
Cienot iedzīvotāju vēlmes, lūdzam mēnesi iepriekš informēt, ja nevēlaties, lai Jūsu vārds tiktu 
publicēts katra mēneša apsveicamo sarakstā, sazinoties ar sabiedrisko attiecību speciālisti 

Kintiju Sparāni pa tālruni 25454611 vai rakstot uz e-pastu kintija.sparane@kegums.lv 
Nākamais laikraksta numurs iznāks 5. augustā. Publikācijas ar ilustratīvo materiālu 

lūdzam iesūtīt līdz 22. jūlijam uz e–pastu: avize@kegums.lv
„Ķeguma novada ziņas” var lasīt arī tīmeklī www.kegumanovads.lv

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz...
Gan sūrumu, gan prieku katrs gads 
ir slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš 
sirds...

Sveicam visus JŪLIJA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās 
jubilejās:

85 Veltu Amani
Vladislavu Truli

80
Pelageju Frolovsku
Kārli Kļavu
Kārli Pāvali
Valdu Straumi
Alevtinu Veļiku

75
Olgu Burkevicu
Ausmu Krūmiņu
Antoņinu Sitovu
Astru Straumi

70 Rutu Kraukli
Leidu Leissoni

65

Juriju Arsentjevu
Antru Birziņu
Anitu Blumbergu
Ilmāru Grīnbergu
Imantu Krūmiņu
Antonu Lubgānu
Vilni Ozoliņu
Aivaru Paegli
Lidiju Paleju
Andri Paleju
Guntu Šeicāni

60

Ingrīdu Briško
Vladimiru Drozdecki
Astrīdu Galdiņu
Iļju Kaitanoviču
Zigurdu Kļavenieku
Alexander 
Krivokharchenko
Jāni Losevu
Raimondu Mazpanu
Anitu Melzobu
Valentīnu Siliņu
Valentīnu 
Starovoitovu

55
Drosmu Brikovsku
Edmundu Gurski
Margaritu Parfenovu
Aldi Sirmo

50 
Valdi Freimani
Edgaru Greitjāni
Vitu Ozoliņu
Andu Švagri
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Laulības!
Šodien baltu ziedu klēpi, 
Dzīvei mīla pretī sniegs, 
Lai jums katrā dzīves stundā, 
Būtu liels un patiess prieks!

Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā laulību noslēdza:

Loreta Erele un Andris Zālītis 

Ludmila Māsāne 
un Andrejs Šakurovs

Sveicam!

Esi sveicināts, mazulīt! 

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis, 
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet. 
No nedienām, no saltā dzīves vēja 
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

Ingai Neimanei-Mihailovai un Ērikam 
Mihailovam meita Patrīcija

Baibai un Elvim Kauliniem meita Beāte
Laurai un Mārim Ozoliem dēls Kristers

Lai bērniņi aug 
veseli un laimīgi! 

Ķeguma novada svētki
Jau no agra rīta pie 
Ķeguma tautas nama 
pulcējās vairāki tirgotāji, 
lai svētku apmeklētājiem 
piedāvātu visdažādākos 
mājražojumus un amat-
niecības izstrādājumus. 
Ar tirgus apmeklētājiem 
kopā bija folkloras kopa 
„Graudi”, kuri priecēja 
ikvienu ar pīrāgiem, 
bērzu sulām, skanīgām 
dziesmām un jautrām 
dejām.
Saulainajā dienā svētku 
apmeklētājus priecēja 
ne tikai tirgus, bet arī dažādas aktivitātes. Pie 
tautas nama bija apskatāma izstāde „Draugos ar 
Ķegumu”, kuru radīja Ķeguma novada kultūras 
un izglītības iestāžu darbinieki Mākslas dienā. 
Parkā arī bija Starptautiskā Soroptimistu kluba 
„Ogre-Ķegums” rīkotās izklaides bērniem, kurās 
mazākie svētku apmeklētāji varēja piedalīties 
radošajās darbnīcās, apgleznot sejiņas un 

priecāties piepūšamajā atrakcijā. Savukārt die-
nas vidusdaļā svētku dalībnieki varēja apmeklēt 
Jaunjelgavas teātra izrādi „Visi radi kopā”, kuras 
režisors ir Kārlis Lišmanis.
Visus svētku viesus priecēja saulainais laiks, 
kas dienas aktivitātes padarīja vēl priecīgākas, 
košākas un jautrākas.
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Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 25. jūlija līdz 
2016. gada 24. augustam izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” 
apakšpasākumā „Atbalsts jaunajiem lauk saimniekiem”.

Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku 
iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt 
darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības 
sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības 
vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu 
saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā 
īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Projekta iesnieguma veidlapa un detalizētāki pasākuma 
nosacījumi pieejami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā: 
„Atbalsta veidi/ Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmu (EPS) vai, ievērojot Elektronisko 
dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās 
lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā 
Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, 
Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000). Aicinām 
lauksaimniekus iesniegt pieteikumus EPS!

LAD Klientu daļa:
Tālrunis: 67095000

Ķeguma novada dome 

1. jūnijā 
Nolēma likvidēt telpu grupu ar kadastra apzīmējumiem 7444 

005 0227 001, 7444 005 0227 004, 7444 005 0227 005, 7444 005 
0227 006 adrese: „Individuālās kūtis” 1-32, Birzgales pagasts, 
Ķeguma novads.

Apstiprināja konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu 
novadu” nolikumu.

Pamatojoties uz konkursa nolikuma 1.5.1. punktu, noteica 
2016. gada konkursa tēmu „Ziedu pasaule manās mājās”.

Apstiprināja 2016. gada konkursa vērtēšanas komisiju šādā 
sastāvā:

komisijas priekšsēdētāja – kultūras un sporta pārvaldes 
vadītāja Dace Māliņa;

komisijas locekļi: 
pašvaldības administrācijas saimniecības nodaļas dārzniece 

Ingrīda Freimane;
Birzgales pagasta pārvaldes teritorijas apsaimniekošanas 

dārzniece Diāna Arāja;
biedrības „Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre-Ķegums” 

pārstāve Baiba Rožkalna;
biedrības „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes” pārstāve 

Anita Ivdra.
Apstiprināja 2016. gada konkursa kopējo balvu fondu 100 

euro apmērā.
Atsavināja, pārdodot izsolē, pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu „Apogi”, Tomes pag., kas sastāv no zemesgabala ar 
kadastra apzīmējumu 7429 002 0003, kopējā platība 2,25 ha. 

Apstiprināja nekustamā īpašuma „Apogi”, Tomes pag., 
Ķeguma nov., kadastra Nr. 7429 002 0056:

nosacīto cenu 5700 EUR;
izsoles dalības maksu 30 EUR t.sk. PVN;
izsoles soli 200 EUR. 
Apstiprināja nekustamā īpašuma „Apogi”, Tomes pag., 

Ķeguma nov., kadastra Nr. 7429 002 0056, izsoles noteikumus.
Apstiprināja Mantas novērtēšanas un izsoles komisiju šādā 

sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs – domes deputāts Ilmārs Zemnieks
komisijas locekļi:
Tomes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Ofmane;
juriskonsulte Liāna Čodore;
vec. grāmatvede Dace Savicka;
zemes ierīkotāja Vilhelmīna Askoļska.
Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam 

piešķīra 2015. gada neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu divas 
kalendārās nedēļas un trīs dienas papildatvaļinājumu par darbu 
ar datoru, no 2016. gada 6. jūnija līdz 22. jūnijam ieskaitot. 

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 8/2016 „Par kārtību, 
kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”.

18. jūnijā
Apstiprināja Vienošanos Nr. 2 par grozījumiem 18.02.2011. 

Sadarbības līgumā starp Ogres novada pašvaldību, Ikšķiles no-
vada pašvaldību, Ķeguma novada pašvaldību un Lielvārdes no-
vada pašvaldību.

Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr. 5 ar pievienoto tāmi 
2016. gada 3. jūnijā, apstiprināja Ķeguma novada pašvaldībai 
piederošo kustamo mantu vieglo pasažieru automašīnu izsoles 
rezultātus un nolēma slēgt līgumus par:

•   automašīnas FORD GALAXY, ar reģistrācijas numuru  
FT 3562, nolēma slēgt nosolītās mantas atsavināšanas 
līgumu par summu – EUR 944. 

•   automašīnas FORD FOCUS, ar reģistrācijas numuru  
FT 3565, nolēma slēgt nosolītās mantas atsavināšanas 
līgumu par summu – EUR 1600.

•   automašīnas AUDI A4 ar reģistrācijas numuru HO 8750, 
nolēma slēgt nosolītās mantas atsavināšanas līgumu par 
summu – EUR 1208.

Sakarā ar 100 gadu dzīves jubileju, piešķīra naudas balvu  
100 EUR apmērā no pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem.  

NOVADA DOMES SĒDES

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
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Klāt ir vasara, un tamdēļ vien mums 
būtu jājūtas labi, tomēr neatkarīgi 
no gadalaika, ikvienu var pārsteigt 
nesagatavotu dažādas problēmas: 
finansiālas, veselības, ģimenes, attiecību 
u.c. Dažkārt problēmsituācija jau ir 
ilgstoša un cilvēks pats saviem spēkiem 
to cenšas pieņemt un risināt, bet dažkārt 
nespējam pieņemt ne situāciju, ne arī 
zinām kā rīkoties un šķiet, ka ir zaudēts 
pamats zem kājām. 

Krīzes situācijā nepieciešams 
izzināt jautājuma apstākļus, nosakot 
problēmu. Ķeguma novada Sociālā 
dienesta darbinieki var nodrošināt 

atbalstu uzklausot, izzinot problēmu, 
nosakot vajadzības, un kopā ar jums 
noteikt tās problēmas, kuras konkrētajā 
brīdī ir iespējams risināt, kā arī sniegt 
informāciju par palīdzības iespējām.

Ķeguma novada Sociālais dienests 
aicina nākt un aprunāties, ja ir radusies 
krīzes situācija, lai kopā to pārrunātu 
un rastu atbalsta iespējas. Tāpat aicinām 
līdzcilvēkus, sniegt Ķeguma novada 
Sociālajam dienestam informāciju 
par gadījumiem un situācijām, kurās, 
iespējams, nepieciešama mūsu palīdzība. 

Nebūsim vienaldzīgi pret savām 
problēmām un līdzcilvēku grūtībām!

Ķeguma novada dome 2016. gada  
5. jūlijā plkst. 10.00 Ķeguma novada domes 
ēkā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 2. stāvā, sēžu 
zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma –  
dzīvokļa Ķeguma iela 2-6, Rembate, 
Rembates pag., Ķeguma nov., otro izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles objekts – četru 
istabu dzīvoklis ar kopējo platību 91,3 m2, 
kopīpašuma 8803/126325 domājamā daļa 
no daudzdzīvokļu mājas. 

Īpašuma izsoles sākumcena – 3394 
EUR, nodrošinājums 339,40 EUR, dalības 
maksa 10 EUR. Ar izsoles objektu var 
iepazīties, iepriekš piesakoties pie Rembates 
pagasta pārvaldes vadītāja Jura Pūpola, tālr. 
65055880, 26402547.  

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.
kegumanovads.lv vai Ķeguma novada domē, 
Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma nov., vai 
Rembates pagasta pārvaldē, Lielvārdes ielā 
3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma  nov. 

Pieteikums un pievienojamie dokumenti 
jāiesniedz Ķeguma novada domē līdz 2016. 
gada 4. jūlijam plkst. 15.00. 

Ķeguma novada dome 2016. gada  
13. jūlijā plkst. 10.00 Ķeguma novada domes 
ēkā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 2. stāvā, sēžu 
zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Apogi”, Tomes pag., Ķeguma nov., 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles objekts –  
zemes gabals ar kopējo platību 2,25 ha. 
Īpašuma izsoles sākumcena – 5700 EUR. 
Nodrošinājums 570 EUR, dalības maksa  
30 EUR. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.
kegumanovads.lv, Ķeguma novada domē, 
Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma nov. 
vai Tomes pagasta pārvaldē. Objektu var 
apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni 
26651835.

Pieteikums un pievienojamie dokumenti 
jāiesniedz Ķeguma novada domē līdz 2016. 
gada 12. jūlija plkst. 15.00.

Pašvaldības nekustamo 
īpašumu izsoles

Ķeguma novada 
Sociālais dienests aicina 
saņemt atbalstu, ja radusies 
krīzes situācija

Sociālā dienesta pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 8.30 – 11.00; 13.00 – 17.00 
Ceturtdienās 8.30 – 11.00; 13.00 – 17.00 

Par deinstitu-
cionalizācijas 
projektu – 
būtiska 
informācija 
personām ar 
invaliditāti!

Ķeguma novada Sociālais dienests 
informē, ka Rīgas plānošanas reģions 
ir uzsācis īstenot reģiona pašvaldībās 
vērienīgo deinstitucionalizācijas projektu, 
kura mērķis ir palielināt ģimeniskai 
videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu 
pieejamību bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē 
esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 
dzīvesvietā pilngadīgām personām 
ar garīga rakstura traucējumiem un 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 
t.sk. bērniem ar garīga rakstura 
traucējumiem.

Ar šo nozīmīgo projektu plānots novērst 
situāciju, ka cilvēkam ir jāpārceļas uz dzīvi 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā, jo nav pieejams nepieciešamais 
atbalsts dzīvesvietā.   No projekta 
īstenošanas ieguvēja būs arī pašvaldība, 
kas iegūs kvalitatīvu finansējumu, tieši 
cilvēka vajadzībām vērstu pakalpojumu 
uzsākšanai un uzturēšanai. 

Deinstitucionalizācijas ietvaros tiek 
uzsākta individuālā vajadzību izvērtēšana 
visiem mērķa grupas bērniem un 
pieaugušajām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem. Izvērtēšana paredz uz 
personu vērstu vajadzību un atbalsta 
apjoma noteikšanu un pakalpojuma 
nodrošināšanu. Balstoties uz šiem 
izvērtējumiem katram tiks izstrādāts 
individuālā atbalsta plāns, tai skaitā 
patstāvīgas dzīves veicināšanai.

Lai šo izvērtēšanu varētu veikt, Ķeguma 
novada Sociālais dienests aicina griezties 
Ķeguma novada Sociālajā dienestā un 
aizpildīt iesnieguma formu, kurā paudiet 
piekrišanu savu vai sava bērna vajadzību 
izvērtēšanai, lai nākotnē, atbilstoši 
tām, tiktu pilnveidots piedāvātu sociālo 
pakalpojumu klāsts Ķeguma novadā.

Sīkāka informācija, sazinoties ar 
Sociālo dienestu pa tālr. 65038898 

vai 28321638 
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ĶEGUMA NOVADA DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2016 

2016. gada 1. jūnijā APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes 2016. gada 1. jūnija lēmumu 
Nr. 197 (sēdes protokols Nr.16,11.§)

Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz 
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai 
izglītības iestādei

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Ķeguma novada 
domes (turpmāk – pašvaldība) atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību 
par bērnu, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas 
izglītības programmu privātajā izglītības iestādē līdz pamatizglītības 
ieguves uzsākšanai. 

2. Pašvaldības atbalsta apmērs un tā aprēķināšanas kārtība tiek noteikta 
atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 
709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā 
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (turpmāk – 
MK noteikumi).

3. Pašvaldības atbalstu piešķir, ja izglītojamā (turpmāk – bērns) un vismaz viena 
vecāka vai bērna likumīgā pārstāvja (turpmāk – bērna pārstāvis) dzīvesvieta 
ir deklarēta Ķeguma novada administratīvajā teritorijā un bērns ir reģistrēts, 
bet netiek uzņemts pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē.
II. Atbalsta piešķiršanas, izmaksas un izmaksas pārtraukšanas kārtība

4. Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem par licencētas pirmsskolas 
izglītības programmas apguvi Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātā 
izglītības iestādē (turpmāk – privātā izglītības iestāde), ar kuru bērna 
pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu, un kura 
ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē.

5. Pašvaldības atbalsta apmēru katru gadu nosaka ar atsevišķu Ķeguma 
novada Domes (turpmāk – Dome) lēmumu atbilstoši MK noteikumu 
noteiktajai metodikai.

6. Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksas privātajā 
izglītības iestādē ir mazākas nekā noteiktais pašvaldības atbalsts, pašvaldība 
atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilst pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
izmaksām privātā izglītības iestādē.

7. Bērna pārstāvis bērnu reģistrē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 
uzņemšanas reģistrā, atbilstoši Domes 2014. gada 16. aprīļa saistošajiem 
noteikumiem Nr. 8/2014 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei”.

8. Pašvaldības atbalsta sniegšana privātajai izglītības iestādei netiek uzsākta 
par bērniem, kuriem pašvaldība ir piedāvājusi un nodrošina vietu 
pašvaldības dibinātajā izglītības iestādē.

9. Pašvaldības atbalsta saņemšanai bērna pārstāvis iesniedz pašvaldībā 
iesniegumu (ar iesniegumu var iepazīties Ķeguma novada mājaslapā – 
www.kegumanovads.lv), norādot privātās izglītības iestādes nosaukumu, 
reģistrācijas numuru izglītības iestāžu reģistrā, e-pasta adresi un datumu, 
no kura bērns uzsāks apmeklēt privāto izglītības iestādi.

10. Pašvaldības speciālists izglītības jautājumos pārbauda informāciju, kas 
minēta Noteikumu 3. punktā un 7. punktā, un piecu darba dienu laikā 
sagatavo priekšlikumu pašvaldības atbalsta piešķiršanai. 

11. Lēmumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem 
pašvaldības domes priekšsēdētājs viena mēneša laikā pēc iesnieguma 
saņemšanas. 

12. Par pieņemto lēmumu pašvaldība informē privāto izglītības iestādi un 
bērna pārstāvi.

13. Pēc lēmuma pieņemšanas par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pašvaldība 
noslēdz līgumu ar privāto izglītības iestādi un bērna pārstāvi par izglītības 
pakalpojuma sniegšanu un līgumā noteiktajā termiņā pēc rēķina 
saņemšanas veic atbalsta maksājumu privātās izglītības iestādes norādītajā 
kredītiestādes kontā.

14. Pašvaldības speciālists izglītības jautājumos kontrolē rēķina atbilstību 
atbalsta saņemšanas nosacījumiem un informāciju Valsts izglītības 
informācijas sistēmā. 

15. Pašvaldība atbalstu par privātās izglītības iestādes sniegtajiem 
pakalpojumiem aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir 
apmeklējis privāto izglītības iestādi vai bijis normatīvajos aktos paredzētā 
attaisnotā prombūtnē.

16. Atbalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja:
16.1. bērns uzsāk apmeklēt pašvaldības izglītības iestādi;
16.2. bērna vai bērna pārstāvja dzīvesvieta tiek deklarēta citas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā;
16.3. tiek izbeigts līgums starp privāto izglītības iestādi un bērna pārstāvi par 

pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu. 
17. Bērna pārstāvim ir tiesības saglabāt jau noslēgto līgumu ar privāto 

pirmsskolas izglītības iestādi un attiecīgo pašvaldības atbalstu arī tad, 
ja saņemts rakstveida piedāvājums par vietu pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē. Lai turpinātu noslēgtā līguma izpildi, bērna pārstāvim ir 
pienākums rakstiski atteikties no saņemtā pašvaldības piedāvājuma.
III. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

18. Domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu par pašvaldības atbalsta 
piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt pašvaldības Domē 10 dienu laikā 
no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

19. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
IV. Noslēguma jautājumi

20.  Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ķeguma 
novada domes 2014. gada 15. oktobra noteikumi „Par kārtību, kādā 
Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības iestādei un sniedz atbalstu privātam bērnu 
uzraudzības pakalpojumu sniedzējam”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2016 
„Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu izdošanas nepieciešamību nosaka „Grozījumi Izglītības likumā“, kas stājās spēkā 2015. gada 11. decembrī, 

ar kuriem Izglītības likums tika papildināts ar 17. panta (24) daļu, kas paredz pienākumu pašvaldības saistošajos noteikumos 
noteikt kārtību, kādā tā nodrošina vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu pirmsskolas izglītības programmā (no 
pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai), kas tiek īstenota privātajā izglītības iestādē. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība, atbilstoši tās noteiktajām nepieciešamajām vidējām 
izmaksām izglītības iestādēs vienam izglītojamam, sedz pirmsskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz 
pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas privātai izglītības iestādei. 
Saistošie noteikumi nosaka nosacījumus, nepieciešamos dokumentus un dokumentu iesniegšanas kārtību pašvaldības atbalsta 
saņemšanai. 
Saistošie noteikumi paredz, ka gadījumā, ja bērnam pašvaldība nodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādē (neveidojas rinda 
bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē vai iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu bērnam), pašvaldības 
finansiālais atbalsts par bērnu privātajai izglītības iestādei netiek sniegts.

3. Informācija par plānotā projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu – 2016. gadā vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas palielinās par 
39 euro (2015. gadā – 166 euro, 2016. gadā 205 euro). Saistošo noteikumu izpildei jaunas amata vietas vai jaunu institūciju 
izveidošana pašvaldībā nav nepieciešama. 

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

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības administratīvajā teritorijā neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Nav attiecināmi. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināmi.
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Sarunas ar domes deputātiem
Jūlija mēnesī ar domes deputātu sarunājas 

Ķeguma novada sabiedrisko attiecību 
speciāliste Kintija Sparāne. Šomēnes uz 
sarunu esmu aicinājusi Tadeušu Vaļevko. 
Tadeušs Ķeguma novada domē kā deputāts 
strādā jau otro sasaukumu, ir aizrautīgs 
mednieks un vienkārši sirsnīgs cilvēks.

Ir pagājuši jau trīs gadi, pildot deputāta 
pienākumus šajā sasaukumā. Kā jūtaties 
deputāta amatā? Kā mainījies Jūsu 
noskaņojums/ attieksme? Kā esat iejuties 
kolektīvā?

Mani deputāta darba gadi iedalās divos 
periodos – sasaukumi Birzgales pagasta 
padomē līdz 2009. gadam un sasaukumi 
Ķeguma novada domē pēc 2009. gada. Šobrīd 
sajūtas ir tādas, ka pēctecīgi turpinu iesākto, 
un noskaņojums ir pozitīvs, jo novada dzīve 
attīstās – gan pateicoties deputātu lēmumiem, 
gan iedzīvotāju dzīvei un darbībai šeit. 

Deputātu kolektīvā esmu iejuties labi, jo 
vienmēr esmu pratis atrast kopīgu valodu ar 
ikvienu cilvēku. Birzgales pagasta padomes 
gados visi bijām no viena pagasta, zinājām 
viens otru, taču, kad pirmajās novada 
vēlēšanās bijām ievēlēti kopā ar deputātiem 
no Rembates, Tomes un Ķeguma, tā bija 
jauna situācija. Par sevi varu teikt, ka spēju 
saprasties un sastrādāties ar visiem, un darba 
lauks kopā ar kolēģiem no Rembates, Tomes 
un Ķeguma ir plašāks, bet tāpēc ne mazāk 
saistošs.       

No 15 domes deputātu vietām piecas 
ieguvuši Birzgales deputāti. Vai ir vieglāk 
strādāt, ja blakus ir savējie – birzgalieši?

Mēs, birzgalieši, protams, esam ar savu 
pašapziņu, un savējie – tie vienmēr ir savējie, 
taču darbu domē nespēju iedomāties bez 
koleģiālas attieksmes pret visiem. 

Jūsu, kā deputāta, lielākais gandarījums 
šajā laikā? Lielākā vilšanās?

Es gribētu izcelt to, ka mēs kā deputāti 
esam varējuši un joprojām varam strādāt 
stabilitātes apstākļos. Esam izvēlējušies sev 
vadītājus – priekšsēdētāju un vietniekus – un 
strādājam viņu vadībā jau salīdzinoši ilgu 
laiku. Citur novados, manuprāt, ir raksturīgas 
politiskās intrigas un cīņas, pat apvērsumi, 
bet šķiet, ka esam viena no tām pašvaldībām, 
kur lēmējvaras un izpildvaras darbu šādi 
notikumi netraucē. To es uzskatu par pozitīvu 
faktoru novada pārvaldībā.

Esmu gandarīts arī par to, ka novada  
iedzīvotāju dzīves apstākļi uzlabojas. Finansē-
jam dažādas vajadzības – no infrastruktūras 
līdz kultūrai. Ja mēs, piemēram, runājam par 
vidi, tad tā kļūst arvien pievilcīgāka. Iespēju 
robežās atbalstām skolas un bērnudārzus, kā 
arī iedzīvotāju grupas, kurām nepieciešama 
sociālā palīdzība. Žēl vienīgi par to, ka iedzī-
votāji, īpaši jaunieši, novadu tomēr atstāj, bet 
tā ir tendence, kas raksturīga visai valstij un ir 
atkarīga no augstāka līmeņa ekonomiskajiem 
procesiem. 

Deputāta darbs ir pietiekoši 
sarežģīts un nogurdinošs, kas ir 
Jūsu virzītājspēks, kas liek turpināt 
darboties un nepadoties?

To izturēt laikam palīdz tas, 
ka esmu vienmēr darbojies at-
bildīgās jomās un ieguvis sava 
veida rūdījumu. Mana specialitāte 
ir medicīna, ilgus gadus esmu bijis 
galvenais veterinārārsts sovhozā, 
vēlāk SIA „Birzgale”. Esmu vadījis citu 
cilvēku darbu, esmu bijis atbildīgs par 
noteiktu rezultātu sasniegšanu, esmu 
ārstējis, rūpējies un glābis, tāpēc 
sarežģītas situācijas un liels darbs 
man vienkārši nav svešs.        

Jūs darbojaties finanšu un taut-
saimniecības komitejās, kāpēc izvē-
lējāties darboties tieši šajās jomās?

Tautsaimniecība man ir 
saistoša ar to, ka tā primāri vērsta 
uz teritorijas attīstību. Vēlos vērst 
uzmanību, ka mūsu novadam ir 
izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums 
un ērta sasniedzamība, Ķegums, Rembate 
un Tome atrodas Rīgas aglomerācijas zonā. 
Novadu šķērso upes Daugava un Ogre, 
galvenais valsts autoceļš un dzelzceļa līnijas. 
Apmēram trešo daļu teritorijas aizņem 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet 
vairāk kā pusi teritorijas – meži. Novadam 
raksturīga augsta ainavas kvalitāte, esam 
bagāti ar aizsargājamām teritorijām un 
kultūras pieminekļiem. Uzskatu, ka no šī 
viedokļa Ķeguma novadā ir labvēlīga vide 
uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai. 

Darbs finanšu komitejā, savukārt veido 
manu izpratni par novada reālajām iespējām 
budžeta izteiksmē sasniegt konkrētus mērķus 
un izpildīt plānoto.

Kādām īpašībām, Jūsuprāt, jāpiemīt 
cilvēkam, kurš vēlētos kļūt par deputātu 
pašvaldībā?

Ir jābūt spējai izturēt kritiku, jo sabiedrībā 
vieni un tie paši lēmumi tiek vērtēti dažādi – 
gan pozitīvi, gan negatīvi. 

Kādus darbus esat paveicis novada 
attīstībai? 

Deputāta darba specifika ir lemt, tādēļ visi 
darbi, kas paveikti novada un iedzīvotāju labā 
un, kas bijuši iespējami kaut vai, piemēram, 
piešķirtā finansējuma dēļ, ir, pirmkārt, tieši 
deputātu izdiskutēti, izsvērti, izlemti un 
atbalstīti. Publicētajos domes sēžu protokolos 
var pārliecināties, ka esam balsojuši par 
atbalstu pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām 
organizācijām, kultūrai un citām jomām. 
Domāju, ka mūsu lēmumi ir daudzu labu 
darbu priekšnoteikums un sākums.    

Kāda ir Jūsu svarīgākā iecere, ko vēlaties 
sasniegt līdz nākamā gada pašvaldību 
vēlēšanām?

 

Man nav konkrētas ieceres, taču viens no 
svarīgākajiem darbiem, kas veicams vēl šajā 
sasaukumā, ir 2017. gada budžeta projekta 
izveide un apstiprināšana.  

Vai varat teikt, ka Jūsu prioritāte ir 
Birzgales pagasta iedzīvotāji, vai tomēr 
vienlīdz nozīmīgi attiecaties pret visiem 
pagastiem?

Birzgales pagasts teritoriāli ir lielākais 
novadā un viens no lielākajiem pagastiem 
Latvijā, arī iedzīvotāju skaita ziņā tas veido 
trešo daļu novada, tādēļ reizēm pilnīgi 
objektīvi par Birzgali sanāk domāt visvairāk. 
Taču ar interesi sekoju līdzi dzīvei arī citur 
novadā. 

Zinu, ka esat aizrautīgs mednieks, tāpēc 
varbūt varat komentēt dzīvnieku faunu 
Ķeguma novada mežos? Vai zvēri ir veseli, 
kāda ir to populācija?

Ķeguma novada mežos sastopamas 
praktiski visas Latvijā izplatītās dzīvnieku 
sugas, un zvēri lielākoties ir veseli. Šobrīd 
vislielākā piesardzība jāievēro vienīgi ar 
meža cūkām – cūku mēra izplatības dēļ. 
Mednieku aktivitāti tas gan nespēj ietekmēt. 
Esam salīdzinoši liels kolektīvs, un mūsu 
biedrošanās joprojām ir raksturīga Birzgales 
sabiedriskajām norisēm nedēļas nogalēs.    

Ko parasti medījat? Vai grūtāk ir 
nomedīt mazu zaķi vai lielu alni?

Parasti medījam briežus, aļņus un meža 
cūkas. Zaķu mežos kļūst arvien mazāk, tos 
saudzējam. Ar alni, savukārt man ir tā, ka 
reizēm pavadu laiku, vērojot viņa skaistumu, 
un ļauju viņam cēli aiziet. Protams, ka 
kolektīvs man pēc tam „nolasa lekciju”, bet, ko 
tu padarīsi? Alnis ir alnis, un dzīvot grib visi, 
bet skaistais ir vienkārši pelnījis būt.  

Paldies, ka piekritāt šai sarunai!
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Ķeguma novada svētku ekumeniskais dievkalpojums
27. maijā Ķeguma evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika 

ekumenisks dievkalpojums, kurā kalpoja Ķeguma luterāņu draudzes 
mācītājs Ingus Dāboliņš.

Ērģeļnieces Māras Sirmās mūzikas pavadījumā tika dziedātas 
draudzes dziesmas un Ingus Dāboliņš aizlūdza par Ķeguma novadu, 
par novada vadītājiem un visiem iedzīvotājiem.

Pēc dievkalpojuma visus klātesošos priecēja Tomes dāmu vokālā 
ansambļa svētku koncerts. Tomes dāmu dziedājums baznīcas telpās 
aizkustināja ikviena sirdi.

Koncerta noslēgumā Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvaldes 
vadītāja Dace Māliņa, vēlēja priecīgus svētkus visiem klātesošajiem, 
sveica Tomes dāmas ar lieliskajiem panākumiem Latvijā un pateicās 
Ingum Dāboliņam. 

Bērnu svētki
Novada svētkos jau sesto gadu   Starptautiskais Soroptimistu 

klubs „Ogre-Ķegums” rīkoja ikgadējos bērnu svētkus, sveicot jaunos 
ķegumiešus mūsu pulkā! Skaistā tradīcija turpinās! Šogad mums 
pievienojās divdesmit divi 2015. gadā dzimušie bērni – vesela 
bērnudārza grupiņa!

Jaunos pilsoņus sveikt uzaicinājām domes pārstāvi Liānu Čodori 
un kopīgi dalījām dāvanas – jau tradicionālos Ķeguma bēbju krekliņus 
un ceļamaizi, lai bērnu ceļš būtu piepildīts ar labiem darbiem un 
neaizvestu tālu prom no dzimtās vietas. Šogad mazuļus, viņu māsiņas 
un brālīšus priecēja Jūrmalas Tautas teātris ar jautru uzvedumu „Kā 
vilks zaķīti neapēda”. 

Sakām lielu paldies tiem, kuri mūs finansiāli atbalstīja svētku 
veidošanā – Ķeguma novada dome, saloni „R” un „Black”, šūšanas 
darbnīca „Zarumi”, SIA „VIA Mežs”.

Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums”

Latvijas spēcīgākā pilsēta

Skolas muzeja 
atklāšana

Novada svētku skaistās dienas vakarpusē, Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā, tika atklāts muzejs, kas piedzīvojis 
dažādas pārmaiņas. 

Muzeju, ar svinīgu uzrunu un oficiālu lentes pārgriešanu, atklāja 
skolas direktors Vladimirs Samohins, kurš ienākot muzeja telpās, 
pats gremdējās skolas atmiņās, rādīja dažādu laiku fotogrāfijas un 
uzmanīgi klausījās Ķeguma novada vēsturē. 

Muzejā tika atklāta izstāde, kurā var aplūkot skolas vēsturisko 
attīstību – dažādu laiku skolas solus, uniformas, skolēnu veidotās 
afišas un daudz, daudz ko citu. Visus materiālus muzeja vadītājai Mārai 
Andersonei nodevuši gan bijušie skolas skolēni, gan mācībspēki, gan 
lielu ieguldījumu devusi Ruta Andersone.

Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas pilsētām 
ir iespēja sacenties savā starpā un iegūt titulu 
„Latvijas spēcīgākā pilsēta”. Šogad vairāk kā 30 
pilsētas cīnīsies spiešanā guļus, tajā skaitā arī 
Ķegums!

Ķeguma novada svētkos, trīs stundu 
garumā, visi svētku apmeklētāji varēja 
piedalīties pauerliftinga sacensībās. Šobrīd 
Ķegums, ar paceltiem 100360 kg, ierindojas 
otrajā vietā, apsteidzot Valku. 

Sievietes un jaunieši varēja celt 20 kg 
smago svaru stieni. Starp sievietēm vislabāko 
rezultātu sasniedza Oksana Agadžanjana, 
paceļot svaru stieni 70 reizes, tādejādi Ķeguma 
kopējo rezultātu uzlabojot par 1400 kg! Otra 
spēcīgākā dāma ir Loreta Vītiņa (40 reizes), 
savukārt trešajā vietā ierindojās Gundega 
Gailīte (35 reizes). Pasākuma vadītājs atzina, 
ka Ķegumā ir visspēcīgākās dāmas.

Jauniešu konkurencē visspēcīgākais puisis 
ir Artūrs Rūtiņš, paceļot 20 kg smago svaru 
stieni 50 reizes, otro vietu ieguva Eduards 
Rudzis (40 reizes), savukārt trešajā vietā 
ierindojās Reinis Švagris (30 reizes).

Vīriešiem, vecumā no 18 gadiem, bija 
jāceļ 50 kg smags svaru stienis. Šajā grupā 
nepārspēts palika Kristaps Zaķis, kurš 67 
reizes pacēla svaru stieni, Ķeguma rezultātu 
uzlabojot par 3350 kg, otrajā vietā ierindojās 
Normunds Norberts (64 reizes) un trešajā – 
Andrejs Šukajevs (62 reizes).

Ķeguma svētku 157 apmeklētāji aktīvi 
iesaistījās pauerliftinga aktivitātēs, pierādot, 
ka vecumam nav nozīmes, jo jaunākajam 
dalībniekam bija tikai 5 gadi, bet vecākajam – 
60 gadi.

Paralēli sacensībām savu spēku un 
izturību demonstrēja ielu vingrotāji, kuri 

skatītājus un pat pauerliftinga organizētājus 
pārsteidza ar savu fizisko sagatavotību, 
rādot paraugdemonstrējumus, kas gan 
pārsteidza, gan šokēja. Pēc iespaidīgajiem 
paraugdemonstrējumiem ikviens varēja 
aprunāties ar spēcīgajiem puišiem un 
iemācīties ko jaunu vingrošanas skolā.

ĶEGUMA NOVADA SVĒTKI
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Ķeguma novada svētkos noslēdzās Kultūras un sporta pārvaldes 
rīkotais fotokonkurss. Konkursā piedalījās 17 dalībnieki, iesūtot 43 
dažādus fotouzņēmumus, kas katram māksliniekam saistījās ar tēmu 
„Mans draugs”.

Pēc ilgām diskusijām konkursa žūrija nolēma apbalvot: Karolinu 
Matrosovu, Anniju Alksni-Butkus un Lūciju Agnesi Staru. 28. maijā, 
Ķeguma novada svētkos, notika arī skatītāju simpātijas balsojums, 

kurā savukārt uzvarēja Samanta Zosēna. Visas konkursa uzvarētājas 
saņēma sponsoru dāvanu kartes „Kesha motorsports” vasaras kafejnīcā 
un SIA „Oškrogs”.

Paldies visiem skaisto un neatkārtojamo fotogrāfiju autoriem. 
Jūs esat pierādījuši, ka Ķeguma novadā dzīvo ļoti talantīgi fotogrāfi. 
Paldies arī sponsoriem: „Kesha motorsports” vasaras kafejnīcai un SIA 
„Oškrogs”.

Ķeguma novada svētku koncerts
Ķeguma svētku noslēgumā notika amatierkolektīvu lielkoncerts 

„Tu esi mans draugs”. Pasākumu vadīja Zane Auškāpa un Elvings 
Eglons.

Svētkus atklāja Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts 
Ozols, kurš izteica pateicību visiem svētku organizētājiem un vēlēja 
patīkamus svētkus. Domes priekšsēdētājam tika uzdāvināts Ķeguma 
mākslas dienā tapis gobelēns.

Ķeguma novada svētku koncertā piedalījās: sieviešu koris „Pērles” 
(vadītāja Maira Līduma), sieviešu deju kolektīvs „Rasa” (vadītāja 
Mirdza Dzerkale), ģitārstudijas ansamblis (vadītāja Dace Priedoliņa), 
senjoru deju kolektīvs „Ķegums” (vadītājs Juris Driksna), vokālais 
ansamblis „Tikai tā” (vadītāja Maira Līduma), dāmu deju kolektīvs 
„Visma” (vadītāja Mārīte Petrovska), Rembates sieviešu vokālais 
ansamblis (vadītāja Alīse Vorobeja), deju kolektīvs „Dejotprieks” 
(vadītāja Mārīte Petrovska), deju kolektīvs no Rīgas „Ziemeļblāzma” 
(vadītāja Gundega Prancāne) un vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Kadiķis” (vadītāja Eva Pedāja).

Pēc koncerta pirmās daļas, Ķeguma jauniešu koris kopā ar Andri 
Ērgli un Anci Krauzi, dziedāja dziesmu ciklu „Lins” ar Jāņa Petera 
vārdiem. Pasākuma vadītāja Zane Auškāpa lasīja Jāņa Petera dzeju, īsi 
klausītājus iepazīstinot ar katru dziesmu.

Pasākuma noslēgumā Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace 
Māliņa pateicās visiem kolektīviem, apsveica spēcīgākos ķegumiešus, 
kuri dienas pirmajā daļā piedalījās pauerliftinga sacensībās, apbalvoja 

fotokonkursa „Tu esi mans draugs” uzvarētājus un vakara noslēgumā 
izlozēja trīs loterijas balvas, kuras saņēma: Signe Purvīte, Olīvija 
Kārkliņa un Jānis Skulte.

Ķeguma novada svētku ballē uzstājās Igo un Andris Ērglis ar 
pavadošajām grupām. Svētki kulmināciju sasniedza plkst. 23.00, kad 
mūzikas pavadījumā notika svētku uguņošana.

Rakstu autore - Kintija Sparāne, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Miegamiču skrējiens

Ķeguma novada svētkos jau tradicionāli notika Miegamiču skrē-
jiens, kurā miegamicēm, skrējienā gar Daugavu, bija jāatrod saldie mie-
dziņi. Savukārt pie pasta visus skrējiena dalībniekus sagaidīja Ķeguma 
saulīte ar „Miegamiču vēstnesi”. 

Šogad par ātrākajiem skrējējiem kļuva Santa Baltausa un 
Markuss Kaļva, balvā saņemot divus spilvenus saldam miedziņam 
no ZS „Zarumi”. Katrs skrējiena dalībnieks saņēma „Manas aptiekas” 
dāvaniņas: dažādus vitamīnus, hematogenu un daudz ko citu.

Miegamices bija tērptas visdažādākajos rīta apģērbos – kāds bija 
izkāpis no gultas pidžamā, kāds no dušas aptītu dvieli, cits devās skrējienā 
ar rīta halātu un basām kājām. Skrējiena noslēgumā visi dalībnieki bija 
gandarīti par noskrieto ceļa posmu un jautrajām aktivitātēm.

Ķeguma novada svētku 
pludmales volejbols

Šogad pludmales volejbolā bija pieteikušās 10 komandas – 8 vī-
riešu un 2 sieviešu. Karstajā un saules apspīdētajā pludmalē (no rīta 
līdz vēlai pēcpusdienai) sīvā konkurencē komandas cīnījās par 2016. 
gada Ķeguma novada svētku volejbola titulu.

Dāmu grupā startēja divas komandas, abas no Lielvārdes, un pir-
mo vietu ieguva komanda „Māsas”, kurā spēlēja Dita un Inta Agriņas.

Savukārt vīriešu grupā pirmo vietu ieguva Mārtiņš Strauss un 
Dainis Pokulis, kuri spēlēja komandā ar nosaukumu „Pusmetriņš”. 
Otro vietu ieguva „Jumpravas naglu fabrika”, kurā spēlēja Kristaps 

Skudra un Toms 
Freimanis, savukārt 
trešajā vietā palika 
komanda „Spēlējam” 
ar Uģi Žeivinieku un 
Māri Grantu.

Apsveicam uzva-
rētājus un tiksimies 
jau nākošajās plud-
males volejbola sa-
censībās!

Fotokonkurss „Tu esi mans draugs”
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Ķeguma novada uzņēmējs
Jūlija mēnesī, rakstu sērijā „Ķeguma 

novada uzņēmējs!”, aicinām jūs iepazīties ar 
uzņēmumu SIA „Jogitas pasākumi”. Šis ir viens 
no krāsainākajiem un izdomas bagātakajiem 
uzņēmumiem, kas nāk no mūsu novada. 
Uzņēmumam novēlam saņemt un gūt daudz 
prieka strādājot.

Kad uzņēmums sāka darbību?
SIA „Jogitas pasākumi” ir dibināts 2013. 

gada 25. februārī.
Ar ko nodarbojas Jūsu uzņēmums? Kā 

radās doma uzsākt šādu biznesu?
Mūsu uzņēmuma galvenie pamatvirzieni 

ir dažādu pasākumu organizēšana un 
vadīšana. Šobrīd ļoti aktīvi strādājam ar 
bērnu pasākumiem un ieguldām visus spēkus 
un enerģiju, lai Latvijas līmenī būtu vieni 
no profesionālākajiem bērnu pasākumu 
vadītājiem ar kvalitatīvākajiem pasākumu 
vadīšanas tērpiem un inovatīvām idejām. 
Pirms sava uzņēmuma dibināšanas, jau kopš 
2008. gada, esmu strādājusi citos uzņēmumos, 
kuri darbojas pasākumu organizēšanas sfērās 
un labi pārzinu šo jomu. Jutu, ka man ir daudz 
jaunas idejas, entuziasms, vēlme uzlabot 
pasākumu kvalitāti un es sapratu, ka radot 
savu uzņēmumu, es varēšu realizēt visu, ko 
vēlos un kā vēlos, sekojot līdzi gan mūsdienu 
tendencēm, gan tik ļoti mainīgajai sabiedrībai. 

Vai uzņēmuma darbībā iesaistāties viena 
vai kopā ar ģimeni?

Uzņēmuma lielākais atbalsts ir mana 
ģimene. Gan mans lielākais zelts – vecāki, 
Sandra un Juris Pūpoli, kuri šobrīd dzīvo 
Rembatē un nekad nav atteikuši palīdzību, 
gan mans brālis, Agnis ar ģimeni, un, protams, 
mans vīrs Sandis, bez kura gudrā padoma 
mums būtu daudz, daudz grūtāk.

Kā uzņēmums šajos gados attīstījies, 
audzis?

„Jogitas pasākumi” ļoti ātri attīstījušies, šo 
trīs gadu laikā esam ieguvuši ļoti lielu klientu 
skaitu, un ar katru gadu tas paliek arvien 
lielāks. Diemžēl reizēm pat nespējam apkalpot 
visus klientus, un mums ir pasākumi, kuri ir 
jāatsaka, ja klients grib konkrētu datumu, bet 
mums šis datums jau ir rezervēts citiem. No 
šī gada, uz Latvijas novadu svētkiem, sāksim 
strādāt paralēli divās komandās vienlaicīgi, 
kuras esam izveidojuši, sadarbojoties ar vēl 
vienu veiksmīgu uzņēmumu.

Kas bijis šīs izaugsmes dzinējspēks?
Noteikti, lielā mīlestība pret mūsu darbu. 

Nekas nespēj darīt mani laimīgāku, ja redzu, 
ka ar savu darbu es spēju darīt laimīgus citus. 
Ikviens novadītais pasākums, dod jaunu 
spēku darboties vēl un vēl. Pozitīvā enerģija, 
ko saņemam no saviem skatītājiem, mūs 
uzlādē katru reizi no jauna, kā arī pozitīvās 

atsauksmes no klientiem, mūs iedrošina 
darboties arvien vairāk un vairāk. 

Cik cilvēkus Jūs nodarbināt?
Šobrīd uzņēmumā pilnu slodzi strādā 

5 cilvēki, uz lielajiem pasākumiem mums 
ir sadarbības partneri, ar kuriem strādājam 
kopā, tur komandu veido līdz pat 15 cilvēkiem.

Kāpēc izvēlējāties dibināt uzņēmumu 
Ķeguma novadā?

Šeit dzīvo mani mīļie un tuvie cilvēki. 
Tajā laikā, kad dibināju uzņēmumu, iegādājos 
dzīvokli Ķegumā un no Ogres atkal pārcēlos 
tuvāk ģimenei. 

Kādi faktori attīstību bremzējuši?
Pirmkārt, mūsu ambīcijām un idejām 

bieži vien ir nepieciešami lieli līdzekļi, kurus 
nav iespējams iegūt uzreiz, un, otrkārt, pašiem 
savas pasākumu telpas.

Cik daudz tirgū ir spēcīgu spēlētāju, 
ar kuriem nākas rēķināties? Kas ir Jūsu 
uzņēmuma lielākie konkurenti? Vai pēdējos 
gados tā ir saasinājusies/samazinājusies? 
Kas to veicinājis?

Latvijā pasākumu organizatori un vadītāji 
ir ļoti daudz, bet bieži vien mēs viens otram 
esam ne tik daudz konkurentu, cik sadarbības 
partneri un pat draugi. Pasākumu jomai ir 
ļoti dažāda specifika, ja viens nodarbojās ar 
pasākumu vadīšanu, tad cits ar dekorēšanu, 
cits raksta scenārijus, īrē tērpus, uzstājas kā 
mākslinieks utt. Man ir prieks aizbraukt uz 
pasākumu, kuru ir organizējuši mūsu kolēģi 
un redzēt, cik ļoti radoši viņi spēj būt. Latvieši 
ir ļoti gaumīgi.

Esmu novērojusi, ka pēdējos gados 
tieši bērnu pasākumiem lieli konkurenti 
ir jaunieši, kuri paši uz savu galvu, par ļoti 
zemām izmaksām, piedāvā novadīt bērnu 
pasākumus. Loģiski, ka viņi nevar piedāvāt ne 
atbilstošus scenārijus un pieredzi, ne dažādus 
materiālus, ne atbilstošus pasākumu tērpus, 
ne pasākuma skaņošanu, kā rezultātā bērnu 
ballīšu vadīšanas līmenis nereti ir katastrofāls, 
un klienti „uzķeras” un izvēlas šos „pasākumu 
vadītājus”, zemās cenas dēļ. 

Kādus biznesa pamatprincipus jāpielieto 
praksē, lai uzņēmums šajā tirgus nišā 
veiksmīgi strādātu?

Bieži vien mūsu klienti atkārtojas. 
Piemēram, Mārupes, Ventspils, Kuldīgas, 
Ikšķiles, Limbažu un daudzi citi novadi, mūsu 
uzņēmumu aicina gan uz Ziemassvētku, gan 
Lieldienu, gan novadu svētku pasākumiem, 
nereti, pat tajā pašā gadā vairākas reizes. Lai 
uzņēmums darbotos veiksmīgi, mums ir 
jābūt arvien interesantiem, jaunām idejām, 
jauniem tērpiem, dziesmām utt., mēs ne  
mirkli nedrīkstam atslābt un tas arī ir pats 
lielākais spēks, kas liek mums radīt daudz 

jauna. Tā kā mēs vēlamies strādāt ilgtermiņā, 
mums ir jārūpējas, lai katrs pasākums būtu 
visaugstākajā līmenī. Latvija ir ļoti maza, un 
šis tirgus ir ļoti šaurs. Ja kāds pasākums būs 
ar kļūdām, to ātri vien jau zinās citi klienti. 
Lielākā reklāma šajā jomā ir cilvēks – cilvēkam. 
Bieži vien mums zvana un piesaka pasākumu 
no klienta draugu vai paziņu ieteikumiem – ja 
pasākums ir bijis labs, mums noteikti zvanīs 
un pieteiks vēl citus pasākumus.

Kādi ir uzņēmuma šā gada un tuvāko 
divu gadu attīstības plāni? Vai ir plāns 
paplašināt darbību un/vai meklēt jaunus 
darbības virzienus?

No septembra būs īpašs jaunums – izrādes 
ar lielajiem pasaku tēliem. Mēs strādāsim, cik 
spēka, lai priecētu ikvienu, kurš vēlas svinēt 
svētkus kopā ar mums. Lēnām sākam „kalt 
plānus” par savām pasākumu telpām, kuras 
būtu aktuālas un pieprasītas ne tikai tad, ja 
mēs tās atvērtu Rīgā. 

Jūsu novēlējums Ķeguma novadam...
Novēlu, lai lielajā ikdienas steigā, katram 

izdodas atrast mirkli apstāties, apskatīties 
apkārt un ar lielu mīlestību novērtēt ikvienu 
cilvēku, lietu, vietu un visu, kas mums ir dots. 

 Paldies par interviju 
Jogitai Pūpolai-Somei 

saka Antra Binde
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Festivāls „Latvju bērni danci veda” Ludzā

Ļauties sapņiem un piepildīt tos

Šī gada 28.maijs BDK „APODZIŅŠ” 
iesākās ļoti agri. Dejotāji devās uz Ludzu, 
kur notika festivāls „Latvju bērni danci veda”. 
Ceļā tika pavadītas vairākas stundas, lai 
bērni varētu izkustēties, šoferis apstājās pie 
Teiču dabas rezervāta skatu torņa. Daudziem 
kāpšana skatu tornī bija liels pārbaudījums un 
prieks.

Ierodoties Ludzā, jau no paša rīta 
dejotājiem notika mēģinājums Ludzas 
pilsētas parka estrādē. Pēc mēģinājuma BDK 
„APODZIŅŠ” bija iespēja paspēlēt bumbu, 
parotaļāties un atpūsties.  Pēc pusdienām 
BDK „APODZIŅŠ” devās atpakaļ uz 
autobusu, lai pārģērbtos tautastērpos un pēc 
tam dotos apskatīt pilsētu: Amatnieku māju, 
Novadpētniecības muzeju un pilskalnu.

Plkst. 16.30 notika festivāla atklāšana, 
pēc kura no Ludzas pilskalna sākās svētku 

gājiens, kas beidzās Ludzas pilsētas parka 
estrādē. Gājiens izvērtās ļoti vērienīgs, 
jo festivālā piedalījās 4727 dejotāju, 249 
kolektīvi   no visas Latvijas. Mēs bijām lepni 
pārstāvēt Ķeguma pilsētu un savu kolektīvu. 
„APODZIŅŠ” karogam plīvot, mēs gājienā 
uzsaucām sveicienus gan citiem Ogres apriņķa 
kolektīviem, gan skatītājiem, kā arī vecākiem, 
kuri visu dienu bija kopā ar mums. Paldies, 
Andra mammai, Patrīcijas mammai, Ernesta 
mammai un tētim, Ralfa Omītei, ka rūpējāties, 
lai mēs, dejotāji, justos labi.

Lai festivāla Lielkoncertā varētu piedalīties 
ar skaisto Ogres apriņķa kolektīvu programmu 
„Ogres muižas notikumi”, aprīļa mēnesī 
bija jāpiedalās Ogres skatē, lai parādītu, kā 
ir iemācītas dejas. „Apodziņa” dejotāji bija 
priecīgi, jo saņēma Pirmās pakāpes diplomu 
un varēja tālāk gatavoties festivālam.

Lielkoncertā „Eža kažociņš” sajūta bija 
kā lielajos deju svētkos, jo uz estrādes „Ogres 
muižas notikumi” dejoja 27 kolektīvi no Ogres, 
Ikšķiles un Ķeguma novadiem. Dejotāji bija 
lieli malači, skaisti nodejoja iemācītās dejas 
un veikli atrisināja mazliet kuriozu situāciju 
uz skatuves.

Pēc uzstāšanās skolotāja Evita Tabure 
vecākiem bija sagatavojusi mīļu pārsteigumu, 
paldies viņai par visu!

Kad koncerts bija beidzies, noguruši un 
gandarīti par paveikto, bērnu kolektīvs devās 
uz mājām.

Paldies skolotājai Evitai Taburei un 
viņas ģimenei par brīnišķīgo pasākumu un 
BDK „APODZIŅŠ”, kurā dejo vislieliskākie, 
enerģiskākie un draudzīgākie bērni!

BDK „APODZIŅŠ” 
trešās grupas dejotāju vecāki

Cilvēkam pats grūtākais ir darbība. Dažkārt 
cilvēki, domājot par saviem sapņiem, vieglāk 
atrod attaisnojumu, kāpēc viņu sapņi nav pie-
pildāmi, nevis plāno konkrētu rīcību to piepil-
dīšanai. 

Par mērķtiecīgiem es saucu tos mūsu no-
vada skolēnus, kuri ar labiem rezultātiem star-
tējuši starpnovada, reģiona un valsts mēroga 
olimpiādēs, un mācību gada noslēgumā saņēma 
ikgadējās naudas balvas, kas paredzētas Ķegu-
ma novada Izglītības veicināšanas nolikumā. 
Īpašs sveiciens reģiona un valsts mēroga olim-
piāžu un konkursu uzvarētājiem – Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas skolēniem: Tīnai 
Kurpniecei, Elīzai Kanskai, Vinetai Ulmanei, 
Kristianam Ņorbam, Elīnai Greinai, Ligitai  
Ābelei, Elīnai Trencei, Annijai Spilbergai,  
Jānim Dāvidam Siliņam; Birzgales pamatskolas 
skolēniem: Daigai Kārkliņai, Harijam Pudulim,  
un Birzgales mūzikas skolas audzēkņiem:  
Danielai Dišereiterei, Valteram Rudam, Haraldam 
Puķem, Harijam Pudulim, Ritvaram Eglītim. 

Kopumā 2015./2016. mācību gadā naudas 
balvās novada izglītības iestāžu strapnovadu, 
reģionu un republikas mācību priekšmetu 
olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējiem tika 
izmaksāti EUR 2170 (Ķeguma komercno-
virziena vidusskolas skolēniem – EUR 1865, 
Birzgales pamatskolas skolēniem – EUR 305), 
konkursu un interešu izglītības pulciņu ko-
lektīvu godalgoto vietu ieguvējiem – EUR 825 
(Ķeguma komercnovirziena vidusskolas kolek-
tīviem un skolēniem, konkursu dalībniekiem –  
EUR 540, Birzgales pamatskolas kolektīviem 
un skolēniem, konkursu dalībniekiem – EUR 
285), labākajiem skolu sportistiem – EUR 540 
(Ķegums komercnovirziena vidusskolai – EUR 
395, Birzgales pamatskolai – EUR145). Naudas 
balvās izmaksāti EUR 1000 Birzgales mūzikas 
skolas audzēkņiem, par iegūtām godalgotām 
vietām konkursos. 

Naudas balvas EUR 560 kopsummā  
ieguva arī sekmīgākie novada skolu audzēkņi.  

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēni: 
Anfisa Aļekdsejeva (7. klase, vidējās vērtējums 
9,31balles), Tīna Kurpniece (5. klase, 9,09), 
Vineta Ulmane (8. klase, 9,06), Dāvis Kaspars 
Sproģis (12. klase, 8,82), Elizabete Avotiņa 
(10. klase, 8,67), Loreta Luīza Zaķe (10. klase, 
8,67), Agnese Zeltiņa (11. klase, 8,65). Birzgales 
pamatskolas skolēni: Aļesja Kaskeviča (5. kla-
se, 8,25, sekmju uzlabojums salīdzinājumā ar 
pirmo semestri 0,25 balles), Lelde Braunšteina 
(9. klase, 8,02), Harijs Pudulis (8. klase, 7,96), 
Ričards Ķibilds (7. klase, sekmju uzlabojums 
salīdzinājumā ar pirmo semestri 0,36 balles), 
Dāvids Šķeltiņš (8. klase, sekmju uzlabojums 
salīdzinājumā ar pirmo semestri 0,22 balles). 

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu 
olimpiādēs un dažādos konkursos vislielākā 
mērā ir apliecinājums, ka viņi ir rīcības cilvē-
ki, apliecinājums viņu uzņēmībai, veiksmei, zi-
nātkārei un talantam. Mans vēlējums ikvienam 
skolēnam slēpjas Pemas Braunas teiktajā: „Lai 
vienmēr pasaulē būtu kaut kas, ko gribi iemā-
cīties, ko vēlies darīt, kāda vieta, kur vēlies no-
nākt, cilvēks, kuru gribi satikt!”

Pašvaldības pateicības un naudas balvas 
tika pasniegtas arī novada izglītības iestāžu pe-
dagogiem, kuri sagatavoja mācību priekšmetu 
olimpiāžu, konkursu, sacensību godalgoto vietu 
ieguvējus. 2015./2016. mācību gadā naudas bal-
vās izmaksāti EUR 3755 (Ķeguma ĶNV peda-
gogiem – EUR 2140, Birzgales pamatskolas pe-
dagogiem – EUR 615, Birzgales mūzikas skolas 
skolotājiem EUR 1000). Esmu pārliecināta, ka 
skolēnu un skolotāju sadarbība veido skolē-
nus par zinošiem, radošiem un veiksmīgiem 
cilvēkiem. Paldies visiem pedagogiem par  
ieguldīto darbu jauno talantu attīstībā un par 
prasmi radīt interesi par zinībām! 

Šogad īpaši strauji uzplaukusi vasara. Jau 
pirms vasaras saulgriežiem pļavas rotāja pīpe-
nes un sarkanai āboliņš. Jūnijs skolās ir izlaidu-
mu laiks. Šajā mācību gadā Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolas 12. klasi absolvēja 9 

skolēni, bet apliecības par pamatskolas izglītību 
saņēma – 20 audzēkņi; Birzgales pamatskolu 
absolvēja – 14 skolēni.

 Izlaidums ir svētki, kad pašvaldība saka 
paldies novada izglītības iestāžu 9. klašu un 
12. klašu absolventiem, kuru vidējā atzīme nav 
zemāka par 7 ballēm, bet gada atzīme nevienā 
priekšmetā nav zemāka par 6 ballēm. Naudas 
balvas par labiem darba rezultātiem saņēma 
14 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 9. 
un 12. klašu absolventi: Ligita Ābele, Daniela  
Dišereitere, Atis Koreškovs, Ilva Malniece,  
Santa Ozerska, Annija Spilberga, Marta  
Šmite, Elīna Trence, Arnolds Barsovs (12. klase),  
Elizabete Fokrota (12. klase), Marija Lūse (12. 
klase), Ieva Ozolniece (12. klase), Dāvis Kaspars 
Sproģis (12. klase), Gatis Matīss Zeltiņš (12. kla-
se); 2 Birzgales pamatskolas 9. klases beidzēji: 
Lelde Braunšteina un Sintija Priedīte; 3 Birzgales 
mūzikas skolas absolventi: Lelde Braunšteina, 
Sintija Priedīte un Daniela Dišereitere.

Dzīve mums reti dod to, ko prasām gatavā 
veidā, biežāk tā mums dod iespējas.   Dažkārt 
tas, par kādu cilvēku tu kļūsti, ko iemācies un 
jaunu uzzini ceļā uz savu mērķi vai sapņa pie-
pildījumu, var izrādīties svarīgāk, nekā pats sa-
sniegtais mērķis! Sapņi piepildās, un mērķis sa-
sniedzams tad,  kad esi gatavs to dēļ darboties! 
Visiem vispārējo izglītības iestāžu absolventiem 
vēlu daudz spēka un pacietības, daudz radošu 
ideju un ieceru piepildījumu, priecīgu un cerīgu 
skatu uz pasauli, jaunu dzīves ceļu uzsākot. 

Novēlu visiem audzēkņiem, vecākiem un 
skolotājiem izbaudīt vasaru, atpūsties – sauļo-
ties un peldēties, ēst saldējumu, zemenes, gulēt 
zālē un lūkoties mākoņos, ķert tauriņus un iz-
lasīt kādu skaistu grāmatu… Ļauties sapņiem – 
gan lieliem, gan maziem. 

Lai visiem jauka, saulaina un spilgtiem 
mirkļiem bagāta vasara! 

Sandra Čivča, 
pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos
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Tomes sporta 
spēles

Jūnija vidū Tomē aizvadītas, jau par 
tradīciju kļuvušās, sporta spēles. Ikviens 
dalībnieks varēja piedalīties trīs dažādos sporta 
veidos: pludmales volejbolā, kurā konkurēja 8 
komandas, futbolā, kurā spēlēja 4 komandas 
un kroketā, kas tika iedalīts kategorijās – 
dāmu, vīriešu un jaukto komandu.

Pludmales volejbolā:
1. vieta – „K.I.U.” (Kristaps Skudra, Inta 

Agriņa, Uģis Žeivinieks)
2. vieta – „Svētdienas Rīts” (Kristīne Vīķele, 

Raivis Zuļģis, Mārtiņš Karlovs)
3. vieta – „Strauss Saulkrastos” (Jānis 

Strazdiņš, Miks Pamiljans, Dita Agriņa)
Futbolā:

1. vieta – „Zem Spiediena” (Ričards Ceplišs, 
Roberts Lindemanis, Timotejs Žuks, Ralfs 
Jonikāns, Adrians Jirjens, Sabīne Veisa, 
Rihards Ludboržs)

2. vieta – „Uz Oglēm” (Lauris Zdanovskis, 
Lauris Kuriņš, Andris Sproģis, Jānis 
Everss, Aldis Ozoliņš, Maikls Piguļskis, 
Juris Rozenbaums)

3. vieta – „Ķeguma Stars” (Kaspars Ozoliņš, 
Matīss Henke, Jānis Strazdiņš, Mārtiņš 
Vabels, Jurģis Birznieks, Atis Spārniņš, 
Ronalds Strauss)
Kroketā:

dāmām: 1. vieta – Lana Lāce, 2. vieta – Zane 
Zemniece, 3. vieta – Liene Rumpe.

vīriem: 1. vieta – Gundars Bergmanis, 2. vieta 
– Kaspars Kreimanis, 3. vieta – Andris 
Sproģis.

mix pāriem: 1. vieta – Zane Zemniece, Ričards 
Bērziņš, 2. vieta –  Gunta Bergmane, 
Gundars Bergmanis, 3. vieta – Lana Lāce, 
Roberts Zemnieks.
Arī ģimenes ar bērniem varēja izklaidēties, 

jo Tomes tautas nama vadītāja Sarmīte Pugača 
bija sarūpējusi dažādas izklaides. Gan lielākie, 
gan mazākie sporta spēļu apmeklētāji varēja 
pārbaudīt savu atjautību atmiņas spēlē, 
izklaidēties pie lielā spēļu galda un vingrināties 
florbolā.

Pēc sportiskajām aktivitātēm, ikvienam 
bija iespēja nobaudīt Viestura Teicāna 
sarūpēto un gatavoto plovu, kas bija īpaši 
gards, jo tika gatavots uz ugunskura.

Edgars Siliņš, 
sporta pasākumu organizators

Mūžs gadsimta garumā

Saulainajā 12. jūnija dienā, Ķeguma 
novada domes pārstāvji – domes 
priekšsēdētājs Roberts Ozols un deputāte 
Dace Māliņa – devās apsveikt Valentīnu 
Peipiņu, kura jūnijā nosvinēja apaļu 100 
gadu jubileju!

Valentīna Peipiņa uz Ķegumu pārcēlās 
1997. gadā no Krāslavas rajona Ancāniem, 
kur visu mūžu bija strādājusi par pedagoģi, 
pasniedzot dabaszinības, ģeogrāfiju un 
latviešu valodu, kā arī kļuvusi par skolas 
direktori. Kā pastāstīja Peipiņas kundzes 
meita Skaidrīte Naumova, Valentīna 
skolā strādājusi līdz pat tās slēgšanai 
astoņdesmitajos gados. 

Interese par dabu Valentīnai ir vēl 
šodien, jo lielākā aizraušanās ir dārzkopība, 
katra puķīte tiek apčubināta, apmīļota un 
aprūpēta. Skaidrīte stāsta, ka pat nākamajā 
dienā, katrs jubilejā dāvātais zieds, ir ticis no 
jauna izsmaržots un apbrīnots.

Vaicājot Skaidrītei Naumovai, kāds ir tik 
ilga mūža noslēpums, viņa smaidot atbild: 
„Mamma arī šajos cienījamajos gados daudz 
kustās, plāno kā iekārtot dārzu, ko darīs 
nākamgad. Visa pamatā ir pozitīvisms un 
labestība, kas izstaro no cilvēka.”

Kintija Sparāne, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Saules stariņš bērnu sirdīs
5. jūnijā Tomes parkā tika svinēti 

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai 
veltīti svētki. Svētkus palīdzēja radīt Ķeguma 
novada dome un Tomes tautas nams, sadarbībā 
ar Tomes sieviešu biedrību „Ābele”. 

Sadarbība notiek jau sesto gadu, kā rezultātā 
bērniem tiek uzdāvināti krāšņi svētki, kas dod 
iespēju ģimenēm interesanti kopā pavadīt 
brīvo laiku. Šogad Tomes tautas nams bērnus 
izklaidēt aicināja SIA „Jogitas pasākumi” ar 
muzikālo programmu „Brīnumu un prieka 
akadēmija”, savukārt biedrība „Ābele” īstenoja 
Ķeguma NVO atbalsta fonda 1.5.2 aktivitātes 
pirmo pasākumu ar nosaukumu „Saules stariņš 
bērnu sirdīs”. 

Šajā reizē biedrība, sadarbībā ar sponsoru 
SIA „Aldi”, bija noorganizējusi bērniem iespēju 
spēlēties ar koka galda spēlēm. Bērni kopā ar 
vecākiem varēja izspēlēt 26 dažādas lielās koka 
galda spēles, 3 motorikas kubus, kas domāti 
pašiem mazākajiem, un smilšu krāsošanas 

galdu. Interese par spēlēm bija ļoti liela. Dažos 
brīžos vecāki bija vairāk aizrāvušies nekā bērni. 

Atpūšoties no spēlēm, starplaikos varēja 
baudīt veselīgu un gardu cienastu – zemenes, 
arbūzus, vīnogas un citus eksotiskus augļus, 
par ko parūpējās biedrība „Ābele”. Pasākumu 
apmeklēja aptuveni 60 dalībnieki. Ceram, ka 
mūsu dāvātais saules stariņš sasniedza visu 
atnākušo sirsniņas.

Tomes sieviešu biedrība  „Ābele”
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8. jūlijā pie mums Ķeguma 
dienas centrā no plkst. 10.00 
viesosies Veselības centrs 4, 

Mobilais mamogrāfs.
SIA „Veselības centra 4” aicina 

Jūs veikt mamogrāfijas 
(krūšu dziedzeru 

rentgenoloģisko) izmeklējumu!
Lai pierakstītos uz izmeklējumu 

zvaniet – 20233728.

Eiropas atbalsta fonds 
vistrūcīgākajām personām 

2014 – 2020

No 2016. gada 9. jūnija par 
Pārtikas un nepārtikas paku izdali 

trūcīgajām personām Ķeguma 
novadā atbild partnerorganizācija –  

biedrība „JADARA”. 
Pārtikas un nepārtikas paku 

izdales vietas:

Birzgalē: 
Ambulances ēka (Nākotnes iela 1) 
(Invalīdu biedrības telpas, 2. stāvs, 

Birzgale, Ķeguma novads).
Darba laiks: 
Ceturtdienās 

no plkst. 10.00 – 13.00
Jautājumu gadījumā zvanīt: 

Aismai – 26277912, 
Ritai – 29424612

Ķegumā: 
Ķeguma sadzīves pakalpojumu 

ēka (Ķeguma prospekts 1 
(otrais stāvs) Ķegums, 

Ķeguma novads).
Darba laiks:

Katra mēneša pirmās un trešās 
nedēļas pirmdiena

no plkst. 10.00 – 13.00
Jautājumu gadījumā zvanīt:

Ingrīdai – 26215627, 
Ritai – 29424612

Tomē:
Tomes pamatskola 

(Tomes pamatskola, Tome, 
Ķeguma novads). 

Darba laiks: 
Katra mēneša pirmās un trešās 

nedēļas otrdiena
no plkst. 10.00 – 12.00

Jautājumu gadījumā zvanīt: 
Ilonai – 26651835, 
Ritai – 29424612

Rembatē:
Sociālā dienesta sociālo prasmju 

dzīvoklis (Ķeguma iela 6 – 3, 
Rembate Ķeguma novads).

Darba laiks: 
otrdienās no plkst. 10.00 – 18.00; 
trešdienās no plkst. 10.00 – 14.00; 

ceturtdienās no plkst. 10.00 – 18.00.
Jautājumu gadījumā zvanīt:

Ilonai – 26651835, 
Ritai – 29424612.

Vasaras perioda 
dienas centru darba laiki 

Sākot no 2016. gada 25. jūnija 
līdz 2016. gada 22. augustam, 
Ķeguma dienas centram tiks 
mainīts darba laiks:

· Pirmdienās no plkst. 10.00 – 21.00
· Otrdienās – SLĒGTS
· Trešdienās no plkst. 10.00 – 21.00
· Ceturtdienās – SLĒGTS
· Piektdienās no plkst. 10.00 – 21.00
· Sestdienās no plkst. 10.00 – 18.00
· Svētdienās – SLĒGTS

Sākot no 2016. gada 5. jūlija 
līdz 2016. gada 23. augustam, 
Tomes dienas centram tiks 
mainīts darba laiks:

· Pirmdienās no plkst. 13.00 – 18.00
· Otrdienās no plkst. 13.00 – 18.00
· Trešdienās no plkst. 10.00 – 18.00
· Ceturtdienās no plkst. 13.00 – 18.00
· Piektdienās no plkst. 13.00 – 20.00
· Sestdienās – SLĒGTS
· Svētdienās – SLĒGTS

No 16. jūnija plkst. 18.30 
Ķeguma pludmalē notiek 

Ķeguma novada atklātais 
pludmales volejbola 

čempionāts.  
3. posms notiks 7. jūlijā, 

4. posms – 21. jūlijā, 
5. posms – 4. augustā, 

6. posms – 18. augustā).

Firma veic asinizācijas 
pakalpojumus, sākot no 20 eiro. 

Tālrunis – 26597316.

Meklējam auklīti 4 gadus vecai 
meitenītei. Atrodamies Ķegumā, 
pieskatīt vajadzētu pāris nedēļas 

vasarā un slimošanas reizēs. 
Tālrunis –  26102764.

Pārdod dažādu ziedu medu 
Ķegumā! Tālrunis –  26182284

Izīrēju Birzgales centrā dzīvokli ar 
visām ērtībām uz ilgstošu laika 
periodu. Tālrunis – 28814391.

Kultūras 
dzīve 
Rembatē!

Vasara ir tas laiks, kad mēs varam 
gatavoties kaut kam jaunam.  Lai atjaunotu 
Rembates kultūras dzīvi ir nepieciešama 
Jūsu atsaucība. Mēs lūdzam Jūs palīdzēt 
mums pilnveidoties. Katrs viedoklis tiks 
uzklausīts un varbūt tieši Tava ideja tiks 
realizēta. Aicinām visus interesentus uz 
sapulci 14. jūlijā plkst. 19.00 Rembates 
pakalpojuma centra tradīciju zālē.

Dace Māliņa, 
Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
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Tajās lapās,
Ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.
/Z.Purvs/

Pieminēsim Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 

mūžībā aizgājušos:

Vanda Filatova (1935)
Ausma Sīle-Jaunsīle (1943)
Velga Rubaža (1948)
Alevtina Sīmansone (1938)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

Starp aiziešanu un atnākšanu, starp 
rītu un vakaru vidū ir sirds un elpa –
 viss pārējais pieder klusumam.
/M. Laukmane/

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Ausmas Sīles-Jaunsīles mīļajiem, 

viņu mūžībā pavadot.

Ķeguma novada pensionāru biedrība

Mums palikuši Tavi vārdi.
Mums palikusi Tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ausmas Sīles-Jaunsīles tuviniekiem.

Ķeguma tautas nama kolektīvs

Birzgales kapos katoļu kapusvētki 
notiks 2016. gada 10. jūlijā plkst. 
13.30.
Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes, 
Romas Katoļu Baznīcas draudžu 
prāvests Konstantīns Bojārs.

2016. gada
KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI
Birzgales pagasta kapsētās notiks:
30. jūlijā:
•	 plkst.	10.00	–	Zizānu;
•	 plkst.	11.00	–	Meža;
•	 plkst.	12.00	–	Jedes;
•	 plkst.	14.30	–	Kalnamuižas;
•	 plkst.	15.30	–	Lāču.
31. jūlijā:
•	 plkst.	10.00	–	Zaru;
•	 plkst.	11.00	–	Sauleskalna;
•	 plkst.	12.30	–	Mācītāju;
•	 plkst.	13.00	–	Birzgales;
•	 plkst.	15.30	–	Baltupes;
•	 plkst.	17.00	–	Avenu.
Lūdzam piederīgos sakopt kapus.
Birzgales ev. lut. draudzes valde un 
pagasta pārvalde

Ekskursija uz Piebalgu 
14. jūlijā Tomes tautas nams 
organizē ekskursiju uz Piebalgu.
Izbraukšana no Bekuciema 
plkst. 6.30, Ķeguma – plkst. 6.45, 
atgriešanās – plkst. 20.30.
Apskates objekti:
•	 Jaunpiebalgas	baznīca	

ar nelielu ērģeļu mūzikas 
koncertu,

•	 Lauku	sēta	„Lielkrūzes”,
•	 „Jāņaskola”,
•	 Pusdienas	ap	plkst.	13.30	

Vecpiebalgā, kafejnīcā 
„Ūdensroze”,

•	 Kārļa	Skalbes	memoriālais	
muzejs „Saulrieti”,

•	 Brīvdabas	muzejs	„Vēveri”,
•	 Ūdensrožu	dīķu	apmeklējums	

Vecpiebalgas centrā,
•	 Piebalgas	porcelāna	

fabrika, fabrikas galerija un 
apgleznošanas studija,

•	 Noslēgumā	Vecpiebalgas	
muižas (no ārpuses) un parka 
apskate.

Ekskursijas izmaksas atkarīgas 
no dalībnieku skaita, aptuvenā 
summa – ceļš, ekskursijas un 
pusdienas – 20 EUR.
Ekskursijai pieteikties var līdz 
8. jūlijam, zvanot pa tālruni – 
27843230.

Ekskursija uz Palangu
17. augustā Tomes tautas nams 
organizē ekskursiju – Palanga, 
Liepāja. Izbraukšana no Ķeguma 
plkst. 5.00, Ķekavas – plkst. 5.40.
Apskates objekti:
•	 Japāņu	dārzs	–	Partnerības	

dārzā,
•	 Palangas	apskate,
•	 Dzintaru	muzejs,
•	 Dabas	parks	„Pepe”	(lietus	

gadījumā apskatīsim Kretingas 
muižu),

•	 Liepāja.

Ekskursijas cena ir 17, 50 EUR, cenā 
iekļauts brauciens ērtā autobusā, 
ceļa un transporta izdevumi, 
grupas vadītāja pakalpojumi.
Papildus izmaksas (pēc vēlēšanās): 
veselības apdrošināšana, ieejas 
biļete un ekskursija ar gidu Japāņu 
dārzā (apm. 4 EUR), tējas dzeršana 
Japāņu dārzā (apm. 2 EUR), 
ieejas biļete un ekskursija ar gidu 
Dzintara muzejā (apm. 3,50 EUR), 
ieejas biļete Kretingas muižā.
Ekskursijai var pieteikties pie 
Tomes tautas nama vadītājas 
Sarmītes	Pugačas,	zvanot	pa	
tālruni – 27843230 vai rakstot uz 
e-pastu: sarmite.pugaca@kegums.lv.

Ķeguma novada iedzīvotājiem ir iespēja biļetes iegādāties lētāk Ķeguma dienas centrā.


