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Ķeguma novada pašvaldība atpirks katlumāju
„Tas ir vēsturisks lēmums!” – ar 
šādiem vārdiem Ķeguma nova-
da domes priekšsēdētājs Ilmārs 
Zemnieks noslēdza Ķeguma no-
vada domes izskatīto jautājumu 
par galvojuma sniegšanu paš-
valdības SIA „Ķeguma Stars” 
katlumājas iegādei no VAS 
„Latvenergo”. Cena – 620 tūk-
stoši eiro. Vai tas ir daudz?

„Ja mēs celtu savu katlumāju, 
mēs saskartos ar ļoti sarežģītiem 
jautājumiem – zeme, projekts, 
laiks, kurā tiktu uzcelta katlumāja 
(apmēram divi gadi), un nepare-
dzams tarifs gala rezultātā. Paš-
reiz pieņemtajā risinājumā varam 
jau tagad rēķināt domei apstipri-
nāšanai iesniedzamo tarifu 2018.–
2019. gada apkures sezonai. Tas 
būs vismaz par 10% zemāks,” 
skaidro Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Imants 
Smirnovs. „Būsim saimnieki savā 
katlumājā un nemaksāsim liekus 
naudas līdzekļus VAS „Latvener-
go”. Tas ļaus gan iedzīvotājiem, 

gan pašvaldībai ieekonomēt nau-
das līdzekļus ļoti daudzu citu jau-
tājumu risināšanai.”

Pirms domes lēmuma pieņem-
šanas Ķeguma novada pašvaldī-
bas izpilddirektors Edvīns Bart-
kevičs informēja, ka VAS „Latv-
energo” valde ir nosūtījusi SIA 
„Ķeguma Stars” priekšlikumu ie-
gādāties katlumāju Ķegumā.

„Šis jautājums tika risināts jau 
vairākus gadus un beidzot tiks 
atrisināts. Tas būs liels ieguvums 
mums visiem. Pašvaldībai kopā 
ar SIA „Ķeguma Stars” priekšā 
jauni izaicinājumi šīs katlumājas 
darbības nodrošināšanai un jau-
no tarifu un maksāšanas kārtības 
izstrādei!” piebilda Imants Smir-
novs. „Lai mums veicas!”

Kintija Sparāne

Ķeguma novada domes 
14. marta sēdē deputātu vairā-
kums atbalstīja ieceri ņemt aiz-
ņēmu Valsts kasē 458 551 eiro 
apmērā, lai veiktu papildu 
darbus vispārējās pirmsskolas 
izglītības iestādes (VPII) „Gais-
miņa” piebūves būvniecībai. 

Iepirkuma procedūras rezultātā, 
kas paredzēja VPII „Gaismiņa” 
piebūves būvprojekta izstrādi un 
būvniecību, tika izvēlēts preten-
dents SIA „Būvalts R”.

Uzsākot līgumā paredzētos pro-
jektēšanas darbus, tika konstatēts, 

ka nepieciešams veikt papildu 
darbus, kas neplānoti palielināja 
būvapjomu un līgumcenu, kā arī 
nepieciešams nodrošināt būvnie-
cības projektēšanas un celtnie-
cības procesa atbilstību Latvijas 
Republikā spēkā esošo būvnor-
matīvu prasībām šādām būvēm, 
kā arī jāizpilda atbildīgo institūci-
ju, to skaitā Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta un Veselī-
bas inspekcijas, norādījumi, kuru 
neizpilde liegtu VPII izmantošanu 
no jaunā mācību perioda sākuma. 

Papildus iegūtais  nansējums 
ļaus VPII „Gaismiņa” atvērt čet-
ras jaunas grupiņas (iepriekš tika 
plānots izveidot divas), kā arī atse-
višķu sporta zāli, tiks labiekārtoti 
celiņi, izbūvēts teritorijas apgais-
mojums, sakārtota lietus ūdens 
noteksistēma un izveidota silto 
smilšu terapijas telpa un Monteso-
ri kabinets, tiks atdalīta saimniecī-
bas zona, izveidots atbilstošs zo-
nējums pa vecuma grupām, kā arī 
izbūvētas septiņas nojumes, kurās 
bērniem aktīvi pavadīt laiku.

Kintija Sparāne

Tomes pagastā 
nosvin pavasara 

saulgriežus
 6.lpp.

Papildu fi nansējums VPII „Gaismiņa”

ILMĀRS 
ZEMNIEKS,
Ķeguma 
novada 
domes 
priekšsēdētājs

Pavasaris ir 
atnācis!

Ziemassvētki, Liela diena –
Tie Dievam lieli svētki.
Ziemassvētkos Dievs piedzima,
Lieldienā šūpli kāra.
Meteņu laiks februārī ievada pa-
vasari. Cilvēkiem daba dod sig-
nālu, ka marts nāks ar pavasari. 
Ziemai ir dots vēl pēdējais mēne-
sis, lai izpaustos savā skarbumā 
un aukstumā, ko mēs šogad arī 
sajutām. Meteņi bija piemērots 
laiks, lai apzināti noteiktu savus 
nākotnes plānus. Lielākie saim-
nieciskā gada plāni un projekti 
ir izrunāti, sarakstīti, nolemti un 
sākti jau īstenot. 

Astronomiskos pavasara saul-
griežus jeb Lielo dienu (20. vai 
21. martā) un Lieldienas kristīgajā
kalendārā (šogad 1. aprīlī) varam 
svinēt ar labi padarīta darba sajūtu. 
Ziema ir beigusies, diena par nakti 
kļūst garāka. Marts ir kļavu un bēr-
zu sulu, pirmo putnu dziesmu, zaļo 
zāles asnu un jauno lapu pumpuru 
laiks. Gadalaiki sāk mīties, laiks pa-
vasarim iekustināt dzīvības spēkus, 
ko dinamiski parāda iešūpošanās 
simboliskā jēga Lielajā dienā. Pa-
vasaris ir Dieva gaismas atdzimša-
nas laiks. Saulīte atkal kāpj kalnā, 
dodot mums vairāk gaismas un 
enerģijas šā gada uzdevumu veikša-
nai, bet bez pārsteidzības, jo pava-
saris vēl tikai sākas. 

Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz.
Pamazām es grozīju
Lielus, mazus kumeliņus!

Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē
10. aprīlī plkst. 17.30 Tomes Tautas namā iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar Ķeguma novada
domes pārstāvjiem, deputātiem un speciālistiem. Būs iespēja uzklausīt Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja ziņojumu par šogad plānotajiem darbiem un priekšsēdētāja vietnieka atskaiti par 
pērn paveikto. Tikšanās noslēgumā ikviens varēs arī uzdot sev aktuālus jautājum us un diskutēt 
ar speciālistiem.

Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks 
iepazīstas ar katlumāju.

Līdz ar skaistajām sniegpārslām 
pirmajā adventē Ķeguma novadā 
iemirdzējās Ziemassvētku eglītes. 

Tomes pagastā šogad izdekorētas 
trīs eglītes, rotājot pagasta centru 
ar brīnumainām gaismiņām. Eglītes 
atrodas pie Ķeguma novada muze-
ja Tomē, pie dienas centra un tautas 
nama. Eglīšu dekorācijas veidoja un 
svētku noskaņu radīja Tomes Tautas 
nama, dienas centra kolektīvs un Ķe-
guma pilsētas un apkaimju biedrība.

Pie Rembates Tautas nama atro-
das 4 metrus augsta eglīte, kas šogad 
ieguvusi jaunas svētku rotas. Eglītei 
tapt palīdzēja Vaclavs Griņevičs un 
Aigars Melnbārdis. Pirmās adventes 
vakarā, kad tika iedegtas lampiņas 
Ziemassvētku eglītē, bērni varēja 
cienāties ar piparkūkām un dziedāt 
līdzi svētku dziesmiņām, kas skanēja 

pie tautas nama.
Birzgales pagasta eglīti rotā Zie-

massvētku konfektes un rūķīšu zāba-
ciņi, kas eglītei piešķir īpašu svētku 
burvību. Ap eglīti izvietotas ziemai 
atbilstošas dekorācijas – ziemeļ-
briedis, konfektes, sniegpārsliņas un 
rūķu zābaciņi, uzburot pasaku valstī-
bu Birzgales pagasta centrā.

Laikā, kad tik svarīgi ir pateikt 
labus vārdus, sajust atbalstu un no-
ticēt brīnumiem, Ķeguma pilsētas 
eglīte rotājās ar spēka vārdiem, kas 
iedvesmo un iepriecina. Eglītē atro-
das tādi vārdi kā, piemēram, mīlestī-
ba, cerība, prieks, labsirdība un dau-
dzi citi. Šogad pie 8 metrus augstās 
eglītes novietots arī Ziemassvētku 
vecīša pasts, kurā ikviens varēja no-
sūtīt vēstulīti to atnesot un ievietojot 
pastkastītē.

Pirmajā adventē Ķeguma 
novadā iemirdzas
Ziemassvētku eglītes
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Izbūvēta Daugavas skatu terase
Laikā no 2009. līdz 2015.gadam, realizējot projektus 
ar LEADER un Ķeguma novada pašvaldības līdzfi-
nansējumu, ir labiekārtotas Daugavas upei pieguļošās 
publiskās teritorijas augšpus Ķeguma HES, izveidots 
mašīnu stāvlaukums Lāčplēša ielas galā, iekārtota pa-
staigu un atpūtas zona, kurā ietilpst gājēju celiņš, vai-
rākas atpūtas vietas ar soliņiem un atkritumu urnām, 
divi pludmales volejbola laukumi, pārģērbšanās ka-
bīnes, velostatīvi, trenažieru laukums, parks ar saules 
pulksteni. Šo atpūtas kompleksu regulāri izmanto gan 
vietējie iedzīvotāji, gan novada viesi un tūristi.

Lai labiekārtotu arī Daugavas upei pieguļošās publikās 
teritorijas lejpus Ķeguma HES, kur paveras ainavisks 
skats uz Daugavu, Ķeguma novada pašvaldība īstenojusi 
projektu “Daugavas skatu terase”. 

HES kaskādi vērot brauc tūristi no tuvākām un tā-
lākām vietām. Daugavas upe un Ķeguma HES ir nozī-
mīgākās novada apskates vietas. Lai šī vieta kļūtu droša 
un ērta, tika izbūvēta skatu terase ar norobežojošām koka 
barjerām un vēl tapšanas procesā vides objekts - fotoso-
liņš, lai apmeklētāji varētu iemūžināt sevi uz HES fona. 
Vienlaikus, lai nodrošinātu ērtāku piekļūšanu terasei, iz-
būvēts piebraucamais ceļš un laukums automašīnu novie-
tošanai. Kā arī papildus pašvaldība nākamajā gadā plāno 
sakopt taku, kas vijas no skatu terases gar Daugavas kras-
tu līdz pat novada robežai.

Labiekārtoto teritoriju varēs izmanot gan pastaigām, 
gan aktīvajai atpūtai visu gadagājumu ļaudis, izvēloties 

sev piemērotākās aktivitātes. Kādam tā būs makšķerēša-
na, citam – nūjošana, vēl kādam – kultūrvēsturiskā man-
tojuma izzināšana.

Projekta īstenošanas rezultātā ieguvēji būs gan vietē-
jie iedzīvotāji, gan tūristi no tuvākām un tālākām vietām, 
kuri savos tūrisma maršrutos iekļauj arī kultūrvēsturisko 
objektu apskati, gan makšķernieki, jo Daugavas upē ir 
lieliskas samu, līdaku, zandartu, brekšu makšķerēšanas 
vietas, gan sabiedrība kopumā, jo tiks radīta labiekārtota 
vieta aktīvai, veselīgai atpūtai dabā.

LEADER projekts “Daugavas skatu terase” (Nr. 
20-04-AL02-A019.2202-000011) īstenots Publisko un 
privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietva-
ros. Līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Izdots jauns novada tūrisma ceļvedis

Lai popularizētu un attīstītu tūris-
mu, Ķeguma novada pašvaldība 
ir izdevusi jaunu novada tūrisma 
ceļvedi. Tajā ir apkopota informā-
cija par novadā esošajiem tūrisma 
objektiem un vietām – kultūrvēs-

turiskiem, dabas, izziņas un aktī-
vās atpūtas piedāvājumiem, tajā 
skaitā pieejama informācija arī 
par novadā esošajām naktsmītnēm 
un ēstuvēm. 

Novada ceļvedī ir izveidota arī in-
teresanta sadaļa prāta asināšanai 
- krustvārdu mīklas, kuras tapušas 
pateicoties Ķeguma novada paš-
valdības izsludinātajam skolēnu 
krustvārdu mīklu konkursam “Iepa-
zīsti Ķeguma novadu”. Ceļvedis ir 
izdots trīs valodās – latviešu, krievu, 
angļu un ir brīvi pieejams visos sešos 
novada tūrisma informācijas stendos, 
kas izvietoti Ķeguma pašvaldības 
administrācijas ēkā, Ķeguma biblio-
tēkā, Ķeguma dienas centrā, Ķeguma 
novada muzejā, Rembates bibliotē-
kā, Birzgales muzejā “Rūķi”. 

Tāpat jaunais izdales materiāls 
tiks izmantots tūrisma izstādēs un 
citos nozīmīgos pasākumos, kas vei-
cinās kā tūrisma attīstību, tā novada 
atpazīstamību. Aicinām iepazīties ar 
interesantām un nozīmīgām tūrisma 
apskates vietām Ķeguma novada ap-
kaimē, kā arī izmantot iespējas, ko 
sniedz mūsu uzņēmēji tūrisma jomā.

Ieva Vējone
Projektu vadītāja ar specializāciju 

uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā  

Kad Debesis mums sveicienus sūta…
Apstāties un ieklausīties, šajā sirds siltajā brīdī būt…
Pateikties un piepildīties, mūsu sirdis Ziemassvētkus jūt…
Atlaist visas rūpes un raizes, pašiem dvēselē tīrākiem kļūt,
Veltīt laiku saviem tuvākajiem un pret viņu mīlestību gūt!

    (Lauris Valters)

Labestības piepildītus, sirds siltus un gaišus svētkus! 

Ķeguma novada pašvaldība
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Šogad Ķeguma novada pašval-
dības domes deputāti nolēma 
piešķirt piecus Ķeguma novada 
pašvaldības atzinības rakstus un 
vienu – augstāko novada apbal-
vojumu – titulu “Ķeguma nova-
da lepnums 2020”.

Atzinības raksts piešķirts Uldim 
Vītolam. Pieteikuma vēstulē 
rakstīts: “Uldis Vītols ir ilggadējs 
Ķeguma volejbola spēles tradīciju 
uzturētājs, kurš sabiedriskā kārtā 
organizē volejbola treniņus Ķegu-
ma vīriešu un sieviešu komandām, 
arī pats spēlē kā saspēles vadītājs 
daudzos čempionātos un turnī-
ros ārpus novada. Aktīvi piedalās 
volejbola sacensību organizēšanā 
Ķeguma novadā.”

Atzinības rakstu saņem Ed-
ijs Veidemanis, kura pieteikumā 
rakstīts: “Edija boksa klubs „EV 
Boxing school - Kegums” aktīvi 
darbojas kopš 2018.gada rudens. 
Skola tika atvērta ar Edija inicia-
tīvu un noteikti „Liels paldies” jā-
saka Ķeguma novada pašvaldībai 
par atbalstu. Sākumā treniņi notika 
Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolas pagrabā, bet šobrīd viss no-
tiek SAC „Senliepas” sporta zālē. 
Prieks bija skatīties, ka gan skolā, 
gan jaunajās telpās jaunieši paši 
ieguldīja savu darbu un laiku, lai 
telpas iekārtotu un piemērotu tre-
niņiem. Tas nozīmē, ka netika viss 
pienests „uz paplātes”. Edijs ir tre-
neris „ar lielo burtu”, jo viņš trenē 
ne tikai fizisko sagatavotību, bet 
pirms sacensībām katru dalībnieku 
noskaņo arī morāli un daudz laika 
iegulda ar viņiem runājot. Puišiem 
Edijs arī ir kā uzticības persona, 
kuram var izstāstīt savu sāpi. Kā 
pats treneris saka, cīņas sportā 
viņš ir jau no 11 gadu vecuma, bet 
tieši boksā – 4 gadus. Edijs Veide-
manis ne tikai trenē jauniešus un 
pieaugušos, bet arī pats piedalās 
cīņās. Šā gada 1.augustā Ķegumā 
notika nebijis pasākums „Atvērtās 
boksa sacensības”, ko organizēja 
pats treneris Edijs Veidemanis un 
viņa palīgi. Šajās cīņās piedalījās 
14 Latvijas boksa klubi un 38 da-
lībnieki, vairākkārtēji Latvijas un 
Eiropas čempionāta dalībnieki un 
uzvarētāji. Prieks, ka arī tiesāšana 
bija augstā līmenī, jo tika piesais-
tīti starptautiska līmeņa tiesneši. 
Ķeguma boksa skolu pārstāvēji 
4 jaunieši – Kristiāns Ģērmanis, 
Toms Dmitročenko, Emīls Buls un 
Rodrigo Seržants. Kādam tā bija 
pirmā cīņa, kādam jau atkārtota, 
bet mēs par viņiem vēl dzirdēsim! 
Prieks, ka boksa skolā jaunieši var 
trenēties kopā ar saviem vecākiem, 
kas ir liels stimuls un dzinulis.”

Atzinības raksts piešķirts Lie-
nei Lazdiņai, kuras pieteikuma 
vēstulē rakstīts: “Liene ir cilvēks, 
kurš velta savu dzīvi, lai palīdzētu 
citiem, veidotu labāku sabiedrību, 
iedvesmojot līdzcilvēkus padarīt 
savu dzīvi interesantāku, piepildī-

tāku. Lienes mūžs saistīts ar Rem-
bati – dzimtas mājas, profesionālā 
izaugsme, ģimene. Viņas prioritāte 
vienmēr bijusi un ir ģimene, bērni 
un seniori, no kuriem viņa cenšas 
pasmelt savai pieredzei pilnu kau-
su. Pateicoties viņas iniciatīvai 
Ķeguma novads var lepoties ar 
kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāšanu un popularizēšanu. Liene 
ir sapratusi, ka iepazīstot vēstu-
risko notikumu mantojumu, iegu-
vēji ir visi. Tas sākās ar kolhoza 
70 gadu jubilejas svinībām, tagad 
turpinājums ir ielu sporta svētki. 
Šie pasākumi nes Ķeguma novada 
vārdu citos novados. Interesants 
pasākums “Kartupeļu festivāls” 
- ar Mārtiņa Sirmā meistarklasi,  
priekšnesumiem un radošām dar-
bībām piesātināts. Pasākums visas 
dienas garumā, kas pulcēja gan 
lielus, gan mazus interesentus no 
dažādām republikas vietām. Tāpat 
šogad aizvadīts labdarības pasā-
kums, kurā prieku un iedvesmu 
varēja gūt visas Ķeguma novada 
ģimenes. Šajā pasākumā godināja 
audžu ģimenes, kuru mājās mīt 
mīlestība un sirds plašums. Lie-
ne cenšas piesaistīt jauno paaudzi 
ar savas ģimenes paraugu – abas 
meitas un dzīvesbiedrs ir viņas 
pirmie un aktīvākie atbalstītāji un 
smagāko darbu veicēji. Liene ak-
tīvi atbalsta un sniedz savu artavu 
Rembates aktīvajā sporta dzīvē – 
Rembates apļi, teniss, dambrete, 
ielu sporta svētki, ģimenes sporta 
diena u.c. Liene uz pasākumiem 
aicina sabiedrībā mīlētas un atpa-
zīstamas personības, kuras, aiz-
braucot no mūsu novada, guvušas 
sirds siltumu un nedalītu pateicību, 
ko nodod tālāk. Liene aktīvi veic 
sabiedrisko darbu. Ir izveidota 
interešu kopa, kas apzina viedus 
ļaudis pagastā un novadā. Ja ne-
pieciešams sakārtot kādu Glāzšķū-
ņa stūrīti, Liene ar ģimeni dodas 
talkā! Un tā Rembatē top skaistas 
vietas, kurās atpūsties. Patīkami 
vērot, cik lielu atbalstu Liene sa-
ņem no ģimenes. Tas ir piemērs arī 
mums kļūt atbildīgākiem, iejūtīgā-
kiem, saliedētākiem, izpalīdzīgā-
kiem. Var apgalvot, ka bez Lienes 
Rembate būtu mazs pelēks planku-
miņš Latvijas kartē, bet tagad mēs 
esam atpazīstami un jūtamies ar to 
lepni.”

Atzinības rakstu saņem arī 
Diāna Arāja. Par Diānu Arāju 
rakstīts: “Ikviens, iebraucot Birz- 
galē, noteikti būs pamanījis sa-
kopto pagasta centru. Interesanti, 
ļoti savdabīgi un atšķirīgi no ci-
tur redzētā. Birzgales pagasts var 
lepoties ar savu “seju”. Pagasta 
skaistuma un labiekārtošanas kara-
liene – tā Diānu Arāju sauc vietējie 
iedzīvotāji. Vienmēr kustībā, kā 
skudriņa lielajiem pagasta strād-
niekiem pa vidu, Diāna katrai, pat 
vismazākajai lietiņai, atradīs savu 
īsto vietu. Nenogurstošas enerģi-
jas, gaišuma un labsirdības pilna, 

Diāna kā mazs magnētiņš pievelk 
apkārtējos un ar savu darbu, darba 
prieku, ar labajām idejām aizdedz 
ikviena ciema iedzīvotāja sirdi. 
Meitene ar “zelta rokām”, kas ne 
tikai pazīst katras puķes dvēseli, 
bet arī lieliski dejo, nodarbojas ar 
aušanu un gatavo dažādus rokdar-
bus. Jā, un dzied! Arī dzied tik-
pat skaisti kā putni lielajos kokos 
no rītiem! Diāna ir cilvēks, kuras 
darbs un dzīvesprieks var būt par 
piemēru gan vecam, gan jaunam. 
Mūsu pagasts ir tik neatkārtojami 
skaists, pateicoties tādiem cilvē-
kiem kā Diāna Arāja. Lai vairāk 
tādu jauniešu!”

Atzinības raksts piešķirts Mai-
rai Līdumai, kuras pieteikumā 
rakstīts: “Vecāki jau agrā bērnībā 
pievērsa Mairu mūzikai, absolvēta 
Ogres mūzikas skola, tad studijas 
augstākās mūzikas iestādēs. Jau 
vairāk kā 8 gadus Maira Līduma, 
paralēli aktīvam skolotājas darbam 
Ikšķilē, savu laiku un enerģiju ie-
gulda Ķegumā un Ķeguma jaukta-
jā korī. Maira ar Ķeguma novada 
dziedošajiem talantiem satikusies 
jau vairākus gadus atpakaļ – va-
dījusi Ķeguma komercnovirzie-
na vidusskolas kori, kur 2 gadu 
laikā izcīnīta iespēja piedalīties 
XXV Vispārējos latviešu dzies-
mu un XV Deju svētkos. 2013. 
gada 7. septembrī tika dibināts 
Ķeguma jauktais koris. Liela daļa 
kora dalībnieki ir vietējie Ķegu-
ma novada iedzīvotāji, bet brauc 
arī dziedātgribētāji no Ikšķiles, 
Ogres un Lielvārdes. 2018. gadā 
novembrī koris piedalījās Ogres 
apriņķa lielkoncertā “Mūsu zeme”. 
2018. gada jūnijā skaisti un skanī-
gi nosvinēta kora 5 gadu jubileja. 
2019. gada janvārī koris “Lins” 
piedalījās Starptautiskā konkur-
sā. Kora dalībnieki vairākkārt ir 
devušies vieskoncertos, kā arī 
paši uzņēmuši viesus. 2019.gada 
martā Ķeguma Tautas namā bija 
jauks sadraudzības koncerts kopā 
ar Rīgas Ekonomikas augstsko-
las jaukto kori. 2019. gada nogalē 
ņemta dalība labdarības koncertā 
Rīgas Svētā Jēkaba Baznīcā un tā 
paša gada nogalē dziedāts Latvijas 
valsts svētku koncertā. 2020.gada 
februārī Mairas vadītais koris pie-
dalījies komponista Jāņa Strazda 
jubilejas koncertā “Valentīndienas 
priekšvakarā…”. 2020. gada aprī-
lī Ķeguma evaņģēliski luteriska-
jā baznīcā koris uzstājās kopā ar 
mūziķi un komponistu Kasparu 
Zemīti, izpildot muzikāli sarežģītu 
skaņdarbu “Mesa”. Šajā muzikā-
lajā priekšnesumā kora vadītāja 
“latiņu” uzcēla īpaši augstu, uzstā-
dot izpildītājiem augstas kvalitātes 
prasības. Mairas Līdumas vadībā ir 
iegūtas balvas dažādos konkursos, 
kā būtiskākās varētu minēt Sudra-
ba diplomu Koru olimpiādē 2017. 
gadā, Augstākās pakāpes diplomu 
koru skatē 2018. gadā, iegūto 2. 
pakāpi Garīgās mūzikas festivālā 

“Sudraba zvani” kategorijā “Lat-
viešu garīgā mūzika”. Kora dalīb-
nieki atzinīgi vērtē kora pedagogu 
un it īpaši Mairas spēju atrast ko-
pīgu valodu ar jauniešiem. Maira 
vienmēr centusies arī izglītot dzie-
dātājus, kam nav speciālās mūzi-
kas izglītības, un kora dalībnieki, it 
sevišķi jaunieši, to atzinīgi novēr-
tē. Dziedāšana korī nav tikai mē-
ģinājumu process un koncerti, sva-
rīga ir arī ārpuskora dzīve. Maira 
Līduma ir viens no redzamākiem 
un dzirdamākiem cilvēkiem Ķegu-
mā. Viņa neapšaubāmi ir iznesusi 
Ķeguma vārdu visā Latvijā. Maira 
savus dziedātājus spēj dvēseliski 
izglītot, iedvesmot nodziedāt tā, 
lai spalvas uz rokām saceļas! Ko-
ris “Lins” ir kā ģimene, reizēm 
paši koristi brīnās kā tik dažādi cil-
vēki spēj atrast kopīgu valodu un 
kļūt par lieliskiem draugiem, kas 
krīt un ceļas viens par otru. Mē-
ģinājumi nekad nav garlaicīgi, jo 
var dzirdēt skaļus smieklus. Taču 
jāatzīst, ka šiem smiekliem nebū-
tu nekāda pamata vai jēgas, ja tam 
pamatā nebūtu liels un neatlaidīgs 
ieguldītais darbs. Par to visu koris 
var pateikties Mairai, kas ir izvei-
dojusi korī lielisku atmosfēru, kurā 
dziedātājiem gribas atgriezties vēl 
un vēl.”

Ķeguma novada pašvaldības 
apbalvojums “Ķeguma novada 
lepnums 2020” piešķirts Intai 
Brokānei – Vilcānei. Par Intu 
Brokāni – Vilcāni saņemti trīs 
pieteikumi, kuros rakstīts: “Inta 
ir īstena ķegumiete – dzimusi, 
augusti Ķegumā, vienmēr ir lepo-
jusies ar savu pilsētu un lielākā 
dāvana, ko viņa ķegumiešiem un 
ikvienam ir uzdāvinājusi, ir Ķe-
guma krusta kalns. Tā ir vieta, kur 
satiekas debesis ar zemi, tā ir vie-
ta, kas apveltīta ar īpašu enerģiju 
un dieva pieskārienu. Tā ir vieta, 
kur notiek brīnumi. Inta Ķeguma 
vārdu ir nesusi Latvijā un pasaulē 
caur viņas veidoto Krusta Kalnu, 
kurā jau vairāk kā 20 gadu laikā 
ir bijuši tūkstošiem cilvēki. Ne-
skaitāmi autobusi gadā, ģimenes 
ar bērniem, sirmgalvji, skolēni, 
bērnu dārza grupiņas, velo brau-
cēji, kājām gājēji… tik ļoti daudz 
un dažādi cilvēki ik dienas, ik gadu 
ierodas Krusta kalnā un viņus sa-
gaida Inta. Viņa neskaita laiku un 
netaupa enerģiju, viņa sagaida die-
nā vai naktī, nogurusi vai aizņem-
ta. Krusta kalns ir īpaša svētvieta, 
kurā cilvēki var piepildīties ar 
gaismu, dievišķu enerģiju un attīrīt 
sevi no uzkrātā garīgā smaguma. 
Inta ir pašaizliedzīgi veltījusi ļoti 
lielu daļu savas dzīves, lai palī-
dzētu cilvēkiem – runātu, iedves-
motu, palīdzētu atrast īsto ceļu 
šajā dzīvē. Krusta Kalnā cilvēki 
ir raduši mieru, piedevuši sev un 
cietiem, lūguši par citiem, guvuši 
atklāsmes. Šajā īpašajā vietā ir sev 
nozīmīgās dienās bijuši gan jaunie 
pāri, gan ir tikuši kristīti bērni, kā 

arī notikuši koncerti un vēl dažādi 
ar garīgo bagātību piepildīti pa-
sākumi. Inta Krusta Kalnā gadu 
garumā ir vadījusi ekskursijas, 
stāstījusi un iedvesmojusi ļoti, ļoti 
daudz cilvēkus. Ķeguma Krusta 
kalns ir viena cilvēka – Intas Bro-
kānes ideja un realizācija, kurā ie-
guldīti viņas personīgie līdzekļi un 
laiks. Šī vieta daudziem cilvēkiem 
palīdzējusi sakārtot savas dzīves 
un likusi ieraudzīt gaismu pat 
bezcerīgā situācijā. Baznīca bez 
sienām – tā ļaudis dēvē Krusta kal-
nu – Intas lolojumu.  Nenogurstoši 
Inta rūpējas, lai kalns būtu sakopts, 
patīkams apmeklētājiem. Viņa ne-
tiecas pēc atzinības vai “paldies”, 
Inta dara to ko mīl, un viņa mīl 
cilvēkus. Viņas darbi ir neredzami, 
tie nav apbalvojumos mērāmi. Inta 
ir cilvēks ar lielo burtu, ar lielu, 
plašu sirdi un neizsīkstošu pozitī-
vismu. Atliek Intu satikt tikai vie-
nu reizi un viņa izmaina visu dzī-
vi. Dievs Intu apveltījis ar īpašām 
dāvanām. Viņa sajūt, dzird un redz 
to, ko citi nemana. Jau kopš bērnī-
bas Inta jutusi Ķeguma kalnus kā 
“savējos”, zinājusi taku taciņas, 
runājusi ar kokiem un akmeņiem, 
jutusi sāpes, kad tiem tika darīts 
pāri. Ķeguma Krusta kalns ir mazo 
Kangaru pauguraines daļa. Šī vieta 
zem zemes slēpj neskaitāmus ak-
mens milžus, kas dienas gaismu 
ieraudzījuši pateicoties Intai, kurai 
vienmēr mašīnā līdzi ir lāpsta, lai 
palīdzētu akmeņiem kļūt pamanā-
miem un nonākt zemes virspusē. 
Ieraugot viņas paveikto un šos 
lielos akmeņus, liekas neticami, 
ka to spējusi izdarīt viena neliela 
auguma sieviete. Intas spēks ir ti-
cībā un neatlaidībā. Kad darāmā ir 
ļoti daudz, Intai nāk talkā viņas ģi-
mene – mamma Janīna, māsa, vīrs, 
meitas, znoti, mazbērni. Krusta 
kalna saimniece šobrīd ir mājsaim-
niece, agrāk strādājusi par pavāri, 
aprūpētāju un šoferi. Intai nav ne 
medaļu, ne diplomu. Krusta kalna 
sargātājai ir stipras rokas, mīlestī-
bas pilna sirds, vieda dvēsele un 
pārpārēm plūstoša enerģija. Viņa 
neatsaka nevienam, kurš vēlas ie-
gūt informāciju par svētvietu un 
brīnumainajiem akmeņiem. Inta 
prot stāstīt un rādīt. Nenoliedza-
mi – viņa ir labākais gids Ķeguma 
kalnos. Pateicoties Intai Brokānei, 
Ķeguma Krusta kalns iekļauts 
Latvijas tūrisma ceļvežos, un  Ķe-
gums ir kļuvis atpazīstams pasau-
lē. Šī vieta dziedinājusi un devusi 
cerību slimajiem un dziedinās vēl 
daudzus. Inta Brokāne noteikti ir 
paveikusi ļoti lielu darbu sabiedrī-
bas labā. Viņa rūpējas ne tikai par 
to, lai Ķeguma krusta kalns būtu 
sakopts, viņa rūpējas par visu, kas 
ir ap viņu. 

Viņa nepaiet garām nevienai 
nomestai pudelei vai atkritumu 
kaudzei, lai kur tā būtu. 
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Ja esi jaunietis vecumā no 15 
līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, 
nestrādā algotu darbu, neapgūs-
ti arodu pie amata meistara un 
neesi reģistrēts Nodarbinātības 
valsts aģentūrā (NVA) kā bez-
darbnieks, iesaisties projekta 
“PROTI un DARI” aktivitātēs.

Tev būs iespēja saņemt tieši tev va-
jadzīgos atbalsta pasākumus, kas 
ietver mentora atbalstu vismaz 20 
stundas mēnesī un daudzveidīgas, 
saistošas aktivitātes: neformālās un 
ikdienas mācības, speciālistu kon-
sultācijas (psihologs, karjeras kon-
sultants u.c., izņemot ārstniecības 
personālu), dalību pasākumos (no-
metnes, semināri, sporta aktivitātes, 
kultūras pasākumi), brīvprātīgo dar-
bu, iesaisti nevalstisko organizāciju 
un jauniešu centru aktivitātēs, kā arī 
vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, 

pasākumos un projektos, profesijas 
specifikas iepazīšanu, tai skaitā vi-
zītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt 
profesionālo kvalifikāciju vai apgūt 
arodu pie amata meistara. 

Esi nolēmis pieņemt piedā-
vājumu, sazinies ar programmas 
vadītāju Gunitu Bogdanovu, tel.: 
26399007, e-pasts: protiundari@
kegums.lv

ESF projektu “PROTI un 
DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īsteno 
Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūra sadarbībā ar pašval-
dībām, kopējais finansējums ir 7 
560 330 EUR, t.sk. Eiropas Sociālā 
fonda finansējums 6 426 280 EUR 
un valsts budžeta finansējums – 1 
134 050 EUR, īstenošanas termiņš: 
2014. gada septembris - 2021. gada 
decembris.

Aicina iesaistīties projekta
“PROTI un DARI” aktivitātēs

NOVADĀ

t 2.lpp 
Ja viņa brauc ar auto, un uz 

ceļa būs uzkritis zars, nomesta 
jaka vai jebkas cits – Inta apstāsies 
un to noņems vai aizvedīs uz at-
kritumu tvertni.  Neviena pastaiga 
pa mežu nav iedomājama bez at-
kritumu maisu iznešanas. Vai tā ir 
pietura, vai pludmale, visur kur iet 
Inta, viņa rūpējas par vides tīrību. 
Inta rūpējas arī par dzīvniekiem, 
kuriem nav māju. Inta neapstāsies, 
viņas darbi turpinās jaunus stāstus 
par Latvijas spēka vietām.

Intas bērni saka, ka viņa ir la-
bākais piemērs, kā būt atbildīgiem 
par mūsu mājām, mūsu zemi un 
nebūt vienaldzīgiem. Šobrīd Inta 
ar vīru dzīvo Latgalē – Mākoņ-
kalnā, kurā turpina pārsteigt lauku 
iedzīvotājus – paši pēc savas ini-
ciatīvas viņi attīra ezerus, sagādā 
jaunus krēslus vecai lauku baznī-
cai, rūpējas par kultūras dzīvi lau-
kos, sakopj vecus īpašumus. Vēl 
nesen tika sakopta Zosnas muiža 
un tās dārzs, kurā tika rīkots skolas 
salidojums. Cilvēkiem tā bija sen-
sācija un notikums, ko atcerēties 
vēl daudzus gadus. Neskatoties uz 
lielo attālumu no Mākoņkalna līdz 
Ķegumam – gandrīz trīs stundas 
ceļā – Intai ar vīru tas nav šķērslis. 
Dažkārt pat vairākas reizes nedēļā 
viņi dodas pie ģimenes, pa ceļam 
piestājot neskaitāmās vietās, pie 
neskaitāmiem cilvēkiem, lai aprau-

dzītu, aprunātos, kādam nogādātu 
sūtījumu, bieži veciem cilvēkiem 
tiek sagādāti ratiņkrēsli, staiguļi. 
Viņi regulāri ved no Vācijas pilnu 
mašīnu ar nepieciešamām lietām, 
lai palīdzētu cilvēkiem. Kaut kādā 
neizskaidrojamā veidā cilvēki 
atrod Intu – ģimenes ar slimiem 
bērniem, ar lielām problēmām un 
grūtībām. Inta ir kā otrā mamma 
jau daudziem bērniem. Viņa palīdz 
ģimenēm saglabāt veselīgas attie-
cības un dod cerību, ka var labāk. 
Bieži vien palīdz atrast mājvietu 
vai darba vietu. Inta ir psihologs 
bez grāda, viņa ir dzīves psiho-
logs. Viņas telefons zvana vienā 
laidā, ik dienas cilvēki no visām 
Latvijas malām viņai zvana, grib 
parunāties, dalīties, lūgt padomu. 
Viņas enerģija, spēks un mīlestī-
ba ir apbrīnojami liela! Tajā pašā 
laikā viņa ir absolūti vienkārša 
sieviete, bez jebkādām ārišķībām 
un nominācijām. Inta ir cilvēks 
no kura mācīties un iedvesmoties! 
Cilvēks, kuram gribas līdzināties 
un būt kopā!”

Ķeguma novads var lepoties ar 
tik diženiem cilvēkiem! 

Diemžēl šogad nevaram būt 
kopā, lai sveiktu Ķeguma novada 
atzinības rakstu un titula “Ķeguma 
novada lepnums 2020” saņēmējus, 
bet noteikti, ka visi laureāti tiks 
godināti, tiklīdz tas būs iespējams. 

Pasniegti Ķeguma novada 
atzinības raksti un 
apbalvojums “Ķeguma
novada lepnums 2020”

Jau piekto gadu Ķeguma novada, 
Birzgales VPII “Birztaliņa” pieda-
lās nedēļu ilgā starptautiskā kam-
paņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, 
vērst uzmanību nozīmīgām vides 
problēmām un ikvienu rosināt uz 
rīcību, kas var palīdzēt šīs problē-
mas mazināt. 
Nedēļas laikā tika organizēti dažādi 
izglītojoši un interaktīvi pasākumi, 
kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus, 
kā iespējams iesaistīties globālās 
problēmas risināšanā ar vietēja mē-
roga rīcībām.

Šajā mācību gadā pastiprināta 
uzmanība tiek pievērsta enerģijai un 
gada tēmas mērķis ir:

- Pievērst pirmsskolas bērnu 
uzmanību enerģijas ražošanas un 
izmantošanas saistībai ar vides prob-
lēmām,

- Sekmēt priekšstatus par enerģi-
jas veidiem, to nozīmi,

- Rosināt taupīgi izmantot ener-
ģiju.

Rīcības dienās 4 – 6 gadu vecu-
ma bērnu grupās izglītojošo nodar-
bību laikā tika pārrunāts par resursu 

taupīšanu un šo ieradumu stiprinā-
šanu ikdienā. Bērni klausījās audio 
pasakas par Gudro Ernestu, piedalī-
jās diskusijās par elektrības labajiem 
un sliktajiem darbiem. Praktiskajās 
darbībās tika stiprināta roku koordi-
nācija un precizitāte, gatavojot koka 
paliktnīšus mājsaimniecībai. Tika iz-
aicināta Birzgales pamatskola izmē-
ģināt videi draudzīgas rīcības savā 
ikdienā - izlikt mūsu izgatavotās at-
gādnes elektrības taupīšanai.

Lai varētu vērot laikapstākļus 
ilgtermiņā tika ierīkota “Laikaps-
tākļu novērošanas stacija”, kurā visu 
gadu varēs vērot vienu no enerģijas 
veidiem – vēju, mākoņu daudzumu 
un uzzināt diennakts nokrišņu dau-
dzumu.

Āra nodarbību dienā bērni iepa-
zinās ar Latvijas raksturīgās zemes 
virskārtas sastāvdaļām un izzināja 
apkārtnē raksturīgo iežu īpašības.

Nedēļas beigās bērnu Ekopado-
me 4 – 5 gadīgajai grupai prezentēja 
vides novērtējuma rezultātus un at-
gādināja par videi draudzīgiem para-
dumiem ikdienā.

3 – 4 gadīgo bērnu grupa izvei-
doja bukletu vecākiem, iestādes dar-
biniekiem, mūzikas skolas darbinie-
kiem par vienkāršām iespējām taupīt 
enerģiju katram savā ģimenē. Lai 
mūsu planēta kļūtu vēl zaļāka, devās 
pastaigā „Labie darbi” un savāca at-
kritumus sava pastaigu maršruta ta-
kas malās. Viņus priecēja tas, ka to 
nebija daudz.

Mazulīšu uzmanība tika vērsta 
uz elektrības izslēgšanu, telpās, ku-
rās neatrodamies.

Rīcības dienās aktīvi iesaistījās 
arī vecāki aizpildot anketas par ģi-
menes paradumiem enerģijas tau-
pīšanā, kuras apkopojot atklājās, ka 
tiek pievērsta uzmanība gan elektro-
enerģijas, gan siltuma zudumu sama-
zināšanai. Vecāki kopā ar bērniem 
izveidoja ļoti interesantus un pamā-
cošus plakātus, kā ar maziem darbi-
ņiem mēs varam likt mūsu planētai 
zaļot!

Sarmīte Buša
VPII „Birztaliņa” skolotāja 

Ekoskolu Rīcības dienas - Labie darbi planētai!

Apstiprināts jaunatnes projekts
“KOPĀ.LABĀK.”

Izglītības un zinātnes ministri-
jas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2020. gada 1.2. 
apakšsadaļas projektu konkursā 
“Starpnovadu un starpinstitūciju 
sadarbība jaunatnes politikas īs-
tenošanai vietējā līmenī”  tika ie-
sniegts un apstiprināts sadarbības 
projekts “KOPĀ. LABĀK.”, kuru 
īstenos Ogres, Lielvārdes, Ķeguma 
un Ikšķiles novada pašvaldības.

Projekta mērķis ir veicināt Ogres, 
Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles no-
vadu ilgtspējīgu sadarbību, veidojot 
rīcībspējīgu, prestižu un enerģisku 
apvienoto novadu Jauniešu domi un  
brīvprātīgā darba sistēmu.

Galvenās aktivitātes, ko projekta 
ietvaros plānots veikt, ir:

- tikšanās ar jauniešiem, jauniešu 
vajadzību un problēmu apzināšana; 

- tikšanās ar Latvijā spēcīgu un 
aktīvu Jauniešu domi pieredzes ap-
maiņas braucienā; 

- praktiskas nodarbības jaunie-
šiem, popularizējot iespējas jauniešu 
domē;

- speciālistu un jauniešu nefor-
mālās tikšanās ar iestādēm, speciā-
listiem un biedrībām par brīvprātīgo 

darbu;
- jauniešu iniciatīvu konkurss un 

simulācijas spēle “Jauniešu domes 
vēlēšanas”;

- noslēguma pasākums iegūto 
zināšanu un pieredzes izvērtēšanai, 
nākotnes kopējā četru novadu sadar-
bības plāna iezīmēšana.

Projekta tiešā mērķa grupa ir 
jaunieši no 13 līdz 25 gadiem, darbā 
ar jaunatni iesaistītās personas, iestā-
des, organizācijas, biedrības.

Projekta rezultātā tiks izveidota 
ilgtermiņā funkcionējoša jaunatnes 
sistēma jaunajā novadā, jauniešu 
domes vadlīnijas un veiksmīgs jau-
niešu, pašvaldības un uzņēmēju sa-
darbības modelis, veicinot jauniešu 
interesi par iesaistīšanos būtisku jau-
natnes jautājumu un problēmu risi-
nāšanā. Sadarbībā ar uzņēmējiem un 
pašvaldības iestādēm tiks izstrādāta 
efektīva jauniešu brīvprātīgā darba 

sistēma,  sniedzot iespēju jauniešiem 
apgūt jaunas prasmes un iemaņas. 
Projekta aktivitātes plānots īstenot 
01.10.2020.-15.10.2021. Projektam 
maksimāli pieejamais finansējums: 
EUR 4300.00.

Šobrīd ir uzsākts darbs pie pir-
mās aktivitātes, kur projekta ietvaros 
ir paredzēts izveidot darba grupu, 
iesaistot 30 aktīvos jauniešus ar spē-
cīgām personībām, gribasspēku, kas 
ir ieinteresēti apvienotās jauniešu 
domes izveidē, kas vēlas iesaistī-
ties brīvprātīgajā darbā. Aktivitātes  
ietvaros ir plānotas trīs tikšanās ar 
neformālās izglītības speciālistu, 
nevalstiskajām organizācijām, poli-
tiķiem, zināmiem jauniešu līderiem, 
pašvaldības speciālistiem, kas iedro-
šinās un mudinās jauniešus sniegt 
galvenos atzarus, punktus, vadlīni-
jas, struktūru, idejas jauniešu domes 
sistēmas izveidē.  

Ņemot vērā valstī izsludinātos 
ierobežojumus, saistībā ar vīrusa 
COVID-19 izplatību, kas ietekmē 
projekta aktivitāšu īstenošanu, ir pie-
ņemts konceptuāls lēmums, projekta 
sadarbības partneru starpā un saska-
ņojot to ar Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru, pirmās pro-
jekta aktivitātes īstenošanu pārcelt 
uz 2021.gadu.

“Projekts “KOPĀ.LABĀK.” īs-
tenots Izglītības un zinātnes minis-
trijas Jaunatnes politikas valsts prog-
rammas 2020. gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros”.

Ieva Vējone
Ķeguma novada pašvaldības 

projektu vadītāja ar specializāciju 
uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstībā
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VALSTS SVĒTKI

17. un 18. novembrī, par godu Lat-
vijas Republikas Proklamēšanas 
gadadienai, Ķeguma pilsētas ēkas 
iemirdzējās sarkanbaltsarkanos 
toņos.
No plkst. 17.00 līdz 23.00 tika iz-
gaismots Ķeguma Tautas nams, Ķe-
guma komercnovirziena vidusskola, 
ūdens tornis un Ķeguma evaņģēliski 
luteriskā baznīca. 

Katra ēka atmirdzēja gaismā ar 
savu stāstu. Baznīca, simboliski tika 
ietērpta baltos toņos, atmirdzot svē-
tumā, gaismā un šķīstībā. Ūdenstor-
nī mijās sarkanās un baltās krāsas, 
veidojot Latvijas karogu. Krāsas 
attēloja cīņas, kas novedušas līdz 

mūsu valsts izveidošanai. Ķeguma 
Tautas nams mirdzēja sarkanos to-
ņos, simbolizējot spēku. Uz ēkas tika 
atainotas gaismu spēles, jo kultūras 
joma vienmēr ir kustībā, attīstībā un 
izaugsmē. Ik pēc divdesmit minūtēm 
pie tautas nama atskanēja Antras Sta-
feckas dziesma “Maldugunis meklē-
jot”. Dziesmas vārdos teikts: “Sajūti 
Latvijas elpu, cik auksta tā šobrīd 
ir, mēs visi kopā to varam sasildīt.” 
Savukārt Ķeguma komercnovirziena 
vidusskola rotājas dažādos gaismas 
elementos un krāsās, simboliski atai-
nojot ceļu, kas ved līdz zināšanām un 
jaunu ieceru īstenošanai.

Ķegumā mirdz
izgaismoti objekti

Ķeguma novadā, pieminot Lāč- 
plēša dienas varoņus, iedegtas 
simtiem sveču liesmiņas.

Jau astoto gadu Ķeguma pilsētā 
iemirdzējās Saules aplis. Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolas 
skolēni kopā ar klašu audzinātā-
jām iededza svecītes. Katrai klašu 
grupai bija noteikts savs laiks un 
ierādīts posms, kas bija jāizgais-
mo. Bērni ar prieku un mirdzumu 
acīs lika svecītes pa Ķeguma ie-
lām, veidojot Saules apli. Svecītes 
izlika arī pašvaldības iestāžu dar-
binieki, rotājot ēkas ar sarkanbalti 
sarkanām sveču liesmiņām.

Tomes pagastā, pieminot karā 
un Latvijas atbrīvošanas cīņās kri-
tušos un bezvēsts pazudušos Tom-
es dēlus, godinot Tomes Lāčplēša 
kara ordeņa kavalierus, dega sve-
cītes un ziedi rotāja Tomes brāļu 
kapus. Sveču liesmiņas rotāja arī 
Tomes akmeni, Ķeguma novada 
muzeju, Tomes dienas centru un 
tautas namu.

Birzgalieši svecītes bija iz-
likuši latvju zīmēs. Ar sveču 
gaismiņām rotājās arī Birzgales 
pagasta ģerbonis, kas atrodas pie 
pagasta pārvaldes. Liesmiņas mir-
dzēja arī pie Stendera pieminekļa. 
Savukārt pašā pagasta centrā no-
skaņu papildināja spožās lāpugu-
nis.

Rembates pagastā ar sveču 
gaismiņām rotājās SAC “Sen-
liepas”, tilts pār Ogres upi un 
Rembates Tautas nama apkārtne. 
Rembates Tautas nams atmirdzē-
ja Latvijas karoga krāsās un lāpu 
ugunis rotāja ēkas ieeju. Pirms 
iebraukšanas Rembatē uzstādīts 
lielformāta Latvijas karogs pie 
kura 11.novembra vakarā dega 

svecītes un lāpas.
Ķeguma novada pašvaldī-

bas domes priekšsēdētājs Raivis 
Ūzuls, attālināti sveicot Lāčplē-
ša dienā aicināja ikvienu iedegt 
svecīšu liesmas: “Notikumi, kas 
risinājās vairāk kā pirms simts 
gadiem ir spilgti iezīmējuši lat-
viešu tautas stiprākās īpašības – 
varonību, ticību un spēju rīkoties. 
Lāčplēša dienā mēs pieminam 
drosmi, kas mita latviešu tautas 
karavīros. Vispatiesākajā cieņā 
mēs noliecam galvas mūsu varo-

ņu priekšā, kuri par savas zemes 
neatkarību spēja atdot savu gri-
bu un dzīvību. Novērtēsim mūsu 
tautas dēlu upuri, kas šodien ļauj 
dzīvot brīvā, neatkarīgā Latvijā 
virs kuras pleciem diženi plī-
vo sarkanbalti sarkanais karogs. 
Latviešu tautas garā savijušies 
neskaitāmi likteņi, veidojot mūs 
par stipru, spītīgu un diženu tautu. 
Lāčplēša dienā, godināsim savas 
tautas varoņus! Pieminēsim viņu 
drosmi un varonību, godaprātu un 
ticību!”

Lāčplēša diena Ķeguma novadā

16.novembrī Nacionālo bruņoto 
spēku Nodrošinājuma pavēlnie-
cības 2.Reģionālā nodrošinājuma 
centra karavīri sakopa teritoriju 
Brāļu kapos Glāžšķūnī.

Novembris ir mūsu tautas valsts 
svētku mēnesis, kad godinām savus 
varoņus un pieminam tos, kuri krita 
kaujās. Godinot pasaules karā kritu-
šos karavīrus, Glāžšķūņa teritorijā 
tika sakopti Brāļu kapi. Karš nešķiro 
– visi karavīri, kuru vārdi ierakstīti 
piemiņas plāksnēs Brāļu kapos, krita 
cīņās. Starp Otrā pasaules kara kritu-
šajiem Glāžšķūņa kapos atdusas arī 
latviešu karavīri. Nacionālo bruņoto 
spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 
2.Reģionālā nodrošinājuma centra 
kareivji vēlējās sakopt teritoriju jau 
11.novembrī, taču dažādu apstākļu 
dēļ, tas tiek darīts īsi pirms Latvijas 

Republikas Proklamēšanas gadadie-
nas. 

Jau no agra rīta NBS karavīri 
grāba lapas, izzāģēja nokaltušos krū-
mājus, izravēja nezāles no plākšņu 
starpām, kas laika gaitā saaugušas, 
kā arī piebēra celiņu ar šķembām. 

Pēc lielā ieguldītā darba, Brāļu kapi 
ieguvuši atkal jaunu, sakoptu un vi-
zuāli estētisku izskatu.

Ķeguma novada pašvaldība iz-
saka pateicību katram karavīram, 
kurš ar savu darbu padara mūsu val-
sti labāku.

Karavīri sakopj Brāļu kapus Glāžšķūnī 18.novembrī izskrien 
“Rembates apli 2020”
Ik gadu 18. novembrī notika 
skrējiens “Rembates aplis”, 
kurā dalībnieki varēja izskriet 
kādu no distancēm un doties 
skrējiena Mazajā (3,00 km) vai 
Lielajā (10,8 km) aplī.

Diemžēl šogad, lai ierobežotu 
Covid – 19 izplatību valstī, skrē-
jiens tika atcelts. Bet mēs esam 
un būsim stipra tauta, kura vētras 
priekšā stāv diženi un stalti, tā-
pēc 34 “Rembates apli” aizvadī-
jām simboliskā skrējienā, veicot 
10,8 km distanci. 

Skrējienā piedalījās aktīvākie 
rembatieši, kuri ik gadu Latvijas 
Republikas Proklamēšanas gada-
dienā piedalās sacensībās. Pal-
dies: Mirdzai Aizsilniecei, Vacla-

vam Griņevičam, Uldim Ābelim, 
Jurim Pivoram, Katei Dumpei, 
Jurim Matrosovam, Viktoram 
Mūrniekam, Pēterim Vovčenko, 
Eduardam Dūdenam, Oskaram 
Dūdenam, Edgaram Šlusarekam, 
Agrim Veļikam, Ainim Veļikam, 
Jānim Avenam, Vinetai Avenai, 
Laurai Avenai, Lindai Avenai, 
Loretai Viļumsonei, Agritai Nau-
diņai, Kintijai Sparānei, Edga-
ram Siliņam, Artūram Lindem, 
Jānim Liepkalnam, Lienei Laz-
diņai un Kristapam Selgam!

Mēs zinām, ko mēs gribam! 
Un ko mēs gribam, to mēs va-
ram! Ko mēs varam, to mēs da-
rām! (Vaira Vīķe Freiberga)
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SPORTS

Noskaidroti apkaimes spēles “Iepazīsti Ķeguma vēsturi rudenī” uzvarētāji
Laika posmā no 2. līdz 15. no-
vembrim ikviens varēja pieda-
līties apkaimes spēlē “Iepazīsti 
Ķeguma vēsturi rudenī”, iz-
mantojot aplikāciju “Action-
bound”, ko šādā formātā orga-
nizējām pirmo reizi. 

Spēli varēja spēlēt ikviens, kam 
patīk garas pastaigas vai izbrau-
cieni ar velosipēdu, turklāt ie-
vērojot visus valstī izsludinātos 
ārkārtas situācijas noteikumus, 
kas saistīti ar vīrusa COVID-19 
izplatību.

Kopumā spēlē piedalījās un 
rezultātus iesūtīja 26 komandas. 
16.novembrī tika veikta balvu 
izloze, kur starp visām koman-
dām pēc nejaušības principa iz-
lozējām 5 pārsteiguma balvas, ko 
sarūpēja mūsu vietējie uzņēmēji 
ar Ķeguma novada pašvaldības 
atbalstu. 

Laimīgie uzvarētāji ir:

Elīna – balvā saņem z/s “Za-
rumi” dvieli un SIA “KiwiDeco” 
sveču komplektu (spēlē piedalī-
jās un rezultātus iesūtīja 11.no-
vembrī);

Kristiāna Caune - balvā sa-
ņem z/s “Zarumi” dvieli un SIA 
“KiwiDeco” sveču komplektu 
(spēlē piedalījās un rezultātus ie-
sūtīja 7.novembrī);

Marks - balvā saņem z/s 
“Zarumi” dvieli un SIA “Kiwi-
Deco” sveču komplektu (spēlē 
piedalījās un rezultātus iesūtīja 
15.novembrī);

Linards – balvā saņem dāva-
nu karti no SIA “Paegles egles” 
20 eiro vērtībā (spēlē piedalījās 
un rezultātus iesūtīja 7.novem-
brī);

Martins Logins – balvā sa-
ņem dāvanu karti no  “ČalisKū-

Ko” 20 eiro vērtībā, uzkodām un 
kūkām (spēlē piedalījās un rezul-
tātus iesūtīja 15.novembrī).

Laimīgie uzvarētāji tiks 
informēti par laimestu arī pri-
vāti, saņemot informāciju uz 

e-pastiem, ko norādījāt spē-
les aplikācijā pie rezultātu ie-
sniegšanas. Lūgums ielūkoties 
savās e-pasta kastītēs!

Savu laimīgo balvu vari sa-
ņemt pie Ķeguma Tautas nama 
vadītājas Dace Māliņas, Ķeguma 
prospektā 4, Ķegumā (Ķeguma 
Tautas nams) jau no 17.novem-
bra. Tālrunis saziņai – 65038875 
vai  22010300.

Spēles distance bija gara, 
taču sakām lielu paldies visiem 
izturīgajiem un aizrautīgākajiem 
spēlētājiem, kuri piedalījās un ļā-
vās garām, izzinošām pastaigām/
izbraucieniem pa  Ķegumu. 

Ieva Vējone
Projektu vadītāja

ar specializāciju uzņēmējdar-
bības un tūrisma attīstībā

Ķegumā tapis jauns, moderns 
velo laukums bērniem

Pateicoties Ķeguma novada paš-
valdības, pasākuma “Iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkurss 2020.gadam” atbalstam, 
tapis jauns, moderns velo laukums 
bērniem. 

Projektu realizējusi biedrība Starptau-
tiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķe-
gums”.

Velo laukuma, kas atrodas Skolas 
ielā 10, Ķegumā (Ķeguma komercno-
virziena vidusskolas sporta aktivitāšu 
teritorijā), izveides un uzstādīšanas 
darbus veica  uzņēmumi – “Metāldarb- 
nīca” SIA, SIA “LABERS”, “Saa-
va-LV” SIA, Fixman SIA. Darbs tika 
uzsākts šā gada septembra beigās un 

pabeigts novembra vidū.  Pavisam 
izgatavotas un uzstādītas 6 ceļa zī-
mes, izveidots ceļa satiksmes trases 
zīmējums 2D formātā ar izmēriem 
un krāsām, uzklāts horizontālais ceļa 
satiksmes trases zīmējums un iegādāti 
āra soli, atkrituma urna un informāci-
jas stends. 

Bērni (3 - 8 gadi) pa velo lau-
kumu var pārvietoties ar velosipēdu, 
skrejriteni un skrituļslidām. 

Pie Velo laukuma izvietota infor-
mācija, kā jāuzvedas un kādu aizsar-
ginventāru jālieto ikvienam šī lauku-
ma izmantotājam. 

Biedrība “Starptautiskais
Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums”

Ķegumā izveidota veselības taka
Būt fiziski aktīvam ir svarīgi jebkurā vecumā. Kustība liek ķermenim 
ne tikai būt tonusā, bet arī aizkavē bioloģisko novecošanos un pa-
līdz stāties pretī saslimšanām. Pētījumi rāda, ka cilvēki, kuri regulāri 
kustas, uzlabo savas dzīves kvalitāti un palielina mūža ilgumu. 

Lai veicinātu šo neapgāžamās patiesības vērtību, Ķeguma novada pensio-
nāru biedrība izstrādāja iedzīvotāju iniciatīvas projektu nelielai veselības 
takai. Tā izveidota meža takās, lai būtu prom no pilsētas centra izplūdes 
gāzēm. Bez fiziskas slodzes šeit gūst baudījumu no dabas sniegtās burvī-
bas. Ja dodaties pa Meža ielu, tad ieraudzīsiet informatīvus stendus, kas 
jums sniegs informāciju, ko varat darīt. 4 vingrojumu stendi palīdzēs jūsu 
organismam vieglāk pielāgoties slodzei. 

Šobrīd, kad liegtas nodarbības sporta zālēs kvalificētu treneru vadībā, 
ir svarīgi, saprast kādus vingrojumus drīkst pildīt. Izpildi tikai tos vin-
grinājumus, kurus labi proti! Bet vispareizāk būtu doties pastaigā svaigā 
gaisā. Tā ir vislabākā aerobā slodze, jo skābekļa apmaiņa ir dabiska.

Atceries, ka fiziskajai slodzei tev jāsagādā patīkamas izjūtas un tas 
nozīme, ka pēc sportošanas jūties laimīgs, jo saņemta laimes hormonu 
deva un skābekļa daudzums enerģiskam dienas turpinājumam. 

Ievērojot valstī noteiktos drošības noteikumus, nevaram aicināt uz 
kopīgām nodarbībām, bet domāju, ka izvietotā informācija takā palīdzēs 
ikvienam uzlabot savu fizisko varēšanu, ja to vēlēsies.

Paldies ikvienam, kuri palīdzēja takas tapšanā - A.Zābelam un viņa 
puišiem, J.Kantorim, I.Seleckim, D.Māliņai, I.Vējonei, K.Sparānei, 
L.Lazdiņai un, protams, Ķeguma novada pašvaldībai par finanējumu pro-
jektam.

Lai mums kopā izdodas būt fiziski aktīviem, jo kustība ir spēks! Bū-
sim aktīvi un vairosim dzīvesprieku! Tiksimies takā!

Ilze Kantore

Uzvarētāja kauss – Ķeguma novada senioriem
Ķeguma novada sporta seniori 
ir gandarīti par šī gada startiem 
Latvijas sporta veterānu savie-
nības 57.sporta spēlēs.

Šogad, neskatoties uz sarežģījumiem 
sakarā ar Covid-19 izplatību valstī, 
Ķeguma novada komanda piedalījās 
10 sporta spēļu sacensībās.

Piedaloties sacensībās, kur startē 
visas republikas pilsētu, sporta klubu 
un novadu komandas, daudzos spor-
ta veidos spējām uzrādīt labākus re-
zultātus salīdzinājumā ar 2019.gadu 
– svaru bumbas celšanā iegūta 1. un 
4.vieta, svaru stieņa spiešanā – 2.vie-
ta, dambretē – 3.vieta, galda tenisā – 
4.vieta, šahā un krosā – 5.vie- 
ta, novusā – 12.vieta, vieglatlētikā – 
14. un 16.vieta.

Ir dalībnieki, kuri startējuši 
vairākos sporta veidos, dodot tik va-
jadzīgos ieskaites punktus. Viktors 
Mūrnieks startējis 4 sporta veidos 5 
sacensībās, izcīnot 4 zelta, 2 sudra-
ba un 3 bronzas medaļas; Vaclavs 
Griņevičs piedalījies 5 sporta vei-
dos 6 sacensībās, izcīnot 1 zelta un 3 

bronzas medaļas; Uldis Ābelis pie-
dalījies 3 sporta veidos 4 sacensībās 
un ieguvis 5 zelta medaļas un vienu 
bronzas medaļu; Agita Kaļva startē-
jusi 3 sporta veidos 4 sacensībās, 
tādejādi iegūstot 4 zelta un 3 sudra-
ba medaļas, kā arī 1 bronzas medaļu; 
Mirdza Aizsilniece piedalījusies 3 
sporta veidos 4 sacensībās, izcīnot 
1 zelta un 5 sudraba medaļas kā 
arī 1 bronzas medaļu; Gunita Aiz-
strauta startējusi 2 sporta veidos 3 
sacensībās, iegūstot 2 zelta medaļas, 
1 sudraba un 1 bronzas medaļu; Viz-
ma Grigorjeva piedalījusies 2 spor-
ta veidos 3 sacensībās, iegūstot 1 
zelta, 3 sudraba, 2 bronzas medaļas; 
Harijs Jaunzems startējis 2 spor-
ta veidos 2 sacensībās, iegūstot 2 
zelta un 2 sudraba medaļas; Maija 
Aruma startējusi 2 sporta veidos un 
2 sacensībās, iegūstot 2 zelta un 2 
sudraba medaļas.

Pateicoties ikviena komandas 
biedra dalībai, startējot 3. grupā, 
kurā sacenšas 35 komandas un tiek 
vērtēti 4 labākie rezultāti, spējām 
izcīnīt 1.vietas kausu! 2.vietā ierin-

dojās Babīte, 3.vietā – Kuldīga. Aiz 
mūsu komandas sasniegumiem pa-
lika Valkas, Iecavas, Saldus un citas 
komandas.

Absolūtajā vērtējumā (11 
ieskaites) no 75 komandām ieguvām 
12.vietu.

Paldies visiem dalībniekiem par 
nesavtīgo dalību sacensībās, reizēm 
braucot uz sacensībām ar personīgo 
transportu. Īpašs paldies tiem, kuri 
rūpējās par komandu komplek-
tēšanu, treniņiem un startiem sa-
censībās – A.Kaļvai, V.Griņevičam, 
J.Kantorim, A.Gailītim, J.Pivoram, 
J.Pūpolam! Paldies Ķeguma novada 
pašvaldība par sacensību un trans-
porta izdevumu apmaksu! Paldies 
Edgaram Siliņam un Lienei Lazdiņai 
par atbalstu un līdzi jušanu, šoferiem 
– par pacietību, lai pēc vēlajiem 
startiem, visus pārvestu mājās!

Lai visiem laba veselība un 
veiksmīgs Jaunais gads!

Mirdza Aizsilniece 
sacensību dalībniece
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Projekta “Nestāvi malā!” noslēguma pasākums

Devīze darbībai „Nestāvi malā. 
Izdomā savu ideju un īsteno to,” 
bija projekta “Nestāvi malā” pašas 
pirmās aktivitātes divu dienu salie-
dēšanas pasākuma “Piedzīvojumu 
trase” moto. Pasākumu organizēja 
Skolenueksursijas.lv jaunieši. 

Mūsu jaunieši baudīja pasākumu un 
mācījās, kā pasākums organizējams. 
Pasākuma beigās izveidojās piecas 
jauniešu grupas, katrai grupai izlozē-
ja mentoru. Visu mācību gadu grupas 
reizi mēnesī tikās, lai varētu iemācī-
ties un noorganizēt paši savu intere-
santo pasākumu.

Bieži jauniešus varam dzirdēt 
sūkstamies: jauniešiem jau nekas ne-
notiek, jauniešiem nav iespēja iegūt 
darba pieredzi, jauniešiem nav pieej-
ams finansējums. Tā nav, ja esi aktīvs 
un izrādi iniciatīvu!

Jauniešu projekts “Nestāvi malā” 
bija iespēja sarīkot sev, saviem drau-
giem un citiem novada jauniešiem 
grandiozu pasākumu ar vairākām ne-
lielām izglītojošām aktivitātītēm. Tā 
bija arī iespēja piesaistīt finansējumu 
projektam - iegūt ieskatu gan pro-
jektu rakstīšanā, gan gūt reālu dar-
ba pieredzi un izprast, kā funkcionē 
pašvaldība, kā var Eiropas Savienībā 
piesaistīt naudu. Vienlaikus tā bija 
iespēja dalīties savās zināšanās, pras-
mēs, meistarībā ar citiem jauniešiem.  
Par projekta veiksmīgu gaitu liecinā-
ja projekta noslēguma pasākums.  

Noslēguma pasākums “Neesi 
cirvis - mācies” notika viesu namā 
“”Puduri”, un tajā piecas jauniešu 
grupas prezentēja pasākumus, kurus 
organizēs 2020./2021.mācību gadā. 
Prezentācijas bija interesantas un aiz-
raujošas. 4. grupas jaunieši demons-
trēja milzīgu grāmatu, stāstīja par tās 
tapšanas gaitu un iecerēm, nolasīja 
dažus fragmentus no topošās grāma-
tas, informēja klātesošos, ka grāmatā 
būs arī grupas dalībnieku autordarbi. 
Cita grupa rādīja demonstrējumus 
dabaszinībās un ieinteresēja par savu 
pasākumu, kurš plānots decembrī 

“Eksperimentē Birzgalē”. Viņu de-
gošā ola izraisīja neviltotu interesi ne 
tikai skolēnos, bet arī pieaugušajos. 
3. grupas jaunieši bija izgatavojuši 
lielu pulksteni, kas skaitīs laiku līdz 
pasākuma sākumam, pasākums būs 
“Ceļošana laikā” ar daudzām un in-
teresantām aktivitātēm, orientēšanos, 
sportošanu un kino skatīšanos brīvā 
dabā.  2. grupas jaunieši prezentēja 
savu pasākumu “Nakts skolā” pār-
ģērbušies kā spoki un visus cienāja 
ar cepumiem “pirkstiņi”, kuri izska-
tījās asiņaini. Pasākums plānots jan-
vārī, skolā būs stafetes, spokošanās 
un filmu skatīšanās. To, ka skolā ir 
spoki varēja vērot īsfilmā. 5. grupas 
jaunieši savas ieceres “Olimpiskā 
diena” prezentācijai izmantoja uz-
ņemtu filmu, kuru var https://failiem.
lv/u/3c4puuegb noskatīties. Olimpis-
kā diena plānota maijā ar daudzām 
aktivitātēm un noslēgumā ar uzvarē-
tāju apbalvošanu. 

Noslēguma pasākums turpinājās 
ar mentoru izdomātām aktivitātēm, 
kuras bija kā pārsteigums jaunie-
šiem. Mentore Mārīte visus aicināja 
uz deju “Kur tu teci, gailīti mans”, 
kas bija kā izaicinājums Jeruzalemes 
dejai. Deju uzfilmēja no drona, Renā-
tes tētis apsolīja izveidot interesantu 

ierakstu. Mentore Inga aicināja visus 
uz Lupatnieku balli. Katrs dalībnieks 
no maisa izvilka kādu apģērba gaba-
lu, grupām un mentoriem vajadzēja 
10 minūšu laikā sagatavot priekš-
nesumu. Grupu sadarbības prasmes 
un mācību gadā izveidotā saikne, 
ļāva uzdevumu izpildīt laikā un in-
teresanti. Mentore Valija pievērsās 
konstruēšanas prasmju pilnveidoša-
nai. Grupām un mentoriem vajadzēja 
izveidot visskaistāko un izturīgāko 
torni, glīti noformētā vidē. Torni 
jāveido no spageti makaroniem un 
cepamajiem zefīriņiem. Uzdevums 
nebija no vieglajiem. Grupa, kura 
izveidojās šajā mācību gadā, nespēja 
uzdevumu veikt līdz galam. Pārējās 
grupas izcili noorientējās, sadalīja 
pienākumus un izveidoja torni. 

Noslēgumā visi varēja atjaunot 
spēkus ar garšīgu maltīti un doties 
mājās. Paldies biedrībai “JADARA” 
par ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai” ietvaros 
realizēto jauniešu projektu mūsu 
skolā.

Vita Kozlovska
skolotāja 

Ēdināšanas atbalsta sniegšana ārkārtas 
situācijas esamības laikā

Ievēl jaunveidojamā Ogres 
novada vēlēšanu komisiju
Lai ievēlētu jaunveidojamā Ogres 
novada vēlēšanu komisiju 2021. 
gada pašvaldību vēlēšanām, pa-
matojoties uz Administratīvo te-
ritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
Pārejas noteikumu 4. punktu, 26. 
novembrī notika Ogres, Ikšķiles, 
Lielvārdes un Ķeguma novadu 
pašvaldību deputātu kopsapulce.

Deputātu kopsapulcē lēma par jaun-
veidojamā Ogres novada vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu 
komisijas locekļu ievēlēšanu.

Par komisijas priekšsēdētāju tika 
ievēlēts Nikolajs Sapožņikovs.

Par komisijas locekļiem ievē-
lēti: Nikolajs Sapožņikovs, Maija 

Baumane, Ieva Čakša, Dace Ķirķe, 
Dace Līva, Melānija Mālniece, Māra 
Niedra, Arta Ozoliņa, Dace Skrīvele, 
Inese Šembele, Santa Zvirbule.

Pirmajā vēlēšanu komisijas 
sēdē, ko tuvākajā laikā sasauks lie-
lākā novada domes priekšsēdētājs 
Egils Helmanis, tiks ievēlēts komi-
sijas sekretārs.

Vēlēšanu komisijas galvenais 
uzdevums ir organizēt jaunveidoja-
mā Ogres novada domes vēlēšanas, 
kas notiks 2021. gada 5. jūnijā. Jau-
nā dome sāks darbu nākamā gada 
1. jūlijā.

Informācijas avots:
www.ogresnovads.lv

Ķeguma novada domes deputāti 
nolēma, ka ar 2020.gada 16.no-
vembri Ķeguma novada pašvaldī-
bā, lai ārkārtas situācijas esamības 
laikā mazinātu Covid-19 radītās 
ekonomiskās, sociālās un veselības 
aprūpes krīzes sekas un atbalstītu 
Ķeguma novada vispārējās izglī-
tības iestāžu izglītojamos un viņu 
ģimenes, uzsākta pārtikas paku 
piegāde (1 reizi nedēļā) Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas un 
Birzgales pamatskolas skolēniem, 
kuriem mācības tiek īstenotas at-
tālināti. 

Skolēnu vecāki, kuru bērnu deklarē-
tā dzīvesvieta nav Ķeguma novada 
pašvaldības administratīvā teritorija, 
pārtikas pakas saņem izglītības ies-
tādes norādītajās vietās.

Minēto atbalstu pašvaldība 
sniedz līdz valsts teritorijā izsludinā-
tās ārkārtējās situācijas beigām, bet 
ne ilgāk kā līdz 2020.gada 20.decem-
brim, kad vispārējo izglītības iestāžu 
izglītojamiem sākas 2020./2021.mā-
cību gada ziemas brīvdienas. 

Likums „Par pašvaldībām” 
12.pants nosaka, ka pašvaldības at-
tiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var realizēt sa-
vas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 
tas nav Saeimas, Ministru kabineta, 
ministriju, citu valsts pārvalžu, tie-
sas vai citu pašvaldību kompetencē 
vai arī šāda darbība nav aizliegta 
ar likumu. 21. panta pirmās daļas 
27.punkts nosaka, ka dome var iz-
skatīt jebkuru jautājumu, kas ir attie-
cīgās pašvaldības pārziņā, turklāt ti-
kai dome var pieņemt lēmumus citos 

likumā paredzētajos gadījumos. 
Ministru kabineta 06.11.2020. 

rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” 1.punkts 
nosaka, ka  ņemot vērā straujo Co-
vid-19 infekcijas izplatīšanos, visā 
valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtē-
jā situāciju no 2020. gada 9. novem-
bra līdz 2020. gada 6. decembrim. 

Ķeguma novada pašvaldības 
2020.gada 15.jūlijā domes lēmums 
“Par brīvpusdienu nodrošināšanu” 
nosaka, ka papildinot valsts dotāciju 
skolēnu ēdināšanai no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, pašvaldība no-
drošina ēdināšanas izmaksu segšanu 
visiem 1.- 12.klašu skolēniem visās 
Ķeguma novada izglītības iestāžu 
ēdnīcās no 2020.gada 1.septembra 
līdz 2021.gada 31.maijam.

Laulību reģistrācija
no 3. decembra
Tieslietu ministrija informē par 
laulību reģistrāciju dzimtsarakstu 
nodaļā un baznīcā no 3. decembra.

Tieslietu ministrija norāda, ka no 
2020. gada 3. decembra ir aizliegti 
jebkādi privāti pasākumi (izņemot 
pasākumus vienas mājsaimniecības 
ietvaros), tajā skaitā kāzu svinību 
pasākumi, kuros plānots pulcēties 
vairākiem cilvēkiem vienkopus. 
Vienlaikus ir atļauta laulību reģis-
trācija dzimtsarakstu nodaļā vai baz-
nīcā, klātesot tikai personām, kuras 
vēlas noslēgt laulību un diviem piln-
gadīgiem lieciniekiem.

Laulības kā juridiska fakta re-
ģistrācija dzimtsarakstu nodaļā un 
baznīcā ir iespējama tikai gadīju-
mos, kad dzimtsarakstu nodaļa vai 
baznīca spēj nodrošināt personu 
savstarpējo divu metru distanci un 
ir iespējams ievērot citus noteiktos 
sociālās (fiziskās) distancēšanās un 
epidemioloģiskās drošības pasāku-
mus.

Ja dzimtsarakstu nodaļā vai baz-
nīcā nav iespējams nodrošināt per-
sonu savstarpējo divu metru distanci 

un nav iespējams ievērot citus no-
teiktos sociālās (fiziskās) distancē-
šanās un epidemioloģiskās drošības 
pasākumus, tad attiecīgajā dzimtsa-
rakstu nodaļā vai baznīcā laulības 
reģistrācija šobrīd nav iespējama.

Tieslietu ministrija aicina perso-
nas būt atbildīgas un rūpīgi izvērtēt 
nepieciešamību šobrīd veikt laulības 
reģistrāciju, kā arī pirms laulības 
reģistrācijas lūgums sazināties ar 
dzimtsarakstu nodaļu vai baznīcu 
par tās iespējām nodrošināt visus 
nepieciešamos drošības pasākumus.

Dzimtsarakstu nodaļu kontaktin-
formācija pieejama Tieslietu minis-
trijas mājaslapā.

Pamatojums izmaiņām ir Minis-
tru kabineta 2020. gada 2. decembra 
rīkojums Nr. 791 “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2020. gada 6. novembra 
rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās si-
tuācijas izsludināšanu””.

Lana Mauliņa
Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļas

sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicina piedalīties zīmējumu izstādē
“Ziemassvētki manā pilsētā!”
Tuvojas gada gaidītākie svēt-
ki – Ziemassvētki. SIA “Ķeguma 
Stars” aicina bērnus iepriecināt 
apkārtējos cilvēkus un piedalīties 
zīmējumu izstādē “Ziemassvētki 
manā pilsētā!”

Kā zināms, tad Ziemassvētkos ne-
drīkstēs pulcēties. Tas nozīmēs, ka 
gados vecie cilvēki paliks neapcie-
moti. Uzņēmuma vārdā aicinām bēr-
nus iesaistīties projektā un dalīties ar 
pozitīvo!

Zīmējumi var būt darināti A4 
formātā. Darbu iesūtīšanas laiks - 
līdz 18. decembrim. Darbus nodot 
var SIA “Ķeguma Stars”, Ķegumā, 
Kuģu ielā 5 pasta kastītē vai ieske-
nētā veidā nosūtīt uz kegumastars@
inbox.lv

Darbi tiks izstādīti daudzdzīvok-
ļu māju kāpņu telpās un SIA “Ķegu-
ma Stars” ēkā.

Ievērojot datu drošības prasības, 
zīmējumam norādīt autora vārdu.
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1) “Ķeguma novada pašvaldība 
pārdod mutiskā izsolē ar augšupe-
jošu soli nekustamo īpašumu Lazdu 
iela 14, Ķegumā, Ķeguma novadā, 
kadastra numurs 7409 001 0185, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 7409 001 0032, platība 
1272 m2. 

Izsole notiks Ķeguma novada 
pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķe-
gumā, Ķeguma novadā, 2021. gada 
26. janvārī plkst. 9.00. Dalībnieku 
reģistrācija Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centrā 
(VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķe-
gumā, Ķeguma novadā,  līdz 2021. 
gada 25. janvārim plkst. 15.00. Sā-
kotnējā cena - 4300 eiro, nodrošinā-
juma maksa 430 eiro, dalības maksa 
10 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv, Ķeguma no-
vada pašvaldības VPVKAC, Lāčplē-
ša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.”

2)    “Ķeguma novada pašvaldība 
pārdod mutiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli nekustamo īpašumu Lazdu 
iela 18, Ķegumā, Ķeguma novadā, 
kadastra numurs 7409 001 0184, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7409 001 0033, platība 
6482 m2. 

Izsole notiks Ķeguma novada 
pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķe-
gumā, Ķeguma novadā, 2021. gada 
26. janvārī plkst.10.00. Dalībnieku 
reģistrācija Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centrā 
(VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķe-
gumā, Ķeguma novadā,  līdz 2021. 
gada 25. janvārim plkst. 15.00. Sā-
kotnējā cena - 17700 eiro, nodro-
šinājuma maksa 1770 eiro, dalības 
maksa 20 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv, Ķeguma no-
vada pašvaldības VPVKAC, Lāčplē-
ša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.”

3) “Ķeguma novada pašval-
dība pārdod mutiskā izsolē ar augš-
upejošu soli nekustamo īpašumu 
Ogres iela 16, Ķegumā, Ķeguma 
novadā, kadastra numurs 7409 001 
0187, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7409 001 
0180, platība 1031 m2. 

Izsole notiks Ķeguma novada 
pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķe-
gumā, Ķeguma novadā, 2021. gada 
28. janvārī plkst. 9.00. Dalībnieku 
reģistrācija Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centrā 
(VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķe-
gumā, Ķeguma novadā,  līdz 2021. 

gada 27. janvārim plkst.15.00. Sā-
kotnējā cena- 4100 eiro, nodrošinā-
juma maksa 410 eiro, dalības maksa 
10 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv, Ķeguma no-
vada pašvaldības VPVKAC, Lāčplē-
ša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.”

4) “Ķeguma novada pašvaldība 
pārdod mutiskā izsolē ar augšupe-
jošu soli nekustamo īpašumu Lauk-
akmeņi, Rembates pagastā, Ķeguma 
novadā, kadastra numurs 7484 004 
0488, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7484 004 
0484, platība 0,2702 ha. 

        Izsole notiks Ķeguma no-
vada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 
1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021. 
gada 28. janvārī plkst. 10.00. Dalīb-
nieku reģistrācija Valsts un pašval-
dības vienotā klientu apkalpošanas 
centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 
1, Ķegumā, Ķeguma novadā,  līdz 
2021. gada 27. janvārim plkst. 15.00. 
Sākotnējā cena - 3080 eiro, nodroši-
nājuma maksa 308 eiro, dalības mak-
sa 10 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv, Ķeguma no-
vada pašvaldības VPVKAC, Lāčplē-
ša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.”

IzsolesĶeguma novada pašvaldības 
dome novembrī

Pagarināja 2020.gada nekustamā 
īpašuma nodokļa ceturtā ceturkšņa 
maksājamo termiņu no 2020.gada 
16.novembra līdz 2020.gada 16.de-
cembrim (ieskaitot).

Nolēma ar 2020.gada 16.novem-
bri Ķeguma novada pašvaldībā, lai 
ārkārtas situācijas esamības laikā ma-
zinātu Covid-19 radītās ekonomiskās, 
sociālās un veselības aprūpes krīzes 
sekas un atbalstītu Ķeguma novada 
vispārējās izglītības iestāžu izglītoja-
mos un viņu ģimenes, uzsākt pārtikas 
paku piegādi (1 reizi nedēļā) Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolas un 
Birzgales pamatskolas skolēniem, ku-
riem mācības tiek īstenotas attālināti. 

Atbrīvoja  no Ķeguma novada 
pašvaldības izpilddirektora un pašval-
dības administrācijas vadītāja ama-
ta Aneti Ābelīti un iecēla Ķeguma 
novada pašvaldības izpilddirektora 
vietnieku Uldi Kokinu par Ķeguma 
novada pašvaldības izpilddirektora un 
pašvaldības administrācijas vadītāja 
pienākumu izpildītāju, uz  Ķeguma 
novada pašvaldības izpilddirektora un 
pašvaldības administrācijas vadītāja 
amata vietas vakances laiku. 

Pagarināja Ķeguma novada paš-
valdības iedzīvotāju iniciatīvas vei-
cināšanas projektu konkursa projekta 
“Kamanu suņu sporta sacensības bez 
sniega “Ripo Rati Ķegumā 2020”” 
īstenošanas termiņu līdz 2021.gada 
30.aprīlim.

Nodeva Skrīveru novada domes 
īpašumā bez atlīdzības Ķeguma no-
vada pašvaldības īpašumu - kustamo 
mantu - 6 (sešus) dzelzsbetona pane-
ļus ar kopējo bilances vērtību 853,74 
eiro, ar mērķi – pašvaldības funkciju 
nodrošināšana.

Deleģēja Ķeguma novada paš-
valdības domes priekšsēdētāju Raivi 
Ūzulu slēgt līgumu par lifta - pacē-
lāja izbūvi SAC “Senliepas” ar SIA 
“Būvalts R” un slēgt visus pakalpoju-
mu (uzņēmumu) līgumus un ar tiem 
saistītās vienošanās projekta “Lauku 
grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai Ķeguma novadā” ietvaros, 
izņemot līgumus ar SIA “VIA Mežs”. 

Deleģēja izpilddirektora vietnie-
ku – izpilddirektora pienākumu iz-
pildītāju Uldi Kokinu slēgt attiecīgos 
pakalpojumu (uzņēmumu) līgumus 
un ar tiem saistītās vienošanās, ja 
saskaņā ar normatīviem aktiem attie-
cīgos pakalpojumu (uzņēmumu) līgu-
mus un ar tiem saistītās vienošanās 

nav tiesīgs slēgt domes priekšsēdētājs 
Raivis Ūzuls.”

Izdarīja grozījumus Ķegu-
ma novada pašvaldības domes 
2020. gada 29. janvāra lēmuma 
Nr.KND1-3/20/32 “Par Ķeguma no-
vada pašvaldības amatu atalgojumu 
un līgumdarbu apmaksu 2020.gadā” 
1.punkta noteiktajā 1.pielikuma “Ķe-
guma novada pašvaldības amata vietu 
un atalgojuma saraksts 2020.gadā”  
4.3. sadaļā “Ķeguma tautas nams”.  

Apstiprināja saistošos noteiku-
mus Nr.KND1-6/20/11 „Grozījumi 
saistošajos noteikumos „Ķeguma 
novada pašvaldības budžets 2020.
gadam””.

Atzina par notikušām izsoles, 
kurās tika atsavināti pašvaldības ne-
kustamie īpašumi: Krastmalas iela 6, 
Birzgale, Birzgales pag., “Mangaļi”, 
Tomes pag., pašvaldības kustama 
manta - nekustamā īpašuma “Silami-
ķeļi” zemes vienības meža zemju 2. 
kvartālā atrodošā cirsma, pašvaldības 
kustama manta - nekustamā īpašuma 
Egļu ielā 13, Ķegumā, zemes vienī-
bas meža zemju 1.kvartālā atrodošās 
cirsmas.

Nolēma atsavināt pašvaldības ne-
kustamos īpašumus - Nākotnes iela 
9-7, Birzgales pag. un Kalna iela 3-1, 
Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma 
nov.

Nolēma atsavināt, pārdodot izso-
lē pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumus: Lazdu iela 14, Ķegumā, 
Lazdu iela 18, Ķegumā, Ogres iela 
16, Ķegumā, Laukakmeņi, Rembates 
pagastā.

Nolēma lūgt apvienojamo Ogres, 
Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma no-
vadu pašvaldību finanšu komisiju 
pieņemt lēmumu atļaut Ķeguma no-
vada pašvaldībai uzņemties galvo-
juma saistības SIA ”Ķeguma Stars” 
aizņēmuma 307 620,00 eiro apmērā 
ņemšanai akciju sabiedrībā “Attīstī-
bas finanšu institūcija Altum” ERAF 
projekta “Siltumavota efektivitā-
tes paaugstināšana Ķeguma nova-
da Birzgales pagasta Birzgalē” Nr. 
4.3.1.0/18/A/015 īstenošanai.

Nolēma izbeigt masu informāci-
jas līdzekļa- laikraksta “ĶEGUMA 
NOVADA ZIŅAS” darbību un  izvei-
dot un izdot periodisku iespiedtehni-
kā izdodamu bez maksas informatīvu 
izdevumu ar nosaukumu “Ķeguma 
novada ziņas.

Tirgotājiem ir iespēja tirgot 
savu produkciju
Cienījamie tirgotāji, mājražotāji, 
amatnieki! Tā kā valdība ir ie-
viesusi stingrākus ierobežojumus 
saistībā ar vīrusa COVID-19 iz-
platību valstī un diemžēl visi ga-
datirgi un Ziemassvētku tirdziņi ir 
aizliegti, un ir ierobežotas iespējas 
tirgotājiem iepazīstināt, izrādīt un 
notirgot savus radītos skaistumus, 
gardumus un  krāšņumus, tad Ķe-
guma novada pašvaldība dara zi-
nāmu, ka Jūs, tirgotāji, varat savu 
produkciju tirgot Ķeguma novada 
tirgus laukumiņos BEZ MAKSAS 
katru darba dienu, arī brīvdienās, 
taču ievērojot valstī ieviestos iero-
bežojumus, kas attiecas uz atse-

višķu preču kategoriju tirgošanu 
brīvdienās. (Grozījumi Ministru 
kabineta 2020. gada 6. novembra 
rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtē-
jās situācijas izsludināšanu”, 5.7. 
apakšpunkts).

Tirgus laukumiņi atrodas:
- Ķeguma prospektā 2E, Ķegu-

ma pilsētā, blakus veikalam “Alko-
Outlet”,

- Skolas ielā 2, Birzgalē, Birzga-
les pagastā, blakus Birzgales Tautas 
namam.

Būsim atbildīgi viens pret otru, 
ievērosim visus valstī izsludinātos 
ierobežojumus.



8 Ķeguma Novada Ziņas 2020.gada 10. decembrisNOTIKUMI

© „Ķeguma Novada Ziņas”. Izdevējs Ķeguma novada dome. Reģistrācijas apliecība nr. M 1333. Redakcija: Jānis Putniņš. Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, LV-5020.
SIA „Latgales Druka” datorsalikums. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”.  Laikrakstā publicētie materiāli ne vienmēr sakrīt ar redakcijas viedokli.

Nākamā avīze iznāks 13.janvārī (materiālus iesūtīt līdz 8.janvārim). E-pasts: avize@kegums.lv.www.kegumanovads.lv
www.kegumanovads.lv

BEZMAKSAS

Ķeguma novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

Ķeguma novada pašvaldība

Almanda Skaberga (1962)
Jura Šulta (1980)
Mihaila Timošenko (1953)
Marijas Liepas (1932)
aiziešana mūžībā.

Ķeguma komercnovirziena
vidusskola aicina darbā

PAVĀRU.
Alga - 600 eur/mēnesī.

Tālrunis uzziņām – 
65055275, 22005595.

Ir skumjas, kas acīs asaras rieš,
Ir atmiņas, kas visu dzīvi silda.
(A.Skujiņa)

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību

Jura Šulta
tuviniekiem,

viņu mūžībā aizvadot.
Ķeguma novada pašvaldība

Ķeguma novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

reģistrēti jaundzimušie:
Niks, Keita, Krista, 

Beāte, Miķelis.
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

Birzgale
Plkst. 15.00 Birzgales Tautas nams, Nākotnes ielas 
pagalmi, Smilšu iela, Krasta iela, Jaunantnes iela, Oš-
kalna iela, VPII “Birztaliņa”.

Tome
Plkst. 16.15 Tomes Tautas nams, izbrauks caur tuvā-
kajām mājām.

Ķegums
Plkst.16.45 VPII “Gaismiņa”, Smilšu iela, Skolas iela, 
Ogres ielas pagalms, Ķeguma pilsētas eglīte, Liepu 
aleja, Kuģu iela, Ozola iela, Birzes iela, Priežu iela, 
Saules iela, Staru ielas pagalms.

Rembate
Plkst. 17.45 Lielvārdes iela, Līvānu māju teritorija, 
Ķeguma ielas daudzdzīvokļu pagalmi.

Kas, dēliņ, tev uzsedza
Saltu, baltu villainīti? 
Veļu māte uzsegusi,
Tev pašam nemanot.

Skumstam kopā ar
Jura Šulta tuviniekiem

un darbabiedriem,
viņu mūžībā aizvadot.

Ļoti pietrūks Jura
izpalīdzīgo roku, humora un 
labo vārdu, ko sajutām katrā 

tikšanās reizē.
Ķeguma ģitārstudijas kolektīvs

Mēs paslēpām asaras plaukstās,
Bet atvērta palika sirds.
Un tagad tā rītausmās aukstās
Tā mazlietiņ ledaini mirdz. 
 (G.Račs)

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību, tuviniekiem, 

māmiņu, Rutu Andersoni, 
mūžībā aizvadot.

VPDK “Lāčplēsis” dejotāji

20. decembrī Regīnai Ezerai apritētu 90!
Lai sveicieni rakstniecei! Lai tur, tālajās dimensijās,
mūsu novadniecei skan, smaržo un viļņo kā
Daugava naktsvijoļu mūzika!
Lai prieks par izdevniecības “Jumava” sarūpēto dāvanu -
stāstu krājumu, ko mēs saņemsim decembrī!

Ligita Ādamsone
Ķeguma novada muzeja vadītāja

Paziņojums!
Sakarā ar noteikto ārkārtas situāciju valstī,

Ķeguma novada pašvaldības sarūpētās Ziemassvētku paciņas
Tomes pagastā piegādās uz mājām 20.decembrī.

Ilona Ofmane
Tomes pagasta pārvaldes vadītāja. tel. 26651835

Ziemassvētki ir brīnumu laiks! Ticēsim brīnumiem un radīsim tos paši! 
23.decembrī Ķeguma novadā aicinām ikvienu mazu un lielu pieiet pie savas mājas lodziņa 
un pasveicināt Ziemassvētku vecīti, vienkārši pamājot, pasmaidot un ielaižot svētku sajū-
tas savās sirdīs. Ziemassvētku vecīša maršruts:

Priecīgus Ziemassvētkus!

Birzgales pagasta pārvaldē atvērta kase
Birzgales pagasta pārvalde informē, ka ar 7. decembri iedzīvotājiem 
tiek atvērta kase norēķiniem par komunālajiem maksājumiem un 
citiem pašvaldību maksājumiem Birzgales pagasta pārvaldē. Kases 
darba laiks paliek iepriekšējais, katru pirmdienu un ceturtdienu no 
plkst.8.30 – 17.00 ar pusdienas pārtraukumu no 12.00 – 12.30.
Kases apmeklētājiem jāievēro visi valstī noteiktie ierobežojumu, ap-
meklētājiem jāierodas sejas aizsargmaskās.

Ziemassvētku brīnums Tomē

Kaut arī sakarā ar valstī noteikto 
ārkārtējo situāciju visi pasākumi ir 
atcelti,  Tomes sieviešu kluba “Ābe-
le” rūķītes čakli rosās, lai kā kat-
ru gadu sarūpētu Tomes pagasta 
bērniem Ziemassvētku dāvaniņas, 
lai, neskatoties uz drūmo laiku un 
noskaņu pieaugušos prātos, atnes-
tu Ziemassvētku brīnumu pašiem 
mazākajiem. 

Kā katru gadu adām zeķītes pašiem 
mazākajiem, cepam piparkūkas, kā 
arī ar ziedotāju atbalstu sarūpējām 
saldumus, grāmatiņas un krāsainos 
zīmuļus. Šogad esam iecerējušas ar 
Ziemassvētku brīnumu iepriecināt arī 
11 vientuļos Tomes seniorus. Visas 

dāvaniņas tiks nogādātas adresātiem 
uz mājām, vai arī vecāki varēs ieras-
ties pēc tām uz Tomes parku (iepriekš 
vienojoties pa telefonu 26456297). 
Tomes parkā tautas nama un pagasta 
pārvaldes darbinieki ir sagatavojuši 
skaistas Ziemassvētku dekorācijas, 
pie kurām visiem ir iespēja uzņemt 
kādu atraktīvu ģimenes foto.

Paldies mūsu atbalstītājiem: Gun-
daram Vērītim, Viesturam Teicānam, 
Imantam Smirnovam, SIA “Truncus” 
valdes loceklim Kārlim Sniedzem, 
SIA “Grāmatvedis un Revidents” val-
des loceklei Sandrai Vilcānei, Gunda-
ram Zagorskim. 

Tomes sieviešu klubs “Ābele”

Izstāde kā veltījums Latvijai svētkos
Latvijas valsts dzimšanas dienai 

Tomes Tautas nams veltījis izstādi 
“Dabā noskatītais turpina ziedēt se-
gās, plecu lakatos, jostās un mālā”. Iz-
stāde tapa kā papildinājums  Latvijas 
dzimšanas dienai veltītam koncertam 
“Stāsts Latvijai”. 

Sakarā ar izsludināto ārkārtējo si-
tuāciju, koncerts nenotika. Ir apskatā-
ma tikai izstāde, iepriekš piesakoties, 
piezvanot. Izstādes autori ir mūsu 
pašu novada rokdarbnieces. Izstādē 
mūs priecē daudzu skaistu darbu au-
tore no Rembates Gunita Aizstrauta 
ar krāšņām, rakstainām  jostām, pēr-
ļotiem maučiem, izrakstītu apģērbu 
un izšūtām, pērļotām valsts svētku 
piespraudītēm.  

Birzgalietes Diānas Arājas aus-
tajos darbos – brunčos, plecu lakatā 
un sedziņās var saskatīt mūsu zemes 
skaistos rāmos zemes toņus. Ķe-
gumietes Baibas Rožkalnas darbi-
ņi uzmundrina ar  košajām krāsām 
brunčos, pastalās un segās. Tomes 
keramiķes Ainas Zagorskas “Dzīvais 
māls” trauki, patiešām dzīvi, katrs ar 
savu raksturu un stāstu. 

Ķegumietes Ievas Puriņas austa-
jās stolās, kas ir mācītāju liturģiskais 
elements, ieliktas mūsu zemes krāsas 
no gaišākas līdz košākai, kas piemē-
rotas dažādiem baznīcas rituāliem. 
Ievai tapušas arī tautiskās jostas un 
celaines. Košas gleznas ar gaili, zaļo 
vārnu un saulespuķēm,  greznajiem 
pečvorks tehnikā darinātiem grāmatu 
vākiem un paklājiņu ar dižāko Latvi-
jas simbolu – ozolu, izstādei atnesusi  
tomeniete Zenta Geka, kas vienmēr 
pratusi mūs pārsteigt ar jaunumiem 
rokdarbu pasaulē. 

Un uz visu rokdarbu fona  Ed-
munda Glūdiņa dabas fotogrāfijas 
“Četri gada laiki”, kas  sasaista šo 
izstādes radošo domu. Latvija ir kā 
lielais lakats, kas  apņem no visām 
pusēm. Latvijas četri novadi kā lakata 
stūri - ar bārkstīm līdz zemei un čet-
ri gada un mūža laiki, katrs ar citādu 
krāsu salikumu un toņu piepildījumu. 

Paldies autoriem par darbiņu uz-
ticēšanu un par šīs izstādes tapšanas 
iespēju!

Sarmīte Pugača
Tomes Tautas nama vadītāja

Mīļš cilvēks aizgājis,
Uz klusēšanas pusi.
Viss aizgājis, kas izdzīvots un bijis
Vien paliek atmiņas ar mīlestības vārdiem.
Nu dvēselīte debesīs sev jaunu ligzdu vij.
  (J. Jaunsudrabiņš)

Skumju brīdī esam kopā ar mūsu klasesbiedru,
tēti aizsaulē aizvadot.

4.A klases klasesbiedri, audzinātāja un vecāki


