam abi gali apdeguši”. 

Cepsim visgaršīgākos pīrāgus (saldus, sāļus, lielus, mazus). 
 Uz balli lūdzu pieteikties līdz 15. decembrim pa tālruni 29424612 vai 65034155

20. decembrī plkst. 11.00
Birzgales tautas namā

Ziemassvētku pasākums Birzgales pagasta pirmskolas vecuma bērniem.
Šogad visus priecēs Valmieras kinostudijas muzikālā izrāde

„Minionu ziemassvētki”
Tālrunis informācijai 29424612

25. decembrī plkst. 22.00
Birzgales tautas namā
ziemassvētku balle
Spēlēs grupa “lēveri”

Ieejas maksa 3 eiro. Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 23. decembrim pa tālruni 29424612 
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ToMē
12. decembrī plkst. 10.30

Tomes bibliotēkā
ziemassvētku pasākums bērniem 

„Sniedziņu meklējot”
Būsim kopā ar Tomes tautas nama bērnu radošo grupu „Skanis”.

Ieklausīsimies M. Stārastes grāmatas dramatizējumā
„Pasakaini sniegi snieg” – bibliotekāres A. Freibergas izpildījumā.

Ieeja bezmaksas!

19. decembrī plkst. 12.00
Tomes tautas namā

Koncertuzvedums
„Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās

Un zemes tumsā savu gaismu nes”.
Piedalās: Tomes amatierteātris un Tomes dāmu vokālais ansamblis.

Ieeja bezmaksas!

19. decembrī plkst. 17.00
Tomes tautas namā

  grupa „Ka Bri Ko rds”
Aicina uz savas 2 gadu jubilejas svinībām.

Īpašie viesi – jauniešu ģitārstudija un Dace Priedoliņa.
Katrs mīļi aicināts! Jūs gaidīs pārsteigumi un skaistas dziesmas.

Ieeja bezmaksas!

20. decembrī plkst. 15.00
Tomes tautas namā

Ziemassvētku pasākums Tomes pagasta bērniem
Ziemassvētku vecītis ielūdz Tevi uz

 „Minionu ziemassvētkiem” un
rūķi uz radošajām darbnīcām

Ieeja ar ielūgumiem. Rīkotāji: Ķeguma novada dome un biedrība „Ābele”

20. decembrī no 16.30 – 18.00
Tomes parkā pie ugunskura

Kopā ar folkloras kopu „graUDi”
sagaidīsim ziemas saulgriežus

Vilksim bluķi un ar laba vēlējumiem liksim to ugunskurā.
 Rotāsim eglīti, dziedāsim un iesim rotaļās. Būs zirņi, pīrāgi un kopīgs prieks!

26. decembrī plkst. 21.00
Tomes tautas namā

Vecgada balle
Mūzika, dejas un daudz jautrības kopā ar Ainaru Bumbieri.

Ieejas maksa 3 eiro. Galdiņus rezervēt iepriekš, zvanot uz tālruni 27843230

I I I
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ĶegUMā 
5. decembrī plkst. 18.00

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas zālē
Ķeguma tautas nama vidējās paaudzes 

deju kolektīva „Kadiķis” sadraudzības koncerts 
 „SaUleS gaDS”

Koncertā piedalās vidējās paaudzes deju kolektīvi: 
„KADIĶIS”, „MĒMELE”, „DEJOTPRIEKS”, „DZĒSE”,

„APINĪTIS”, „IMANTIEŠI”, senioru deju kolektīvs „ĶEGUMS”, 
bērnu deju kolektīvs „MUSTURIŅI”.

Ieeja bezmaksas!

18. decembrī plkst. 19.00
Ķeguma tautas namā 

„Trīs sievietes Krišjāņa Barona mūžā”
Interesanti stāsti kokles mūzikas pavadījumā. 

Piedalās Kr. Barona muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa un muzeja 
vadošais speciālists Andris Ērglis.

Pasākumā viesosies folkloras kopa „Graudi”.
Ieeja bezmaksas!

26. decembrī plkst. 20.00
Ķeguma tautas namā

JaUNā gaDa gaiDĪŠaNaS Balle
Spēlēs grupa no Liepājas „Noris un Viktors”.

Galdiņu rezervācija pa tālruni 29268616 
Ieejas maksa 3 eiro!

27. decembrī plkst. 15.00
Ķeguma tautas namā

„Minionu ziemassvētki”! 
Ziemassvētku eglīte Ķeguma pašiem mazākajiem.  

Prieki, smiekli un Ziemassvētku vecītis...
Būs dāvanas!

reMBaTē
27. decembrī plkst. 11.00

Rembates pakalpojumu centra Svinību zālē
Ziemassvētku pasākums mazajiem rembatiešiem

„Minionu ziemassvētki” 
Jautrs pasākums kopā ar iemīļotajiem minioniem un 

Ziemassvētku vecīti.
Ieeja uzrādot ielūgumus.

III

III
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Mūžībā aizgājuši
Tagad klusēt gribas, tā kā klusē lauki,
Kad pār viņiem rudens lietus krīt…

/J. Grots/

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Juri Krievānu (1948)
Andreju Bušu (1953)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Ķeguma evanģēliski
luteriskajā baznīcā

ZIEMASSVĒTKU 
DIEVKALPOJUMI

24. decembrī plkst. 17:00
25. decembrī plkst. 9:00

Vadīs mācītājs
Ingus Dāboliņš

2015. gada 4. decembris

• Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā. 
Tālrunis: 26182284

PRIVĀTSLUDINĀJUMS

© "Ķeguma Novada Ziņas". Izdevējs Ķeguma novada dome. Reģistrācijas apliecība Nr. M 1333. Redakcija: Kintija Sparāne. Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, LV-5020
SIA "Websolutions" datorsalikums (andris@websolutions.lv). Laikrakstā publicētie materiāli ne vienmēr sakrīt ar redakcijas viedokli.

SIA „Ogres Prestižs” (reģ.nr.40003677408), 
viens no lielākajiem mazumtirdzniecības 

uzņēmumiem Vidzemē, kas veiksmīgi darbojas 
pārtikas mazumtirdzniecībā, aicina darbā

•	 KASIERI 
•	 KRĀVēJU
•	 PAVĀRU

•	 PAVĀRA PALīGU
Darba vieta: veikals „top!”,
Mednieku ielā 21/23, Ogrē

Mēs piedāvājam: 
•	Darbu atpazīstamā un stabilā uzņēmumā;
•	Darbam nepieciešamo apmācību;
•	 Sociālās garantijas;
•	Apmaksātas pusdienas darba dienā;
•	Apmaksātu obligāto veselības pārbaudi;
•	Atlaides restorānā OGRES PRESTIŽS;
•	Draudzīgu un izpalīdzīgu darba kolektīvu;
•	 Ikgadējus komandas saliedēšanas pasākumus;
•	 Iepriecinājumu apaļajās dzīves jubilejās, īpašos 

notikumos.
Pieteikumu lūdzam sūtīt uz

e-pastu: info@ogresprestizs.lv, zvanīt uz
tālruni 65035777 vai pieteikties personīgi veikalā

pie vadītājas

Ķeguma novada 
uzņēmēj, atsaucies!

2016. gada janvāra mēnesī plānots rīkot semināru –  par uzņēmumu 
pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro, ja uzņēmēji izrādīs vajadzību šāda 

semināra nepieciešamībai.
Komerclikuma grozījumi no 2014. gada 1. janvāra, nosaka, ka visas reģistrā 

ierakstītās summas latos ir jāaizstāj ar summām eiro. SIA un AS līdz 2016. 
gada 30. jūnijam jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro. 

Plašāka informācija pieejama Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 
izveidotajā mājaslapā – www.sakartopapirus.ur.gov.lv.

Aicinām uzņēmējus reģistrēties semināram aizpildot pieteikuma anketu 
Ķeguma novada tīmekļa vietnē (www.kegumanovads.lv) vai sūtot 

uzņēmuma informāciju uz e-pastu: antra.binde@kegums.lv, vai iesniedzot 
informāciju Ķeguma novada tautas namā (Ķeguma prospekts 4, Ķegums).

Aicinām uzņēmumus saņemt izdales materiālus Ķeguma tautas namā.

Ķeguma šaha spēles
interesentu kopa

2015. gADA 19. DeceMBRī 
PLKST. 10.00

ĶEGUMA DIENAS CENTRĀ RĪKO

VECGADA ŠAHA TURNĪRU
Turnīra dalībniekus lūdzu 

reģistrēties līdz 15. decembrim 
pa tālruni 26543361.

LPKS „ZeLta teļš”
iePērK LieLLoPuS 

un jaunLoPuS.
Sveram ar elektroniskajiem svariem. 

Braucam pa visu Latviju.
Bezmaksas transports.

Samaksa tūlītēja vai ar pārskaitījumu.
Tālrunis: 27865108.

19. decembrī plkst. 18.00
Ķeguma tautas namā
dokumentālās filmas

„Prāta Vētra: Starp krastiem”
pirmizrāde Ķegumā.

Dokumentāls stāsts par četriem draugiem, par 
četriem atšķirīgiem, taču sirdī līdzīgiem skolas 

biedriem. Viņi piedzima septiņdesmito gadu vidū, 
izauga ar padomju multenēm un tukšajiem veikalu 
plauktiem. Mūsu valsts neatkarības priekšvakarā 

viņi izveidoja jaunu grupu 

“Prāta Vētra”...
Ieejas maksa 2 eiro.

Šā gada 26. decembrī
plkst. 14.00

Ķeguma novada
pensionāru biedrība

aicina uz Ziemassvētku 
pasākumu, kurā svinēsim 

otros Ziemassvētkus un 
apsveiksim dzīves jubilejās 

biedrības biedrus. 
Koncertā muzicēs

ansamblis „Sandra”.
Līdzi ņemsim nelielu groziņu.

Izgatavoju jumtu apdares 
elementus, palodzes, aku vākus, 

skursteņus, sētas stabu 
„cepures” un apdares, putnu 

barotavas no dažādu krāsu un 
pārklājumu skārda.
Tālrunis: 26543361

http://www.sakartopapirus.ur.gov.lv/
http://www.kegumanovads.lv
mailto:antra.binde@kegums.lv
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