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MĒS
LEPOJAMIES!
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas 25. gadadienā 4. maijā Rīgā, 
Melngalvju namā – ilggadējam enerģētikas no-
zares darbiniekam, vairāku grāmatu autoram, 
sabiedriski aktīvajam, mūžam enerģiskajam, ar 
profesionālu loģisko domāšanu apveltītajam, 
Ķeguma novada lepnumam – Harijam Jaunze-
mam, Ordeņu kapituls piešķīra Atzinības krusta 
Pirmās pakāpes (zeltīta) goda zīmi. Latvija un 
Ķeguma novads ar Hariju Jaunzemu lepojas, 
jo tās vērtības, ko H. Jaunzems mums visiem 
sniedz – ir paliekošas,  un mēs tās novērtējam! 

Ķeguma novada pašvaldība
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Ķeguma novada svētki – 2015!
30. maijā esiet laipni gaidīti uzziedēt gaišo domu mirklī Ķegumā!

radīsim prieku pašiem mazākajiem, novērtēsim viņu padarīto darbu caur 
dziesmām un dejām, caur patieso prieku. vērosim un priecāsimies par 

pieaugušajiem, kuri, neskatoties uz ikdienas darbiem un steigu, ir raduši laiku 
mēģinājumiem, lai priecētu ik vienu no mums!

Būsim kopā Ķeguma svētkos – citējot jāzepu osmani: „kur atspīd saule sirdīs!”
ar patiesu lepnumu par Ķeguma novadu – tiekamies 30. maijā Ķegumā.

Svētku programmu skatīt 15. lpp.

Šorīt maija sauli ielikšu Tev rokās,  
Lai tā visu gadu Tavā plaukstā spīd. 
Lai visur, kur Tev dzīves ceļi lokas, 

Gaišs saules stars  pār Tavu seju slīd.

Sveicam maija jubilārus!
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Laulības!
Lai kopīgs ceļš kā stipra dzija
Caur visu mūžu klusi stīdz...

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza

Mudīte Broliša un Tālivaldis Kalniņš
Sveicam!

Esi sveicināts, mazulīt!
Starp dzīvības zvaigznēm daudzām, 

Nu arī tavējā mirdz! 
To sargās no pasaules vējiem, 

Vecāku mīlošā sirds.
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts

jaundzimušais
Dariusam un Jeļenai Varkaļiem dēls Dāvids

 Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!

Jāni Buliņu
Antru Balodi
Ināru Januševsku
Zinu Matuļevičuti
Armandu Oliņu
Olgu Safonovu
Mārīti Sniedziņu
Māri Siliņu
Anry Virzu
Gunti Strautnieku

Janīnu Bahureviču
Jaroslavu Bardišu
Ilgu Kazeku 
Olgu Kārkliņu
Ināru Dzeni
Ingrīdu Kuplo
Viktoru Liepiņu
Maiju Pazari
Taigu Tramu
Elvīru Žatkinu

Liānu Čodori
Ināru Gorbačovu
Ilzīti Kļavenieci

Valentīnu Čudinu
Ināru Dargeviču
Vladimiru Štirkovu

Dzintru Neivaldi
Janīnu Sprūdžu
Andri Vītolu

Jāni Kundertu
Viktoru Mūrnieku 

Mariju Isakoviču
Annu Misjuku
Ainu Ostrovsku
Aļeksejevu leonidu

Jevgeņiju Kārkliņu

Ivanu Kiselu
Sofiju Rižovu



Gribasspēka darbi
Harija un Vijas Jaunzemu iniciatīva un
uzņēmība veicina senioru dzīvi Ķegumā

Vija un Harijs Jaunzemi kopā ar saviem 
domubiedriem ir iznūjojuši visu Ķeguma 
novadu – viņu maršrutā bijuši dižkoki, pie-
minekļi, citi apskates objekti. Šai pusē Jaun-
zemi ir pazīstami, aktīvi un cienīti seniori, 
– abu piemērs rāda, cik krāšņs, pārsteidzoši 
bagātīgs un plašākai sabiedrībai noderīgs var 
būt ar apdomu lietā likta gribasspēka efekts. 
Viens no šādiem piemēriem ir 2007. gadā 
izveidotās Ķeguma novada pensionāru bied-
rības, kuras izveidē liela loma bijusi Harijam 
un Vijai, paveiktie projekti senioru dzīves 
bagātināšanai.

Uzkalna zālienā, pie rūpīgi koptās mei-
tas privātmājas pašā Daugavas krastā, zemē 
guļ vēja ģeneratora varenais masts. Turbīnas 
mehānismā bijusi kāda sīka kļūme, tagad jau 
novērsta un zaļās elektrības ražotājs varēs 
atgriezties ierindā, stāsta Harijs. Viņš labprāt 
iesaistās sarunā par Latvijai tik nozīmīgo 
enerģētikas jomu, – profesionālā karjera aiz-
ritējusi enerģētikas uzņēmumā „Daugavas 
HES kaskāde”, kur H. Jaunzems savulaik 
strādājis par inženieri un arī direktoru. Arī 
viņa sievai nozīmīga mūža daļa aizritējusi, 
kontrolējot Pļaviņu HES hidrobūves, un no 
enerģētikas Jaunzemi nav attālinājušies līdz 
pat šim – no mājokļa kā uz delnas redzama 
Ķeguma spēkstacija.

„Tas viss ir cilvēku iniciatīvas, uzņēmī-
bas veicināšanai. Cilvēkus bieži vien vajag 
tikai ievirzīt, atbalstīt, tālāk jau viss attīstās 
dabiski,” par savām aktivitātēm Pensionāru 
biedrībā stāsta Harijs un Vija. „Visu projektu 
rakstītāja un caursitēja ir Vija,” piebilst Ha-
rijs. Pirmie biedrības projekti bija datorpras-
mju apmācība pensionāriem un nūjošanas 
inventārs – 30 pāri nūju jau drīz vien nonāca 
aktīvu cilvēku rokās, kuri ar to nodarbojas 
arī šobrīd. Biedrībai pieaugot, kļuvis aktuāls 
jautājums par patstāvīgu tikšanās vietu un 
2010. gadā kādreizējā kino aparatūras telpās 
pensionāri izveidojuši savu biroju. Telpas 
tiek izmantotas kā darba un tikšanās vie-
ta pašiem un arī lai uzņemtu viesus. Tautas 
namā regulāri notiek tematiskie pasākumi. 
Uz tiem regulāri pulcējas ap 30 senioru, bet 
biedru skaits no 16 dibinātājiem jau pieau-
dzis līdz 124 cilvēkiem.

Nākamajā biedrības projektā tapa dar-
bnīca rokdarbniecēm – Zied zeme atbalstī-

tā projekta ietvaros tika aprīkota darbnīcas 
telpa, iegādātas mēbeles, divas lielās un 
piecas mazās stelles, kā arī aušanas aprīko-
jums (spolētājs, tītavas u.c.), gludināmā ie-
kārta, šujmašīna izšūšanai, materiāli un cits 
nepieciešamais aprīkojums. „Redzējām, ka 
ir daudz cilvēku, kuriem ir vajadzīgs mo-
rāls atbalsts un iesaiste kādā noderīgā darbā. 
Pensionāres, bez darba palikušas sievietes, 
arī jaunietes, kas vēlas apgūt ko jaunu un 
arī nopelnīt,” par darbnīcas projekta inicia-
tīvu un mērķi stāsta Vija Jaunzema. Ķeguma 
pensionāru biedrība pirms dažiem gadiem 
ieviesa jaunu tradīciju – reizi mēnesī rīkot 
divu dienu rokdarbu izstādi – pārdošanu. 
Sākumā izstādi veidoja vien dažas Ķeguma 
rokdarbnieces, bet šobrīd tās jau kļuvušas 
ļoti bagātīgas, ar Tomes, Rembates un inva-
līdu biedrību rokdarbnieču dalību. 

Bieži vien tieši seniori ir enerģiskākie sa-
biedrisku aktivitāšu iekustinātāji, kuru skats 
sniedzas tālāk par savu sētu, „uztverot” un 
saprotot arī citu cilvēku vajadzības. Harijs 
saka, tas viņa paaudzes ļaudīm ir saglabājies 
no agrākiem laikiem, kad sabiedriska rakstu-
ra darbs bija ierasta lieta. Daļu no sava mūža 
pieredzes un vēstures viņš ir saglabājis grā-
matā – Harija Jaunzema „Tūkstoš un viena 
diena” (izdota 2013. gada jūnijā) ir stāsts par 
Ķeguma spēkstacijas būvniecību laika pos-
mā no 1936. līdz 1939. gadam.

Ķeguma novada pensionāru
biedrības projekti no 2009 – 2014

Telpu rekonstrukcija Pensionāru
biedrības darbības nodrošināšanai:

•	Veikts telpu kosmētiskais remonts: logu 
atjaunošana, elektroinstalācijas pārneša-
na, iekšējo sienu un griestu atjaunošana,         
ārdurvju nomaiņa, izlietnes pārnešana,      
tualetes ierīkošana, ieejas kāpņu atjauno-
šana, kā arī pandusa ierīkošana. 

Dzīves optimismam:
•	Projekta mērķis bija integrēt sabiedrībā 

vientuļās pensionāres un sievietes ar dažā-
dām veselības problēmām. 

•	Projekta ietvaros iegādāti 18 deju tērpu 
komplekti, 20 kurpju pāri un viens mūzi-
kas atskaņotājs un 3 drēbju statīvi. Tērpi 
paredzēti dāmu deju grupai, kuras dalīb-
nieces ir pārsvarā vientuļas pensionāres 
ar dažādām veselības problēmām, kurām 
ir ļoti vēlama regulāra, saudzīga fiziska 
slodze. 

Darbnīca dzīves optimismam:
•	Projekta mērķis bija veicināt Ķeguma 

novada iedzīvotāju sabiedriskās un paš-
palīdzības aktivitātes, jaunu prasmju un 
iemaņu apgūšanu.     
         Turpinājums 3. lpp. ▶ 

Pretī vimbām
Kuldīgā

29. aprīlī pensionāri devās ekskursijā – 
Kandava – Sabile – Kuldīga. Rīta pusē, laika 
apstākļi nelutināja. Mūsu gide Līga – izglīto-
ja mūs par katru vietu, kurai braucām garām. 
Pirmā apskates vieta Kandava – ozolu pilsē-
tiņa. Novada muzejā mūs uzņēma vadītāja ar 
saviem palīgiem, ar krūzītē kūpošu ozolzīļu 
kafiju, kas pagatavota pēc sentēvu receptes. 
Muzejā izveidotas ekspozīcijas, gleznu izstā-
de – koka zirgs Fricis. Kandavas purvainajā 
vietā izveidota pastaigu vieta ar 7 tiltiņiem 
pār līkloču upīti, neliels laukumiņš ar zālāju 
un līkumotu taciņu no akmeņiem ozolzīļu for-
mā. Nedaudz tālāk, galveno ielu krustojumā, 
vecā divu stāvu mājā – uzbūvēta katoļu baz-
nīca, un blakus moderns zvanu tornis, kas viss 
tapis par ziedojumiem, gandrīz no visas pa-
saules, ar ļoti modernu interjeru un ērģelītēm, 
kuras uzspēlēja gide Līga – skanēja burvīgi.

Tālāk ceļš turpinājās uz Kuldīgu caur 
Sabili, redzot skaistos skatus pa logu un 
klausoties gides stāstā. Kuldīgā – ejot kājām 
pār Ventas tiltu, priecājāmies par „lidojoša-
jām zivīm”. Pēdējo gadu laikā tiek realizēts 
Alekšupītes promenādes izveides projekts. 
Pilsētas parkā izveidoti gājēju celiņi, restau-
rētas tēlnieces Līvijas Rezevskas skulptūras, 
atjaunota strūklaka „Migliņa”, gravā uzburta 
ziedu upe. Mēs sajutām, ka Kurzemē dzīvo 
cilvēki, kas veido savu dzīves vietu skaistāku 
un personīgāku.

Šādu secinājumu var attiecināt uz viesu 
namu „Mazsālijas” Snēpeles pagastā, netālu 
no Kuldīgas. Laipni mūs uzņēma pati saim-
niece – Gunita. Ar lielu degsmi stāstīja un ie-
pazīstināja ar daudznozaru ģimenes uzņēmu-
mu: foreļu audzēšanu, vīna ražotni, apjomīgo 
briežu dārzu, radošo „dzirnavu” ražojumiem 
– ābolu čipsi, marmelādītes un vēl dažādi gar-
dumiņi, kurus bija iespēja iegādāties. Izdota 
bērnu grāmatiņa par briedēnu un puzzles ma-
zajiem bērniem. Gunita mums parādīja savus 
mīluļus „Ansi un Grietiņu”, kas izrādījās ir 
īstas meža cūkas jau cienījamā vecumā – 10 
gadi. Šajā vietā, ja tā varētu teikt, uzlādējā-
mies ar pozitīvu lādiņu, lai kaut nedaudz no 
redzētā  un dzirdētā, varētu izmantot savā dar-
bības lauciņā. 

Lai visiem izdodas nepazaudēt sauli savā 
skatienā, nepazaudēt prieku – dienā lietainā, 
nepazaudēt laimi – laimi būt un dzīvot!

Anita Apriķe  
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•	 Iegādātas piecas jostu stelles, 1m un 
1,5m stelles, aušanas aprīkojums (spo-
lētājs, tītavas u.c.), gludināmā iekārta, 
šujmašīna izšūšanai, adīšanas un tam-
borēšanas materiāli, floristikas materiāli, 
mēbeļu komplekts (galdi, krēsli, ska-
pis) un mobilas apgaismes ierīces darbu 
veikšanai.

Pensionāru biedrības darbības kapaci-
tātes palielināšana:
•	 Projekta mērķis – veicināt pensionāru un 

iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažā-
došanu, pilnveidošanu un kvalitātes pa-
augstināšanu.

•	 Projekta ietvaros iegādāti 2 stacionārie 
datori ar lāzera printeriem, viens portatī-
vais dators, saliekamā nojume, 2 ēdienu 
termosi un 3 ūdens termosi, 2 saliekamie 
galdi. Iegādātie pamatlīdzekļi ir nodro-
šinājums biedrības darbības uzlabošanai 
un pasākumu dažādošanai.

PPP biedrība „Zied zeme”

Projekti īstenoti „PPP biedrība Zied zeme“ attīstības 
stratēģijas un Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros.

APSVEICAM!

Ķeguma  novada  pensionāru  biedrī-
ba  sveic ilggadējo bijušo biedrības valdes 
priekšsēdētāju, titula „Nopelniem bagātais 
enerģētiķis”, „Ķeguma novada lepnums” 
laureātu, aktīvo sabiedriskās dzīves orga-
nizatoru un publicistu Hariju Jaunzemu ar 
augsto Valsts apbalvojumu – Atzinības krus-
ta Pirmās pakāpes (zeltīta) goda zīmi.

Ķeguma novada pensionāru biedrība
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Zaļais tirdziņš!

Pensionāru biedrības rīkotajā „Zaļa-
jā tirdziņā” maija pirmajā sestdienā, biezi 
mākoņi noslēpa saulīti un neskatoties uz 
vēso laiku – tirgotāju un apmeklētāju rosība 
netrūka. Varēja iegādāties dažādus tomātu, 
gurķu un zemeņu stādus. Liela izvēle bija 
vērojama piedāvātajā puķu klāsta sortimen-
tā – pēc skaita, cik nu katram vajadzēja, kā 
arī podiņos. Es pati iegādājos zemeņu stā-
dus „Polka” un „Zefīrs”. Pēc pāris stundu 
tirgošanās, vēsuma pārņemtākos tirgotājus, 
gādīgā „Radošās darbnīcas” saimniece – 
cienāja ar tēju un kafiju. Pateicamies visiem 
par piedalīšanos tirdziņa norisē.

Aija  Sīkā,
  Pensionāru biedrības locekle

Starptautiskais Soroptimistu klubs
„Ogre – Ķegums” iepazīt Latvijas vērtības!

Maija pirmajā dienā, kad arvien patīka-
māk jutām pavasara silto elpu, Starptautis-
kais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums” 
devās iepazīt Latvijas vērtības! Jau pašā rīta 
agrumā pulcējāmies, lai kopīgi dotos nelie-
lā, bet aizraujošā ekskursijā. Pirmais apska-
tes objekts bija pašā Ogres pilsētas sirdī – 
uzņēmums „Sierštelle”. Mēs iepazināmies 
ar siera gatavošanas procesu, kā arī nogar-
šojām dažādus sierus – tik tikko ņemtus no 
krāsns. Caur siera namu mūs laipni izveda 
– Ligita Urbāne – par ko sakām Sirsnīgu 
Paldies!

Tālāk devāmies uz Ikšķili, kur viesojā-
mies pie vīndaru Libertu ģimenes. Mums 
tika dota iespēja ielūkoties Libertu vīna 
pagrabā, kā arī nobaudīt atspirdzinošos 
bērzu sulu dzērienus – sākot no sulas līdz 

pat 40 grādīgai dzirai! Par aizraujošo stās-
tījumu Sirsnīgu Paldies sakām Linardam 
Libertam!

Apskatīt Ogres skaistākās pastaigu 
vietas mūs veda Edīte Sīle, kuras stāstījuma 
pavadībā, uz ikdienā tik bieži redzēto Ogres 
pilsētu, pavērāmies ar nedaudz savādāku 
skatu. Paldies par iespēju viegli un omulīgi 
pavadīt 1. maija  dienu!

Aicinām arī Jūs iepazīt skaistas vietas 
un uzņēmējus, kas atrodas te pat mums lī-
dzās!

Starptautiskais  Soroptimistu klubs 
„Ogre-Ķegums”

Ir aizvadīta „Lielā pavasara izsole” 2015
2015. gada 18. aprīlī Ķeguma tautas 

namā norisinājās jau par ikgadēju tradīci-
ju kļuvusī „Lielā pavasara izsole”. Kā jau 
katru gadu Ķeguma novada iedzīvotāji tika 
aicināti pārbaudīt savus lietu un mantu krā-
jumus, nolūkā ziedot sev nevajadzīgās lie-
tas labdarības izsolei. Izsoles mērķis bija 
savākt naudas līdzekļus kāda labdarības 
mērķa īstenošanai Ķeguma novadā. 

Atsaucība bija liela, apmeklētāju vidū 
bija gan jaunieši, gan ģimenes ar bērniem, 
gan pensionāri. Izsoli vadīja Bruno ar asis-
tenti Diānu. Šim labdarības pasākumam 
tika ziedotas dažādas mantas – sākot no 
grāmatām un traukiem, beidzot ar trena-
žieriem, televizoriem, mēbelēm un rotaļlie-
tām. Savu artavu izsoles norisei bija devusi 
arī Latvijas futbola federācija. 

Paralēli izsolei norisinājās arī loterija, 
kurā par simbolisku samaksu varēja laimēt 
dāvanu karti Ķeguma novada sporta bārā 
„Kesha motorsports” 30 euro vērtībā. 

Izsoles noslēgumā visi dalībnieki tika 
aicināti izteikt idejas iegūto naudas līdzek-
ļu novirzīšanai. Tika saņemtas trīs iniciatī-
vas, proti, papildināt Ķeguma novada die-

nas centra inventāru ar spēlēm, dekoratīva 
ziedu torņa uzstādīšana Ķeguma pilsētā, 
laukumā pie Daugavpils šosejas pagriezie-
na uz Bausku, kā arī izglītojošu, pilnvei-
dojošu lekciju un semināru organizēšana 
sociāli neaktīvām vai trūcīgām sievietēm, 
lai veicinātu viņu personisko izaugsmi un 
konkurētspēju darba tirgū. Klātesošajiem 
balsojot, vislielāko atbalstu guva iniciatīva 
kursu un semināru organizēšanai.

Tādejādi noslēgusies arī „Lielā pava-
sara izsole” 2015! Biedrība Starptautiskais 
Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums” izsa-
ka sirsnīgu pateicību ikvienam, kurš pieda-
lījās un atbalstīja izsoles norisi, kā arī aicina 
visus sākt gatavoties „Lielajai rudens izso-
lei”, kad atkal varēsim kopīgi īstenot kādu 
labdarības mērķi Ķeguma novadā.

Kopā mēs varam!

Starptautiskais Soroptimistu klubs
„Ogre – Ķegums”
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Starptautiskā Soroptimistu kluba
„Ogre – Ķegums” informācija

Viens no mūsu kluba pamata uzdevumiem ir sociālās nevienlīdzī-
bas mazināšana sabiedrībā. Līdz šim, pārsvarā, centāmies materiāli at-
balstīt mūsu novada mazturīgās ģimenes. Taču, saprotam, ka būtiski tā 
ģimenes situāciju neuzlabo, vien ir kā pagaidu risinājums. Tādēļ nākot-
nē vairāk domājam par to, kā rosināt cilvēkus pašus mainīt savu dzīvi.

Ar šādu nolūku martā –  Ķegumā, notika trīs dienu semināru cikls 
sievietēm no novada mazturīgajām ģimenēm. Bija uzaicināta lektore 
no Valsts nodarbinātības aģentūras, kuras lekcijas tēmas bija sevis un 
savu spēju apzināšanās; iespējas iekļauties darba tirgū. Otrā semināra 
tēmas bija Darba attiecības un pašmotivācija un mākslas terapija, kuru 

vadīja mākslas terapeite Līga Veide. Uz pēdējo semināru „Lietišķā eti-
ķete” uzaicinājām Aiju Strautmani, kas ir atzīta etiķetes speciāliste gan 
Latvijā, gan arī ārvalstīs, tādēļ devām iespēju arī Ķeguma iedzīvotā-
jiem atnākt  uz viņas lekciju. Diemžēl, kārtējo reizi pārliecinājāmies 
par ķegumnieku pasivitāti, jo bez uzaicinātajām sievietēm, ieradās vien 
dažas interesentes.

Ceram semināru ciklu turpināt, bet jau Eiropas Savienības un Ei-
ropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros.

Šī semināru cikla izmaksas sedzām ar šā gada aprīļa izsolē iegūtiem 
līdzekļiem un lietišķās etiķetes semināra apmeklētāju dalības maksu. 

Paldies Ķeguma novada domes sociālā dienesta darbiniecēm par 
atbalstu, kā arī  Ķeguma novada domei par telpām. 

Starptautiskais Soroptimistu 
klubs Ogre-Ķegums 

Veselīga dzīvesveida diena Ķegumā
2. maijā Ķegumā, pirmo reizi, norisinājās Veselīga dzīvesveida diena, ko 
rīkoja Ķeguma jauniešu biedrība „WeArePRO”. Visas dienas garumā ikvie-
nam interesentam bija iespēja apmeklēt bezmaksas lekcijas un treniņus, 
kā arī dienas visgaidītākajā laikā – pusdienlaikā bija iespēja visiem kopīgi 
vārīt veselīgo pusdienu zupu, kas tika gatavota uz īstas uguns, savukārt
– dienas nobeigumā piedalīties tautas skrējienā pa Ķegumu.

Sportiskās aktivitātes norisinājās zinošu 
un labi pazīstamu treneru pavadībā: Veselī-
ga dzīvesveida diena tika atklāta ar rīta rosmi 
pieredzējušas treneres Laimas Semionovas 
pavadībā. Uzreiz pēc tam Laima vadīja ve-
selību veicinošo vingrošanu. Par māmiņām 
un mazajiem pasākuma apmeklētājiem rūpē-
jās pieredzējušas treneres – Agita Kaļva un 
Linda Markusa – Ciematniece. Starptautiski 
sertificēta uztura, fiziskās sagatavotības un 
šorttreka trenere, kā arī „Krievānes slidoša-
nas skolas” dibinātāja un trenere Evita Krie-
vāne, vadīja izzinošo lekciju par veselīgu 
uzturu, kā arī atbildēja uz apmeklētāju jau-
tājumiem un pasniedza arī funkcionālo Stay 
Get Fit treniņu. Sertificēts vieglatlētikas tre-
neris un viens no vadošajiem vidējo distanču 

skrējējiem Latvijā – Arnis Ozoliņš, ar spor-
tot gribētājiem devās vienotā tautas skrējie-
nā pa Ķegumu. Nopelniem bagātā dejotāja, 
horeogrāfe, kā arī deju un fitnesa pasniedzē-
ja Teiksma Ziemele, pasniedza aktīvu, elpu 

aizraujošu zumbu, Veselības sporta trenere 
un veselības veicināšanas speciāliste Zigrīda 
Sprukte pasniedza nūjošanas treniņus. Lek-
ciju par traumu profilaksi sportā pasniedza 
Latvijas Sarkanais Krusts. Jebkuram intere-
sentam bija iespēja vērot Ogres „Tuvcīņas 
skolas” paraugdemonstrējumus un pašiem 
piedalīties treniņā, ko vadīja pieredzējušais 
treneris Jānis Eglīts. Jogas nodarbību vadī-
ja Sanita Lablaika, bet trenažieru zālē bija        
iespēja trenēties trenera Mārča Pavlovska 
pavadībā. Katrs pēc savām iespējām varēja 
izbaudīt sportisko dienu, līdz ar to – diena 
tika pavadīta jautrā un ļoti sportiskā gaisotnē.

Lielu paldies sakām visiem  „Veselīga 
dzīvesveida dienas” treneriem, dalībniekiem 
un atbalstītājiem, par pavadīto dienu sportis-
kā un veselīgā gaisotnē Ķegumā. Lai arī pa-
sākums ir noslēdzies, mēs raugāmies ar jaunu 
un daudz pārliecinātāku skatu nākotnē! Tik-
simies tikpat sportiskos un veselīga dzīves-
veida veicinošos pasākumos arī turpmākajā 
nākotnē – Ķegumā!

 Laima Urbucāne,
„WeArePRO” Sabiedrisko attiecību

koordinatore

Zumba – Teiksmas Ziemeles pavadībā

LIELĀ TALKA – 2015 ĶEgumA nOvAdĀ
Šī gada 25. aprīlī visā Latvijā norisinājās pasākums, kas ne 
tikai veicina mūsu skaistās  zemes sakoptību, bet pierāda arī 
to, cik saliedēti un gaiši mēs katrs spējam būt! 

Lielā Talka ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, 
radot saliedētību, mīlestību pret savu zemi, pozitīvismu, kā arī labi 
padarītu darba sajūtu!

Arī Ķeguma novada iedzīvotāji – Ķegumā, Rembatē, Birzgalē 
un Tomē ar patiesu prieku, mīlestību pret savu zemi, ar darbarīkiem 
rokās, steidza gūt pozitīvas sajūtas caur darbu – sakopjot mūsu 
skaisto novadu! 

Pateiksim viens otram LIELU PALDIES! Gandarījuma sajūta 
rodas pēc labi padarīta darba! Mēs ticam, ka ikviens Ķeguma 
novada talkotājs to ieguva!

Ķeguma novads ir kļuvis sakoptāks un skaistāks pateicoties 
pašu iedzīvotāju iniciatīvai. Aicinām iesāktos sakopšanas un 
apzaļumošanas darbus turpināt līdz pat 2016. gada Lielajai Talkai, 
jo pavisam drīz mēs svinēsim Latvijas 100. dzimšanas dienu, kas ir 
Lielās Talkas mērķis – sakopta un skaista Latvija savas simtgades 
jubilejā.

Antra Binde,
Jaunatnes lietu speciāliste, 

Lielās Talkas koordinatore Ķeguma novadā Birzgalieši pēc labi padarīta darba – Lielajā Talkā
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Latvenergo aicina arī nesen daudzbērnu ģimenes 
statusu ieguvušos pieteikties atbalstam; kopumā 
valsts atbalsta elektroenerģijas norēķiniem 
saņēmēju skaits pieaug 

Lai atbalstu saņemtu visas jaunās daudzbērnu ģimenes, arī tad, 
ja trešais bērniņš ģimenē ienāk maijā vai līdz gada beigām, Latve-
nergo aicina pieteikties atbalsta saņemšanai. Bērnam piedzimstot, 
lūdzam aizpildīt pieteikuma formu www.e-latvenergo.lv vai arī 
klātienē pieteikties Latvenergo klientu apkalpošanas centrā.  

Valsts atbalsts norēķiniem par elektrību aprīlī  kopumā pie-
šķirts  vairāk nekā 71 tūkstotim  daudzbērnu ģimeņu un trūcīgu un 
maznodrošinātu mājsaimniecību. Apkopotie dati parāda, ka valsts 
atbalsta saņēmēju skaits ik mēnesi pieaug. Tas norāda, ka program-
ma veiksmīgi un efektīvi turpina darboties, procesi visām iesaistī-
tajām pusēm kļūst arvien skaidrāki. 

Kopš janvāra būtiski palielinājies maznodrošināto un trūcīgo 
personu skaits, kuras saņem atbalstu, tikmēr daudzbērnu ģimeņu 
skaits visus mēnešus ir ļoti līdzīgs – aptuveni 17 tūkstoši, līdzīgi kā 
arī iepriekšējos gados, kad atbalstu daudzbērnu ģimenēm sniedza 
AS „Latvenergo”. 

Atgādinām, ka valsts atbalsta programmas ietvaros daudzbēr-
nu ģimenes katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kWh var 
norēķināties par cenu, kas atbilst pērnā gada Starta tarifam, bet par 
pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam. Savukārt, 
maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības katru mēnesi var 
saņemt atbalstu pirmajām simts patērētajām kilovatstundām. Ja 
daudzbērnu ģimene atbilst arī trūcīgas vai maznodrošinātas māj-
saimniecības statusam, tad katru mēnesi atbalsts tiek piemērots par 
pirmajām 400 kWh. 

Inga, četru bērnu mamma: „Latvenergo atbalstu daudzbērnu 
ģimenēm saņemam jau vairākus gadus, tādēļ arī šogad izmantojām 
jau ierasto pieteikšanās formu www.e-latvenergo.lv, lai pieteiktos 

valsts atbalstam. Uzskatu, ka process ir ļoti ērts, arī informācija par 
atbalstu un pieteikšanos bija un ir pieejama.”

AS „Latvenergo” aicina ģimenes, kuras atbilst daudzbērnu ģi-
menes statusam, taču vēl nav pieteikušās, izmantot iespēju un 
aizpildīt pieteikuma formu www.e-latvenergo.lv vai arī klātienē 
Latvenergo klientu apkalpošanas centrā. Arī gadījumos, kad tre-
šais bērniņš ģimenē ienāk maijā vai līdz gada beigām, uzņēmums 
aicina pieteikties, un līdz pat 2015. gada beigām atbalsts elektrī-
bas norēķiniem tiks piemērots.

Andrejs, maijā ģimene gaida piedzimstam trešo bērniņu: „Esam 
informēti par valsts atbalstu daudzbērnu ģimenēm un noteikti tam 
pieteiksimies un izmantosim. Kad ģimenei paziņojām ziņu par 
gaidāmo mazuli, visi smēja, ka nu tiksim pie elektrības atlaidēm. 
Uzskatu, ka gada griezumā tas ir ļoti nozīmīgs atbalsts, tādējādi 
vairāk līdzekļu varēsim atlicināt kopīgām ģimenes izklaidēm.”

Savukārt datus par maznodrošinātām un trūcīgām personām 
AS „Latvenergo” katru mēnesi saņem no pašvaldību sociālajiem 
dienestiem. Arī aprīlī datu apmaiņa notikusi veiksmīgi. 

AS „Latvenergo” aicina cilvēkus, kuri noformē trūcīgā vai 
maznodrošinātā statusu, sociālajā dienestā norādīt tā līguma nu-
muru, uz kuru attiecināt atbalstu norēķiniem par elektrību. AS 
„Latvenergo” atgādina, ka valsts atbalstu elektrības norēķiniem 
aizsargātie lietotāji var saņemt arī tad, ja ģimene dzīvo īrētā īpašu-
mā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Jebkurā 
gadījumā klientam ir jānorāda tā Latvenergo līguma numurs, uz 
kuru nepieciešams attiecināt atbalstu. 

Maija beigās AS „Latvenergo” klientiem, kuriem valsts atbalsts 
piemērots pirmo mēnesi,  nosūtīs vēstuli ar informāciju par piešķir-
to atbalstu un tālāko norēķinu kārtību. 

Saņemot valsts atbalstu norēķiniem par patērēto elektroener-
ģiju, šiem klientiem katru mēnesi Latvenergo izrakstīs un nosūtīs 
rēķinu par ikmēneša maksājumu, kurā būs iekļauts atbalsts.

Ivita Bidere,
AS “Latvenergo” preses sekretāre

tālr.: 67728809, 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv

Pensionāri talko
 „Senliepās”

Jau otru gadu Rembates pensionāru grupa 
talkoja pansionātā „Senliepās”. Grābām 
lapas vecajā ābeļdārzā. Pa šiem pāris gadiem 
pansionāta teritorija iezīmējas skaistāka un 
sakoptāka. Vadītāja V.Kļava priecājās par 
mūsu paveikto, bet darbu vēl ir ļoti daudz. 

I.Andrejeva

Talkas mēnesis „Senliepās”
Talkošanas darbi pie SAC „Senliepām” 

ilga visu aprīļa mēnesi. Šajā laikā tika sakop-
tas piebraucamo ceļu malas, tajā skaitā vecā 
liepu leja, un daļa parka teritorijas.

11. aprīlī – pie mums kuplā pulkā darbo-
jās sieviešu klubs „Ķeguma Saulespuķes”, 
aprūpes centra darbinieki un iemītnieku tuvi-
nieki. Vēl citā dienā – Ķeguma novada pen-
sionāru biedrības Rembates nodaļas seniori. 

Lielās Talkas dienā, gan aprūpes centra 
darbinieks A. Zemītis ar savu kravas mašī-
nu, gan mednieku un makšķernieku biedrī-
bas „Breneks” vīri ar savu tehniku, no parka 
izveda jau iepriekš nogāztos kokus. Savu-
kārt, Soroptimistu kluba „Ķegums – Ogre” 
biedres un līdzās dzīvojošie kaimiņi sakopa 
teritoriju aiz vecās skolas.

Aprūpes centra personāls pateicās talci-
niekiem ar sātīgām pusdienām. Savukārt, 
Fazer  Latvija saldās dāvanas tika mazajiem 
strādniekiem. 

Pateicoties kuplajam talcinieku pulkam, 
aprūpes centra plašās teritorijas sakopšanas 
darbi tika padarīti daudz raitāk un vairāk. 
Vēlreiz sirsnīgi pateicamies par ieguldīto 
darbu! 

Ar cieņu,
aprūpes centra personāls

http://www.e-latvenergo.lv
http://www.e-latvenergo.lv
http://www.e-latvenergo.lv
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Maksas pakalpojumi Ķeguma novada bibliotēkās 
Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN, EUR PVN 21% Cena ar PVN, EUR

1. Kopēšana no bibliotēkas krājumiem
A4 lappuse 0,07 nepiemēro 0,07
A4 lapa (no abām pusēm) 0,10 nepiemēro 0,10
A3 lappuse 0,10 nepiemēro 0,10
A3 lapa (no abām pusēm) 0,14 nepiemēro 0,14

2. Kopēšana no klienta materiāliem
A4 lappuse 0,07 0,01 0,08
A4 lapa (no abām pusēm) 0,10 0,02 0,12
A3 lappuse 0,10 0,02 0,12
A3 lapa (no abām pusēm) 0,14 0,03 0,17

3. Izdrukas no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem
A4 melnbalts teksts  1 lappuse 0,10 nepiemēro 0,10
A4 melnbalts teksts abas puses 0,15 nepiemēro 0,15
A4 krāsains teksts 1 lappuse 0,20 nepiemēro 0,20
A4 krāsains teksts abas puses 0,30 nepiemēro 0,30
A4 melnbalts attēls 1 lappuse 0,21 nepiemēro 0,21
A4 krāsaina attēls 1 lappuse 0,43 nepiemēro 0,43
A3 melnbalts teksts 1 lappuse 0,15 nepiemēro 0,15
A3 melnbalts attēls vai krāsains teksts 1 lappuse 0,30 nepiemēro 0,30
A3 krāsains attēls 1 lappuse 0,60 nepiemēro 0,60

4. Izdrukas no klienta informācijas resursiem
A4 melnbalts teksts  1 lappuse 0,10 0,02 0,12
A4 melnbalts teksts abas puses 0,15 0,03 0.18
A4 krāsains teksts 1 lappuse 0,20 0,04 0,24
A4 krāsains teksts abas puses 0,30 0,06 0.36
A4 melnbalts attēls 11 lappuse 0,21 0,04 0,25
A4 krāsains attēls 1 lappuse 0,43 0,09 0,52
A3 melnbalts teksts 1 lappuse 0,15 0,03 0,18
A3 melnbalts attēls vai krāsains teksts 1 lappuse 0,30 0,06 0,36
A3 krāsains attēls 1 lappuse 0,60 0,13 0,73

5. Skanēšana no bibliotēkas krājumiem
Teksts/attēls 1 lappuse 0,21 nepiemēro 0,21

6. Skanēšana no klienta materiāliem
Teksts/attēls 1 lappuse 0,21 0,04 0,25

7. Uzziņu sagatavošana izmantojot krājumu vai internetu 1 uzziņa 0,71 nepiemēro 0,71
8.* Laminēšana 

Vizītkartes formāts 1 gabals 0,17 0,04 0,21
A4 formāts 1 gabals 0,57 0,12 0,69

9.* Iešūšana ar plastmasas spirāli
 8 mm spirāle + vāki   1 – 40 lp 1,03 0,27 1,30
12mm spirāle + vāki 40 – 80 lp 1,26 0,34 1,60

8.*,9.* – šie pakalpojumi pieejami tikai Ķeguma novada bibliotēkā.
Inese Cīrule, 

Ķeguma novada bibliotēkas direktore

2015. gada 29. aprīlī
Ķeguma novada Kultūras un sporta pārval-

des vadītāju Aivitu Heniņu atbrīvoja no ieņe-
mamā amata, pamatojoties uz Darba likuma 
100. panta pirmo daļu, izbeidzot darba tiesiskās 
attiecības 2015. gada 27. aprīlī.

Nolēma pārdot par brīvu cenu pašvaldības 
kustamo mantu – transportlīdzekli VAZ 2121, 
reģ.Nr. ER180. Apstiprināja kustamas mantas 
– transportlīdzekļa VAZ 2121 pārdošanas cenu 
– EUR 400.

Izdarīja izmaiņas Ķeguma novada medību 
koordinācijas komisijas sastāvā:
• izslēdza no komisijas sastāva Lauku atbalsta 

dienesta pārstāvi – Mārtiņu Krasovski;
• apstiprināja Ķeguma novada medību koordi-

nācijas komisijas sastāvā Lauku atbalsta die-
nesta pārstāvi – Juri Teikmani.
Apstiprināja ūdens padeves tarifus:

• Ķeguma pilsētā – 1,04 EUR/m3 plus PVN;
• Rembates pagastā – 0,86 EUR/m3 plus PVN;

• Tomes pagastā – 0,94 EUR/m3 plus PVN. 
Apstiprināja kanalizācijas tarifu Ķeguma 

pilsētā – 1,70 EUR/m3 plus PVN. Noteica, ka 
tarifi tiek piemēroti ar š.g. 1. jūliju.

Atcēla Ķeguma novada domes 2014. gada   
4. jūnija lēmumu Nr. 221 (protokols Nr.12, 6.§) 
„Par maksas pakalpojumiem Ķeguma novada 
bibliotēkās”.

Apstiprināja maksu par sniegtajiem pakalpo-
jumiem Ķeguma novada bibliotēkās. 

Sakarā ar Ķeguma novada vietējās zvejas 
priekšrocībām: ūdenstilpju dziļums un lielums, 
vērtīgas zivju sugas (zandarti, sami), to zivju 
resursi – tiek mākslīgi papildināti, noteica div-
kāršotu zvejas tiesību nomas maksu par zvejas 
rīku limita vienu vienību rūpnieciskajai (pašpa-
tēriņa) zvejai Ķeguma novada administratīvās 
teritorijas Rīgas ūdenskrātuvē, Ķeguma ūdens-
krātuvē un Daugavā.

Izvirzīja reģiona galvenās bibliotēkas statu-
sam Ķeguma novada teritorijā Ogres Centrālo 
bibliotēku.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 9/2015 
„Par grozījumiem Ķeguma novada domes 
2012. gada 4. aprīļa saistošajos noteikumos    
Nr. 2/2012 „Par sabiedrisko kārtību Ķeguma 
novada administratīvajā teritorijā”. Noteikumi 
nosūtīti atzinuma saņemšanai Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijai.

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldības 
2014. gada pārskatu.

Apstiprināja dalības maksu EUR 3 apmērā 
no katra dalībnieka Ķeguma novada sociālā 
aprūpes centra „Senliepas” rīkotajā starppan-
sionātu sadraudzības pasākumā 2015. gada 5. 
jūnijā. 

Ievēlēja deputātu Agri Lūsi Ķeguma novada 
domes Finanšu komitejas sastāvā.

2015. gada 13. maijā
Akceptēja VAS „Latvijas dzelzceļš” pare-

dzētās darbības „Esošo publisko, stratēģiskās 
(valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikāci-
ja” Ķeguma novada administratīvajā teritorijā.



7 

2015. gada 29. maijs

Par militārā novirziena programmas izveidošanu
Spraigā un dinamiskā darbā ir aizritējis mācību gads. Kopīgiem spēkiem 
esam strādājuši pie skolas vides uzlabošanas. Ir apzināta un analizēta reālā 
situācija, meklēti jauni attīstības virzieni, lai savu – Ķeguma komercnovirzie-
na vidusskolu atkal veidotu par kvalitatīvi spēcīgu un konkurētspējīgu skolu.

Skarbā realitāte – skolēnu skaits Ķeguma 
skolā samazinās, tāpēc ir jāmeklē risināju-
mi, kā piesaistīt skolēnus, piedāvājot jaunas 
programmas.

Rūpīgi iepazīstoties ar skolas resursiem, 
novada teritorijā esošo infrastruktūru, tieko-
ties ar vecākiem, skolēniem, skolas absol-
ventiem, izglītības speciālistu, novada do-
mes deputātiem, ministriju pārstāvjiem, pēc 
Alūksnē, Cēsīs, Kauņā un citur redzētā un 
uzzinātā radās pārliecība, ka viens no šādiem 
risinājumiem ir valsts mēroga pilotprojekts 
– militāra virziena vidusskolas klases izvei-
došana. 

Gan vispārējā vidējā izglītībā, gan 
komercnovirziena programmas apguvē      
80 % stundu ir nemainīgas – latviešu valoda, 
svešvalodas, matemātika, fizika, vēsture 
u.tml. Arī militārā virziena programmā tas 
saglabājas.

Atšķirīgais ir tie 20 %, kas komercnovir-
ziena programmā un militārā virziena prog-
rammā dod profesionālo ievirzi. 

To varētu salīdzināt tā, ka 4 dienas 10. 
–12. klasēs visi mācās vienu un to pašu, bet 
piektajā dienā – katrs sava novirziena priekš-
metus. 

Militāru ievirzi nodrošinās kareivja        

pamatapmācības kurss, ieroču mācība, tak-
tika u.tml. Taču militārā virziena programmā 
būs arī pirmās palīdzības sniegšana, ierindas 
mācība, orientēšanās un topogrāfija, likum-
došanas pamati u.c. – zināšanas, prasmes un 
iemaņas, kuras ir noderīgas arī ikdienā. 

Beidzot militārā novirziena vidusskolas 
kursu, jaunietis būs gan ieguvis vidējo izglī-
tību, gan A, B1, B, C1, BE, C1E kategorijas 
autovadītāja tiesības, gan ieguvis kareivja 
vai dižkareivja pakāpi un profesiju. Iegūtā 
militārā izglītība jaunietim uzreiz pēc vidus-
skolas beigšanas dos iespēju iesaistīties algo-
tā dienestā vai zemessardzē. 

Vecāku kopsapulcē izskanēja viedoklis, 
ka šobrīd Ķeguma skolā iegūtā komercno-
virziena programmai nav jēgas, jo pēc tās 
apgūšanas netiek iegūts apliecinošs doku-
ments. Tāpēc esam sākuši strādāt pie tā, lai, 
apgūstot vidusskolā komercnovirziena prog-
rammu, pēc vidusskolas beigšanas saņemtu 
apliecību par profesionālas komercizglītības 
iegūšanu. Līdz šim, beidzot komercvirziena 
programmu, šāda apliecība netika iegūta.

Esam spēruši būtisku soli tālākā skolas 
izmainīšanā, uzsākuši atklātu un produktīvu 
dialogu, taču mūsu vidū vēl ir daudz malā 
stāvētāju. Nāciet, dariet zināmu arī savu vie-

dokli, iesaistieties diskusijā, dodiet risināju-
mus, idejas! 

Paldies par līdz šim saņemto atbalstu 
skolas jautājumu risināšanā – Ķeguma no-
vada pašvaldībai un novada domes priekšsē-
dētājam Robertam Ozolam, Skolas padomes 
priekšsēdētājam Gundaram Vērītim, viņa 
komandai un tiem daudzajiem, kas ir nākuši, 
runājuši, diskutējuši, palīdzējuši ar idejām, 
vārdu sakot – atbalstījuši!

Vladimirs Samohins, 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

direktors

Jaunais talants – 2015 noskaidrots
23. aprīļa pēcpusdienā skolā tika no-

skaidrots „Jaunais talants – 2015”. Publikai 
bija iespēja vērot 9 dažādus priekšnesumus, 
kuros 1. – 6. klašu skolēni gan dziedāja, 
gan dejoja, gan spēlēja flautu, trompeti un 
ģitāru, kā arī veica trikus ar kārtīm. Žūrijas 
locekles skolotājas Liene Seržante, Linda 
Markusa –Ciematniece un Sandra Bērzi-
ņa vienprātīgi par vislabāko priekšnesumu 
atzina māsas un brāļa – Adrianas Saknes – 
Ostrovskas un Andreja Saknes speciāli šim 
pasākumam veidoto deju. Kā otrā palika 
plastiskā Astra Ruņģe, bet trešais – kāršu 
meistars Nauris Ivanovs. Nominācijā „Pro-
fesionalitāte” lauri tika Anfisai Aļekseje-

vai, bet nominācijā „Oriģinalitāte” – Elzai 
Sprikutei un Ernestam Rudzim, savukārt 

skatītāju simpātijas ieguva Tīna Kurpniece 
un Laura Teikmane. Centies un pūlējies bija 
katrs dalībnieks, tādēļ pateicība par pieda-
līšanos un šokolādes medaļa tika arī pārē-
jiem dalībniekiem: Gitai Vītolai, Andrejam 
Krēsliņam un Andrejam Žvaginam.

Paldies šī pasākuma organizatoriem un 
vadītājiem – Skolēnu padomes Sākumsko-
las virziena dalībniekiem, jo īpaši Andrejam 
Saknem un Laurai Cakulei.

Lai mums atklājas jauni talanti arī nākamgad!

Sandra Bērziņa,
 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

direktora vietniece

Birzgales pamatskolas pēdējās
mācīBu dienas svinīgā līnija un 

konkursu, olimpiāžu
uzvarētāju apBalvošana

29. maijā plkst. 10:00
Birzgales tautas namā.

 9. klases izlaidums
13. jūnijā plkst. 16:00

Birzgales tautas namā.

12. jūnijā
Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas
svinību zālē
9. klašu izlaidums plkst. 15:00
12. klašu atvadas no skloas plkst. 18:00
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2014./2015.m.g. sasniegumi starpnovadu OLIMPIĀDĒS
Skolēna vārds, uzvārds Klase Mācību priekšmets Sasniegums Skolotāja vārds, uzvārds

Alise Skrīvele 1.b Vizuālā māksla 2.vieta Māra Andersone
Dace Dziemisova 2.b Vizuālā māksla 1.vieta Iveta Barkāne
Gustavs Krišs Grandāns 3.a Matemātika 3.vieta Anita Brinka
Nils Vērītis 3.b Vizuālā māksla 1.vieta Līga Ozerska
Andris Andrejs Žvagins 3.b Matemātika 1.vieta Līga Ozerska
Marks Dāvids Logins 3.b Matemātika 2.vieta Līga Ozerska
Tīna Kurpniece 4. Vizuālā māksla 1.vieta Katrīna Rotgalve
Tīna Kurpniece 4. Mūzika 1.vieta Marija Sprukule
Tīna Kurpniece 4. Matemātika 2.vieta Katrīna Rotgalve
Laura Teikmane 4. Mūzika 2.vieta Marija Sprukule
Amanda Gaile 5.a Mājturība un tehnoloģijas 3.vieta Aina Zagorska
Maksims Jevdokimovs 5.a Matemātika Atzinība Ligita Briede
Elīza Kanska 5.a Angļu valoda Atzinība Ilze Krastiņa
Estere Līva Logina 5.b Mājturība un tehnoloģijas 1.vieta Aina Zagorska
Estere Līva Logina 5.b Vizuālā māksla 1.vieta Aina Zagorska
Ričards Atars 5.b Matemātika 3.vieta Ligita Briede
Niks Nazarovs 6. Informātika 3.vieta Oksana Grimaļuka-Nazarova
Kristiāns Ņorba 7.b Matemātika (Zemgales novads) Atzinība Anita Lošaka
Vineta Ulmane 7.b Matemātika (Zemgales novads) Atzinība Anita Lošaka
Vineta Ulmane 7.b Mājturība un tehnoloģijas 2.vieta Aina Zagorska
Vineta Ulmane 7.b Matemātika 2.vieta Anita Lošaka
Vineta Ulmane 7.b Latviešu valoda un literatūra 3.vieta Anna Paltere
Vineta Ulmane 7.b Bioloģija 2.vieta Evija Miglāne
Danils Kubiškins 7.b Krievu valoda 1.vieta Ināra Kovaļčuka
Daiga Rubene 7.b Vizuālā māksla 1.vieta Aina Zagorska
Ligita Ābele 8. Ģeogrāfija 3.vieta Vita Spilberga
Ligita Ābele 8. Ģeogrāfija (Vidzemes reģionā) 2.vieta Vita Spilberga
Ligita Ābele 8. Angļu valoda 1.vieta Dzintra Germa-Lemese
Ligita Ābele 8. Latviešu valoda un literatūra Atzinība Anna Paltere
Ligita Ābele 8. Bioloģija Atzinība Evija Miglāne
Elīna Trence 8. Ģeogrāfija Atzinība Vita Spilberga
Elīna Trence 8. Vizuālā māksla 2.vieta Aina Zagorska
Elīna Trence 8. Bioloģija 3.vieta Evija Miglāne
Līga Eniņa 8. Bioloģija 3.vieta Evija Miglāne
Sanija Rubene 9.a V Latvijas atklātā angļu valodas olimpiāde 3.vieta Dzintra Germa-Lemese
Linda Skābene 9.a V Latvijas atklātā angļu valodas olimpiāde 3.vieta Dzintra Germa-Lemese
Linda Skābene 9.a Vēsture Atzinība Vita Livdāne
Kristiāna Driksna 9.a Vēsture Atzinība Vita Livdāne
Elizabete Avotiņa 9.b Vides projektu 20.valsts olimpiāde Atzinība Arturs Ābols
Elizabete Avotiņa 9.b Vides projektu  olimpiāde 1.vieta Arturs Ābols
Elizabete Avotiņa 9.b Ķīmija 2.vieta Arturs Ābols
Karīna Keita Atare 9.b Vides projektu  olimpiāde 2.vieta Arturs Ābols
Megija Ruise 9.b Mājturība un tehnoloģijas 1.vieta Marija Sprukule
Megija Ruise 9.b Vizuālā māksla 1.vieta Aina Zagorska
Ulrihs Aldersons 9.b Fizika 3.vieta Anita Lošaka
Samanta Pļaviņa 9.b Bioloģija 2.vieta Ivita Struča
Loreta Luīze Zaķe 9.b Bioloģija 3.vieta Ivita Struča
Una Elksnīte 10. Krievu valoda 1.vieta Ināra Kovaļčuka
Jānis Dāvids Siliņš 10. Krievu valoda 3.vieta Ināra Kovaļčuka
Kristiāna Caune 10. Ģeogrāfija Atzinība Vita Spilberga
Kristiāna Caune 10. Vizuālā māksla 3.vieta Aina Zagorska
Ivars Laicāns 10. Ķīmija 1.vieta Arturs Ābols
Ivars Laicāns 10. Fizika 3.vieta Jānis Brūveris
Leo Leons Ābele 10. Fizika Atzinība Jānis Brūveris
Gerda Kočkere 10. Bioloģija 2.vieta Evija Miglāne
Agnese Zeltiņa 10. Bioloģija 3.vieta Evija Miglāne
Arnolds Barsovs 11. Ģeogrāfija 3.vieta Vita Spilberga
Ieva Ozolniece 11. Bioloģija 2.vieta Evija Miglāne
Māra Priedoliņa 12. Vizuālā māksla 3.vieta Aina Zagorska
Māra Priedoliņa 12. Ekonomika 2.vieta Vita Spilberga
Lolita Striķe 12. Fizika Atzinība Jānis Brūveris

Olimpiādes, sacensības, konkursi…
Mācību gads tuvojas noslēgumam. Varam apkopot rezultātus, 

analizēt paveikto darbu un priecāties par sasniegto! Praktiski ir 
noslēdzies olimpiāžu, sacensību, konkursu maratons. Vēl tikai no-
vēlēsim veiksi mūsu 4. un 5.b klašu skolēniem, kuri piedalīsies 
„ZZ ČEMPIONĀTA 2015” finālā 30. maijā! Gandarījums par sa-
sniegto ir gan skolēniem, gan skolotājiem. Smaids sejā atplauks arī          

29. maijā rītā, kad godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar naudas 
balvām saskaņā ar Ķeguma novada domes Izglītības veicināšanas 
nolikumu! Paldies visiem par ieguldīto darbu! Vēl vairāk panāku-
mu nākamajā mācību gadā!

O. Grimaļuka – Nazarova,
 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora vietniece
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2014./2015.m.g. sasniegumi  KONKURSOS, SACENSĪBĀS, SKATĒS
Skolēna vārds, uzvārds vai

kolektīva nosaukums Klase Nosaukums Sasniegums Skolotāja vārds, uzvārds

Anderjs Krēsliņš 2.a Izteiksmīgās runas konkurss III pakāpe Edīte Dārzniece
Justīne Aldersone 3.a Izteiksmīgās runas konkurss III pakāpe Anita Brinka
Amanda Gaile 5.a Izteiksmīgās runas konkurss III pakāpe Vija Šaicāne
Anfisa Aļeksejeva 6. Izteiksmīgās runas konkurss III pakāpe Iveta Barkāne
Amanda Laučjuna 7.b Izteiksmīgās runas konkurss II pakāpe Anna Paltere
Karīna Keita Atare 9.b Izteiksmīgās runas konkurss II pakāpe Vija Šaicāne
Rihards Matrosovs 12. Izteiksmīgās runas konkurss III pakāpe Sandra Bērziņa
Jānis Pavlovs 6. Konkurss “Skolēni eksperimentē” 3.vieta Ivita Struča
Anete Kļava 6. Konkurss “Skolēni eksperimentē” Atzinība Ivita Struča
Ēriks Bolšteins 6. Konkurss “Skolēni eksperimentē” Atzinība Ivita Struča
Annija Spilberga 8. Konkurss “Skolēni eksperimentē” 2.vieta Arturs Ābols
Annija Spilberga 8. Latvijas vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē” Atzinība (Top 6) Arturs Ābols
Linda Skābene 9.a Konkurss “Skolēni eksperimentē” 3.vieta Arturs Ābols
E.Avotiņa, M.Miķe, L.L.Zaķe 9.b Konkurss “Mana Daugava” Atzinība Aina Zagorska
Toms Dmitročenko 2.b Konkurss “Rakstu darbi” II pakāpe Aina Zagorska
Vieneta Ulmane 7.b Konkurss “Rakstu darbi” II pakāpe Aina Zagorska
Vieneta Ulmane 7.b Konkurss “Rakstu darbi” (Zemgales novadā) 2.vieta Aina Zagorska
5.klašu grupa 5.ab Konkurss “Rakstu darbi” II pakāpe Aina Zagorska
1.-3.klašu grupa 1.-3. Konkurss “Rakstu darbi” III pakāpe Aina Zagorska
K.K.Atare, A.Kļaviņa, A.Trapša 7.-9. Konkurss “Iepazīsti vidi” 2.vieta Vita Spilberga
1.klašu deju kolektīvs 1.ab Tautisko deju skate I pakāpe Evita Tabure
2.klašu deju kolektīvs 2.ab Tautisko deju skate I pakāpe Evita Tabure
3.klašu deju kolektīvs 1.ab Tautisko deju skate I pakāpe Evita Tabure
Zēnu ansamblis “Ziķeri” 1.-5. Konkurss “Balsis” I pakāpe Marija Sprukule
Zēnu ansamblis “Ziķeri” 1.-5. Konkurss “Balsis” (Zemgales reģionā) II pakāpe Marija Sprukule
1.-4.klašu koris 1.-4. Koru skate I pakāpe Marija Sprukule
5.-12.klašu koris 5.-12. Koru skate I pakāpe Liene Seržante
I.Laicāns, L.Bērziņa, J.D.Siliņš 10. Konkurss “Fizikas pavasaris” Iekļuva Top 10 Jānis Brūveris
10.-12.klašu komanda 10.-12. Eksakto Zinātņu diena 7.vieta valstī Arturs Ābols
4.klase 4. “ZZ čempionāts” Izvirzīta finālam Katrīna Rotgalve
5.b klase 5.b “ZZ čempionāts” Izvirzīta finālam Aina Zagorska
Kristiāna Caune 10. Konkurss “Iepazīsti Eiropas Savienību un Latviju kā tās dalībvalsti” 1.vieta Vita Livdāne
Andris Zariņš 3.b Tāllēkšana un bumbiņas mešana 1.vieta Agita Kaļva
Gita Vītola 3.b Tāllēkšana 2.vieta Agita Kaļva
Krista Bužeriņa 2.a Tāllēkšana un 600m skrējiems 3.vieta Agita Kaļva
Elīna Kļaviņa 5.b Tāllēkšana un 60m skrējiens 3.vieta Agita Kaļva
Daniels Ratkevičs 4. 1000m skrējiens 3.vieta Agita Kaļva
4.-5.klašu zēnu komanda 4.-5. Tautas bumba 3.vieta Agita Kaļva
6.-7.klašu meiteņu komanda 6.-7. Volejbols 3.vieta Agita Kaļva
Renārs Grasis 1.a Dambretes sacensības 1.vieta Dzintra Kļava
Renārs Grasis 1.a Dambretes un futbola sacensības 2.vieta Dzintra Kļava
Renārs Grasis 1.a Dambretes un basketbola sacensības 3.vieta Dzintra Kļava
Santa Baltause 4. Dambretes un futbola sacensības 2.vieta Dzintra Kļava
Santa Baltause 4. Dambretes un basketbola sacensības 3.vieta Dzintra Kļava
Ralfs Gothards Spārniņs 3.b Dambretes un futbola sacensības 2.vieta Dzintra Kļava
Ralfs Gothards Spārniņs 3.b Komandu čempionāts dambretē 2.vieta Dzintra Kļava
Linda Gunda Grandāne 1.a Dambretes un basketbola sacensības 3.vieta Dzintra Kļava
Rauls Vīksniņš 1.a Dambretes sacensības 1.vieta Dzintra Kļava
Rauls Vīksniņš 1.a Komandu čempionāts dambretē 1.vieta Dzintra Kļava
R.Grasis, R.Vīksniņš, R.G.Spārniņš, 
G.Kgrandāns, S.Baltause, V.Māzere 1.-4. Komandu čempionāts dambretē 2.vieta Dzintra Kļava

Andrejs Kulakovs 7.b Pavasara kross 2.vieta Andis Adamovičs
Anna Made Kuldo 12. Pavasara kross 3.vieta Agita Kaļva
Amanda Laučjuna 7.b 100m 3.vieta Agita Kaļva
Amanda Laučjuna 7.b Šķēpa mešana 2.vieta Agita Kaļva
Elizabete Avotiņa 9.b 400 m skrējiens 3.vieta Agita Kaļva
Elizabete Avotiņa 9.b Augstlēkšana 1.vieta Agita Kaļva
Rihards Matrosovs 12. 400 m skrējiens 3.vieta Andis Adamovičs
Andrejs Kulakovs 7.b 800 m skrējiens 3.vieta Andis Adamovičs
Andrejs Kulakovs 7.b Tāllēkšana 3.vieta Andis Adamovičs
Līga Eniņa 8. 800 m skrējiens 3.vieta Agita Kaļva
Edijs Lazdiņš 9.b 1500 m skrējiens 2.vieta Andis Adamovičs
Dairis Trops 9.a 1500 m skrējiens 3.vieta Andis Adamovičs
Anna Made Kuldo 12 1500 m skrējiens 1.vieta Agita Kaļva
Sabīne Veisa 9.b Lodes grūšana 3.vieta Agita Kaļva
Emīls Ozolnieks 9.b Lodes grūšana 3.vieta Andis Adamovičs
Emīls Ozolnieks 9.b Diska mešana 1.vieta Andis Adamovičs
Guntars Sietiņš 12. Lodes grūšana 2.vieta Andis Adamovičs
Daniels Ratkevičs 4. Olimpiskā diena - pievilkšanās 2.vieta Agita Kaļva
Dāvis Jakemjonoks 7.b Olimpiskā diena - pievilkšanās 2.vieta Andis Adamovičs
Amanda Laučjuna 7.b Olimpiskā diena - atspoles skrējiens 6x10 1.vieta Agita Kaļva
Elīna Kļaviņa 5.b Olimpiskā diena - atspoles skrējiens 6x10 3.vieta Agita Kaļva
8.-9.klašu pretstafetes komanda 8.-9.kl Olimpiskā diena - pretstafete 2.vieta Agita Kaļva, Andis Adamovočs
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Maijs mākslas skolā – izstāžu mēnesis
Līdz ar pavasara iestāšanos, mākslas 

skolā ir sācies izstāžu laiks. Maijā uz Mātes 
dienu Ķeguma Tautas namā jau tradicionāli 
tika atvērta lielā pavasara izstāde. Tajā ar sa-
viem darbiem piedalās gan mākslas studijas, 
gan skolas, gan pieaugušo studijas dalībnieki. 
Darbi ir ļoti dažādi – gan spilgti un krāsai-
ni, gan grafiski un niansēti, gan telpiski. Kā 
arvien, meklējam jaunas tehnikas, jaunus iz-
teiksmes veidus, lai būtu interesanti gan ska-
tītājiem, gan pašiem darbu autoriem.

Šajā pusgadā notika Mākslas skolu Valsts 
konkurss zīmēšanā „Kustība zīmējumā”, kurā 
piedalījās arī Ķeguma klases audzēkņi no 1. 
līdz 4. kursam. Konkursa pirmā kārta tāpat kā 
pērn, notika Ogres Mākslas skolas ietvaros. 
Rezultātā tapa izstāde „Kustīgā līnija”. Šo 
izstādi martā varēja apskatīt Ķeguma tautas 
namā, bet šobrīd tā apskatāma Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolas telpās. Siguldas 
Mākslas un Mūzikas skolā „Baltais flīģelis” 
notika šī konkursa noslēgums un seminārs 
skolotājiem. 102 Latvijas mākslas skolu vidū 
bijām arī mēs ar savu ekspozīciju.

Mākslas skolas audzēkņi ir padarījuši krā-
saināku arī Ķeguma dienas centru. Maija mē-
nesī, kad lielā izstāde tautas namā izlikta, lie-
lie darbi padarīti, 1.– 4. kursa audzēkņi veica 
„pasūtījuma darbu”. Kopīgi tika uzgleznotas 
divas gleznas, kuras padarīs jautrāku un krā-
saināku dienas centra 1. stāva telpu. Glezno-
šanas process bija gana jautrs, jo tēmu katrs 
varēja piemērot savam skatījumam uz Ķe-
gumu – pielsēta, ļaudis, zvēri, sliedes, rotaļu 
laukums utt. Gleznošanu pieskatīja skolotāja 
Māra Mārtiņjāne – Kaše.

Un vēl viena izstāde, gan neliela, bet no-

zīmīga, ir Ķeguma bibliotēkā, kur ir izstādīti 
pagājušā gada absolventu diplomdarbi – Kris-
tiānas Caunes zīda gleznojums, Diānas Lie-
piņas vēdekļi un Sabīnes Pļavnieces „Simts 
saules”. Arī šobrīd mākslas skolas 5. kur-
sa audzēkņiem ir ļoti atbildīgs laiks, jo viņi 
strādā pie sava pēdējā darba mākslas skolā – 
diplomdarba. 4. jūnijā plkst. 17.00 Ķeguma 
tautas namā mākslas skolas beidzējiem būs 
diplomdarba aizstāvēšana un izlaidums, visi 
mākslas mīļotāji un atbalstītāji laipni aicināti.

Pavasaris ir laiks, kad mākslas skolā mā-
cībām 1. kursā var pieteikties jauni audzēkņi. 
Visi skolēni, kuri ir sasnieguši 10 – 12 gadu 
vecumu (2003. – 2005. gadā dzimušie bērni), 
kuriem patīk zīmēt un veidot, var apdomāt, 
vai vēlas iegūt padziļinātu izglītību vizuāla-
jā un plastiskajā mākslā. Pie mums jāmācās 
5 gadi un šeit apgūst zīmēšanu, gleznošanu, 
kompozīciju, darbu materiālā, veidošanu un 
mākslas valodas pamatus. 5. kursā audzēkņi 
izstrādā diplomdarbu un saņem apliecību par 

skolas beigšanu. Iestājeksāmeni notiks Ķe-
gumā, tautas namā 1., 2. un 3. jūnijā. Iesnie-
gumu veidlapas un sīkāku informāciju var 
saņemt mākslas skolā Ķeguma tautas namā.

JAUNUMS!
VIDUSSKOLA OGRES

MĀKSLAS SKOLĀ
Ogres Mākslas skola 2015./2016. mācī-

bu gadā uzsāk jaunu profesionālās ievirzes 
mākslas izglītības programmu „Vizuāli plas-
tiskā māksla” vidusskolai –  vispārizglītojošo 
skolu 10. klases skolniekiem. Programmas 
ilgums 3 gadi ar kopējo mācību stundu skaitu 
1296. Beidzot programmu, audzēkņi saņem 
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas ap-
stiprinātu apliecību. Programmas saturs vērsts 
uz arhitektūras un dizaina pamatu apguvi.

Nav tālu arī vasaras brīvlaiks, tāpēc laikus 
var padomāt arī par tā saturīgu pavadīšanu. 
Ja patīk radoši eksperimentēt, radīt, zīmēt, 
veidot, tad skolas vecuma bērniem ir iespēja 
pieteikties uz vasaras radošajām darbnīcām, 
kuras notiek ik gadu mākslas studijā. Šogad 
darbnīcas notiks 1 nedēļu jūnijā, 1 nedēļu jū-
lija beigās un 1 nedēļu augustā.

Par visu, kas notiek mākslas skolā un 
studijā – nodarbībām, vasaras darbnī-
cām gan bērniem, gan pieaugušajiem, 
iestājeksāmeniem, u.c., notikumiem sīkā-
ku informāciju var iegūt, zvanot vai raks-
tot: 29203293; ieva.lace@outlook.com

Ieva Lāce,
Mākslas studijas vadītāja

Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas 5. – 12. klašu
kora ugunskristības

Kora dziedāšanai Ķeguma skolā ir senas tradīcijas, un allaž 
dziedātāju vārds izskanējis pamanāmi. Katrs skolotājs atstājis sa-
vus vaibstus un ierakstījis savus priekšstatus par kora mākslu. Pir-
mo reizi koris tika uz Skolēnu Dziesmu svētkiem vēl skolotājas 
Ināras Ķezberes laikā, ļoti atraktīva un darbīga bija skolotāja Sar-
mīte Viļuma. Viņas sagatavotie priekšnesumi vienmēr raksturīgi 
ar kādu odziņu. Vēlāk dziesmu stafeti pārņēma Jolanta Tepļako-
va, aizvedot skolas kori līdz dziesmu kariem Rīgā. Neaizmirstams 
laiks korim bijis kopā ar skolotājām Mairu Līdumu un Lindu Ivano-
vu. Tad sadziedājāmies kopā ar Birzgales skolas kori un iekļuvām 
10 labāko koru skaitā Latvijā, koncertējot Latvijas Universitātes 
Lielajā aulā. Pēc tam kori duetā vadīja jaukie Lielvārdes skolotāji 
Antonijs Kleperis un Evita Konuša. Dziedot kopā ar Lielvārdes 
dziedātājiem, iegūta I pakāpe Vidzemes reģionā Cēsīs. 

Nu pirmo gadu kori vada jaunā skolotāja Liene Seržante, un tas 
atkal ir tikai veidošanās sākumā. Ja rudenī šķita, ka diez vai koris 
noturēsies, nu varam teikt: „Malači, dziedājām, cik labi varējām”. 
Koru skates 1. kārtā – II pakāpe, bet 2. kārtā – pārliecinoši I pakā-
pe. Mēs nepadevāmies un ceram tikt uz Dziesmu svētkiem. 

Sandra Bērziņa,
 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora vietniece

gribam dzīvot sakoptā skolā...
...tieši tāpēc šajā 

mācību gadā Lielajā tal-
kā izlēmām piedalīties 
gandrīz visi. Kā teicis 
Rainis: „Katram spēks ir 
jāpieliek, lai lielais darbs 
uz priekšu tiek.”

Jau laikus tika iz-
veidots izdarāmo darbu 
plāns, sadalīti sektori 
skolas apstādījumos, par 
kuriem atbildīgi klašu 

kolektīvi. Darbu skolas apkārtnē daudz: jāizgriež zari, jānogrābj 
pērnā zāle un sakritušie pavasara ziedi, skaisti jāierok maliņas 
puķu stādījumiem, jāizravē plāksnītes utt. Katru darbiņu neuzskai-
tīt, visur prasās pēc rūpīga un gādīga saimnieka.

12. klases puiši Kaspars Soboļevs un Guntars Sietiņš gādāja 
par mūziku abās skolas pusēs, lai lielāks būtu darba prieks visiem, 
kuri pūlējās padarīt skolas apkārtni vēl skaistāku un sakoptāku.

Iepriecina, ka kopā ar saviem skolēniem strādāja arī klašu au-
dzinātāji, palīdzēja saimnieciskie darbinieki. Jauki arī tas, ka spē-
jām pavairot savu darbarīku klāstu. Tas noderēs citās talkās, jo jā-
rūpējas par tīrības un skaistuma saglabāšanu ik dienas.

Sandra Bērziņa,
 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora vietniece
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Ekskursija uz Cēsu
Zinātnes centru

Pēdējā saulainajā 30. aprīļa die-
nā Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas 5.a klases skolēni devās 
mācību ekskursijā uz Cēsu Zinātnes 
centru  Z(in)OO.

Skolēnus sagaidīja jaukas gides, kuras 
ļoti saprotami pastāstīja un parādīja, ko 
ar dažādajām ierīcēm var darīt un kā tās 
jāpielieto. Pēc paraugdemonstrējumiem 
skolēni varēja patstāvīgi darboties tur, 
kur viņiem bija visinteresantāk. Divas 
stundas paskrēja nemanāmi, jo darboties 
centrā bija ļoti aizraujoši: varēja braukt ar 
kartingu, spēlēties pie ekrāna, kurš reaģē 
uz cilvēka kustībām, spēlēt indiāņu spēli 
vai piedalīties robotu cīņās, vairākiem 
skolēniem patika celt torni un mājas.

Daudz interesanta bija arī pagalmā, 
kur varēja gan darboties, gan pasildīties 
saulītē. Visiem patika tas, ka katrs varēja 
izvēlētis iet tur, kur pats vēlas, un darboties 
patstāvīgi, kā arī tas, ka visa klase bija 
kopā un ļoti draudzīgi iesaistījās dažādās 
aktivitātēs.

Ināra Kovaļčuka, 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.a  

klases audzinātāja 

Uzburt prieku jeb sveicam mūsu 
skolas tautas deju kolektīva
„Apodziņš” dalībniekus ar skatē
iegūto 1. pakāpi visās grupās!

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku vadmotīvs ir BURT(u) BURVĪBA.

Sākumā ir burts, pēc tam zilbe, un zilbes 
veido vārdus. Vārdi, ko apbur mūzika, kļūst 
par dziesmām, bet, raiti ritot rotaļīgā ritmā, 
dziesma pārtop par deju – tā saka svētku orga-
nizatori un aicina mūs visus iesaistīties svētku 
ābeces veidošanā, bet Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolā skolotāja Evita Tabure un 
deju kolektīva „Apodziņš” dejotāji buras jau 
5 gadus. 

Tik garš ir ceļš no vieniem dziesmu svēt-
kiem līdz otriem. Tas ir vedis caur ikdienas 
mēģinājumiem, svētku koncertiem skolā, 
sadraudzības koncertiem Rembatē, Birzgalē 
un Lauberē. Caur Ķeguma pilsētas svētkiem. 
Caur visu uzmanību un koncentrēšanos praso-
šām, satraucošām un nogurdinošām skatēm. 
Caur festivālu „Latvju bērni danci veda” Aiz-
krauklē 2014. gada 25. maijā  līdz Ogres no-
vad Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem   
23. maijā. Pietrūka tikai nedaudz, lai tiktu arī 
uz lielajiem svētkiem Rīgā.

Nav nemaz tik viegli no bikla pirmklasnie-
ka izveidot mākslinieku, kas droši sper soļus 
pa skatuves grīdu, stingri pasniedz roku savam 
partnerim, ieskatās acīs un uzsmaida, uzsmai-
da ne vien draugam, bet arī skatītājiem zālē, lai 
cik daudz to arī nebūtu, un panāk, ka mammai 
acīs sariešas asaras, un no aizrautīgās aplaudē-
šanas delnas kļūst gluži sārtas.

Šajā mācību gadā skolotāja Evita, ņemot 
talkā senās burvju īpašības, neatlaidību, talantu 
un sirds degsmi ir iegriezusi deju virpulī trīs 
„Apodziņa” grupas, kas godam ir aizstāvējušas 
skolas godu skatē.

„Apodziņa” 1. grupa – 1. klases dejotāji – 1. 
pakāpes diploms.

„Apodziņa” 2. grupa – 2. klases dejotāji – 1. 
pakāpes diploms.

„Apodziņa” 3. grupa – 3. klases dejotāji – 1. 
pakāpes diploms.

Paldies visiem, kas palīdzējuši kaldināt šos 
panākumus. 

Paldies vecāki, ka saviem bērniem esat 

parādījuši dejas burvību, sagādājuši visu 
nepieciešamo, lai uz skatuves jūsu bērns 
izskatītos skaists!

Paldies, labajām fejām mammām, kas 
rakstījušas projektus, lai „Apodziņam” būtu 
koši tērpi. Paldies, ka palīdzat dejotājiem 
apģērbties un sakārtot frizūras. Tā ir neticama 

pārvērtība, kā no maza pumpura par brīnišķīgu 
ziedu. Paldies, ka parūpējaties ne vien par savu 
mīlulīti, bet arī par pārējiem dejotājiem.

Paldies, klašu audzinātāji, jo bez jūsu 
atbalsta un maģiskajiem uzmundrinājuma 
vārdiem nekas nebūtu iespējams.

Iveta Barkāne, 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

sākumskolas skolotāja

„Ziķeriem” – skanīgas balsis

Parasti saka, ka „Cāļus skaita rudenī”, 
bet skolēni savus veiktos darbus apkopo pa-
vasarī. Arī zēnu vokālajam ansamblim tas 
nav bijis izņēmums. „Ziķeri” veikuši lie-
lus darbus – Ogres Kultūras centrā notika 
starpnovadu izglītības iestāžu vokālās mū-
zikas konkurss „Balsis”. Zēni dziedāja di-
vas dziesmas: latviešu tautas dziesmu „Pie-
ci vilki vilku vilka” M. Sprukules apdarē, 
un dziesmu „Tec, Laimiņa” no Valda Zilve-
ra dziesmu cikla „Danco, danco tu, saulīte”. 
Zēniem izdevās ar savu muzikālo un izteik-
smīgo sniegumu pārliecināt gan žūriju, gan 
klausītājus, iegūstot augstāko punktu skaitu 
un pirmo pakāpi savā vecuma grupā, kā arī 
tikt izvirzītiem uz nākamo kārtu Zemgales 
novadā. Zaļeniekos puišiem izdevās iegūt 
2. pakāpi. 

Bet „Ziķeru” panākumi nebūtu tik spoži 

bez vecāku atbalsta, it sevišķi pateicamies 
par aprūpēšanu, fotografēšanu un līdzi ju-
šanu Gastona māmiņai Laurai Caunītei un 
Ernesta māmiņai Baibai Rudzei.

Liels prieks un drošības izjūta ir tad, ja 
tu neesi vienaldzīgs un par tevi tur īkšķus. 
Un tā ir katru gadu – skatēs un konkursos 
vienmēr līdzās ir Ķeguma novada pašval-
dības izglītības speciāliste Sandra Čivča, 
pasakot kādu uzmundrinošu vārdu vai vien-
kārši uzsmaidot.

Par „Ziķeriem” es teiktu tā: „Ansambļa 
nosaukums jau atklāj viņu būtību, tie ir pui-
ši, kuri paspēj ļoti daudz, gan darbus izdarīt, 
gan arī kādu blēņu neatstāj novārtā. Nu, īsti 
ziķeri!”. Lai skanīgas balsis!

Marija Sprukule,
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas zēnu 

vokālā ansambļa vadītāja
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Eiropas Parlamenta apmeklējums Briselē
Vējainajā 5. maija rītā trīs no Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolas visuzņēmīgākajiem jauniešiem – Gerda Kočkere, 
Katrīna Caunīte un Dāvis Sproģis – kopā ar skolotāju Ilzi Krastiņu 
devās burvīgā trīs dienas ilgā braucienā uz Briseli, Eiropas 
Parlamentu. Tieši šie jaunieši ieguva ceļazīmi šim piedzīvojumam, 
piedaloties eseju konkursā „Vizīte Eiropas Parlamentā – skolai un 
sabiedrībai”, kur tika vērtēti arī mācību sasniegumi, dalība skolas 
sabiedriskajā dzīvē, kā arī  angļu valodas zināšanas. Ceļš bija garš, 
tas tiesa, bet pilnīgi noteikti tā vērts. Pirmajā vakarā, nokļuvuši tur, 
izstaigājām Briseles vecpilsētu, redzējām daudzus elpu aizraujošus 
apskates objektus. 

Trešdien jau no paša rīta devāmies uz Eiropas Parlamenta 
ēku, kur ar šīs institūcijas darbu un principiem mūs iepazīstināja 
Parlamenta informācijas biroja vadītājs Māris Graudiņš. Tālāk 
apskatījām arī plenārsēžu telpu un devāmies uz konferenci "70 

years after the end of World War II", kurā bijām liecinieki politiķu 
diskusijām par šo pasaules vēsturē tik nozīmīgo laiku. Pēc 
konferences apmeklējām arī izstādes atklāšanu, 25 fotogrāfijās tika 
vēstīts stāsts par – 25 Latvijas neatkarības gados pieredzēto. Sirdi 
saviļņojošākie, visai tautai nozīmīgākie mirkļi iemūžināti mūžīgā 
piemiņā mums visiem.

Šajās dienās arī savu brīvo laiku izmantojām lietderīgi, izpētot 
vecpilsētu un nogaršojot slavenās Beļģijas vafeles un šokolādi. 
Trīs dienās Beļģijā esam iemācījušies ļoti daudz un tāpēc sakām 
milzīgu paldies Eiropas Parlamenta deputātei Sandrai Kalnietei par 
šādu iespēju pabūt Briselē, Jānim Karalim un, protams, skolotājai 
Ilzei Krastiņai par skolēnu iedrošināšanu un neaizmirstami 
pavadīto laiku kopā. 

Gerda Kočkere,
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolniece

Raibi raibais pavasaris Ķeguma skolā
Pavasaris skolās ir pats karstākais darba cēliens, 

kad pasākums aiz pasākuma, olimpiāžu laika noslē-
gums, kā arī jāpaspēj padarīt visi darbiņi, kas iekrāju-
šies spraigajos mēģinājumu grafikos. Nedaudz pastās-
tīšu par pēdējiem pasākumiem.

15. maijā svinību zālē savu Pēdējo zvanu svinēja 9. un 12. klašu 
skolēni. Kopā ar audzinātājiem Ligitu Briedi, Arturu Ābolu un Vitu 
Spilbergu viņi bija sarūpējuši skaistu pārsteigumu skolotājiem, 
viņus sveica ne tikai skolas direktors Vladimirs Samohins, bet 
arī Ķeguma novada domes Izglītības speciāliste Sandra Čivča, 
kā arī 8. un 11. klase, jo arī viņi nemaz neattapsies, kad būs jau 
nākamie absolventi. Īpaši izjusts un sirsnīgs bija mazo bērnu 
dārza audzēkņu un pirmklasnieku priekšnesums. Īpašs paldies 
par to audzinātājām Santai Strausai, Dzintrai Kļavai un Mārai 
Andersonei, tāpat arī pasākuma vadītājām – 10. klases skolniecēm 
Līgai Bērziņai un Diānai Liepiņai. Lai dzirdētās atziņas padara 
abiturientus spēcīgus un stiprus, kā arī gatavus grūtākajam brīdim 
skolas dzīvē – eksāmeniem!

Maija sākumā māmiņas un tēti svinību zālē pulcējās uz kārtējo 
Ģimenes dienai veltīto koncertu. Šoreiz skanēja Ārijas Elksnes 
teksti „Bērniņ, Tu man esi uzticēts”. Tos izjusti runāja māsas Ketija 
Katrīna un Karīna Keita Atares, vecākus priecēja itin visu skolas 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, protams, bija 
iespēja vērot arī skolēnu darbu izstādi. Skolēni apliecināja savu 
prasmi runāt, dziedāt, spēlēt teātri vai instrumentu, piedalīties 
improvizētā modes skatē, dejot tautas vai sporta dejas. Paldies 
skolotājiem Lienei Seržantei, Marijai Sprukulei, Kārlim Paukštem, 
Katrīnai Rotgalvei, Evitai Taburei, Andrim Miķelsonam, Ainai 
Zagorskai un Kasparam Trencim, kā arī koncertmeistarei Dacei 
Lauriņai.

Koncerta izskaņā teicām paldies daudziem vecākiem par sadar-
bību ar skolu.

14. maija vakarā skolas svinību zālē uz savu otro pilnsapulci 
pulcējās skolas vecāki un skolotāji. Sākumā dzirdējām Birzga-
les Mūzikas skolas skolēnu sveicienu. Koncertēja tikai tie skolē-
ni, kuri mācās tieši mūsu skolā. Klausoties viņu izpildījumā, bija 
prieks par izaugsmi, par ko paldies direktoram Laimonim Paukš-
tem, kā arī skolotājiem, kuri viņiem palīdzēja.

Tālāk saruna risinājās aplī kā konferencē, tika izmantoti veseli 
trīs ekrāni. Saruna ar prezentācijām kustējās pa nosacītu saules 
loku, kas radīja nepiespiestu atmosfēru un ļāva atraisīties vecā-
ku aktivitātei. Tika aplūkots veikums gan tradicionālajā izglītības 
sistēmā, gan interešu izglītībā, gan piedāvāta jaunā mācību prog-
ramma, proti, aizsardzības virziena programma. Vecākiem bija 
daudz jautājumu un ierosinājumu. Tie arī tika uzrakstīti uz līmlapi-
ņām, pielipināti pie īpašām lapām, lai kalpotu kā atgādinājums un 
ierosme jau turpmākam darbam.

Savukārt, 18. maijā skola vēra savas durvis apmeklētājiem, 
kuri vēlējās iepazīties ar izglītības iespējām Ķegumā, kā arī šī 
gada īpašo piedāvājumu – Militāra novirziena vidusskolas klases 
izveidi. Kā īpašas odziņas bija skolas absolventu Zanes Kozlovas 
un Kristapa Rūdes veiksmes stāsti, kā arī Lielvārdes Gaisa spēku 
bāzes un 54. Zemessardzes pulka kaujinieku viesošanās, stāstī-
jums un paraugdemonstrējums. Izmēģināt un apskatīt ieročus bija 
iespēja ikvienam skolas skolēnam un viesim, kurš to vēlējās.

 Sandra Bērziņa,
 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora vietniece
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Raimonds Bergmanis – mūsu 6. Latvijas cilvēks
30. marta rīts Ķeguma komercnovirziena svinību zālē 
izvērtās īpašs, jo kā Latvijas cilvēks viesojās slavenais 
Raimonds Bergmanis. Kas tikai viņš nav bijis – svar-
cēlājs, spēkavīrs, spēkavīru sacensību un stipro vīru 
skrējiena organizētājs un vadītājs, sporta komentē-
tājs, LOK prezidents, prezidenta apsargs, Nacionālo 
bruņoto spēku rekrutēšanas un atlases centra dar-
binieks, bruņurupuču pārvietotājs, bet nu – Saeimas 
deputāts. Šķiet, pati dzīve viņam piespēlējusi izdevī-
bu pēc izdevības. Mēs varam no tām atteikties, bet 
varam arī piepildīt. Tas ir katra paša spēkos. Kā teica 
Bergmanis – 10 % ir talants, bet 90 % – darbs.

Tikšanās laikā 5.–11. klašu skolēni  ar aizrautību klausījās lielā 
sportista bērnības piedzīvojumos, kā viņš no pavisam vārga un klu-
sa zēna kļuva par vienu no mūsu zemē un pasaulē atzītākajiem spē-
kavīriem. Visus aizrāva viņam piemītošais gara spēks, spējot pār-
varēt smagās traumas, uzrunāja lielā cieņa pret tēvu, kurš bijis gan 
treneris, gan morālā spēka devējs. Ja tā var teikt – pat talismans. 
R.Bergmanis uzskata, ka svarīgi ne tikai mērķi izvirzīt, bet arī ne-
atlaisties un uz to iet, bet pats svarīgākais – būt labam cilvēkam 
un mīlēt savu valsti. Viņu ļoti satrauc tas, ka cilvēki noliedz valsti. 
Valsts taču ne pie kā nav vainīga, vajag vainot konkrētus cilvēkus. 
Arī Saeimā ir tāpat kā visur citur – ir daļa, kuri strādā ļoti daudz, 
labi un no sirds, bet ir arī tādi, kuri pat likumu neizlasa, bet par to 

akli nobalso. Spēkavīrs rosināja visiem būt aktīviem, nepalikt malā 
un nekritizēt, bet katram pašam izdarīt savu izvēli un rīkoties, cik 
nu tas katra spēkos iespējams. Visi kopā mēs esam valsts.

40 minūtes aizritēja kā viens mirklis, jo visiem klausītājiem ļoti 
patika arī lielā Raimonda Bergmaņa humora izjūta, tāpēc bija žēl, 
ka jau jāsteidzas uz nākamo stundu. Tomēr neskumsim – Raimonds 
Bergmanis solīja ierasties vēl un šoreiz tikties ar pašiem mazāka-
jiem, jo netika taču izstāstīts stāsts par paceltajiem bruņurupučiem 
Rīgas Zooloģiskajā dārzā.

Sandra Bērziņa,
 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora vietniece

Citādā realitāte teātrī
Teātri pasaulē cilvēki spēlējuši jau kopš seniem laikiem. Tas ļoti mīļš arī 
skatītājiem Latvijā – lai vai kādi laiki, bet teātru zāles vienmēr pilnas. Un 
kā gan nē, ja teātra māksla ir pavisam cita uzburtā realitāte – tik fantastis-
ki dzīva un krāsaina. Teātri spēlē arī mūsu skolā, dara to atsevišķu mācību 
priekšmetu stundās, izrāda izrādes Svešvalodu teātra festivālā, 12. klases 
skolēni apgūst teātri kā atsevišķu programmu teātra mākslā, bet teātra 
pulciņā darbojas 8. un 2. klases skolēni.

12. klases skolēnu lielākais veikums bez 
līdzdalības pasākumu vadīšanā šajā mācību 
gadā bija pašu sagatavotā Māras Zālītes 
„Ezīša kažociņš ” izrāde Žetonvakarā. Ezī-
tis, kuram jānomet savas asās adatiņas, bija 
Rihards Matrosovs, Tēvs – Guntars Sietiņš, 

Māte – klases audzinātāja Vita Spilberga, 
Viedais – skolotājs Arturs Ābols, Gaisma – 
Ketija Atare, Cūkas – Liene Ļeonova, Aus-
tra Granta un Anna Made Kuldo, Vizma – 
Stefanija Strausa, Zaiga – Katrīna Caunīte, 
Blāzma – Māra Priedoliņa, Ausma – Lolita 

Striķe, bet varenais Karalis bija Kaspars 
Soboļevs un viņa Piķieris – Oskars Briedis. 
Visi dalībnieki ieguldīja daudz darba ne 
tikai stundu laikā, bet arī papildus mēģinā-
jumos. Kā liecina skolasbiedru un vecāku 
atsauksmes, izrāde patiešām izdevās. 

8. klases teātra grupa darbojas jau 3. 
gadu. Pakāpeniski attīstījusies viņu aktie-
riskā meistarība. Ja iepriekš iestudējām 
bērnu ludziņas. Tad tagad jau pavisam liels 
uzdevums – Hermaņa Paukša viencēliena 
„Piedod, Bokačo, ja vari!” iestudējums. 
Pašlaik vēl ir aktīvais mēģinājumu process. 
Gribējām lugu izrādīt jau pavasarī, taču tad 
sapratām, ka vēlamies rudenī aizsākt jau-
nu tradīciju skolā – Piespraudes vakaru 9. 
klasei. Tā skolēni vienaudžiem, skolotājiem 
un saviem vecākiem apliecinātu, ka ir vis-
pusīgi, talantīgi un pietiekami nobrieduši 
pamatizglītības iegūšanai. Tas ir atbildīgs 
uzdevums, bet teātra grupa tam ir gatava. 
Šobrīd negribu daudz atklāt, vien pačukstēt, 
ka iestudējums būs pilns joku un noklusēju-
mu, kā nekā visas klosterī dzīvojošās mū-
ķenes ir iekārojušas vienu un to pašu vīrieti.

Paldies visiem apzinīgajiem un ieinte-
resētajiem 8. klases aktieriem: Santai Ozer-
skai, Ilvai Malniecei, Ligitai Ābelei, Līgai 
Eniņai, Elīnai Trencei, Danielai Dišereitei, 
Diānai  Adamovičai, Ērikai Apinei un, pro-
tams, Dāvim Bogdanovam.

Sandra Bērziņa, 
12. klases teātra mākslas kursa un 8. klases 

teātra pulciņa vadītāja
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Dambretistu panākumi Bauskā
2015. gada 25. aprīlī Bauskā, Latvijas pašvaldību sporta veterānu –  se-
nioru 52. sporta spēlēs dambretē, piedalījās 16 komandas ar 65 dalībnie-
kiem. Sacensības notika 7 kārtās ar apdomas laiku 20 minūtes uz partiju.

1.vietu un komandu kausu ieguva 
Bauskas pirmā komanda, Ķeguma novada 
komandai 2.vieta, savukārt Bauskas otrajai 
komandai 3.vieta.

Saliedētā Ķeguma novada dambre-
tes komanda, kurā spēlēja: Antra Valnere 
grupā D40+, Ivars Mauriņš grupā K70+, 
Daumants Bruņenieks grupā K70+, Alis 
Balbārzdis grupā K50+, Vaclavs Griņevičs 
K60+, kopā ar Bauskas pirmo komandu 
ieguva 19 punktus dalot pirmo/otro vietu, 
un tikai pēc 4. papildrādītāja – individuālo 
vietu summas (divas pirmās, viena otrā un 
viena devītā) ķegumieši nobīdījās uz otro 
vietu. Bauskas otrā komanda ieguva 3. vie-
tu ar 18,5 punktiem. Rīgas pilsētai šoreiz 
tikai 4. vieta ar 18 punktiem.

Šīs četras komandas visa turnīra gaitā 
atradās līderu pozīcijās.

No mūsu komandas dalībniekiem seviš-
ķi jāuzslavē Antra Valnere, kas šogad – pir-

mo reizi piedaloties komandas sastāvā, ar 
6 punktiem izcīnīja pirmo vietu un ieguva 
vislabāko rezultātu starp visiem sacensību 
dalībniekiem.

Pašaizliedzīgi cīnījās arī Ivars Mauriņš, 
kurš atkārtoja sava pagājušā gada veiku-
mu un ar 5 punktiem savā grupā izcīnīja 
1. vietu. Tāpat pašaizliedzīgi cīnījās Alis 
Balbārzdis, kurš pirmoreiz savā grupā ar 
4,5 punktiem ieguva godpilno 2. vietu. Va-
clavs Griņevičš ar 3,5 punktiem savā grupā 
palika 9. vietā. Daumants Bruņenieks savā 
grupā ieguva 3 punktus. Ruta Auziņa indi-
viduālajās spēlēs ieguva 2 punktus.

Paldies komandas dalībniekiem par ilg-
gadēju Ķeguma novada goda aizstāvēšanu 
un sasniegtajiem rezultātiem!

Vaclavs Griņevičs,
Komandas pārstāvis  

Tālr.: 29739674

Cielaviņu sadziedāšanās Rembatē
14. maijā Rembates tradīciju zālē noti-

ka konkurss „Rembates Cielaviņa – 2015”. 
Konkursu organizēja Rembates bērnu ra-
došās studijas vadītaja Evita Tabure. Šāda 
veida konkurss Rembatē notiek jau ceturto 
gadu pēc kārtas. Konkursa mērķis ir attīstīt 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu muzi-
kālās prasmes un iemaņas. Pilnveidot vo-
kālistu skatuves kultūru, uzstāšanās prasmi 
un izvirzīt labākos dalībniekus piedalīties 
Ķeguma novada pilsētas svētkos. 

Iepriekšējos gados konkursā piedalījās 
Rembates un Lielvārdes bērni. Savukārt, 
šajā gadā arī Tomes radošās studijas „Ska-
nis” bērni gatavojās šim konkursam, lai 
parādītu iemācītās vokālās prasmes savā 
pirmajā darba sezonā.  Konkursā pavisam 
piedalījās 12 bērni. No Rembates – 8, no 
Tomes – 3 un 1 meitenīte no Ķeguma. Katrs 
dalībnieks izpildīja 2 dziesmas, vienu lat-
viešu tautas dziesmu – un vienu kompo-

nista oriģināldziesmu. Vērtēšana notika 10 
(desmit) punktu sistēmā. 

Vokālistus vērtēja pēc repertuāra izvē-
les atbilstošam vecumam un spējām, ņemot 
vērā vokālās prasmes, skatuves kultūru, 
kā arī radošo pieeju priekšnesumam. Visi 
konkursa dalībnieki saņēma pateicības bal-
vas – krūzīti ar konkursa logo „Cielaviņu”, 
diplomus, ziedu groziņus un saldumus. 
Kamēr žūrija apspriedās, bērni tika pacie-
nāti ar maizītēm. Kā viesmākslinieki kon-
kursā uzstajās Lielvārdes mūzikas skolas 
audzēkņi, atskaņojot skaņdarbus uz vijoles 
un akardiona.

 Turpinājumā sekoja žūrijas vērtējums. 
Galvenā konkursa balva – „Rembates Cie-
laviņa – 2015” (stikla skulptūriņa) tika 
mūsu Tomes „Skanītim” – Jēkabam Koso-
vičam. Pirmo vietu ieguva Loreta Lagzdiņa 
no Ķeguma, kuras priekšnesums arī man 
ļoti patika, otro un trešo vietu ieguva meite-
nes no Rembates – Laura Tabure un Laura 
Sakne.  Pēc tam sekoja kopīga fotografēša-
nās. Lielu paldies Tomes tautas nama ko-
lektīva „Skanis” skolotājas Līgas Valaines, 
dalībnieku un vecāku vārdā, vēlos pateikt 
Evitai Taburei, kas  neskatoties uz tik dau-
dziem škēršļiem un grūtībam, spēja tās pā-
varēt, lai skaistais konkurss varētu notikt. 
Paldies Evitai par viņas personīgo ieguldī-
jumu šī konkursa tapšanā.

Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama vadītāja

Pirmo reizi ar 
izrādi uz skati

Tomes tautas nama amatierteātris ar 
izrādi A. Grīnieces „Puķu brokastis” pir-
mo reizi piedalījās amatierteātru skatē, kas 
norisinājās 16. un 17. maijā Lielvārdes kul-
tūras namā. Šo lugu režisors Oskars Ancve-
riņš piemeklēja atbilsoši tagadējam aktieru 
sastāvam. Ņemot verā to, ka dalībniekiem 
nav īpašas pieredzes teātra spēlēšanā, iz-
ņemot Ilzi Rumpi, lai pēc iespējas labāk 
sagatavotos skatei, kolektīvs visas aprīļa 
un maija svētdienas, lugu izrādīja vairākos 
Ogres novada kultūras namos. Skatē kolek-
tīvs ieguva trešās pakāpes diolomu un uz-
mundrinājumu turpināt iesākto, nenobīties 
no šī žūrijas vērtējuma, jo priekš iesācējiem 
rezultāts nav slikts. Ilzi Rumpe tika nomi-
nēta kā spilgtākā šīs izrādes aktrise. Uz 
priekšdienām žūrija ieteica izvēlēties labā-
ku, interesantāku lugas materiālu.

Lai kolektīvs spētu sasniegt augstvērtī-
gākus rezultātus, mēs apzināmies, ka kolek-
tīvam ir nepieciešami vēl jauni papildspēki 
– dalībnieki (vēlams arī kāds vīriešu kārtas 
pārstāvis), tādejādi arī režisoram būtu ie-
spējas piemeklēt daudzveidīgākas un inte-
resantākas lugas. Par līdz šim padarīto, kā 
tautas nama vadītāja, vēlot pateikt Lielu 
Paldies – Veronikai, Ilzei, Laurai, Zandai, 
kā arī Oskaram.

Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama vadītāja

PAZIņOjumS
IKvIEnAm, KurAm
TuvS Ir SPOrTS!

Ķeguma stadionā
no 1. jūnija līdz 31. augustam, 

pirmdienu vakaros plkst. 19:00 
startēs seriāls

,,ĶEgumA APļI –  2015!” 
Uz kopīgu izkustēšanos visas 
vasaras garumā aicināti visi 

skrējēji, soļotāji un nūjotāji, lai 
30 minūtes draudzīgā atmos-

fērā – kopīgi veltītu laiku kustī-
bu priekam, un savas veselības 

uzlabošanai.

ĶEgumA nOvAdA SPOrTA AKTīvISTI
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"DIMANTU KALNA DĀRGUMI 2015"
ORGANIZATORS: Z/S Dimantu kalns; 

NORISES VIETA: Dimantu kalns, Rembates pagasts, Ķeguma novads;
VADĪTĀJI: Evita Dimante (bērnu nometņu vadītāja apliecība Nr. 065 – 00016),

        Pēteris Dimants (bērnu nometņu vadītāja apliecība Nr. 065 – 00015);
DATUMI: 2015. gada 14 – 18 jūnijs,12 – 16 jūlijs,  2 – 6 augusts;

MAKSA: 195 EUR (bijušajiem dalībniekiem un daudzbērnu ģimenēm 175 EUR); 
VECUMS: 6 –12 gadi; 

PAR MUMS : Audzinot un skolojot mūsu kolosālās atvasītes – Ričardu un Elizabeti, esam sapratuši, ka daļa no bērna 
rakstura īpašībām ir iedzimtas, taču zināšanas par ģimenes veidošanu un mīlestību pret darbu, vecākiem ir jānodod dzīves laikā. 

Tāpēc arī tika izveidota bioloģiska, akreditēta, vaislas briežu saimniecība „Dimantu kalns”, kuras galvenais uzdevums ir darba, 
veselīga dzīvesveida un lauksaimniecības popularizēšana. Mēs rādām piemēru bērniem, lasām lekcijas jauniešiem, un iesaistām 

tematiskos pasākumos pieaugušos. Bērnam ir nepieciešamas zināšanas par dažādām profesijām un arodiem, tāpēc viens no 
saimniecības galvenajiem uzdevumiem ir parādīt šīs interesantās profesijas – rotaļu pētniecības veidā.

Seko mums: 
https://www.facebook.com/DimantuKalns

http://www.draugiem.lv/dimantukalns/
http://www.dimantukalns.lv

Zvani mums: 20388777 Uz tikšanos nometnē „Dimantu kalna dārgumi 2015”

Mūžībā aizgājuši
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 
Un siltums, ko izstaro sirds, 

 Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu

nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Egils Ķelle (1922)
Daina Ķestere (1937)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

TOmES BIBLIOTĒKĀ
LudmILAS  mILLErES 

foto izstāde
„māte mani mācījusi”
07.05.2015. – 03.06.2015.

gunTAS BErgmAnES
gleznu izstāde

„Tomes dabas ainavas”
05.05.2015. – 30.06.2015.

2015. gada 29. maijs

• Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā! Tālr.: 26182284
• Izgatavoju jumtu apdares elementus, palodzes, aku 

vākus, skursteņu, sētas stabu „cepure” un apdares, 
arī citus izstrādājumus no dažādu krāsu un pārklāju-
mu skārda. Tel.: 26543361 (Ķegumā)

PRIVĀTSLUDINĀJUMI

ĶEGUMA NOVADA 
PENSIONĀRU BIEDRĪBA
PAZIŅOJUMS

Šā gada 10. jūnijā rīko ekskursiju
uz Daugavas muzeju, Getliņu 

siltumnīcām, Salaspils botānisko 
dārzu un jaunām oranžērijām, un 

Baltezera stādaudzētavu.
Izbraukšana plkst. 8:00 no

Ķeguma Tautas nama.
Dalības maksa 12.00 EUR.

Dalības maksu pieņems pensionāru biedrības 
telpās katru pirmdienu no plkst. 10:00 līdz 13:00

Dagnija 26708424; Vija 29352544

Aicina uz Līgo svētku ielīgošanu
22. jūnijā plkst. 14:00
Ķeguma Tautas namā.
Līgosim, dejosim un sveiksim

biedrības apaļos jubilārus.
Informācija pa tel. 26708424 Dagnija

AICINĀM APMEKLĒT ENERģĒTIKAS MUZEJU
ĶEGUMĀ ARĪ SESTDIENĀS

Sākoties tūrisma sezonai, no maija līdz oktobrim (ieskaitot) Latvenergo 
koncerna Enerģētikas muzejs Ķegumā atsāks darbu arī sestdienās.

Muzeja adrese: Ķeguma prospekts 7/9, Ķegums, LV-5020
Darba laiks: no otrdienas līdz sestdienai

plkst. 9:00 – 17:00
Ieeja muzejā ir bez maksas

Ekskursijas lūdzam pieteikt iepriekš: www.latvenergo.lv
Kontaktpersona Ginta Zālīte

Tālrunis: 65010355, 27897835; e-pasts: muzejs@latvenergo.lv

VASARAS NOMETNE SIEVIETEI
3.-5. JŪLIJS, VECUMNIEKI, „Robežnieki”

      „Visuma balss, kustība, krāsa un aromāts  - brīnumainā pasaule manī”
       ~ sevis apzināšanās kustībā, vibrācijā, skaņā,mierā, krāsās un dailē ~

Kas es esmu ? Ko es jūtu? Ko es vēlos?
Ieklausīties un sajust sevi – savu ķermeni, savas iekšējās sajūtas un vibrācijas,

savu dvēseli un atgūt saikni ar sevi – sievieti, dievišķu būtni!
Pieteikties zvanot pa tālr.  26211911~ Kristai Džulijai  un 26786131~ Sanitai.

BIRZGALES TAUTAS NAMĀ
23. jūnijā plkst. 20:00

Birzgales „rūķu” parkā
koncertuzvedums: 

„līgošanas nerātnīBas” 
 Koncertā piedalās Birzgales pagasta pašdarbnieki.  

plkst. 22:00  
līgo nakts zaļumBalle 

spēlē grupa  
„rēzuss pozitīvs” 

Visas nakts garumā darbosies izbraukuma kafejnīca. 

22. jūnijā plkst. 18:00
pie muzeja „rūķi” 

visi tiek aicināti uz tradicionālo
jāņu vainagu vīšanu.  

Tiekamies „Rūķu” muzejā.

BIBLIOTĒKAS 
LIETOTĀju IEvĒrīBAI!

ĶEgumA nOvAdA BIBLIOTĒKA
paziņo, ka sakarā ar bibliotēkas

fonda inventarizāciju
no š.g. 1. jūnija līdz 12. jūnijam,  

bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta
Lūdzam savlaicīgi veikt grāmatu apmaiņu.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

https://www.facebook.com/DimantuKalns
http://www.draugiem.lv/dimantukalns/
http://www.dimantukalns.lv
https://online.sigmanet.lv/horde/imp/compose.php?to=muzejs%40latvenergo.lv
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