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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. maijā. Publikācijas ar ilustratīvo 

materiālu lūdzam iesūtīt līdz 
16. aprīlim uz 

e-pastu: avize@kegums.lv 
 

„Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī 
tīmeklī www.kegumanovads.lv 

ĶEGUMA NOVADA SVĒTKU 
27. maija koncertā 
„Svinēsim gaismu” 

un sveiksim 

Lūdzam izvirzīt kandidātus no 
iedzīvotāju vidus, kuri ir paveikuši 
labus un gaišus darbus novada labā.
Pieteikumus sūtīt līdz 15. aprīlim 

elektroniski tautasnams@kegums.lv vai 
ienest personīgi Ķeguma tautas namā.

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,
Gan pašiem mīlestību paust.

Klāt ir pavasaris ar atmodu dabā, siltiem saules stariem, 
jauniem mērķiem, lieliem darbiem un iedvesmu spēt paveikt 
iesākto. Vēlam enerģiju un entuziasmu šajā skaistajā laikā un 
prieka pilnas, jautras un saulainas Lieldienas!

Ķeguma novada dome

Lai tev ir tāds spēks,
Lai tev ir tāda vara:
Likt šūpoties savam mūžam
Pašā visgaišākā starā.
/A. Rancāne/
Sveicam visus APRĪĻA jubilārus!
Šī mēneša gaviļnieki:

90 Eriks Krēgers

80 Anna Martinsone

75 Lilija Matrosova

70
Stefānija Klētniece
Ilga Plūmīte
Razins Zijatdinovs

65
Jurijs Baikovs
Mudīte Gaile
Dainis Kasparovičs

60

Liudmila Ber
Mārīte Dzene
Jānis Grīnbergs
Andris Jeste
Raisa Kakļušina
Anita Kožuhovska
Aldis Lejnieks
Gunārs Māzers
Biruta Skudra

55

Velga Galviņa
Guna Lapsa
Didzis Liepkalns
Aigars Pumpurs
Svetlana Romanova
Jānis Spriņģis
Ļena Ungure
Imants Voskāns

50

Diāna Baikova
Daiga Baltvilka
Iļja Čuikins
Ilva Kubasova
Jānis Platacis
Gaļina Savoščenko
Alda Zieda

Esi sveicināts, mazulīt! 
Kā pūpolīts trausls un balts,
Lai bērniņš aug stiprs un stalts,
Kā saulīte silta un spoža,
Lai dzīvīte viņam top koša!

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:
Mārai un Jānim Granātiem dēls Ansis
Baibai un Oskaram Ampermaņiem meita Alise
Elīnai un Laurim Lintiņiem meita Gabriela
Vijai un Sandim Treikaliem meita Vineta
Sabīnei Loginai un Aivim Kusiņam dēls Roberts
Ilzei Rokjānei un Mārtiņam Fišeram meita Ance
Unai Pļaviņai un Romānam Losam meita Amēlija

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi! 

                      2017. gada 22. aprīlī
                     Ķeguma novadā 

                   notiks Lielā talka!
             Aicinām ikvienu piedalīties    

            Lielajā talkā!
Piesārņotās vietas, kuras Lielās Talkas 

ietvaros nepieciešams sakopt, aicinām atzīmēt 
Lielās talkas mājas lapā www.talkas.lv, 
vai pieteikt pa tālruni 20233728 talkas 

koordinatorei Larisai Juknai 
Ķeguma dienas centrā.

50
Jānis Platacis
Gaļina Savoščenko
Alda Zieda

d i i k did
„Ķeguma novada gaismas nesēju”.
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Ķeguma novada dome martā

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursa nolikumu.

Izsludināja 2017. gada Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu. 

Apstiprināja Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda 
nolikumu. 

Veica grozījumus nolikumā „Skolēnu nodarbinātības organizēšanas 
vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā” (nolikumu skatīt Ķeguma novada 
mājaslapā).

Izsludināja komersantu un jauniešu pieteikšanos dalībai 
Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā nodarbinātības pasākumā 
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu 
uzturēšanas izdevumu tāmi 2017. gadam vienam audzēknim. 

Piekrita palielināt SIA „Ķeguma Stars” pamatkapitālu, izdarot naudas 
ieguldījumu 105 000 eiro apmērā.

Nolēma fi nansiāli atbalstīt biedrības, „KRISTERA SERĢA 
MOTOKLUBS” organizēto MX Latvijas GP Pasaules čempionātu 
motokrosā solo motocikliem un Eiropas čempionāta sacensības, kas 
notiks 2017. gada 6. un 7. maijā moto centrā „Zelta Zirgs” Ķegumā, 
piešķirot 10 000 eiro.

Lai veiktu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam 
projektu iesniegumu konkursam izvirzīto pašvaldības ceļu atlasi atbilstoši 
kārtībai, izveidoja Ķeguma novada domes Ceļu vērtēšanas komisiju 

septiņu locekļu sastāvā: Juris Pūpols, Ilona Ofmane, Pāvels Kotāns, Dace 
Soboļeva, Edgars Kozlovs, Valdis Kalniņš, Viesturs Teicāns.

Par ilggadēju ieguldījumu Birzgales pūtēju orķestra darbībā nolēma 
piešķirt Atzinības rakstu un naudas balvu Laimonim Paukštem un Līgai 
Paukštei.

Lai nodrošinātu ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” realizāciju Ķeguma novadā, nolēma 
iesaistīt projekta īstenošanā Ķeguma komercnovirziena vidusskolu un 
Birzgales pamatskolu. Noteica, ka Ķeguma novada skolu darbinieki 
projekta 6. darbības „Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras 
informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana 
specifi skā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem 
visos Latvijas novados un republikas pilsētās” īstenošanā sadarbojas 
ar Ķeguma novada pašvaldības pedagogu – karjeras konsultantu un 
nodrošina speciālistam nepieciešamo atbalstu projekta 6. darbības 
realizācijā.

Veica grozījumus lēmumā „Par Ķeguma novada pašvaldības amatu 
atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2017. gadā”, papildinot lēmuma 1. 
pielikuma 1. sadaļu „Pašvaldības administrācija” ar 1.14.1 punktu šādā 
redakcijā: Pedagogs karjeras konsultants, likme 0,55, alga mēnesī par 
noteikto slodzi 374 eiro.

Daci Pavlovsku atbrīvoja no pienākumiem Ķeguma novada vēlēšanu 
komisijā un viņas vietā ievēlēja Kristīni Mālnieci.

Nodeva bez atlīdzības valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas 
valdījumā, slēdzot atbilstošu sadarbības līgumu, ar mērķi – nodrošināt 
pilnvērtīgu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē esošā aeronavigācijas 
aprīkojuma darbību, Ķeguma pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošas 
zemes vienības.

NOVADA DOMES SĒDES

Labdien, Ķeguma novada iedzīvotāji!
SIA „Ķeguma Stars” vārdā vēršos pie 

Jums ar savām pārdomām, ar priekšlikumiem, 
ar aicinājumu. Nedaudz vairāk kā gadu es 
strādāju par SIA „Ķeguma Stars” vadītāju. 
Šajā laikā esmu iepazinis daudzus cilvēkus 
Ķeguma novadā (tajā skaitā, protams, arī 
„Ķeguma Stars” darbiniekus), viņi savukārt 
tuvāk ir iepazinuši mani.

Domāju, ka SIA „Ķeguma Stars” 
darbiniekiem būtu jāveido vēl ciešāks 
kontakts ar Ķeguma novada iedzīvotājiem. 
Tāpēc turpmāk centīšos katrā avīzītes 
numurā pastāstīt par mūsu jaunumiem, 
atbildēt uz Jūsu iesūtītajiem jautājumiem un 
izteiktajiem priekšlikumiem.

Pavisam nesen ir pieņemti divi Ķeguma 
novada saistošie noteikumi, kuri ļoti 
cieši skar tos Ķeguma novada privātmāju 

īpašniekus, kuru īpašumu tuvumā ir izbūvēti 
centralizētie ūdens un kanalizācijas tīkli. 
Vieni noteikumi (publicēti „Ķeguma 
Novada Ziņu” 2017. gada februāra 
izdevumā) ir par iespējamo līdzfi nansējuma 
piešķiršanu īpašniekiem, pieslēdzoties pie 
centralizētajiem ūdens un kanalizācijas 
tīkliem. Otri noteikumi (publicēti „Ķeguma 
Novada Ziņu” 2017. gada marta izdevumā) 
ir par šo ūdens un kanalizācijas tīklu 
ekspluatāciju un lietošanu. Rekomendēju 
ar tiem iepazīties, pārdomāt un pieņemt 
pareizo lēmumu. 

Nākamajā reizē nedaudz padalīšos 
domās par daudzdzīvokļu mājas ve-
cākajiem. Un ne tikai.

Līdz nākamai reizei. 
Aigars Roze, 

SIA „Ķeguma Stars” vadītājs

SIA „Ķeguma Stars” informācija PAZIŅOJUMS
Ķeguma novada dome izsludina 

2017. gada Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursu 
un izvirza tā virsmērķi: Ķeguma 

novada veltījums Latvijas simtgadei.

Projektu pieteikumu iesniegšana: 
2017. gada 10. aprīlis – 2017. gada 

10. maijs, plkst. 17.00.

Projektu īstenošanas termiņš: 
2017. gada 1. jūnijs – 2017. gada 

1. decembris.

Sagatavojot projektu pieteikumus, 
lūdzam rūpīgi iepazīties ar „Ķeguma 

novada pašvaldības iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursa nolikuma” prasībām. 

Paldies par tavu spēku,
Ko prati šajā zemē iestādīt…

Izsakām līdzjūtību Zuzannas Ivanovskas piederīgajiem.
Ķeguma novada pensionāru biedrība 

Bet sāpi šo vairs nevar nodzēst,
Kā nodzēšams nav asnu dīgums.
/H. Heislers/
Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Ziedonis Feldbergs (1953)
Zuzanna Ivanovska (1945)

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mūžībā 
aizgājušo

Ilga Viktorova (1937)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

LĪDZJŪTĪBAS

SĒRU VĒSTS

Dievkalpojumu kārtība
 

Ķeguma evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
Lielajā piektdienā un Lieldienās:

• Palmu jeb Pūpolu svētdienā 
dievkalpojums notiks plkst. 9.00.

• Lielās piektdienas dievkalpojums 
ar Kristus ciešanu stāsta lasījumiem 

notiks 14. aprīlī plkst. 12.00.
• Lieldienu – Kristus augšāmcelšanās svētku 
dievkalpojums notiks 16. aprīlī plkst. 9.00.

• Lieldienu dievkalpojums SAC „Senliepas” 
Rembatē notiks 17. aprīlī plkst. 14.00. 

Lieldienu dievkalpojums Tomes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā notiks 17. aprīlī plkst. 12.00
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2017.gada 1.martā Nr.2/2017 APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes 

2017.gada 1.marta
lēmumu Nr.74 (protokols Nr.7,9.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 2.punktu

Vispārējie noteikumi
1.1. Projektu konkursa organizētājs – Ķeguma novada pašvaldība, 
reģ. Nr. 90000013682, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, 
Ķeguma novads, LV-5020.
1.2. Nolikums nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība 
piešķir fi nansējumu Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektiem.
1.3. Līdzekļus projektu fi nansēšanai plāno domes kārtējā gada 
budžetā. Maksimālais fi nansējuma apmērs, kuru var piešķirt 
vienam projektam, ir 750 (septiņi simti piecdesmit) euro.
1.4. Līdzekļus projektu realizācijai piešķir konkursa kārtībā.
1.5. Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no projekta attiecināmo 
izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 750 euro vienam projektam.
1.6. Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek 
Ķeguma novadā un kuru rezultāti ir sabiedrisks ieguvums Ķeguma 
novadam, vai projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma novada 
iedzīvotāji. 
1.7. Projekti jāīsteno Ķeguma novada domes paziņojumā par 
konkursa izsludināšanu noteiktajā laika periodā. 

2. Konkursa virsmērķis, mērķis, prioritātes un uzdevumi
2.1. Projektu konkursa organizētājs var izvirzīt projektu konkursa 
virsmērķi, kurš nosaka iesniedzamo projektu pieteikumu saturu un 
aktivitātes.
2.2. Konkursa mērķis ir Ķeguma novada iedzīvotāju radošās 
iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs, vai 
publiskās telpas labiekārtošanā.
2.3. Konkursa mērķa sasniegšanai tiek noteiktas šādas prioritātes:
2.3.1. Sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu 
radīšana.
2.3.2. Pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības 
iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju un programmu 
realizēšana tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai.
2.3.3. Dzīves fi ziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (piem., 
sabiedrībai svarīgas teritorijas labiekārtošana, kādas visiem 
nozīmīgas ēkas, telpas remontdarbi, sporta laukuma ierīkošana 
u. tml.)
2.4. Konkursa uzdevums ir kvalitatīvi izvērtēt un fi nansiāli atbalstīt 
konkursa mērķim atbilstošākos projektus. 

3. Konkursa izziņošanas kārtība
3.1. Konkursu izsludina konkursa organizētājs laikrakstā 
„Ķeguma Novada Ziņas” un Ķeguma novada mājas lapā 
www.kegumanovads.lv.
3.2. Projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā atbilstoši 
budžetā apstiprinātajam fi nansējumam. Projektu konkursu var 
neizsludināt, ja notikušas izmaiņas fi nanšu līdzekļu sadalījumā.
3.3. Ar projektu konkursa Nolikumu var iepazīties Ķeguma 
novada pašvaldības mājas lapā www.kegumanovads.lv un to 
saņemt Ķeguma novada pašvaldībā pie lietvedības sekretāres tālr.: 
65038883, e-pasts: dome@kegums.lv 

4. Pretendenti
4.1. Konkursā var piedalīties fi ziskas un juridiskas personas, kas 
deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada teritorijā, ar ne vairāk kā 
3 projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim un virsmērķim.
4.2. Konkursā kā projekta ierosinātājs nevar piedalīties pašvaldība 
vai tās iestāde. 
4.3. Projektu konkursa komisija (turpmāk – Komisija) nepieņem 
un neizskata pieteikumus no pretendentiem, kuriem ir:
4.3.1. nodokļu parādi;
4.3.2. nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību, t. sk. kuri ir 
saņēmuši pašvaldības atbalstu projekta realizācijai iepriekšējā 
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā, bet nav 
izpildījuši līgumā noteiktās saistības.

5. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
5.1. Projekta attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas ir 
nepieciešamas, lai sasniegtu projekta mērķi, kas atbilst nolikuma 
2.3. punktā noteiktajām prioritātēm, un ir tieši saistītas ar projekta 
realizāciju.
5.2. Projekta neattiecināmās izmaksas ir:
5.2.1. izmaksas pabalstiem, prēmijām, naudas balvām un citiem 
līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;
5.2.2. izmaksas organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai un 
pamata materiāli tehniskās bāzes papildināšanai.

6. Projekta pieteikuma forma un saturs, iesniegšanas kārtība
6.1. Pieteikumu projektu konkursam iesniedz organizētājam – 
Ķeguma novada pašvaldībai, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma 
novads, LV-5020 personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā 
vēstulē  līdz paziņojumā norādītā iesniegšanas termiņa beigām. 
6.2. Projektu iesniedz vienā eksemplārā, latviešu valodā uz A4 formāta 
lapām un tā elektronisko kopiju nosūta uz e-pastu: dome@kegums.lv.
6.3. Projekta pieteikums sastāv no:
6.3.1. aizpildītas pieteikuma veidlapas (pielikums pieejams tīmeklī 
www.kegumanovads.lv), kas ir arī apliecinājums tam, ka pieteicējs 
piekrīt ievērot Nolikumu;
6.3.2. projekta apraksta, kurā ietver:
6.3.2.1. informāciju par projekta mērķiem un uzdevumiem;
6.3.2.2. informāciju par rezultātiem, ko plānots sasniegt;
6.3.2.3. projekta nepieciešamības pamatojumu;
6.3.2.4. plānotās aktivitātes (to aprakstu);
6.3.2.5. informāciju par projekta īstenotājiem (personas un 
organizācijas);
6.3.2.6. informāciju par plānotajām mērķgrupām;
6.3.2.7. projekta publicitātes aprakstu;
6.3.2.8. informāciju par projekta ilgtspēju.
6.3.3. detalizētas projekta tāmes (pielikums pieejams tīmeklī 
www.kegumanovads.lv) – projekta realizācijai nepieciešamās 
kopējās izmaksas (tai skaitā, visas nodevas, nodokļi u.c. maksājumi, 
kas aprēķināti euro), uzrādīto izmaksu pamatojums un sadalījums, 
esošais un plānotais līdzfi nansējums un tā plānotais izlietojums;
6.3.4. projekta vadītāja un darba grupas locekļu dzīves gājuma 
aprakstu (CV).

Ķeguma novada pašvaldības 
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursa
NOLIKUMS
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7. Projektu pieteikumu vērtēšana
7.1. Iesniegtos projektus slēgtā sēdē vērtē ar pašvaldības domes 
lēmumu iecelta Komisija. Tās sastāvā ir 2 domes deputāti, 
pašvaldības izpilddirektors, Kultūras un sporta pārvaldes vadītājs, 
projektu koordinators un 2 pieaicināti speciālisti, kurus dome 
izvēlas no NVO ieteiktajiem kandidātiem.
7.2. Komisija iesniegtos projektus vērtē, ņemot vērā šādus 
pamatkritērijus:
7.2.1. projekta atbilstība Nolikumā minētajām prioritātēm;
7.2.2. projekta rezultātu pieejamība mērķgrupām;
7.2.3. projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti un to 
ilglaicīgums;
7.2.4. projekta tāmes precizitāte un pamatotība; 
7.2.5. projekta iesniedzēja līdzfi nansējums plānotajai aktivitātei; 
7.2.6. projektā iesaistīto personu kompetence un spēja kvalitatīvi 
realizēt projektu.
7.3. Komisija aizpilda projektu vērtēšanas tabulu (pielikums 
pieejams tīmeklī www.kegumanovads.lv) un sarindo iesniegtos 
projektu pieteikumus pēc iegūto punktu summas.
7.4. Komisija projekta iesniedzējam var pieprasīt papildu 
skaidrojumu par iesniegto projektu.
7.5. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir 
padomdevēja tiesības. Pieaicinātie eksperti nav komisijas locekļi 
un viņiem nav balss tiesību komisijas lēmumu pieņemšanā.
7.6. Komisijai noraida pieteikumu bez izskatīšanas, ja:
7.6.1. projekta mērķis ir peļņas gūšana;
7.6.2. projekts nav iesniegts noteiktajā termiņā;
7.6.3. projekts neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
7.7. Pēc projektu izvērtēšanas Finanšu komiteja, pamatojoties uz 
Komisijas iesniegto priekšlikumu, pieņem lēmumu par fi nansēšanai 
tālāk virzāmajiem projektiem, iesniedzot tos lēmuma pieņemšanai 
Domes sēdē. 
7.8. Projekta pieteicējam divu nedēļu laikā pēc domes sēdes nosūta 
pieņemto lēmumu uz pieteikumā norādīto adresi. 
7.9. Pretendenti, kuru iesniegtie projekti nav guvuši fi nanšu 
atbalstu, projektu dokumentus var saņemt mēneša laikā pēc 
konkursa termiņa beigām. 
7.10. Finansēto projektu sarakstu publicē pašvaldības mājas lapas 
Projektu sadāļā http://www.kegumanovads.lv/lv/projekti/projekti-
iedz-inic un laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas”. 

8. Pretendenta tiesības un atbildība
8.1. Projekta iesniedzējam ir tiesības piesaistīt papildu fi nansējumu 
no citiem fi nanšu avotiem.
8.2. Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu 
pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.
8.3. Pretendents ir atbildīgs par pieteikumā ietvertās informācijas 
patiesumu. 
8.4. Ja pašvaldība konstatē, ka Pretendents sniedzis nepatiesu 
informāciju, pašvaldība ar domes lēmumu var:
8.4.1. noraidīt projekta pieteikumu;

8.4.2. apturēt apstiprināta projekta īstenošanu jebkurā stadijā;
8.4.3. pieprasīt atmaksāt samaksātos fi nanšu līdzekļus atbilstoši 
noslēgtā Finansēšanas līguma nosacījumiem.
8.5. Projekta iesniedzējs atspoguļo pašvaldības piešķirto atbalstu 
visos ar projektu saistītos reklāmas materiālos, iespieddarbos, 
plašsaziņas līdzekļos un pasākumu laikā, sadarbojoties ar 
pašvaldības projektu koordinatoru.

9. Piešķirtā fi nansējuma maksāšanas kārtība
9.1. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par fi nansējuma piešķiršanu, 
pašvaldība ar projekta iesniedzēju slēdz Finansēšanas līgumu, 
kurā noteikta norēķinu kārtība, saņēmēja tiesības, pienākumi un 
atbildība.
9.2. Projekta iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot par saviem 
līdzekļiem. Pašvaldības fi nansējuma saņemšanai atskaitēm 
pievieno izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot 
oriģinālus (EKA čekus, rēķinus, pieņemšanas – nodošanas aktus, 
izrakstus no kredītiestāžu konta, maksājuma uzdevumus u.c.).
9.3. Projekta iesniedzējam – juridiskai personai ir tiesības saņemt 
priekšfi nansējumu projekta īstenošanai, pēc projekta līguma 
noslēgšanas, iesniedzot rēķinu pašvaldībai.
9.4. Projekta iesniedzējam – fi ziskai personai ir tiesības saņemt 
priekšfi nansējumu, pēc projekta līguma noslēgšanas, sagatavojot 
un iesniedzot pašvaldībā maksājumu pieprasījumu (pielikums 
pieejams tīmeklī www.kegumanovads.lv), kam pievienotas 
priekšapmaksas rēķinu kopijas, uzrādot oriģinālus.
9.5. Pašvaldība izskata iesniegtos dokumentus 5 darba dienu laikā 
un, ja iesniegtie izmaksas apliecinoši dokumenti atbilst projekta 
tāmei, pārskaita piešķirto fi nansējumu projekta iesniedzējam uz 
norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.
9.6. Pašvaldībai ir tiesības prasīt papildu skaidrojumus par 
iesniegtajiem dokumentiem, kurus projekta iesniedzējs iesniedz 
pašvaldībā 5 darba dienu laikā.
9.7. Ja izmaksas apliecinošie dokumenti neatbilst projekta tāmei, 
pašvaldība tos atzīst par neattiecināmām izmaksām un fi nansējumu 
nepiešķir.

10. Finansējuma kontrole un atskaite
10.1. Projekta norises un fi nanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudes 
veic pašvaldība.
10.2. Projekta iesniedzējs divu nedēļu laikā pēc projekta 
īstenošanas iesniedz pašvaldībā: 
10.2.1. projekta specifi kai atbilstošu saturisko un publicitātes 
atskaiti par sasniegtajiem rezultātiem (pielikums pieejams tīmeklī 
www.kegumanovads.lv);
10.2.2. fi nansējuma izlietojuma atskaiti (pielikums pieejams 
tīmeklī www.kegumanovads.lv);
10.2.3. ja projekta iesniedzējs projekta realizācijai saņemto 
fi nansējumu nav izlietojis pilnā apmērā, summas starpību ieskaita 
pašvaldības norādītajā norēķinu kontā desmit darba dienu laikā.

Domes priekšsēdētājs R.Ozols 03.03.2017.

Tuvojas sējas laiks
Izvērtējot Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju 

atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursa pieteikumu, vērtēšanas komisija 
lēma piešķirt fi nansiālo atbalstu Birzgales pensionāru biedrībai 
„Viršu laiks” projekta „Tuvojas sējas laiks” īstenošanai.

4. martā sanāca kopā pulciņš interesentu, lai noklausītos 
dārzkopības speciālistes A.Eglītes stāstījumu „No stādiņa līdz 
tomātam”. Viņa dalījās pieredzē, kā sagatavot augsni, sēt un gūt labu 
ražu. A.Eglīte noslēgumā dāvināja dažādu šķirņu tomātu sēkliņas.

Otrajā daļā stādu audzētavas „Kļaviņas” speciāliste K.Kalniņa 
runāja par tēmu „No sēklas līdz stādiņam”. Viss sākas no sēkliņas, 
bet to iesējot un ar mīlestību tālāk kopjot, iegūstam krāšņus augus, 
kuri priecē mūsu sirdis. Pensionāru biedrības biedriem, K.Kalniņa 
dāvināja stādu kolekciju, kas turpmāk jālolo pašām aktīvistēm.

Kopīgi sadarbojoties un tiekoties ar interesantiem cilvēkiem, 
mēs varam gūt jaunu, noderīgu informāciju, kura var palīdzēt mums 
ikdienā.
A.Grašiņa, Birzgales pensionāru biedrības „Viršu laiks” priekšsēdētāja
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu

Ķeguma novada 
nevalstisko organizāciju atbalsta fonda 
NOLIKUMS
ĶEGUMĀ

2017.gada 1.martā Nr.3/2017 APSTIPRINĀTS
ar Ķeguma novada domes 

2017.gada 1.marta
lēmumu Nr.75 (protokols Nr.7,10.§)

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šis nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka kārtību, kādā 
tiek piešķirti līdzekļi nevalstisko organizāciju atbalstam Ķeguma 
novadā. 
1.2. Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda 
(turpmāk tekstā – Fonds) mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības 
attīstību Ķeguma novadā, fi nansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu 
un reliģisko organizāciju (turpmāk tekstā – NVO) sabiedriskās 
aktivitātes.
1.3. Fonda uzdevumi ir:
1.3.1. veicināt NVO attīstību Ķeguma novadā un to sadarbību ar 
pašvaldību;
1.3.2. atbalstīt sabiedriskās aktivitātes novada iedzīvotājiem 
izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālās palīdzības jomā;
1.3.3. paaugstināt NVO spēju piesaistīt dažādu ārvalstu fi nanšu 
instrumentu līdzekļus sabiedrisko aktivitāšu projektu īstenošanā, 
atbalstot līdzfi nansējuma nodrošinājumu.
1.4. Fonds paredz atbalstīt NVO, kas reģistrētas LR normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā un darbojas Ķeguma novadā.
1.5. Fonda līdzekļi atbilstoši pašvaldības kārtējā gada budžeta 
iespējām var tikt piešķirti šādām NVO aktivitātēm:
1.5.1. NVO darbības nodrošināšanai – līdz 150 euro kalendārā gada 
laikā;
1.5.2. sabiedriskajām aktivitātēm (pasākumiem, lekcijām, kursiem, 
ekskursijām u.c.), kuru mērķauditorija ir Ķeguma novada iedzīvotāji 
(ne tikai pašas NVO biedri) – līdz 90% no aktivitāšu kopējām 
izmaksām, bet ne vairāk kā 430 euro kalendārajā gadā vienai NVO;
1.5.3. dažādu projektu līdzfi nansējuma nodrošināšanai, bet ne 
vairāk kā 2150 euro kalendārajā gadā vienai NVO;
1.5.4. ilgtermiņa materiālajiem kapitālieguldījumiem (telpu 
remontiem, ēku būvniecībai, pamatlīdzekļu iegādei) Ķeguma 
novada teritorijā – līdz 75% no veicamo kapitālieguldījumu kopējās 
vērtības, bet ne vairāk kā 42 700 euro vienai NVO vienu reizi 5 gadu 
laikā. 

2. Pieteikumu iesniegšanas kārtība
2.1. NVO ir tiesīgi iesniegt pieteikumu:
2.1.1. par šī nolikuma 1.5.1. aktivitāti un 1.5.2. aktivitāti (pielikumi 
pieejami tīmeklī www.kegumanovads.lv) – katru gadu līdz 
15. novembrim par nākamo kalendāro gadu;
2.1.2. par šī nolikuma 1.5.3. aktivitāti un 1.5.4. aktivitāti (pielikumi 
pieejami tīmeklī www.kegumanovads.lv) – atbilstoši projekta 
realizācijas termiņiem, ievērojot, ka pašvaldība pieņem lēmumu par 
atbalstu vai atbalsta atteikumu divu mēnešu termiņā.
2.2. Līdz pieteikuma iesniegšanai pašvaldībā, NVO ir jābūt 
izveidotai informatīvajai sadaļai Ķeguma novada pašvaldības mājas 
lapā, kurā jāietver:
2.2.1. NVO apraksts;
2.2.2. rekvizīti, kontaktinformācija;
2.2.3. aktualitātes.
2.3. Iesniedzot pieteikumu par šī nolikuma 1.5.4. aktivitāti, papildus 
pieteikumam, iesniedz:
2.3.1. būvniecībai un rekonstrukcijai – tehniskā projekta kopiju ar 
detalizētu izmaksu tāmi, būvatļaujas kopiju, dokumentācijas kopiju 
par atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikto iepirkumu vai tirgus 
izpēti, līguma kopiju ar darbu izpildītāju;

2.3.2. pamatlīdzekļu iegādei – detalizētu izmaksu tāmi, 
dokumentācijas kopiju par atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
veikto iepirkumu vai tirgus izpēti, līguma kopiju par piegādi;
2.3.3. remontdarbiem – detalizētu veicamo darbu un izmaksu tāmi, 
dokumentācijas kopiju par atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikto 
iepirkumu vai tirgus izpēti, līguma kopiju ar darbu izpildītāju.
2.4. Šī nolikuma 2.3. punktā minēto dokumentācijas kopiju par 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikto iepirkumu vai tirgus izpēti 
un līguma kopiju ar darbu izpildītāju vai pamatlīdzekļu piegādātāju 
var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc Sadarbības līguma noslēgšanas. 
Tādā gadījumā fi nansējums tiek pārskaitīts mēneša laikā pēc minēto 
dokumentu saņemšanas un viņu atbilstības izvērtēšanas.
2.5. Pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem iesniedz Ķeguma 
novada domes lietvedībā vai pa pastu Lāčplēša ielā 1, Ķegumā 
LV-5020, vai e-pastā dome@kegums.lv, parakstot ar drošu 
elektronisko parakstu.

3. Pieteikumu izvērtēšanas un fi nansējuma piešķiršanas kārtība
3.1. Iesniegtos projektus slēgtā sēdē vērtē ar pašvaldības domes 
lēmumu iecelta Komisija. Tās sastāvā ir 2 domes deputāti, 
pašvaldības izpilddirektors, Kultūras un sporta pārvaldes vadītājs, 
projektu koordinators un 2 pieaicināti speciālisti, kurus dome izvēlas 
no NVO ieteiktajiem kandidātiem.
3.2. Komisija iesniegtos pieteikumus vērtē atbilstoši šādiem 
kritērijiem:
3.2.1. risināmās problēmas aktualitāte un nozīmīgums novada 
iedzīvotājiem;
3.2.2. pasākuma pieejamība mērķgrupām, iesaistīto novada 
iedzīvotāju skaits;
3.2.3. aktivitātes īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti un to 
ilglaicīgums;
3.2.4. izdevumu pamatotība, izmaksu tāmes precizitāte un pašu 
ieguldījumu apjoms;
3.2.5. piesaistītā līdzfi nansējuma apjoms plānotajai aktivitātei; 
3.2.6. iesaistīto personu kompetence un spēja kvalitatīvi realizēt 
plānoto aktivitāti.
3.3. Komisija pieteikuma iesniedzējam var pieprasīt skaidrojumu 
par iesniegtajiem materiāliem.
3.4. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir 
padomdevēja tiesības. Pieaicinātie eksperti nav komisijas locekļi un 
viņiem nav balsstiesību komisijas lēmumu pieņemšanā.
3.5. Komisija, nosakot konkrēto atbalsta apjomu vai atsakot 
fi nansējumu, pamatojoties uz kārtēja gada budžeta iespējām, ņem 
vērā:
3.5.1. NVO biedru skaitu un darbības pieredzi, tai skaitā dažādu 
projektu īstenošanā;
3.5.2. sadarbību ar citām NVO;
3.5.3. kādu mērķauditoriju NVO aptver;
3.5.4. darbības nozīmīgumu.
3.6. Komisijai ir tiesības noraidīt pieteikumu bez izskatīšanas, ja:
3.6.1. NVO vai aktivitātes mērķis ir peļņas gūšana;
3.6.2. pieteikums nav iesniegts noteiktajā termiņā vai neatbilst 
Nolikumā izvirzītajām prasībām;
3.6.3. ja aktivitātei piešķirts fi nansējums no citiem Ķeguma novada 
domes budžeta līdzekļiem.
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3.7. Pēc pieteikumu izvērtēšanas Finanšu komiteja, pamatojoties uz 
Komisijas iesniegto priekšlikumu, pieņem lēmumu par fi nansēšanai 
tālāk virzāmajiem projektiem un iesniedz to izskatīšanai Domes 
sēdē. 
3.8. Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas domes sēdē tiek 
nosūtīta atbilde NVO uz pieteikumā norādīto adresi. 
3.9. Fonda atbalstīto NVO un aktivitāšu sarakstu publicē pašvaldības 
mājas lapā www.kegumanovads.lv sadaļā „Projekti/NVO fonds” un 
laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas”. 

4. NVO tiesības un atbildība
4.1. NVO ir tiesības piesaistīt papildu fi nansējumu no citiem fi nanšu 
avotiem.
4.2. NVO ir tiesības grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu pirms 
pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.
4.3. NVO ir atbildīga par pieteikumā ietvertās informācijas 
patiesumu. 
4.4. Ja pašvaldība konstatē, ka NVO ir iesniegusi nepatiesu 
informāciju, pašvaldība ar domes lēmumu var:
4.4.1. noraidīt pieteikumu;
4.4.2. apturēt apstiprinātās aktivitātes īstenošanu jebkurā stadijā;
4.4.3. pieprasīt atmaksāt samaksātos fi nanšu līdzekļus atbilstoši 
noslēgtā Sadarbības līguma nosacījumiem.
4.5. NVO atspoguļo pašvaldības piešķirto atbalstu visos ar 
aktivitāti saistītos reklāmas materiālos, iespieddarbos, plašsaziņas 
līdzekļos un pasākumu laikā, sadarbojoties ar pašvaldības projektu 
koordinatoru.
5. Piešķirtā fi nansējuma maksāšanas kārtība
5.1. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par fi nansējuma piešķiršanu, 
pašvaldība ar NVO slēdz Sadarbības līgumu, kas ir obligāts 

priekšnoteikums fi nansējuma saņemšanai un kurā noteikta norēķinu 
kārtība, saņēmēja tiesības, pienākumi un atbildība.
5.2. NVO ir tiesības aktivitāti īstenot par saviem līdzekļiem. NVO 
fi nansējuma saņemšanai atskaitēm pievieno izdevumus apliecinošo 
dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus (EKA čekus, rēķinus, 
pieņemšanas – nodošanas aktus, izrakstus no kredītiestāžu konta, 
maksājuma uzdevumus u.c.).
5.3. NVO ir tiesības saņemt priekšfi nansējumu 1.5.1. un 1.5.2. 
aktivitātes īstenošanai, iesniedzot rēķinu pašvaldībai.
5.4. NVO ir tiesības saņemt priekšfi nansējumu 1.5.3. aktivitātes 
īstenošanai pēc projekta vienošanās/līguma noslēgšanas vai 
lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas, iesniedzot rēķinu 
pašvaldībai.
5.5. NVO ir tiesības saņemt priekšfi nansējumu 1.5.4. aktivitātes 
īstenošanai, iesniedzot pašvaldībā maksājumu pieprasījumu 
(pielikums pieejams tīmeklī www.kegumanovads.lv), kam 
pievienotas priekšapmaksas rēķinu kopijas, uzrādot oriģinālus.  
5.6. NVO par piešķirtā fi nansējuma izlietojumu iesniedz pašvaldībai 
atskaiti (pielikums pieejams tīmeklī www.kegumanovads.lv):
5.6.1. par šī nolikuma 1.5.1. un 1.5.2. aktivitātēm – pēc līdzekļu 
saņemšanas līdz nākamā gada 15. janvārim;
5.6.2. par šī nolikuma 1.5.3. un 1.5.4. aktivitātēm – ne vēlāk kā 1 
mēnesi pēc atbalstītās aktivitātes realizācijas pēdējā maksājuma. 
5.7. Aktivitātes norises un fi nanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi 
veic pašvaldība.
5.8. Ja NVO neiesniedz atskaiti šī nolikuma 5.6. punktā paredzētajā 
termiņā, tad dome ir tiesīga pieprasīt NVO atmaksāt saņemto 
fi nansējumu pašvaldības budžetā, kā arī NVO tiek izslēgta no 
iespējas pretendēt uz nākamā gada fi nanšu atbalstu.

Domes priekšsēdētājs  R.Ozols 03.03.2017

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

Lai palielinātu skolēnu iespējas 
iesaistei Pasākumā, kurā skolēni iegūst 
praktisku pieredzi par darba tirgus vidi, 
uzzina, kas ir darba intervija, darba 
līguma noslēgšana, darba pienākumi un 
darba tiesiskās attiecības, un veicinātu 
komersantu interesi par dalību Pasākumā, 
Ķeguma novada dome ir izstrādājusi 
„Skolēnu nodarbinātības organizēšanas 
vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā 
nolikumu” (apstiprināts ar Ķeguma novada 
domes 2016. gada 16. marta lēmumu 
Nr. 97 (protokols Nr. 9, 9.§)). Nolikumā 
noteikta gan darba devēju – komersantu, 

kuri piedalās Pasākumā, atbalsta kārtība, 
gan skolēnu pieteikšanās kārtība Ķeguma 
novada pašvaldības līdzfi nansētajām un 
izveidotajām darba vietām. 

Šajā gadā pašvaldība Pasākuma 
ietvaros plāno NVA iesniegt pieteikumu 34 
darba vietu izveidei, kā arī atbalstīt vismaz 
15 komersantu izveidotās darba vietas ar 
līdzfi nansējumu 25% apmērā no valstī 
noteiktās minimālās algas mēnesī.

KAS JĀDARA SKOLĒNAM, lai 
pieteiktos pašvaldības izveidotajai vai 
līdzfi nansētajai darba vietai?

Skolēns, skolēna vecāks vai aizbildnis 
no 2017. gada 10. aprīļa līdz 9. maija 
plkst. 17.00 iesniedz pašvaldībā Lāčplēša 
ielā 1, Ķegumā lietvedības sekretārei 
noteiktas formas iesniegumu (Nolikuma 
1. pielikums, skatīt pašvaldības mājas 
lapā: http://kegumanovads.lv/fi les/2017/
citi/nolikums_skolenu_darbs.pdf, ārsta 
izziņu (forma 027/U), kurā norādīts, ka 
skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs 
algota darba veikšanai atbilstoši LR 

normatīvo aktu prasībām, un izziņu 
no mācību iestādes, kurā ietverta šāda 
informācija: apliecinājums, ka skolēns 
mācās konkrētajā mācību iestādē, un 
skolēna mācību darba novērtējums 
(I semestra liecība).

KAS JĀDARA KOMERSANTAM, 
lai pieteiktos līdzfi nansējumam skolēna 
darba vietai?

Komersants no 2017. gada 
10. aprīļa līdz 9. maija plkst. 17 .00 
iesniedz pašvaldībā Lāčplēša ielā 1, 
Ķegumā lietvedības sekretārei noteiktas 
formas pieteikumu (Nolikuma 2. 
pielikums, skatīt pašvaldības mājas lapā: 
http://kegumanovads.lv/files/2017/citi/
nolikums_skolenu_darbs.pdf

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

Ķeguma novada dome izsludina bērnu, jauniešu un 
komersantu pieteikšanos nodarbinātības pasākumā
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Informācija par izglītības jautājumiem
Mūsu novadā darbojas piecas pašvaldības izglītības iestādes, 

kurās mācās 676 izglītojamie (pirmsskolas izglītības iestādēs – 221; 
skolās – 391; profesionālajā ievirzē sevi pilnveido – 64). Mācību 
procesu nodrošina 92 pedagogi, strādā 67 tehniskie darbinieki.

Šajā reizē sniedzu plašāku informāciju par tiem izglītības jomas 
jautājumiem, uz kuriem visbiežāk nācies atbildēt pēdējā laikā.

Attaisnotie izdevumi par izglītību
Saskaņā ar  22.12.2015. pieņemtajiem grozījumiem Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa likumā, šogad bērnu vecākiem ir iespēja atgūt 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu no summām, kas samaksātas 
par bērnu interešu izglītību – piemēram, mūzikas, deju vai sporta 
nodarbībām 2016. gadā. Izglītības likums nosaka, ka izglītības 
iestādes ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas bez 
licences saņemšanas, savukārt citas juridiskās un fi ziskās personas, 
kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, interešu izglītības 
programmas ir tiesīgas īstenot pēc attiecīgās licences saņemšanas 
pašvaldībā. Tādējādi vecāki var iekļaut attaisnotajos izdevumos 
maksu par tādu interešu izglītību, ko organizē izglītības iestāde 
vai persona ar pašvaldības izsniegtu licenci.

Ķeguma novada pašvaldībā licencētas piecas interešu izglītības 
programmas: 

Nr.
p.k. Programmas nosaukums Programmas 

vadītājs
Licences 

derīguma laiks

1. Bērnu interešu 
programma vokālajam 
ansamblim „Dzirkstelīte”

Santa 
Strausa 16.11.2019.

2. Vizuāli plastiskā 
māksla izglītojamajiem 
no 4 gadu vecuma 
līdz pamatizglītības 
uzsākšanai

Ieva Lāce

01.03.2019.

3. Vizuāli plastiskā māksla 
sākumskolas vecuma 
bērniem

Ieva Lāce
01.03.2019.

4. Attīstošās nodarbības ar 
M.Montesori metodēm

Elīna 
Tolpežņikova 21.12.2019.

5. Angļu valoda bērniem 
vecumā no 4–6 gadiem

Sanda 
Pētersone 28.11.2018.

Pārmaksāto iedzīvotāju nodokli par interešu izglītību var atgūt, 
iesniedzot gada ienākumu deklarāciju no 2017. gada 1. marta. 
Iesniegt deklarāciju ir iespējams VID Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmā (EDS). Par tās lietotāju var kļūt ikviens, izmantojot savu 
internetbanku, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto 
elektroniskās identifi kācijas (eID) kartes viedkarti vai Latvijas 
Valsts radio un televīzijas centra izsniegto elektroniskā paraksta 
viedkarti (e-parakstu). Deklarācijas iesniegšana EDS soli pa 
solim ir izskaidrota informatīvajos materiālos VID mājas lapā. 
Deklarāciju var iesniegt arī papīra formā, veidlapas atrodamas 
VID mājaslapā. Savukārt viedtālruņu un planšetdatoru cienītājiem 
VID aicina izmantot EDS mobilo versiju (eds.vid.gov.lv). Arī tajā 
iespējams iesniegt gada ienākumu deklarāciju, bet  attaisnojuma 
dokumentus (čekus un kvītis) pievienot no attiecīgās ierīces 
galerijām.  

Iespēja atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) ir 
paredzēta likumā „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”, bet kārtība, 

kādā tas izdarāms ir noteikta Ministru kabineta 21.08.2012. 
noteikumos Nr. 568 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”, kā arī 31.07.2001. 
noteikumos Nr. 336 „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem 
par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.

Par brīvpusdienām
Ar Ķeguma novada domes 26.01.2017. lēmumu noteikts, ka 

papildinot valsts dotācijai skolēnu ēdināšanai, no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, tiek nodrošināta ēdināšanas izmaksu 
segšana visiem 1. – 12. klašu skolēniem visās Ķeguma novada 
izglītības iestāžu ēdnīcās no 2017. gada 1. februāra līdz 2017. 
gada 31. maijam. Līdz šim brīvpusdienas tika nodrošinātas 
tikai pamatskolas skolēniem. Pašvaldība turpinās segt arī 
ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada pirmskolas izglītības 
iestāžu audzēkņiem (piecgadnieku un sešgadnieku apmācība) no 
2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 30. jūnijam, viens no 
pamatnosacījumiem šādam lēmumam ir apstāklis, ka piecu un 
sešu gadu vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei 
ir obligāta, to nosaka Vispārējais izglītības likums un Izglītības 
likums.

Par pabalstu daudzbērnu ģimenēm 
Pašvaldības 07.10.2015. saistošie noteikumi Nr. 18/2015 
„Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu 

segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”, nosaka, ka 
pabalsts daudzbērnu ģimenei ēdināšanas izdevumu segšanai 
izstrādāts ar mērķi – sniegt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, 
nodrošinot daļēju izdevumu segšanu pilnvērtīgam uzturam, 
bērnam apmeklējot Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādi. 

Pabalstu tiesīga saņemt daudzbērnu ģimene, kuras aprūpē 
ir trīs vai vairāk bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un 
aizbildnībā esoši bērni līdz 18 gadu vecumam, kuru deklarētā 
un pastāvīgā dzīvesvieta ir Ķeguma novada administratīvā 
teritorija, kuri apmeklē VPII līdz obligātās sagatavošanās 
grupas vecumam. Pabalsts paredz izdevumu segšanu par 
bērnam nodrošinātajām brokastīm un pusdienām. 

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

Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē
Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošie noteikumi 

(Nr. 8/2014) „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei”, nosaka izglītojamo 
reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Ķeguma novada pašvaldības 
izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu. 
Pašvaldībā bērnus pirmsskolas izglītības iestādē reģistrē un 
uzņem pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkota 
persona. Iestādē izglītojamos uzņem iesniegumu iesniegšanas 
secībā. Uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs reģistrē un 
uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķeguma novadā. 
Grupas tiek komplektētas pēc teritoriālā principa, t.i., tuvāk 
deklarētajai dzīves vietai. Bērnu pieteikt reģistrācijai un 
uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs var visu kalendāro 
gadu no brīža, kad reģistrēta bērna dzimšana. 

Pieteikt bērnus reģistrācijai pirmskola izglītības iestādē var 
bērna vecāki, vecāku pilnvarotās personas vai citi bērna likumiskie 
pārstāvji, personīgi ierodoties pirmsskolas izglītības iestādē vai 
iesniedzot elektroniski parakstītu pieteikumu. Lai bērnu uzņemtu 
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ārpus rindas pirmsskolas izglītības iestādē, vecāki iesniedz 
dokumentus, kas apliecina viņu atbilstību normatīvajos aktos 
noteiktajai normai. Priekšrocība bērnu uzņemšanai izglītības 
iestādē ārpus kārtas ir šādos gadījumos:
• bērns ir obligātā pirmsskolas vecumā;
• sociālās grūtībās nonākušu ģimeņu bērni saskaņā ar Ķeguma 

novada domes sociālā dienesta atzinumu;
• daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 vai vairāk nepilngadīgu bērnu;
• Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās priekšrocības 

profesionālā dienesta karavīru bērniem;
• bērniem, kuriem māsa vai brālis jau apmeklē pirmskolas 

iestādi;
• uz darbinieku darba tiesisko attiecību laiku novada pašvaldības 

darbinieku bērniem.
Ja grupās ir brīvas vietas, iestādēs tiek uzņemti arī citu 

pašvaldību administratīvajā teritorijā deklarēti bērni, saskaņojot to 
ar Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteju. 

Par pašvaldības atbalstu bērnam, kurš apmeklē privāto 
pirmsskolas izglītības iestādi 

Šobrīd ir izveidojušies apstākļi, ka pašvaldībai nav iespējams 
visus bērnus nodrošināt ar vietu VPII „Gaismiņa”, lai sniegtu 
atbalstu ģimenēm, kuras nonākušas šādā situācijā 01.06.2016. ir 
pieņemti Ķeguma novada domes saistošie noteikumi (Nr. 8/2016) 
„Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”. 
Saistošie noteikumi nosaka Ķeguma novada pašvaldības atbalsta 
piešķiršanas un izmaksas kārtību par bērnu, kurš sasniedzis 
pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības programmu 
privātajā izglītības iestādē līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai. 

Pašvaldības atbalstu piešķir, ja izglītojamā un vismaz viena 
vecāka vai bērna likumīgā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta 
Ķeguma novada administratīvajā teritorijā un bērns ir 
reģistrēts, bet netiek uzņemts pašvaldības dibinātā pirmsskolas 
izglītības iestādē.

Pašvaldības līdzfi nansējuma apmēru katru gadu nosaka 
ar atsevišķu Ķeguma novada domes lēmumu (atbilstoši MK 
noteikumu noteiktajai metodikai). 2017. gadā atbalsta apmērs 
vienam bērnam ir –
• no pusotra gada līdz četru gadu vecumam EUR 238, 68;
• bērnam, kam nepieciešama obligātā sagatavošana 

pamatizglītības ieguvei  (piecgadnieku un sešgadnieku 
apmācība) EUR 177, 25.

Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu
Ķeguma novada pašvaldība, līdz ar grozījumiem Izglītības 

likumā, kas noteica, ka pašvaldībai bērnu, kurš sasniedzis 
pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, jānodrošina ar vietu pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē, apzināja iespējamo risinājumu 
variantus, lai neveidotos rindas VPII „Gaismiņa”.

01.04.2015. fi nanšu komitejas sēdē tika izskatīti trīs iespējamie 
risinājuma varianti. Viens no risinājumiem – realizēt izstrādāto 
bijušās pasta ēkas rekonstrukcijas projektu Rembatē un izvietot VPII 
„Gaismiņa” fi liāli ar divām jaukta vecuma bērnu grupām minētajā 
ēkā, kuru pašvaldība iegādājās šādām vajadzībām. Otrs risinājums 
– moduļu tipa ēkas Ķegumā. Trešais risinājums – piebūve Ķeguma 
VPII „Gaismiņa”. Diemžēl priekšlikumu par pirmsskolas grupu 
veidošanu Rembatē noraidīja lielākā daļa deputātu. Variants par 
moduļu izvietošanu VPII „Gaismiņa” teritorijā, tika noraidīts lielo 
izmaksu dēļ. Ņemot vērā dzimušo bērnu skaitu novadā un bērnu 
skaita pieaugumu pēdējos gados, kuri apmeklē VPII „Gaismiņa”, 
deputāti vienojās par piebūves celtniecību minētajai iestādei. 

Finanšu komiteja 13.05.2015. akceptēja un piešķīra papildus 
fi nansējumu pirmsskolas vecuma bērnu grupas atvēršanai Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas telpās ar 01.09.2015. Skolai, 
pārskatot telpu noslogojumu, izdevās atbrīvot un sagatavot divas 
telpas sešgadīgo bērnu apmācībai. 28.10.2015. Izglītības, kultūras 
un sporta komiteja atbalstīja piebūves nepieciešamību VPII 
„Gaismiņa”, Ķeguma novada domes 09.12.2015. Finanšu komiteja 
akceptēja sagatavoto projektēšanas uzdevumu. Lai nepieļautu rindu 
veidošanos 2016. gada vasarā tika panākta vienošanās un izveidota 
vēl viena papildus grupa Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
telpās piecgadīgo bērnu apmācībai. Kopējais izglītojamo skaits 
pirmsskolas iestādē „Gaismiņa” šī mācību gada sākumā bija 163 
audzēkņi, tajā skaitā 52 bērniem piemērotas trīs klašu telpas skolas 
ēkas otrajā stāvā.

Šobrīd ir izstrādāts VPII „Gaismiņa” piebūves tehniskais 
projekts un 27.02.2017. pašvaldība izsludinājusi iepirkumu 
VPII „Gaismiņa” piebūvei un teritorijas labiekārtošanai, 
konkurss noslēgsies 03.04.2017. Projekts paredz 2 stāvu ēkas 
celtniecību ar kopējo platību 926 m2, kurā plānots izvietot 
pirmsskolas 2 grupas, „zaļā klase”, dienesta viesnīcu Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolai un palīgtelpas skolas stadionam. 
Projektā paredzēts izbūvēt liftu, lai nodrošinātu ēkas pieejamību 
cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām.

Sandra Čivča, pašvaldības speciāliste izglītības jau tājumos

Labie darbi

Jau ilgu laiku Starptautiskais soropti-
mistu klubs, veiksmīgi sadarbojoties gan ar 
valsts institūcijām, gan ar nevalstiskām or-
ganizācijām, īsteno vairākus projektus, lai 
uzlabotu mūsu novada iedzīvotāju dzīves 
apstākļus. Pirms diviem gadiem, organizē-
jām 4 dienu kursus bezdarbniecēm. Pieai-
cinājām arī konsultanti no Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA), kura sniedza node-
rīgu informāciju, kā meklēt darbu, kur at-
rast informāciju par esošām vakancēm u.c. 
Patiess prieks bija uzzinot, ka, izmantojot 
jauniegūtās zināšanas, divas no kursu dalīb-
niecēm atrada darbu. 

Kopš 2015. gada, sadarbībā ar NVA, 
iesaistām jauniešus – bezdarbniekus prog-
rammā „Darbam nepieciešamo iemaņu at-
tīstība nevalstiskajā sektorā”. 2015. gadā 
iesaistījām vienu jaunieti, bet kopš 2016. 
gada septembra Ķeguma dienas centra bēr-
nu istabā darbojas divas jaunietes, kuras 
pieskatīja bērnus, orgaizēja atraktīvas ro-
taļas un mācīja dažādus rokdarbus. Un, arī 
šoreiz viena no jaunietēm nu jau pieņemta 
pastāvīgā darbā dienas centrā kā dežurante. 
Sirsnīgs paldies dienas centra darbiniekiem 
Larisai un Jurim par atbalstu, īstenojot šo 
projektu. Šobrīd šajā programmā plānojam 
iesaistīt vēl divas jaunietes. 

2015. gadā iesākām sadarbību ar 
„Ziedot.lv” organizētajā labdarības prog-
rammā „Palīdzi mazulim piecelties kājās”. 

Tās ietvaros Ķeguma novada trūcīgajām 
ģimenēm ar bērniem līdz divu gadu vecu-
mam tika piegādāti sausā piena maisījumi 
un autiņbiksītes. Iesākumā šāda palīdzība 
bija nepieciešama 10 bērniņiem, bet tagad 
vairs tikai pieciem. Te atkal jāsaka liels 
paldies Ķeguma novada sociālā dienesta 
darbiniecēm, jo īpaši Inesei Zagorskai, par 
rūpēm un papildus darbu, nodrošinot paku 
saņemšanu ģimenēm. 

Īstenojot šīs programmas, mūsu mērķis 
bija dot ko vairāk par lietotām drēbēm, dot 
iespēju un pārliecību, ka vari pats, ko mai-
nīt. Jā, tie ir vien daži cilvēki, kam izdevies 
palīdzēt. Taču, palīdzot pavisam mazliet, 
tik soli paejot pretī, varam mainīt tik daudz.

Starptautiskais soroptimistu klubs 
„Ogre-Ķegums”
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Iedzīvotāja viedoklis
Vai dome ir strādājusī iedzīvotāju interesēs?

Tuvojas pašvaldību vēlēšanas, un i r laiks novērtēt iepriekšējos 
gados paveikto. Es sen neesmu bijis pagastos, tāpēc varu izteikt 
savu viedokli tikai par Ķeguma pilsētu, kurā dzīvoju no 1949. gada. 
Raugoties uz situāciju no malas, nevar nepamanīt, ka Ķegumā 
pēdējos gados ir realizēti vairāki projekti, kuri ir veicinājuši 
pozitīvas pārmaiņas. Rekonstruētas divas galvenās ielas (Skolas un 
Liepu aleja), sakārtota pludmale, renovētas vairākas pašvaldības 
īpašumā esošās ēkas, rekonstruēti ūdensvadi, kanalizācijas un 
siltumtīkli. Tas tika realizēts, piesaistot Eiropas Savienības fondu 
līdzfi nansējumu ar daļēju pašvaldības līdzdalību. Visi projekti, 
protams, apgrūtina pašvaldības budžetu, kredīta apjoms sastāda 
aptuveni 12 – 13% no gada budžeta. Ir plānos arī paplašināt bērnu 
dārzu par aptuveni 1,3 miljoniem eiro.

Bet, neapstrīdot šos grandiozos sasniegumus, es gribētu vērtēt 
pašvaldības darbu nedaudz citā šķērsgriezumā, proti, no iedzīvotāju 
interešu viedokļa. Pieskaršos tikai vienai pašvaldības funkcijai – 
likumā „Par pašvaldībām” 15. pantā ierakstītajam:

Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
„organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde 

un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā 
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.”

Diemžēl kā iedzīvotājs nevaru apgalvot, ka mūsu dome ir izpildījusi 
šīs funkcijas, orientējoties uz iedzīvotāju interesēm. Piemēram, tika real-
izēts apjomīgs ūdenssaimniecības un kanalizācijas rekonstrukcijas 
projekts. Kredīts un tā atmaksa ir uzlikta SIA „Ķeguma Stars” ar 
cerībām, ka būs jauni klienti, būs lielāks pakalpojumu apjoms un uz 
tā rēķina būtu iespējams segt kredīta saistības, nedaudz paceļot arī 
tarifus. Kāds ir rezultāts? Jauno klientu skaits ir niecīgs, privāto māju 
īpašnieki nesteidzas pieslēgties pie kanalizācijas trasēm. Steidzīgi 
tika izstrādāti jaunie ūdens un kanalizācijas tarifi , kas arī šajā jomā 
izrādījās vieni no augstākiem Latvijā. Ja 2014. gadā kopējais ūdens 
un kanalizācijas tarifs bija 2,304 euro/m3, tad jau 2015. gadā tas 
tika pacelts līdz 3,32 euro/m3 (+44%). Bet, ja ar šo tarifu aprēķinātu 
kopējos ieņēmumus no esošiem klientiem, tad summas nepietiek, 
lai varētu norēķināties par kredītiem. Tas daļēji arī izskaidro SIA 
„Ķeguma Stars” smago fi nansiālo stāvokli, tāpēc katru gadu 
pašvaldība ir spiesta dotēt šo uzņēmumu no pašvaldības budžeta. 
Šinī sakarā man ir seši jautājumi:
1) Kāda ir pēdējo 12 gadu naudas summa, kura tika pārskaitīta 

SIA „Ķeguma Stars”? No kādiem budžeta kontiem? 
2) Kurš domē ir atbildīgs par šī projekta realizāciju līdz visu 

kredītu atmaksas beigām?
3) Kurš ir atbildīgs par to, ka pie pagarinātiem ūdens un kanal-

izācijas tīkliem nav pieslēgti visi potenciālie klienti, kā bija 
paredzēts projektā? 

4) Cik pamatoti ir visu atbildību uzlikt uz SIA „Ķeguma Stars”?
5) No kādiem līdzekļiem SIA „Ķeguma Stars” atmaksās kredītus?
6) Kā šo un citus projektus kontrolē dome, domes komitejas un 

deputāti?
I. Tagad par vissāpīgāko pilsētas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju 

problēmu, kas ir saistīta ar siltumapgādi. Dažos pašvaldības avīzes 
rakstos, kā arī tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem, visa atbildība par 
visaugstākajiem realizācijas siltumenerģijas tarifi em Latvijā tiek 
uzlikta uz AS „Latvenergo”. „Treknajos” gados AS „Latvenergo” 
ir uzbūvējusi jaunu katlumāju ar neatbilstoši augstu jaudu par 
nepieņemami augstu cenu. Visas izmaksas, kas ieliktas tarifā, 

formāli atbilst visiem normatīvajiem aktiem, bet aprēķinus pat līdz 
šim neviens nevar pārbaudīt un apstrīdēt. Tas viss notika apmēram 
pirms 12 gadiem, kad tika kardināli mainīts domes deputātu 
sastāvs. Toreiz situācija bija ļoti smaga, veco katlumāju vairs 
nevarēja ekspluatēt ar šķidro kurināmo, HES draudēja pārtraukt 
siltumenerģijas ražošanu, jaunā dome atteicās no ieceres pievadīt 
pilsētai dabas gāzi. Dažādu kompromisu rezultātā bija realizēts šis 
siltumapgādes projekts, kuram pamatā ir AS „Latvenergo” peļņa. 
Jau vairākus gadus pie mums ir neadekvāti augstais apkures tarifs 
85.92 euro/MWh. Šis tarifs pat netiek minēts dažādos statistiskajos 
datos, jo tas jau ir AS „Latvenergo”. Tarifs ir tik augsts, ka tarifa 
autori pat baidās to pārskatīt un pārrēķināt. Pārrēķins būtu loģisks, 
jo ekonomiskā situācija un laika apstākļi nepārtraukti mainās. 
Agrāk bija tāda norma, ka tarifa atbilstību pārbauda pēc pēdējo 
triju gadu rezultātiem. Mēs klusējam!

Visu izvērtējot, rodas nākamie astoņi jautājumi:
1) Kāpēc nepanāca, lai AS „Latvijas Gāze” pievelk gāzes vadu 

līdz pilsētai? Kāpēc piekrita AS „Latvijas Gāze” atteikumam? 
Šis jautājums vairs nav aktuāls, bet kāpēc par to necīnījās?

2) Kāpēc netika kontrolēts, kādas jaudas katli jāuzstāda pilsētā? 
Visi patēriņa dati bija pieejami SIA „Ķeguma Stars”?

3) Kāpēc netika prognozēts apkures tarifs pirms katlumājas 
celšanas?

4) Kāpēc Ķegumā pieļāva apstiprināt divus dažādus tarifu plānus 
(divpakāpju un vienpakāpju), kas pilnīgi izjauca SIA „Ķeguma 
Stars” naudas plūsmas kontroli?

5) Vai pārņemot (nomājot, nopērkot) katlumāju savā īpašumā, 
dome var garantēt zemākus tarifus?

6) No kādiem līdzekļiem ir plānots atmaksāt kredītu par 
siltumtrašu renovāciju?

7) Vai no tiem naudas līdzekļiem, kādi tika iepludināti SIA, 
„Ķeguma Stars”, varētu uzcelt savu katlumāju, garantējot 
zemākus tarifus?
Vienreiz domei ir jāatzīst arī sava vaina (atbildība) par šo 
situāciju. It kā vairs neko nevar izdarīt, bet, kā zināms, jebkurā 
situācijā vienmēr ir divas izejas, vajag tikai vēlēties atrast.

8) Joprojām nav sakārtots jautājums par sadzīves atkritumu 
savākšanu no privātmājām pilsētā, pagastos un lauku teritorijā. 
Kad šajā jomā tiks ieviesta kārtība, lai katram pilsētas un novada 
iedzīvotajam būtu iespēja nodod atkritumus tiem paredzētajās 
vietās? 
Nav saprotams, kāpēc dome ir tik pasīva šajos jautājumos? 

Līdzīga rakstura problēmas noteikti pastāv arī citos pašvaldības 
pagastos un ciemos, bet informācijas par problēmām gandrīz nav. 
Ja arī pašvaldības avīzē problēmas tiek minētas, tad domes atbildību 
tajos nevar saskatīt. Es ļoti ceru, ka šogad ievēlētajā domes sastāvā 
beidzot būs jauni deputāti ar jaunām idejām, ar augstu atbildības 
sajūtu par visu, kas notiek novadā. Ļoti vēlētos, lai jaunie deputāti 
būtu spējīgi novērtēt visas problēmas, kas ir radušās no iepriekšējas 
domes bezatbildīgās rīcības. Ceru, ka viņi spēs mācīties no savām 
kļūdām, spēs risināt problēmas, nevis meklēt vainīgos. Tagad rodas 
iespaids, ka Birzgales deputātus interesē tikai Birzgales pagasts, 
Ķeguma deputātus – Ķegums utt. 

Tikai SIA „Elvi” veikalos ir spēkā sauklis „Par savējiem”! 
Pašvaldību vēlēšanās šis princips nedarbojas. Ievēlēsim atbildīgus 
deputātus, kuri izveidos spēcīgu komandu, kas strādās visu 
iedzīvotāju labā. Vai mums ir vajadzīgs savs „Tramps” – nezinu, 
bet pārmaiņas ir vajadzīgas.

Aleksandrs Fiļipovs, 
RTU docents, pensionārs
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Vēlēšanas patiesi tuvojas, un vēlētājiem jāvērtē pašvaldības 
darbība, lai izdarītu savām interesēm atbilstošu izvēli. Tāpēc 
ir svarīgi saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem un 
adekvāti novērtēt iepriekšējos gados padarīto, lai nevajadzētu 
izdarīt kļūdainus secinājumus un uzstāties ar nepatiesiem 
apgalvojumiem. Bet patiesībā nav tik svarīgi, vai tiks ievēlēts 
viens vai otrs kandidāts, svarīgi ir, kādu ceļu izvēlēsies vēlētāji 
un attiecīgi nākamā dome – vai darīt, rēķinoties arī ar kļūdām 
un neveiksmēm, kā tas ir bijis pēdējos 12 gadus, vai „kardināli 
mainīt deputātu sastāvu” un atgriezties tajā Ķegumā pirms 2005.
gada, kur valdīja stabils miers, plauka kārkli un kāds projekts 
varēja „apgrūtināt budžetu” varbūt reizi četros gados. Kas attiecas 
uz pašvaldības kredītu apjomu, tad tas šobrīd pārsniedz gada 
budžeta apjomu. Bet pieminētie 12 –13% ir nevis kredītu apjoms, 
bet gan ikgadējo kredītsaistību līmenis, un to rēķina nevis pret 
gada budžetu, bet gan pret pašvaldības nodokļu gada ieņēmumu 
prognozi. Normatīvie akti nosaka, ka pašvaldības aizņēmumi ir 
ierobežojami, ja ikgadējo saistību līmenis sasniedz 20%. Plāns par 
bērnudārza paplašināšanu patiesi pastāv, ir izstrādāts būvprojekts 
piebūvei ar telpām divām bērnudārza grupiņām un skolas stadiona 
attīstībai, ar pieminēto tāmes vērtību. Faktiskās izmaksas gan var 
iegūt tikai izsludinātā iepirkuma rezultātā, kad arī būs jāpieņem 
lēmums par būvniecību vai atteikšanos no tās. 

Ir realizēti vairāki apjomīgi ūdenssaimniecības un kanalizācijas 
projekti, piesaistot ļoti nozīmīgus struktūrfondu līdzekļus, un 
šo projektu realizētājs ir SIA „Ķeguma Stars”. Attiecīgi arī 
kredītņēmējs ir SIA „Ķeguma Stars”, citus risinājumus nepieļauj 
normatīvie akti un struktūrfondu līdzekļu izlietošanas nosacījumi. 
Protams, varēja jau nepieteikties šo projektu realizācijai – bet 
tad attiecīgās rekonstrukcijas nāktos realizēt mazliet vēlāk, bet 
jau pilnībā par saviem līdzekļiem, un rēķinoties ar būvniecības 
izmaksu pieaugumu. Nepieslēgšanās pie centralizētās 
kanalizācijas ir pilnīga valsts atbildība, jo ilgstoši tiek gatavoti, bet 
netiek pieņemti vides aizsardzības normatīvie akti individuālajām 
kanalizācijas iekārtām. Ļoti līdzīga situācija šajā jomā ir visā 
valstī. Kad valsts to tomēr izdarīs, pieslēgšanās centralizētajām 
kanalizācijas sistēmām būs pārliecinoši lētākais variants, un 
pieslēgšanās notiks strauji. Jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas 
tarifus jau sen paredzēja realizēto struktūrfondu projektu tehniski–
ekonomiskie pamatojumi, un tie tika izstrādāti nevis steidzīgi, bet 
gan ar zināmu novēlošanos, nespējot sagaidīt plānoto normatīvo 
aktu pieņemšanu. 

Saistībā ar „sešiem jautājumiem” diemžēl jānorāda, ka nav 
iespējams šādā rakstā izklāstīt visas elementārās un ne gluži 
elementārās lietas, kas būtu jāzina, lai spriestu par augstāk 
minētajiem projektiem, tāpēc vienkārši sniedzu atbildes uz 
jautājumiem, kādi nu tie ir.
1) Pēdējo 12 gadu laikā SIA „Ķeguma Stars” ir palielināts 

pamatkapitāls par kopējo summu ap 2,5 miljoni eiro, lielākā 
daļa no šīm summām ir saistīta ar struktūrfondu projektu 
realizāciju. Budžetā nav kontu, konti ir banku klientiem, 
t. sk. pašvaldībai. Budžetā ir plānoto līdzekļu iedalījums pēc 
klasifi kācijas kodiem atbilstoši plānotajiem izmantošanas 
mērķiem.

2) Kā jau pieminēju, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijai ir realizēti vairāki projekti ar dažādiem projektu 
vadītājiem, par tīklu ekspluatāciju ir atbildīgi daudzi cilvēki 
katrs savā jomā, tajā skaitā arī domes priekšsēdētājs kā SIA 
kapitāla daļu turētāja pārstāvis un ievēlētā dome kā kapitāla 
daļu turētājs, katrs savā pilnvaru laikā un apjomā. Ņemot vēl 
vērā, ka kredītu atmaksas laiks pamatā ir 20 gadi, ir pilnīgi 
skaidrs, ka tāda „atbildīgā par projekta realizāciju līdz visu 
kredītu atmaksas beigām” nav un nevar būt.

3) Projektos nekad nav bijis paredzēts „pieslēgt potenciālos 
klientus”, bija paredzēts izveidot pieslēguma punktus, pamatā 
uz zemes īpašumu robežām – tas ir izdarīts visos projektos. 
Lai meklētu atbildīgos, vispirms jāsaprot situācija un cēloņi – 
kā minēju iepriekš, cēlonis ir obligātu valsts normatīvo aktu 
nepieņemšana. Tāpēc atbildīgos var gan meklēt, tikai nevis 
Ķegumā, bet gan Rīgā.

4) Ar ko gan ir pamatots apgalvojums, ka visa atbildība ir uzlikta 
tikai un vienīgi uz SIA „Ķeguma Stars”?

5) SIA „Ķeguma Stars” atmaksā kredītus no saņemtās samaksas 
par sniegtajiem pakalpojumiem – tā paredz sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju darbību reglamentējošie normatīvie 
akti.

6) Vispārīgā kārtībā, tāpat kā jebkurus citus projektus – izskatot 
sagatavotos pieteikumus, lemjot par projektu virzīšanu, 
noklausoties amatpersonu ziņojumus un atskaites, sagatavojot 
un virzot lēmumprojektus.
Pirms 12 gadiem, kad tika „pamainīts deputātu sastāvs”, 

situācija ar Ķeguma pilsētas siltumapgādi patiešām bija visai 
sarežģīta. Tikai situācija nekļuva sarežģīta dēļ deputātu nomaiņas, 
tā bija kļuvusi sarežģīta daudzu iepriekšējo gadu laikā, kad vēl 
„nepamainītā” dome ilgstoši atsacījās no sadarbības un no 
visiem AS „Latvenergo” piedāvājumiem pilsētas siltumapgādes 
nodrošināšanai. Savukārt „jaunā” dome toreiz atteicās nevis 
vienkārši no gāzes pievadīšanas, bet gan no drakoniskas maksas 
par gāzes pievada izbūvi un soda sankcijām par gāzes patēriņa 
atšķirībām no plānotā. Saprotu vēlēšanos pažēloties, ka „viss ir 
ļoti slikti”, bet tad varbūt vajadzētu pateikt, kam un kāpēc būtu 
vajadzīgs izrēķināt vēl augstāku tarifu! 
1) AS „Latvijas Gāze” nav un nebija arī 2005. gadā ne tiešā, ne 

netiešā pakļautībā vai atkarībā no pašvaldības, tas bija un ir 
monopola bizness, tāpēc prasība „panākt” ar „cīnīšanos” nav 
saprātīgi pamatojama. Faktoloģiski jau AS „Latvijas Gāze” arī 
neatteica pievada izbūvi, vienkārši tika uzstādīti pašvaldībai 
nepieņemami fi nansiālie nosacījumi.

2) Katlu mājas būvētājs bija AS „Latvenergo”, viņu rīcībā bija visi 
nepieciešamie dati, projektu gatavoja kompetenta fi rma, un tā 
laika siltumslodzei izvēlētā jauda nebija pārmērīga. Visbeidzot, 
ja arī būtu izvēlēta jauda 3MW realizēto 4,2MW vietā, kopīgās 
katlu mājas izmaksas samazinātos visai nenozīmīgi.

3) Apkures tarifs pirms katlu mājas celšanas tika nevis prognozēts, 
bet aprēķināts, tas ietilpa projekta tehniski–ekonomiskajā 
aprēķinā. Aprēķinātā vērtība bija ievērojami zemāka par vēlāk 
noteikto.

4) 2009. gadā tarifus apstiprināja neatkarīgais Sabiedrisko 
pakalpojumu regulators atbilstoši Ministru kabineta 
Noteikumos paredzētajai metodikai – pašvaldība nevar 
nepieļaut likumīgu darbību. 

5) Ja katlumāja tiktu iegādāta par tās pašreizējo bilances vērtību, 
tarifus samazināt nebūtu iespējams.

6) Saskaņā ar apstiprināto struktūrfondu projekta tehniski–
ekonomisko pamatojumu kredīta atmaksa ir paredzēta, 
izmantojot siltuma zudumu samazinājuma ekonomiju.

7) Ja šāda naudas summa būtu bijusi pieejama, par to varētu 
izbūvēt katlu māju, panākot zemākus tarifus. Taču nevarēja 
aizstāt struktūrfondu realizācijas maksājumus ar katlumājas 
izbūvi, bet katra gada ieguldījums bija būtisks SIA „Ķeguma 
Stars” saistību izpildei. Un nākamajā gadā nevar ieskaitīt 
pagājušajā gadā jau iztērētos līdzekļus, tātad faktiski šāda 
iespēja pēc 2009. gada nav bijusi.

8) Nav saprotams, kādas tad ir problēmas ar „atkritumu 
nodošanu”. Novadā darbojas licencētas atkritumu savākšanas 
fi rmas, katrs var slēgt līgumu par atkritumu izvešanu no 

Domes priekšsēdētāja atbilde
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viņa īpašuma vajadzīgajā daudzumā un biežumā. Atkritumu 
apsaimniekošana ir strikti reglamentēta darbība, katrs nemaz 
nedrīkst ar to nodarboties bez attiecīgu nosacījumu izpildes 
un atļauju saņemšanas. Kāpēc gan vajadzētu iedzīvotājiem 
„pašiem vest atkritumus uz paredzētajām vietām”? 
Apgalvojums par „domes pasivitāti” ir tikai apgalvojums 

bez pamatojuma, un noteikti to grūti savienot ar atzinumu par 
padarītajiem darbiem. Attiecībā uz problēmu trūkumu pašvaldības 
avīzē tomēr būtu jāņem vērā, ka pašvaldības uzdevums ir 
problēmas risināt, nevis daiļi aprakstīt avīzē. Un būtu taču dīvaini, 
ja Birzgales deputāti neinteresētos par Birzgales lietām un Ķeguma 
deputātiem būtu vienaldzīgas Ķeguma vajadzības. Svarīgi, lai viņi 
visi kopā spēj vienoties, gan par novada kopējām lietām, gan arī par 
katras teritorijas un interešu grupu atsevišķo vajadzību samērīgu 
risināšanu.

Ar cieņu, 
Roberts Ozols, 

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Pūtēju orķestrim „Birzgale” – 35

„Sienāži” konkursā „Nāc sadziedāt”

Februāris Rembates bibliotēkā
Visu februāri Rembates bibliotēkā bērni varēja piedalīties 

konkursā, kura tēma bija bērnu grāmatu ilustratore un rakstniece 
Margarita Stāraste.

Bērniem mēneša laikā bija jāizlasa vismaz 5 grāmatiņas no 
rakstnieces kolekcijas un jāuzzīmē zīmējums, kas visspilgtāk 
palicis atmiņā.

Pasākuma noslēgums notika 13. martā. Katram dalībniekam 
bija jāatbild uz viktorīnas jautājumiem, jāsacenšas puzles 
likšanā, kas veidota no grāmatu vāku motīviem, un jāveic 
dažādi atjautības uzdevumi. Pasākums izdevās ļoti radošs, 
jautrs un interesants. Paldies bērniem un cerams, ka nākamreiz 
viņu pulciņš būs lielāks. Paldies par sadarbību un atbalstu 
bibliotekārēm Oksanai un Beātei.

Liene Lazdiņa, Rembates pasākumu organizatore

Pūtēju orķestris „Birzgale‘‘ izveidots 1982. 
gadā, kad Birzgalē pēc ilgāka pārtraukuma 
atkal vīri ņēma rokās pūšamos instrumentus 
un vakaros pulcējās tautas namā, lai kopīgi 
muzicētu diriģenta Daiņa Saliņa vadībā. Kopš  
1987. gada pūtēju orķestri vada diriģents 

Laimonis Paukšte. Viņa un Līgas Paukštes 
vadībā izaugušas, jau vairākas jauno mūziķu 
paaudzes. Vairāk kā 20 gadus orķestris 
darbojas Birzgales Mūzikas skolā. 

11. martā pūtēju orķestris „Birzgale” 
nosvinēja savu 35 gadu jubileju. Par godu 

svētkiem pūtēju orķestrim bija pievienojušies 
iepriekšējo gadu mūzikas skolas absolventi 
un orķestra dalībnieki. Sveikt pūtēju orķestri 
„Birzgale” skaistajā jubilejā bija ieradies 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs 
Roberts Ozols, Kultūras un sporta pārvades 
vadītāja Dace Māliņa, Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Pāvels Kotāns, kurš 
pats ir bijis orķestra biedru vidū, Birzgales 
tautas nama vadītāja Rita Reinsone, Birzgales 
pamatskolas direktors Valentīns Pastars un 
citi viesi, kuri veltīja daudzus labus vēlējumus 
orķestra turpmākajā darbībā un uzsvēra, ka 
nākamā apaļā jubileja ir jau pēc pieciem 
gadiem.

Koncerta noslēgumā Laimonis un Līga 
Paukštes pateicās klātesošajiem, pūtēju 
orķestra dalībniekiem, Ķeguma novada 
domei un visiem, kuri daudzu gadu garumā 
ir atbalstījuši orķestri. 35 gadu jubileja tika 
sirsnīgi nosvinēta, jo visus klātesošos pavadīja 
smaids, orķestra dalībniekus – gandarījums 
un prieks, savukārt vadītāju acīs varēja redzēt 
godu un neizsmeļamu lepnumu par paveikto.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kā ierasts, pavasari POP grupa 
„Sienāži” ieskandina ar dalību jauno 
izpildītāju konkursā „Nāc sadziedāt”. 
Tas ir viens no populārākajiem šāda 
veida konkursiem Latvijā un pulcē lielu 
dalībnieku skaitu. Abas „Sienāžu” grupas 
ieguva pirmās pakāpes diplomus! Turklāt 
vidējā „Sienāžu” grupiņa savas vecuma 
grupas 28 dalībnieku vidū ieguva augsto 
2.vietu un Laura V altera simpātiju balvu! 

Turklāt šajā pasākumā prezentējām 
savus jaunos tērpus, kas tapuši, pateicoties 
Ķeguma novada domes atbalstam. 
Izskatās, ka tie mums nes veiksmi! 

„Sienāži”

 Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā! 
Tālrunis – 26034323.

Veicam jumta remontdarbus un visu 
veidu celtniecības darbus. 

Tālrunis – 24916981.

Plēves un polikarbonāta siltumnīcas 
no 2x3 – 4x20 m.

Tālrunis – 66207777, 
e-pasts – www.averto.lv.



2017. gada 7. aprīlis

12 © "Ķeguma Novada Ziņas". Izdevējs Ķeguma novada dome. Reģistrācijas apliecība nr. M 1333. Redakcija: Kintija Sparāne. Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, LV-5020
SIA "Ulma" datorsalikums. Laikrakstā publicētie materiāli ne vienmēr sakrīt ar redakcijas viedokli.

KULTŪRAS PASĀKUMI
8. aprīlī plkst. 11.00 
Ķeguma tautas namā

Starptautiskais soroptimistu klubs 
„Ogre – Ķegums” rīko ikgadējo pavasara 
labdarības izsoli. Aicinām padomāt par 

iegūto līdzekļu izlietojuma mērķi!

9. aprīlī plkst. 15.00
Ķeguma tautas namā

Tomes tautas nama amatierteātra izrāde
Robērā Tomā kriminālkomēdija 

„8 mīlošas sievietes”.
Ieejas maksa – 1 eiro.

11. aprīlī plkst. 15.00
Ķeguma dienas centrā

Kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar 
Ķeguma pensionāru biedrību organizē 

pasākumu ciklu 
„Garšas pēcpusdienas”.

Aicinām piedalīties un dalīties ar ēdienu 
receptēm. Kopā gatavosim un baudīsim!

Sīkāka informācija pa tālruni – 
22010300.

13. aprīlī plkst. 17.00
Birzgales tautas namā

Birzgales dziedošo ģimeņu koncerts. 
Nākot ņemsim līdzi saldumus, 

augļus un citus kārumus.

15. aprīlī plkst. 16.00
Birzgales tautas namā viesosies 

Viktors Zemgals ar solokoncertu 
„Tikai Tev!”

Biļetes iepriekšpārdošanā – 3 eiro,
Koncerta dienā – 5 eiro.

Sēdvietas numurētas.
Tālrunis informācijai – 29424612.

16. aprīlī plkst. 12.00
pie Rembates pagasta pārvaldes
ar Lieldienu zaķi un viņa draugiem 

izzināsim Lieldienu tradīcijas, 
šūposimies, ripināsim līdzi paņemtas, 
raibi krāsotās oliņas un iesim rotaļās.

Jautājumu gadījumā zvanīt 
pa tālruni – 27884206.

16. aprīlī plkst. 13.00
pie Birzgales tautas nama

Lieldienu pasākums lieliem un 
maziem.

No plkst. 13.00 – 13.15
reģistrēšanās Lieldienu zaķu skrējienam.

Skrējienā var piedalīties gan lieli, gan 
mazi Lieldienu zaķi. Visi zaķi piedalīsies 

Lieldienu loterijā. Pēc skrējiena, 
darbosimies radošajās darbnīcās 

un dažādās aktivitātēs, šūposimies, 
baudīsim siltu tēju un gardas pankūkas. 

Tālrunis informācijai – 29424612.

17. aprīlī plkst. 11.00
Ķeguma tautas namā

„Lieldienu tracis Ķegumā”.
Spēles, rotaļas, dziesmas, konkursiņi, 

stafetes, olu ripināšana, Lieldienu 
ticējumi, mīklas kopā ar Lieldienu zaķi.
Ņemsim līdzi krāsainas olas un saulainu 

noskaņojumu.

17. aprīlī plkst. 12.00
Tomes parkā Lieldienu pasākums

kopā ar folkloras kopu „Graudi”
„Iešūposim Lieldienu”.

Pasākuma laikā krāsosim, meklēsim, 
ripināsim olas, dižosimies ar skaistāko 

un stiprāko olu, iesim rotaļās, 
piedalīsimies jautrās atrakcijās un stafetēs.

Līdzi ņemsim krāsainas oliņas.

17. aprīlī plkst. 14.00
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā

Svētku koncerts „Rasa Lieldienu rītā”.
Piedalās: Madlienas SVA „Tik un tā”, 

Aizkraukles SDK „Jautrās vecmāmiņas”, 
Jaunjelgavas SDDK „Vīzija”, Baldones 

SDK „Luste”, Lielvārdes DDK 
„Harmonija”, DDK „Anemone”, 

Veclaicenes SV ansamblis, Ķeguma SVA 
„Kvēlziedi”, DDK „Rasa”

Visi laipni aicināti!

21. aprīlī plkst. 19.00
Ķeguma tautas namā

Pavasara Danču vakars.
Ieeja par ziedojumu.

22. aprīlī plkst. 11.00 
Putnu dienas Tomē 

(skolas ēkas pagalmā).
Pasākumu ieskandinās Tomes bērnu 

radošais kolektīvs „SKANIS”.
Kā ierasts, gatavosim putnu būrīšus 

strazdiem un zīlītēm. Pašu pagatavotos 
būrīšus varēs ņemt līdzi un piekārt 

piemērotā vietā savas mājas apkārtnē. 
Putnu būrīšu darbnīca darbosies 

no plkst. 11.00 – 14.00.

29. aprīlī plkst. 16.00
Ķeguma tautas namā konkurss 

„Ķeguma novada talants 2017”.
NĀC UN ATBALSTI NOVADA 

LABĀKOS TALANTUS!
Pieteikumus varat sūtīt elektroniski 

līdz 18. aprīlim uz e-pastu 
tautasnams@kegums.lv vai ienest 
tos personīgi Ķeguma tautas namā. 

Pieteikumā norādiet savu vārdu, 
uzvārdu, kontaktinformāciju, 

vecumu un Jūsu talantu.

29. aprīlī plkst. 21.00
Ķeguma tautas namā

Disko balle „Ķeguma ēna”.
Balles laikā – „Ēnu deju konkurss”.

Balvas garantētas! 
Ieejas maksa – 3 eiro, 

Ēnu deju konkursa dalībniekiem 
ieeja bezmaksas. 

Galdiņus var rezervēt līdz 
23. aprīlim pa tālruni – 22010300. 

4. maijā Ķeguma tautas namā,
gatavojoties Latvijas simtgadei, svinēsim

„Baltā galdauta svētkus”.
Veidosim kopīgi savu Ķeguma novada 

baltā galdauta stāstu. 
Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju ar 

savu īpašo balto galdautu 
piedalīties izstādes veidošanā.

Galdautus gaidīsim līdz 28. aprīlim 
Ķeguma tautas namā. 

Sīkāka informācija 
pa tālruni – 22010300.
Plkst. 14.00 Par godu 

Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas dienai

Svētku koncerts „Elpojiet dziļi”.
Piedalās Ķeguma ģitārstudijas 

ansamblis.

12. maijā plkst. 18.00
Rembates pagasta tradīciju zālē

dziesmu konkurss bērniem
„Rembates Cielaviņa”.
Ikviens laipni aicināts! 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties 
Ķeguma mājas lapā.

Sīkāk informācija 
pa tālruni – 27884206.
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