
Laulības!
Ņem no laimes vainadziņa 

Pa vienam ziediņam, 
Lai pietiktu katru dienu, 
Visam mūža gājumam. 

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza: 

Aldis Ozoliņš un Evita Damroze

Sveicam!

Ceļš līdz barikādēm
Pagātne

Katrai paaudzei ir jāizcīna sava neatkarība. 
Pirmajā pasaules karā tēvi un vectēvi izcīnīja 
Latvijas neatkarību un karā nopostītās mājas 
atjaunoja, iekopa saimniecības. 1919. gada 20. 
martā nodibināja Latvijas Aizsargu organizāci-
ju. Tomes pagastā nodibināja 5. Rīgas aizsargu 
pulka Tomes nodaļu.

„Jūs, meitas, darāt tā, lai būtu koši, bet, puiši, 
– lai būtu droši!” Šie vārdi ir aizsargu darbības 
pamatā. Kā apliecinājums tam ir tomēniešu izšū-
tais un pagasta mājā goda vietā glabātais Tomes 
aizsargu nodaļas karogs. Sibīrijas ceļā 1941. un 
1949. gadā aizveda arī tomēniešus. Ieraksts ap-
sūdzības lietā – aizsargs.

Riharda Puriņa foto

Tagadne
Mūsu paaudze neatkarību nosargāja 1991. 

gada barikādēs. Kopš tā janvāra pagājuši 25 
gadi.

Fotogrāfijā redzamie: Vilnis Ozoliņš, Arvīds Aurmanis, 
Jānis Vecozoliņš, Aldis Andersons piedalījās barikādēs 

katrs no savas darba vietas. Riharda Puriņa foto

Iepazīsimies ar 
Alda Andersona atmiņām

1991. gada janvārī, kad sākās trauksmainie 
notikumi Lietuvā, Ogres SCO – starpkolhozu 
celtniecības organizācija, kur toreiz strādāju, 
kādā rītā vadība sasauca mītiņu, nolasīja Lat-
vijas Tautas frontes aicinājumu pārtraukt darbu 
un sākt streiku. Tāds bija arī darbinieku vispā-
rējais noskaņojums. Rīgā sāka celt barikādes. 
SCO barikāžu aizstāvju organizēšanas dvēsele 
bija galvenais inženieris Andris Priedītis, mūsu 
aktivitātes atbalstīja Oļģerts Tamovičs. Viss taču 
bija atkarīgs no vadītājiem, viņu attieksmes – 
vajadzēja transportu gan cilvēku, gan arī malkas 
un dzeloņdrāšu žogu nogādāšanai Rīgā. Šos žo-
gus, vai, kā mēs saucām, „ežus”, gatavoja mūsu 
galdnieki Pētera Poļanska vadībā. Mūsu pārziņā 
bija Latvijas Televīzijas tornis. ▶ 2. lpp.  

Cienot iedzīvotāju vēlmes, lūdzam savlaicīgi informēt, ja nevēlaties, lai Jūsu vārds tiktu publicēts katra 
mēneša apsveicamo personu sarakstā, sazinoties ar sabiedrisko attiecību speciālisti 

Kintiju Sparāni pa tālruni 25454611 vai rakstot uz e-pastu: kintija.sparane@kegums.lv
Nākamais laikraksta numurs iznāks 4. martā. Publikācijas ar ilustratīvo materiālu

lūdzam iesūtīt līdz 19. februārim uz e-pastu: avize@kegums.lv
„Ķeguma novada ziņas” var lasīt arī tīmeklī www.kegumanovads.lv
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Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, 
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 

kā melodijai, kura sirdī šalc. 
Ļauj kādam sapnim šodien 

zvaigznēs mirdzēt, 
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

/A. Āre/

Sveicam visus februĀrA 
jubilārus, īpaši suminām 
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Esi sveicināts, mazulīt!
Ej, nešaubies – ceļš labi sācies,
No tevis dzīve prasīs daudz.

Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies
Un visu, visu mūžu audz.

/Z. Purvs/
Ķeguma novadā dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti jaundzimušie:
Signei Purvītei un Ērikam Kolužam meita Evelīna

Līgai un Filipam Hepīsiem dēls Daniels
Ilutai un Mārim Jansoniem meita Adelīna

Vitai un Artūram Useļonokiem dēls Kristiāns
Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēts jaundzimušais:
Evijai Deigelei un Vilnim Zeinvaldam dēls ENDIJS 

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi! 

Ausmu Neimani
Tamāru Zīli

Maiju Kukliču
Uldi Kukliču
Astrīdu Stangu
  
Antonu Bausku
Janīnu Cirīti
Āriju Golovinu
Juri Kalniņu
Veru Ločmeli
Ausmu Samsoni
Rutu Skujiņu
Rimgaudu Vanagu 

Edvardu Skuju
Vili Upmali
Vitāliju Vītolu

Ināru Babiču
Grigoriju Babkovu
Imantu Gulbi
Dairu Kreimani
Anitu Rozīti
Gaļinu Sorokinu
Rasmu Teicāni

Tamilu Aļševsku
Mārīti Buli
Pāvelu Kotānu
Viesturu Mencendorfu
Ināru Ozersku
Jāni Priekuli
Jeļenu Stirāni

Juri Grantiņu 
Aivaru Grigaļūnu
Viktoru Harlamovu
Diānu Jansoni
Anitu Stikuti
Ivaru Trenci
Ziedoni Veismani
Juriju Viktorovu
Jāni Zemuli

Inesi Bušu
Martu Eižvertiņu
Ditu Umpiroviču
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2015. gada nogalē
APSTIPRINĀJA:
• Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvaldes suvenīra „Tomes 

dāmu vokālā ansambļa dziesmu albums „Gaismiņa aust”” cenu 
4,13 EUR bez PVN, nosakot, ka suvenīru var tirgot Ķeguma no-
vada domē, Birzgales, Tomes un Rembates pagastu pārvaldēs, Ķe-
guma un Tomes dienas centros, Ķeguma novada bibliotēkās, kā arī 
Ķeguma novada pašvaldības rīkotajos publiskajos pasākumos;

• saistošos noteikumus Nr.20/2015 „Par Ķeguma novada domes pie-
ņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu”;

• saistošos noteikumus Nr.21/2015 „Par grozījumiem Ķeguma no-
vada domes 04.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 „Par 
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2015.gadam””;

• saistošos noteikumus Nr.22/2015 „Par grozījumiem Ķeguma nova-
da domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Ķeguma novada 
pašvaldības budžetu 2015.gadam””;

• saistošos noteikumus Nr.23/2015 „Par grozījumiem Ķeguma nova-
da domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Ķeguma novada 
pašvaldības budžetu 2015.gadam””.

NOLĒMA:
Apbalvot ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu un naudas 

balvu invalīdu grupas vadītāju Birzgalē Aismu Daudzi.
Piešķirt Aigaram Apinim veicināšanas balvu par sasniegumiem 

pasaules čempionātā Dohā diska mešanā (izcīnīta zelta medaļa).
Apstiprināt vienkāršotās finanšu analīzes veidni potenciālajam 

projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma pašvaldībā”.
Apstiprināt investīciju potenciālā projekta „Ūdenssaimniecības at-

tīstība Ķeguma pašvaldībā” finanšu plānu (lēmuma summai):
Rādītāji EUR
Finansējums, kopā 2 583 186,66
t.sk. Attiecināmām izmaksām (lēmuma summai) 1 483 931,00
Projekta iesniedzēja finansējums 
(pašvaldības finansējums) 222 466,59

KF finansējums 1 261 464,41
Neattiecināmām izmaksām ( lēmuma summai) 650 934,01
PVN 448 321,65

Projekta finansēšanā nodrošināt Ķeguma Stars līdzfinansējuma 
daļu, Ķeguma novada domei ņemot aizņēmumu Valsts kasē aizņēmu-
mu 873 400,60 EUR apmērā, kas sastāda 40,91% no projekta kopējām 
izmaksām bez PVN.

PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot Pievienotās vērtības 
nodokļa likuma normas.

Neapstiprināt Ķeguma novada pašvaldībai piederošās kustamās 
mantas – vieglās pasažieru automašīnas - minivena FORD GALAXY 
ar reģistrācijas numurs FT 3562 2015. gada 27. novembra izsoles re-
zultātus un rīkot jaunu izsoli.

Atbrīvot Sanitu Tošenu no Ķeguma novada bāriņtiesas locekļa pie-
nākumiem ar 2015.gada 7. decembri.

Piešķirt līdzfinansējumu:
• biedrībai „Grāmatu draugu klubs DOMA”, 
• biedrībai „Ķeguma novada pensionāru biedrība”, 
• biedrībai „Semper Novus”, 
• biedrībai „Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kadiķis””, 
• biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija”, 
• biedrībai „Atceries Latviju”, 
• biedrībai „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”, 
• biedrībai „JADARA”, 
• biedrībai „Tomes sieviešu klubs „Ābele””, 
• biedrībai „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums””

2016. gada janvārī
NOLĒMA:

Izbeigt Ķeguma novada Ķeguma pilsētas zemes komisijas darbību.
Noteikt sekojošas Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu 

vadītāju mēneša darba algas likmes 2015./2016. mācību gadam no 
2016. gada 1. janvāra:
• Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoram – 1204 EUR, 

tai skaitā 838 EUR mērķdotācijas finansējums + 366 EUR pašval-
dības finansējums;

• Birzgales pamatskolas direktoram – 864, tai skaitā 701 EUR mērķ-
dotācijas finansējums + 163 EUR pašvaldības finansējums;

• VPII „Gaismiņa” vadītājai – 1008 EUR pašvaldības finansējums;
• VPII „Birztaliņa” vadītājai – 820 EUR pašvaldības finansējums;
• Birzgales mūzikas skolas direktoram – 905 EUR pašvaldības  

finansējums.
• Noteikt VPII vadītāju vietnieku atalgojumu: 
• VPII Gaismiņa (1 slodze) – 600 EUR;
• VPII Birztaliņa (0.25 slodzes) – 155 EUR.

Pārdot Ķeguma novada domei piederošu kustamo mantu mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli:
• vieglo pasažieru automašīnu – minivenu FORD GALAXY ar re-

ģistrācijas numurs FT 3562, nosakot mantas nosacīto (sākumcenu) 
cenu 2950 EUR (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro);

• vieglo pasažieru automašīnu – FORD FOCUS ar reģistrācijas nu-
murs FT 3565, nosakot mantas nosacīto (sākumcenu) cenu EUR 
2500 (divi tūkstoši pieci simti euro); 

• vieglo pasažieru automašīnu – AUDI A4 ar reģistrācijas numurs 
HO 8750, nosakot mantas nosacīto (sākumcenu) cenu EUR 1900 
(viens tūkstotis deviņi simti euro). 
Noteikt izsoles laiku – 2016. gada 19. februāris plkst. 10.00. 
Noteikt izsoles soli 50 EUR (piecdesmit euro). Noteikt dalības 

maksu 10 EUR (desmit euro).

Tur uzstādījām sameistarotos dzeloņdrāšu 
žogus (aptītus „ežus”). Viss noritēja orga-
nizēti, vadība piešķīra autobusu, materiālus, 
bija līdzi arī izsniegtās (no SCO noliktavas) 
gāzmaskas.

Pirms tam pārstāvji no SCO ar autobu-
su „Latvija” brauca uz Lietuvu piedalīties 
atbalsta mītiņā, kas notika Viļņā. Šoferis 
Artūrs Romanovskis bija aktīvs TF dalīb-
nieks, Arvīdam Griezem bija līdzi Latvijas 
karogs. Mītiņā satikām daudzas grupas ar 
Latvijas karogu. Vienotībā guvām pārliecību 
uzvarai. 

Pagājuši 25 gadi. Visvairāk atmiņā pali-
kusi mūsu vienotība un pārliecība, tā attiek-
sme vienam pret otru. Tik daudzi tūkstoši 
cilvēku tur bija! Bija tāda sajūta – ja nāktu 
tanki, tad mēs stāvētu rokās sadevušies un 
nepadotos. Zinu, ka tie nav tikai vārdi. Arī 

man bija tas gods tur būt kopā ar tūkstošiem 
Latvijas cilvēku, to pārdzīvot un apstiprināt. 
Par piedalīšanos barikādēs 2002. gada 24. 
jūlijā saņēmu Piemiņas zīmi.

Nākotne

Izstāde „Barikāžu atceres 25. gadadiena” Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā

To, kas kādreiz izcīnīts, palīdzēs saglabāt 
mūsu bērni un bērnubērni, kuriem stāstīsim 

par vēsturi, kopā kurināsim barikāžu uguns-
kurus un vienkārši uzticēsimies.

Barikāžu ugunskurs, kas tika iekurts pie skolas 20. 
janvārī  no skolēnu sanestām malkas pagalēm.

Oksanas Grimaļukas-Nazarovas foto

Ruta Andersone
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Ķeguma novada bāriņtiesas
PĀRSKATS PAR DARBU 2015. GADĀ

Ķeguma novada bāriņtiesa (turpmāk – 
Bāriņtiesa) darbojas saskaņā ar nolikumu, ko 
10.04.2013. apstiprinājusi Ķeguma novada 
dome. Prioritāri Bāriņtiesa nodrošina bērna 
vai aizgādnībā esošas personas tiesības un 
tiesiskās intereses, kā to paredz Bāriņtiesu li-
kums. Bāriņtiesa jautājumus izskata koleģiāli 
bāriņtiesas sēdēs, kurās 2015. gadā piedalī-
jās bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Skrīvele, 
vietniece Vija Arāja, locekļi: Ilze Skrīvere, 
Sanita Tošena, Artis Mundurs un sekretāre 
Dace Skābene. Var būt gadījumi, kad tiek pie-
ņemts bāriņtiesas priekšsēdētājas, bāriņtiesas 
priekšsēdētājas vietnieces vai bāriņtiesas lo-
cekļa vienpersonisks lēmums.

2015. gada dokumentu aprite
Saņemtie iesniegumi 87
Saņemtie dokumenti 188
Nosūtītie dokumenti 404

2015. gadā pieņemtie lēmumi
Pieņemto lēmumu skaits kopā 39

No tiem:
Par aizgādību
Par valsts pabalstu, nodokļu 
atvieglojumu pāradresēšanu 3

Par atļauju rīkoties ar bērna mantu 1
Par aizgādības tiesību pārtraukšanu 5
Par aizgādības tiesību atjaunošanu 7
Par prasības sniegšanu tiesā aizgādības 
tiesību atņemšanai 3

Pēc tiesas pieprasījuma atzinumi 2
Par aizbildnību
Par aizbildņa spējām atzinumi 3
Par aizbildnības dibināšanu 1
Par aizbildņa maiņu 1
Par aizbildņa atbrīvošanu 4
Par atļauju ārpusģimenes aprūpē esošam 
bērnam ciemoties citā ģimenē 4

Par ievietošanu institūcijā 1
Par adopciju
Par šķiršanu no pusmāsas adopcijas 
gadījumā 1

Par adopciju uz ārvalstīm 1
Par aizgādnību
Par aizgādni mantojumam 2

Ja Bāriņtiesas rīcībā ir informācija par ģi-
menēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta 
bērna attīstība un audzināšana un kurām ne-
pieciešama palīdzība, tā informē pašvaldības 
sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju. 
2015. gadā tika informēts Ķeguma novada 
sociālais dienests par 5 ģimenēm.

Sagatavojot lietu par pārtraukto bērna aiz-
gādības tiesību atjaunošanu vai par prasības 
iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņem-
šanai vecākam, Bāriņtiesa pieprasa vecāka 
dzīvesvietas, sociālajam dienestam atzinumu 
par iespējām bērnam atgriezties vecāka aizgā-
dībā. Visbiežāk Bāriņtiesa sadarbojas ar Ķe-
guma novada sociālo dienestu, kā arī ar citām 
pašvaldības institūcijām – policiju, izglītības 
iestādēm, ģimenes ārstu praksēm, bet, ņemot 
vērā to, ka lietu izskatīšanas piekritība saistī-
ta ar vecāku deklarēto dzīvesvietu, sadarbība 
veidojas arī ar daudzām citām Latvijas insti-

tūcijām, kā arī 2015. gadā ar Brēmenes (Vā-
cija) sociālo dienestu.

Visvairāk izskatītie jautājumi bāriņtiesas 
sēdēs saistās ar aizgādību, kas ietver ne tikai 
aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunoša-
nu, bet arī vecāku domstarpības bērnu audzi-
nāšanas jautājumos, bērna mantisko interešu 
pārstāvēšanu, bērna interešu aizstāvēšanu si-
tuācijās, kad vecāki dzīvo šķirti, bet vēlas no-
teikt bērna dzīvesvietu pie viena no vecākiem 
un bērna saskarsmi ar otru vecāku.

2015. gadā nodibināta tikai 1 aizbildnība, 
kas dibināta, nepārtraucot mātei aizgādības 
tiesības, bet gan tāpēc, ka māte ir nepilngadī-
ga un paternitāte nav noteikta. Visvairāk pie-
ņemti lēmumi par aizbildņa atbrīvošanu no 
pienākumu pildīšanas, kas divos gadījumos 
saistīts ar aizbilstamā pilngadību, bet divos 
– ar aizgādības tiesību atjaunošanu vecākam.

Par katru bāriņtiesas lēmumu, kas skar 
nepilngadīgo bērnu intereses, tiek regulāri 
ievadīta informācijas nepilngadīgo personu 
atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS). 2015. 
gadā ievadīta vai papildināta informācija par 
29 personām.

2015. gadā Bāriņtiesas lietvedībā 
esošās aktīvās lietas 

Kopā 65
No tām:
Par aizgādību 32
Par aizbildnību 18
Par audžuģimeni 5
Par aizgādnību 10
No tām ierosinātas 2015. gadā 21
Par aizgādību 13
Par aizbildnību 6
Par aizgādnību 2 
No tām slēgtas 2015. gadā 14

2015. gadā Bāriņtiesa ierosinājusi 5 lietas 
par aizgādības tiesību pārtraukšanu, no tām 
1 – pēc sociālā dienesta iesnieguma, 1 – pēc 
bērna tēva iesnieguma, 2 – pēc citu bāriņtiesu 
iesniegumiem, 1 – pēc bāriņtiesas priekšsēdē-
tājas vienpersoniska lēmuma. No šīm lietām 
divas ir slēgtas, jo Bāriņtiesas pieņēma lēmu-
mus nepārtraukt vecākiem bērnu aizgādības 
tiesības. No tām 3 lietas ir aktīvas un viena 
gada laikā pēc lēmuma izdošanas par aizgā-
dības tiesību pārtraukšanu tiks izskatīts jautā-
jums par to atjaunošanu vai neatjaunošanu un 
prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesī-
bu atņemšanu.

Tātad 3 lietās 2015. gadā Bāriņtiesa pār-
trauca aizgādības tiesības 3 vecākiem par 5 
bērniem. 1 no bērniem atrodas mātes aizgādī-
bā, 2 bērni ievietoti audžuģimenē (citas paš-
valdības bērni), 2 bērni ievietoti bērnu namā. 

Pirms bērnu ievietošanas ārpusģimenes 
aprūpē Bāriņtiesa rūpīgi izvērtē bērna vaja-
dzības un pēc iespējas nodrošina viņam ģime-
nisku vidi. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzī-
bas likuma 27. panta trešo daļu, šķirot bērnu 
no ģimenes, viņam tiek nodrošināta ārpusģi-
menes aprūpe pie aizbildņa, audžuģimenē vai 

bērnu aprūpes iestādē, tas nozīmē – vispirms 
pie aizbildņa, ja tas nav iespējams, tad audžu-
ģimenē, un, ja tas nav iespējams – tad bērnu 
namā. Diemžēl Bāriņtiesa 2015. gadā ir lēmu-
si par 2 bērnu – brāļa un māsas – ievietošanu 
bērnu namā, jo šobrīd Latvijā ir nepietiekams 
audžuģimeņu skaits. Bāriņtiesa ir iestājusies 
rindā uz vietu šiem bērniem piemērotā audžu-
ģimenē, kura tuvāko trīs četru mēnešu laikā 
varēs uzņemt abus bērnus. Audžuģimene jau 
tagad apciemo bērnus bērnu namā, un notiek 
savstarpēja iepazīšanās.

Pēc tam, kad Bāriņtiesa no zvērināta no-
tāra saņēmusi aktu par aizgādnības nodibi-
nāšanu mantojumam, tā ieceļ mantojumam 
aizgādni, kurš pirmkārt ir laulātais vai radi-
nieks, un pārliecinās par izraudzītās personas 
spējām un īpašībām. 2015. gadā ierosinātas 
tikai lietas par aizgādnību mantojumam, un 
tās pēc skaita ir divas.

Grozījumi Civilprocesa likumā, kas stā-
jās spēkā ar 2013. gada 1. janvāri, paredz, ka 
aizgādņiem ir pienākums līdz 2016. gada 31. 
decembrim griezties tiesā ar pieteikumu par 
aizgādnībā esošās personas rīcībspējas iero-
bežojumu pārskatīšanu. Bāriņtiesa pārrauga 
7 lietas par aizgādnībā esošām personām. 
Tikai divi aizgādņi ir griezušies tiesā, un aiz-
gādnībā esošajai personai noteikti rīcībspējas 
ierobežojumi. Bāriņtiesa savlaicīgi rakstiski 
informējusi visus aizgādņus, kā arī ikgadējo 
pārbaužu laikā aktualizējusi šo jautājumu. Ja 
aizgādņa kavēšanās dēļ rīcībspējas ierobežo-
jumi netiks pārskatīti, tad Bāriņtiesa, aizstā-
vot aizgādnībā esošās personas intereses, in-
formēs prokuratūru.

Aktīvo lietu uzraudzība Bāriņtiesai nozī-
mē vismaz vienu reizi gadā iegūt informāciju 
par situāciju, kas parasti ir sarunas ar bērnu, 
ar vecākiem un citiem lietas dalībniekiem, 
dzīves apstākļu pārbaudes, ikgadējo norēķinu 
saņemšana u.tml.

Apliecinājumu izdarīšana 
2015. gadā

Apliecinājumu skaits kopā 290

No tiem: Ķegumā 
176

Birzgalē 
114

Pilnvaras 37 26
Iesniegumi 8 4
Līgumi 12 19
Paraksta paraugi 7 16
Nostiprinājuma lūgumi 47 25
Piekrišanas 16 7
Testamenti 5 1
Testamentu izraksti 6 1
Mantojumu saraksti 2 0
Dokumentu kopijas 36 15
Iekasētas valsts nodevas 2443,60 euro

2015. gadā Bāriņtiesa ir piedalījusies 11 
tiesu sēdēs gan kā prasītāja aizgādības lietās, 
gan kā trešā persona, jo sniegusi atzinumus 
aizgādības jautājumos, gan arī kā personas 
pārstāvis lietā par medicīniska rakstura pie-
spiedu līdzekļu noteikšanu. ▶
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Bāriņtiesas darbinieki 2015. gadā pa-
augstinājuši profesionalitāti vairākos se-
mināros, piemēram, „Ģimenē krīze – risini 
to”, „Psihopatoloģija un pieaugušā spējas 
realizēt bērna aprūpi un audzināšanu”; dis-
kusijās par audžuģimenēm, par bērnu kā 
cietušo kriminālprocesā; Latvijas bāriņ-
tiesu darbinieku asociācijas organizētajos  
pasākumos – konferencē „Bāriņtiesu, sabied-
rības un institūciju līdzatbildība savstarpējā 
sadarbībā bērnu aizsardzībā”, bāriņtiesu dar-
binieku nometnē Balvos; pieredzes apmaiņas 
pasākumos Skrundā, Salaspilī, Lielvārdē, 
Ķegumā; Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas organizētajās konsultāciju dienās 
Ķegumā un Birzgalē; supervīzijās bāriņtiesu 
priekšsēdētājiem un vietniekiem emocionālās 
spriedzes līmeņa mazināšanai ikdienas darbā.

Bāriņtiesas vārdā pateicos visām sadarbī-

bas institūcijām Ķeguma novadā, kas 2015. 
gadā ar profesionālu atzinumu, viedokli vai 
informācijas sniegšanu ir palīdzējušas Bā-
riņtiesas lēmumu pieņemšanas procesā vai 
Bāriņtiesas darbā kopumā, tai skaitā Ķeguma 
novada sociālajam dienestam, Ķeguma no-
vada pašvaldības policijai, Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolai, Birzgales pagasta 
pārvaldei, Birzgales pamatskolai, dr. I. Ragas 
un dr. I. Grīnbergas ārstu praksēm, Ķegu-
ma novada dzimtsarakstu nodaļai. Paldies, 
Ķeguma novada domei gan par Bāriņtiesas 
finansiālu nodrošinājumu, gan konsultatīvu 
atbalstu. Pateicos arī visiem Ķeguma novada 
iedzīvotājiem, kuri sargā savu un citu bērnu 
drošību un ziņo Bāriņtiesai par bērna tiesību 
pārkāpumu vai citādu apdraudējumu bērnam.

Dace Skrīvele, 
Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Satiksmes ministrijas vēstule 
par Ķeguma prospektu

SIA „Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības 
centrs” Valsts lauku tīkls

Valsts Lauku tīkla pasākumu 
konsultante, uzņēmējdarbības 

konsultante
Liene Dreiska

Pieņemšanas vieta:
Ogrē, Skolas iela 19a, 25. kabinets
Kontakti: t. 28331239 
e-pasts: liene.dreiska@llkc.lv

Ķeguma novada Rembates, Tomes pag. 
lauku attīstības konsultante

Dzidra Dombrovska
Pieņemšanas vietas: 
• Rembates pagasta pārvaldē, mēneša 

trešajā ceturtdienā no 10:00 – 12:00.
• Tomes pagastā, nepieciešamības 

gadījumā sazināties ar konsultantu pa 
telefonu.

Kontakti: t. 29156010 
e-pasts: dzidra.dombrovska@llkc.lv

Ķeguma novada un Birzgales pag. 
lauku attīstības konsultants

Aigars Šmats
Pieņemšanas vietas:
• Birzgales pagasta pārvalde, mēneša 

ceturtajā pirmdienā no 10:00 – 12:00
• Ķeguma novada pašvaldība, mēneša 

ceturtajā pirmdienā no 13:00 – 15:00
Kontakti: t. 26358029 
e-pasts: aigars.smats@llkc.lv

PIRMS DOŠANĀS UZ KONSULTĀCIJU, 
VISPIRMS SAZINIETIES AR KONKRĒTO 

SPECIĀLISTU
Lauku attīstības konsultanta pamatpienākumi:

1. Informēt lauku uzņēmējus, novada nevalstiskās 
organizācijas, lauku iedzīvotājus par lauku attīstības 
jautājumiem.

2. Nodrošināt aktuālās informācijas izplatīšanu novada 
teritorijā par Zemkopības ministrijas (ZM), Valsts Lauku 
tīkla (VLT), Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centra (LLKC) un VLT svarīgiem jautājumiem.

3. Informācijas par notikumiem novadā, labu un 
pārņemamu praksi lauku attīstībā apkopošana, 
sagatavošana publicēšanai VLT mājas lapā un 
plašsaziņas līdzekļos.

4. Informatīvo dienu un iniciatīvas un/ vai interešu 
grupu tikšanās organizēšana novadā (ar vietējiem 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldību pārstāvjiem, 
skolām, jauniešiem, kopīgu pasākumu organizēšana 
popularizējot lauku dzīves vidi, aktivitātes un 
uzņēmējdarbību laukos.

5. Produkcijas tirdzniecības veicināšana (noieta tirgus 
meklēšanas pasākumu organizēšana savas 
kompetences ietvaros).

6. Pasākumu organizēšana vietējās teritorijas darba 
devēju atbalstīšanai, darbinieku meklēšanā un 
kvalifikācijas celšanā.

7. Sadarbība ar vietējiem masu mēdijiem, informācijas 
sagatavošana publicēšanai par VLT pasākumiem un 
lauku attīstības jautājumiem.
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Sarunas ar domes deputātiem
Šomēnes ar domes deputātu sarunājas Ķeguma novada Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Kintija Sparāne un uz sarunu esmu aicinājusi Valentīnu Pastaru. 
Valentīns ir cilvēks, kurš vairākus gadus vada Birzgales pamatskolu, darbojas 
Izglītības, kultūras un sporta komitejā un ir sirsnīgs cilvēks, kurš vienmēr ar 
smaidu un labiem vārdiem sagaida Birzgalē.

Ir pagājuši jau gandrīz trīs gadi, pildot 
deputāta pienākumus šajā sasaukumā. 
Kā jūtaties deputāta amatā? Kā 
mainījies Jūsu noskaņojums/ 
attieksme? Kā esat iejuties kolektīvā?

Ķeguma novada deputāts esmu jau no 
2009. gada, kad notika teritoriālā reforma un 
šis laiks bija īstais iejušanās periods kolektī-
vā, jo lielākā daļa deputātu un domes admi-
nistrācijas man bija sveši un zināms laiks pa-
gāja, kamēr saradām darboties kopā. Bet pēc 
2013. gada vēlēšanām, varētu teikt, atgrie-
zos atpakaļ pie savējiem, jo būtiskas izmai-
ņas deputātu un administrācijas sastāvā nav 
notikušas. 

Deputāta amatā man ir divējādas jūtas. 
No vienas puses esmu priecīgs un lepns, ka 
iedzīvotāji ir atdevuši savas balsis par mani 
un es arī varu ko izdarīt viņu labā. No otras 
puses mani bieži sarūgtina fakts, ka ne es, ne 
arī mani kolēģi nespējam ietekmēt daudzas 
lietas, piemēram apkures tarifu pieaugumu 
vai sniega notīrīšanu vienlaicīgi ātri pie vi-
sām novada mājām. 
Jūsu, kā deputāta, lielākais gandarījums 
šajā laikā? Lielākā vilšanās?

Gandarījumu noteikti ir vairāk nekā vil-
šanos. Katru rudeni apmeklējot izglītības 
iestādes var redzēt pozitīvas pārmaiņas, vi-
sās vienmēr iegādāts kaut kas jauns, veikti 
lielāki vai mazāki uzlabojumi un remonti. 
Pirmsskolā „Gaismiņa” tika veikts kapitālais 
remonts. Aktīvi darbojas visi Tautas nami 
un bibliotēkas. Pakāpeniski tiek sakārtota 
ūdenssaimniecība, kanalizācijas un apkures 
sistēmas. Aktīvi darbojas dienas centri Ķegu-
mā un Tomē. Priecājos, ka atjaunojas darbība 
vecajā labajā Tomes skoliņā – tā pakāpenis-
ki pārtop par muzeju. Man patīk arī tas, ka 
domes vadošās amatpersonas nemainās at-
karībā no mēness fāzēm, kā tas notiek dažos 
citos tuvākos un tālākos novados. Tas var no-
tikt tikai vēlēšanu rezultātā. Daži kolēģi man 
nepiekritīs, bet es vienmēr esmu uzskatījis, 
ka slikts miers vienmēr ir labāks par perfektu 
karu.

Pēc uzlabojumiem prasās „Ķeguma 
stars”, kur, manuprāt, nevienam nav īsti 
skaidrs kā to varētu izdarīt. No tās pašas sē-
rijas samilzusi problēma ir apkures un komu-
nālo maksājumu parādi Ķegumā un Birzgalē. 
Arī Rembatē būtu risināmas daudzas problē-
mas.
Jūs darbojaties vienā komitejā, kāpēc 
izvēlējāties darboties tieši šajā jomā?

Darbojos izglītības, kultūras un sporta 
komitejā. Tā kā Birzgales skolā par skolotā-

ju es strādāju no 1984. gada, tad mana izvēle 
bija viennozīmīga, jo šajā jomā esmu darbo-
jies ilgi. Vēl varu piebilst, ka šī komiteja ir 
visprestižākā, jo uz to bija vislielākais preten-
dentu skaits un es šo konkursu izturēju.
Kā vērtējat izglītības jomu?

Izglītības jomā no 1991. gada reformas 
„nebeidz sākties”. Esam pārdzīvojuši stra-
tēģiskās restrukturizācijas un optimizācijas, 
bet sola, ka viss turpināsies. Pašlaik mani 
visvairāk uztrauc negatīvisma kampaņa, 
kas vērsta pret mazajām lauku skolām, jo 
lūk – tur ļoti labi tiekot veikta sociālā funk-
cija, bet izglītības kvalitāte esot sliktāka kā 
lielajās skolās un skolēnu skaits uz vienu 
skolotāju neliels. Un valsts budžetam lē-
tāk sanāk nopirkt autobusus un vest skolē-
nus uz lielajiem centriem, nekā uzturēt ar 
mērķdotācijām mazās skolas. Problēma, 
protams, tiks novirzīta uz pašvaldībām, ku-
rām pienākumu slogs ar katru gadu jau tā 
pieaug. Prognozējamais rezultāts, ka skolu 
skaitu samazinās, jau ir paredzams iepriekš. 
Varbūt sava daļa taisnības šādiem uzska-
tiem arī ir, bet atļaušos iebilst arī dažus pre-
targumentus:
1) Ne visi bērni ir piemēroti lielajām 

skolām.  Daži nevar iejusties un viņiem 
sākas sociāla un psiholoģiska rakstura 
problēmas, kuru, mācoties skolā ar 
nelielu audzēkņu skaitu, nebija.

2) Atnākušie no lielajām skolām arī ir ar 
ļoti atšķirīgu zināšanu līmeni. Pirms 
vairākiem gadiem kāds no Rīgas skolas 
atnākušais audzēknis man teica: „Kāpēc 
Jūs man te liekat lasīt un kaut ko pie-
rakstīt, vēl zvaniet vecākiem? Tur mēs 
klasē bijām 35, es sēdēju „Kamčatkā” 
un visi man lika svētu mieru!”

3) Skolēnu transportēšana reālajā dzīvē sa-
nāks ilgāk, nekā rēķinot uz papīra. Pie-
mēram abi Birzgales skolēnu autobusi 
kursē gandrīz stundu katrs, lai aizvestu 
bērnus uz skolu.

4) Ja apdzīvotajā vietā nav skolas, arī ģi-
menes cenšas pārcelties tuvāk izglītības 
iestādei, līdz ar to samazinās iedzīvotāju 
skaits šajā vietā.

5) Ēkai tāpat jānodrošina apsaimniekošana 
un apsardze, vai jāatrod cits pielieto-
jums, jo pretējā gadījumā tā aizies postā.

6) Skola dod darbu ievērojamam skaitam 
cilvēku, kuriem pēc atlaišanas būs 
jāmaksā kompensācijas un bezdarbnieka 
pabalsti.

Mūsu novadā strādā četras izglītības 
iestādes – vidusskola, pamatskola, divas 
pirmsskolas, kuras pilnībā nodrošina vispā-

rējo izglītību. Profesionālās ievirzes izglītību 
nodrošina Birzgales mūzikas skola un Ogres 
mākslas skolas Ķeguma klase. Vēl izglītības 
iestādēs un tautas namos ir iespējas darboties 
sporta, dziedāšanas, dejošanas un orķestra 
pulciņos. Izglītības pakalpojumi novadā ir 
nodrošināti pilnībā.
Kādus darbus esat paveicis novada 
attīstībai?

Mans nozīmīgākais devums mūsu novada 
un arī visas Latvijas attīstībai ir mani audzēk-
ņi, kuri ir kļuvuši par labiem darbiniekiem un 
krietniem cilvēkiem. Ja es viņiem kaut ne-
daudz esmu palīdzējis kļūt pozitīvākiem, la-
bākiem, gudrākiem un varošākiem, tad savu 
misiju esmu izpildījis. Arī kā deputāts esmu 
vienmēr balsojis par lēmumiem, kas dod la-
bumu mūsu novadam un iedzīvotājiem. Ja 
kādu interesē, visi domes sēžu protokoli un 
ieraksti pieejami internetā.
Kas Jūs visvairāk sajūsmina/iepriecina/
„iededz” Ķeguma novadā?

Mums apkārt ir daudz aktīvu, radošu un 
darbīgu cilvēku, kurus var apbrīnot par viņu 
degsmi un darbaspējām. 2014. gada pavasarī 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolai bija 
nepieciešams direktors. Man arī bija tas gods 
strādāt pretendentu izvērtēšanas komisijā 
un piedalīties lēmuma pieņemšanā par jau-
na direktora izvēli. Tagad mēs varam redzēt 
sava darba augļus – Vladimirs Samohins ir 
īstais cilvēks šajā amatā. Es apbrīnoju viņa 
darbaspējas, caursišanas spējas, enerģiju un 
degsmi, ar kādu viņš strādā.  Lai viņam viss 
izdodas!
Kas ir bijis grūtākais Jūsu 
deputāta „dzīvē”?

Grūtākais bija lēmums par Rembates un 
Tomes skolu likvidāciju. Bieži esmu domā-
jis, vai tajā laikā mēs izdarījām visu iespēja-
mo, lai tā nenotiktu, vai filiāļu izveidošana 
bija pareizais risinājums. Sanāca tā ka visi 
gan objektīvie, gan subjektīvie apstākļi bija 
nelabvēlīgi un nācās pieņemt šo ļoti smago 
un nepopulāro lēmumu, jo skolēnu skaits 
bija palicis katastrofāli mazs. Man kā cil-
vēkam, kurš visu mūžu nostrādājis nelielā 
skolā tas bija, varētu teikt, viens no grūtā-
kajiem lēmumiem dzīvē.
Kādām īpašībām jāpiemīt cilvēkam, 
kurš vēlētos kļūt par deputātu Ķeguma 
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novada pašvaldībā? 
Jābūt godīgam un atklātam, bieži vien 

jāuzklausa arī kritiskas piezīmes, uz kurām 
jāreaģē mierīgi un saprotoši. Taču, lai kļūtu 
par deputātu ar paša vēlēšanos vien nepietiek 
– to izdara vēlētāji, tāpēc, lai precīzi atbildētu 
uz šo jautājumu vajadzētu sarīkot iedzīvotāju 
aptauju par tēmu, kāds būtu ideāls deputāts. 
Visreālāk, ka dabā tāds eksemplārs nepastāv.
Kas būtu svarīgi, lai novads attīstītos? 
Kādi darbi jāveic katrā novada teritorijā?

Pats būtiskākais novada attīstībā ir cil-
vēki, kurus pēc iespējas vairāk vajadzētu 
piesaistīt novadam. Izdevīgais ģeogrāfiskais 
stāvoklis Ķegumam ir koks ar diviem galiem. 
No vienas puses ir viegli sasniedzama Rīga 
un Pierīga, kur ir labi apmaksātas darbavie-
tas, cilvēki var apmeklēt kultūras un izklaides 
pasākumus ne tikai savā novadā, bet arī citur. 
No otras puses dažādu materiālo labumu un 
atvieglojumu  iespēja rada vēlmi cilvēkiem 
pārcelties un deklarēties citos novados, kā re-
zultātā iedzīvotāju skaits samazinās, jo īpaši 
darbaspējas vecumā. Visās novada teritorijās 
būtu jāsakārto infrastruktūra, lai iedzīvotā-
jiem būtu ērta, komfortabla un pietiekoši lēta 
dzīve mūsu novadā. Būtu jādara arī viss ie-
spējamais, lai piesaistītu vairāk uzņēmējus, 
kas radītu jaunas darba vietas.  
Kā vērtējat kultūras dzīvi 
Ķeguma novadā?

Kopumā pozitīvi. Pārsvarā apmeklēju 
pasākumus Birzgalē, dažus arī Ķegumā un 
man tie ir patikuši. Visbiežāk pasākumu kri-
tika ir subjektīva, jo vienam patīk šlāgeris, 
bet citam roks vai disko. Protams, gadās arī 
organizatoriskas vai tehniskas kļūmes, bet 

pret tām simtprocentīgi nekad nevar nodro-
šināties. Manuprāt, apmeklējot pasākumus 
pašam, jābūt pozitīvi noskaņotam. Ja cilvēks 
atnāk sliktā garastāvoklī ar mērķi sameklēt 
kādas nepilnības, tad viņš noteikti pamanīs, 
ka vakara vadītājai kleita ir par īsu vai garu 
un vadītājam kaklasaites krāsa pilnīgi nav sa-
skaņota ar zeķu krāsu. 
Vai nav grūti apvienot direktora amata 
pienākumus ar deputāta darbu?

Ķeguma novada domes sēdes un komi-
teju sēdes parasti notiek pēcpusdienās, kad 
mācību stundas skolā jau iet uz beigām, tā-
pēc deputāta darbs netraucē man pildīt skolas 
direktora pienākumus. Varbūt kādu reizi vai 
divas gadā sanāk tā, ka pārklājas pasākumi 
domē un skolā. 
Top Ķeguma novada 2016. gada 
budžets, kā to vērtējat? 

Budžets jau ir tapis un es ceru, ka iznā-
kot šim laikrakstam tas būs jau apstiprināts. 
Šogad tas ir nedaudz lielāks kā iepriekšējais 
un labi ir tas, ka visiem darbiniekiem ir pa-
augstinātas algas. Šogad budžeta pieņemšanā 
ir negaidīti daudz strīdu. Krīzes gados, kad 
algas samazināja, bija mazāk strīdu. Vēl man 
dīvaini liekas tas, ka budžeta  projekti par 
vairākiem desmitiem vai pat simtiem tūksto-
šu eiro aiziet bez problēmām, bet ilgstošas 
debates izraisās par pārdesmit eiro pozīcijām, 
piemēram par kāda laikraksta abonēšanu vai 
LED lampiņu nomaiņu.
Vienmēr esat sirsnīgs un atvērts, kas 
ir šī nebeidzamā optimisma pamatā? 
Vai varat ieteikt lasītājiem, kā vienmēr 
saglabāt smaidu?

Paldies par komplimentiem, bet es ne 
vienmēr esmu tik balts un pūkains, dažreiz 
gadās būt arī asam un nesavaldīgam. Tomēr 
kopumā man ir pozitīva attieksme pret dzīvi, 
jo pretējā gadījumā es nemaz nevarētu strādāt 
savā amatā. Arī ikdienas darbs man ir saistīts 
ar ļoti dažādiem cilvēkiem, tāpēc bez opti-
misma un nelielas humora devas šajā pasaulē 
nevarētu izdzīvot. 

Savā brīvajā laikā kaut ko palasu, uzspē-
lēju kādu vairāk vai mazāk intelektuālu spēli 
sociālajos tīklos. Diemžēl grāmatas un žur-
nālus iznāk lasīt arvien mazāk – viss notiek 
ar 21. gadsimta slavētā un nīstā interneta pa-
līdzību. Vasarā pa Birzgales ceļiem mazliet 
paminu velosipēda pedāļus, pastaigājos pa 
mežu, cerībā sūnās atrast kādu ēdamu objek-
tu. Šoziem pēc kādu piecpadsmit gadu pār-
traukuma uzkāpu uz slēpēm, bet kā par sodu 
pēc pāris nedēļām nokusa sniegs. Jācer, ka 
ziema vēl nav galā. 

Tā kā atvaļinājums ir garš, man, kā kat-
ram sevi cienošam lauku skolotājam, ir dārzs. 
Šajā jomā sievai es atvēlu tos vieglākos dar-
bus, kā, piemēram, ravēšana un rūpes par sil-
tumnīcu. Pašam man labāk padodas tādi sma-
gāki un vīrišķīgāki darbi – uzkurt ugunskuru 
un uzvārīt zupu vai grilēt šašliku un desiņas, 
tādā veidā nodrošinot komfortablus apstākļus 
dārza strādniekiem apmeklētājiem. 

Vēl lielu dzīvesprieka un optimisma devu 
man dod abi dēli, vedeklas, mazdēls, zelta 
retrīvers – Triša, kurus nevaru vien sagaidīt 
ciemos pie sevis nedēļas nogalēs.

Lai veiksme un labs noskaņojums pavada 
ikvienu „Ķeguma Novada Ziņu” lasītāju!

Ķeguma novada uzņēmējs
Turpinot jauno rakstu sēriju „Ķeguma novada uzņēmējs!” februāra mēnesī 
aicinājām uzņēmēju Mareku Bašenu pastāstīt par savu uzņēmumu SIA „Silver 
Standard Plant”, kas ir brīnišķīgs piemērs veiksmīgam un jaunam uzņēmumam 
Latvijas laukos. Sakām lielu paldies par atsaucību un vēlam veiksmi arī turpmā-
kiem panākumiem. Aicinām uzņēmējus informēt mūs par Jūsu darbību Ķegu-
ma novadā, lai kopīgi veidotu mūsu novadu atpazīstamu, stipru un bagātu. 

Ar ko nodarbojas Jūsu uzņēmums? 
Kā radās doma uzsākt šādu biznesu?

Uzņēmums SIA „Silver Standard Plant” 
nodarbojas ar koka paneļu māju un konstruk-
ciju ražošanu – māju, pirts, šķūnīšu, jumta 
konstrukciju ražošanu. Šogad piestrādājam 
arī pie mājas pagalmu labiekārtošanas pro-
dukcijas ražošanas – koka puķupodu, at-
kritumu urnu, soliņu, lapeņu un dārza māju 
ražošanas. Strādājot celtniecībā ārpus Latvi-
jas sapratām, ka mājas var ražot no Latvijas 
kokmateriāliem un nodarbinot darbiniekus 
no Latvijas. Tā arī radās doma par uzņēmu-
ma izveidošanu.
Vai uzņēmuma darbībā iesaistāties 
viens vai kopā ar ģimeni?

Uzņēmums ir dibināts 2013. gadā kā 

ģimenes uzņēmums.
Kā tas šajos gados attīstījies, audzis? 

Sākotnēji uzņēmums tika nodibināts kā 
mikrouzņēmums ar četriem darbiniekiem, uz 
šo brīdi uzņēmumā strādā 63 darbinieki un 
uzņēmuma apgrozījums ir pieaudzis līdz mil-
jonam eiro. Plānots sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību pārveidot par akciju sabiedrību un 
palielināt uzņēmuma apgrozījumu.
Kas bijis šīs izaugsmes dzinējspēks?

Izaugsmes dzinējspēks ir labi padarītais 
darbs – līdz ar to ir pieaudzis kompānijas 
klientu skaits, apgrozījums un ir iespēja no-
darbināt vairāk darbiniekus. Uz šo brīdi uz-
ņēmumā nodarbināti 63 darbinieki (no tiem 
12 darbinieki ir no Ķeguma novada).
Kādi faktori attīstību bremzējuši?

Uzņēmuma attīstību ir bremzējusi Eiro-
pas ekonomikas lēnā izaugsme, jo jūtama 
ir klientu maksātspējas samazināšanās pēc 
Eiropas Savienības sankciju ieviešanas pret 
Krieviju. Traucēja arī lēnā infrastruktūras 
attīstība Birzgales pagastā, tomēr šobrīd Ķe-
guma novada dome ir pretimnākoša infra-
struktūras uzlabošanā un ceram, ka jau šogad 
ar Ķeguma novada pašvaldības atbalstu tiks 
uzlabots ceļa segums Liepu ielā, Birzgales 
pagastā, kā arī tiks izveidots ielas apgaismo-
jums.
Cik daudz tirgū ir spēcīgu spēlētāju, ar 
kuriem nākas rēķināties? Kas ir Jūsu 
uzņēmuma lielākie konkurenti? 

Kā jebkuram uzņēmumam arī mums ir 
konkurenti, bet pēdējā laikā pie lieliem pro-
jektiem ar konkurentiem ir izveidojusies sa-
darbība, kas ļauj attīstīties gan mums pašiem, 
gan konkurentiem, un tas ir pozitīvi Latvijas 
ekonomikai kopumā.
Kādus biznesa pamatprincipus 
jāpielieto praksē, lai uzņēmums šajā 
tirgus nišā veiksmīgi strādātu?
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Galvenais biznesa pamatprincips, kas 
ļauj uzņēmumam veiksmīgi strādāt, ir godī-
ga attieksme pret savu darbu, klientiem un 
darbiniekiem. Svarīga ir uzņēmuma pilnvei-
došana, kas saistīta ar darbinieku apmācībām 
un jaunu tehnoloģiju ieviešanu ražošanā.
Kādi ir uzņēmuma šā gada un tuvāko 
divu gadu attīstības plāni? Vai ir plāns 
paplašināt darbību un/vai meklēt 
jaunus darbības virzienus?

Plānota ir jaunas rūpnīcas būvniecība 
sakarā ar pieprasījuma palielināšanos. Pare-
dzēta ir apgrozījuma palielināšanās, jo izvēr-
šam eksportu uz citām Eiropas Savienības 
valstīm, kur jau ir noslēgti sadarbības līgumi.

Cik procentus no apgrozījuma nodro-
šina eksports? Uz kādām valstīm eks-
portējiet? Kuras valstis ir uzņēmuma 
nākamie stratēģiskie mērķi?

75% saražotās produkcijas tiek ekspor-
tētas. Uz šo brīdi eksportējam uz Eiropas 
Savienības dalībvalstīm un Eiropas valstīm. 
Nākamie stratēģiskie mērķi ir valstis, kas ne-
atrodas Eiropā. Uzņēmuma pārstāvis plānoja 
kā Ķeguma novada uzņēmējs doties Valsts 
Prezidenta organizētājā vizītē uz Apvienoto 
Arābu Emirātiem, bet diemžēl pagaidām šī 
vizīte ir atcelta, bet arī Tuvajos Austrumos 
varētu būt sadarbības partneri.
Kāpēc izvēlējāties dibināt uzņēmumu 

Ķeguma novadā?
Izvēlējāmies būvēt dzīvojamo māju Bir-

zgales pagastā, kur šobrīd arī dzīvojam, un 
līdz ar to meklējām iespēju iegādāties ražoša-
nas telpas arī tuvāk savai dzīvesvietai. Šāda 
vieta arī tika atrasta Birzgalē, Liepu ielā. Di-
vos gados ir ieguldīti līdzekļi rūpnīcas būv-
niecībā un teritorijas labiekārtošanā.
Jūsu novēlējums Ķeguma novadam...

Vēlamies, lai mūsu uzņēmums augtu 
kopā ar Ķeguma novadu un otrādāk – Ķegu-
ma novads kopā ar mūsu uzņēmumu!

Ar Mareku Bašenu
SIA «Silver Standard Plant» valdes locekli

sarunājās Arntra Binde

Barikādes pašiem sevī
Ieskats barikāžu vēsturē

Pirms 25 gadiem mūsu zeme jau bija ieguvusi brīvas un neatka-
rīgas valsts statusu, taču naidīgajiem PSRS spēkiem atdot skaistās 
zemes Baltijas jūras krastā likās neiespējami, tāpēc 1991. gada 13. 
janvārī sākās mēģinājums pārņemt varu un atjaunot 3 Baltijas tautu 
republikas PSRS sastāvā – padomju vienības ieņēma Viļņas tele-
vīzijas ēku. Sadursmē ar tankiem gāja bojā 13 cilvēki, bet vairāki 
simti tika ievainoti. Latvija uz notiekošo Viļņā nepalika vienaldzīga, 
tāpēc Rīgā sākās lielākā demonstrācija mūsu vēsturē. Tajā piedalījās 
ap 700 000 cilvēku. Ikviens, kuram bija iespējams, arī iedzīvotāji 
no tālākajiem lauku novadiem, steidzās uz Rīgu, lai protestētu pret 
asinspirti Lietuvā un gaidāmo agresiju visā Baltijā.

Pēc manifestācijas ļoti daudzi palika Rīga un Vecrīgā ap parla-
menta ēku, valdības namu, radio un televīzijas ēkām cēla barikādes, 
bet Latvijas Tautas frontes vadība izveidoja Aizsardzības štābu. De-
putāti dienu un nakti uzturējās parlamenta ēkā, lai nepieļautu LR 
Augstākās padomes darbības pārtraukšanu. Latvijai janvāra notiku-
mi prasīja 6 cilvēku, tai skaitā 2 kinooperatoru, dzīvības.

Barikāžu atcere skolā
10. un 11. klases komandas barikāžu notikumos iedzīvojās vis-

pamatīgāk, jo jau 13. janvārī Zaķusalā Rīgā piedalījās Barikāžu mu-
zeja, Kultūras ministrijas un Latvijas Pilsoņu alianses organizētajās 
barikāžu rekonstruēšanas spēlēs, iegūstot 6. labāko rezultātu un at-
zinību. Pasākuma laikā bija dažādi barikāžu veidošanas uzdevumi, 
tika pārbaudītas gan praktiskās, gan teorētiskās iemaņas (sīkāk lasīt 
mājas lapas rakstā „Ķeguma skolas jaunieši Zaķusalā”).

Savukārt pirmdien, 18. janvārī skolā ar 5. – 12. klašu skolēniem 
tikās Saeimas deputāts, ilgstošs Katastrofu medicīnas centra direk-
tors, ārsts anesteziologs-reanimatologs, valsts un sabiedriskais dar-
binieks, kurš apbalvots ar III šķiras Viestura ordeni un „Nato samits 
2006” piemiņas medaļu, kā arī Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks un 
kādreizējo barikāžu aculiecinieks – Mārtiņš Šics. Skolēni uzzināja 
par ģimenes ietekmi viņa vērtību veidošanā, aizraušanos ar spor-
tu un darbību šajā laukā. Gūtais rūdījums ļāvis dzīvē tik daudz ko 
sasniegt, kā arī izturēt garās un saspringtās darba stundas mediķu 
rindās barikāžu laikā, esot ik mirkli gatavībā liela skaita ievainoto 
apkopšanai. M. Šics detalizēti iezīmēja skolēniem barikāžu veido-
šanās apstākļus, gaitu, mērķtiecīgi restaurējot notikumus dienu aiz 
dienas. Spilgtākā atziņa, ko saklausījām – vissvarīgākais ir tautas 
vienotība un spēja pretoties varmācībai mierīga protesta ceļā. Tieši 
šī cīņas forma ļāva saglabāt mieru un novērsa provokācijas un asins 
izliešanu.

Pēc tikšanās ar skolēniem M. Šics pārrunāja dažādus attīstības 
jautājumus ar skolas direktoru V.Samohinu, kā arī priecājās par sko-
las izstāžu telpā iekārtoto, barikādēm veltīto, izstādi un ugunskura 
imitāciju. Paldies, izstādes kuratorei un veidotājai – skolas muzeja 
vadītājai Mārai Andersonei! Izstāde ir kupli apmeklēta. Skolēniem 

kopā ar saviem skolotājiem kā labirintā ir iespēja ceļot vēsturē un re-
dzēt arī mūsu novada barikāžu dalībnieku sarakstu. Degošais uguns-
kurs tā vien aicina – pienāc, paskaties, izlasi un iepazīsties! Jebku-
ram interesentam vēl ir iespēja ar šo izstādi iepazīties visu janvāri.

Bet Barikāžu dienā 20. janvārī skolā organizējām akciju – kat-
ram skolēnam, skolotājam, skolas darbiniekam un vecākam bija ie-
spēja atnest vismaz 1 malkas pagali, lai ievietotu to kopīgā barikāžu 
piemiņas ugunskurā. Tas tika aizdegts plkst. 12.30 un gaiši dega 
visu pēcpusdienu.

Paldies visiem, kuri iesaistījās un atnesa savu malkas pagali, un 
pielika roku kopīgā darbā! Visi kopā mēs spējām iededzināt atmiņas 
un ugunskuru paši sevī. Tikai tad, ja kopīgās cīņas skar mūsu dvē-
seli, varam teikt, ka arī šodien, ja vien mūsu zeme sauktu, mēs būtu 
jaunam riskam un barikādēm gatavi.

S.Bērziņa,
 Dir. vietniece audzināšanas jomā 
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Ķeguma jauniešu korim top jauni skatuves tērpi
Ķeguma jauniešu korim šis gada sākums ir bijis ļoti gaidīts 

un darbīgs un par vienu lietu kolektīvam ir patiesi liels prieks – 
Ķeguma jauniešu korim top jauni skatuves tērpi. Meitenēm tās 
ir garas lina kleitas uz auguma, bet puišiem tās ir lina vestes un 
papildus klāt neatņemami aksesuāri – meitenēm josta ap vidukli, 
bet puišiem piespraužami tauriņi ap kaklu. Jaunie skatuves tērpi 
ir moderns risinājums salikumā ar tautiskiem aspektiem, sākot ar 
auduma izvēli un latvju rakstiem jostās un tauriņos. 

Jāpiemin, ka pašā darbošanās sākumā Ķeguma jauniešu koris 
bija bez skatuves tērpiem. Iepriekš kolektīvs izmantoja sarkanbal-
tos aksesuārus, ko varējām iegādāties pateicoties Pavasara labda-
rības izsolei. 

Jauno skatuves tērpu realizēšanā jau no paša sākuma piedalījās 
viss kolektīvs, sadarbībā ar šuvēju Daci Šīmani–Kalnozoli liekot 
kopā savas idejas un vēlmes par to, kā vēlētos izskatīties. Jaunais 
gads Ķeguma jauniešu korim gaidāms ļoti aktīvs, interesants un 
daudzsološs, tāpēc esam paši ļoti priecīgi un sajūsmināti par kolek-
tīva jaunajiem skatuves tērpiem. Jaunie skatuves tērpi vēl pilnībā 
tikai top, lai jau pavisam drīz varētu kāpt uz skatuves citā – jaunā 
izskatā.

Lielu paldies Ķeguma jauniešu kora kolektīvs vēlas teikt Ķe-
guma novada pašvaldībai par sniegto atbalstu un piešķirto finan-
sējumu, jauno skatuves tērpu darinātājai, lieliskajai šuvējai Dacei 
Šīmanei–Kalnozolai par ieguldīto darbu un laiku, lai jaunie ska-

tuves tērpi izskatītos lieliski. Paldies, sakām arī Ķeguma novada 
iedzīvotājiem par piešķirto ziedojuma naudu mūsu pirmo aksesuā-
ru iegādei. Un, protams, paldies visiem, kas atbalstīja un ir kopā ar 
mums. Uz tikšanos koncertos!

Laima Urbucāne,
Ķeguma jauniešu kora koriste

Ķeguma jauniešu koris ar diriģenti Mairu Līdumu, koncertmeistari 
Gintu Eisaku un tērpu šuvēju Daci Šīmani-Kalnozoli

Gaiši sveicieni visiem Jaunajā gadā

Otrais pusgads iesācies ar īstu ziemu. Pelēkais un tumšais laiks 
ir nomainījies ar pasakainu baltumu. Šādā laikā tā vien gribas bau-
dīt sniega piedāvātos priekus un priecāties par balto un gaišo sajū-
tu. Ikdienai pievienojot ziemas aktivitātes, mācību darbs mākslas 
studijā jau atkal rit ierastā ritmā. Gada nogales svētki pagājuši, pir-
mie audzēkņu sasniegumi jau apzināti. Par tiem liecina gan kārtējā 
Ziemassvētku izstāde Ķeguma tautas namā, kura bija apskatāma 
pusotra mēneša garaumā, gan krāšņais mākslas studijas kalendārs, 
kurā katrs audzēknis var atrast savu darbiņu. 

Gribas pieminēt vēl kādu jauku notikumu, kas norisinājās ie-
priekšējā pusgadā. Tā bija Starptautiskā Soroptimistu kluba „Ogre 
– Ķegums” rīkotā Rudens izsole, kuras laikā daļa iegūto līdzekļu 
tika ziedoti Ķeguma mākslas studijai priekšautu iegādei. Šobrīd 
priekšauti ar mākslas studijas simboliku jau ir iegādāti un tiek lie-
toti nodarbībās. To novērtē gan audzēkņi, gan pedagogi. Liels pal-
dies organizatoriem visu audzēkņu un pedagogu vārdā!

Otrais pusgads ir konkursu laiks. Arī šogad gatavojamies Valsts 
Mākslas skolu konkursam, kura tēma ir „Tēls – iedvesmas avots 
dizainam.” Konkursa 1. kārta norisinās skolā uz vietas. Tad tiks 
izvērtēti audzēkņu darbi un izvēlēti 2 audzēkņu pāri no visas Ogres 
Mākslas skolas, kuri piedalīsies konkursā klātienē. Konkursa darbi 
būs apskatāmi kopējā izstādē Jūrmalas Mākslas skolā un Rīgas Di-
zaina mākslas vidusskolā.

Mācās ne vien audzēkņi, bet arī pedagogi. Tikko atgriezāmies 
no pieredzes apmaiņas brauciena pa Kurzemes mākslas skolām. 
Pabijām gan Liepājas bērnu mākslas skolā, gan Dizaina vidussko-
lā, apciemojām kolēģus Saldū un Aizputē. Šādi braucieni „uzlādē”, 
dod enerģiju un jaunas radošas idejas turpmākam darbam.

Tuvojoties pavasarim, arvien tuvāk nāk laiks, kad mūsu sko-
las 5. kursa audzēknes izstrādās diplomdarbus. Šobrīd rit nopietni 
noslēguma darbi katrā mācību priekšmetā, kuros ir jāvar parādīt 
5 gadu laikā iegūtās prasmes. 1. februārī notiks darbu vērtēšana 
Ogres Mākslas skolā, kā arī tiks apstiprinātas diplomdarbu skices. 
Lai veicas mūsu 5. kursa meitenēm!

Joprojām darbojas mākslas studija ne tikai bērniem, bet arī pie-
augušajiem. Katrs interesents, kurš vēlas relaksēties pēc darba die-
nas zīmējot vai gleznojot, ir gaidīts Ķeguma tautas namā trešdie-
nās no plkst. 18.00 līdz 20.00. Priekšzināšanas nav nepieciešamas, 
taču, ja tādas ir, tās netraucēs. Katrs dalībnieks var darboties pēc 
savām vēlmēm un iespējām. 

Ja ir vēlēšanās darboties datorgrafikas lauciņā, arī to ir iespē-
jams apgūt Mākslas studijā. Nodarbības notiek 4 dalībnieku grupā. 
Uz nodarbībām jāpiesakās individuāli.

 Lai katrs nākamais gads ir izaugsmes gads mums katram!

Ieva Lāce,
Mākslas studijas vadītāja
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„Spinosol” kapu sakopšana
Ar vārdu „karš” arvien daudziem saistās sāpīgas atmiņas. Pa-

gājuši 100 gadi kopš Pirmā pasaules kara, bet zeme vēl glabā ne-
skaitāmas gan zināmas, gan vēl nezināmas kapu kopiņas. Padomju 
laikā nebija vēlams, pat aizliegts šādus kapus kopt.

1988. gadā sākās Brāļu kapu apsekošana un atjaunošana. Iz-
dota vēsturnieka Jāņa Lismaņa grāmata „1915. – 1920. kauju un 
kritušo karavīru piemiņai”. Tajā ir dati arī par vairākiem Tomes 
pagastā esošiem Brāļu kapiem.

Šoreiz stāsts par „Spinosol” kapiem. Tomes pagastā, Kausu 
purva malā, 2 km pa meža ceļu no „Dūju” mājām atrodas Pirmajā 
pasaules karā (1914. – 1918.) kritušo 12 vācu karavīru kapi ar uz-
stādītu granīta pieminekli, piemiņas plāksnēm un 12 betona stabi-
ņiem kā zīmi katra karavīra piemiņai.

Arī 21. gadsimtā piederīgie joprojām meklē savus zudušos vai 
karā kritušos tuviniekus. Tā 2015. gada pavasarī sava vecvectēva 
Stefana, kurš kritis 20.02.1916., kapavietu atrada jaunais Stefans 
no Minhenes. Sagaidot Stefanu, jutāmies neērti, jo „Spinosol” ka-
ravīru kapu apkārtne ir izrakņāta, piemineklis apgāzies. Cik bija 
iespējams, visi klātesošie kapus sakopām, runājām par ģimeni,  

Stefans rādīja ģimenes fotogrāfiju, arhīva dokumentu – karti  
„Kurland Spinosol”. Atvadoties Stefans noskaitīja Tēvreizi un  
solīja 2016. gada pavasarī atbraukt ar ģimeni.

Piemiņa jāsaglabā
2015. gada 5. decembrī vēstures notikumos varam ierakstīt: 

„Spinosol” karavīru kapi ir sakārtoti un labiekārtoti!

Īpaša pateicība  uzņēmējam Edvīnam Ūzulam, kurš atsaucās 
un piedalījās „Spinosol” kapu labiekārtošanā, mežsargam Jānim 
Cinītim, kurš noorganizēja piebraucamās teritorijas sakārtošanu, 
deputātiem Agrim Lūsim un Viesturam Teicānam par aktīvo darbu 
kapu sakārtošanā.

Ruta Andersone, 
Tomes novadpētniece

SDK „Ķegums” sadraudzības 
koncerts „Ķekatnieku sadancis”
Pagājušās sestdienas vakarā Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas zālē 
tika aizvadīts SDK „Ķegums” sadrau-
dzības koncerts „Ķekatnieku sadancis”.

Uz sadraudzības koncertu bija ieradu-
šies vairāki deju kolektīvi gan no tuvākām, 
gan tālākām Latvijas pilsētām. Pasākumā 
piedalījās deju kolektīvi: „Kadiķis” ar va-
dītāju Evu Pedāju, „Lēdmane” ar vadītāju 

Marutu Viduci-Ševeli, „Rīgava” ar vadītāju 
Daci Čibli, „Sidrabaine” ar vadītāju Aiju 
Āri, „Baltābele” ar vadītāju Lieni Gailāni, 
„Dēka” ar vadītāju Lieni Gailāni, „Ābelī-
te” ar vadītāju Andreju Ušacki un, protams, 
„Ķegums” ar vadītāju Juri Driksnu.

Koncerts bija sadalīts trijās daļās. Pirmā 
vēstīja, ka ķekatām vajag gatavoties jau lai-
kus, jo ķekatas ir svētību nesējas. Tās saim-
niekiem jālaiž sētā, istabā, citādi svētība, 
veselība un auglība nenāks iekšā. Savukārt 
otrā vēstīja, ka ķekatām jāslavē mājas saim-
niece ar jautrām dziesmām un dejām. Tre-
šajā daļā pasākuma apmeklētājiem bija ie-
spēja minēt mīklas un kā balvu par pareizu 
atbildi saņemt gardu piparkūku.

Koncerta nobeigumā ieradās „laimes 
lācis”, kurš visiem atbraukušajiem kolektī-
viem dāvāja labus vārdus un pateicību par 
dalību.

Senioru 
Ziemassvētki

Kā katru gadu 26. decembrī seniori 
pulcējās uz Ziemassvētku svinībām tau-
tas nama zālē. Kupli apmeklēto pasākumu 
priecēja ansambļa „Kvēlziedi” koncerts ar 
īpaši piemeklētām dziesmām Gunāra Jā-
kobsona vadībā. Vēlāk ieradās arī „čigānie-
tes”, kuras piedāvāja savas darba prasmes 
un meklēja apmešanās vietas Ķegumā. Kā 
vienmēr tika sveikti apaļo gadu jubilāri, 
kuru šogad bija krietns pulciņš. Biedrības 
rindas aug un mums prieks par to. Kā pa-
tīkams pārsteigums bija loterija ar visām 
pilnām lozēm, kas bija jāizpērk par dzie-
smiņu vai dzejolīti. Te seniori pārsteidza 
klātesošos ar mīļi skaitītiem bērnības dienu 
Ziemassvētku dzejolīšiem. Paldies viņiem 
par to. Paldies, arī kultūras darba organiza-
torei Dagnijai Berķei un viņas palīgiem par 
skaistiem Ziemassvētkiem.

 I. Andrejeva

Stefans, gide, Ruta Andersone Stefans pie vecvectēva kapa

TagadPirms sakopšanas
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Ķeguma novada pašvaldības policija informē
14.12. PP. darbinieku palīdzība bija nepieciešama kādā veikalā 

Rembates pagastā, kur rembates iedzīvotājs, būdams paģiru sin-
dromā, pārdevējai pieprasīja alkoholu uz parāda, bet, kad pārdevē-
ja atteicās viņam to dot, vīrietis sāka pārdevēju aizskart ar apvai-
nojošiem vārdiem, kā arī izteica draudus par fizisku izrēķināšanos. 
Ar vīrieti tika veiktas profilaktiska rakstura pārrunas, personai iz-
skaidrota pārkāpuma būtība un atbildība par veiktajām huligānis-
kajām darbībām, kā arī viņš tika brīdināts, ja tamlīdzīgas darbības 
atkārtosies, persona tiks saukta pie atbildības noteiktajā kārtībā.

21.12. Birzgales pagastā PP. palīdzība bija nepieciešama Neat-
liekamās palīdzības mediķiem, kuri bija ieradušies uz izsaukumu 
kādā privātmājā. Kā notikuma vietā tika noskaidrots, meitai bija 
radušās psihiska rakstura problēmas, kas izpaudās agresijā, pret 
māti. Agresīvā sieviete savai mātei bija nodarījusi fizisku kaitēju-
mu. Ar PP. darbinieku palīdzību sieviete tika aizturēta un nodota 
mediķu aprūpē, kura sievietei uz vietas sniedza nepieciešamo palī-
dzību un vēlāk viņu nogādāja uz speciālo medicīnas iestādi.

21.12. Birzgales pagastā kāda grūtniece būdama alkohola rei-
bumā uzvedās neadekvāti, staigāja pa pagasta centru lamādamās 
un fiziski iespaidoja kādu vīrieti. Notikuma vietā PP. darbinieki 
ar sievieti veica profilaktiska rakstura pārrunas, pēc kā viņas uz-
vedība nedaudz mainījās. Lai sieviete nenodarītu kaitējumu sev 
vai citām personām, pēc konsultēšanās ar mediķiem, sieviete tika 
nogādāta un nodota savu radinieku uzraudzībā. Jāpiebilst, ka arī 
iepriekš minētā sieviete ir nonākusi gan bāriņtiesas, gan sociālā 
dienesta redzeslokā.

23.12. No kāda Birzgales pagasta iedzīvotāja tika saņemta sū-
dzība, ka viņa piederošajā saimniecībā kaimiņa suņi ir nokoduši 
visus viņa trušus. Tajā pašā dienā no tās pašas personas tika saņem-
ta informācija, ka ap viņa māju staigājot vairāki bēgļi. Apsekojot 
minēto adresi, PP. darbinieki norādītajā adresē nekonstatēja ne no-
kostos trušus, ne arī vīrieša minētos bēgļus. Kā vēlāk noskaidro-
jās, personai bija radušās psihiska rakstura problēmas, kā rezultātā 
viņam bija rādījušies murgi.

Par Ķeguma prospekta remontu
 Uzzinot par aplinkus ceļiem (domē oficiālas informācijas 
nav), ka Satiksmes Ministrija (SM) pieņēmusi lēmumu 2016. 
gadā paredzēto Ķeguma prospekta remontu atlikt vēl 
vismaz par diviem gadiem, dažas Ķeguma NVO uzrakstīja 
vēstuli SM ar lūgumu sniegt skaidrojumu un remontu 
tomēr veikt sākotnēji ieplānotā laikā, jo ceļa stāvoklis visos 
līmeņos tiek vērtēts kā kritisks.

Izlasīju SM atbildi un man šķiet, ka SM, izmantojot it kā agrāk 
neparedzēto Ķeguma HES iekārtu remontu, vieglu roku uz diviem 
gadiem atliek autoceļa posma (bijušais apzīmējums V980, taga-
dējais it kā Siguldas autoceļa P8 pagarinājums, faktiski Ķeguma 
prospekts) remontu. Manuprāt, tehniski tam nav pamata. Jebkurā 
gadījumā, ievērojot tilta nestspējas ierobežojumus, pieeju remonts 
tiks organizēts katrā krastā atsevišķi. It kā bailēm „izbraukt” ar 

smagajām kravām tikko atjaunotu ceļu (domes izpilddirektores N. 
Sniedzes skaidrojums), arī nav pamata, jo viss ceļa posms, izņemot 
tiltu, jāparedz arī smagām, pat ļoti smagām HES kravām. Es ne-
domāju (nezinu!), kā dome saskaņoja būvprojektu tikai vieglajam 
transportam, bet darba organizācijas projektu vispār nesaskaņoja. 
Resori diktē sev izdevīgus noteikumus, bet koordinatoram iedzīvo-
tāju interesēs jābūt pašvaldībai, domei nevajag stāvēt malā.

Redziet, cik daudz neskaidrību. Uzskatu par nepieciešamu do-
mei nekavējoši uzaicināt SM pārstāvjus uz pārrunām ar Ķeguma 
iedzīvotājiem, NVO pārstāvjiem un lūgt pārskatīt minētā ceļa re-
monta termiņus, piemēram, 2016. gadā remontēt kreisā krasta pie-
eju un 2017. gadā – labo krastu vai otrādi. Baidos, ka jau šī gada 
aprīlī – maijā Ķeguma prospekts būs neizbraucams.

H. Jaunzems

Ziemas sportam – vārti vaļā
Ķeguma līdzenumi un pakalni nu pārklājušies ar biezu jo biezu 

sniega segu un aicināt aicina – ņem slēpes, slidas vai ragaviņas un do-
dies laukā! Esi fiziski veikls, norūdīts un - pats galvenais - vesels! Šo 
saucienu sadzirdējuši visi Ķeguma skolas skolēni un sporta skolotāji, 
jo jau vairākas nedēļas aktīvi slēpo un slido skolas hokeja laukumā.

Ar prieku un lepnumu darām zināmu, ka, pateicoties skolas direk-
tora Vladimira Samohina un tehnisko darbinieku milzīgam darbam, 
ir izveidota slēpošanas un slidošanas bāze, – viņi ir sagatavojuši slid-
soļa un klasiskā soļa slēpošanas apļus skolas stadionā, no automašīnu 
riepām izveidojuši trases blietēšanas rulli, izgatavojuši slēpju smērē-
šanas stendu, iekārtojuši specializētu ziemas inventāra uzglabāšanas 
telpu, sagādājuši 40 slēpju un slēpju zābaku komplektus (vēl 20 slēp-
ju pāriem nepieciešams sagādāt slēpošanas zābakus), sarūpējuši 70 

slidu pārus. Pārsteidzoši, ka viss minētais sasniegts īsā laikā tikai ar 
darbinieku gribu un entuziasmu, sekojot mūsu skolas vadītāja perso-
nīgajam piemēram slēpju trases sagatavošanas darbā un aizrautībai uz 
sportu kopumā.

Ķegumā slēpot un slidot gribētāju ir daudz, un viņu paliek arvien 
vairāk, – to mēs ik dienu redzam mūsu skolas sagatavotajos slēpoša-
nas apļos un hokeja laukumā. Vēl nepieciešams trases līdzināšanas 
velcis un „sniega suns” trases uzturēšanai. Sapņojam par slidu asi-
nāmo, jo slidošanas sezonā slidas nepieciešams asināt vismaz divas 
reizes mēnesī. Tātad sporta jomā vēl ir kur augt un attīstīties, kā arī 
jau laicīgi jādomā par pavasara un vasaras sezonas sporta veidu no-
drošināšanu. Pēc veselīga dzīves veida un fiziskā rūdījuma jātiecas 
visu cauru gadu.

Šobrīd īpašu paldies sakām Ķeguma novada domei un individu-
ālajiem ziemas sporta inventāra ziedotājiem – skolas sargam Jānim 
Grīnvaldam, 12. klases skolniekam Arnoldam Barsovam, 1.b klases 
skolnieces mammai Gunai Krasovskai. Lūdzam atsaukties arī citus 
atbalstītājus un sponsorus ziemas sporta inventāra iegādei.

Ķegums pirms ilgiem gadiem bija slavena slēpotāju vieta, tā kal-
nainajā vidē notika slēpotāju sacensības un nebija ziemas, kad skolēni 
nebūtu izbraukuši ar slēpēm. Laiks šim sporta veidam atdzimt, tāpēc 
aicinām katru skolas skolotāju, skolēnu un vecāku, novada iedzīvotā-
ju izmantot mūsu skolā radīto iespēju slēpot un slidot, izbaudot zie-
mas priekus un apgūstos jaunas prasmes un iemaņas.

Veselā miesā – vesels gars!
Sandra Bērziņa



11 

2016. gada 5. februāris

Mūsu novadu soļotāji gatavojas 
Latvijas čempionātam

17. janvārī Ogres novada sporta centra 
manēžā notika vieglatlētikas skolas „Jūdze” 
rīkotās sacensības soļošanā, kurās piedalījās 
Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novada papēža 
– pirkstgala soļa meistari, vairāki no kuriem 
šī mēneša nogalē startēs Latvijas čempionātā 
Rīgas sporta manēžā.

Lūk, uzvarētāju rezultāti:
2009. g. dzim. un jaun. (450 m)
Meitenes: 
1. Rebeka Reinika (Ogre) 3:08 
2. Madara Baltā (Ogre) 3:20
3. Amanda Gailīte (Ogre) 3:21
Zēni: 
1. Rinalds Lukjanskis (Ogre) 3:20
2. Gustavs Millers (Ogre) 3:21
3. Valters Skujiņš (Ogre) 3:23
2007. – 2008.g. dzim. (600 m)
Zēni: 
1. Ingars Sakne (Rembate) 3:58
2. Maksims Morozovs (Ogre) 4:22
3. Leonards Rožāns (Ogre) 4:23
2003. – 2006.g. dzim. (1000 m)
Meitenes: 
1. Justīne Kaktiņa (Madliena) 6:00
2. Diāna Okuņeva (Rembate) 6:52
3. Diāna Pimčonoka (Madliena) 6:57
Zēni: 
1. Toms Špīlbergs (Ogre) 6:02
2. Rihards Reinis Lukjanskis (Ogre) 6:41
3. Andris Andrejs Žvagins (Ķeguma nov.)       
    6:44

Jaunietes (2000 m): 
1. Elīna Vosveniece (Madliena) 13:57
2. Laura Sakne (Rembate) 14:29
Jaunieši (2000 m): 
1. Jānis Zeļģis (Lēdmane) 10:08
2. Lauris Streilis (Madliena) 11:40
Sievietes (2000 m): 
1. Anita Čuhnova (Ogre) 9:44
Veterānes (1000 m): 
1. Sniedze Žvagina (Ķeguma nov.) 6:37
Veterāni (1000 m): 
1. Vaclavs Griņevičs (Rembate) 6:15
2. Jānis Kaprālis (Ogre) 6:32
3. Harijs Jaunzems (Ķeguma nov.) 10:43

Ritvara Raita foto

Interesanti, ka pati jaunākā dalībniece – 
ogrēniete Katrīna Momedova bija tikai di-
vus gadus veca, bet vecākajam – ķegumie-
tim Harijam Jaunzemam pēc pāris gadiem 
būs apaļi 90.

Ritvars Raits

NĀC DANCOT!
Saule danci ritināja 

Apaļā kalniņā. 
Joz, māmiņa, man jostiņu, 

Lai es teku pulciņā!
DEJA ir kustību māksla, viena no visvecākajām 

cilvēka prasmēm, kas vienlaikus nav pirmās nepiecie-
šamības prece un tomēr bez tās nevar iztikt ne atse-
višķs indivīds, ne Dievs, ne Saule, ne Pasaule kopumā. 
M. Mellēna ir teikusi: „Dejai ir ļoti daudz izpausmes 
mūsdienu kultūras vidē, taču tradicionālā deja, jeb, 
tā sauktie – danči (arī tautas deja, folkoras deja, et-
nodeja), rada prieku par pašu dejas procesu.” Vērojot 
horeogrāfiski iestudētās skatuves tautiskās dejas, 
izjūtam māksliniecisku baudījumu, vienlaicīgi ap-
jaušot, ka šis dejotprieks nav lemts katram - jo tas ir 
pārāk sarežģīti, pārāk grūti u.t.t. Ar dančiem ir citādi.  
DANČI – neapdarinātas, etnogrāfiskās jeb tradicio-
nālās latviešu, lietuviešu, igauņu un citu kaimiņtautu 
dejas, kas nākušas no 19. gs. vidus – 20. gs. sākuma, ir 
pieejami ikkatram un ikvienam. Dančos otrajā plānā 
paliek nostieptie pirkstgali, līdz milimetram precīzās 
līnijas gatvē, mākslīgais smaids, iestudētās un pārspī-
lētās skatuves kustības... Svarīgs ir tikai pats klātesa-
mības un piedalīšanās process, kā rezultātā rodas 
prieks. Prieks par kopā būšanu, kustības prieks, ener-
ģija, kas rodas visiem kopā dejojot un pāriet no viena 
dejotāja pie nākamā caur smaidu, caur acu skatu, caur 
roku satvērienu, caur kopā izdejotu soli. Tradicionālās 
dejas pašos pamatos ir virzītas uz saskarsmi un ko-
munikāciju kustībā. Pirms simts un divsimts gadiem 
cilvēki sanāca kopā godos, gadskārtās, talkās, atpūtā 
un vienkārši dejoja. Dejoja istabā, pagalmā, pļavā vai 
siena šķūnī – viens no otra mācījās, dalījās, ja neatce-
rējās – izdomāja no jauna. Tā ir komunikācija bez vār-
diem – tikai ar kustību, saskarsmi, mūziku un ritmu.  
Biedrības Dore-V un Brīvo Danču Muzikantu projekts 
„DANČU SKOLA”, savā ziņā, ir projekts tiem, kas baidās 
dejot. Baidās, ka var neizdoties, baidās, ka nepratīs un 
nesapratīs. Tas dos iespēju apgūt un iepazīt vieglākas 
un grūtākas tautas dejas katram pieņemamā tempā. 
Mācīsimies kopā, ja kas neizdosies, apstāsimies, sa-
pratīsim, izrunāsim, lai kopā rastu prieku dejā. Savu 
vietu procesā atradīs arī pieredzējušie dancotāji, 
daloties pieredzē un palīdzot sajust maģisko dan-
ču dzirksti aizvien vairāk jauno dancotāju. Un atkal 
radīsies prieks, par to, ka būs sasniegts cēls mērķis 
– iepazīstināt un aicināt apgūt latviešu, lietuviešu, 
igauņu, baltkrievu un citu tautu tradicionālās dejas, 
veidojot sabiedrības izpratni par tradicionālo deju 
daudzveidību un vērtību mūsdienu kultūras vidē.

Tiekamies Ķeguma Dienas centrā
DANČU SKOLAS

pavasara sesijā – 12.02., 26.02., 
04.03., 18.03., 1.04., 15.04., 29.04.

plkst. 19.00 – 21.00.
Sīkāka informācija:

 www.dore.lv vai 29496869 (Līga), 
28354648 (Dace)

Optikas speciālisti nO Rīgas
aicina iedzīvOtājus 

uz acu veselības dienu!
       23.02.2016. no 10.00 – 17.00

Ķeguma dienas centra telpās, Ķegumā, Liepu alejā 1b
Speciālisti piedāvā:

- BEZMAKSAS REDZES PĀRBAUDI
- Bezmaksas kataraktas diagnostiku
- Acu spiediena mērīšanu ar KEELER aparatūru – 5 EUR (glaukomas 

sākuma diagnostika)
- BRIĻĻU PASŪTĪŠANU UZ VIETAS
- Plašu briļļu ietvaru un briļļu lēcu sortimentu par ļoti labām cenām

Mēs rūpējamies par Jūsu acu veselību!
Obligāta iepriekšēja pierakstīšanās pa tārl.: 28104285



Mūžībā aizgājuši
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts, 
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts, 

Tad dvēsele brīva mūžībā iet, 
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Zenta Kudreņicka (1927)
Vladimirs Kozlovs (1930)

Arvīds Avens (1936)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Ārdurvis:
Metāla no 99 EUR
Koka no 150 EUR
PVC no 200 EUR

Divviru no 290 EUR
Jumtiņi no 80 EUR

www.druvistev.lv
T. 26847347

2016. gada 5. februāris

• Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā. 
Tālrunis: 26182284
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Ja Jums ir nevajadzīgas elektroniskās, 
elektriskās ierīces, medicīniskās 
iekārtas, datortehnika, mēs – SIA 

„Aluminium”, BEZ MAKSAS tās 
utilizēsim, noformējot attiecīgo 

dokumentāciju. BEZ MAKSAS 
atbrauksim, paņemsim, (iz)aizvedīsim 

Jums pieņemamā vietā un laikā.

Līdzjūtība
Paliek balta ziedu taka,

Rudens zelts zem kājām bērts,
Un no dziļās laimes akas
Pasmelt tik, cik atvēlēts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Zentas Kudreņeckas tuviniekiem.

Ķeguma pensionāru biedrība

Tomes tautas nams
organizē braucienu 

uz izrādi
„OTellO” JRT,
lūdzu pieteikties un samaksāt 

līdz 18. februārim. 
Biļešu cena – 10 EUR 

Izbraukšana no Ķeguma 17.20

ĶEGUMA NOVADA
PENSIONĀRU BIEDRĪBA
PAZIŅOJUMS

Pensionāru biedrības valde
paziņo, ka

BIEDRU ATSKAITES UN 
VĒLĒŠANU PILNSAPULCE

notiks 2016. gada 25. februārī
plkst. 13.00 tautas nama zālē.
Aicinām aktīvi piedalīties visus 
biedrus un uzaicinām arī jaunus 

biedrus.

VPII „GaIsMIņa”
PIedāVā darbu

lIetVedeI uz 0,5 slOdzI
lūgums sūtīt cv uz iestādes 

e-pastu: gaismina@kegums.lv 
tālrunis uzziņām – 65038552; 

25421659

BIrZgAleS TAuTAS 
nAMā

7. februārī plkst. 13.00
viesosies baldones amatierteātris

„sudraba nagla” ar 
volfganga kolhazesa un 

ritas zimmeres kriminālkomēdiju

„ZIVS čeTrATā”
Režisore – Zigrīda Ezeriņa 

Scenogrāfs – Andris Grotāns
LOMĀS: 

Rūdolfs – Andris Grotāns 
Šarlote – Inta Vidže (Zaremba) 

Cecīlija – Ļubova Nezine 
Klementīne – Inese Erģe

Ieejas maksa – draudzīgs ziedojums

13. februārī plkst. 22.00
VAlenTīnDIenAS 

DISKoBAlle
Ieejas maksa – 2 EUR

21. februārī plkst. 12.00
tiks demonstrēta

dokumentāla piedzīvojuma filma

„PAZuST lATgAlē”
Ieejas maksa – 1 EUR

Pirmo reizi četri galvenie ekstrēmie sporta veidi apvien-
ojas vienreizējā piedzīvojumā te pat savā dzimtajā zemē. 

Dalībnieki šoreiz izvēlējās netērēt kaudzi naudas, un 
nešķērsot starpvalstu robežas, bet gan palikt Latvijā un 

iepazīt daudz tuvāk zilo ezeru zemi – Latgali.
Tas ir pavisam, kas neredzēts, kad skeitbordisti, 

skrituļslidotāji, MTB un BMX braucēji tiek iesēdināti 
maza izmēra busiņā un uz 12 dienām palaisti savā vaļā. 
Katram no viņiem ir savs stāsts, ko izstāstīt, bet saliekot 
visus kopā, radusies 52 minūšu gara dokumentālā filma, 
kurā tiek izstāstīts neaizmirstams un notikumiem bagāts 
stāsts, kurš ļoti iespējams iedvesmos ikvienu saņemties 

un radīt pašam savu lielo dzīves piedzīvojumu.
Filmas autors – Kaspars Kursišs

Producenti – Gusts Ošmucnieks un Kaspars Alksnis
Filmā piedalās: Nils Jansons, Kaspars Alksnis, 
Gusts Ošmucnieks, Jānis Zālītis, Jānis Melnis, 

Kristaps Reimanis, Dāvis Nesenbergsand, Miks Grantiņš

ToMeS TAuTAS nAMā
6. februārī plkst. 22.00
CASIno BAlle

Aicinām viesus pucēt uzvalkus, smokingus, gludināt baltos 
kreklus un kārtot tauriņus, gludināt kleitas, izņemt no 
seifiem dārglietas un ierasties uz balli, kur jūs izklaidēs 

mūziķu grupa „ImproBand”, kā arī Gunta un Anna.
Ieejas maksa – 3 EUR

Galdiņus rezervēt iepriekš, zvanot uz tālruni 27843230

6. februārī plkst. 12.00
muzejs „rūķi” aicina uz

„meteņdienas jampadraci” 
kopā ar folkloras kopu „Graudi”

Ievingrināsim kājas veiklības spēlēs;
Baudīsim gardu pupiņu zupu un zāļu tēju.

Līdzi ņemsim ragaviņas un labu garastāvokli.
Tālrunis informācijai – 26605359

13. februārī plkst. 17.00
tomes bibliotēkā
sveču mēnesim un 

valentīna dienai veltīts pasākums

„sirds un dvēseles stāsts”
Ar savu sirds un dvēseles stāstu dalīsies 

Danuta, Dzintra un Inese.
Ieeja pasākumā – ar svecīti

ĶeguMA TAuTAS nAMā
5. februārī plkst. 19.00

FIlMA „PAZuST lATgAlē”
Ieejas maksa – 1 EUR

no 8. februāra 
apskatāma lma emeritētā 
profesora arvīda drīzuļa 

IZSTāDe 
„STāSTI BeZ rāMjIeM” 

12. februārī plkst. 21.00
VAlenTīnA DIenAS BAlle

Spēlēs grupa „JES”
Ieejas maksa – 2 EUR

reMBATeS PAKAlPojuMu 
CenTrA TrADīCIju Zālē

12. februārī plkst. 22.00
VAlenTīnA DIenAS BAlle

„karaoke kopā ar rūdolfu”
Ieejas maksa – 1 EUR

27. februārī plkst. 19.00
FIlMA „lAIMeS ForMulA”

Ieejas maksa – 1 EUR

mailto:gaismina@kegums.lv
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