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ATVĒRTI DIVI KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRI
Ķeguma novada pašvaldībā izveidoti divi klientu apkalpošanas centri (Ķegumā un Birzgalē), 
lai novada iedzīvotāji pašvaldības pakalpojumus varētu saņemt ātri, ērti un neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Iedzīvotājam, lai iesniegtu iesniegumu vai saņemtu 

informāciju, vairs nav jādodas uz konkrētās pašvaldības 
pārvaldi, kurā viņš ir deklarēts, šobrīd to var izdarīt abos klientu 
apkalpošanas centros.

Iestādes, kuru sniegtos pakalpojumus apkalpo Valsts un 
pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros:

• Ķeguma novada pašvaldība,
• Nodarbinātības valsts aģentūra,
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,
• Uzņēmumu reģistrs,
• Valsts zemes dienests,
• Valsts ieņēmumu dienests,
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
• Valsts darba inspekcija,
• Lauku atbalsta dienests.  turpinājums 7.lpp.

 turpinājums 6.lpp.

15.februārī plkst.17.30 Ķeguma tautas namā aicinām iedzīvotājus uz tikšanos ar Ķeguma novada domes 
pārstāvjiem, deputātiem, iestāžu vadītājiem un speciālistiem. Uzklausīsim Ķeguma novada domes priekšsēdētāja un 

vadītāju atskaites par 2017.gadā paveikto, izpilddirektora ziņojumu par plānotajiem darbiem 2018.gadā, 
kā arī tikšanās noslēgumā būs iespēja uzdot jautājumus un diskutēt ar speciālistiem.

Ķeguma novada pašvaldība kā viens no sadarbības partneriem 
ir iesaistījusies projektā „Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju 
iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas 
simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā”. Projekta ietvaros 
tiks veikta dabas un kultūrvēsturisko objektu apzināšana Ogres 
upes ielas teritorijā un attiecīga velomaršrutu un ūdenstūrisma 
maršruta izstrāde, dabas un kultūrvēsturisko objektu norāžu 
izvietošana, sakopšanas talku organizēšana izvēlētajās dabas 
objektu teritorijās, kā arī informatīvi pasākumi un radoši plenēri.
Aicinām iedzīvotājus atsaukties un palīdzēt atklāt dabas un 
kultūrvēsturiski nozīmīgas vērtības, ko uzskatām par īpašām 
Ķeguma novadā, īpaši Ogres upes ielejas un Daugavas krastos, 

AICINA IEDZĪVOTĀJUS ATSAUKTIES UN PALĪDZĒT 
ATKLĀT DABAS UN KULTŪRVĒSTURISKI NOZĪMĪGAS 
VĒRTĪBAS ĶEGUMA NOVADĀ
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NOVADA DOMES SĒDES

Ķeguma novada dome 2018.gada janvārī:
Pieņēma saistošos noteikumus „Par Ķeguma novada pašvaldības 

2018.gada budžetu” un saistošos noteikumus „Grozījumi Ķeguma 
novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””.

Apstiprināja Ķeguma novada NVO atbalsta fonda projektu 
pieteikumu vērtēšanas komisijas izvērtētos un fi nansējuma 
saņemšanai izvirzītos projektu pieteikumus 1.5.1. un 1.5.2. 
aktivitātēm 4373,60 EUR saskaņā ar vērtēšanas komisijas 
protokolu Nr.1/2018. 

Apstiprināja Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu (VPII) 
„Gaismiņa” un „Birztaliņa” darba režīmu 2018.gada vasaras 
mēnešos.

Atbrīvoja Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieku 
Pāvelu Kotānu no Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas locekļa pienākumu pildīšanas un ievēlēja Imantu 
Smirnovu Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un sporta 
komitejā.

VPII „Gaismiņa” darba režīms 2018.gada vasaras mēnešos:
Laiks Darba režīms
04.06.2018. – 17.08.2018. VPII „Gaismiņa” strādā ņemot vērā 

faktisko bērnu skaitu
(apvienotās grupiņas)

no 20.08.2018. Strādā visas grupiņas

VPII „Birztaliņa” darba režīms 2018.gada vasaras mēnešos:
Laiks Darba režīms
04.06.2018. – 29.06.2018. VPII „Birztaliņa” strādā ņemot vērā 

faktisko bērnu skaitu, diennakts 
grupa – ja būs pieprasījums

02.07.2018. – 17.08.2018. VPII „Birztaliņa” nestrādā
20.08.2018. – 24.08.2018. Strādā divas jaukta vecuma grupas
27.08.2018. – 31.08.2018. VPII „Birztaliņa” strādā ņemot vērā 

faktisko bērnu skaitu, diennakts 
grupa, ja būs pieprasījums

APSTIPRINĀTI PROJEKTU PIETEIKUMI 
NVO PROJEKTU KONKURSĀ

Ar mērķi veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma 
novadā, fi nansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko 
organizāciju (turpmāk tekstā NVO) sabiedriskās aktivitātes, 
Ķeguma novada dome jau no 2013.gada izsludina projektu 
konkursu. 2017.gada nogalē tika saņemti 7 pieteikumi 1.5.1. 
aktivitātei, kas paredz NVO darbības nodrošināšanu – līdz 150 
euro kalendārajā gadā un 8 pieteikumi 1.5.2. aktivitātei, kas 
paredz atbalstīt sabiedriskās aktivitātēs (pasākumus, lekcijas, 
kursus, ekskursijas u.c.) Ķeguma novada iedzīvotājiem – 90% 
apmērā no pieteikuma summas, bet ne vairāk kā 430 euro.

2018.gada 17.janvāra domes sēdē deputāti apstiprināja 
atbalstāmos projektus. 1.5.1.aktivitātē NVO darbības 
nodrošināšanai, par kopējo summu 1028,60 EUR:

1. Biedrība „STARPTAUTISKAIS SOROPTIMISTU 
KLUBS OGRE-ĶEGUMS” – 150 EUR;

2. Biedrība „GTK BIRZGALE” – 150 EUR;
3. Biedrība „Ķeguma novada pensionāru biedrība" – 150 

EUR;
4.Biedrība „JADARA” – 150 EUR;
5. Biedrība „Tomes sieviešu klubs „Ābele”” – 150 EUR;
6. Biedrība „Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis”” – 

149,48 EUR;
7. Biedrība „SIEVIEŠU KLUBS „ĶEGUMA 

SAULESPUĶES”” – 129,12 EUR.

1.5.2. aktivitātē sabiedriskām aktivitātēm Ķeguma novada 
iedzīvotājiem, par kopējo summu 3345 EUR: 

1. Biedrība „STARPTAUTISKAIS SOROPTIMISTU 
KLUBS OGRE-ĶEGUMS” – 430 EUR (Starptautiskās bērnu 
aizsardzības dienas atzīmēšana, kuras ietvaros tiks sveikti 
iepriekšējā gadā Ķegumā un Rembatē dzimušie bērni).

2. Biedrība „GTK BIRZGALE” – 430 EUR (Galda tenisa 
nometne Ērberģē Birzgales pagasta bērniem. Nometne paredzēta 
vasarā 6 diennaktis, nodrošinot ēdināšanu, naktsmītnes un sporta 
nodarbības).

3. Biedrība „Ķeguma novada pensionāru biedrība” – 430 
EUR (Senioru sabiedrisko aktivitāšu dažādošana ar sadraudzības 
pasākumiem, sporta aktivitātēm rokdarbu izstādes organizēšanu, 
pieredzes apmaiņas ekskursijām un dalību valsts svētkos, un 
Latvijas simtgades pasākumos).

4. Biedrība „JADARA” – 430 EUR (Hormonu jogas 
nodarbības sievietēm, kas palīdz nostiprināt ķermeni, rast iekšējo 
mieru un harmoniju un pieredzes apmaiņas brauciens, lai tiktos ar 
Latvijas veiksmīgajām sieviešu organizācijām).

5. Biedrība „Birzgales pensionāru biedrība „Viršu laiks”” 
– 430 EUR (Pasākumi Birzgales pagasta iedzīvotājiem un 
senioriem – „Veselības ābecīte senioriem” ar uztura speciālistu 
un teorētiskās un praktiskās nodarbības „Audīsim bez stellēm” 
iespēja iemācīties aust bez stellēm). 

6. Biedrība „Tomes sieviešu klubs „Ābele”” – 430 EUR 
(Pasākumu organizēšana ģimenēm ar bērniem – Ziemassvētku 
pasākums, Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas atzīmēšana, 
kurā tiek sveikti jaundzimušie bērni Tomē).

7. Biedrība „Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis”” 
– 405 EUR (Koncertēšana vidējās paaudzes deju kolektīvu 
sadraudzības, labdabības koncertos, deju nometnēs un festivālos, 
kā arī citos pasākumos).

8. Biedrība „SIEVIEŠU KLUBS „ĶEGUMA 
SAULESPUĶES”” – 360 EUR (Semināra organizēšana 
sievietēm, kas vērsts uz dzīves kvalitātes paaugstināšanu un 
veselības veicināšanu, un pieredzes apmaiņas brauciens ar citām 
NVO Latvijā).

Dace Soboļeva,
Projektu koordinatore
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17.janvārī Ķeguma novada domes 
sēdē deputātu vairākums atbalstīja 
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2018.gadam. „Par” balsoja: I.Zemnieks, 
I.Smirnovs, K.Reķis, R.Reinsone, 
O.Meiris, V.Pastars, T.Vaļevko, 
D.Māliņa, savukārt „pret” balsoja: 
K.Rūde, V.Samohins, R.Ūzuls, R.Ozols, 
G.Vērītis un V.Teicāns.

2018.gadā budžetā paredzētas 
vairākas prioritātes, kas šogad tiks 
īstenotas – autobusu stāvvietas izbūve 
pie Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas, Ķeguma kapu digitalizācija, 
detālplānojuma izstrāde Ķegumā 
(Ķeguma prospekts 2 un 4), remontdarbi 
bāriņtiesas un sociālā dienesta telpās, 
VPII „Gaismiņas” piebūves celtniecība, 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
galvenās ieejas remonts un uzbrauktuves 
ierīkošana, autobusu iegāde, vairāku 
ēku remontdarbi Birzgalē, gājēju celiņa 
bruģēšana uz Birzgales pamatskolu, 
projekta izstrāde sporta zālei SAC 
„Senliepas” paplašināšanai, specializētā 
transportlīdzekļa pielāgošana ratiņkrēslu 
izmantošanai, ielu asfaltēšana Rembatē, 
videonovērošanas kameru uzstādīšana 
Ķeguma novadā, Rīgas ielas 12 un 
Ogres ielas rekonstrukcijas Ķegumā, 
apgaismojuma kabeļu nomaiņa Smilšu 
un Oškalna ielā Birzgalē, Ķeguma 
dzeramā ūdens sūknētavas izveide, kā arī 
operatīvā transporta iegāde pašvaldības 
policijas vajadzībām un ielu asfaltēšana 
Rembatē.

2017.gada 29.novembrī spēkā stājās 
jaunais „Ķeguma novada pašvaldības 
nolikums”, kas paredz vairākas būtiskas 
izmaiņas, tajā skaitā, strukturālās – 
tikušas pārstrukturētas vairākas iestādes 
un Ķeguma novada pašvaldības 
administrācija, kuru vada izpilddirektors, 
tā sastāv no: domes speciālistiem, 
juridiskās nodaļas, grāmatvedības un 
fi nanšu nodaļas, attīstības nodaļas, 
komunālās nodaļas, Ķeguma novada 
būvvaldes, Klientu apkalpošanas centra, 
pašvaldības policijas, Ķeguma dienas 
centra. Kopš nolikuma apstiprināšanas 
atsevišķas iestādes ir: Ķeguma novada 
Dzimtsarakstu nodaļa, Ķeguma 
novada Sociālais dienests, Ķeguma 
novada VPII „Gaismiņa”, Ķeguma 

komercnovirziena vidusskola, Ķeguma 
novada bāriņtiesa, Ķeguma tautas nams, 
SAC „Senliepas”, Ķeguma novada 
bibliotēka ar struktūrvienībām – Ķeguma 
novada bibliotēkas Tomes bibliotēka un 
Ķeguma novada Rembates bibliotēka, 
kā arī atsevišķas iestādes ir Ķeguma 
novada Birzgales Dzimtsarakstu 
nodaļa, Birzgales pamatskola, Birzgales 
mūzikas skola, Ķeguma novada 
Birzgales bibliotēka, VPII „Birztaliņa”, 
Birzgales pagasta pārvalde, kas sastāv 
no: komunālās nodaļas, Birzgales 
muzeja „Rūķi” un Birzgales tautas 
nama. Ķeguma novada Tomes pagasta 
pārvalde sastāv no: Tomes dienas centra, 
Ķeguma novada muzeja un Tomes tautas 
nama. Strukturāli atsevišķa iestāde ir arī 
Rembates pagasta pārvalde.

Ņemot vērā apstiprināto nolikumu, 
visu iestāžu vadītāji veica budžeta 
pieprasījumus, kas galvenokārt tika 
iekļauti budžetā. Ķeguma novada 
pašvaldības budžets sastāv no 
pamatbudžeta un speciālā budžeta. 
Budžeta kopējā summa, kopā ar 
aizņēmumiem un speciālā budžeta 
līdzekļiem, sastāda kopbudžetu 9 305 
489 EUR. Kopbudžeta īpatsvars uz 
vienu novada iedzīvotāju ir 1 598 EUR. 
Speciālais budžets 2018.gadā plānots 345 
008 EUR apmērā, ko veido dabas resursu 
nodokļa ieņēmumi 20 000 EUR apmērā, 
autoceļu uzturēšanai paredzētā valsts 
dotācija 168 743 EUR un atlikums no 
iepriekšējā gada 117 446 EUR apmērā.

Ķeguma novada pašvaldības 2018.
gada kopbudžeta izdevumi plānoti 
9 265 090 EUR apmērā un sastāv no 
pamatbudžeta un speciālā budžeta 
izdevumiem (attiecīgi 8 953 028 EUR un 
312 062 EUR).

Lielākā nozares daļa pašvaldības 
izdevumos tiek piešķirta izglītībai – 
31% līdzekļu no kopbudžeta (2 857 221 
EUR), ieskaitot valsts mērķdotācijas 
pedagogu darba algām 2018.gada 
astoņiem mēnešiem (janvāris – augusts).

Sociālā aizsardzība aizņem 20% 
no novada budžeta izdevumu daļas, 
pavisam 1 808 388 EUR. Sociālā 
dienesta budžets kopā ir 250 498 EUR 
(iekļaujot sociālos pabalstus), sociālās 
aprūpes centra „Senliepas” budžeta 

izdevumi plānoti 1509 747 EUR apmērā 
un Ķeguma novada bāriņtiesas izdevumi 
48 443 EUR apmērā. Sociālie pabalsti 
Ķeguma novada iedzīvotājiem 2018.
gadā plānoti kopsummā 123 960 EUR, 
kas ir 7% no kopējā nozarei paredzētā 
fi nansējuma. 2018.gadā ir saglabāti visi 
iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu 
un pakalpojumu veidi, kā arī ņemtas 
vērā izmaiņas maznodrošināto statusa 
iegūšanai un pabalstu apjomam. Šajā 
budžeta sadaļā iekļauts arī nodarbinātības 
pasākumu fi nansējums 29 821 EUR 
apmērā. Ķeguma novada pašvaldība 
arī 2018.gadā plāno piešķirt dažādus 
sociālos pabalstus un bērnu dzimšanas 
pabalstus, kuru apmēru ietekmē deklarētā 
dzīvesvieta, bērnu skaits ģimenē u.c. 
faktori.

Sabiedrisko kārtību un drošību 
Ķeguma novadā nodrošina pašvaldības 
policija. 2018.gadā iedzīvotāju 
izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās 
kārtības uzturēšanai, pārkāpēju 
aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, 
sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzībai, 
plānots izlietot 60 770 EUR.

2018.gadā pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai Ķeguma 
novada pašvaldības budžetā plānots 
fi nansējums ir 1 722 812 EUR apmērā.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu 
daļā tiek plānota aizņēmumu summa, 
ko paredzēts aizņemties pašvaldības 
investīciju projektu īstenošanai 
kārtējā gadā, kā arī attiecīgi plānotiem 
izdevumiem. Izdevumu daļā tiek plānoti 
arī nepieciešamie līdzekļi iepriekšējos 
periodos uzņemto saistību izpildei, 
tajā skaitā, pamatsummas atmaksai 
un procentu maksājumiem. 2017.gada 
31.decembrī pašvaldības kredītsaistību 
apjoms ir 7 965 694 EUR, tai skaitā, 
pašvaldības aizņēmumi par kopējo 
summu 6 566 642 EUR un galvojumi par 
kopējo summu 1 399 052 EUR. Kopējais 
2018.gada saistību apjoms attiecībā 
pret gada plānotajiem pamatbudžeta 
ieņēmumiem ir 9%. 2018.gada budžetā 
plānots ņemt aizņēmumu 2 343 382 EUR 
apmērā.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

2018.GADA ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
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DEPUTĀTU VIEDOKĻI PAR 2018.GADA BUDŽETU
Pēc budžeta apspriešanas visiem 

deputātiem rakstiski tika uzdots jautājums – 
kā vērtējat 2018.gada budžetu. Piedāvājam 
ielūkoties iesūtītajās atbildēs:

Imants Smirnovs (Jaunā konservatīvā 
partija):

2018.gada budžets ir liela un rūpīga 
darba rezultāts, kas vainagojies ar 
ievērojamu investīciju projektu pieaugumu 
apmēram 3 000 000 EUR apmērā, ko 
pašvaldība realizēs 2018.gadā un, kas dažu 
projektu gadījumā, būs sākums lielākām 
investīcijām 2019.gadā. Tāpat paredzēta 
ievērojama transporta vienību skaita iegāde, 
kas ļaus netērēt nelietderīgi izdevumus vecu 
transportlīdzekļu remontam. 

2018.gads – pārmaiņu gads. 2017.gada 
beigās dome apstiprināja Ķeguma novada 
pašvaldības nolikumu un struktūru, kas 
paredz izmaiņas pārvaldes, komunālās 
saimniecības un kultūras jomā. Tam arī 
nepieciešams papildus fi nansējums, taču 
izmaiņas nesīs darba efektivitāti un uzdevu-
mu izpildes kvalitātes paaugstināšanos.

Liela vērība budžetā pievērsta atalgojuma 
jomai. Ievērojot likumdevēju prasību 
palielināt minimālo algu, tā tika palielināta 
ne tikai minimālās algas saņēmējiem, 
kas šajā gadījumā ir lielākie ieguvēji, 
bet proporcionāli tika palielinātas visas 
algas – vidēji par 6%, kas cita starpā, ļaus 
saglabāt pašvaldības struktūrās strādājošo 
ieinteresētību palikt darbā Ķeguma 
pašvaldībā.

Protams, algu jautājumam 2018.gadā 
jāpievērš lielāka uzmanība. Nepieciešama 
katra darbinieka darba un atalgojuma 
novērtējums, izveidojot īpašu vērtēšanas 
sistēmu, jāveic šāds novērtējums un 
nākamajā – 2019.gada budžetā jāparedz 
jaunie algu apjomi. Papildus jāpievērš 
uzmanība darbinieku atalgojumam 
komisijās un darba grupās – precīza laika 
uzskaite, darba lietderība, izslēdzot funkciju 
dublēšanos.

Liela budžeta daļa paredzēta izglītības 
jomai, kultūrai, simtgades projektiem. Tas ir 
apsveicami.

Apstiprinātais budžets neparedz 
lielu naudas līdzekļu pārpalikumu gada 
beigās, taču paredzamo nekustamo 
īpašumu pārdošana, mežu un citu īpašumu 
apsaimniekošana, pašvaldības pakalpojumu 
cenu paaugstināšana SAC, efektīvāka 
saimniekošana un fi nanšu disciplīna, ļaus 
sekmīgi pabeigt fi nanšu gadu un palielināt 
prognozējamo pārpalikumu, palielinot 
budžeta stabilitāti.

Kristaps Rūde (neatkarīgais deputāts):
2018.gadā apstiprināto Ķeguma novada 

pašvaldības budžetu, amatu atalgojumu, 
līgumdarbu apmaksu un tā izveides sistēmu, 
es vērtēju kritiski. Jaunizveidoto pašvaldības 
iekšējās pārvaldes struktūru vērtēju kā 
neefektīvu, jo izmaiņas nav veiktas, 
balstoties uz labas pārvaldības principiem. 

Pirms vēlēšanām mēs nācām ar 
uzstādījumu – pārmaiņas! Solījām veikt 
auditu, lai pārliecinātos par kopējo situāciju, 
optimizēt un padarīt efektīvu pašvaldības 
iekšējās kārtības sistēmu visās pozīcijās. 
Par nožēlu, nekas no tā līdz šim brīdim nav 
paveikts.

Tiek likvidēta Kultūras un sporta 
pārvalde, bet pienākumi, atbildības sfēras 
un amatalgas paliek nemainīgas. Likvidē 
izpilddirektora vietnieka amata vietu, lai 
to pārliktu uz jaunizveidoto Komunālo 
nodaļu (iepriekš – Saimniecības nodaļa), kur 
izpilddirektora vietnieks ieņems Komunālās 
nodaļas vadītāja amata vietu, bet bijušais 
Saimniecības nodaļas vadītājs tagad būs 
Komunālās nodaļas vadītāja vietnieks. Algas 
nemainīgas, dažās pozīcijās pat pieaugums. 
Efektivitāte? Maz ticams. Manuprāt, tas 
ir pašsaprotami jau pašā sākumā, ka šādas 
izmaiņas neliecina par pārmaiņām. Tas 
taču ir skaidrs, ka visu šo laika posmu bija 
jāpieprasa atbildība gan no izpilddirektora 
vietnieka, gan saimniecības nodaļas vadītāja, 
gan Kultūras un sporta pārvaldes u.c. 
pozīcijām, kuras skārušas izmaiņas, kuras 
var skaidrot kā formālas.

Ja raugāmies tālāk, tad var saskatīt, 
ka speciālistiem ar pietiekoši nozīmīgu 
atbildību ir nevienmērīgas amata algas, 
proti, viens speciālists saņem pāri tūkstotim, 
savukārt cits, zem septiņi simti eiro. Nav 
izprotama šāda sadale. Jaunizveidotajām 
nodaļām ir vadītāji un vietnieki, bet ir 
nodaļas, kurās speciālistu skaits nepārsniedz 
trīs cilvēkus, vai ir pavisam neliels. Tā ir 
valsts līmenī pastāvoša problēma, proti, 
tā vietā, lai padarītu efektīvu pašvaldības 
sistēmu, kā arī samazinātu administratīvo 
slogu un pieprasītu reālu atbildību gan no 
vadības, gan speciālistiem, es saskatu sliktu 
pārvaldības modeli, kurā ir nevis samazināts 
administratīvais un birokrātiskais slogs, bet 
tieši pretēji – palielināts. Kā nelielu piemēru 
varu minēt jaunizveidoto amata vietu – 
Ķeguma novada avīzes redaktoru, kas, 
nenoliedzami, bija un ir nepieciešams, tomēr 
amata alga, manuprāt, ir pārāk augsta. Ja 
ņemam vērā, ka Birzgalei, papildus Ķeguma 
novada avīzei, ir arī sava pagasta avīze, kurai 
ir savs redaktors ar savu noteiktu amata algu, 
un ņemot vērā, ka gan novada, gan Birzgales 
pagasta avīze tiek izlaista vienreiz mēnesī, 
tad nav izprotams, kāpēc neizlaist vienu 
novada avīzi? Varbūt Birzgales pagasta 
avīzes redaktoram uzņemties arī Ķeguma 
novada avīzes redaktora pienākumus, 

tādejādi norādot uz efektivitāti, nevis 
papildus tēriņiem. Birzgales pagasta avīzes 
redaktors par savu darbu saņem teju piecas 
reizes mazāk, nekā par to saņems Ķeguma 
novada avīzes redaktors. Man tas nešķiet 
saprotami.

Kopumā rodas secinājums, ka izmaiņas 
nav veiktas, lai nebūtu jālikvidē amata 
vietas. Tas no politisko partiju skatapunkta 
ir nepieļaujami? Ir pārdēvēti amatu vietu 
nosaukumi, palielinātas algas, bet sabiedrībai 
skaidrots, ka ir veiktas pārmaiņas. Slikti! 
Budžeta atlikums par to liecina! 

Es uzskatu, ka katrai iestādei – 
struktūrvienībai un tās vadītājiem – bija 
jāveic detalizēta atskaite prezentācijas 
formā, kurā bija nepieciešams izskaidrot 
pieprasītās naudas summas nepieciešamību 
un plānoto izlietojumu, ņemot vērā, ka šis ir 
simtgades gads! Tā, lai viss ir plānveidīgi un 
saprotami gan deputātiem, gan sabiedrībai, 
pretējā gadījumā rodas sajūta, ka daži ir 
augstākstāvoši, it sevišķi salīdzinot budžeta 
iedalījumu mūsu novada teritorijās (Ķegums, 
Birzgale, Tome, Rembate) un iestādēs. 
Nesaskatu plānveidīgumu, atbildības sajūtu, 
kā arī virzību uz sakārtotu un attīstītu novadu.

Raugoties uz investīcijām – tas ir vadības 
skatījums, kuru apšaubīt es necentīšos, 
jo jebkura investīcija pašvaldības labā ir 
ieguvums, protams, man ir savi iebildumi, 
tomēr galvenais, lai politisko partiju 
solidaritātes principi šajā situācijā nespēlē 
galveno lomu. Es atbalstu vienmērīgi 
attīstītu novadu, kā arī administratīvā sloga 
samazināšanu ar mērķi izveidot optimizētu, 
profesionālu un uz iedzīvotājiem orientētu 
pašvaldības pārvaldes modeli, kuras 
ietvaros lielāku nozīmi būtu jāuzņemas 
pašvaldības vadībai. Ne vienmēr efektivitāti 
var iegūt, palielinot amatu vietu skaitu. 
Tāpēc jau mums ir priekšsēdētājs, divi 
vietnieki, izpilddirektors. Veidojot nodaļas 
ar vadītājiem un vietniekiem uz tik nelielu 
iedzīvotāju skaitu Ķeguma novadā, tiek 
palielināti izdevumi budžetā, veidojas 
palielināts iekšējās birokrātijas modelis 
– pretēji tam, lai to samazinātu. Tādejādi 
samazinās atbildības sajūta, kas ir plaši 
izplatīta valsts pārvaldē. Tas nav pareizais 
ceļš.

Ņemot vērā, ka atbildes lielums par 
budžetu ir ierobežots, īsumā tā arī ir atbilde, 
kāpēc es balsoju „pret” Ķeguma novada 
pašvaldības budžetu, amatu atalgojumu un 
līgumdarbu apmaksu 2018.gadā.
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2018.gada sākumā mūsu novadā deklarējušies 5850 
iedzīvotāji, t.sk. Ķeguma pilsētā – 2302, Tomes pagastā – 724, 
Rembates pagastā – 1137, Birzgales pagastā – 1685. Skaitliski 
pa vecuma grupām – 17% bērni līdz 18 gadu vecumam, 57% 
iedzīvotāji no 19 – 60 gadiem un 26% iedzīvotāji, kuri vecāki par 
60 gadiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu iedzīvotāju skaits  
nedaudz samazinājies  t.i. par 34 iedzīvotājiem.

Aizvadītajā gadā Ķeguma novada un Ķeguma novada 
Birzgales dzimtsarakstu nodaļās kopā reģistrēti 42 bērni 
(Ķeguma nodaļā – 37, Birzgales nodaļā – 7). Pats populārākais 
vārds meitenēm – Gabriela (4), tad Dārta (2), Elza (2), bet 
zēniem – Jēkabs (2). Vairāki vecāki saviem bērniem izvēlējušies 
arī dubultus vārdus, kā Marta Magdalēna, Aleks Dorians, Renārs 
Hernrihs, Elza Marija, Gabriela Eleonora.Tā kā jaundzimušos 
var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, tad faktiski 
Ķeguma novadā dzīvesvieta reģistrēta 68 jaundzimušajiem.

Līdz ar bērna reģistrāciju vienlaicīgi tiek deklarēta arī viņa 
dzīvesvieta. Bērna vecāki atbilstoši mūsu pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem ir tiesīgi saņemt vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna 
piedzimšanu no 150 – 350 EUR apmērā, vecāki dāvanā saņem 
grāmatu „Mūsu bērns” un speciāli izgatavotus vāciņus dzimšanas 

apliecības ievietošanai. Šogad Ķeguma novada jaundzimušo 
bērnu vecāki saņem Latvijas simtgadei veltītu īpašu dāvanu. 

Kopš 2017.gada 1.jūlija spēkā stājās jauni noteikumi 
jaundzimušo personas koda piešķiršanā. Līdz šim koda pirmajā 
daļā tika norādīts dzimšanas datums, mēnesis, gads, bet šobrīd 
kods veidojas kā automātiska datu sistēmā izvēlēta 11 ciparu 
virkne.   

Abās nodaļās 2017.gadā reģistrēta 31 miršana (Ķegumā – 27, 
Birzgalē – 4), faktiski miruši – 77 iedzīvotāji. 61% gadījumu 
cilvēki miruši ar sirds un asinsvadu slimībām.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 23 laulības, 
bet 3 Birzgales dzimtsarakstu nodaļā. Tā kā Ķegumā ir ierobežoti 
apstākļi telpu nodrošināšanā svinīgai laulību reģistrācijai, 
pārsvarā laulības tiek reģistrētas ārpus dzimtsarakstu nodaļas 
telpām. Ļoti populāras ir mūsu novada viesu mājas, kā „Līcīši”, 
„Ievu līcis”. 

Lai laimīgs 2018.gads! Ar prieku gaidīsim katru jaunu 
dzimušu simtgades bērniņu un, lai daudzām mīlošām sirdīm 
izdodas apvienot savus likteņus tieši šajā mūsu valstij tik 
nozīmīgajā gadā!

Liāna Čodore,

STATISTIKA PAR ĶEGUMA NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

17.janvāra Ķeguma novada domes sēdē tika izskatīts 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietnieka 
Pāvela Kotāna iesniegums par viņa atbrīvošanu no komitejas 
locekļa pienākumu pildīšanas, un viņa vietā tika ievēlēts Imants 
Smirnovs. 

Savukārt 24.janvāra Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
sēdē tika izskatīts jautājums par komitejas priekšsēdētāja Kristapa 
Rūdes atbrīvošanu no priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas 
pēc paša vēlēšanās. 

Līdz ar saņemtajiem iesniegumiem nākošajā Izglītības, 
kultūras un sporta komitejā tiks mainīts komitejas priekšsēdētājs 
un viņa vietnieks. Šī brīža komitejas sastāvs ir sekojošs: Kristaps 
Rūde, Rita Reinsone, Vladimirs Samohins, Dace Māliņa, 
Valentīns Pastars, Roberts Ozols un Imants Smirnovs.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ķeguma novada dome ir saņēmusi 
informāciju, ka Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūras Dienvidu 
nodaļas darbinieki 2018.gadā veiks 
lauku apsekošanas darbus Bauskas, 
Vecumnieku, Ķeguma un Neretas novada 
teritorijās.

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra (LĢIA) ir Aizsardzības ministrijas 
padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, 
kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas 
likumu un Ministru kabineta 2013.gada 
9.jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 
nolikums” noteiktajām funkcijām un 

uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina 
ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai 
skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta 
topogrāfi skajos plānos un topogrāfi skajās 
kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:10 
000 ietvaros. 

Informējam, ka laika periodā no 2018.
gada janvāra līdz decembrim,  Aģentūras 
darbinieki veiks topogrāfi sko karšu  M 
1:10 000 sagatavošanas darbus Ķeguma 
novada teritorijā, lai precizētu informāciju 
kartes sagatavošanas procesā, tas nozīmē – 
veiks teritorijas apsekošanu dabā.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas 
likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā 

īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai 
lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēzisko un 
kartogrāfi sko darbu veikšanu savā īpašumā 
esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. 

LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, 
kuras nepieciešamības gadījumā var 
uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar 
Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, 
ko var atpazīst pēc valsts reģistrācijas 
numurzīmēm, kas sākas ar burtiem LA. 

Gunda Cērmūkša, 
LĢIA Ģeoinformācijas sistēmu un 

informācijas tehnoloģiju departamenta
Dienvidu nodaļas vadītāja vietniece

LAUKU APSEKOŠANAS DARBI

IZMAIŅAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJĀ
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IZDOTA ĶEGUMA NOVADA PASTMARKA
2018.gada pirmās trīs 

pastmarkas Latvijas Pasts 
izdod sērijā „Latvijas pilsētu 
un novadu ģerboņi”. Jaunajās 
pastmarkās attēloti Ķeguma, 
Rundāles un Sējas novada 
ģerboņi. Ģerboņu sērijas 
pastmarkas drukātas uz 
pašlīmējošas pamatnes.

Līdz ar jaunajām 
pastmarkām izdota arī 
pirmās dienas aploksne 
1000 eksemplāru tirāžā. Uz 

aploksnes redzama Latvijas karte, kā arī Ķeguma, Rundāles un 
Sējas  novada ģerboņi. Jauno fi latēlijas izdevumu dizaina autors 
ir mākslinieks Ģirts Grīva. 

Ķeguma novada ģerbonim veltīta pastmarka ar nominālvērtību 
0,50 EUR, kas atbilst vienkāršas B klases vēstules nosūtīšanas 
izmaksām Latvijas teritorijā. Pastmarkas tirāža sasniedz vienu 
miljonu eksemplāru. Saule ģerboņa centrā simbolizē enerģiju un 
pirmo lielo Latvijas hidroelektrostaciju, savukārt ģerboņa četras 
daļas ataino administratīvi teritoriālās vienības – Birzgales, 
Tomes, Rembates pagastus un Ķeguma pilsētu.

19.janvārī Rīgas 50.pasta nodaļā no plkst.8.00 notika trīs 
jaunizveidoto pastmarku zīmogošana. Pēc pirmajām pastmarkām 
bija ieradušies Ķeguma novada domes pārstāvji – domes 
priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks un priekšsēdētāja vietnieks 
Imants Smirnovs – kā arī aizrautīgākie fi latēlisti. Zīmogošanas 
dienā domes pārstāvjiem bija iespēja satikt arī fi latēlistu ar 
vairāku gadu pieredzi – Nikolaju Aļeiņikovu, kurš pastāstīja 
par šīs dienas nozīmīgumu fi latēlijā un, savā līdzpaņemtajā 
pastmarku kolekcijā, atrada 1939.gada pastmarku, kurā attēlots 
Ķeguma HES.

Pastmarku sērijas „Latvijas pilsētu un novadu ģerboņi” tiek 
izdotas kopš 1994.gada, un to regulāri papildina ar vienlaikus 
vairākām pastmarkām. 

Informācija iegūta no Latvijas Pasta un papildināta 
ar Ķeguma novada domes 

sabiedrisko attiecību speciālistes tekstu.
19
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AICINA IEDZĪVOTĀJUS ATSAUKTIES UN PALĪDZĒT ATKLĀT 
DABAS UN KULTŪRVĒSTURISKI NOZĪMĪGAS VĒRTĪBAS ĶEGUMA NOVADĀ  turpinājums no 1.lpp.

kas potenciāli varētu tikt iekļautas tūrisma maršrutā un saglabātas 
nākamajām paaudzēm. Informāciju par vietu/objektu, iesūtīt 
elektroniski (e-pasts: ilze.stagite@kegums.lv) vai iesniegt 
personīgi Ķeguma novada Klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša 
ielā 1, Ķegumā) līdz 9.februārim ar aprakstu un fotogrāfi ju (ja 
pieejams arī vēsturiskās fotogrāfi jas un atmiņu stāstus).
Projekta ID: „Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un 
ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā 
arī vides izglītošanā”, līgums Nr. 1-20/157.
Projekta vadošais partneris: Ogres novada pašvaldība

Sadarbības partneri: Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma, Salaspils un 
Stopiņu pašvaldības.
Projekta realizācija: 16.11.2017. – 30.06.2018.
Projekts īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) 
atbalstu no konkursa aktivitātes „Latvijas vides un dabas vērtību 
apzināšana un izcelšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas 
simtgadi”.

Dace Soboļeva, 
Projektu koordinatore
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SDK „ĶEGUMS” NOSVINĒJIS 5 GADU JUBILEJU
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ATVĒRTI DIVI KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRI  turpinājums no 1.lpp.

13.janvārī Ķeguma komercnovirziena vidusskolā SDK 
„Ķegums” nosvinēja savu piecu gadu jubileju koncertā „Lieliskais 
piecinieks”. Pasākuma pirmajā daļā SDK „Ķegums” izdejoja savas 
skaistākās dejas un saņēma apsveikumus no Ķeguma novada domes 
pārstāvjiem – Ilmāra Zemnieka, Imanta Smirnova, Daces Māliņas 
un viesiem – Roberta Ozola, Ilutas Mistres, Neldas Sniedzes, 
Mirdzas Dzerkales, paša kolektīva vadītāja – Jura Driksnas un 
koncertmeistares – Sarmītes Viļumas. Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks, sveicot kolektīvu jubilejā, vēlēja 
veselību, veiksmi un dzīvesprieku.

Pasākuma otro daļu piepildīja sveicēji no viesu kolektīviem, 
kuri gan dejoja, gan dziedāja, gan veltīja pašsacerētus dzejas 
vārdus kolektīvam jubilejā. Sveicēju pulkā bija VPDK „Kadiķis”, 
SDK „Suncele”, SDK „Rīgava”, SDK „Sidrabaine” un SDK 
„Ziemeļblāzma”. Ar unikāliem un radošiem apsveikumiem skolas 
zāli piepildīja smiekli, prieks un laba vēlējumi, ko kolektīvs 
noteikti ņems līdzi uz Dziesmu un deju svētkiem jau šajā vasarā!

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ķeguma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs Ķegumā – Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 
Ķeguma novadā, LV-5020, telefona numurs 65038883, 
e-pasts: kegums@pakalpojumucentri.lv.

Klientu apkalpošanas centra vadītāja – Iluta Jansone, darba 
laiks:
Pirmdienās 8.00 – 11.45 12.30 – 18.00
Otrdienās 8.00 – 11.45 12.30 – 17.00
Trešdienās 8.00 – 11.45 12.30 – 17.00
Ceturtdienās 8.00 – 11.45 12.30 – 18.00
Piektdienās 8.00 – 13.00

Ķeguma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs fi liāle Birzgalē – Nākotnes ielā 1, Birzgalē, 
Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, LV-5033, telefona numurs 
65034235.

Klientu apkalpošanas speciāliste – Gunita Ārste, darba laiks:
Pirmdienās 8.30 – 12:00 12.30 – 17:00
Otrdienās 8.30 – 12:00 12.30 – 17:00
Trešdienās  8.30 – 12:00 12.30 – 17:00
Ceturtdienās 8.30 – 12:00 12.30 – 17:00
Piektdienās 8.30 – 12:00 12.30 – 17:00

Iluta Jansone, Klientu apkalpošanas centra vadītāja un 
Kintija Sparāne, Sabiedrisko attiecību speciāliste
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PAZIŅOJUMS
Ķeguma novada pensionāru biedrības valde sasauc kārtējo 
biedru sapulci 2018.gada 26.februārī plkst.11.00 Ķeguma 
tautas namā.
Darba kārtībā:
1. Pārskats par biedrības 2017.gada darbību un 2018.gada 
darba plānu,
2. Revidenta ziņojums,
3. Izmaiņas valdes sastāvā,
4. Debates.
Aicinām piedalīties visus biedrības biedrus un arī 
pensionārus, kuri vēlas padarīt interesantāku savu ikdienu un 
kļūt par biedrības biedriem!

 Biedrības valde

Pateicība
Vissirsnīgākais, vislielākais paldies Jānim Cinim un 

Vitālijam Pugačam par atsaucību un izpalīdzību.
Ķeguma draudze un mācītājs

15.februārī no plkst.10.00 – 17.00 Ķeguma dienas centrā 
viesosies Veselības centrs 4. 

Pacientus konsultēs tehniskais ortopēds Evita Kučerova. 
Tehniskā ortopēda konsultācija, podometrija – 30 EUR. 
Savukārt 22.februārī  no plkst.10.00 – 17.00 pacientus 

konsultēs ārsts – rezidents Sergejs Mihailovs specializējies 
asinsvadu ultrasonogrāfi jā. Kāju vēnu skrinings – 12 EUR.

PALDIES INITAI ZĀRBERGAI!
Ķeguma novada Tomes pagasta mājas „Sidrabiņi“ lieli un mazi 

iedzīvotāji saka sirsnīgu paldies Tomes sieviešu biedrības „Ābele“ 
pārstāvei Initai Zārbergai par radošo darbnīcu organizēšanu un 
vadīšanu. Esam priecīgi, ka jau vairākus gadus Ziemassvētku  
svinību laikā Initas vadībā paši varam pagatavot dažādas oriģinālas 
un mīļas Ziemassvētku kartītes un rotājumus. Novērtējam, ka 
īpaši tiek uzsvērta ottreizējo resursu izmantošanas nepieciešamība 
un to plašās pielietošanas iespējas. Piedaloties Initas radošajās 
darbnīcās, esam atklājuši jaunus talantus sevī un iemācījušies vēl 
nedarītas lietas. Paldies!

Pateicoties Initai, mūsu ģimene ir aizrāvusies ar galda spēlēm, 
kas ir lielisks socializēšanās, izklaides un prāta „asināšanas“ 
līdzeklis. Inita saimnieko uzņēmumā „Lielās koka spēles“ un 
neskaitāmas reizes piedāvājusi iespēju ,,spēlēties“ arī Ķeguma 
novada  iedzīvotājiem. Paldies Initai par uzņēmību un entuziasmu! 
Mēs ceram, ka radošās darbnīcas un aktīvu spēļu spēlēšanu izdosies 
iedibināt mūsu novadā kā tradīciju. 

„Sidrabiņi“ iedzīvotāji

2018.gada sākumā Natālijai un 
Dmitrijam pasaulē nāca meitiņa Karīna, 
kura ir pirmais Ķeguma novadā reģistrētais 
jaundzimušais. Ar skaisto dzīves notikumu 
bērniņa tēti sveica Ķeguma novada 
domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks, 
priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs 
un Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Liāna Čodore, pasniedzot 
dzimšanas apliecību un īpašu nozīmīti – 
Latvijas simtgades dāvanu – 925.proves 
sudraba vērdiņu.

Sudraba vērdiņš, mazulim un viņa 
vecākiem kopā ar apsveikumu, ievietots 
īpašā ozolkoka kastītē. Dāvana paredzēta 
simtgades bērniem viņu īpašajā dzimšanas 
gadā, lai vēl daudzus gadus uz kārbiņas 
vāka iededzinātā ozolzīlīte ar Latvijas 
karoga atveidu tās lapās, nes svētību un 
atgādina par mūža vērtībām un dzimto 
zemi – Latviju.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Esi sveicināts, mazulīt! 

Simt jaunu domu dod viens mirklis.
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis, 
Tūkstoš mirkļu ikkatrā dienā – 
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!
                                   /Rainis/
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:

Karīna (Ķegums)
Dārta (Ķegums)
Edvards (Birzgale)

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi! 

SIMTGADES PIRMAIS BĒRNIŅŠ

GROZĪJUMI FIZISKO PERSONU 
DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMĀ UN 
SLUDINĀJUMU IZVIETOŠANĀ
2018.gadā spēkā stājas jaunās izmaiņas Fizisko personu datu 

aizsardzības likumā, kas paredz grozījumus datu apstrādē un 
publicēšanā. Vēlamies informēt Ķeguma novada iedzīvotājus, 
ka, ievērojot likumu, pašvaldības laikrakstā vairs netiks 
publicēts katra mēneša apsveicamo un laulību noslēgušo 
saraksts. Izmaiņas skar arī jaundzimušo apsveikšanu, tāpēc 
turpmāk laikrakstā tiks ievietoti tikai jaundzimušo vārdi un 
deklarētā dzīvesvieta (pagasts).

Vēlamies informēt iedzīvotājus arī par sludinājumu 
izvietošanu laikrakstā – atsaucoties Latvijas Žurnālistu 
asociācijas aicinājumam, Ķeguma novada pašvaldība 
pārtrauc jebkādu sludinājumu izvietošanu „Ķeguma Novada 
Ziņās”. Aicinām iedzīvotājus savus sludinājumus izvietot uz 
pašvaldības ziņojumu dēļiem. Savukārt Ķeguma novada darba 
devēju sludinājumus, kuros tiek meklēti darbinieki, lūdzam 
iesūtīt elektroniski (kintija.sparane@kegums.lv) publicēšanai 
pašvaldības mājaslapā.

Kintija Sparāne, Sabiedrisko attiecību speciāliste
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LĪDZJŪTĪBA SĒRU VĒSTIS

Privātmāju īpašnieki iespēju saņemt pašvaldības 
līdzfi nansējumu, pieslēdzoties pie centralizētajiem kanalizācijas 
un ūdensvada tīkliem, varēs vēl arī 2018.gadā. Tajā pat laikā 
esam saskārušies ar dažām lietām, kas aicina/mudina nedaudz 
pielabot 2016.gada nogalē apstiprinātos saistošos noteikumus šajā 
jautājumā. Un proti, nekustamā īpašuma saimniekam/īpašniekam ir 
jābūt juridiski sakārtotiem ne tikai ēkas, bet arī zemes jautājumiem 
un nedrīkstētu būt nekādu parādsaistību pret Ķeguma novada 
pašvaldību. 

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana. Rūpīgi iepazināmies/
izanalizējām visus 2017.gada nogalē iesniegtos (diemžēl, visas 
mājas neiesniedza) daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku 
sapulču protokolus un visām mūsu apsaimniekošanā esošajām 
daudzdzīvokļu mājām uz 2018.gadu tiek noteikta jauna 
apsaimniekošanas maksa, informācija pieejama Ķeguma Stars 
mājas lapā (www.kegumastars.lv). Apsaimniekotājs ir saņēmis 
arī vairākus ieteikumus un vēlējumus. Iespēju robežās 2018.gadā 
tos centīsimies īstenot. Joprojām ir aktuāls jautājums par ūdens 
korekcijām daudzdzīvokļu mājās. Šis jautājums tika diezgan sīki 

aprakstīts 2017.gada oktobra numura avīzītē. Ja ir iespēja, tad 
ielūkojieties tajā. Bet atgādināšu, ka tās „nemīlētās korekcijas” 
tiek aprēķinātas pamatojoties uz Kārtību, kāda ir noteikta saskaņā 
ar Latvijas Republikā apstiprinātajiem normatīvajiem aktiem un 
ar kuras pilnu tekstu varat iepazīties mūsu mājas lapā. Tajā pašā 
laikā būtu labi, pat izcili, ja dzīvokļu īpašnieki ūdens skaitītāju 
rādījumus nolasītu mēneša pēdējā darba dienā (vai tuvu tai) un 
iesniegtu paredzētajā kārtībā. Un lūdzu nenododiet rādījumus 
mēneša vidū internetbankā apmaksājot komunālos rēķinus.

Aizvien esiet laipni aicināti un gaidīti Ķeguma Starā (Kuģu 
iela 5, Ķegumā)! Nāciet, zvaniet, rakstiet! „Ķeguma Stars” sniegs 
Jums nepieciešamās konsultācijas.

Tā kā atkal pieskārāmies ūdens tēmai, tad maza atslodzīte/
anekdotīte. 

 -Jānīt, kas ir litrs? – Tas pats, kas kilograms, tikai slapjš.
Līdz citai reizei. 

Aigars Roze, SIA „Ķeguma Stars" vadītājs
Pēc autora lūguma teksts nav koriģēts, „Ķeguma Novada 

Ziņu” redakcija

ESIET SVEICINĀTI, ĶEGUMA NOVADA IEDZĪVOTĀJI!

REMBATES BĒRNI  AICINĀTI LASĪT KOPĀ

Skolēnu brīvlaika nedēļā, bērni vēlējās ko aizraujošu. Tā 
kopīgi sākām lasīt Viljama Brūsa Kamerona „Beilija stāstu”. 
Nemanot lappusi pēc lappuses, interese radās gan bērniem, gan 
bibliotekārēm. „Kas gan būs tālāk?” pamatots bērnu jautājums. 
Bērni jau izplānojuši, ka drīz kopīgi pabeigsim „Beilija stāstu” 
un lasīsim citas grāmatas. Prieks, ka viņiem patīk lasīt, un jau tādi 
plāni nākotnei. Tā kā „Beilija stāsts” ir aizraujoša literatūra par 
zeltaino retrīveru Beiliju un viņa zēnu Ētanu, tad no bibliotēkas 
plauktiem tika izņemtas visas iespējamās grāmatas, enciklopēdijas 
par un ap suņiem. Diskutējām par suņa dzīves jēgu, saviem 
mīluļiem un dažnedažādām suņu šķirnēm. Lai bērniem būtu 
vēl lielāka interese, zīmējam, krāsojam, veidojam un domājam 
par attiecīgo grāmatas tēmu. Bet ar brīvlaiku viss nebeidzās, 
jo bērniem ir interese, un tā nolēmām aizsākt tradīciju katru 
pirmdienu pēc skolas kopīgi lasīt, būt un domāt par grāmatām, to 
jēgu, vēstījumu. Lai bērniem izdodas!

Beāte Vītola, Rembates bibliotekāre

BIEDRĪBAS „GTK BIRZGALE” 
IDENTITĀTES T-KREKLU IEGĀDE
Ķeguma novada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursā īstenots projekts „Biedrības „GTK BIRZGALE” 
identitātes T-kreklu iegāde”. Projekta ietvaros tika iegādāti 
17 T-krekli ar apdruku. 

25.novembrī Birzgalē norisinājās galda tenisa sacensības 
„Birzgales atklātais čempionāts par godu Latvijas simtgadei”. 
Sacensības bija paredzētas jauniešiem, arī biedrības „GTK 
BIRZGALE” pārstāvjiem, kurās jaunieši varēja startēt jaunajos 
T-kreklos – formās, kas parādīja, ka viņi pārstāv biedrību „GTK 
BIRZGALE”, Ķeguma novadu un Latvijas valsti. Biedrības 
„GTK BIRZGALE” biedri šī projekta realizācijas laikā ir 
piedalījušies vēl divās galda tenisa sacensībās Bauskas novada 
Uzvarā un 2 sacensībās tepat Birzgalē, kurās varēja startēt kā 
vienota komanda skaistos T-kreklos.

Paldies Ķeguma novada domei un ZS „RENČI” par atbalstu!
Nauris Mazjānis,

Biedrības „GTK BIRZGALE” projekta īstenotājs 

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
                                   /A. Vējāns/
Pieminēsim Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos mūžībā 
aizgājušos:

Maija Kalniņa 
Arvīds Klaučs 

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos mūžībā 
aizgājušos:

Anna Bonfelde
Mārīte Skābarniece

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Cik nežēlīgs mirklis starp būt un nebūt,
Starp tuvumā palikt un projām iet…
                                        /D.Grūbe/

Izsakām līdzjūtību Inārai Bogdanovai, 
pavadot brāli kapu kalniņā.

Ķeguma novada pensionāru biedrība

Un atmiņas ziedēs ap viņu
baltas kā ābeles…
           /Ā.Elksne/

Izsakām dziļu līdzjūtību Laimona 
Jakāna tuviniekiem.

Ķeguma novada pensionāru biedrība

Aiziet var, bet nemūžam tik tālu,
Lai caur ziediem un puteņu vāliem

Neskanētu atmiņu balss.
                         /Rainis/

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem, 
Laimoni Jakānu mūžībā pavadot.

Ķeguma novada pašvaldības kolektīvsĶeguma novada pašvaldības kolektīvs
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Atsaucoties iedzīvotāju aicinājumam, publicējam Ķeguma novada pašvaldības darbinieku kontakttālruņus:

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis Mob.
tālrunis E-pasts

Ķeguma novada pašvaldība
Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks 65038514 29488271 ilmars.zemnieks@kegums.lv
Priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs 65055445 29259223 imants.smirnovs@kegums.lv
Priekšsēdētāja vietnieks (Birzgale) Pāvels Kotāns 65034212 29134202 pavels.kotans@kegums.lv
Pašvaldības administrācija
Izpilddirektors Edvīns Bartkevičs 65055441 29254358 edvins.bartkevics@kegums.lv
Speciālists izglītības jautājumos Sandra Čivča 65055439 20223212 sandra.civca@kegums.lv
Domes sekretāre Iveta Koluža 65055439 iveta.koluza@kegums.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Kintija Sparāne  25454611 kintija.sparane@kegums.lv
Sporta pasākumu organizators Edgars Siliņš  29434985 edgars.silins@kegums.lv
Juridiskā nodaļa
Jurists Sandra Biļinska 65055446 sandra.bilinska@kegums.lv
Juriskonsults, Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

Liāna Čodore 65055438 liana.codore@kegums.lv

Grāmatvedības un fi nanšu nodaļa
Nodaļas vadītāja Maija Priževoite 65055433 maija.prizevoite@kegums.lv
Galvenā nodokļu administratore Marina Birzule 65055436  marina.birzule@kegums.lv
Grāmatvede Birzgalē Anita Lausa 65035981 anita.lausa@kegums.lv
Attīstības nodaļa
Projektu koordinatore Dace Soboļeva 65055441 25427473 dace.soboleva@kegums.lv
Komunālā nodaļa
Komunālās nodaļas vadītājs Edgars Kozlovs 65055444 26493271 edgars.kozlovs@kegums.lv
Komunālās nodaļas vadītāja vietnieks Vitālijs Pugačs 65038705 29284146 vitalijs.pugacs@kegums.lv
Būvvalde
Vadītāja Laila Jēkabsone 65055442 26396260 laila.jekabsone@kegums.lv
Būvinspektors Jānis Lokmanis 65055442 26396260  
Zemes ierīkotāja Vilhelmīna Askoļska 65055442 26396260 vilhelmina.askolska@kegums.lv
Klientu apkalpošanas centrs
Klientu apkalpošanas centra vadītāja Iluta Jansone 65038883 iluta.jansone@kegums.lv; 

dome@kegums.lv
Pašvaldības policija
Vecākais inspektors Rinalds Liepiņš 65038484 29106014 rinalds.liepins@kegums.lv
Inspektors Jurijs Matrosovs 65038484 29288912 jurijs.matrosovs@kegums.lv
Ķeguma dienas centrs
Administratore Larisa Jukna  20233728 larisa.jukna@kegums.lv
Sociālais dienests
Vadītāja Gundega Tumpele 65038898 28321638 socialaisdienests@kegums.lv; 

gundega.tumpele@kegums.lv
Sociālais darbinieks Maiga Maksimova 65038896  maiga.maksimova@kegums.lv
Bāriņtiesa
Priekšsēdētāja Natālija Aprāne 65038842  natalija.aprane@kegums.lv
Priekšsēdētājas vietniece Vija Arāja  26167944 vija.araja@kegums.lv
Sekretāre Dace Skābene 65038842  dace.skabene@kegums.lv; 

barintiesa@kegums.lv
Ķeguma novada tautas nams
Vadītāja Dace Māliņa 65038421 22010300 dace.malina@kegums.lv
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Ķeguma novada muzejs
Ķeguma novada muzeja vadītāja Ligita Ādamsone  28442744  
Sociālās aprūpes centrs „Senliepas”
Vadītāja Vineta Kļava 65055591 27813273 vineta.klava@kegums.lv
Ķeguma novada bibliotēka
Vadītāja Inese Cīrule 65038421 26152897 inese.cirule@kegums.lv; 

kegbiblio@inbox.lv
VPII „Gaismiņa”
Vadītāja Māra Andersone 65038552  mara.andersone@kegums.lv; 

gaismina@kegums.lv 
Ķeguma komercnovirziena vidusskola
Direktors Vladimirs Samohins 65038565 vladimirs.samohins@kegums.lv
Dežurante Sarmīte Ulmane 65055273  
Direktora vietniece Oksana Grimaļuka-

Nazarova
 26536994 oksana.gn@kegums.lv

BIRZGALES PAGASTA PĀRVALDE
Pārvaldes vadītāja, dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja

Mārīte Artihoviča 65034125  marite.artihovica@kegums.lv

Klientu apkalpošanas centra speciālists Gunita Ārste 65034235  gunita.arste@kegums.lv
Lauku konsultants Birzgalē Aigars Šmats  26358029  
Muzeja „Rūķi” vadītāja Iveta Freimane 65034195 26605359 ivettta2@inbox.lv
Birzgales tautas nama vadītāja Rita Reinsone 65034155 29424612 rita.reinsone@kegums.lv
Birzgales bibliotēkas vadītāja Inga Daudze 65034281 20007374 inga.daudze@kegums.lv
Birzgales pamatskola
Vadītājs Valentīns Pastars  29190171 skola@birzgale.oic.lv
Birzgales mūzikas skola
Vadītājs Laimonis Paukšte  25620321 laimonis.paukste@kegums.lv
VPII „Birztaliņa”
Vadītāja Anita Skosa  26180845 anita.skosa@kegums.lv
REMBATES PAGASTA PĀRVALDE
Pārvaldes vadītājs Juris Pūpols 65055880 26402547 juris.pupols@kegums.lv; 

rembate@kegums.lv
Lietvede – kasiere Rita Birkenfelde 65055832  rita.birkenfelde@kegums.lv 
Sociālais darbinieks Rembatē Luīza Kleinhofa 65055995   
Rembates pakalpojumu dzīvoklis   28336516  
Kultūras pasākumu organizatore Liene Lazdiņa  27884206 liene.lazdina@kegums.lv
Rembates bibliotēkas vadītāja Oksana Vītola 65055960   
TOMES PAGASTA PĀRVALDE
Pārvaldes vadītāja Ilona Ofmane  26651835 ilona.ofmane@kegums.lv; 

tome@kegums.lv
Tomes tautas nama vadītāja Sarmīte Pugača 65067977 27843230 sarmite.pugaca@kegums.lv
Tomes bibliotēkas vadītāja Agita Freiberga 65067970   
Tomes dienas centrs
Dežurante Antra Lejniece  28353619 tome.dc@kegums.lv
SIA „Ķeguma stars”
Valdes loceklis Aigars Roze  29225651 valde.kegumastars@inbox.lv
Namu pārvaldnieks Normunds Viļums 65038166 25774460 parzinis.kegumastars@inbox.lv
Avārijas dienests (darba laikā)   20216691  
Avārijas dienests (ārpus darba laikā) Didzis Mellis  25736650  
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KULTŪRAS PASĀKUMI

Ķegumā
Februāris – jaunāko latviešu kinofi lmu 

mēnesis tautas namā:– 
2.februārī plkst.19.00 fi lma 

„Pirmdzimtais”.
Žanrs – Trilleris, drāma, detektīvfi lma, 

mistika,
Režisors – Aik Karapetian,
Lomās: Kaspars Znotiņš, 

Maija Doveika, Kaspars Zāle.
Ieejas maksa – 2 EUR.

9.februārī plkst.19.00 
fi lma „Maģiskais kimono”
Žanrs – Komēdija, drāma,

Režisors – Māris Martinsons,
Lomās: Kaori Momoi, Issey Ogata, 
Artūrs Skrastiņš, Mārtiņš Sirmais, 

Alise Polačenko, Andris Keišs.
Ieejas maksa – 2 EUR.

16.februārī plkst.19.00 
fi lma „Ar putām uz lūpām”.

Žanrs – Attiecību trilleris,
Režisors – Jānis Norde,

Galvenajās lomās: Vilis Daudziņš, 
Ieva Puķe, Indra Briķe, 

Raimonds Celms.
Ieejas maksa – 2 EUR.

23.februārī plkst.19.00 
dokumentālā fi lma „Savējie sapratīs. 

70. Spožums un posts”.
Ieejas maksa – 2 EUR.

No 5. – 23.februārim tautas namā 
apskatāma Antoņinas Skrīveles 

piemiņas rokdarbu izstāde.

10.februārī plkst.12.00 parkā 
pretī tautas namam

Meteņu svinības kopā ar Tomes tautas 
nama folkloras kopu „Graudi”.
Kursim uguni, modināsim zemi un 

augumu, dziedāsim, spēlēsim Meteņu 
spēles, vārīsim bukstiņbiezputru un 

priecāsimies par gaismas augšupceļu.
Aicinām ģērbties tradicionālajās 

Meteņu maskās (kažoki, lakati, cepures, 
sejas maskas no auduma, bārdas, jostas), 

lai izbaudītu Meteņu sajūtas!

14.februārī plkst.17.30 tautas namā
sirsnīga animācijas fi lma „Džungļu 

patruļa” .
Ieejas maksa – 2 EUR.

17.februārī plkst.22.00 tautas namā
Valentīndienas 

DISKO BALLE UN KARAOKE.
Iespēja tieši tev gan izdziedāties, 

gan izdejoties, tāpēc nesēdi mājās nāc 
un ballējies!

Labākajiem vakara 
karaokes dziedātājiem īpašas balvas!

Ieejas maksa – 3 EUR.
Iespēja rezervēt galdiņu līdz 15.februārim, 

zvanot pa tālruni – 22010300.

Birzgalē
10.februārī plkst.19.00 tautas namā

deju kolektīva „Dejotprieks” 
10 gadu jubilejas koncerts

„Dej’ māsiņa ar tautieti”.
Uz koncertu mīļi gaidīti visi, kam mīļa 

un tuva ir deja, un bijušie dejotāji.
Tālrunis informācijai – 29424612.

18.februārī plkst.13.00 tautas namā
fi lma „Pirmdzimtais”.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam – 
neiesakām.

Ieejas maksa – 2 EUR

3.martā plkst.17.00 tautas namā
Koncerts „Ceļā uz Dziesmu svētkiem”.

Koncertā piedalās: Stopiņu sieviešu 
koris „Madara” (diriģente Zane Kažēna), 

Ikšķiles vīru ansamblis „Tikai tā” 
(vadītājs Juris Kļaviņš), Ogres sieviešu 
koris „Rasa” (diriģente Aira Birziņa), 

Birzgales sieviešu koris „Pērles” 
(diriģente Evita Reinsone), 

Lēdmanes sieviešu koris „Lēdmane” 
(diriģents Aldis Andersons), 

Strazdumuižas vīru ansamblis „Senozols” 
(vadītājs Aldis Andersons).

Ieeja – bezmaksas.

Birzgales tautas nams sadarbībā ar 
tūrisma fi rmu „Remirotravel”

organizē braucienu 
uz „Tulpju svētkiem Burbišķos!”

Datums: 2018.gada 5.maijs (sestdiena),
Cena: 25 EUR – pieaugušajiem/
22 EUR – bērniem līdz 15 gadu 

vecumam, senioriem no 70 gadiem.
Plašāka informācija, 

zvanot par tālruni – 29424612.

Rembatē
14.februārī no plkst.19.00 – 22.00 

tradīciju zālē
Valentīndienas disenīte skolēniem.

Spēlēsim atjautīgas spēles un diskosim.
Par mūziku gadās DJ.

Pārsteiguma balvas garantētas.
Tālrunis informācijai – 27884206.

Tomē
9.martā plkst.19.00 tautas namā,

veltījums Starptautiskajai sieviešu dienai,
jaunā muzikālā teātra izrāde 

„Mīli mani”.
Lomās: Gunta Virkava un 

Zigurds Neimanis.
Ieejas maksa – 3 EUR

Plkst.21.00 deju vakars 
kopā ar duetu „Presto”.

Vietas pie galdiņiem rezervēt iepriekš, 
zvanot pa tālruni – 27843230.

Ieejas maksa – 3 EUR
Dodoties uz abiem pasākumiem 

ieejas maksa – 5 EUR.

Tautas nams 5.aprīlī organizē 
braucienu uz teātra izrādi 
„Optimists” (komēdija).

Izrāde notiks Kultūras namā „Lielvārde”,
Biļešu cena – 10 EUR, ceļš – 2 EUR.

Biļetes var rezervēt, 
zvanot pa tālruni – 27843230,

Samaksāt iespējams līdz 28.februārim.
Izbraukšana no Bekuciema plkst.18.00.
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