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Paziņojums par pašvaldību vēlēšanu rezultātiem

Ķeguma novada pašvaldība atpirks katlumāju
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Papildu finansējums VPII „Gaismiņa”

Paldies par uzticēšanos, vēlētāj!

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē

www.kegumanovads.lv
pērn paveikto. Tikšanās noslēgumā ikviens varēs arī uzdot
sev aktuālus jautājumus un diskutēt
ar speciālistiem.

Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Ķeguma Novada Ziņas

Birzgales Mūzikas skolas ziņas

2020./2021. gada pirmajā semestrī mācību darbs Birzgales
Mūzikas skolā notika klātienē.
Sekmes bija ļoti labas. Visi pēc
vasaras atpūtušies, uzkrājuši
spēkus, veselības pilni pilnveidoja pavasarī attālināto mācī-

bu laikā radušās nepilnības un
straujiem soļiem apguva jaunas prasmes.
Toties viss otrais semestris pagāja, audzēkņiem ar saviem pedagogiem tiekoties viedierīcēs.
Tas no visiem prasīja lielu sava

darba un laika pārorganizēšanu.
Tomēr, papildus sarežģītajam
vispārējās izglītības apguves
procesam, audzēkņi, izjūtot morālu atbalstu no vecākiem, atrada sevī spēku turpināt prasmju
apgūšanu arī mūzikas skolā.
Bērni, kuri, sastopoties ar pirmajām grūtībām, nepadevās, ir lieli
ieguvēji. Instrumentu spēlēšana,
iemācoties jaunus skaņdarbus,
bija arī atslodze un emocionāla
pārdzīvojuma izraisīšanas veids,
kas ikvienam tik ļoti pietrūka attālināto mācību procesā.
Katru gadu maijā visu mācību iestāžu pēdējo klašu audzēkņi kārto skolu beigšanas
eksāmenus. Arī šis mācību gads,
neskatoties uz COVID – 19
pandēmijas izraisītajiem apgrūtinājumiem, nebija izņēmums.

2021. gada 11. jūnijs

6 izlaiduma klases audzēkņi attālināti kārtoja eksāmenus gan
Specialitātē, gan Teorijā un 28.
maijā saņēma Apliecības par Birzgales Mūzikas skolas beigšanu.
Skolu šogad beidza pedagoga
Dimitrija Grozova Klarnetes klases audzēkne Kristīne Kolanga,
pedagoģes Vēsmas Graudiņas
Klavieru klases audzēkne Viktorija Dušenkova, pedagoģes Līgas
Paukštes Flautas klases audzēknes Aleksa Bašena un Astra Ruņģe, pedagoga Laimoņa Paukštes
Trompetes klases audzēknis
Mārtiņš Bezzubovs un pedagoga Gata Supes Trompetes klases
audzēknis Andris Žvagins. Lai
kāds būtu katra mūsu audzēkņa,
nu jau bijušā audzēkņa, dzīves
ceļš, viņu mūzikas skolā pavadītais laiks atstās paliekošas pēdas. Šī papildus iegūtā izglītība
vienmēr darīs viņus pašapzinīgākus, drosmīgākus, emocionāli

bagātākus, šīs nozīmīgās dzīves
sastāvdaļas, kas ir skaņu pasaule,
izprotošākus.
Nekad nav par vēlu sākt apgūt kādu mūzikas instrumentu.
Birzgales Mūzikas skola aicina
bērnus un vecākus izmantot iespēju, ka gan Birzgales pamatskolas audzēkņiem, gan Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas
audzēkņiem ir iespēja apgūt visu
pūšamo instrumentu spēli, sitamo instrumentu spēli un klavierspēli tuvu savai dzīvesvietai
un nebaidīties uzsākt mācības
2021./2022. mācību gadā mūzikas skolā. Uz visa veida jautājumiem sakarā ar mācību procesu
Birzgales Mūzikas skolā varat
vērsties pa telefonu 25620321
pie mūzikas skolas direktora Laimoņa Paukštes.
Līga Paukšte
Birzgales Mūzikas skolas
pedagoģe

Īstenots projekts par divu lielformāta spēļu izveidi “Iepazīsti
Ķeguma novadu un Daugavu laiku lokos”

2020.gada nogalē, biedrības
“Daugavas savienība” izsludinātajā
mērķprogrammu
konkursā 2021.gadam tika
iesniegts un saņēma atbalstu
projekts par divu lielformāta
spēļu izveidi “Iepazīsti Ķeguma novadu un Daugavu laiku
lokos”.
Lai atraktīvā veidā iepazīstinātu
novada iedzīvotājus un viesus ar
Ķeguma novada bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, vietām,
vērtībām, cilvēkiem, ar Daugavu, kas šķērso mūsu novadu, kā
svarīgu nacionālu simbolu, tika
izveidotas divas personalizētas
lielformāta spēles “Iepazīsti Ķeguma novadu un Daugavu laiku
lokos”. Vienā spēles komplektācijā ietilpst laukums 3x3m,
četri gājienu kauliņi un viens
metamais kauliņš, uzdevumu un
jautājumu kartiņas, kā arī atbilžu
lapa ar vienkāršotiem spēles noteikumiem, kas veidoti, izmantojot labi zināmo spēli “Cirks”.
Jaunās spēles tika prezentētas
Ķeguma novada svētku ietvaros
gan Birzgales pagastā, gan Ķeguma pilsētā. Birzgales pagastā svētku ietvaros, ģimenes ar
bērniem varēja iemēģināt jauno
lielformāta spēli, asināt prātu, izjust sacensību garu “Rūķu” parkā. Jautri gāja gan lieliem, gan
maziem. Savukārt Ķegumā spēles tika iekļautas vakara orientēšanās pasākumā un svētku gadatirgū, kas bija daļa no novada

svētku programmas. Izspēlējot
spēli „Iepazīsti Ķeguma novadu
un Daugavu laiku lokos”, vietējie iedzīvotāji un viesi, ģimenes
vai draugu lokā varēja uzzināt
daudz jaunu un interesantu faktu
par Ķeguma novadu un arī izaicināt viens otru uz sacensību.
Ķeguma novada svētku ietvaros šo spēli apskatīja un izmēģināja vairāki desmiti pasākuma
viesu un ģimeņu. Prieks bija
skatīties cilvēku emocijās, kas
virmoja starp spēles dalībniekiem, sevišķi gados mazākajiem
ķipariem, kam to vien gribējās kā
mest spēles kauliņu un skaitīt savus uzvaras gājienus, jo svarīgs

bija spēles process un izklaide.
Izveidotās spēles turpmāk
atradīsies Ķeguma un Birzgales tautas namos, tiks izmantotas dažādos kultūras pasākumos
visos gadalaikos, gan ārtelpās,
gan iekštelpās, būs pieejamas
arī Tomes un Rembates pagastos, kas ir neatņemama Ķeguma
novada sastāvdaļa, tostarp pieejamas izmantošanai bez maksas
savu pasākumu ietvaros arī bibliotēkām, pirmsskolas izglītības
iestādēm, skolām un dienas centriem. Tāpat spēles tiks izmantotas dažādos tūrisma pasākumos,
veicinot novada atpazīstamību.
Ieva Vējone
Projektu vadītāja
ar specializāciju
uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstībā

Foto: Kintija Sparāne-Tumaša
Spēles laukumam izmantotās
fotogrāfijas: Kristaps Selga,
www.kegumanovads.lv

Ilze Puriņa, Edgars Sparāns,
Dana Vietniece, Ieva Vējone,
Kintija Sparāne-Tumaša
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Aizvadīti Ķeguma novada svētki “Gaisma atspīd novadā”
Ķeguma Tautas nama vadītāja Dace Māliņa: “Šis gads ir neparasts, bet svētkiem ir
jābūt! Sanākot kopā neskaitāmās zoom sapulcēs interneta vietnē, radošā komanda radīja svētkus. Darbs nebija viegls, jo ar ierobežojumiem saskarāmies “ik uz
stūra”. Paldies visai radošajai komandai – Kintijai Sparānei-Tumašai, Edgaram
Siliņam, Lienei Lazdiņai, Sarmītei Pugačai, Mudītei Janovskai-Spriņģei, Ligitai
Ādamsonei. Mums kopā izdevās radīt svētkus.”
Svētki norisinājās no 21. maija līdz 29. maijam.
Svētku pirmā diena iesākās Birzgalē ar pasakainu pastaigu, kuras laikā varēja atbildēt uz jautājumiem un baudīt vēja zvanu skaņas. Paldies Nacionālo bruņoto spēku Gaisa
Spēkiem par atbalstu.
21. maija vakarā ikviens pilsētā varēja doties pastaigā un vērot strūklaku šovu Daugavā, kā arī iziet caur gaismas arku Ķeguma pludmalē.
Nedēļas garumā pagastos bija vērojamas dažādas aktivitātes, par ko rūpējas katra
pagasta tautas nama vadītāja.

Birzgales iedzīvotājiem bija iespēja redzēt lidojošu sveicienu svētkos - sadarbībā ar
Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēkiem.
Septītās svētku dienas vakarā pie Birzgales Tautas nama, varēja satikt gaisa pūķu
meistarklases vadītāju, kurš palīdzēja bērniem tikt pašiem pie sava gaisa pūķa. Lai pūķiem dotu iespēju lidot uz Birzgali bija ieradusies rozīgā pūķu meitene Dūdīte, kuras
pavadībā, tad visi devāmies uz Birzgales pamatskolas sporta laukumu laist pūķus gaisā.
Meistarīgākie pūķu laidēji, tika cienāti ar pūķītes Dūdītes saldumiem.

Sporta stadionā, pacilātā noskaņojumā, aktīvi darbojās sporta tiesnesis Edgars Siliņš, rūpīgi sekojot līdzi jauniešu rezultātiem individuālajās sacensībās, kuru noslēgumā
labākie tika pie vērtīgām balvām.

Pirmās svētku dienas starts sākās Birzgales pagasta Rūķu parkā. Iedzīvotāji varēja
doties nesteidzīgā pastaigā pa parku, klausīties vēja zvanu skaņās, minēt mīklu par un
ap Birzgales pagastu un izmēģināt veiksmi, zināšanas, spēlējot jauno Ķeguma novada
lielformāta spēli.

www.kegumanovads.lv
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Birzgales Tautas nama vadītāja Mudīte Janovska-Spriņğe: “Neticami ātri ir paskrējusi šī svētku nedēļa. Paldies jums, kuri plānoja, organizēja, atbalstīja, piedalījās
un vienkārši bija blakus. Paldies Ķeguma novada pašvaldībai, Dacei Māliņai, Kintijai
Sparānei-Tumašai, Ievai Vējonei, Lienei Lazdiņai, Sarmītei Pugačai, Solvitai Pikaļevai,
Edgaram Siliņam, Diānai Arājai, Armandam Arājam, Gunitai Ārstei, Ivitai Laubertei,
Lailai Krastiņai, “Pārsteiguma karuselim”, “KiteWorld Latvia”, māla vēja zvana īpašniecei - Evitai Gūtmanei, koka vēja zvana īpašniekam Ilmāram Priekulim, metāla vēja
zvana īpašniekam Renāram Onzulim, cilvēkam, kurš iepriecināja ar dzejas lasījumu “Bruno Bruno.”

Novada svētku aktivitātes Tomē izskanēja varenā ūdens elementā. Tome taču ir ļoti
bagāta ar ūdeņiem, upēm: Koņupīti, Aizbiķupīti, Tuntuļupīti, Prūšupīti, Naktsspēļu upīti, Līčupi, Čurkstupīti un, protams, likteņupi Daugavu. Tome - bagāta ar ezeriem: Lielezeru, Zemīšu ezeru, Lubaušu ezeru, Miglaiņu ezeru, Kausu ezeru, Sīlīšu ezeru. Tomē
ir uzņēmumi, kas saistīti ar ūdeni: Tomes zivju audzētava un Dīķu komplekss “Līčupe”.
Tomēnieši jau sensenis nodarbojās ar zvejniecību un plostošanu, tāpēc Tomē daudzas
mājas ieguvušas savu nosaukumu, kur ietverta ūdens tēma: “Ezeriņi”, “Plostnieki”,
“Upītes”, “Strauti”, “Viļņi”, “Līči” un vēl, un vēl. Tā kā upes bagātas ar zivīm, viena no
aktivitātēm novada svētkos – zivju atpazīšana Ķeguma novada muzeja pagalmā Tomē,
kur par paveikto uzdevumu varēja nopelnīt pašu svarīgāko sastāvdaļu no vēja zvana lielo māla zivi un muzeja vadītājas Ligitas Ādamsones padomus. Savukārt maziņās
zivtiņas vēja zvaniem varēja piepelnīt klāt, izpildot vēl citus uzdevumus, gan atbildot
uz bibliotekāres Agitas Freibergas jautājumiem, gan izgatavojot plostus, kurus kopā
ar folkloras kopu “Graudi“ varēja palaist Daugavā, vēlot likteņupei mūžīgu tecējumu
un zivju bagātību. Izskanot plostnieku dziesmām un Kārļa Veckaktiņa stāstījumam par
Daugavas plostniekiem, mazie plostiņi izrotāti devās tālā ceļā, straujajos upes ūdeņos.
Noķert ūdens mirdzēšanu pie Līčupes, baudīt un radoši darboties kopā ar mākslinieci
tika aicināti tie, kuri vēlējās izmēģināt otas un krāsas. Visu svētku laiku ļaužu acis priecēja Tomes parkā uzstādītais foto stūrītis, kas īpaši skaists bija tumsā, gaismiņām vizot
un spīguļojot. Visu svētku laiku bijām bagātīgi apdāvināti arī ar debesu dāvāto ūdeni,
kas bieži pārsteidza un samērcēja.
www.kegumanovads.lv
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Aizvadīti Ķeguma novada svētki “Gaisma atspīd novadā”
Ķeguma novada svētku ietvaros no maija vidus bija iespēja piedalīties desmitajā bērnu vokālajā konkursā “Rembates Cielaviņa 2021”. Šogad piedalījās 16 dalībnieki, (kuri
dalījās trīs grupās: 4 – 6 gadi, 7 – 10 gadi, 11 – 14 gadi, no tiem 12 Lielvārdes vokālās
studijas “Mikauši” bērni, pedagogs Baiba Klepere, 1 no Ķeguma vokālās studijas, pedagogs Antra Kūmiņa un 3 no Ķeguma, pedagogs Liene Seržante.

“Rembates Cielaviņa” titulu ieguva – Jasmīna Sunne, 3 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere, Lielvārde.
Solisti no 4 - 6 gadi:
1. vieta Anna Tabure, 5 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere,
Lielvārde.
2. vieta Selīna Vietniece, 5 gadi, Ķeguma Tautas nama vokālā studija, pedagogs Antra Kūmiņa, Ķegums.
3. vieta Kate Ermanovska, 3 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere, Lielvārde.
Solisti no 7 - 10 gadi:
1. vieta Justīne Plote, 9 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere,
Lielvārde.
2. vieta Agnese Dzalbe, 8 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere,
Lielvārde.
2. vieta Emīlija Žukele, 9 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs – Baiba Klepere,
Lielvārde.
3. vieta Katrīna Leščinska, 10 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere, Lielvārde.
Solisti no 11 - 14 gadi:
1. vieta Estere Jankovska, 13 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere, Lielvārde.
2. vieta Alīse Jansone, 12 gadi, pedagogs - Liene Seržante, Ķegums.
Titulu “Elegantākā Cielaviņa” ieguva Elza Farino, “Staltākā Cielaviņa” – Miķelis
Dumpis, “Skanīgākā Cielaviņa” – Agate Krūmiņa, “Smaidīgākā Cielaviņa” – Amanda
Jankovska, “Kautrīgākā Cielaviņa” – Dārta Griņeviča, “Sapņainākā Cielaviņa”- Eva
Grieta Seržante.
Šogad žūriju pārstāvēja dziedātājs un dziesmu autors Miks Dukurs, dziedātāja Aija
Vītoliņa un mūziķis, bungu virtuozs, pasākumu vadītājs Reinis Reķis.
Kā teica žūrija, viegli nebija, konkurence bija liela, bērni malači, tika galā ar ne
tik pierasto situāciju. Daži citāti no žūrijas komentāriem: “Ļoti sirsnīgi, patiesi. Jāsaņem lielāka drosme un viss izdodies. Pedagogs šķiet uzdevis par daudz uzdevumu.
www.kegumanovads.lv
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Ļoti koncentrējas izpildīt uzdoto, malacis, ka tika galā. Nopietni un pārliecinoši! Ļoti
precīzi tiek galā ar uzdoto, liels, liels malacis. Iekaroja manu sirdi jau ar pirmajām rindiņām! Skaisti. Grūti saprast ko dzied, šķiet ne visai patīk tas ko dara. Jāpiestrādā pie
augstajām notīm, savādāk potenciāli spēcīga balss un meitene ļoti pārliecināta par to ko
dara. Foršs, drosmīgs un ar ļoti skaistu balsi apveltīts jaunais mākslinieks. Ļoti skaists
tembrs un atraktīvs dziesmas izpildījums. Ārkārtīgi šarmanta māksliniece ar skaistu
dziesmu, Jauka dziedātāja, novēlu mazliet vēl pielikt enerģiju, drosmi, jaudu un būs
labi.:) Dziedātājai ļoti skaists balss tembrs.”
Liels paldies arī konkursa krustmātei Evitai Taburei. Paldies par mūziku, kas katru
pavasari piepilda Rembates pagastu, iepriecinot, sajūsminot un apbrīnojot.
Saulainā 24. maija pēcpusdienā, iepriekš piesakoties un ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus, pie Rembates Tautas nama bija iespēja pašu rokām izveidot
māla podiņus, kuros jau 28. maijā sējām garšaugus, kuri noteikti pēc kāda laika priecēs
mazo amatnieku acis, sirdis un garšas kārpiņas, bet vēl acis priecēs un Rembati izdaiļos
mūsu sastādītās ābelītes. Saudzēsim krāšņumu, lai mūsu ģerboņa skaistums ilgi, jo ilgi
rotā Rembates pagastu! Liels, sirsnīgs paldies visiem, kuri atrada laiku un radīja svētku
sajūtu sev un citiem!
Rembates Tautas nama vadītāja Liene Lazdiņa: “Bez labas komandas ne kā! Paldies
- Kintija Sparāne-Tumaša, Edgars Siliņš, Ruta Dumpe, Andris Zābelis, Ieva Vējone,
Gunta Bergmane, Beatrise Kaktiņa, manām Rembates kolēģītēm Lilita Loss un Rita

Birkenfelde, Rudīte Viļumsone Bartenberga, Ķeguma novada pašvaldībai, Uldim Kokinam, šoferītim Mihailam un atbalstītājiem radošajās darbnīcās un ābelīšu stādīšanā. Uz
tikšanos nākamreiz!”
Paralēli esošām aktivitātēm, papildus noritēja auto orientēšanās aktivitāte, kurā dalību bija pieteikušas 27 komandas. Paldies Signijai Liepiņai par līdzdalību šajā pasākumā.
Visas komandas, kas bija iesūtījušas atbildes, saņēma balvas. Paldies visām komandām,
kas piedalījās!
Paldies Guntai Bergmanei par svētku foto stūriem. Par godu svētkiem katrā pagastā
un pilsētā tika uzstādīti foto stendi atbilstoši katras vietas nosaukumam – Birzgale –
gaiss, Tome – ūdens, Rembate – zeme, Ķegums – gaisma.
Paldies visiem uzņēmējiem, kuri iesaistījās un atbalstīja svētkus, uzņemot pie sevis
interesentus uz atvērtajām durvju dienām visas nedēļas garumā.
29. maijs bija Ķeguma svētku “Gaisma atspīd novadā” noslēguma diena.
Rīts iesākās Ķeguma stadionā ar aktīvu sportošanu, kuru vadīja novada treneri Santa
Veinberga un Emīls Josts. Paldies visiem, kas iesaistījās, paldies treneriem.
Diena turpinājās ar gadatirgu Ķegumā. Gadatirgus, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, notika trijās vietas – Ķeguma parkā, Ķeguma dienas centra teritorijā un
laukumā pie Ķeguma evaņģēliski luteriskās baznīcas.
Svētku nedēļas noslēguma vakars iesākās ar orientēšanās aktivitāti Ķegumā. Ikviens
interesents varēja pieteikt savu dalību, aizpildot anketu. Katra komanda varēja apmeklēt
konkrētus punktus, kas bija norādīti kartē. Pie katra kontrolpunkta komandas sagaidīja
pārsteigums. Vakara orientēšanās aktivitātē dalību ņēma 20 komandas. Paldies, Ķeguma
ģitārstudijai un vadītājai Dace Priedoliņai, jauktajam korim “Lins” un vadītājai Mairai
Līdumai un koncertmeistarei Gintai Eisakai, SDK “Ķegums” vadītājam Jurim Driksnam, Edgaram Siliņam un Laurim Valteram. Paldies visām komandām, kas pieteicās un
aktīvi piedalījās.
Vakara noslēgumā no plkst. 22.00 līdz 01.00 ikviens varēja doties nesteidzīgā pastaigā pa Ķeguma parku, pludmali un apskatīt mākslas darbus. Paldies Ķeguma mākslas
skolas skolotājām par lielajiem zīmējumiem un skicēm. Paldies VPII “Gaismiņa”, Ķeguma dienas centra kolektīvam, Ķeguma novada sociālajam dienestam, Ķeguma bibliotēkai, Starptautiskajam Soroptimistu klubam “Ogre-Ķegums”, Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas skolotājām – Lienei Seržantei un Agitai Kaļvai, “Un-Te” meitenēm Lindai
un Laurai, Beātei Gavrilovai par zīmējumiem. Paldies “Mad Aiss” – Aigaram Caunītim
par tehnisko risinājumu, kompānijai NA par izgaismošanu.
Paldies, skaņu operatoram Brunim Grīnbergam par apskaņošanu, Ķeguma pašvaldības policijai – Agnim Siliņam, Ķeguma novada pašvaldībai, Ķeguma dienas centra
vadītājai Larisai Juknai un visiem, kas iesaistījās šajos svētkos.
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No 14. līdz 18. jūnijam NVA rīko karjeras dienas
darba meklētājiem “Esi savas karjeras virzītājs!”
No 14. līdz 18. jūnijam Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) visā Latvijā rīko tiešsaistes karjeras dienas darba
meklētājiem “Esi savas karjeras virzītājs!”, lai veicinātu
darba meklētāju satikšanos ar
darba devējiem un sniegtu atbalstu veiksmīgas karjeras plānošanā un veidošanā.
Karjeras dienu laikā tiks sniegts
praktisks atbalsts darba meklētājiem, organizējot tikšanos ar
darba devējiem un karjeras konsultantu meistarklases. Piedalīties karjeras dienu aktivitātēs var
ikviens interesents, kurš meklē
darbu vai vēlas attīstīt karjeras
veidošanas prasmes. Dalība ir
bez maksas!
NVA direktore Evita Simsone: “Karjeras dienas darba meklētājiem NVA rīko jau ceturto
gadu pēc kārtas, lai ne tikai NVA
reģistrētie klienti, bet ikviens
ieinteresēts darba meklētājs varētu saņemt profesionālo karjeras konsultantu palīdzību darba
meklējumos un tiešā saziņā ar
darba devējiem iegūtu aktuālāko
informāciju par darba iespējām
Latvijā. Karjeras dienu aktivitātes īpaši noderīgas ir jaunie-

šiem, kuri atrodas savas darba
dzīves sākumā, jo pārdomāti un
mērķtiecīgi izvēlēties, plānot
un veidot savu karjeru ilgtermiņā var tad, ja esi informēts
par pieprasījumu un tendencēm
mūsdienu mainīgajā darba tirgū.
Savukārt ātrākai un veiksmīgākai piemērota darba atrašanai
sekmēs darba meklēšanā noderīgas prasmes, kuras apgūt palīdzēs mūsu karjeras konsultanti.
Aicinu izmantot šo iespēju un
piedalīties NVA karjeras dienu
aktivitātēs.”
Karjeras dienu ietvaros darba meklētāji aicināti tiešsaistē
satikties ar tādiem Latvijā pazīstamiem darba devējiem kā
“Accenture”, “BITE Latvija”,
“Lidl Latvija”, “Luminor Bank”,
“Printful Latvia”. Tikšanās dalībnieki uzzinās, ko darba devēji
sagaida no darbiniekiem, kādas
darba un karjeras izaugsmes iespējas piedāvā savos uzņēmumos. Notiks tikšanās arī ar Valsts
kancelejas un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā
štāba pārstāvjiem, kuri informēs
par darba iespējām valsts pārvaldē un aizsardzībā.

Ik darba dienu šajā nedēļā
tiešsaistē norisināsies NVA karjeras konsultantu meistarklases:
• 14.jūnijā - CV sagatavošana:
Europass un Canva;
• 15.jūnijā - Motivācijas vēstules sagatavošana;
• 16.jūnijā - Darba intervija
tiešsaistē (praktiski padomi);
• 17.jūnijā - Savu resursu apzināšanās darba atrašanā;
• 18.jūnijā - Karjeras mērķu
uzstādīšana un sasniegšana.
NVA Karjeras dienu aktivitātēm jāpiesakās iepriekš NVA tīmekļvietnes sadaļā “Karjeras dienas 2021” aizpildot pieteikuma anketu.
Uzziņai: 2018.gadā NVA
karjeras dienās darba meklētājiem piedalījās 3,5 tūkstoši darba
meklētāju, bet 2019.gadā – jau
4 tūkstoši. Pērn pasākuma aktivitātes norisinājās gan klātienē,
gan tiešsaistē: NVA tiešsaistes
pasākumu ar darba devēju piedalīšanos “Ko darīt šodien, lai būtu
konkurētspējīgs darba tirgū rīt?”
attālināti skatījušies vairāk nekā
4,3 tūkstoši interesentu, savukārt
klātienes darba interviju simulācijās piedalījās 275 interesenti 22
NVA filiālēs.

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

31. maijā atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide”, kuru
īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt
digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem
var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās
pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa
digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs
līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.
macibaspieaugusajiem.lv.
Izglītības programmas piedāvā
47 izglītības iestādes visā Latvijā. Programmas kopumā aptver
12 digitālās kompetences: informācijas apstrāde/informācijas un
datu pratība; komunikācija un
sadarbība; digitālā satura veidošana; IT drošība; problēmu risināšana; programmēšana, tīmekļa
vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana; digitālā biznesa analīze; multimediju dizains; digitālā
projektu vadība; digitālā produk-

tu vadība un izstrāde; digitālais
mārketings; datu zinātne, datu
analīze un datu vizualizācija.
Izglītības programmas ir izstrādātas, lai uzlabotu strādājošo
un pašnodarbināto iedzīvotāju vispārīgās un profesionālās
digitālās prasmes efektīvākam
darbam un konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū. Veidojot šīs
kārtas mācību piedāvājumu sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm un darba devējiem,
vērā tika ņemti gan esošie darba
tirgus izaicinājumi, gan pandēmijas radītais iespaids uz digitālo
prasmju pilnveides nepieciešamību attālinātā darba veikšanai
un izglītības programmu apguvei, kā arī interese apgūt dažādas
digitālās prasmes līdzšinējās pieteikšanās kārtās.
“Gan iepriekšējo pieteikšanās kārtu rezultāti, gan darba
devēju pieprasījumi apliecina iedzīvotāju pieaugošo vēlmi un nepieciešamību apgūt tieši digitālās prasmes. To pastiprinājušas
arī vīrusa pandēmijas radītās
pārmaiņas, kurās dominējošu un
nereti pat izšķirošu lomu ieņem
tieši digitālo prasmju pārvaldība. Šajā pieteikšanās kārtā piedāvātās zināšanas un prasmes
palīdzēs stiprināt digitālās pozī-

cijas katram pieaugušajam gan
viņa profesionālajās gaitās, gan
viņa biznesa digitālo risinājumu attīstībā, ļaujot mums visiem
kopā iziet no Covid-19 krīzes ar
spēcīgāku digitālo pratību”, uzsver Valsts izglītības attīstības
aģentūras direktore Dita Traidās.
Apgūt digitālās prasmes
līdz šim izvēlējušies vairāk
nekā 18 tūkstoši
Kopš projekta uzsākšanas
2017. gadā mācības kopumā
uzsākuši vairāk nekā 48 tūkstoši strādājošo, no kuriem 38%
izvēlējušies apgūt dažādas digitālās prasmes. Turklāt lielākā
atsaucība bijusi tieši iepriekšējā
pieteikšanās kārtā, kur kopējais
dalībnieku skaits digitālo prasmju izglītības programmās pārsniedza 5 tūkstošus, tā apliecinot
nepieciešamību pēc digitālo zināšanu pilnveides Latvijas iedzīvotāju vidū.
Starp pieprasītākajām digitālo
prasmju izglītības programmām
ierindojusies projektu vadība ar
Agile, Scrum un citiem rīkiem,
digitālais mārketings, Google
Adwords kampaņu organizēšana,
programmēšana un mājaslapu
veidošana, datu analīze un darbs
ar MS Excel, kā arī personas datu
aizsardzība un IT drošība.
www.kegumanovads.lv

Līdzmaksājums par mācībām 5-10% apmērā
Lai motivētu Latvijas iedzīvotājus piedalīties izglītības
programmās, projektā lielāko
daļu izmaksu sedz ES fondi
un valsts. Piesakoties kādā no
profesionālās
tālākizglītības
programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, bet ES fondi
un valsts finansējums sedz atlikušos 95%, savukārt izvēloties
mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas
modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet
ES fondi un valsts finansējums
- 90%. Maznodrošinātajiem un
trūcīgajiem mācības ir bez maksas.
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas
iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem
līdz neierobežotam vecumam,
tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot
darba attiecības, un strādājoši
pensionāri. Katrs strādājošais
projekta laikā var mācīties divas
reizes. Pieteikties iespējams mācībām 3 izglītības programmās,
taču vienlaicīgi varēs mācīties
tikai vienā izglītības programmā.
Šajā kārtā mācības notiks tikai
attālināti, tāpēc, izvēloties izglītības programmu, rūpīgi jāiepazīstās ar tās saturu un jāpievērš
uzmanība materiāltehniskajam
nodrošinājumam (tehnoloģiskie
rīki, ierīces un programmatūra),
kas būs nepieciešams izglītības

programmas apguvei.
Pieteikšanās 6. mācību kārtā
ilgs līdz 30. jūnijam un plānots,
ka mācību grupu komplektēšana
un mācības sāksies augustā, septembrī. Plašāka informācija par
uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī
izglītības programmu saraksts ir
publicēts projekta tīmekļa vietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv .
Par projektu:
ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir
pilnveidot nodarbināto personu
profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus
pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba
produktivitātes pieaugumu. To
finansē Eiropas Sociālais fonds
un Latvijas valsts, septiņu gadu
laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46
miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības
aģentūra sadarbībā ar Latvijas
pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts
aģentūru.
Vairāk:
www.macibaspieaugusajiem.lv
Alise Bērziņa,
VIAA Komunikācijas un
programmu
publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
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Anna Rozālija Brokāne piedalās konkursā
“Minimiss Latvija 2021”

Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:

Luīze, Roberts, Ulla, Dārijs
Emariels, Patriks, Rihards.

Annai Rozālijai ir 9 gadi un viņa šogad beidza
Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas 2.klasi.
Viņai, kā jau īstai latviešu meitenei, patīk sapucēties, uzvilkt skaistas drēbes un mesties jaunos
izaicinājumos, tādēļ dalība konkursā “Minimiss
Latvija 2021” likās ļoti vilinoša!

Šīs būs pavisam jaunas emocijas un jauna pieredze
Annas dzīvē! Anna ir ļoti radoša, aktīva, dzīvespriecīga un mērķtiecīga meitene, tādēļ katru savu
ideju cenšas īstenot no visas sirds. Annai ļoti patīk peldēt, slēpot, skrituļot, šūt lellēm drēbes, cept
pankūkas un aktīvi pavadīt savu brīvo laiku.
Ar Annu nekad nav garlaicīgi, jo viņa vienmēr
izdomās ko uzspēlēt, ko pāršūt, kādu jaunu eksperimentu uztaisīt, jo viņas radošums ir bezgalīgs.
Nu jau trīs gadus dejo deju studijā “Triumfs” pie
Jekaterinas Pihtinas, taču pēdējo gadu ir atklājusi
sevī jaunu talantu un hobiju – jāšanas sporta veidu
un pagaidām saka tā: “Kad izaugšu liela, tad būšu
trenere un mācīšu cilvēkiem jāt ar zirgu!”
Nu jau kā 2 mēnešus Annai mājās ir pašai savs
zirgs Arabella, par kuru ļoti rūpējas, baro, tīra,
ķemmē un cītīgi trenējas. Anna trenējas Birzgalē
pie treneres Klintas Vilcānes un tur viņai ļoti patīk.
“Ticiet saviem sapņiem un īstenojiet tos, jo tie patiešām piepildās,” viņa saka.
Ķeguma novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – nekustamā īpašuma “Purvāji”, Rembates
pagastā, Ķeguma novadā, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu
7484 006 0104 1. kvartālā atrodošās
cirsmas: galvenā cirte, kailcirte 1.
nogabalā 2 ha platībā, sanitārā cirte
3. nogabalā 0,7 ha platībā.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021. gada
29. jūnijā plkst. 10.00. Dalībnieku
reģistrācija Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centrā ( VPVKAC ) Lāčplēša ielā 1,
Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz
2021. gada 28. jūnijam plkst. 15.00.
Sākotnējā cena - 26344 EUR, nodrošinājuma maksa 2634,40 EUR,
dalības maksa 20 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kegumanovads.lv, Ķeguma
novada pašvaldības VPVKAC,
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā.
Var nemanot pienākt salna,
Kad ziedi kā sniegpārslas birst.
Nav sacīts, cik dzīve ir gara,
Tās pavediens pēkšņi var irt.
(M.Jansone)

Sveicam jaunos vecākus!
Ķeguma novada pašvaldība
Ar skanīgu līgo
Lai Jāņunakts zied.
Lai uguns uz sauli
Un vasaru iet.

Ielīgosim Ķegumā!
22. jūnijā

Plkst. 19:00 pie Ķeguma dienas centra ieklausies Ķeguma tautas
nama bērnu vokālās studijas skanīgajās balsīs.
Plkst. 19:30 Ķeguma pludmalē dziedi līdzi Ķeguma ģitārstudijai.
Plkst. 20:00 pie Ķeguma tautas nama raitā solī ielīgos VPDK “Kadiķis”
Anna ļoti priecāsies, ja arī mēs Ķeguma novada iedzīvotāji viņu atbalstīsim šinī brīnišķīgajā
notikumā. Konkurss norisināsies no 1-19 jūnijam.
Konkursa online fināls 18-19 jūnijs. Sekot līdzi kā
Annai veicas Minimiss Latvija 2021 konkursā varēs Face book mājas lapā: https://www.facebook.
com/minimisslatvia

Rembatē aizvadīta ģimenes diena

Atzīmējot ģimenes dienu Rembatē, 17. maija pēcpusdienā vairākas ģimenes pieveica ģimeņu individuālās orientēšanās distanci, kuru izveidoja treneris
Nauris Neimanis.
Ejot, skrienot vai soļojot – ģimenēm tas bija pa spēkam. Ģimenē ir spēks!
Par to mēs pārliecinājāmies un apsolām, ka šīs orientēšānās sacensības nebija
pēdējās, šādu pasākumu Rembatē ieviesīsim par tradīciju.
Bijām priecīgi par lielo atsaucību, noteikti drīz tiksimies.
Paldies orientēšanās trenerim Naurim un visām ģimenēm, par atbalstu Ķeguma novada pašvaldībai!
Tika ievēroti visi valstī noteiktie piesardzības pasākumi - 2 metri, dezinficē
rokas, lieto mutes un deguna aizsargmaskas.
Liene Lazdiņa

Sīkāka informācija – www.kegumanovads.lv
vai zvanot uz tālr. 22010300 (Dace Māliņa)
Apmeklējot svētku pasākumus, lūdzam ievērot visus valstī noteiktos
epidemioloģiskos noteikumus - OBLIGĀTI jāievēro fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumi.
BEZMAKSAS
Ja ir COVID-19 slimības simptomi,
PALIEC MĀJĀS, neapdraudot
citus.

Ķegumā uzstādīti jauni vides elementi
Ķeguma pilsētā, pie jaunās skatu terases Smilšu ielā 8 ir uzstādīti jauni
un papildinoši vides elementi. Pie foto soliņa ir uzstādīts jauns stacionārs
foto statīvs. Nu ikviens, dodoties pastaigāties, var piestāt Daugavas skatu
terasē, atpūsties, tvert mirkļus, iegriezt soliņu kā karuseli un iemūžināt tā
panorāmu skaistos individuālos kadros, jo ievietojot savu mobilo ierīci un
noregulējot to foto statīvā, fotoattēls taps gatavs pāris sekunžu laikā.
Turpat līdzās foto soliņam ir uzstādīts jauns, izzinošs un informatīvi vizuālizēts
stends. Tajā ir attēlota un apskatāma kādreiz uz Ķeguma HES izveidoto tilta
arku konstrukcijas vizualizācija. Skatoties uz stendu vairs nav jāiztēlojas, kā tas
būtu, ja uz tilta vēl atrastos šīs arkas, jo tagad tās var aplūkot gandrīz kā dzīvē.
Līdzās stendam izvietota arī maza informatīva planšete, kurā atspoguļota tilta
arku konstrukcijas vēstures fakti.
Turpmāk šie vides elementi priecēs vietējos iedzīvotājus un viesus kā jauni
un unikāli tūrisma apskates objekti Ķeguma novadā. Sakām lielu paldies AS
“Latvenergo” koncerna Enerģētikas muzeja vadībai un Harijam Jaunzemam
par sadarbību šī projekta tapšanā, kā arī Andrim Grīslim (SIA Graphical) un
metālmāksliniekam Aigaram Caunītim (SIA MadAiss) par izaicinājumu īstenot
šos projektus dzīvē ar Ķeguma novada pašvaldības atbalstu.
Ieva Vējone
Projektu vadītāja ar specialiazāciju
uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā
Foto: Ieva Vējone

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Aivara Juknas tuviniekiem,
viņu pāragri mūžībā pavadot.
Ķeguma novada sociālā dienesta
un bāriņtiesas kolektīvs

Ķeguma novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta

Aivara Modra Trenča (1942)
Aismas Daudzes (1938)
Leo Cīruļa (1975)
Aivara Juknas (1963)
aiziešana mūžībā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība
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