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PAŠVALDĪBAS
DARBI JANVĀRĪ
Noslēdzies kārtējais gads, un pienācis laiks
izvērtēt paveiktos darbus, tajā skaitā arī budžeta
plānu izpildi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pagājušajā gadā ir pārsnieguši plānoto
līmeni par 8%, izpildīta arī nekustamā īpašuma
nodokļa prognoze. Pamatā realizēti arī plānotie
investīciju projekti ar Struktūrfondu līdzekļu
piesaisti, tāpēc būtiski samazinājušies finanšu
līdzekļu atlikumi Valsts kases kontos. Tā kā
pašvaldības finanšu situācija ir stabila, ir iespējams plānot arī 2013.gada budžetā pieaugumu
atsevišķās pozīcijās, kā arī turpināt infrastruktūras projektu realizāciju. 2013.gada pašvaldības
budžeta projekta sagatavošana tuvojas noslēgumam, to plānots pieņemt janvāra mēnesī.
Noslēgusies pašvaldības ilgtermiņa stratēģijas un attīstības programmas 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana. Diemžēl saņemto priekšlikumu un labojumu saraksts nav garš. Ja Tomē,
Rembatē un arī Birzgalē apspriešana notika un
bija arī vērtējami priekšlikumi, tad Ķegumā vētraina diskusija noslēdzās ar pilnīgu nulli „sausajā atlikumā”. Šobrīd ir sagatavots arī teritorijas
plānojuma projekts, kura apspriešana ir plānota
jau šajā mēnesī.
Atbilstoši plānotajiem termiņiem norisinās
iekštelpu rekonstrukcijas darbi bijušās Rembates pamatskolas internāta ēkā, kurā tiek rekonstruētas telpas Sociālās aprūpes centra vajadzībām, un ir pamats cerēt, ka darbi tiks pabeigti
līdz marta mēnesim. Pēc Sociālās aprūpes centra
pārvākšanās uz jaunajām telpām plānots veikt
vecās ēkas Rīgas ielā iekštelpu rekonstrukciju.
Par šīs ēkas tālāko izmantošanu lēmums vēl nav
pieņemts, jo pašvaldības rīcībā Ķegumā trūkst
piemērotu telpu, un būs jāizvēlas starp dažādām
aktuālām vajadzībām.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā pašvaldību ēku siltināšanas projekta
ietvaros notiek būvdarbi vienīgi bijušās Rembates pamatskolas internāta ēkā, kurā plānots
izvietot Sociālās aprūpes centru. Neraugoties
uz samērā auksto laiku, darbi ir būtiski pavirzījušies uz priekšu, kas ļauj cerēt uz to sekmīgu
noslēgumu pavasarī.
Joprojām nav pabeigti darbi Tomes tautas
namā, un, neskatoties uz regulārām diskusijām

Jaunam kļūt, tas nozīmē ko jaunu
Allaž sevī rast un citos gūt,
Un ja tā, tad gadus neņem ļaunā –
Vecums palīdz mūžam jaunam būt.

Sveicam janvāra jubilārus!
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ar uzņēmēju, pagaidām nosauktos darbu
izpildes gala termiņus nākas atkal un atkal pārcelt. Tajā pašā laikā darbi tomēr
norisinās, un līguma laušana nav vērtēLaikraksta nākamais numurs iznāks
jama kā labākais vai vienīgais līdzeklis.
15. februārī.
Lai beidzot pabeigtu atlikušos darbus
Ķeguma tautas namā, pieņemts lēmums
Publikācijas ar ilustratīvo
slēgt atsevišķus līgumus ar projekta
materiālu lūdzam iesūtīt
apakšuzņēmējiem. Ņemot vērā, ka gallīdz . 5. februārim uz
venais uzņēmējs šobrīd nespēj veikt ne
e-pastu: keguma.avize@inbox.lv
Tālrunis: 26986241
darbus, ne arī maksāt soda sankcijas, iespējams, ka nāksies arī uzsākt tiesvedību “Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī tīmeklī
www.kegums.lv
jautājuma juridiskai risināšanai. ►
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Pabeigta pašvaldības ēkas Ķeguma prospektā 1 apkures sistēmas rekonstrukcija. Līdz ar to atlicis tikai veikt atsevišķu telpu
kosmētiskos remontus, lai nodrošinātu normālu darba situāciju visās telpās, tajā skaitā arī pagrabstāvā.
Pieņemts iepirkuma komisijas lēmums par Ķeguma pilsētas
ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas otrās kārtas
projektēšanas un būvniecības konkursa uzvarētāju. Ar Kohēzijas
fonda līdzfinansējumu plānots veikt ūdensvada un kanalizācijas
tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Ķeguma pilsētā, darbu kopīgās izmaksas pēc iepirkuma rezultātiem pārsniegs 1,5 miljonus
latu. Šobrīd tiek gatavoti darbu izpildes līgumi par tīklu rekons-

trukciju Ķegumā un arī Rembatē. Būvdarbus atbilstoši apstiprinātajam projekta realizācijas grafikam paredzēts uzsākt jau šī gada
pavasarī. Saskaņā ar apstiprinātajiem abu projektu tehniski ekonomiskajiem pamatojumiem paredzēts ūdens un kanalizācijas tarifus
gan Rembatē, gan arī Ķegumā pēc projekta realizācijas saglabāt
esošajā līmenī.
Novēlu visiem novada iedzīvotājiem Jaunajā gadā veselību,
veiksmi un panākumus visos darbos!
Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Nodarbinātības politiku plānots
izstrādāt līdz aprīlim
Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotajā diskusijā „Nodarbinātības vai bezdarba politika?”
piedalījās pārstāvji no LDDK, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības
valsts aģentūras un uzņēmēji no dažādiem Latvijas reģioniem (Madona, Jūrmala, Talsi), kas apmainījās
ar viedokļiem par to, ko valsts līdz
šim ir darījusi bezdarba problēmu
risināšanai un kā darba devēji vērtē
paveikto.
LDDK norādīja, ka darba tirgū visos
Latvijas reģionos arvien vairāk saasinās
gan kvalificētu speciālistu trūkums, īpaši uz
eksportu orientētajās nozarēs (mašīnbūves
un metālapstrādes, ķīmijas un farmācijas,
kokrūpniecības, elektronikas un elektrotehnikas, IKT, transporta un loģistikas), gan
zemas kvalifikācijas profesiju darbinieku
trūkums.
NVA programma „apmācības pēc darba
devēju pieprasījuma” kļūst arvien populārāka darba devēju vidū darbinieku trūkuma
dēļ. Iepriekšējā gada laikā NVA ir centusies
attīstīt savu pakalpojumu klāstu, kā arī tiek
plānots 2013.gadā ieviest jaunas nodarbinātības atbalsta programmas, piemēram, darbinieku reģionālās mobilitātes atbalstam,
tomēr joprojām pastāv izteikts ilgstošais
bezdarbs reģistrēto bezdarbnieku vidū.
LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „Mēs sagaidām intensīvāku darbu no
NVA, risinot aktīvās nodarbinātības programmu elastības un darba devēju sadarbības
jautājumus, bet no Labklājības ministrijas
– aktīvāku rīcību nodarbinātības politikas
izveides virzīšanā. Darba devēji sagaida,
ka Labklājības ministrija, Ekonomikas ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija
strādās kopīgi, lai integrētu tautsaimniecības attīstības un darba tirgus prognozēm
atbilstošas tendences izglītības politikā, kā
arī rūpes par riska grupām sociālā drošības
tīkla atbalsta politikas ietvaros. NVA šobrīd
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risina sekas nodarbinātības politikas un integrētas pieejas neesamībai, kas palielina
slogu sociālajam budžetam.”
Labklājības ministrijas parlamentārais
sekretārs Arvils Ašaradens skaidroja, ka
tiek plānots izstrādāt nodarbinātības politiku, par pamatu ņemot Latvijas nacionālās
reformu programmas „ES2020” mērķus,
līdz 2013.gada aprīlim, kurā plānots pārskatīt valsts sociālās drošības tīklu, pievērsties
tām iedzīvotāju sociālajām grupām, kurām
pastāv risks izkrist no darba tirgus, iesaistot
Izglītības un zinātnes, kā arī Ekonomikas
ministriju, un turpināt strādāt pie bezdarba
rādītāju samazināšanas.”
Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Inese Kalvāne aicināja sabiedrībā kliedēt
mītus par pakalpojumu pieejamību darba
devējiem un informēja par jauniem pakalpojumiem, kas plānoti, lai savestu kopā
darba devējus un darbiniekus, piemēram,
visos Latvijas reģionos tiks rīkoti vakanču
gadatirgi, jauniešiem būs iespējams izmēģināt dažādas profesionālās jomas darbnīcās,
kā arī būs atbalsts uzņēmējiem sagatavot
vajadzīgos darbiniekus, apmācot praktiski.
Vienlaikus starp NVA reģistrētajiem
bezdarbniekiem 45% jeb 47 tūkstoši ir ilgstošie bezdarbnieki, no kuriem lielākā daļa
bez darba ir jau vairāk par gadu. Darba
devēji tajā pašā laikā norāda, ka darba ir
daudz, bet strādnieku maz. Tāpat arī diskusijā tika uzsvērts, ka jau ģimenē un skolā ir
svarīgi skaidrot, ka strādāt un attīstīties ir
prestiži, nevis dzīvot no pabalstiem.
Savukārt uzņēmēji norādīja uz ilgstošo
bezdarbieku zemo motivāciju atrast darbu
un aicināja NVA aktīvāk sekot līdzi katra
reģistrētā bezdarbnieka nodarbinātības plānam un attiecīgi lemt par piešķiramā atbalsta apmēru, kā arī paaugstināt bezdarbnieka
atbildību par apzinātu izvairīšanos no nodarbinātības.
Uzņēmēji diskusijas laikā sniedza ierosinājumus, ka NVA turpmākajam darbam
ir jāorientējas uz pakalpojumiem darba devējiem, nevis pakalpojumiem bezdarbnie-

kiem. Atbalstam jābūt novirzītam uz esošo
darba vietu aizpildīšanu un jaunu darba vietu radīšanu. Pamatmotīvam aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstībā jābūt: tuvāk
reģioniem, tuvāk darba devējiem, elastīgāk
un piemērotāk individuālo darba devēju vajadzībām, lielāka bezdarbnieku atbildība!
Iesaistei nodarbinātībā jānotiek maksimāli
ātri, atsakoties no nosacījumiem būt reģistrētam par bezdarbnieku noteiktu laiku, kā
tas ir pasākuma „Darba vieta jaunietim”
gadījumā.
Agnese Alksne,
LDDK korporatīvās sociālās
atbildības un komunikāciju eksperte

Latvieši! Turiet savu zemi ciet!
Turiet stipri, stipri savu zemi ciet!
Turieties pie savas tēvu zemes!
Cīnieties par to kā mūsu tēvu tēvi,
Jo mums citas zemes nav!
Sargiet savu tēvu zemi,
Sargiet to no sveštautiešiem ļauniem,
Sargiet to no politiķiem glumiem,
Kā sarkaniem tā brūniem!
Sargiet to no alkatīgi naudas kāriem,
Sargiet to no visa ļaunā!
Sargiet tā, lai latvju zvaigznes,
Mūžam pāri tēvu zemei mirdz!
Neprasiet no tēvu zemes pārāk daudz!
Dodiet tai ko katrs spēj,
Un Tēvu zeme visu dos.
(Pēteris Cepurītis, 75gadi, Ķegums)
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Vēsture ir dzīva
grāmatā lielā apjoma dēļ, ir ideja par atsevišķu burtnīcu izdošanu. Piemēram, viena
burtnīca varētu būt „Tomes koks”, kurā var
redzēt, kā Tomes dzimtas sazarojas. Tomenieši diezgan cieši saradojušies savā starpā.
Dzimtas muzejs ir bagāts ar vēsturiskām
fotogrāfijām, grāmatā nevarēja ievietot visas, tomēr attēlu ir ļoti daudz. Jāizdomā, ko
darīt ar daudzajām fotogrāfijām. Būtu vajadzīga arī karte ar visu māju nosaukumiem,
atrašanās vietām. Varētu būt doma par bukletu, lai veidotu tūrisma taku Tomē. Šo ideju izteica Pēteris Jēkabsons. Jāturpina sekot
līdzi dzimtu likteņiem, jo, grāmatu atverot,
uzrunāti un emocionāli skarti daudzi cilvēki, tāpēc tikai tagad viņi izsaka gatavību izgada 10.marta pēcpusdienā drūmās taigas stāstīt piedzīvoto.
uzkalnītē guldīja spēcīgu vīru Kārli Berk- Par ko ir vislielākais prieks šīs grāmamani no „Lejasbiķiem”. Melni raibais bultas sakarā?
lis Vaska pēdējo reizi veda savu braucēju uz
- Liels prieks par cilvēku uzticību, bez
kapu kalniņu. Saulīte apspīdēja baltos taigas bērzus, bija sajūtams sāpīgs drūmums kuras nebūtu savākti materiāli. Par retām
kapsētiņā. Pa norakto sniegu nogāju pie muzejiskām vērtībām, piemēram, aizsargu
savas memmes kapa. Uzliku skuju vainagu karogu, fotogrāfijām. Par daudziem, kuri
uz biezās sniega kupenas. Kaut kapu kal- palīdzējuši grāmatas rakstīšanā, rediģēšaniņš uz ilgāku laiku izbeigtu aicināt mūs!” nā, maketēšanā (Māra Andersone, Dace
Anna Kundrāte atgriezās Tomē 1957.gadā, Skrīvele, Rolands Ozoliņš, Vilnis Auzāns).
bet tēvs un māte guldīti Sibīrijas uzkalniņā. Izdošanai vajadzīgo līdzekļu sagādāšanā –
mana ģimene, Dzeņu un Briežu ģimenes
- Tome ir sena apdzīvota vieta ar bagātu (ASV), Ķeguma novada dome. Šajā nesavun ļoti daudzveidīgu vēsturi. Atsijāt ma- tīgajā atbalstā var just, ka vietas likteņi ir
teriālu grāmatai noteikti nebija viegli. Kā nozīmīgi gan mums Latvijā, Tomē, gan plaTu nonāci līdz tam, ka grāmatas pamatā šajā pasaulē dzīvojošajiem latviešiem.
ir baznīca, represijas, cilvēku likteņi?

Vēstures grāmatās, kartēs, muzejos glabājas kopējās vēstures liecības
un izziņu materiāli, taču vēsture ir dzīva katras ģimenes un katra cilvēka
sirdī un saprašanā. Arī Tomes pagastam cauri laikiem raksturīgi sarežģīti
cilvēku likteņi, tāpēc 22. decembrī Tomes skolā novadpētnieces Rutas
Andersones jaunās grāmatas “Tomes pagasts. Laiki un cilvēku likteņi” atvēršanas svētkos sapulcējās gan veci, gan jauni – vieni – lai atcerētos, otri
– lai kaut ko uzzinātu. Pasākums notika bibliotēkas telpās nepiespiestā
gaisotnē, kurā klātesošie varēja iepazīties ar būtiskākajām grāmatas lappusēm tās veidotāju Rutas Andersones, Daces Skrīveles un Māras Andersones stāstījumā, sveikt grāmatas autori un dalīties atmiņās, jo daudzu
dzimtu stāsti grāmatā nav iekļuvuši.
Tagad, kad norimis satraukums un pirmie lasītāji grāmatu jau iepazinuši, aicināju uz sarunu tās autori Rutu Andersoni.

Novadpētniece Ruta Andersone

- Ruta, iznākusi jau Tava ceturtā grāmata, no tām otrā grāmata par Tomi. Kādas ir izjūtas šobrīd, kad lielais darbs jau
aiz muguras?
- Novadpētniecība ir mans sirdsdarbs un
pienākums. Lai to realizētu, tika ieguldīti arī personīgie līdzekļi, tāpēc tagad, kad
grāmatu turu rokās un redzu to, ka tā patīk
un ir vajadzīga arī lasītājiem, jūtos priecīga
un lepna par savu uzņēmību un neatlaidību.
Cilvēku atsaucība un interese par grāmatu ir
ļoti liela, jau rodas domas par turpināšanu,
ko varbūt veidotu kā apkopojumu par noteiktiem laikiem, jo daudzi materiāli, dzimtu koki un dzīvesstāsti nav iekļauti grāmatā
tās ierobežotā apjoma dēļ. Labas sava laika
liecinieces ir vēstules. Sibīrijā papīra nebija, tāpēc rakstīja uz bērza tāss. Tomeniešu
Silgaiļu un Kraukļu ģimeņu vēstules uz tāsīm ir iekļautas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā
2009.gadā. Tās glabājas Daugavas muzejā.
Vēstules dokumentē laiku un padara vēsturi
dzīvu, jo skan it kā dzīva rakstītāja balss,
piemēram, vēstulē, ko rakstījusi tomeniete
Anna Kundrāte no „Žukām”, lasām: „1951.

- ASV dzīvojošā tomeniete Hermīne Briede 1992. gadā man uzticēja savu uzrakstīto
dzīves stāstu. Pazīšanās sākās līdz ar jaunās
baznīcas celtniecību Tomē. Artūrs Briedis
uzdāvināja atmiņu grāmatu par Ulmani un
daudz fotogrāfiju. Briežu ģimenei nebija
saistība ar Sibīriju, jo viņi devās uz Ameriku. Tas pavēra jaunu ceļu tomeniešu gaitu
izpētē. Savukārt par Sibīriju interese radās,
pētot savas dzimtas ceļu, kurš aprakstīts
grāmatas 124.lappusē, kā arī vīra Alda pieredzētais. Apkārt šiem trim būtiskajiem notikumiem vijas latviešu spēja jebkuros laika
griežos atjaunot vērtības, dzimtas mājas.
Caur dzimtām var redzēt, cik nozīmīga ir
cilvēku radošā darbošanās Tomē – aizsardzes, draudzes tirdziņi, kultūras pasākumi.
Arī šodien tomenieši ir sabiedriski aktīvi
– nodibinātas biedrības „Ābele”, „Tomes
attīstībai”.
- Grāmata ir interesanta, bagāta faktiem. Varbūt tomēr kaut kas no iecerētā
neizdevās? Vai ir jaunas idejas darba turpināšanai?
- Daudzi izpētījuši savu dzimtu kokus,
piemēram, Aurmaņu, Vecozolu, Kurpnieku,
Tošēnu, Kārliešu, Jagaru, Rudzīšu ģimenes.
Šo ģimeņu dzimtas pirmajā Tomes grāmatā
nav aplūkotas. Tā kā dzimtu koki neiegāja

Grāmatas “Tomes pagasts. Laiki un cilvēku likteņi”
atvēršanas svētkos

- Grāmatas atvēršanā bija interesanti
vērot, ka vairākiem cilvēkiem acīs pamirdzēja asaras, kaut gan saruna notika
nepiespiestā ģimeniskā atmosfērā. Klātesošie tika aicināti izteikties, taču daži no
viņiem negribēja runāt… Kas tam par
iemeslu?
- Tika uzrunāta Aija Bērziņa, viņa ir tiešā
sibīriete un nevarēja parunāt pārdzīvojumu
dēļ. Joprojām atmiņas sāpina. Piedzīvots
bads, kāpšana kokos pēc putnu oliņām iztikai. Aija no sešu gadu vecuma auga pie
tantītes „Nariņu” mājās, jo no Sibīrijas vispirms varēja atgriezties bērni, tikai pēc tam
vecāki. Telpā šādu cilvēku bija daudz. Pasākuma turpinājumā pie kafijas tases sarunas
turpinājās, tikai tad cilvēki izteica vēlmi
runāt, gatavību piedalīties sarunu pēcpusdienās, jo ir daudz stāstāmā. ►
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- Vakara gaitā bija iespējams grāmatu iegādāties. Kādas ir
lasītāju atsauksmes?
- Viena ir ļoti smaga nodaļa – par Sibīrijā piedzīvoto. Tas taču
skar gandrīz katru Latvijas ģimeni, kaut gan grāmatā risināta tikai
triju dzimtu pieredze. Lūk, grāmatas 123. lappusē aprakstīto Alda
Anderona piedzīvoto varētu attiecināt uz visiem Sibīriju izcietušajiem: „Pirmo gadu nodzīvojām kopā ar Skaidrīti Balodi, viņas dēlu
un Pēteri Taubi – astoņi cilvēki – trīs ģimenes vienā istabā. Tas
bija visgrūtākais gads. Malkas nebija, temperatūra istabā kritās
līdz nullei. Katru dienu gājām uz netālo mežu, cirtām pa kokam un
nesām uz māju kurināt(..) Kolhoza pirmajā gadā saņēmām vienu
maisu auzu uz vasaru. Bez Latvijas radinieku palīdzības, kas sūtīja
paciņas, būtu slikti. Viss iespējamais tika samainīts pret pārtiku.”
Savukārt priecājas lasītāji par nodaļu „Lauku sētas”, jo jaunās
un atjaunotās ēkas skaisti iekļaujas Tomes ainavā. Ar interesi bijušie tomenieši atceras ražīgos lielās baznīcas laikus un atzinīgi
novērtē, ka atjaunotajā baznīciņā arī sāk veidoties garīga gaisotne, par ko liecina dziļi intīmais arhibīskapa Vanaga dievkalpojums
šajos Ziemassvētkos, sirsnīgais Iras un Rūtas Dūdumu koncerts
grāmatas atklāšanas dienā – kultūras un garīgā dzīve Tomē turpinās. Zivjaudzētavas vadītājs Ivars Putviķis ir iepriecināts par savas
valstības pirmsākumu atainojumu gan tekstā, gan fotogrāfijās. Šī
vieta atdzīvojās ar Kārļa Ulmaņa darbību Tomes pusē. Ulmanis
labprāt tikās ar cilvēkiem, ar katru parunājās, jo viņam kā kārtīgam
saimniekam gribējās zināt, kā klājas cilvēkiem mūsu zemē.

- Kā ir mainījies Tavs skatījums uz Tomes vēsturi laika gaitā?
- Es jau no bērnības dzīvoju dzimtas mājā, esmu pieredzējusi
šeit dažādus laika griežus, radu dzimšanu un aiziešanu, uzkrātas
bagātas pūra lādes, izveidojušās labas attiecības ar kaimiņiem.
Jaunībā varbūt nenovērtēju cilvēku stāstos dažādus sīkumus, kas
šobrīd šķiet ārkārtīgi būtiski. Kad iznāca „Tomes novada vēsture”, piedzīvoju aktīvu eksponātu pieplūdumu, bet toreiz pietrūka kontaktu ar trimdas latviešiem, lai veidotos plašāks skatījums
uz laikmetu. Arī tik atklāta saruna par izsūtījuma procesu nebija
iespējama.
Tagadējam laika posmam es dotu nosaukumu Uzdrīkstēšanās.
Es nožēlotu, ja nebūtu uzdrīkstējusies un uzticējusies sev un saviem ģimenes locekļiem, ka mūsu kopīgais darbs izdosies pašu
spēkiem. Man ir prieks, ka arī tomenieši uzdrīkstas tik pāri savām
sāpēm, piedzīvotajam un dalās atmiņās ar jauno paaudzi. Novēlu,
lai cilvēki lasa grāmatu un priecājas par mūsu laiku, par skaisto
vietu, par to, ka mums ir, „kam novēlēt tīrumus un zemkopju tikumu sīksto, un dārzus, un ābolu birumu, un Daugavu, un baznīcu,
un sāpes, ko dvēselē nesam” (pārfrazēti Ārijas Elksnes vārdi).
Mums ir mūsu valstiņa Tome, to sargā Daugava, meži un mūsu
stiprie cilvēki.
- Paldies par sarunu un skaistajiem spēka vārdiem! Lai
jaunais gads dod Tev spēku savas ieceres un iesāktos darbus
turpināt!
Sandra Bērziņa

Dodot gūtais – neatņemams
Viena no skaistākajām dzīves balvām
ir tā, ka, palīdzot otram, cilvēks palīdz arī
pats sev. Un labi ir tiem, kuriem ir lieliskas ģimenes, kuriem pietiek naudas un ir
ko ēst, taču ir daudz tādu cilvēku pasaulē,
kam tā visa nav. Tieši tāpēc mēs, Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome, jau trešo gadu pēc kārtas organizējām labdarības akciju „Paēdušam Ķeguma
novadam”, kuras mērķis ir palīdzēt grūtībās
nonākušajiem pensionāriem.

Tas izpaužas tā, ka skolēni izziņo šo
pasākumu – visi kopīgi sanāk aktu zālē un
vēro sagatavoto materiālu par labdarības
akciju, tad tajā iesaistās visu klašu skolēni
un skolotāji, ziedojot pārtikas produktus –
tie var būt gan putraimi, rīsi, grūbas, gan arī
cepumi, tēja un citas preces, kuru derīguma
termiņš nebeidzas salīdzinoši ātri. Kad produkti ir saziedoti un atrodas kādā noteiktā
vietā, skolēni pēc mācībām ķeras pie to sadalīšanas paciņās, lai kāds, kas to saņemtu,
justos iepriecināts un laimīgs.
Patiess prieks ir par to, ka šogad (2012)
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beidzot pārtikas pakās varējām ievietot
visu nepieciešamo ikdienas vajadzībām,
jo, balstoties uz 2011. gada datiem, šogad
saziedotās pārtikas daudzums bija par 4
reizēm lielāks, kā rezultātā mēs varējām
izveidot 20 bagātīgas pārtikas pakas, no kurām 15 aizceļoja uz Rembati, bet 5 nonāca
ķegumiešu rokās.
Jau gatavojoties akcijas sākumam, no
vairākiem cilvēkiem saņēmām dažādus
ierosinājumus un padomus, kā to padarīt
daudz jaukāku. Un tā mēs nolēmām, ka šogad lūgsim ziedot arī mūsu pašu Ķeguma
novada domes deputātus. Vēlamies viņiem
teikt lielu paldies par iesaistīšanos un sagādātajiem pārtikas produktiem, kuru bija
patiešām daudz! Cerot uz akcijas plašāku
atpazīstamību, jau nākamajā gadā to pilnveidosim un iesaistīsim arī citas pašvaldības
iestādes un pat iedzīvotājus, lai kopīgiem
spēkiem saziedotu pēc iespējas vairāk. Un
kas to lai zina, varbūt pat tuvākajā laikā –
kā saka Ķeguma novada kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Dace Māliņa – tās noslēgums norisināsies tepat, Ķeguma parkā, ar
skaistu koncertu ikvienam.
Pats emocionālākais brīdis, protams, ir
pārtikas paku nodošana pensionāriem. Katrā sejā ir redzamas prieka asaras, ka arī viņi
šajā laikā nav aizmirsti. Katrs no viņiem aicina mūs iedzert tēju vai iekost kādu piparkūku. Arī atvadīties nav viegli, jo ikviens
vēlas izkratīt savu sirdi vai vienkārši aprunāties, kas nav iespējams ikdienā, jo dzīvo
vieni. Tiek vēlēti neskaitāmi labestības un
pateicības vārdi. Redzot to, kā cilvēki mājās
salst un sildās pie plītiņas, sirgst ar dažādām
slimībām, tas liek apzināties to, cik patiesībā mums ir daudz dots.
Lielu paldies vēlamies teikt Ķeguma so-

ciālā dienesta darbiniecei Inesei Zagorskai,
ar kuras palīdzību tika noskaidroti visi nepieciešamie maršruti. Milzīgs paldies mūsu
šoferītim Imantam Birzulim, kas, bruņojies
ar lielu pacietību, veselas dienas garumā,
sniegam putinot, nogādāja mūs pie visām
20 ģimenēm. Paldies arī skolotājām Ainai
Zagorskai un Ligitai Briedei, ar kuru palīdzību mēs tikām pie kastēm. Vēlreiz liels
paldies Ķeguma novada domei, kā arī visiem pārējiem, kas kaut nedaudz, bet ieguldīja savu roku šīs akcijas tapšanā un atsaucās uz mūsu aicinājumu ziedot, jo ,palīdzot
otram, cilvēks palīdz arī pats sev!
Skolēnu padomes vārdā – Sandijs Brīze

2013. gada 18. janvāris

Svinam otros Ziemassvētkus
Ķeguma novada pensionāru biedrībai par tradīciju ir kļuvis
26. decembris Ziemassvētku svinēšana Ķeguma tautas namā.
Uz pasākumu bija ieradušies gan ķegumieši, gan tomēnieši,
gan rembatieši.

Koncertu sniedza mūzikas skolas jaunatne – Zane, Reinis, Kārlis, Dāvids – paldies viņiem par to. Kā arī mums jau visiem labi
pazīstamā – Dace Priedoliņa – arī viņai liels paldies. Tātad sadar-

bība starp jaunajiem un vecajiem, kaut gan es nevienu neredzēju
vecu. Tālāk uzvedām nelielus skečus, par atsaucību paldies – Uldim Ābelim, Ilgai Andrejevai un dalībniekiem no pašu vidus. Vēl
kā tradīcija ir kļuvusi pensionāri biedrības biedru sveikšana apaļajās jubilejās. Šogad kopā bija 27 jubilejas, 17 jubilārus apsveicām
uz Jāņiem un tagad 10, kuriem par godu izskanēja neliels koncerts
un katrs saņēma nelielu dāvanu.
Otrajā daļā sākās dejas un rotaļas kopā ar Ilmāru Miķelsonu
no Vangažiem. Tie, kuri vēlējās, varēja arī padziedāt akordeona
pavadībā.
Paldies, gribu teikt saviem palīgiem, kuri palīdzēja uzklāt galdiņus: Inārai, Helēnai, Ilgai, Mārītei, Inesei. Paldies arī Dacei Māliņai par veiksmīgu sadarbību organizējot pasākumus. Paldies, par
to, ka Jūs atnācāt salīdzinoši kuplā skaitā, paldies Vijai Cepurītei,
jo uz to viņai ir īpašs talants Jūs visus sazvanīt.
Vēl gribu pateikt paldies par 2012. gadā gaumīgi noformētajām rokdarbu izstādēm gan bibliotēkā, gan tautas namā – Vijai Volenbergai un Ingrīdai Freimanei.

Veiksmīgu, veselīgu un laimīgu 2013. gadu!
Dagnija Berķe,
ĶNPB kult. darba organizētāja

2012. gads Tomes pusē
Ir pagājis 2012. gads. Kāds tas bijis Tomes pusē? Noteikti savādāks kā iepriekšējie. Šajā gadā Tomē beidza pastāvēt Tomes
pamatskola, kuras darbība uzsākusies 1882. gadā. Tāpēc arī noslēdzošais pasākums – salidojums – bija ļoti skumīgs visiem absolventiem, Tomes sabiedrībai un arī man kā tautas nama vadītājai.
Tautas nams zaudēja savu labāko sadarbības partneri, sabiedroto, apmeklētāju, kolektīvu dalībnieku. Arī Tomes parka atrakciju
laukumā iestājās neierasts klusums. Toties Tomes bibliotēka, kas
Tomē jau pastāv 90 gadus, ieguva jaunas, plašas un mājīgas telpas.
Vasaras sākumā Tomes tautas namu iekļāva kopējā Ķeguma
novada ēku siltināšanas programmā. Tas nozīmē, ka arī tautas
nama darbība uz kādu laiku pieklusīs, kamēr notiks remontu darbi.
Lai kultūras darbība un sabiedrības aktivitātes pavisam neizzustu,
bija jādomā un jāplāno, kā strādāt šādos apstākļos, nezaudējot apmeklētājus un kolektīvu dalībniekus.
Mūs izglāba Tomes skola, kuras telpas tagad stāvēja tukšas un
gaidīja pārmaiņas. Tomes skolas telpās, no septembra, mājvietu
raduši mūsu tautas nama kolektīvi. Šajās telpās dzied 2 vokālie
ansambļi, spēlē teātri dramatiskais kolektīvs, uz vingrošanu jau 18
gadus sanāk Tomes sievas, darbību uzsācis jauns kolektīvs – folkloras kopa, kas paspējusi neilgā laikā jau piedalīties ar saviem
priekšnesumiem 4 pasākumos, mājvietu radušas arī Tomes sieviešu biedrība „Ābele” un biedrība „Tomes attīstībai”.
Tomes skolā šajā rudenī notikuši vairāki pasākumi: Dzejas dienas, Tomes bibliotēkas 90 gadu jubilejas pasākums, Mārtiņdienas
un Lāčplēša dienas pasākums, Ziemassvētku pasākums Tomes
pagasta bērniem, un ļoti nozīmīgs pasākums visam Ķeguma novadam – Rutas Andersones grāmatas „Laiki un cilvēku likteņi”
prezentācija.
Mēs, tomenieši, varam būt lepni, ka par mūsu pagastu, cilvēkiem, mājām un dzimtām, pateicoties R. Andersonei, tapusi jau
otrā grāmata.
Lai Tomes cilvēkus Ziemassvētkos neatstātu bez svētku sajūtām, vienojos ar Tomes ev. lut. baznīcas draudzi, un koncerts ar
Dūdumu ģimeni varēja izskanēt Tomes baznīcā.
Tomes tautas namam dāmu vokālajam ansamblim šis gads ir
bijis veiksmīgs, jo pēc skatu rezultātiem iegūts 3. labākā ansambļa
statuss Latvijā. 2013. gada 11. – 13. janvārī Tomes dāmas piedalījās X starptautiskā garīgās mūzikas festivālā “Sudraba zvani”

Daugavpilī. Konkursā spēkiem mērojās 50 kori un 11 vokālie ansambļi no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas. Kopējais
festivāla dalībnieku skaits pārsniedza 2000 dalībnieku. Tomes
dāmu vokālais izpildījumus tika novērtēts ar augsto II pakāpes
diplomu.
Tā kā arī valsts svētkos netikām savās tautas nama telpās, tad
valsts svētku pasākumam veltīju ekskursiju uz Rīgas Brāļu un
Meža kapiem, kas noslēdzās Vecrīgas sirdī ar interesantu gides
stāstījumu par Latvijas vēsturiskajiem notikumiem. Šajā gadā apmeklējām vairākas teātra izrādes Rīgā, bijām ekskursijās uz Sēliju un Rūjienas novadu, bijām pieredzes braucienos uz ražošanas
uzņēmumiem –kokaudzētavu „Zaķi ”, rododendru parku Babītē,
bērzu sulas ražotni, ābeļdārzu Ikšķilē un Kalsnavas kokaudzētavu.
Visi šie pasākumi izdevās, pateicoties atsaucīgiem, zinot gribošiem Ķeguma novada iedzīvotājiem, kuri mani nepārtraukti mudina un dod jaunas ierosmes nākamajiem braucieniem.
Šī gada 26. decembrī tautas namam apritēja 80 gadi, šim notikumam par godu bija plānots pasākums, bet remonti ieilga un
pasākums nenotika. Jāļauj šai „vecajai kundzei – ēkai” pienācīgi
saposties. Ceru, ka sapostā ēka jubileju svinēs jau maijā.
Sakarā ieilgušajiem remontiem, esam iekļuvuši raidījumā BEZ
TABU. Manuprāt, tas ir labi, ka esam pamanīti sabiedrības acīs.
Neskatoties uz to, ka jumta uzlikšana un remonta darbi telpās stipri
kavējušies, būsim ieguvuši kvalitatīvi izremontētas telpas.
Ceru, ka, ar domes atbalstu, tiksim pie jaunas lustras, jaunas
garderobes iekārtas, jauniem skatuves aizkariem un, pats galvenais, – prožektoriem un skaņas tehnikas ( iesniegto projektu par
aparatūras iegādi tautas namam, LAD neatbalstīja, naudas trūkuma dēļ).
Un, ja telpas būs tik sakoptas, tad, pie jauna jumta, logiem un
durvīm, labi izskatīsies atjaunotas tautas nama un saimniecības
ēku fasādes.
Ticu, ka drīz tiksimies tautas nama skaisti izremontētajās
telpās un tie, kas ļoti noilgojušies pēc Tomes ballēm, sāciet pamazām domāt par jauniem tērpiem un kurpēm, lai justos labi
skaistajās telpās.
Uz drīzu tikšanos, Tomes tautas nama uzticīgie apmeklētāji!
S. Pugača,
Tomes tautas nama vadītāja
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Sauciens pēc cilvēkiem
apkārt, kuri vēlas no sirds tikt pamanīti, bet
apstākļu dēļ, aizslēdz savas sirds durvis un
apslāpē dvēseles alkas…

Runa šoreiz būs par Teātri, kurš patīk daudziem dažāda vecuma cilvēkiem, kuri apmeklē profesionālos repertuāra teātrus, pa
reizei arī kādu amatieru teātra izrādi… jā, ir ko salīdzināt, nemaz
nerunājot par projektu teātriem, kuri savu ceļu lauž paši un pacietīgi iekaro atpazīstamību sabiedrībā.
Lai varētu spēlēt, ne tikai jāvingrinās neskaitāmos mēģinājumos, bet jābūt aktiermeistarības pamatu apjausmai. Amatierteātros šo prasmi dažādu arodu cilvēki apgūst ne vienā rāvienā, bet
gadiem ilgi, līdz izzūd plaisa starp profesionālu aktieri un amatierteātra aktieri, tikai ar to starpību, ka amatierteātra aktieris savu
darbu veic savā brīvajā laikā, bieži vēlajās vakara stundās pēc sava
maizes darba. Projektu teātros visbiežāk darbojas profesionāli aktieri un līdzās, aktiermeistarību apguvuši, dažādu profesiju cilvēki,
– atšķirības nekādas, jo visus vieno teātra mīlestība un darboties
vēlme no sirds un dvēseles, savas enerģijas došana, prieks.
Šādi vārdi piemērotāki būtu Starptautiskajā teātra dienā – 27.
martā, kad visas domas un darbi tikai ap un par Teātri.
Vēl ir Laiks, bet Laiks iet milzu soļiem, jo datoru ēra samazina
diennakts stundas un laika vairs nav tādiem brīvā laika darbiem,
kuri prasa pacietību un ne vienu vien stundu.
Tā iet Laiks, vieni Teātra svētki, citi, – nekas jau nemainās,
ja nevēlamies mainīties mēs paši līdzi Laikam. Grūtāk cienījama
vecuma paaudzes cilvēkiem, kad apkārt mazbērnu, vai mazmazbērnu čalas, ir tik labi būt ģimeniskās atmosfēras radītājam!
Aicinu tos cilvēkus, kuri nav iestiguši ģimeniskā idillē, kuru
ģimene var kļūt teātris, kuri spējīgi uzburt jebkura veida atmosfēru ar savas sirds atvērtību un personīgo šarmu. Viss pārējais
atnāks pats, ir tikai vajadzīga Griba un Ticība. Cerība, ka izdosies, vienmēr būs līdzās.
Mūsu novadā jau ir amatierteātris Birzgalē un jaunu amatierteātri nevaram atļauties. Varbūt ar laiku, ja pierādīsim, ka esam

pamanīti un, galvenais, vajadzīgi, varam cerēt, ka izveidosies Ķeguma novada amatierteātris, kurā darbosies gan pilsētnieki, gan
laucinieki tur, kur būs brīva telpa. Tomes tautas nams, kurš uzplauks savā sirmā skaistumā, varētu kļūt par notikuma vietu jauna
amatierteātra dzimšanai.
Vienīgais šķērslis šādam notikumam varētu būt laiks, transports un nauda. Lai varētu noritēt mēģinājums, vienai lomai vajadzīgs vismaz viens dublants, labākā gadījumā, divi. Tātad vienu
lomu mācās, vismaz trīs mēnešus, trīs cilvēki. Protams, darbu jau
var iestudēt viena mēneša laikā, bet tad jābūt laimīgai sakritībai un
savstarpējai saskaņai, un milzu darbam – lomu mācīties arī mājās,
kaut vai tikai vienu reiz pārlasot ik dienas. Vislielākā problēma, ja
mēģinājumā trūkst kādas lomas pārstāvja, jo Teātris ir sintētiska
māksla, kura var izpausties tikai kolektīvi reizē. Tad, kad būsim
vienoti domās un darbos, tad realizēsies arī ieceres un idejas, un
nebūs jādzird – kur paliek izglītību ieguvušie režisori. Vārdu sakot,
citviet ir cilvēki un nav režisora, citviet nav cilvēku un ir režisors.
Sevi par režisori nesaucu, jo šis cēlais vārds ir jānopelna. Tas,
iespējams, iestudējot, pēc iespējas vairāk, sabiedriski aktuālas izrādes. Lai izvēlētos repertuāru, režisors ņem vērā katra dalībnieka
spējas un iespējas, un tēmas aktualitāti.
Pašlaik Tomes tautas nama dramatiskais kolektīvs sācis darbu
pie nelielas bērnu ludziņas, kurā spēlēs divi pieaugušie. Tā būs
dāvana Tomes tautas namam 80 gadu jubilejā, tā būs bērnu dāvana
māmiņām un vecmāmiņām Mātes dienā. Iecerēts šo izrādi ar 3
ainām, no kurām 3. aina ir koncerts, izrādīt divas reizes. Varbūt
pienācis Laiks apziņai, lai mūs pavērtē profesionāli vērtētāji un
sasparosimies gan ar mēģinājumu apmeklējumu, gan ar pacietību
mēģināt kvalitatīvi ar atdevi.
29. decembrī dramatiskais kolektīvs izrādīja K. Apškrūmas
lugu „Ziemassvētki Rūķubodē”. Tā bija tuvplāna izrāde un citos
apstākļos, protams, iegūtu pavisam citu vērtējumu. Vieglāk jau
neko nedarīt pašam un kritizēt citus, kā tas pie mums ir pieņemts,
bet, tikko paši sāksim ko darīt, viss rādīsies pavisam citā gaismā.
Tas attiecināms ne tikai uz teātri, bet arī uz mūsu sabiedrisko dzīvi,
kuru veidojam šeit un tagad, un vakardiena jau ir vēsture!
Agita Freiberga

Esam lepni par sasniegumiem
Kā jau katru gadu, arī šajā mācību gadā uz pieņemšanu pie
skolas direktora svētku priekšvakarā tika aicināti tie 30 skolēni,
kuri sanieguši visaugstākos mācību rezultātus skolā, viņu vecāki
un skolotāji, kuru ieguldījumu skolēni novērtējuši kā visbūtiskāko.
Klātesošos sveica skolas direktors E.Viņķis, skolēni, viņu vecāki
un skolotāji saņēma nelielas pateicības veltes.
Skolēnu augstākās vidējās balles ir no 8,31 līdz 9,44, šiem skolēniem nav arī neviena vērtējuma, kurš būtu zemāks par 7, kā arī
neattaisnotu kavējumu. Daudzi no viņiem ir arī aktīvi sabiedriskajā
dzīvē, tādēļ patiesi lepni par viņiem ir gan skolas vadība, gan skolotāji, gan vecāki. Šie skolēni ir – Jānis Martinovs, Ieva Ozolniece,
Alīna Krūmiņa, Samanta Pļaviņa, Anete Kļaviņa, Māra Priedoliņa,
Santa Ozerska, Līga Bērziņa, Pēteris Jēkabsons, Alīna Grundule,
Una Elksnīte, Megija Ruise, Laura Pļavniece, Linda Skābene, Loreta Luīze Zaķe, Agnese Reķe, Sandijs Brīze, Gerda Kočkere, Elizabete Avotiņa, Ligita Ābele, Aleksandra Soboļeva, Vineta Ulmane, Inga Grejere, Megija Miķe, Kristiāna Driksna, Kristiāna Caune.
Īpaši izceļamas tās skolnieces, kuru vidējais vērtējums sasniedz 9
balles un augstāk Sanija Rubene, Laura Ozerska, Renāte Burova,
bet Signei Grūbei veltītie aplausi par vidējo vērtējumu 9,44 bija
vētraini. Tik augsta rādītāja vēl nav bijis nevienam citam skolēnam.
Klātesošos priecēja „Klusa nakts, svēta nakts” vidusskolas
jauktā. kora izpildījumā, spēku turpmākajiem mācību sasniegumiem deva ieklausīšanās skolas labāko daiļrunātāju (Inga Grejere,
Signe Grūbe, Laima Urbucāne, Mārtiņš Siliņš, Marija Lūse, Ali-
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se Kozlova) skandētajās dzejas rindās, Sintijas Liepiņas skaistajā
dziedājumā. Dzirkstošu prieku ienesa mazie dejotāji ar Sniegpārsliņu un Rūķu dejām Evitas Tabures vadībā, skolotāja Andra Miķelsona moderno deju dejotāji pierādīja, ka Ziemassvētku melodijas,
iespējams, izdejot arī Latīņamerikas deju ritmā... Pārsteigumu skatītājiem bija daudz. Uzaicinātās skolotājas iededza eglītē svecītes,
izsakot skaistākos veltījuma vārdus, daļa no viņām vienojās dziesmā ansamblī ”Mūžam jaunās Spurdzes”.
Pēcpusdiena izskanēja draudzīgā saskaņā, kopīgi fotografējoties, sarunājoties un cienājoties.
Sandra Bērziņa,
direktora vietniece audzināšanas darbā

2013. gada 18. janvāris

Adventes laiks...

Klusā Advente arī mūsu skolā ilga četras nedēļas un noslēdzās Ziemassvētku vakarā. Adventes nosaukums cēlies no latīņu
vārda adventus – atnākšana. Ar Adventi
sākas Ziemassvētku gaidīšana. Šis laiks
saistās ar svētku noskaņu, Adventes svecēm un Ziemassvētku dziesmām, tāpēc arī
mēs rotājām mājas, klases, aicinājām draugus uz Ziemassvētku gaidīšanas svētkiem.
Pēdējā Adventes nedēļā skolā tika svinētas
Ziemassvētku eglītes un sagaidīts Ziemassvētku vecītis.
Ķeguma komrcnovirziena vidusskolā
pirmā Adventes svecīte tika iedegta 3. decembrī, lai gan daudzās ģimenēs pirmo svecīti iededzināja 2. decembrī.
Skolas pirmā stāva gaitenī bija izkārtota Adventes vainagu izstāde. Katra klase
izveidoja savu vainagu. Atkritēju nebija.

kurogas, kastaņus un to adatainos mundierīšus, ozolzīles (dažādu sugu ozoliem tās ir
atšķirīgas), riekstus un valriekstus, pīlādžogas, sūnas, magoņu galviņas, spireju ziediņus, Sibīrijas īrisu un citu puķu pogaļas,
salmus un meldrus, no kuriem var darināt
miniatūrus kūlīšus. Papildus var izmantot
kafijas pupiņas, persiku un aprikožu kauliņus, kaltētas apelsīnu, ābolu, biešu šķēlītes,
kā arī eglīšu bumbiņas, pērlītes, krellītes un
citus sīkus nieciņus. Pamatnes sagatavošanai lieti der priežu zari, kārklu klūgas, nokaltušas papardes vai siens. To visu mēs varējām redzēt skolēnu veidotajos vainagos.
Tuvināt svētkus palīdzēja gaiši degošās svecītes un melodijas Ziemassvētku
noskaņās.
Gribu novēlēt, lai radošums, ticība saviem spēkiem, darbošanās prieks, vēlme
sevi parādīt, kaut ko labu paveikt pavada
katru visu Jauno 2013. gadu!

Mazajiem, protams, palīdzēja vecāki vai
audzinātāji, bet vecākās klases izpaudās ar
savu radošumu, un tā nu mūsu jauniešiem
netrūkst. Latvijas mežos un pļavās var savākt visu, kas nepieciešams modernam, interesantam vainagam: priežu, kalnupriežu,
lapegļu, melnalkšņu čiekurus, kadiķu čie-

Nav bijis vēl neviens gads,
Kas tikai laimi nestu,
No visām rūpēm sargātu
Un saules kalnā vestu,
Bet laimīgs tas, kas smaidot prot
Ņemt visu to, ko dzīve dod.
Dzintra Kļava,
sākumskolas skolotāja

Nolaupītie Ziemassvētki

Ziemassvētku dāvanas gaida lieli un mazi, tāpēc interesanti,
ka Ķeguma skolas 9. – 12. klašu grupā Ziemassvētkus kāds bija
pamanījies nozagt, tādēļ katra klase savā priekšnesumā izspēlēja
svētku laupīšanas brīdi, taču, kā jau katra pasaka beidzas ar laimīgām beigām, arī mūsu skolā Ziemassvētki tika veiksmīgi atgūti.

12.c klasei - pēdējie Ziemassvētki skolā

10. klases priekšnesumā – visi kā viens

Pie lielās ziemassvētku egles jaunieši saņēma pateicības par
izciliem sasniegumiem mācībās., savukārt priekšnesumi deva iespēju iepazīties ar dažādiem pasaku tēliem, kino varoņiem, paviesoties plašajā Krievijā, iepazīt korejiešu tradīcijas, paviesoties Anglijas ģimenes svētkos, bet viena klase demonstrēja burvju triku,
kā nozagt 3 minūtes no cilvēka dzīves. Svētkos ieguvām arī jaunas
zināšanas, jo 11. klases jaunieši bija sagatavojuši erudīcijas konkursu par Ziemassvētkiem, tajā bija arī ļoti āķīgi jautājumi.
Grupas „Reinis&Co” spēlētās mūzikas pavadījumā jauniešiem
bija iespēja lustīgi izdejoties un saprast, ka kopīgi darbojoties un
priecājoties ir iespējams aizbaidīt pat pasaules galu (pasākums notika 21. decembrī) un būt gataviem nākamajam Čūskas gadam.
Sarmīte Stalidzāne, skolotāja

Direktors E.Viņķis sveic skolas izcilāko skolnieci Signi Grūbi (12.b)
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Ziemassvētku pasākums skolā
Ziemassvētki ir visgaidītākie svētki.
Gaiši, dāsni, cerību nesoši. Mūsu skolā tie
ienesa rosību, aktīvu darbošanos un pozitīvu nemieru arī mūsu skolas 5. – 8. klašu
skolēniem, tāpēc 20. decembrī viņi uzvilka
savus skaistākos tērpus un devās uz savu
Ziemassvētku eglīti. Sestās klases teātra
mīļi skolotājas Sandras Bērziņas vadībā
bija sagatavojuši interesantu izrādi „Boņuka Ziemassvētku sapnis”. Skatītājiem bija
iespēja satikties ar dažādiem pazīstamiem
un ļoti iemīļotiem pasaku varoņiem, kuri
apciemoja mazo Boņuku sapnī.
Arī katrai klasei bija dota iespēja parādīt
savu radošumu, sagatavot priekšnesumu –
savu „Ziemassvētku brīnumu”. Pasākuma
laikā bija iespēja dzirdēt gan nopietnas, gan
ne tik nopietnas dziesmas, redzēt aizraujošas dejas un asprātīgas atrakcijas, noklausī-

ties interesantas sarunas, maldīties pa mežu,
brīnumus meklējot. Varējām uzzināt to, kā
svētkus svinēja senie latvieši, paviesoties
pie cittautiešiem, vienkārši priecāties par
kopābūšanu. Tā jau arī ir šo svētku būtība
– dot citiem prieku un arī pašiem prast to
saņemt.
Pasākuma laikā visus uzjautrināja dzīvespriecīgais un atraktīvais lācis (Vladislavs Deņisenko).
Ziemassvētki ir arī atskaites punkts, kad
mēģinām atskatīties uz padarīto, izvērtēt
sasniegto. Tā ir iespēja pateikt paldies par
labi padarītu darbu čaklākajiem un centīgākajiem. Direktora vietniece mācību darbā
A.Gūtmane šiem skolēniem pasniedza goda
rakstus. Ir patiess prieks par to, ka mūsu
skolā ir daudz tādu skolēnu.
Ziemassvētki ir dāvanu laiks, un Zie-

massvētku vecītis nebija pagājis mūsu
skolai garām. Kad priekšnesumi beigušies,
pateicības vārdi izskanējuši, Ziemassvētku
vecītis bija parūpējies par vēl vienu pārsteigumu – visi 5. – 8.klašu skolēni saņēma
paciņas. Lai tās iegūtu, klasēm kopā ar savām klašu audzinātājām vajadzēja pacensties – katrai klasei Ziemassvētku vecītis bija
sagatavojis kādu jautru atrakciju vai spēli.
Svētku izskaņā – diskotēka. Tā beidzās vēl
viens mācību gads – jautri, dzīvespriecīgi
un cerīgi.
Paldies, Ķeguma novada domei par sarūpētajām Ziemassvētku paciņām un transportu, kas deva iespēju Rembates un Tomes
bērniem piedalīties visā pasākumā.
Anna Paltere,
latviešu valodas skolotāja

Ziemassvētku noskaņa raisās pārdomās
Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir gaišu domu un garīguma
laiks. Dziļi sirdī katrs no mums gaida Ziemassvētku brīnumu, un
tas nebūt nav glītā papīrā ietīts dāvanu sainītis zem eglītes. Ziemassvētku mistērija liek aizdomāties par citām vērtībām – mīlestību,
sirsnību, sapratni un saskaņu starp cilvēkiem, liek novērtēt
tuvinieku atbalstu, ģimenes pavarda siltumu un labestību. Tāpēc
Ziemassvētku gaidīšanas laikā cilvēks atver savu sirdi lūgšanām –
sirsnīgām sarunām ar Dievu. Kādas ir šīs lūgšanas – mūsu bērnu
lūgšanas visvarenajam un visuresošajam Dievam, lūgšanas, kas
nāk no sirds?
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Ziemassvētku ieskaņas
koncerts „Maza bērna lūgšana” notika pagājušā gada 17. decembrī. Bērns skaita lūgšanu, lai apzinātos savu piederību pie pasaules, kurā ir gan katrs no mums, gan Dievs. Mazās Esteres Loginas
un viņas tēta Mārtiņa saruna koncerta iesākumā lika aizdomāties
par pasauli, par Dievu, kas ir mums līdzās – tepat blakus. Dievs
ir katrā ziedā, saules starā, rasas lāsē. Par to emocionāli sirsnīgi

vēstīja Friča Bārdas, Saulieša, Jāņa Jaunsudrabiņa izjustie dzejoļi un proza vidusskolas daiļlasītāju izpildījumā, kur lūgšanas bija
paustas skaistos un saviļņojošos dabas tēlos.
Vēl spēcīgāk cilvēka dvēseli noskaņo mūzikas skaņās izteikta
lūgšana, vēstījums par Kristus dzimšanu un Ziemassvētku atnākšanu, gaismas uzvaru pār tumsu. Ar emocionāli izjustām un rotaļī-
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gi skanīgām Ziemassvētku dziesmām klausītājus aizrāva Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas 5. – 9. un 10. – 12.klašu kori (vad.
Linda Ivanova un Maira Līduma), 1. – 4. klašu koris, 1. – 4. klašu
zēnu vokālais ansamblis un meiteņu vokālais ansamblis „Spurdzes” (vad. Marija Sprukule), kā arī vokāli instrumentālais ansamblis Lindas Ivanovas vadībā.

Koncertā neizpalika arī deju solis – vidusskolas deju kolektīva
(vad. Evita Tabure) uzstāšanās izsauca neviltotu atzinību skatītāju
rindās. Bija jauki, ka koncertā piedalījās arī dejotāji no Jumpravas.
Koncerts izskanēja ar domu, cik svarīgi izlūgties laimi, mieru
un saskaņu sev apkārt, ar ticību tam, ka labestība pasaulē uzvarēs, tāpat kā Ziemassvētkos gaisma uzvar tumsu. Ziemassvētki ir
dāvanu laiks, un šis koncerts bija lieliska Ziemassvētku dāvana
visiem Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēniem un skolotājiem, visiem klātesošajiem.
Paldies par uzdāvināto svētku noskaņu mākslinieciskās pašdarbības pulciņiem un to vadītājiem, paldies koncerta idejas autorei un scenārija veidotājai ārpusskolas darba organizatorei Sandrai
Bērziņai. Prieks par visiem, kas piedalījās koncerta veidošanā – visiem, kas, lasot dzejoļus un prozu dziedot vai dejojot, ieskandināja
Ziemassvētkus.
Vija Šaicāne,
latviešu valodas skolotāja

2013. gada 18. janvāris

Atmiņas par Ziemassvētkiem sildīs
Nemanot paskrēja 1. semestra dienas,
nedēļas un mēneši. Pienāca ilgi gaidītie
Ziemassvētki. Mūsu skolā 1. – 4. klases tos
svinēja 19. decembra vakarā. Pie debesīm
mirdzēja saltas, tālas guntiņas, bet skolas
zālē bija silti, mājīgi un omulīgi. Varbūt, ka
šo gaisotni radīja pati svētku princese – eglīte, lepni iekārtojusies telpas stūrī? Varbūt tie
bija vecāku siltie smaidi un glāstošie skatieni? Bet varbūt tās bija bērnu satrauktās čalas
un brīnumu gaidošās sirsniņas?

Svētki sākās ar 1. – 4. klašu dramatiskā kolektīva „Lāsēni” iestudēto uzvedumu
„Ziemassvētki klāt!” (vadītāja Edīte Dārzniece). Pulciņā darbojas 17 skolēni, un katram bija iedalīta sava loma. Priecājāmies,
kā Krauklītis (Viesturs Laicāns) kopā ar
Mazo Raganiņu (Agate Vērīte) gāja apcie-

mot savus draugus: sniegpārsliņas (1.a,b
klašu meitenes), rūķus (1.a,b klašu zēni),
mājdzīvniekus un arī cilvēkus, pārbaudīt,
vai visi gatavojas Ziemassvētkiem. Ķeguma
skolas bērniem rūķi bija atsūtījuši apsveikuma vēstuli, kurai klāt bija pievienota nekad
neredzēta „videofilma”. Tad nu šajā „filmā”
viesi varēja redzēt, kā dejo mūsu mazie pašdarbnieki (vadītāji Evita Tabure un Andris
Miķelsons), cik skaisti dzied mūsu klašu ansambļi un 1. – 4.klašu koris (vadītāja Marija
Sprukule). Kopkoris svinīgi noskandināja
dziesmu par to, kā ciemos nāk Ziemssvētku
nakts. Un tad sākās direktora sveiciens –
sirsnīgs un jauks, uzteicot arī mūsu labākos
skolēnus. Par godprātīgu attieksmi pret mācību darbu tika sumināti: Laura Teikmane
un Tīna Kurpniece 2.klasē, Agnese Šmediņa
3.a klasē, Annija Rubīna un Dāvis Vintuks
3.b klasē, Niks Nazarovs un Jānis Pavlovs
4.klasē. Vairāki skolēni arī saņēma atzinības
rakstus par augstiem sasniegumiem kādā no
mācību priekšmetiem.
Pēc mācību darba rezumējuma un īsa
starpbrīža sākās svētku kulminācija. Un kā
Jūs domājat? Ķeguma skolā ieradās pats
Ziemassvētku vecītis ar savu rūķu saimi (vecāko klašu skolēni), kā arī ar savu palīdzi –
rotaļnieci Jogitu Pūpolu. Nu tikai sākās jaut-

ES atbalsts

Lauku atbalsta dienestā (LAD):
• 28. janvārī sākas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā
„Tūrisma aktivitāšu veicināšana” un pieteikšanās uz Kredītu
fonda aizdevumu šī pasākuma ietvaros;
• turpinās projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos „Meža
ekonomiskās vērtības uzlabošana”, „Mežsaimniecības
ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas
katastrofu radīto postījumu vietās”, „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
un “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”;
LAD informācijas tālrunis 67095000.

Koku ciršana mežā

Ir apstiprināti 2012. gada 18. decembra MK noteikumi
Nr. 935 „Noteikumi par koku ciršanu mežā”. Tie nosaka mežaudzes
minimālo un kritisko šķērslaukumu, kailcirtes cirsmu maksimālo
platību, neproduktīvas mežaudzes atzīšanas un ciršanas kārtību,
sauso, vēja gāzto, slimību inficēto, kaitēkļu invadēto vai citādi
bojāto koku ciršanas kārtību, cirsmu sagatavošanas kārtību, kā arī
galvenās cirtes caurmēra skaitliskās vērtības atbilstoši mežaudzes
pirmajam stāvam. Mežaudzēm, kuru augstums ir mazāks par
12 metriem samazinātas minimālā un kritiskā šķērslaukuma
vērtības. Veicot koku ciršanu varēs veidot atvērumus līdz
0,2 ha platībā, ja mežaudzes šķērslaukums (uz kopējo mežaudzes
platību) nesamazinās zem normatīvi noteiktā. Pilni MK noteikumi
atrodami www.likumi.lv.

Skaidras naudas darījumu deklarēšana

No 2013. gada 1. janvāra likums “Par nodokļiem un nodevām”
nosaka, ka nodokļu maksātāji katru mēnesi līdz 15. datumam
deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā

ras rotaļas un dejas! Te pa pāriem, te aplī, te
visi vienkopus – katrs tika izdancināts.
Kamēr visi ballējās, vecāki paspēja pamieloties pie pašu sarūpēta svētku cienasta
skolas ēdnīcā. Protams, arī bērni tam atrada
laiku!
Taču uzdevumi vēl nebija galā. Kad Salatēvs dalīja savas veltes, katrai klasei atkal
bija jārāda, ko māk. Ar savdabīgumu īpaši
izcēlās 2. klases priekšnesums (audzinātāja
Katrīna Rotgalve), jo bērni rādīja daudzas
un dažādas muzikālās prasmes, kā, piemēram, bungu spēlēšanu, ritma vingrinājumus,
muzikālās mīklas. Skolēni bija gandarīti par
dāsnajām saldumu pakām.
Par to liela pateicība Ķeguma novada domei! Paldies, gribas teikt arī direktora vietniecei audzināšanas darbā Sandrai Bērziņai,
pasākuma virsrežisorei Edītei Dārzniecei,
skolas ēdnīcas meitenēm, vecāko klašu rūķiem un skolotājiem, kas piedalījās priekšnesumu veidošanā un telpu noformēšanā.
Tikai visi kopā mēs varam!
Svētki patiesi bija izdevušies. Visiem būs
par ko domāt, atcerēties un sildīties atmiņās
līdz pat nākamajiem Ziemassvētkiem. Lai
veiksmīgs un labs gads visiem skolēniem,
viņu vecākiem un cilvēkiem, kas ir mums
līdzās!
Anita Brinka,
sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja

naudā veiktos darījumus, kuru summa pārsniedz 1000 latu
(līdz 31.12.2012. – 3000 latu). Skaidrā naudā veikto darījumu
deklarēšanas piemēri:
• z/s “A” no z/s „B” nopērk lopbarību par 3500 Ls. Par saņemto
preci z/s “A” samaksā skaidrā naudā vienā maksājumā. Abām
saimniecībām šis skaidrā naudā veiktais darījums ir jādeklarē
līdz nākamā mēneša 15. datumam.
• z/s “A” no z/s „B” nopērk lopbarību par 1500 Ls. Par saņemto
preci z/s “A” samaksā skaidrā naudā vienā maksājumā. Abām
saimniecībām, sākot no 2013. gada 1. janvāra, šis skaidrā
naudā veiktais darījums ir jādeklarē līdz nākamā mēneša 15.
datumam, jo darījuma summa pārsniedz 1000 Ls.
• z/s „A” no z/s „B” oktobrī nopērk tehniku par 4500 Ls
un norēķinus par tehniku veic skaidrā naudā, samaksājot
novembrī 3200 Ls, bet decembrī –1300 Ls. Ja darījums notika
2012. gadā, tad skaidras naudas deklarācija bija jāiesniedz
par novembri, jo skaidrās naudas norēķina summa pārsniedz
3000 Ls. Ja darījums notiek 2013. gadā, tad skaidras naudas
deklarācija jāsniedz gan par novembri, gan decembri, jo abi
maksājumi pārsniedz 1000 Ls.
Pienākums deklarēt skaidrā naudā veiktos darījumus attiecas
uz visiem saimnieciskās darbības veicējiem (t.sk. arī uz fiziskajām
personām, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji).
Par mazumtirdzniecībā veiktajiem pirkumiem skaidrās naudas
darījumu deklarēšanas pienākums attiecas tikai uz pircēju.
Ar 1. janvāri stājās spēkā arī norma, kas nosaka, ka nodokļu
maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību, līdz taksācijas gadam
sekojošā gada 1. februārim deklarē visus iepriekšējā gada laikā
skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, kurām
nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja viena darījuma summa
vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz 2000 Ls.
Nodokļu maksātājiem nav atļauts veikt skaidrā naudā
darījumus, kuru summa pārsniedz 10 000 Ls (neatkarīgi no tā, vai
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2013. gada 18. janvāris
darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās). Sākot
ar 2013. gada 1. janvāri, nodokļu maksātājiem nav atļauts veikt
skaidras naudas darījumus, kuru summa pārsniegs 5000 Ls. VID
informatīvais tālrunis 1898.

Traktortehnikas tehniskā apskate

„Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts
tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” kopš 2012. gada
13. novembra ieviesuši trīs vērtējumu sistēmu:
• saņemot 1. vērtējumu, tiek dota atļauja piedalīties ceļu
satiksmē, jo konstatēts sīks trūkums vai bojājums, kas tieši
neietekmē satiksmes un darba drošību,
• saņemot 2. vērtējumu, tiek dota pagaidu atļauja 30 dienas
piedalīties ceļu satiksmē līdz atkārtotai pārbaudei, jo konstatēts

2012. gada 5. decembra
Nolēma slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldības zemesgabala Rembates pag., Ķeguma
nov., platība 1,9 ha, nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām
līdz 2013. gada 31. decembrim, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas
maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pieņēma lēmumu no nekustamā īpašuma
Ķegumā, Ķeguma nov., atdalīt zemes vienību
ar platība 5418 m2, un piešķirt tai adresi.
Nolēma atzīt par starpgabalu zemes vienību
Ķegumā, Ķeguma nov., platība 1160 m2, kurai platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības
saistošajos noteikumos paredzēto minimālo
zemesgabala platību, konfigurācija nepieļauj
attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam teritorijas plānojumam un nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.
Noteikt, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”: 3. panta 2.daļas
4. punktu, pašvaldībai piekrīt un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Ķeguma novada pašvaldības
vārda zemes vienība Ķegumā, Ķeguma nov.,
platība 1160 m2; 3. panta 2. daļas 1.punktu,
pašvaldībai piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma novada pašvaldības vārda
zemes vienība Ķegumā, Ķeguma nov., platība
3920 m2.
Pieņēma lēmumu atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Tomes pag., Ķeguma nov., platība
4,0 ha.
Nolēma atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ķegumā, Ķeguma
nov., platība 2671 m2. Platības tiks precizētas
pēc robežu uzmērīšanas.
No nekustamā īpašuma Birzgales pag., Ķeguma nov., atdalīt zemes vienību, vienu ar
platību 2,61 ha, otru ar platība 7,00 ha. Atdalītajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu un
noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Pieņēma lēmumu izbeigt īres lietošanas tiesības uz dzīvokli Rembates pag., Ķeguma nov.,
ar 2012. gada 1. decembri.
Nolēma atzīt par izbeigtu ar 2012. gada
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trūkums vai bojājums, kas ietekmē apkārtējo vidi vai var
ietekmēt satiksmes drošību,
• saņemot 3. vērtējumu, atļauja piedalīties ceļu satiksmē netiek
dota, un ir jāveic pamatpārbaude, jo konstatēts bīstams trūkums
vai bojājums, kas apdraud apkārtējo vidi, cilvēka veselību,
dzīvību vai satiksmes drošību.
Noteikumi arī nosaka, ka turpmāk traktortehnikas piekabēm
jābūt aprīkotām ar diviem dzelteniem atstarotājiem uz tās
sāniem. Šādas prasības līdz šim nebija. Tāpat noteikumi ievieš
traktortehnikas un to piekabju riepu protektora minimālo
pieļaujamo dziļumu, kas spēj nodrošināt riepu saķeri ar ceļa
segumu. Pilni MK noteikumi atrodami www.likumi.lv.

1. decembri vienu telpu nomas līgumu.
Pieņēma lēmumu iegādāties nekustamā īpašuma Ķegums, Ķeguma nov., zemes vienību
ar platību 5418 kv.m.), rekreācijas teritorijas
izveides vajadzībām (gājēju celiņu izveide, teritorijas apgaismošana, zaļas zonas ierīkošana,
uzturēšana).
Nolēma piešķirt naudas balvu invalīdu grupas vadītājai 66.67 Ls (sešdesmit seši lati 67
sant.) no pašvaldības budžeta.
Pieņēma lēmumu izbeigt 2012. gada 11. septembra Dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov.,
½ no telpas Nr.3 (istabas) īri. Un slēgt vienošanos pie 2012. gada 23. jūlija Dzīvojamās
telpas īres līguma ar dzīvokļa Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov., telpas Nr.3(istabas)
īrnieci par izīrējamās platības maiņu no 7,2 m2
uz 14,4 m2.
Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no uzņēmuma Ķeguma novadā, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu Rembates pagastā, Ķeguma novadā, piedziņu vēršot
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. Piedzīt
bezstrīdus kārtībā divus nekustamā īpašuma
nodokļa parādus Tomes pagastā, Ķeguma novadā, ½ domājamo daļu, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.
Nolēma ievēlēt Ķeguma novada domes Finanšu komitejas un Tautsaimniecības komitejas sastāvā deputāti Benitu Šteinu.
Pieņēma lēmumu par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, noziedzīga nodarījuma atklāšanā un noziedznieku aizturēšanā, prēmēt pašvaldības policijas kārtībnieku Juriju Matrosovu
un Arti Munduru, katram izmaksājot prēmiju
75 Ls (septiņdesmit piecu latu) apmērā.
Nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu
zemes gabalam Rembates pag., Ķeguma nov.
Projekts īstenojams četru gadu laikā pēc Ķeguma novada domes izdota administratīvā akta
par Projekta apstiprināšanu. Ja minētajā laika
posmā tiek grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi izvērtējams zemes ierīcības projekts. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie
zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā. Lēmums
stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu

T.Vaļevko,
Lauku attīstības konsultants

var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā.
Nolēma pirmajai zemes vienībai ar platību
6,55 ha piešķirt nosaukumu un noteikt zemes
gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Otrajai zemes vienībai ar platību 1,92 ha, saglabāt adresi ar zemes gabala lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība. Lēmums stājas spēkā ar
tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā.

2012. gada 19. decembra

Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu 100 LVL
(viens simts latu) apmērā biedrībai „Latvijas
Politiski represēto apvienība”, Ogres nodaļas konferences rīkošanai ar pārskaitījumu
pēc piestādītā rēķina no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīdus kārtībā
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu Ķegumā, Ķeguma novadā,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no uzņēmuma nekustamā īpašuma nodokļa parādu
par nekustamo īpašumu Ķegumā, Ķeguma
novadā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Piešķīra naudas balvu personai par nesavtīgu
darbu bērna invalīda socializēšanai sabiedrībā.
Anulē ziņas par divu personu deklarēto
dzīvesvietu.
Nolēma izbeigt Zemes nomas līgumu, kas
2008. gada 13. martā noslēgts par zemes gabala
900 kv.m platībā nomu, ar 2013. gada 1. janvāri. Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes gabala 900 kv.m platībā, kas ir nekustamā īpašuma
Ķegumā, daļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar
mērķi pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, ar 2013.gada 1. janvāri līdz 2013. gada
31. decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes
nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu
1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības plus
PVN. Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks.
Nolēma izbeigt Zemes nomas līgumu, kas

2013. gada 18. janvāris
2007. gada 29. martā, noslēgts par zemes vienības ar platību 304 kv.m, nomu, ar 2012. gada
1. decembri.
Pieņēma lēmumu atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 18,00 ha.
Nolēma atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi Ķeguma novada Rembates pagasta
nekustamajam īpašumam. No zemes vienības
ar platību 18,10 ha, atdalīt aptuveni 0,25 ha
lielu platību vietējā ceļa izbūves vajadzībām.
Platības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas
brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša
laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā
rajona tiesā.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturto
daļu pašvaldībai piekrīt un uz Ķeguma novada domes vārda zemesgrāmatā ierakstāmi trīs
apbūvēti lauku apvidus zemes gabali. Saskaņā
ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļu pašvaldībai piekrīt un uz Ķeguma novada domes vārda
zemesgrāmatā ierakstāmi deviņi neapbūvēta
lauku apvidus zemes gabali. Lēmums stājas
spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās
brīža Administratīvajā rajona tiesā.
Pieņēma lēmumu pagarināt 2009. gada 29.
decembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu, noslēgtu par pašvaldības dzīvokļa Birzgales pagastā, Ķeguma novadā., īri līdz 2013.
gada 31. decembrim, nosakot īres maksas peļņas daļu 0,02 Ls/kv.m. Īrnieks papildus īres
maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Nolemj izteikt Ķeguma novada domes 2012.
gada 4. jūlija sēdes lēmuma „Par piedalīšanos
projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam „Ķeguma pludmales
labiekārtošanas II kārta”” 1.punktu šādā redakcijā: „Piedalīties PPPB „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Zivsaimniecības fonda LEADER pieejas īstenošanas
izsludināto projektu konkursā rīcībā 3.1. „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ar projekta iesniegumu
„Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta”

PATEICĪBA
Sirsnīgs paldies Jānim Cinītim par
skaisto egli Ķeguma baznīcā.
Mīļa pateicība ansamblim „Kvēlziedi”
un diriģentam Gunāram Jēkapsonam par
jauko dziedājumu Ziemassvētkos. Liels
paldies visiem ļaudīm, kuri ziedoja un
bija ieradušies uz svētku dievkalpojumu.
Sirsnīga pateicība Silvijas Gruntes
ģimenei par dāvāto medu.

Lai Dieva svētība Jums visiem!

Mācītājs un Ķeguma draudze

par kopējo summu 26859,19 LVL (divdesmit
seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi
lati 19 sant.) un iesniegt projekta iesniegumu
finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldē. Izteikt Ķeguma novada domes 2012.
gada 4. jūlija sēdes lēmuma „Par piedalīšanos
projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam „Ķeguma pludmales
labiekārtošanas II kārta”” 2.punktu šādā redakcijā: „Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma
novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu
25% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām 5000,00 LVL (pieci tūkstoši lati 00
sant.) apmērā, kā arī papildus nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta neattiecināmajām izmaksām 6859,19 LVL (seši tūkstoši
astoņi simti piecdesmit deviņi lati 19 sant.)
apmērā.”
Pieņēma lēmumu atļaut Ķeguma novada
domes deputātei Benitai Šteinai savienot Ķeguma novada domes deputāta pienākumus ar
Lielvārdes novada pašvaldības Teritorijas plānotāja amatu un Būvvaldes locekles amata pienākumiem.
Nolēma nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai Ķeguma novada Teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam 1.redakciju un Stratēģiskās ietekmes uz vidi projektu
(turpmāk tekstā – Ķeguma novada teritorijas
attīstības plānošanas dokumenti). Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2013. gada 3.
janvāra līdz 2013. gada 13. februārim. Noteikt,
ka publiskās apspriešanas laikā ar izstrādātajiem Ķeguma novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties Ķeguma
novada domē, Birzgales pagasta pārvaldē un
Rembates pagasta pārvaldē iestāžu darba laikā,
un Ķeguma novada mājas lapās www.kegums.
lv un www.birzgale.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus Ķeguma novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
papildināšanai: fiziskām personām – norādot
vārdu, uzvārdu dzīvesvietas adresi, juridiskām
personām – norādot nosaukumu, reģistrācijas
numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, iesniegt Ķeguma novada domē, Birzgales
pagasta pārvaldē un Rembates pagasta pārvaldē iestāžu darba laikā, kā arī sūtot uz e-pasta
adresi: dome@kegums.lv līdz 2013. gada 13.

februārim. Publiskās apspriešanas sanāksmes
organizēt:
2013. gada 26. janvārī:
plkst. 11:00 Birzgales Tautas namā;
plkst. 14:00 Tomes Tautas namā;
plkst. 17:00 Rembates pagasta pārvaldē;
2013. gada 29. janvārī plkst. 19:00 Ķeguma
Tautas namā.
Pieņēma lēmumu atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi, vienlaikus ar detālplānojumu
veicot būvprojektēšanu atbilstoši būvniecību
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
Apstiprināt darba uzdevumu Ķeguma pilsētas
nekustamajiem īpašumiem Ķeguma prospekts
4 teritorijas daļai, Liepu alejas 1C, Ķeguma
prospekts 2, Ķeguma prospekts 2B, Starpgabals, teritorijas detālplānojuma izstrādei. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona
tiesā.
Nolēma par publiskās un privātās partnerības procedūru noteikt: koncesijas procedūru –
konkurss bez pretendentu atlases. Par publiskā
partnera pārstāvi noteikt:
Ķeguma novada domes priekšsēdētāju Robertu Ozolu. Par pārstāvjiem koncesijas procedūras komisijā noteikt: Ķeguma novada
pašvaldības izpilddirektora vietnieku Edgaru
Kozlovu; Ķeguma novada pašvaldības darba
aizsardzības speciālisti Lolitu Liepu. Koncesijas līguma termiņu paredzēt – 10 gadus no
tā noslēgšanas dienas. Noteikt par pienākumu
uzraudzīt koncesijas procedūras īstenošanu
Ķeguma novada domes priekšsēdētāju Robertu
Ozolu. Uzsākt koncesijas procedūras īstenošanu sākot no 2013. gada 10. janvāra.
Pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 21.11.2012. saistošajos noteikumos
Nr. 16 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2012.gadam””. Noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Nolēma piešķirt Ķeguma novada domes
priekšsēdētāja vietniekam Raivim Ūzulam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma par 2012.gadu
vienu kalendāro nedēļu, sākot ar 2012. gada
27. decembri.

Mūžībā aizgājuši

PATEICĪBA
Sirsnīgs paldies visiem Ķeguma komercnovirziena skolas labajiem gariņiem, kā
arī Ķeguma sociālajam dienestam par
bagātīgi sarūpētajām Ziemassvētku
pārtikas pakām.
Elga Salmiņa

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
Irēna Dreimane
dzimusi 1927.g.

Pāvels Devels
dzimis 1956.g.

Valentīna Kudrjavceva
dzimusi 1923.g.
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2012. gada 18. janvāris

PATEICĪBA
Tomes tautas nams un Tomes sieviešu
biedrība „Ābele” izsaka lielu paldies
čaklajiem rūķiem, kas adīja, tamborēja,
šuva, gatavoja ielūgumus, cepa, sagatavoja izrādi, rotaļas un radošās darbnīcas, kā arī palīdzēja ar materiāliem, lai
Tomes bērniem (vecumā līdz 8 gadiņiem)
sagādātu Ziemassvētku dāvaniņas.

Paldies:

Dacei Cinītei, Zentai Krupenkinai, Ilzei
Rumpei, Ingrīdai Freimanei, Velgai
Zagorskai, Neldai Sniedzei, Lilitai
Šlomakai, Ilonai Ofmanei, Initai
Zārbergai, Sarmītei Pugačai, Jeļenai
Čerkesai, Sandrai Cakulei, Vēsmai
Beikmanei, Viesturam Teicānam un
Rutai Zaumanei

Dievs mīlestību dāvā cilvēkiem
Caur citu – tiem līdzīgo – sirdīm
Kā mirdzošu debesu rasu
Un brīnumus Savus Viņš dara
Tik daudzreiz ar cilvēku rokām.

Rembates t/n 1. februārī
plkst. 17:00

kino seanss bērniem
Ieeja bezmaksas

Informācija: tālr. 29321083 – Sanita

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

• iepērk metāllūžņus
• iepērk transporta līdzekļus
• norakstām, utilizējam a/m
• konstrukciju demontāža, izvešana

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

PRIVĀTSLUDINĀJUMI
Pārdodu medu. Tālr. 26182284
Atdodu 2 Rimi maisus ar drēbītēm labā
stāvoklī. Derēs puisītim no 0 – 6. mēnesim.
Atrodas Ķegumā. Tālr. 29824907
Vēlos iegādāties bērnam ragavas ar atzveltni.
Varbūt kādam ir saglabājušās PSRS laika. Tālr.
29824907.

Ķeguma Tautas nams izsludina
pieteikšanos konkursam, kurā nav
vecuma un talantu ierobežojumi.

„Ķeguma novada talants 2013”
Konkurss dos lielisku iespēju novērtēt
un apbalvot mūsu Ķeguma novada
talantus. Pašiem dalībniekiem būs
iespēja parādīt savas prasmes un tās
pilnveidot.
Gaidām Jūsu pieteikumus līdz
20. februārim.
Pieteikumus varat sūtīt elektroniski Dacei
Māliņai e-pasts: dace.malina@kegums.lv vai
ienest tos personīgi Ķeguma tautas namā.
Pieteikumā norādiet savu vārdu, uzvārdu,
kontaktinformāciju, vecumu un Jūsu talantu.

Jaunais IESVĒTES MĀCĪBU nodarbību
cikls ir iesācies
2013. gada 11. janvārī
Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā
baznīcā
Uz nodarbībām piektdienu vakaros
plkst. 19:00 ir mīļi aicināti visi, kuri vēlas sakārtot savas attiecības ar Dievu,
meklē atbildes uz saviem dzīves jautājumiem, vēlas kristīties, iesvētīties,
kļūt par krustvecākiem vai laulāties vai
varbūt vienkārši šajās vakara nodarbībās padomāt par sevi un savu dzīvi.
Nodarbības vadīs Ķeguma un
Lielvārdes evaņģēliski luterisko
draudžu mācītājs Ingus Dāboliņš

12. februārī plkst. 14:00
Ķeguma tautas namā
Ķeguma novada pensionāru
biedrības gada pārskata sapulce:

1) atskaite par 2012. g. darbu,
2) vēlēšanas,
3) 2013. gada darba plāns, kā arī dažādi
jautājumi.

Lūdzam visiem aktīvi piedalīties.

Rembates tautas namā
16. februārī plkst. 21:00
kafejnīcas vakars.
Par mūziku rūpēsies grupa

“Sikspārņi “
Ieejas maksa 2.00 Ls

Tomes tautas nams
27. februārī organizē braucienu uz

Dailes teātra izrādi

„Vau!!!”

„Sapņu komanda 1935”
Ķeguma Tautas namā 8.02.13 plkst. 20:00
Birzgales Tautas namā 9.02.2013 plkst. 13:00
Rembates Tautas namā 9.02.2013 plkst. 19:00
Tomes skolas telpās 16.02.2013 plkst. 13:00
Ieejas maksa 1.70 Ls

7. februārī
Ķeguma tautas namā plkst. 13:00

„Brauc droši, atbildīgi un
bez bailēm 2013”
(ar oriģinālnosaukumu
“Parastais vājprāts ikdienā”)

Biļešu cena – 6 Ls, transports – 2.50 Ls

Izbraukšana no Ķeguma plkst. 17:00
Rezervēt biļetes,
zvanot pa tālr. 27843230
Samaksāt līdz 5. februārim

Iespēja nokārtot velosipēda vadītāja
apliecību Ķeguma novada iedzīvotājiem.
Pierakstīties lūgums līdz 5.02.2013
Ķeguma tautas namā vai
pa tālr. 22010300.
Viss, kas no Jums tiks prasīts būs
fotogrāfija un personu apliecinošu
dokuments, kā arī zināšanas CSDD
velosipēdu braukšanas noteikumos.

