
Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var!

Sveicam visus OKTOBRA jubilārus!
Šī mēneša gaviļnieki:

85 Imants Anģēns

80 Regīna Kuprijanceva
Jāzeps Romanovskis

75
Ruta Kārliete
Vera Kondrašova
Ādolfs Stikāns

70

Staņislavs Čakšs
Andris Elstiņš
Jānis Krūklis
Roberts Krūmiņš
Lidija Leonoviča
Ņina Lorence
Solveiga Niedra
Ludmila Sobole
Uldis-Mārtiņš 
Torsters

65

Dace Kudreņicka
Aivars Liepiņš
Pēteris Narnickis
Alberts Skudra
Jānis Valenburgs
Andris Zadaus

60
Elga Avena
Mārtiņš Bērziņš
Andris Freibergs
Olga Muzikante

55

Vija Bezzubova
Evalds Dakuļs
Māris Kristovskis
Andrejs Lukjanskis
Ivans Ņorba
Vents Vollenbergs

50 

Alda Daudze-
Kārkliņa
Igors Grigorjevs
Larisa Mistyukova
Sarmīte Rezgale
Aigars Rozenbergs
Imants Vītols
Ginta Zālīte
Guntars Zieds

Nr. 11/12 (515/516) 2016. gada 7. oktobrisĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

Cienot iedzīvotāju vēlmes, lūdzam mēnesi iepriekš informēt, 
ja nevēlaties, lai Jūsu vārds tiktu publicēts katra mēneša 
apsveicamo 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. novembrī. Publikācijas ar ilustratīvo 

materiālu lūdzam iesūtīt līdz 
21. oktobrim uz 

e-pastu: avize@kegums.lv 
 

“Ķeguma novada ziņas” var lasīt arī 
tīmeklī www.kegumanovads.lv 

Laulības!
Lai kāzu diena cauri gadu tālēm,
Kā cerība, kā balta bura peld,
Un laimes ceļā, lai tā neizbālē,
Tāpat kā gredzenos dzirkst zelts.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza:

Esi sveicināts, mazulīt! 
Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

Ilzei Skrīverei un Zintim Skrīverim 
meita LĪVA,

Sanitai Mičulei un Jānim Mičulim 
dēls OLIVERS

Lindai Vītiņai un Mārcim Pavlovskim 
dēls MĀRTIŅŠ.

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti jaundzimušie:

Lindai Gudraise meitiņa ODRIJA,
Ingai un Mārim Kozlovskiem 

dēliņš LŪKASS.

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi! 

Ķeguma novada pašvaldība aicina 
novada iedzīvotājus pieteikt 
kandidātus apbalvojumam 
„Ķeguma novada lepnums 2016”

Zita Škrabe un Romāns Trojanovs,

Ruslana Peho un Sandris Āboltiņš.

Sveicam!

cina 

016”
Ja jums ir zināmas personības, kuras 

ar saviem darbiem ir veicinājušas Ķegu-
ma novada attīstību, publicitāti, izaugsmi, 
kuru darbs Ķeguma novada sabiedrības labā 
ir nenovērtējams, kuri uzdrīkstas paveikt 
vairāk nekā no viņa tiek prasīts, Ķeguma 
novada pašvaldība aicina ikvienu novada 
iedzīvotāju līdz 2016. gada 15. oktobrim 
pieteikt kandidātus apbalvojumam „Ķe-
guma novada lepnums 2016”. 

Pieteikumu goda titula saņemšanai var 
nodot Ķeguma novada domē Lāčplēša ielā 

1. Elektroniski pieteikumus var sūtīt pa 
e-pastu: tautasnams@kegums.lv. Iesniegu-
mā jānorāda apbalvojuma pretendenta 
vārds, uzvārds, nodarbošanās, pamato-
jums kandidatūras izvirzīšanai, nopelnu 
un sasniegumu apraksts (plašāka infor-
mācija par pretendentu), kā arī īsa in-
formācija par iesniedzēju (vārds, uzvārds, 
dzīvesvieta, tālrunis, juridiskām personām 
jānorāda uzņēmuma nosaukums, reģistrāci-
jas numurs un juridiskā adrese).
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Ķeguma novada dome
24. augustā

Ievēlēja par Ķeguma novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāju Anitu Lasmani uz laiku līdz 
2021. gada 23. augustam.

Nolēma slēgt zemes nomas līgumu 
ar SIA „Tilts”, par dzīvojamās pilsētiņas 
izvietošanai nepieciešamo zemes gabala, 
Smilšu ielā 8, Ķegumā, daļu 3250 m2 apjomā 
uz laiku līdz 2016. gada 31. oktobrim. 

7.septembrī
Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu 

cenu, pašvaldībai piederošos nekustamos 
īpašumus:
• „Vējarozes-1”, Birzgales pag., kas 

sastāv no zemesgabaliem, platība 3,86 
ha un 26,13 ha, t.sk. mežaudze 10,81 ha, 
par nosacīto cenu 36 652 euro.

• „Vecrājumi”, Birzgales pag., Ķeguma 
nov., kas sastāv no zemesgabala, platība 
5,77 ha, t.sk. mežaudze 5,68 ha, par 
nosacīto cenu 4743 euro.

 Apstiprināja izdevumu tāmes pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem 2016. gadā:

• Ķeguma komercnovirziena vidusskolai 
313 917,50 euro un noteica norēķinu 
maksu par vienu citas pašvaldības 
audzēkni 88,38 euro mēnesī.

• Birzgales pamatskolai 144 934,16 euro 
un noteica norēķinu maksu par vienu 
citas pašvaldības audzēkni 125,81 euro 
mēnesī.

• VPII „Birztaliņai” 133 552,56 euro 
un noteica norēķinu maksu par vienu 
citas pašvaldības audzēkni 222,59 euro 
mēnesī.

• VPII „Gaismiņai” 256 386,10 euro 
un noteica norēķinu maksu par vienu 

citas pašvaldības audzēkni 131,08 euro 
mēnesī.
Atzina izsoli, kurā tika pārdots 

pašvaldības nekustamais īpašums – Ķeguma 
iela 2-6, Rembate, Rembates pag., Ķeguma 
nov., kas sastāv no četru istabu dzīvokļa 
ar kopējo platību 91,3 m2, kopīpašuma 
8803/126325 domājamo daļu no būves, par 
pirkuma maksu 1800 euro, par notikušu. 
Atzina par nosolītāju izsolē M. Tīdemani. 

Nolēma slēgt pirkuma līgumu par 
nekustamā īpašuma „Krūklēni”, Rembates 
pag., Ķeguma nov., atdalāmā nekustamā 
īpašuma „Ceļš Auziņas-Cinaites”, kas 
sastāv no zemes vienības platība 0,57 
ha, iegādi, likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas otrā punktā noteiktās 
autonomās funkcijas vajadzībām – publiska 
rakstura ceļa (ielas) izveidošanai par 
pirkuma maksu 297 euro.

NOVADA DOMES SĒDES

Labas pārvaldības 
saukļi sabiedrības 
informēšanai

ĶEGUMA NOVADA DOME
aicina darbā (uz noteiktu laiku)

SOCIĀLĀ DIENESTA 

VADĪTĀJU.
Pieteikties līdz 2016. gada 14. oktobrim.

Detalizēta informācija par vakanci atrodama vietnē: 
www.keg umanovads.lv

2. Esi atklāts!

Laba pārvaldība nozīmē arī atklātību. Tas nozīmē, ka valsts 
un pašvaldības iestādei pēc savas iniciatīvas vai pēc cilvēka 
lūguma ir pienākums nodrošināt, lai sabiedrībai būtu pieejama 
informācija, kura ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei ir pienākums 
radīt. Piemēram, cilvēkam ir tiesības prasīt informāciju par 
iestādes darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, par iestādes paveiktā 
darba rezultātiem, iestādē nodarbināto personu skaitu, atalgojumu 
u.c. Šādas informācijas sniegšana nodrošina veiksmīgu valsts 
pārvaldes un cilvēku sadarbību un uzlabo labu pārvaldību.

Taču jāatceras, ka iestāde nedrīkst sniegt informāciju par citu 
cilvēku datiem.

Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka, 
ceļā uz Lasītāju kluba izveidi, aicina 

interesentus un potenciālos bibliotēkas lietotājus
• 8. oktobrī plkst. 15.00 uz Z. Mauriņas grāmatas „Baltais 

ceļš: studija par Annu Brigaderi” bibliogrāfi sku grāmatas 
apskatu. (Annai Brigaderei – 155);

• 8. oktobrī plkst. 11.00 uz pārrunām par A. Brigaderes 2016. 
gadā izdoto grāmatu „Sprīdītis” (var nākt visa ģimene);

• 22. oktobrī plkst. 15.00 uz lasījumu/bibliogrāfi sku grāmatas 
apskatu „J. Poruks. Zelta naglas”. (J. Porukam – 145).
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
ĶEGUMĀ

2016.gada 20.jūlijā  
Nr.10/2016 APSTIPRINĀTI

ar Ķeguma novada domes 
2016.gada 20.jūlija lēmumu Nr.221

(sēdes protokols Nr.20,1.§) 

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 15.punktu,
Likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 10.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Ķeguma 

novada pašvaldības nodevu, turpmāk 
tekstā Nodeva, objektus, likmes, 
nodevas maksāšanas kārtību, kā arī 
nodevas maksātāju kategorijas, kuras 
atbrīvotas no nodevu samaksas vai 
kurām piešķirti atvieglojumi.

2. Saistošie noteikumi, turpmāk tekstā 
Noteikumi, attiecināmi uz visu Ķeguma 
novada pašvaldības administratīvo 

teritoriju un ir saistoši visām fi ziskām 
un juridiskām personām, kuras saņem 
būvatļauju vai atzīmi būvatļaujā, 
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma 
kartē par būvniecības ieceres akceptu 
Ķeguma novada pašvaldības Ķeguma 
novada būvvaldē, turpmāk tekstā 
Būvvalde.

3. Nodevas, kas noteiktas ar šiem 
Noteikumiem, tiek ieskaitītas Ķeguma 
novada pašvaldības budžetā.

II. Pašvaldības nodevas maksātāji un 
objekti

4. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu 
maksātāji ir fi ziskās un juridiskās 
personas, kuras normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā saņem būvatļauju vai 
akceptē būvniecības ieceri.

5. Nodevas objekts ir būvatļaujas, kas dod 
tiesības izstrādāt būvprojektu un veikt 
būvniecības darbus Ķeguma novadā, 
izsniegšana, atzīme par būvniecības 
ieceres akceptu Paskaidrojuma rakstā 
vai Apliecinājuma kartē.

6. No Nodevas ir atbrīvotas sekojošas 
personas:
6.1. Valsts pārvaldes institūcijas;
6.2. personas, kuras veic būvniecību 

pašvaldības funkciju nodrošināša-
nai;

6.3. personas ar invaliditāti (I. grupa, 
uzrādot apliecību);

6.4. politiski represētās personas (uzrā-
dot apliecību).

III. Pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu un būvniecības ieceres akceptēšanu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā 
un apliecinājuma kartē, likme

7. Par būvatļaujas izsniegšanu tiek noteiktas sekojošas nodevas:

Nr. 
p. 
k.

Nodevas objekts
Nodevas likme, 
euro fi ziskām 

personām

Nodevas 
likme, euro 
juridiskām 
personām

1. 1-2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas un/vai palīgēkas pie dzīvojamās mājas jaunbūve (II.grupas 
būves)

40,00 60,00

2. 1-2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas un/vai palīgēkas pārbūve/atjaunošana (II.grupas būves) 15,00 30,00

3. Daudzdzīvokļu (3 un vairāk dzīvokļi) dzīvojamās ēkas jaunbūve, pārbūve/atjaunošana
- II.grupas būve
- III.grupas būve

70,00
110,00

70,00
110,00

4. Objekti ar komerciālu raksturu un ražošanas objekti, publiskas būves
- II.grupas publiskas būves
- III.grupas publiskas būves

60,00
80,00

60,00
80,00

5. Lauksaimnieciska rakstura objekti 
- II.grupas būve
- III.grupas būve

15,00
40,00

30,00
60,00

6. Dzīvokļa atjaunošana, pārbūve
- nemainot lietošanas veidu
- mainot lietošanas veidu

15,00
30,00

30,00
50,00

7. Inženiertīklu, t.sk. ielu izbūve, atjaunošana, pārbūve 60,00 60,00

8. Būvniecības ieceres akceptēšana, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā
- I. grupas būves 10,00 15,00

9. Būvniecības ieceres akceptēšana, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē
- I. un II.grupas būves
- III.grupas būves

10,00
20,00

15,00
40,00

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, 
izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
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IV. Pašvaldības nodevas par būvatļauju un būvniecības ieceres akcepta atzīmes paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kartē 
saņemšanu maksāšanas kārtība un kontrole

8. Nodeva 50% apmērā (pirmais maksājums) jāsamaksā, saņemot būvatļauju ar nosacījumiem būvprojekta izstrādei un ar nosacījumiem 
būvdarbu uzsākšanai.

9. Atlikusī Nodevas daļa 50% apmērā (otrais maksājums) jāsamaksā pirms būvprojekta iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto 
projektēšanas nosacījumu izpildi.

10. Ja noteiktajā termiņā būvatļaujā izvirzītie nosacījumi netiek izpildīti vai būvdarbi netiek uzsākti, iekasētā Nodeva (vai tās daļa) 
netiek atmaksāta.

11. Nodeva maksājama Ķeguma novada domes kredītiestādes kontā, norādot maksājuma mērķi: nodeva par būvatļauju, būvobjekta 
adrese.

12. Nodeva tiek ieskaitīta Ķeguma novada pašvaldības budžetā.
13. Uzraudzību par Nodevas saņemšanu veic Būvvaldes darbinieks, kurš personai izsniedz Būvvaldes sagatavoto dokumentu.
14. Kontroli par nodevu iekasēšanas tiesiskumu veic Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors.

Sēdes vadītājs R.Ūzuls
27.07.2016.PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.10/2016
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai 

apliecinājuma kartē”
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu projekts ir sagatavots, lai nodrošinātu pašvaldību nodevu veidu, apmēru 
par būvatļaujas saņemšanu, nodevu maksāšanas kārtību atbilstoši spēkā esošajiem būvniecības 
procesu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

2. Īss projekta satura raksturojums Saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” visas 
būves atkarībā no to apjoma un sarežģītības ir sadalītas 3 grupās. Saskaņā ar 01.01.2010. Ministru 
kabineta noteikumiem „Noteikumi par būvju klasifi kāciju” visas būves ir klasifi cētas atbilstoši 
lietošanas veidam. Spēkā esošie normatīvie akti nosaka atšķirīgu būvniecības procesu dažādu 
grupu un lietošanas veidu būvēm, tajā skaitā būvniecības ieceres akceptēšanu un būvvaldes 
izdotā dokumenta, kas atļauj uzsākt būvdarbus, veidu. Nodevas apmēru paredzēts noteikt atkarībā 
no būves lietošanas veida un būves grupas. Nodevas apmērs nav augsts un salīdzinoši vidēji ir 
zemāks kā citās pašvaldībās noteiktais. Nosakot nodevas apmēru, ievērots princips nesadārdzināt 
būvniecības procesa administratīvos izdevumus un veicināt legālu būvniecību novadā. Šobrīd 
pašvaldībā nav spēkā esošu saistošo noteikumu, kas reglamentētu pašvaldības nodevas par 
būvatļaujas saņemšanu iekasēšanu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu ietekmēs pozitīvi

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Šie saistošie noteikumi būtiski neievieš izmaiņas līdzšinējās administratīvajās procedūrās. 
Nodevu objektu nosaka būvvalde, nodeva samaksājama pirms būvatļaujas saņemšanas vai pirms 
atzīmes par būvniecības ieceri izdarīšanas Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.
kegumanovads.lv 3 darba dienu laikā pēc Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas 
sēdes, kurās šie saistošie noteikumi tiek virzīti apstiprināšanai domes sēdē.

Sēdes vadītājs R.Ūzuls
27.07.2016.

Bērnu un jauniešu darbs Ķeguma novada pašvaldībā
Šī bija jau trešā vasara, kad Ķeguma no-

vada dome iesaistījās Nodarbinātības valsts 
aģentūras (turpmāk – NVA) izsludinātā ak-
tīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinā-
tības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, 
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādēs” (turp-
māk – Pasākums) īstenošanā.

Šoreiz Ķeguma novada pašvaldības 
Skolēnu nodarbinātības pasākumu komisija 
saņēma 57 bērnu un jauniešu iesniegumus. 
Izvērtējot pieteikumus, atteikumu dalībai 
Pasākumā saņēma tie iesniedzēji, kuri nebija 
iesnieguši visus nepieciešamos dokumentus, 
kuru deklarētā dzīvesvieta nebija Ķeguma 
novadā, kuri neiegūst izglītību, un par kuru 
darbu Pasākumā iepriekšējā vasarā neizde-
vās iegūt pozitīvu darba vadītāja atsauksmi.

Šajā vasarā bija izveidotas trīsdesmit čet-

ras darba vietas (katra no tām 20 darba die-
nas) mūsu novadā deklarētajiem bērniem un 
jauniešiem laika periodam no 1. jūnija līdz 
26. augustam. Diemžēl bija jāatsaka vairā-
kiem bērniem un jauniešiem, jo strādāt gri-
bētāju tomēr bija vairāk nekā darba vietu.

Jaunie darbinieki strādāja pieredzējušu 
darba vadītāju pārraudzībā SAC „Senliepas”, 
Ķeguma novada bibliotēkā, VPII „Gaismi-
ņa”, topošajā Ķeguma novada muzejā un 
dārzniecībā Ķegumā, Tomē un Birzgales 
pagastā, veicot savam vecumam atbilstošus 
darba pienākumus un apgūstot jaunas pras-
mes un iemaņas.

Arī nākamajā gadā bērniem un jaunie-
šiem būs iespēja piedalīties Pasākumā, lai 
vasaras brīvlaikā iegūtu darba pieredzi ne 
tikai strādājot pašvaldības piedāvātajās darba 
vietās, bet arī uzņēmumos, kas būs iesnieguši 

pieteikumus bērnu un jauniešu nodarbināša-
nai NVA.

Pasākuma mērķis: veicināt personu ve-
cumā no 15 līdz 20 gadiem, kuras iegūst iz-
glītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs (skolēnu) nodarbinātību 
vasaras brīvlaikā valsts līdzfi nansētās darba 
vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamat-
prasmes, iemaņas un darba pieredzi. NVA 
sniegtais fi nanšu atbalsts darba devējam sko-
lēnu nodarbināšanai:

- dotācija Pasākumā iesaistīto skolēnu 
ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas ap-
mēra par pilnu darba laiku;

- dotācija ikmēneša darba algai darba va-
dītājam, kas strādā ar skolēniem.

Dace Soboļeva, Ķeguma novada 
domes projektu koordinatore
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Sarunas ar domes deputātiem
Šomēnes ar domes deputātu sarunājas 

Ķeguma novada sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Kintija Sparāne. Uz sarunu esmu ai-
cinājusi Jāni Priževoitu. Jānis ir aktīvs, ļoti 
sportisks un kompetents dažādās jomās, un 
jau vairākus gadus popularizē Ķeguma no-
vadu ar MTB velomaratona starpniecību.

Ir aizritējis laiks, pildot deputāta pie-
nākumus šajā sasaukumā. Kā jūtaties de-
putāta amatā? Kā mainījies Jūsu noska-
ņojums/ attieksme? 

Ir pagājuši divi gadi – pildīt deputāta pie-
nākumus sāku 2014. gada rudenī un šī man 
bija pilnīgi jauna pieredze. Bija nepiecie-
šams laiks, lai adaptētos darbam pašvaldībā, 
jo darbības sfēras ir ļoti plašas, un saņemtā 
informācija ir gana apjomīga. Deputāta pie-
nākumi prasa striktu darbu plānošanu, jo tie-
šais darbs un deputāta pienākumi nevar būt 
par traucēkli viens otram.

Nevaru teikt, ka noskaņojums ir optimis-
tisks un arī ne pesimistisks. Risināmie jautā-
jumi ir ļoti dažādi un bieži arī neērti, pieņem-
tie lēmumi ne vienmēr liekas pareizi un man 
pieņemami. Jāatzīst, ka tas gan ir normāli, jo 
man ir tikai mans subjektīvais viedoklis, un 
tādās reizēs, iespējams, noderētu arī visi 15 
viedokļi.

Zinu un esmu pārliecināts, ka ar darbu un 
vēlēšanos strādāt var izdarīt daudzas labas 
lietas. 

Jūsu, kā deputāta, lielākais gandarī-
jums šajā laikā? Lielākā vilšanās?

Ar lielāko vilšanos nebūs grūti, tā ir Ķe-
guma pilsētas komunālā saimniecība, kas 
šobrīd diemžēl nespēj pati patstāvīgi pildīt 
funkcijas. Problēmu neatrisinās regulāri pie-
ņemot lēmumu par fi nansējuma piešķiršanu, 
ir jāatrod risinājums SIA „Ķeguma stars” 
veiksmīgai uzņēmējdarbībai. Šajā sfērā gan 
laikam nevienai pašvaldībai neklājas viegli, 
bet mums tas nākotnē ir jāatrisina.

Gandarījums ir, jo novads attīstās. Izde-
vies atrast fi nansējumu, lai novadā atvērtu 
dienas centrus, Ķegumā rekonstruētu Lie-
pu aleju, Birzgalē labiekārtotu bērnudārzu 
un Rembatē Lielvārdes ielai veiktu virsmas 
apstrādi.

Deputāta darbs ir pietiekoši sarežģīts 
un nogurdinošs, kas ir Jūsu virzītājspēks, 
kas liek turpināt darboties un nepadoties?

Jā, darbs ir atbildīgs, bet neteikšu, ka tas 
ir nogurdinošs. Darbs Ķeguma pašvaldībā 
ir tikai maza daļa no manas darba nedēļas, 
tāpēc labprāt ieplānoju un atlicinu arī laiku 
komitejām un domes sēdēm.

Un, strādājot sava novada labā, pēc mo-
tivācijas tālu nav jāmeklē, jo mērķis jau ir 
mūsu novadu darīt labāku, skaistāku un pie-
ejamāku – ērtāku dzīvošanai.

Jūs darbojaties izglītības, kultūras un 
sporta komitejā, kāpēc izvēlējāties darbo-

ties tieši šajā jomā un tikai vienā komite-
jā?

Noteikti arī gribētu strādāt tautsaimniecī-
bas un fi nanšu komitejās, bet laiks diemžēl 
visam nepietiek. Ikdienā strādāju citā sfērā, 
tāpēc grūti apvienot deputāta darbu ar vēl ko 
paralēli, tāpēc šāds lēmums.

Ja arī būtu laiks, atturētos gan strādāt 
sociālo un veselības jautājumu komitejā, jo 
nejūtos tik kompetents šajā jomā.

Kādām īpašībām, Jūsuprāt, jāpiemīt 
cilvēkam, kurš vēlētos kļūt par deputātu 
pašvaldībā?

Domāju, ka svarīgākais ir būt pārliecinā-
tam novada patriotam ar savu redzējumu par 
lietām, kuras būtu nepieciešams uzlabot un 
mainīt. Un, protams, nepieciešama vēlēšanās 
strādāt un atvēlēt laiku pašvaldībai. 

Kādus darbus esat paveicis novada at-
tīstībai?

Es noteikti neteikšu, ka es viens, ko 
esmu, paveicis. Tā nav, jo viss, kas ir izdarīts 
un sasniegts, ir tikai pateicoties kopīgam ko-
mandas darbam. Strādājot savā saimniecībā 
es varu būt gan idejas autors, gan projektē-
tājs, izpildītājs un arī tās kritiķis, bet, darbo-
joties pašvaldībā, viens cilvēks ir tikai daļa 
no mehānisma, kur, strādājot visiem kopā 
un katram darot savu darbu, tiek sasniegts 
rezultāts.

Kā vērtējat Ķeguma novada pagastu 
iespējas attīstīties? Vai visiem pagastiem 
tiek dotas vienādas iespējas izaugsmei?

Jā, šis ir jautājums par kuru noteikti va-
rētu runāt daudz un plaši – par vienlīdzības 
principiem. Vai tādi tiek ievēroti? Domājot 
par katru pagastu atsevišķi, tad fi nansējums 
tiek investēts katrā no tiem, bet līdzsvars 
gan laikam netiek sasniegts un tādu arī nevar 
iegūt, jo nav iespējams nomērīt, cik sver la-
biekārtots Birzgales bērnudārzs pret rekons-
truētu Liepu aleju Ķegumā! Svarīgi ir just to 
robežu ap kuru ir līdzsvars. Svarīga ir apziņa 
iedzīvotājos, ka par viņiem domā!

Komiteju un domes sēdēs, esmu pama-
nījusi, ka Jums vienmēr ir savs viedoklis, 
kuru nebaidāties paust, kāpēc, Jūsuprāt, 
tas mēdz būt atšķirīgs?

Jā, viedoklis jau ir vienmēr, bet nevien-
mēr es to paužu un publiskoju. Svarīga  jau ir 
informācija no kā veidojas viedoklis.

Kāda ir Jūsu svarīgākā iecere, ko vēla-
ties sasniegt līdz nākamā gada pašvaldību 
vēlēšanām? Un vai domājat kandidēt?

Jautājumu nedaudz pārformulēšu, atbil-
dot, ko šim sasaukumam atlikušajā laikā būtu 
svarīgi sasniegt! Sāpīgākais jautājums Ķegu-
ma pašvaldībā ir noteikti pilsētas komunālā 
saimniecība, kas regulāri tiek dotēta no paš-
valdības budžeta. Un saprotot to, ka ilgtermi-
ņā pozitīvas izmaiņas nav novērojamas, tad 
skaidrs, ka esošā sistēma ir neefektīva un ne-

darbojas. Domāju, svarīgākais būtu izstrādāt 
un pieņemt plānu, pēc kura tālāk strādāt Ķe-
guma komunālajai saimniecībai – respektīvi, 
darbības restrukturizēšana. Tad atbildot uz 
jautājumu, ko vēlētos sasniegt – lai nākama-
jam sasaukumam dienas kārtībā vairs nebūtu 
jāizskata jautājumi par papildus fi nansējuma 
novirzīšanu komunālajai saimniecībai. 

Ja jau pieskārāmies šiem jautājumiem, 
tad uzskatu, ka arī pilsētas saimnieciskie 
jautājumi – sētnieku darbs, zālāju pļaušana, 
lapu grābšana, parku uzturēšana u.t.t. nav 
jautājumi ar kuriem būtu jānodarbojas paš-
valdībai – tas viss būtu jānodod SIA „Ķegu-
ma stars” pārziņā. Vai vēl tālāk skatoties, šos 
darbus izlikt ārpakalpojumā – caur iepirku-
mu izraudzīties uzņēmēju, tad var arī piepra-
sīt kvalitāti un ātrumu. Lielākais pluss tam 
ir, ka uzņēmējs vienmēr domā par efektīvu 
sava uzņēmuma darbību, kas, protams, tālāk 
jau ietekmē un samazina pakalpojuma cenu.

Par to vai nākošajās vēlēšanās piedalī-
ties, kā kandidātam, vai tikai, kā pilsonim 
būs kārtīgi jāapsver, bet izlemšu pēdējā brīdī.

Zinu, ka viens no Jūsu hobijiem ir ri-
teņbraukšana un šogad pat piedalījāties 
Latvijas Olimpiādē. Vai varat lūdzu pa-
stāstīt kā viss aizsākās un kāpēc no dau-
dzajiem sporta veidiem esat izvēlējies tieši 
riteņbraukšanu?

Jā, bija tā iespēja un gods pārstāvēt mūsu 
novadu četrgades pasākumā Latvijas Olim-
piādē Valmierā.

Plāns bija startēt olimpiskajā velokro-
sā un pēc divām dienām šosejas braucienā. 
Nedaudz paskaidrojot, Olimpiskais kross ir 
1,5h brauciens – tehniski nobraucieni, tram-
plīni un fi ziski smagi kāpumi, norises vieta 
– Priekuļu biatlona un slēpošanas centrs, bet 
šosejas brauciens bija 140km grupas brau-
ciens Valmieras novadā. 

Diemžēl mērķi un ambīcijas tika noslā-
pēti jau krosā, kur pierādījās, ka katra kļūda 
un atslābināšanās var maksāt dārgi – kritiens 
un pārrautas pleca saites.

Kā tas viss sākās? Aizsākās viss 2000. 
gadā, kad brālēna ieinteresēts aizbraucu uz 
savu pirmo maratonu Siguldā – šobrīd sapro-
tot un zinot to, tad skaidrs, ka tā bija kļūdai-
na izvēle – Siguldā vieglas trases nav. Pēc tā 
brauciena man vajadzēja gadu, lai saprastu 
vai tiešām es gribu vēlreiz mēģināt. 

Kopš tā laika līdz 2012. gadam mērķi 
un ambīcijas tika stādīti arvien augstāki, bet 
šobrīd es to pieņemu, kā savu brīvā laika ho-
biju, bet latiņu zemāk neesmu nolaidis – tas 
nav tik vienkārši. Joprojām tam tiek ziedots 
ļoti daudz brīvā laika. No vēstures un fi lozo-
fi skās puses, vēlme sacensties un pašaplieci-
nāties vīrietī ir jau no dabas.

Paldies par sarunu, lai viss izdodas! 
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AIZVADĪTS SĒŅOŠANAS ČEMPIONĀTS!
Jau tradicionāli otrajā septembra sestdienā pie Tomes pagasta 

Ratu kalna pulcējās vairāki desmiti sēņotāji, lai piedalītos 
Sēņošanas čempionātā.

Šogad čempionātā piedalījās 15 komandas un kopā 50 sēņotāji. 
Pusotras stundas garumā visi sēņotāji salasīja 42,69 kg sēņu.

Pirmās vietas par kopējo komandas salasīto sēņu svaru ieguva:
1. vieta – komanda „Māsas” (Rasma, Gunita, Rūta un Zanda 

Kuriņas), kopā salasot 8,46 kg.
2. vieta – komanda „Sēņu ķirurgi” (Vladimirs Samohins, 

Marija Sprukule, Aina Zagorska, Māra Andersone), kopā salasot 
6,68 kg.

3. vieta – komanda „Meža fi ltrētāji” (Edgars Pilders, Velta 
Grumolde, Viktorija Grumolde, Ainārs Grumolds), kopā salasot 
5,075 kg.

Pirmās vietas par individuālo salasīto sēņu svaru:
1. vieta – Rūta Kuriņa 2,94 kg,
2. vieta – Zanda Kuriņa 2,53 kg,
3. vieta – Aina Zagorska 2,13 kg.
Titulu „Atraktīvākā un interesantāk noformētā komanda” šogad 

ieguva „Iemaldījušies” (Iveta Alksne-Butkus, Anita Alksne, Aiga 
Zeltiņa, Elīna Eižvertiņa). Dāmas izskatījās pēc meža sēnītēm, jo 
bija tērptas košos, krāsainos apģērbos ar skaistām cepurītēm, kas 
atgādināja sēnītes. 

Jāpiemin arī „Sēņu ķirurgi”, kuri izskatījās kā ārsti, „Meža 
fejas”, kas bija tērptas gaišos, kuplos bruncīšos, „Grizli lāči”, kuri 
bija padomājuši par lāčiem līdzīgu izskatu, kā arī ar savu izskatu 
izcēlās komanda „Bruņinieks un draugi”, kuri sēņoja bruņinieku 
formai līdzīgos tērpos.

Šogad lielāko un visinteresantāko sēni atrada Elīna Eižvertiņa, 
otrajā vietā atstājot Veltu Grumoldi, un trešajā – komandu „Vecās 
bekas”.

Šī gada Sēņošanas čempionāts bija veltīts Tēvu dienai, un par 
aktīvāko tēti kļuva Kristaps Selga, savukārt par jaunāko sēņotāju 
tika atzīta Lizolete Selga. Aktīvi tēti bija arī Ervīns Reinverts un 
Artūrs Ābols. 

Kā jau katru gadu, visus sēņotājus priecēja garda, silta zupa, 
kuru kā allaž bija gatavojušas Ķeguma tautas nama dāmas – 
Mārīte un Baiba.

Kintija Sparāne, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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TOMES SPORTA SPĒLES
Otrajā septembra sestdienā tika aizvadītas trešās Tomes sporta 

spēles „Ceļojošais kauss III”.
Visas saulainās dienas garumā Tomē pulcējās vairāki desmiti 

sportistu, līdzjutēju un atbalstītāju. Kā jau ierasts, ikgadējās 
sporta spēles rīkoja biedrība „Tomes attīstībai”, kas šogad bija 
parūpējusies par ierastajām sporta aktivitātēm – futbolu, kroketu 
un volejbolu – kā arī par līdz šim vēl nebijušām disciplīnām, 
piemēram, virves vilkšanu un kāpšanu baļķī.

Sporta spēlēs atpūsties bija iespēja arī pašiem mazākajiem 
līdzjutējiem, jo biedrība „Tomes attīstībai” bija parūpējusies par 
lielu piepūšamo lauvu, kurā varēja lēkāt un spēlēties.

Šogad futbolā piedalījās 6 komandas, no kurām godalgotās 
vietas ieguva:

1. vieta – Lielvārdes „Kāda starpība” (Alvils Kļaviņš, Kristaps 
Deksnis, Igors Ushopovs, Elvijs Pinka, Matīss Bērziņš, Aivis 
Jonikāns, Linards Griķis),

2. vieta – Baldones „Viktors” (Mārtiņš Baušs, Edgars Alainis, 
Ēriks Strautiņš, Ričards Jakuška, Artūrs Alainis, Dmitrijs 
Mihailovs),

3. vieta – apvienotā „Svensk Infrastruktur” (Mārtiņš Jonikāns, 
Toms Kurpnieks, Artūrs Kurpnieks, Sandis Mihailovskis, Ralfs 
Jonikāns, Edijs Veidemanis, Jānis Strazdiņš, Reinis Bečs).

Pludmales volejbolā piedalījās 12 komandas, no kurām 
godalgotās vietas ieguva:

1. vieta – Ropažu „Laura domā” (Gints Gainens, Māris 
Viļkins, Laura Lapiņa),

2. vieta – Tīnūžu „Bērziņ Kuģu Vāvere” (Mārcis Bērziņš, 
Vents Vēverbrants, Gunita Kuģe),

3. vieta – Ķeguma „Gardais Litrs” (Anna Duncīte-Ofmane, 
Jurģis Birznieks, Kristaps Plotnieks).

Kroketā vīriešiem godalgotās vietas ieguva:
1. vieta – Kārlis Tarvids,
2. vieta – Jānis Štekels,
3. vieta – Roberts Zemnieks.
Kroketā sievietēm godalgotās vietas ieguva:
1. vieta – Gunta Bergmane,
2. vieta – Zane Zemniece,
3. vieta – Liene Vīksna.
Savukārt virves vilkšanā, stiprākās šogad bija komandas: 
1. vieta – „Jauktais vīriešu koris”,
2. vieta – „Hamis”,
3. vieta – „Boņuks un draugi”.
Baļķī kāpt iniciatīvu izrādīja divi vīrieši, taču rekordātrumā – 9 

sekundēs – uzkāpt izdevās Mārcim Bērziņam. 
Sporta spēļu galvenā organizatore Anna Duncīte-Ofmane 

lielu paldies vēlas teikt: „Pif Paf” peintbola parkam, personīgi – 
Kristapam Rūdem, SIA „Rubeņi”, personīgi – Jurim, SIA „Fazer”, 
personīgi – Zanei Sauvai, SIA „Aldi”, personīgi – Initai, Ķeguma 
novada domei, Tomes pagasta pārvaldei, personīgi – Ilonai 
Ofmanei, „Egmont Publishing”, personīgi – Kristīnei Ķīsei, 
Ceptuvei „Imanta”, personīgi – Anitai, Lielvārdes sporta centram, 
personīgi – Aināram Puķītim,  Karolīnai Matrosovai,  Rihardam 
Puriņam, Kintijai Sparānei,  Sandrai Cakulei, SIA „Bajāri”,  
Viesturam Teicānam,  Ilmāram Zemniekam, Aivaram Lūsim,  
BIOR Tomes zivjaudzētavai, personīgi – Ivaram Putviķim,  SIA 
„Debesu bļodai”. 

Liels paldies arī Tomes jauniešiem un, protams, vislielākais 
paldies biedrības „Tomes attīstībai” aktīvistiem: Guntai Bergmanei, 
Gundaram Simansonam, Laurim Kuriņam, Laurim Zdanovskim, 
Anetei Kļaviņai, Andrim Sproģim, Ērikam Geižinam, Oskaram 
Pārpucim un Mārtiņam Siliņam.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Ar vikingu laivu pa Daugavu

Ķeguma jauniešu koris „Lins” XIV koru saietā Meņģeļos

Vēl izmantojot silto un skaisto laiku, 
Ķeguma novada nūjotāju grupa organizēja 
braucienu ar personīgo transportu uz 
Liepkalniem. Brauciens ar buru liellaivu 
„Lāčplēsis” pa Daugavu 20 senioriem, 
ekskursijas dalībniekiem, bija jauks. 

Brauciens stundas garumā notika pa 
Daugavas plašumiem un līcīšiem: Oliņkalns, 

Sēlpils pilskalns, Daugavas dolomīta krasti. 
Liellaivas kapteiņa interesantais stāstījums 
bija papildināts ar personīgo redzējumu un 
mūsdienu dzīvi Daugavas krastā. Varējām 
iztēloties kā izskatījās Oliņkalns, kā kalnā 
izslējusies muižnieku pils, un kā pašreiz ir 
sakopti Daugavas krasti. 

Daugavas dolomīta stāvkrasts bija laba 
treniņu vieta klinšu kāpējiem, jo augstums 
sniedzās līdz 25 metriem. Jaukais laiks 
un interesantais kapteiņa stāstījums, 
izbraukumā deva patīkamu noskaņu 
turpmākajām rudens dienām. 

Dagnija Berķe

Ķeguma jauniešu koris „Lins” savu jauno sezonu, kā jau 
ierasts, iesāk aktīvi un, protams, ar dziesmām – 2016. gada 17. 
septembrī norisinājās XIV koru saiets Meņģeļos Ērgļu novadā – 
Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā „Meņģeļi” par godu Jurjānu 
Andrejam – 160, kurā piedalījāmies arī mēs – Ķeguma jauniešu 
koris „Lins”.

Jau pats agrais sestdienas rīts bija darbīgs un ar labu 
noskaņojumu. Viss iesākās jau plkst. 11.00, kad norisinājās 
garīgās mūzikas koncerts Ērgļu luterāņu baznīcā, ko mums arī bija 
iespēja apmeklēt. Šajā koncertā uzstājās Carnikavas kamerkoris 
„Vēja balss”, Garkalnes novada jauktais koris „Pa saulei” un 
Rīgas Stradiņa universitātes jauktais koris „Rīga”. Koncerts bija 
ļoti skanīgs un skaists.

Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā „Meņģeļi” tika uzausts 
arī skaists zirnekļu tīkls, ko papildināja katra kolektīva 
pašsagatavotais zirneklis – mūsu zirneklis, kā jau ierasts, bija lina 
ietērpā. Pašās beigās viss tīkls bija pilns, kas kopēju skatu radīja 
ļoti skaistu un interesantu.

Pēcpusdienā plkst. 17.00 jau sākās ilgi gaidītais svētku 
koncerts, kurā piedalījās Latvijas sieviešu, vīru un jauktie kori, 
Ērgļu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rūdolfs” un 

pūtēju orķestris P. Leiboma vadībā. Pasākumu vadīja un par labu 
noskaņojumu rūpējās Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks. Pēc 
koncerta sekoja kopīga fotografēšanās, dejas un kopā būšanas 
laiks. 

Vēlamies teikt milzīgu paldies Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolai un direktora vietniecei Sandrai Bērziņai par 
palīdzēšanu ar tautas tērpiem, lai koncertā mēs izskatītos pēc 
iespējas skaistāk, Ķeguma novada domei par mums piešķirto 
transportu, Ķeguma novada kultūras un sporta pārvaldes vadītājai 
Dacei Māliņai par palīdzēšanu organizatoriskos jautājumos, un, 
protams, liels paldies mūsu šoferītim Jānim Juškānam, kurš mūs 
vienmēr sagaida ar smaidu, par aizvešanu un atvešanu, un kopā 
būšanu ar mums. 

Tas ir vēl tikai sezonas sākums, tāpēc steidzam tik atgādināt, 
ka jauno dalībnieku uzņemšanu mums norisinās visu gadu, 
tāpēc nāc droši un pievienojies mums otrdienās plkst. 19.00 
– 21.30 un sestdienās no plkst. 11.00 – 14.00 Ķeguma tautas 
namā. Ņem līdzi draugus, kaimiņus, radus un esi viens no mūsu 
draudzīgā kolektīva! Uz tikšanos mēģinājumos un koncertos! 

ĶJK „Lins”

Bēgu dienu, bēgu nakti,
Laimas likta neizbēgu;
Kādu mūžu Laima lika,
Tādu mūžu dzīvojam...

Skan tautas dziesma, un mēs dejojam šīs 
dziesmas pavadījumā. Kādu mūžu Laima 
lika... Lai ko arī Laima ir nolikusi katram 
no mums atsevišķi, tomēr viena lieta mums 
ir kopīga. Tā ir mīlestība uz deju. 

Kā nemanot ir paskrējušas jau četras 
sezonas kopš nodibinājies SDK „Ķegums”. 
Šķiet, ka nupat, nupat mēs sanācām skvēriņā 
pie tautas nama un lēmām par jauna deju 
kolektīva dibināšanu. 

Sezonu iesākām ar divu dienu ceļojumu 
uz Lietuvu. Tuvāk iepazinām viens otru ne 
tikai dejojot, bet arī atpūšoties ceļojumā. 
Arī šī sezona ir aizvadīta raitā deju ritmā. 
Aizvadīts pašdarbnieku vakars Birzgalē, 
janvārī paši sarīkojām „Ķekatnieku 
sadanci” ar vieskolektīvu piedalīšanos un 
izdancojām „Balto puteni” Suntažos pie 
SDK „Suncele”. Ādažu kultūras namā 
piedalījāmies SDK „Dēka” koncertā, 
dejojām Salaspilī pie Rīgavas. Ciemojāmies 
Lēdmanē viņu lielajai dzimšanas dienai 
veltītajā koncertā, bijām ielūgti un 
nodejojām divas dejas pie Tīnūžu VPDK 

„Pavards” viņu dzimšanas dienas ballītē. Tā 
mēģinājumos un koncertējot laiks paskrēja 
nemanot. 

Pienāca aprīļa pēdējā sestdiena un Ogres 
apriņķa deju kolektīvu skate. Mums skatē 
– augstākās pakāpes diploms. Ķeguma 
novada svētkos izdejojām savas jaunākas 
dejas.

Uzsākot jauno, nu jau piekto, sezonu ir 
jāsāk domāt par Latvijas valsts pastāvēšanas 
simtajai gadskārtai veltītajiem pasākumiem 
2018. gadā, tajā skaitā nākamajiem 
Dziesmu un Deju svētkiem. Šajā nolūkā 
21. septembrī pie mums viesojās viens no 
nākamo deju svētku virsvadītājiem Jānis 
Purviņš, kurš mums ne tikai pastāstīja 

par jauno ieceri lielajam deju svētku 
koncertam, bet arī iemācīja deju „Pušķo 
māte savu meitu” viņa paša horeogrāfi jā. 
Šī deja ir iekļauta 2018. gada deju svētku 
programmā.

 Pateicamies Ķeguma novada domei 
par materiālo atbalstu un transporta 
pakalpojumiem visas sezonas garumā. 
Kā arī sirsnīgs paldies Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolai par telpām 
„Ķekatnieku sadanča” koncertam. Visiem, 
visiem, kam tuva ir tautas deja, un kuri 
neliedz savu atbalstu, mūsu vissirsnīgākais 
paldies. Deja tā ir mūsu mūža neatņemama 
sastāvdaļa, ko nolikusi Laima. Aicinām arī 
jaunus dejotājus pievienoties mūsu pulkam!

Kādu mūžu Laima lika...

Alda Bērziņa, SDK Ķegums dejotāja 
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Sakopta viena no Lindes parka alejām
Biedrība „Lindes parka atbalstam”, 

piedaloties Ķeguma novada izsludinātajā 
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursā, īstenojusi projektu „Lindes parka 
alejas sakopšana”.  

Projekta ietvaros veikta 2015. gada 
vētras bojāto koku sakopšana, slimo koku 
izzāģēšana, likvidēti sausie un bīstamie zari, 
kas apdraudēja parka apmeklētājus vienā 
no Lindes parka alejām, kuru visvairāk 
iecienījuši gan bērni, gan pieaugušie 
dažādām fi ziskām aktivitātēm.

Sakopšanas darbus jūlija beigās veica 
IK „Qvercus”, darba gaitā tika nozāģēti 5 
bīstami koki, sakopti 28 alejas koki, kā arī 
izveidoti šo koku vainagi. Darbi tika veikti, 
izmantojot pacēlājmehānismu „Dino”, kas 
nodrošina darbus līdz 26 m augstumam. 
Projekta kopējās izmaksas – 749,96 EUR.

Lindes parkā ir vēl vairākas alejas. Koki 
šajās alejās ir ļoti veci, līdz ar to ir daudz 
sausu un bīstamu zaru, kas apdraud parka 
apmeklētājus un transportlīdzekļus. Katra 
vētra nodara postu vecajiem kokiem. Šo 
koku eksistencei un zaļās rotas saglabāšanai 
ir nepieciešama palīdzība, tāpēc mums – 
biedrībai „Lindes parka atbalstam” – ir 
svarīgi iesaistīties un palīdzēt. Paldies, 
novada pašvaldībai par atbalstu!

Ilona Sniedze, projekta vadītāja, 
biedrība „Lindes parka atbalstam” 

Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 

projektu konkursa ietvaros daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas iekšpagalmā Skolas ielā 
11, Ķegumā, īstenots projekts „Bērnu rotaļu 
laukuma atjaunošanai. Projekta izmaksas ir 
750 eiro.

Rīkojot vairākas talkas, kurās 
piedalījušies apkārtnē esošo daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotāji, labiekārtots daudzdzīvokļu 
mājas pagalms, radīta sakopta, draudzīga 
vide bērniem, atjaunotas taciņas, kuras 
gadu gaitā bija aizaugušas. Izmantojot 
personīgos transportlīdzekļus, laukums 
atbrīvots no nezālēm un vecās zemes. Tāpat 
izzāģēti arī vecie krūmi, izceltas krūmu 
saknes, izgatavota un uzstādīta smilšu kaste 
ar vāku un četri atpūtas soliņi, smilšu kastē 
atvestas jaunas smiltis. Bērnus tagad priecē 
arī jaunas šūpoles. Sakoptajā teritorijā 
iesēta zāle.

Paldies vietējiem Ķeguma uzņēmējiem 
un iedzīvotājiem, kuri atbalstīja projekta 
nepieciešamību un  iesaistījās tā īstenošanā!

Sanita Čodore

Šahs – tā ir vairāk nekā spēle
Šahs ir vairāk nekā tikai spēle – tas 

attīsta prāta spējas, trenē atmiņu un veicina 
radošu domāšanu, spējas saprātīgi riskēt un 
pieņemt lēmumus, izvērtējot iespējamās 
sekas. Šahā, tāpat kā dzīvē, ir nepieciešama 
prasme īstajā brīdi pafantazēt, iztēloties 
vēlamo rezultātu. Spēlē var sacensties ar 
dažāda vecuma draugiem un radiniekiem.

Kopš pavasara, ceturtdienu 
pēcpusdienās, Birzgales tautas namā 
pulcējas šaha biedru pulciņš. Visus šos 
aktīvos cilvēkus kopā vieno prāta spēle 
šahs, bet, lai varētu šo spēli apgūt, ir 
nepieciešami šaha galdiņi un pulksteņi. 

Realizējot iedzīvotāju iniciatīvas 
projektu „Prāta spēle – šahs”, tika iegādāti 
divi kvalitatīvi spēles galdiņi un divi 
elektroniskie pulksteņi. 

Šaha biedru grupai var pievienoties 
ikviens pagasta iedzīvotājs, arī bērni 
no 6 gadu vecuma. Nodarbības notiek 
ceturtdienās plkst. 16.00, Birzgales tautas 
nama telpās. Nāc un apgūsti interesanto 
prāta spēli!

Iveta Freimane, projekta īstenotāja 

Senioru deju kolektīvs iegādājies
vējjakas

Ķeguma senioru deju kolektīvs 
(SDK) „Ķegums”, iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursa ietvaros, 
realizējis projektu „Ķeguma novads 
pavasarī”. Projekta kopējās izmaksas – 
472.99 EUR. Piešķirtie līdzekļi izlietoti 
tikai projektā paredzētajiem mērķiem.

Kolektīvs 2016. gadā ir piedalījies 
kultūras pasākumos dažādās Latvijas 
pilsētās un sācis gatavoties XXVI 
Vispārējiem Latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkiem. Cēsu festivālā „Ķegums” 
dejoja kopā ar dažādu valstu tautas deju 
kolektīviem un vakarā gāja „lukturīšu 
gājienā”. Pasākumi notika divu dienu 
garumā un vēlās vakara stundās. Senioru 
deju kolektīvs ir ieguvis atpazīstamību 
un turpina popularizēt Ķeguma novadu 
Latvijā. 

Liels paldies Ķeguma novada domei 
par sniegto atbalstu līdzfi nansējumā!

Ķeguma senioru deju kolektīvs 
„Ķegums”

Sajūtu takas atklāšana 1. septembrī
Sākot ar 1. septembri, birzgaliešiem 

un viesiem ir iespēja izbaudīt aizraujošu 
atrakciju – staigāt basām kājām pa dažāda 
veida segumiem.

Laukumā aiz tautas nama tika atklāta 
„Sajūtu taka”, kas ir biedrības „JADARA” 
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
realizētais projekts.

Sajūtu takas apmeklētāji kopumā 
varēja izbaudīt 14 dažādas sajūtas, ejot 
pa oļiem, keramzīta gabaliņiem, skujām, 
šķeldu, dolomīta šķembām, egļu un priežu 
čiekuriem, smiltīm, mulču, koka ripām, 
dēlīšiem un baļķi, zālīti un sūnām. 

Sajūtu taka sniedz vairākus ieguvumus 
– tā ir ne tikai labs laika pavadīšanas veids 
brīvā dabā, bet arī reāla pēdu masāža. 
Mediķi apgalvo, ka uz pēdām atrodas vairāk 
nekā 70 tūkstoši nervu galu. Cilvēka pēda 
ir kā miniatūra ķermeņa karte. Refl ektorie 
punkti ir savienoti ar noteiktiem orgāniem, 
dziedzeriem un audiem, tādēļ masāža 
paātrina venozo asiņu un limfas atteci, kas 
uzlabo asinsriti un līdz ar to dažādu mūsu 
ķermeņa daļu apgādi ar skābekli un barības 
vielām.

Baskāju taka ir pieejama no agra rīta 
līdz tumsai, tomēr ieteicams to izstaigāt 
pa dienu, jo vakarā masāžas efekts var 
būt tik spēcīgs, ka neļaus aizmigt. Arī par 
drošību jāpadomā, nogāze ir slidena un 
tumša, tuvojas rudens, un tumšais laiks būs 
arvien garāks. Ceram, ka mūsu realizētais 
projekts būs ieguvums visiem, ar pozitīvām 
un jaunām emocijām pavadīts brīvais laiks, 
dziļās muskulatūras treniņš, līdzsvara 
nostiprināšana un jauki pavadīts brīdis kopā 
ar ģimeni, draugiem vai vienatnē. Kāds 
mazs zēns, takas atklāšanā, to nosauca par 
Sajūsmu taku. Lai viņa vārdi piepildās!

Inta Pastare, sabiedriskā labuma 
biedrība „JADARA”

Realizētie projekti Tomes dienas centrā
Tomes dienas centrā realizēti divi 

iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekti – 
„Galda spēļu iegāde Tomes dienas centram” 
un „Svarcelšanas sola ar statīvu taisnā svaru 
stieņa un hanteļu iegāde Tomes dienas 
centram”.

Līdz šim dienas centrā bija tikai dažas 
pašu sagādātās galda spēles un šajā gadā 
iegādātais novusa galds. Lai iegādātos 
jaunas galda spēles, tapa šis projekts. 
Vispirms uzzinājām, kādas spēles bērni 
vēlētos spēlēt. Jūlijā tika pasūtītas – kāršu 
spēle „Uno”, „Monopols”, „Scrabble”, 
„Labirints”, „Alias” un „Krievu loto”. Kopā 
ar piegādi tika izlietoti 110,64 EUR.

Īstenoti vairāki Ķeguma novada iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projekti
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Bērni un jaunieši vasaras brīvlaikā, 
apmeklējot dienas centru, labprāt spēlēja 
šīs galda spēles.

Jau 2015. gadā dienas centra trenažieru 
zāle tika papildināta ar komplekso 
trenažieri. Šogad nolēmām rakstīt projektu, 
lai varētu iegādāties svarcelšanas solu, svaru 
stieņa komplektu – 90kg, divas saliekamās 
hanteles un gumijas paklāju.

Jūlijā pasūtīju divas saliekamās 
hanteles (katra 15 kg smaga) 
un svara stieņa komplektu – 
90 kg, bet pasūtījām solu ar stieņa turētāju 
„Marbo MS-L106” un „Kettler” grīdas 
segumu 220x110cm zem trenažiera. Kopā 
šim projektam tika izlietoti 435 EUR.

Tomes dienas centra trenažieru – 
aerobikas zāle tagad ir nokomplektēta 
pilnībā. It īpaši gaidām kungus, kas vienmēr 
aizbildinās, ka pie mums vīriešiem nav ko 
darīt.

Tomes dienas centra darba laiks: 
Pirmdiena 13.00 – 18.00
Otrdiena – piektdiena 13.00 – 21.00
Sestdiena 12.00 – 18.00

Viens trenažieru zāles apmeklējums 
(1,5 stunda) maksā 1,50 EUR.

Ilona Ofmane, Tomes pagasta 
pārvaldniece

Nojumes izveide Tomē
Projektu sākām realizēt 7. augustā, kad 

iepirkām nepieciešamās lietas nojumes 
pamatu izbūvei. Nākamajā svētdienā ar 
brīvprātīgajiem palīgiem tika iebetonēti 
pamati un ar nivelieri izstādīti enkuru bloki 
koka statņiem.

28. augustā tikāmies atkal un notika 
karkasa izbūves un jumta seguma 
ieklāšanas darbi. Kā arī tika izveidots galds 
ar krēsliem zem nojumes, kur iespējams 
apsēsties un pavērot Tomes pamatskolas 
apkārtni. Jāsaka liels paldies biedrības 
„Tomes attīstībai” labajiem draugiem, kuri 
palīdzēja ar darba rokām, jo darbi noritēja 
pat pēc saules rieta, lai gan nākamajā dienā 
lielākajai daļai bija jauna darba nedēļa.

Ar šo projektu esam īstenojuši mērķi, 
izveidot nojumi, ko izmanto cilvēki, kuriem 
patīk aktīvi atpūsties, kā arī tie, kuri mērojot 
ceļu caur Tomi, grib piesēst un ievilkt elpu.

Nojumes lietderību varēja redzēt Tomes 
sporta spēlēs, kas bija plaši apmeklētas. 
Tika dzirdētas uzslavas, ka ir padomāts 
par šādu galdu un nojumi netālu no sporta 
laukumiem, kur iespējams paslēpties no 
lietus, vai no saules stariem, lai nepārkarstu.

Projektā saņemtā nauda tika izlietota 
nojumes materiālu, stiprinājumu iegādei, 
kā arī nepieciešamo instrumentu nomai, 

pamatu betonēšanai, kokmateriāliem un 
citiem būtiskiem darbiem. 

Publicitāte ir iemūžināta fotogrāfi jās 
un par to ir iespējams lasīt interneta 
vietnēs www.kegumanovads.lv un www.
ogresbalss.lv, kur fotogrāfi  Kintija un 
Rihards ir ievietojuši vairākas fotogrāfi jas. 
Publicitāte arī tika veikta interneta portālā 
facebook.com ar atslēgas vārdiem (#Tomes 
attīstībai). 

Ļoti ceram, ka cilvēki pieklājīgi 
izmantos izveidoto nojumi, kā arī galdu ar 
soliem, lai varam visi priecāties par to, ka 
palēnām sakārtojas apkārtne mums apkārt, 
un, ka ir jaunieši, kuri ir atsaucīgi un nāk 
palīdzēt!

Lielu paldies vēlamies teikt Ķeguma 
novada domei, kura uzticējās biedrībai 
„Tomes attīstībai” un deva iespēju paveikt 
šo darbu ar projekta starpniecību.

Protams, lielu paldies vēlos teikt 
vietējiem uzņēmējiem SIA „REWI”, kas īsā 
laika posmā varēja sagatavot pasūtījumu.

Kā arī lielu paldies visiem 
brīvprātīgajiem, kuri iesaistījās projekta 
tapšanā!

Lauris Kuriņš, biedrības „Tomes 
attīstībai” dalībnieks

Ķeguma dienas centrs aicina apmeklēt lektores Lolitas Šelvahas 
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un Uzturmācības speciālistes, 

pavārgrāmatu autores: „Ēdieni Latvijā”, „Tradicionālie latviešu 
ēdieni”, „FastFood ēdieni”, „Gatavo pats” u.c.

Kulinārijas un uzturmācības kursu ciklu.
2. nodarbības tēma: 

Salātu „centrifūga”.
Klasiskie salāti, salātu lapas (kādiem salātiem piemērotas), 

mērces, kaltētie tomāti, olīveļļa, balzāmetiķis, u.c. 
Nodarbības sākums 8. oktobrī plkst. 15.00 Ķeguma dienas 

centrā.   
Maksa par vienu nodarbību – 4 EUR.

Sīkāka informācija interesentiem pieejama Ķeguma dienas 
centrā, vai zvanot pa tālruni – 20233728.

 Nenokavē, piesakies, jo vietu skaits ir ierobežots!

Kursu cikls organizēts Ķeguma novada iedzīvotāju iniciatīvas 
projekta ietvaros ar pašvaldības fi nansiālu atbalstu.

Birzgales tautas nams
4. novembrī organizē

braucienu uz koncertu Ogrē

„MANAS TAUTAS LIKTEŅDZIESMAS”

Latvijas svētkos – atkal jauna koncertprogramma.
 

Kā ik gadu, arī šoreiz tā būs emocionāli skaista 
un muzikāli neaizmirstama satikšanās ar lieliskajiem 
dziedātājiem Andri Ērgli, Anmary, Daini Skuteli, Antru 
Stafecku, Normundu Zušu, Uģi Rozi, Oranžo meiteņu trio Anitu 
Levšu, Olgu Stupiņu, Intu Gudovsku  un Jubilejas orķestri 
Jāņa Strazda vadībā, izdziedot Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna, 
Zigmara Liepiņa, Raimonda Paula, Ulda Marhilēviča, Mārtiņa 
Brauna, Alberta Legzdiņa, Jura Kulakova, Nika Matvejeva, 
Ērika Ķiģeļau.c. komponistu melodijas.

Biļetes cena – 12 EUR. 
Biļetes rezervēt un apmaksāt līdz 9. oktobrim. 

Kontakttālrunis: 29424612

11. novembrī – Lāčplēša dienā Ķeguma novada kultūras 
pārvalde organizē braucienu uz Rīgu. Tiks apmeklēts kara 

muzejs un 11. novembra krastmalā noliktas svecītes.
Braucienam var pieteikties līdz 8. novembrim, zvanot pa 

tālruni – 27843230 (Sarmītei Pugačai).
Izbraukšana no Ķeguma plkst.  17.00.

Dalība – bezmaksas.
Līdzi ņemsim svecītes.

Ķeguma novada kultūras pārvalde organizē braucienus 
uz divām Latvijas Nacionālā teātra izrādēm.

26. novembrī notiks izrāde „Šis bērns”.
Biļešu cena – 15 EUR. Samaksa par transportu – 5,50 EUR.
Izbraukšana no Ķeguma plkst. 17.00. Pieteikties un samaksāt 

var līdz 28. oktobrim, zvanot – 27843230.

4. novembrī notiks izrāde „Sieviete”.
Biļešu cena – 6 un 8 EUR. Samaksa par transportu – 5 EUR.
Izbraukšana no Ķeguma plkst. 17.30. Pieteikties un samaksāt 

var līdz 7. oktobrim, zvanot – 27843230.
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Jātnieku Sporta Klubs „Zelta Pakavs” sacensībās

Ķeguma novada dambretisti – pussoli no pjedestāla

NOVADA SPORTA ZIŅAS

Ar Eiropas Savienības projekta līdzfi nansējumu, atjaunojot 
vecās saimniecības ēkas, darbnīcas un sporta zāli, Birzgalē tika 
izveidots jāšanas sporta centrs. Tajā var trenēties, doties izjādēs, 
vai arī vienkārši baudīt zirgu sabiedrību gan pieaugušie, gan bērni. 
Šeit ir gaidīts jebkurš un jebkādā vecumā! 

Kopš sporta centra izveides rosība noris katru dienu. Daļa 
interesentu zirgiem pievēršas tikai izklaides dēļ, bet otra – lielākā 
daļa – zirgus jau uzskata par neatņemamu dzīves sastāvdaļu un pat 
ikdienā saka, ka bez zirgiem nevarētu dzīvot.

Vasaras sezonas noslēgumā par prieku bērniem un viņu 
ģimenēm, tika noorganizētas pašmāju sacensības, kurās varēja 
piedalīties jebkuras sagatavotības un prasmju līmeņa audzēknis. 
Vadības maršrutu veica gan iesācēji, gan jau vairāk pieredzējuši 
jaunie jātnieki. Katrs saņēma diplomu ar atzīmēm „labi”, „ļoti 
labi”, „teicami” un „izcili”. Vislabāk novērtētie jātnieki bija Inguss 
Antmanis un Marta Zariņa ar atzīmēm „teicami” un Kristiāna 
Tretjakova ar atzīmi „izcili”. Par pirmo vietu ieguvējiem maršrutā 
līdz 60 cm kļuva: 

1. vieta – Kristaps Cers ar zirgu Landrija, 
2. vieta – Mārtiņš Bezzubovs ar zirgu Charlotte, 
3. vieta – Ansis Loķis ar zirgu Gotika. 
Par pirmo vietu ieguvējiem maršrutā līdz 80 cm kļuva: 
1. vieta – Ansis Loķis ar zirgu Landrija, 
2. vieta – Aleksandrs Censonis ar zirgu Gotika, 
3. vieta – Mārtiņš Bezzubovs ar zirgu Charlotte. 
Augstlēkšanas sacensībās (150 cm) pārvarēja un dalīja 1. vietu – 

Aleksandris Censonis ar zirgu Glazūra un Ansis Loķis ar zirgu 
Landrija. 

Sacensību noslēgumā, pēc augstlēkšanas ar zirgiem, sarīkojām 
izklaides sacensību sev un lēcām pāri šķēršļiem paši ar savām kājām.
Kā jau pirmajās sacensībās, bērniem bija liels uztraukums, it 
sevišķi tādēļ, ka viņus vēroja gan savi, gan citu jātnieku ģimenes 
locekļi. Paties prieks un uzslavas bija Kristiānai Tretjakovai par 
viņas neatlaidību un centību!

Pēc pāris dienām četri mūsu sporta kluba dalībnieki devās 
uz sadarbības partneru rīkotajām sacensībām. Priekš pirmā iz-
braukuma gan zirgiem, gan jātniekiem sacensības bija vairāk 
nekā veiksmīgas! Sacensību galvenajā maršrutā „Augstlēkšana” 
Ansis Loķis ar zirgu Landrija ieguva 4. vietu, savukārt Aleksandrs 
Censonis ar zirgu Charlotte ieguva 3. vietu. 

Sacensībās vecāki redzēja savu atvašu panākumus jāšanas 
sportā un bija tikpat priecīgi, cik mazie sportisti. Gan JSK „Zelta 
Pakavs” valde, gan dalībnieki, gan dalībnieku vecāki priecājas par 
vasaras sezonas noslēgšanos ar pozitīvi gūtām emocijām. Sporta 
klubs izsaka lielu pateicību vecākiem par atbalstu jauno sportistu 
gaitās!

Klinta-Laura Vilcāne

Madonas novada Degumnieku pagas-
tā jau ceturto gadu risinājās starptautisks 
turnīrs dambretē, kas šoreiz bija pulcējis 
rekordlielu dalībnieku skaitu.

Līdzās Latvijas labākajiem dambretis-
tiem (85 dalībnieku vidū) bija pārstāvji arī 
no Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Priecē, ka atkal atzīstami cīnījās Ķegu-
ma novada dambretisti, kas 13 komandu 
konkurencē ar 58 punktiem dalīja trešo – 
ceturto vietu ar Jēkabpils novada koman-
du. Tikai pēc vairākiem papildkritērijiem 
izdevās noskaidrot, ka kausu par trešo 
vietu saņems jēkabpilieši. Ķeguma dam-
bretistus Degumniekos pārstāvēja: Antra 
Valnere, Alis Balbārzdis, Gunārs 
Gribuška, Ivars Mauriņš, Vaclavs Griņevičs, 
Linda Barkovska un Ruta Auziņa.

Pirmo vietu (61 punkts) ieguva viesi 
no Baltkrievijas, kas par punktu apsteidza 
spēcīgo Bauskas novada komandu. Starp 
vīriešiem labākais bija vairākkārtējais 
valsts čempions, starptautiskais meistars 
Guntars Purviņš (Bauskas novads), kurš 
apsteidza lielmeistaru Sigitas Smaidri no 
Lietuvas, bet trešo – ceturto vietu dalīja 
meistari Arno Ūtma (Igaunija) un Mihails 
Semeņuks (Baltkrievija). Papildus rādītāji 
bronzas medaļu ļāva saņemt igauņu dam-
bretistam.

Atkal stabils bija republikas čempiones 
Antras Valneres sniegums, kura izcīnīja 
zelta medaļu sieviešu konkurencē, aiz se-
vis atstājot meistari Zoju Uvačanu, kura 
šoreiz pārstāvēja Jēkabpili un Degumnieku 
pārstāvi Aigu Priednieci. Arī meistars Alis 

Balbārzdis vīriešu konkurencē cīnījās ļoti 
atzīstami un ierindojās augstajā devītajā 
vietā, bet Gunārs Gribuška saņēma bron-
zas medaļu jauniešu konkurencē. Savukārt 
mūsu Linda Barkovska starp jaunietēm sa-
sniedza trešo labāko rezultātu.

Noteikti gribētu atzīmēt degumnieku 
sirsnīgo dalībnieku uzņemšanu ar brokas-
tīm un garšīgu pusdienu zupu. Noslēgumā 
piemiņas balvas un suvenīrus saņēma ne 
tikai turnīra laureāti, bet visi turnīra dalīb-
nieki. Liels paldies par to jāsaka šī pasāku-
ma organizatoram Maigonim Juhņēvičam, 
Degumnieku pagasta pašvaldībai un dau-
dzajiem sponsoriem!

Viktors Kreicbergs



2016. gada 7. oktobris

12

Iznomājam piekabi, 
tālruņa numurs – 28386499.

Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā! 
Tālrunis – 26182284.

Vēlos īrēt garāžu Ķegumā, izskatīšu 
arī iegādes iespējas. Vēlams kādu no 

Celtnieku ielas 1b garāžām. 
Tālrunis – 27707159 .

Divi strādājoši cilvēki (bez bērniem) 
vēlas īrēt divistabu dzīvokli 

uz ilgu laiku Ķegumā.
Tālrunis – 29454718 (Vitauts).

Superīga ģimene vēlas, 
ar izpirkuma tiesībām, iegādāties māju. 

Vēlams Ķegumā vai Tomē. Izskatīsim citus 
piedāvājumus. Tālrunis – 25571919.

PRIVĀTSLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBA

© "Ķeguma Novada Ziņas". Izdevējs Ķeguma novada dome. Reģistrācijas apliecība nr. M 1333. Redakcija: Kintija Sparāne. Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, LV-5020

SIA "Ulma" datorsalikums. Laikrakstā publicētie materiāli ne vienmēr sakrīt ar redakcijas viedokli.

Ķeguma novada kultūras pārvalde 
15. oktobrī organizē ekskursiju uz 

POKAIŅIEM.
Plkst. 11.00 ekskursija Pokaiņu mežā 

kopā ar gidu.
Plkst. 13.00 ugunskurā vārītas zupas 

ēšana.
Atpakaļceļā tiks apskatīta Zaļenieku 
kokaudzētava, Svētes maizes ceptuve 

un Jelgavas promenāde.
Ekskursijas izmaksas – aptuveni 17 EUR.

Izbraukšana no Ķeguma plkst. 9.00
Pieteikties var līdz 10. oktobrim, 

zvanot – 27843230.
Plašāku informāciju par ekskursiju var 
atrast tīmeklī www.kegumanovads.lv

8. oktobrī plkst. 16.00 
Tomes tautas namā 

notiks dramaturgu teātra izrāde 
„NEKĀDU PROBLĒMU”.

Ieejas maksa – 3 EUR,
Bērniem – 1 EUR.

Tiekamies ķeguma tautas namā uz
LIELO RUDENS IZSOLI

5. novembrī plkst. 11.00
Mantas (visu, izņemot drēbes) vari nodot 

jebkurā laikā ķeguma tautas namā 
vai tieši pirms izsoles.

Lūgums jau laicīgi padomāt, 
kam visvairāk vajadzīgi iegūtie līdzekļi.
Ja tavā mājā nav lieku mantu, tad nebēdā –  
Nāc pats, pērc un piedalies arī loterijā! 

Loterijā garantējam pārsteigumu!!!!

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu, 
Dziest gaisma – klusums mūžu sedz.
/V. Kokle–Līviņa/

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mūžībā 
aizgājušo

Leonu Dātavu (1937)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

7. oktobrī plkst. 14.00
Ķeguma novada Tomes muzejā

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Bērnu teātra iestudējums

„ATCEROTIES JĀZEPU OSMANI”.
Skanēs fragments no J.Osmaņa lugas 
„Sarkangalvīte” un dzejas uzvedums 

„Krikumkrakumi”.
Režisore – VITA PĒTERSONE.

Vietu skaits ierobežots, lūgums pieteikties 
iepriekš, zvanot: 25454947, 28442744

9. oktobrī plkst. 13.00
Birzgales tautas namā 
Biedrība „JADARA”

aicina piedalīties gardumu 
gatavošanas kursos.

 Būs iespēja mācīties cept sāļo kliņģeri 
un gardu kūku. Dalības maksa produktu 
iegādei – 3 EUR. Nodarbībām pieteikties 
līdz 30. septembrim pa tālruni 29424612

Rembates pakalpojumu centrā 
15. oktobrī no plkst. 21.00 līdz 3.00

sezonas atklāšanas „RUDENS  BALLE”.
Līdzi ņemsim labu garastāvokli un 

groziņu. Deju starplaikos spēlēsim spēles.
Apģērbu rotāsim ar rudenīgu akcentu. 

Interesantākajam tērpam balva.
Ieejas maksa – 3 EUR. Galdiņus rezervēt 
līdz 13. oktobrim pa tālruni – 26435199.

Kultūras un sporta pārvalde, 
sadarbībā ar Ķeguma pensionāru biedrību, 

organizē pasākumu ciklu
ATMIŅU VAKARS:

„Ķeguma HES paplašināšanas 
uzsākšana pirms 30 gadiem”

Ķeguma dienas centrā
18. oktobrī plkst. 18.00.

Aicināts piedalīties ikviens, kuru interesē 
uzzināt ko jaunu par agrākiem laikiem, 

dalīties savās atmiņās un pārdomās.
Līdzi var ņemt kādu našķi pie tējas.

22. oktobrī plkst. 21.00
Tomes tautas namā

Deju vakars.
Spēlēs grupa „Zemeņu iela”.

Ieejas maksa – 4 EUR.
Galdiņus rezervēt iepriekš, 

zvanot – 27843230

30. oktobrī plkst. 19.00 pie Ķeguma 
tautas nama 

īpašā gaisotnē notiks „Ķeguma helovīns”.
Ikviens, līdz 25. oktobrim, 

nosūtot elektronisku pieteikumu uz 
tautasnams@kegums.lv, var pieteikties 

Helovīntērpu parādei!
• Helovīnžūrija izvērtēs un nominēs 
īpaši mošķīgāko tērpu;

• Tiks vērtēti spocīgi mošķīgie 
helovīnķirbīši;

• Gatavosim laterniņas gaišākam 
mājupceļam;

• Cienāsimies ar saldumiem 
 un siltu tēju!

12. novembrī plkst. 16.00
Birzgales tautas namā

uz īstu latgaļu koncertu aicina folkgrupa
„Rūžupisveiri” no Līvāniem.

Koncertā skanēs patriotiskas un 
kolektīvam sirdij tuvas dziesmas. 

Biļešu cena iepriekšpārdošanā – 2 EUR.
Koncerta dienā – 3 EUR.

Sēdvietas numurētas.
Kontakttālrunis informācijai: 29424612

Priecāsimies būt kopā ar jums
„MAIZES GODOS 2016”

Ķeguma tautas namā
sestdien, 22. oktobrī plkst. 11.00

• Degustēsim un izvērtēsim mūsu 
novadā mājās ceptu maizi un maizes 
kārtojumus ;

• Godināsim maizes cepējus;
• Iepirksimies „kukuļtirdziņā”;
• Noslēgumā pavakarēsim un 

izdziedāsim sev tuvas dziesmas.
Aicinām pieteikties mājās ceptas 

maizes cepējus
pa tālruni: 28816905 (Baiba Rožkalna) 

vai elektroniski: baibarozkalna@inbox.lv 
līdz 14. oktobrim

pasākuma organizatori: 
Starptautiskais sieviešu klubs 

un Ķeguma novada nevalstiskās 
organizācijas
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