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AKTĪVĀS ATPŪTAS 
LAUKUMA ATKLĀŠANA

BIRZGALEI – 450!

REMBATES 
SPORTA SPĒLES 

VĒL ŠAJĀ NUMURĀ 
LASIET:
Interviju ar Imantu Smirnovu – 2.lpp è
Par īstenotajiem projektiem – 4.lpp è
Pašvaldības amatiermākslas kolektīvu panākumi 5.lpp è
Informāciju par sporta aktivitātēm atradīsiet 8.lpp è
Šī mēneša gaviļnieki un kultūras pasākumi – 11.lpp è

11.jūlija vakarā Rembatē tika atklāts jauns aktīvās atpūtas 
laukums, kurš pieejams visiem iedzīvotājiem.

Uz laukuma atklāšanu bija ieradušies vairāki bērni un vecāki, 
kurus izklaidēja „Jogitas pasākumi”. Visiem apmeklētājiem 
pirms aktīvas laukuma izmantošanas bija jādod solījums, ka visi 
kopā rūpēsimies par laukumu, ievērosim kārtības un drošības 
noteikumus, kā arī nebojāsim inventāru.

Aktīvās atpūtas laukumu atklāja Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks un viņa vietnieks Imants 
Smirnovs, kopā ar vienu no jaunākajām laukuma lietotājām, 
roku rokā pārgriežot sarkano lenti.  

22.jūlija rītā ar dievkalpojumu Birzgales kapelā tika atklāti 
Birzgales pagasta svētki. Pēc dievkalpojuma notika procesija 
no pagasta pārvaldes ēkas līdz Vecā Stendera piemineklim. Kā 
atzina Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks – 
šai diženajai gadskārtai Ķeguma novada domes deputāti sāka 
gatavoties jau vairākus gadus iepriekš, labiekārtota VPII 
„Birztaliņa” teritorija, kā arī renovēts muzejs „Rūķi” un 
estrāde. Ilmārs Zemnieks Birzgalei novēl: „Lai arī nākamie gadi 
Birzgalei nes izaugsmi, attīstību un labklājību!” Pēc procesijas 
klātesošos priecēja pūtēju orķestra „Birzgale” koncerts.

15.jūlijā jau no agra rīta Rembatē pulcējās vairāki desmiti 
sportistu, lai visu dienu veltītu dažādām sportiskām aktivitātēm. 
Sacensības, kas notiek jau vairāk kā 20 gadus, bija ieradies 
atklāt Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Imants 
Smirnovs, kurš apsveica visus sportistus ar spēļu sākumu un 
vēlēja labus rezultātus un jaunus rekordus.

è turpinājums 4. lpp.

è turpinājums 6. lpp.

è turpinājums 8. lpp.

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 1. septembrī. 

Publikācijas ar ilustratīvo 
materiālu lūdzam iesūtīt līdz 

17. augustam uz 
e-pastu: avize@kegums.lv 

„Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt 
arī tīmeklī www.kegumanovads.lv 
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Jūs jau mēnesi esat jaunajā amatā. Pārraugāt arī attīstības 
jautājumus novadā. Kas paveikts, kādas pārdomas?

Laiks ir nežēlīgs un skrien ātri. Daudz laika esmu izmantojis, 
lai iepazītos ar situāciju novada pārvaldē. Vēl daudz jāapgūst un 
jāapzina, bet tas, kas redzēts, dzirdēts un runāts – lielu optimismu 
neievieš. 

Manuprāt, lielākā problēma ir iepriekšējās domes pieņemto 
lēmumu nesekmīga realizācija no mūsu izpildinstitūcijām, 
pašvaldības saistību vājā izpilde pret attiecīgajām struktūrvienībām, 
īpaši tām, kas uzrauga „Eiropas projektu” izpildi. Deputāti 
lēma par labām lietām, bet to realizācija „pieklibo”. Redzu lielu 
neskaidrību un nespēju no mūsu izpildinstitūcijām kontrolēt šos 
procesus. Projektu realizācija tika uzticēta vairākām personām, 
nav vienotas kontroles, uzskaites, izpildes un atskaites sistēmās. 
Tas jālabo.

Otra problēma – nespēja kontrolēt un uzraudzīt pašvaldībā 
notiekošo procesu norisi un struktūrvienību izpilddarbību vājais 
darbs. Ieradināta „bezzobaina” novadā notiekošo būvniecības 
procesu uzraudzība, savu komunikāciju un teritorijas nosargāšana 
no būvnieku patvaļas. Ķeguma prospekta rekonstrukcijas un 
Sadales tīkla spēklīniju ierīkošanas gaitā ir jāuzmana katrs 
būvnieku solis, katra rīcība un izdarība, jo veicot savus darbus, 
diemžēl bieži tiek sagandēti mūsu zālāji, ielas, trotuāri. Esmu 
vairākkārt uz to norādījis izpilddirektorei un viņas vietniekam. 
Intensīvi veicam pārrunas arī paši – kopā ar domes priekšsēdētāju 
un vienojamies ar būvniekiem par defektu likvidāciju.

Un vēl viens secinājums. Lielāka vērība jāvelta pašvaldības 
struktūrvienību darbības kontrolei un darba uzlabošanai. Jāveic 
attiecīgas strukturālas izmaiņas, veicot procesu optimizāciju. Bez 
tās labus rezultātus nesasniegsim.

Un tomēr projekti tiek realizēt. Turpināsiet arī citus 
projektus?

Jā, turpināsim. Esam sekmīgi pabeiguši projektus par 
pacēlāju uzstādīšanu Birzgales un Ķeguma ambulancēs, Ķeguma 
bibliotēkā, aktīvās atpūtas laukuma izveidi Rembatē. Cilvēki sāk 
just, ka pozitīvā virzienā mainās domes attieksme, pašvaldība 
kļuvusi pieejamāka, pretim nākošāka.

Svarīgākais no jaunajiem projektiem būs Ķeguma bērnudārza 
paplašināšanas projekts, veidojot papildus vismaz četras 
bērnudārza grupu telpas. Esam uzsākuši risināt sen „sasāpējušo” 

jautājumu par apkuri Ķeguma pilsētā, kurš līdz šim no domes 
vadības puses tika „kustināts” vāji. Risinājums skaidrs – 
katlumājas iegāde no VAS „Latvenergo” vai arī alternatīva – savas 
katlumājas izbūve. Jārisina arī jautājums par jaunu katlumāju 
Birzgalē. Pirms realizācijas, protams, jāskaita un jārēķina, vai tas 
nesīs vēlamo rezultātu – samaksas par siltumu samazinājumu.

Un, protams, ceļi. Plānots realizēt vairākus projektus: Misiņu 
ceļa rekonstrukcija, Ogres un Daugavgrīvas ielu rekonstrukcija 
Ķegumā, ceļa Ķegums – Rembate – Lielvārde asfaltēšana, lauku 
ceļu rekonstrukcija. Šovasar asfaltēsim ielas Birzgalē, Tomē un 
Ķegumā. 

Jūlija mēnesī SIA „Ķeguma Stars” pabeigs ūdensapgādes 
sistēmas izbūvi Rembatē, kur jau izsenis bija problēmas ar 
dzeramo ūdeni. Nākošgad šo māju rajonam asfaltēsim ielas. Tas 
jau ir ieplānots.

Nākamajā gadā un turpmākajos gados domāsim par 
kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas paplašināšanu Ķeguma 
pilsētā. Diemžēl nācās atteikties no vērienīga projekta ar Eiropas 
struktūrvienību atbalstu. Tas saistīts ar iepriekšējās vadības 
nesavlaicīgu šī projekta virzību un izstrādi, kā rezultātā mums 
tik īsā laikā nebija iespējams sagatavot pienācīgu pieteikumu. Arī 
fi nansējuma apmēri, kādā pašvaldībai un SIA „Ķeguma Stars” 
būtu jālīdzfi nansē projekts, tika paredzēti milzīgi. Realizējot šo 
projektu, mums no ļoti daudz kā būtu jāatsakās. Bet domāju, ka 
paši lēnām un ar apdomu varēsim realizēt šo projektu ne tik tālā 
nākotnē.

Lai realizētu visas ieceres ir nepieciešamas lielas fi nanses, 
kas novada rīcībā nav. Var aizņemties, taču jāmaksā procenti. Un 
tāpēc, jo īpaši svarīgi pirms projektu realizācijas izsvērt visus 
tos svarīgākos, nepieciešamākos un arī fi nansiāli realizējamākos 
projektus, grupēt tos prioritārā kārtībā un tikai tad lemt par 
izpildi. Piemēram, estrādes izbūves jautājums Ķegumā. Daudzi 
saka, ka tā ir vitāli nepieciešama. Un tieši iepriekšējās estrādes 
rekonstrukcija Estrādes ielā vai jaunas estrādes būvniecība Liepu 
alejā. Gaidām no iedzīvotājiem priekšlikumus un ierosinājumus 
par šīm un citām vajadzībām. Ieteikumus var rakstīt uz e-pastu – 
imants.smirnovs@kegums.lv.

Paldies!
Kintija Sparāne,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Intervija ar Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Imantu Smirnovu

Nekustamā īpašuma izsole
Ķeguma novada dome 2017.gada 6.septembrī, plkst.10.00 Ķeguma novada domes 

ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 2.stāvā, sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma 
Ogres iela 12, Ķegums, Ķeguma nov., izsoli ar pretendentu atlasi. Izsoles objekts – 
zemes gabals ar kopējo platību 710 m2. Īpašuma izsoles sākumcena – 15637 EUR. 
Augšupejošs solis 500 EUR, nodrošinājums 1563,70 EUR, dalības maksa 20 EUR. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv, Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma 
nov. vai Tomes pagasta pārvaldē. Objektu var apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni 
29259223.

Pieteikums un pievienojamie dokumenti jāiesniedz Ķeguma novada domē līdz 
2017.gada 4.septembrim plkst.15.00. 

Informējam!
Ņemot vērā, ka vairāki iedzīvotāji 

ir izteikuši priekšlikumus un pārdomas 
par Ķeguma novada mājaslapu un 
laikrakstu „Ķeguma Novada Ziņas”, 
septembrī Ķeguma tautas namā tiks 
organizēta sanāksme par komunikācijas 
ar pašvaldību uzlabošanu.

Ja ir vēlme izteikt paplašinātu 
viedokli, aicinām pieteikt savu dalību 
uzstāties, zvanot pa tālruni – 25454611 
sabiedrisko attiecību speciālistei Kintijai 
Sparānei, līdz 31.augustam.

Plašāka informācija par sapulces 
gaitu tiks publicēta laikraksta septembra 
numurā.

Birzgales pamatskola aicina darbā angļu valodas skolotāju 1.-9.klasei. 
Informācija saziņai, zvanot pa tālruņiem: 65034107; 65034137; 26334662; 

e-pasts – valentins.pastars@kegums.lv.
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NOVADA DOMES SĒDES

Ķeguma novada dome 
jūlijā
Apstiprināja apkures maksu Birzgales 

pagastā:
- iedzīvotājiem 1.49 EUR/m2 + PVN 12% 

(0.18 EUR) = 1.67 EUR/m2;
- iestādēm un organizācijām 1.49 EUR/m2 

+ PVN21% (0.31 EUR) = 1.80 EUR /m2.
Piešķīra līdzfi nansējumu ūdensvada 

un kanalizācijas tīklu izbūvei nekustamo 
īpašumu īpašniekiem: Pļavas iela 2 – 520 
EUR, Kuģu iela 7 – 1600 EUR un Priežu 
iela 23 – 400 EUR.

Atbalstīja nodibinājuma „Latvijas 
Universitātes fonds”, foruma „KUBS 
11” ikgadējā semināra Ķeguma novada 
teritoriju uzlabošanas un attīstības projektu 
izstrādi. Noteica šādas potenciālās projektu 
realizācijas vietas:
- Skolas iela 10, Ķegums, platība ~ 1673 m2;
- Tomes diena centrs „Abelītes” platība ~ 

858 m2 un Tomes tautas nama teritorija, 
platība ~ 700 m2;

- Rūķīšu kalns, Birzgales pag., platība 
800 m2;

- Pagastmāja, Rembates pag., platība 
~8300 m2 un „Ķesteri”, Rembates pag., 
platība ~ 11800 m2.
Noteica, ka projekti sagatavojami un 

iesniedzami Ķeguma novada pašvaldības 
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursa nolikuma (Ķeguma novada domes 
2017.gada 1.marta sēdes lēmums Nr.77, 
protokols Nr.7,9.§) 6.3.punktā norādītajā 
formātā. Deleģēja darbam projektu 
vērtēšanas žūrijas komisijā pārstāvjus: 
Daci Soboļevu, Kristapu Rūdi, Intu Pastari. 
Nolēma garantēt pašvaldības fi nansējumu 
EUR 3000 apmērā no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem foruma „KUBS 11” ikgadējā 
semināra projektu konkursā 1.vietu ieguvušā 
projekta realizācijai nodibinājumam 
„Latvijas Universitātes fonds”.

Izdarīja izmaiņas Ķeguma novada 
pašvaldības komisijā par lauksaimniecības 
zemes iegūšanu īpašumā sastāvā, 
izslēdzot no komisijas sastāva komisijas 
priekšsēdētāju Valdi Kalniņu, ievēlot 
par komisijas priekšsēdētāju – domes 
priekšsēdētāja vietnieku Imantu Smirnovu.

Izveidoja Ķeguma novada 
administratīvo komisiju 5 cilvēku sastāvā 
uz domes pilnvaru laiku. Izsludināja 
Ķeguma novada administratīvās komisijas 
locekļu kandidātu pieteikšanu līdz 2017.
gada 24.jūlijam, ieskaitot.

Ķeguma novada pašvaldība ir 
saņēmusi informāciju no valsts SIA 
„Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi” (ZMNĪ), ka ir uzsākti Rīgas 
HES ūdenskrātuves Ikšķiles un Ogres 
aizsargdambja atjaunošanas projekti.

ZMNĪ informē, ka laika periodā no 
šī gada 15.augusta līdz 30.septembrim 
tiks veikti Rīgas HES ūdenskrātuves 
inženieraizsardzības būvju – 
aizsargdambju atjaunošanas būvdarbi, 
t.sk. slapjās nogāzes zemūdens daļas 
atjaunošana Ogres un Ikšķiles pilsētu 
teritorijās. Minētajā laika periodā tiks 
pazemināts ūdens līmenis Rīgas HES 

ūdenskrātuvē zem minimālā atļautā 
ekspluatācijas līmeņa, ko ZMNĪ ir 
saskaņojusi ar AS „Latvenergo”.

Darbi tiks veikti, lai nodrošinātu Rīgas 
HES aizsargdambju drošu ekspluatāciju 
turpmāko 20 gadu periodā un pasargātu 
Ogres un Ikšķiles pilsētas un to 
iedzīvotājus no plūdu riskiem.

Zemkopības ministrijas (ZM) 
pārstāve A.Eglāja informē, ka ūdens 
līmenis Daugavā Rīgas HES baseinā tiks 
pazemināts tikai šajā norādītajā laikā un 
darbus plāno pabeigt 2017. gadā abos 
novados un nākamgad ZM darbus neplāno 
veikt.

Pamatojoties uz Ķeguma novada 
domes 2017.gada 5.jūlija sēdes lēmumu 
Nr.232 (protokols Nr.19, 21.§), Ķeguma 
novada pašvaldība aicina pieteikties 
komisijas locekļu kandidātus darbam 
Ķeguma novada Vēlēšanu komisijā.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus 
kandidātus ir:

1. reģistrēto politisko partiju vai 
to apvienību centrālajām pastāvīgi 
funkcionējošām vadības institūcijām;

2. domes deputātam;
3. ne mazāk, kā 10 balsstiesīgiem 

Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupai)
Izvirzīto kandidātu pieteikumus 

var iesniegt Ķeguma novada domē, 
Lāčplēša ielā 1, lietvedības sekretārei 
(vai elektroniski – dome@kegums.lv) 
līdz 2017.gada 18.augustam. Papildus 
informāciju par vakanci var saņemt, 
zvanot pa tālr. 650 38883.

Ūdens līmeni pazeminās augustā

Aicina pieteikties darbam 
Ķeguma novada Vēlēšanu komisijā

Izveidoja Ķeguma novada vēlēšanu 
komisiju 7 cilvēku sastāvā. Izsludināja 
Ķeguma novada vēlēšanu komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanu līdz 2017.gada 
18.augustam, ieskaitot.

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.7/2017 „Kārtība, kādā Ķeguma novada 
pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu par 
bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā 
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja” 
un nosūtīja izskatīšanai Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai.

Apstiprināja grozījumus 2016.gada 
1.jūnija konkursa „Veidosim skaistu un 
sakoptu savu novadu” nolikumā Nr.3/2016. 
Apstiprināja 2017.gada konkursa 
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētāja – Kultūras un sporta 
pārvaldes vadītāja Dace Māliņa; komisijas 
locekļi: Tomes tautas nama vadītāja Sarmīte 
Pugača, pašvaldības administrācijas 
saimniecības nodaļas dārzniece Ingrīda 

Freimane, Birzgales pagasta pārvaldes 
teritorijas apsaimniekošanas dārzniece 
Diāna Arāja, biedrības „Starptautiskais 
soroptimistu klubs Ogre – Ķegums” 
pārstāve Sabīne Gudeiķe, biedrības 
„Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes” 
pārstāve Agija Bogdanoviča.

Apstiprināt 2017.gada konkursa balvu 
fondu EUR 1600 apmērā t.sk, pasniedzot 
goda plāksnes un naudas balvas katras 
konkursa nolikumā noteiktās vērtēšanas 
grupas uzvarētājiem.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
8/2017 „Grozījumi saistošajos noteikumos 
„Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2017.gadam””.

Veica izmaiņas Ķeguma novada domes 
sociālo un veselības jautājumu komitejas 
sastāvā, par komitejas locekli ievēlot 
depuātu Kristapu Rūdi.
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Laukumā aktīvi varēs darboties bērni, kuru priekam ir 
izvietotas šūpoles gan pašiem mazākajiem, vecumā līdz 3 gadiem, 
gan lielākajiem bērniem vecumā līdz 12 gadiem, tāpat 2 līdz 
7 gadus vecu bērnu rotaļām ir uzstādīta smilšukaste, 3 līdz 12 
gadus veciem bērniem paredzēts rotaļu laukums ar 3 platformām, 
slidkalniņu, zviedru sienu, alpīnisma sienām, līšanas tuneli u.c., 
kā arī vingrošanas komplekss ar līdzsvara baļķi, basketbola grozu, 
virvju tīklu, rāpšanās virvi u.c. Pusaudži, pieaugušie un seniori 
var izmantot kompleksos trenažierus dažādu muskuļu grupu 
trenēšanai, kā arī sirds – asinsvadu sistēmas nostiprināšanai. Lai 
nodrošinātu maksimālu komfortu visiem aktīvās atpūtas laukuma 
apmeklētājiem, ir uzstādīti divi soliņi un atkritumu tvertnes.

Aktīvās atpūtas laukuma izveide tika veikta Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) projekta 
„Aktīvās atpūtas laukuma izveide Ķeguma novada Rembates 
ciemā” ietvaros. Laukuma kopējās izmaksas ir 13804,76 eiro, 
no šīs summas 9000 eiro sedza ELFLA fi nansējums. Paldies PPP 
biedrībai „Zied Zeme”, Lauku atbalsta dienestam, ELFLA un 
Ķeguma novada domei.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

è turpinājums no 1. lpp. Pieredzes apmaiņas 
izbraukums 
Ķeguma novada pašvaldības deputāti (Ilmārs Zemnieks, 

Imants Smirnovs, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Vladimirs 
Samohins, Dace Māliņa, Rita Reinsone, Tadeušs Vaļevko) 
un darbinieki devās pieredzes apmaiņā uz Baložu un Babītes 
pirmskolas izglītības iestādēm.

Šajās iestādēs sakarā ar bērnu skaita palielināšanos tikušas 
veidotas moduļu tipa piebūves. Abas iestādes bija atšķirīgas: 
Baložos konstrukcijas tika piebūvētas pie esošās ēkas, divos 
stāvos, savukārt Babītes pirmsskolas izglītības iestāde izvēlējusies 
veidot to atsevišķi no ēkas – vienā stavā.

Brauciena laikā deputāti un darbinieki varēja izvērtēt moduļu 
konstrukciju dažādību, iestāžu vadītāju paustos viedokļus un 
salīdzināt pašvaldību izvēles ar Ķeguma VPII „Gaismiņa” 
situāciju. Jau drīzumā Ķeguma novada domes deputātiem būs 
jāpieņem lēmums par Ķeguma VPII „Gaismiņa” paplašināšanas 
iespējām.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Jūlija vidū trijās Ķeguma novada 
pašvaldības ēkās tika atklāti lifti/pacēlāji. 

Pirmais pacēlājs tika atklāts Birzgales 
ambulancē, tā kopējās izmaksas ir 28607,77 
eiro. Uz atklāšanu bija ieradies Ķeguma 
novada domes priekšsēdētājs Ilmārs 
Zemnieks, viņa vietnieki – Pāvels Kotāns 
un Imants Smirnovs, kā arī visi Birzgales 
pagastā dzīvojošie deputāti, PPP biedrības 
„Zied Zeme” projektu vadītājs Māris 
Cīrulis, domes darbinieki, ambulances 
ārsti un iedzīvotāji, kuri nepieciešamības 
gadījumā varēs nokļūt pie ārstiem ar jaunā 
pacēlāja palīdzību. 

Neviltotu prieku par jaunā objekta 
atklāšanu izrādīja tieši ārstes, kuras 
pastāstīja, ka Birzgalē netrūkst cilvēku, 
kuri fi ziski nav spējīgi uzkāpt līdz 

otrajam stāvam, lai nokļūtu ambulancē. 
Priekšsēdētāja vietnieks Pāvels Kotāns, 
kurš savus ikdienas pienākumus veic 
Birzgalē, visiem novēlēja, lai šis jaunais 
pacēlājs kalpotu visiem birzgaliešiem un 
tiktu maksimāli izmantots nepieciešamības 
gadījumā!

Arī Ķeguma bibliotēka šogad piedzīvoja 
pārmaiņas. Apmeklētāji ar bērnu ratiņiem, 
īpašām vajadzībām, kustību traucējumiem 
vai cilvēki gados, varēs bez problēmām 
nokļūt ēkas otrajā stāvā, kur visbiežāk 
notiek dažādi pasākumi, atrodas datori ar 
pieeju internetam. Atklājot liftu bibliotēkā 
domes priekšsēdētājs ar lepnumu teica: 
„Ķeguma bibliotēka tagad ir pieejama 
ikvienam lasītājam, un ne katrā bibliotēkā 
valstī ir šāds lifts, ar kuru var pārvietoties 

cilvēki ar kustību problēmām, tāpēc esam 
ļoti pateicīgi un priecīgi par šāda vērienīga 
projekta realizāciju.” Ķeguma bibliotēkas 
lifta kopējās izmaksas ir 33482,20 eiro.

Būvniecības darbi Birzgales ambulancē 
un Ķeguma novada bibliotēkā tika veikti 
ELFLA projekta „Ķeguma novada publisko 
ēku pieejamības uzlabošana” ietvaros. 
Ņemot vērā, ka Ķeguma ambulancē vairāki 
ārsti atrodas otrajā stāvā, Ķeguma novada 
dome, izvērtējot iespējas, lēma izbūvēt 
pacēlāju arī šajā ēkā. Ķeguma ambulances 
pacēlāja kopējās izmaksas ir 29557,89 eiro, 
ko pašvaldība fi nansēja no sava budžeta 
līdzekļiem, lai visi pacienti varētu nokļūt 
pie sev nepieciešamā ārsta. 

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Liftu/pacēlāju atklāšana

Pašvaldības policijai jauns operatīvais transportlīdzeklis
Lai Ķeguma novada pašvaldības policija varētu pilnvērtīgi 

pildīt pašvaldības policijas funkciju, Ķeguma novada dome ir 
iegādājusies pašvaldības policijas dienesta automašīnu. 

Kopš jūlija kārtības sargi pārvietojas 2013.gada Nissan NV200 
automašīnā, tā atbilst operatīvā transportlīdzekļa krāsojumam – 
valsts standarta LVS 63:2009 (balta), tai ir noteikts trafarējums 
ar novada simboliku, kā arī ar speciālo operatīvo dienestu 
aprīkojums – bākugunis, stroboskopi, sānu prožektori, skaņas 
signāls un nodalījums aizturēto transportēšanai. Automašīnas 
iegāde izmaksājusi 9000 eiro no pašvaldības budžeta.

Auto atbilst arī darba drošības prasībām, piemēram, 
transportējot aizturēto policijas darbinieks var būt drošs, ka 
aizturētais neuzbruks un viņu neapdraudēs. 

Rinalds Liepiņš,
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors

Aktīvās atpūtas laukuma atklāšana
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No 16. līdz 23.jūlijam notika 3.Eiropas 
koru olimpiāde un „Nāciju Grand Prix Rīga 
2017”, kurā savus spēkus vēlējās izmēģināt 
arī Ķeguma jauktais koris „LINS”. 

Dalību konkursā pieteicām jau pagājušā 
gada oktobrī. Konkursa organizatori vēlējās 
saņemt trīs dziesmu ierakstus un kora bildes, 
kā arī bija jāpiesaka konkursa dalībnieku 
skaits un dziesmu repertuārs. Konkursa 
nolikumā bija noteikts, ka kora minimālais 
dalībnieku skaits ir vismaz 33 dziedātāji. 
Repertuāru izvēlējāmies – latviešu tautas 
dziesmu „Tumša nakte zaļa zāle”, Frank 
Ticheli –„Earth song”, un divas dziesmas 
no dziesmu cikla „Lins”: „Mūsu cietokšņi 
ir nogrimušas pilis” un „Pie jūras, ziemā, 
latviešos” ar Jāņa Petera vārdiem un Jāņa 
Strazda mūziku. 

Pēc pieteikuma iesniegšanas un 
apstiprināšanas centāmies vairāk laika 
veltīt korim, kā arī piesaistīt jaunus dziedāt 
gribētājus. Lielākais ieguvums ir vokālais 
pedagogs – Zane Tāluma, kura ieguldīja 
daudz laika kora izaugsmei, ceram, ka arī 
jaunajā sezonā turpināsim šo sadarbību. 
Protams, ka jāpiemin sasniegumi, kas 
piesaistīja jaunus, spēcīgus dziedātājus: 
izveidojām mūsu koncertu „Kopā būt”; 
ieguvām pirmo pakāpi Ogres apriņķa koru 
skatē; uzstājāmies sadraudzības koncertā ar 
Jaunpiebalgas jaukto kori (Jaunpiebalgas 
Svētā Toma evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā); Dikļos, Neikenkalna dabas 
koncertzālē piedalījāmies XXVI Vispārējie 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 
modelēšanas koncertā.

Un tā darbīgie mēģinājumi un 
koncertēšana mūs aizveda līdz gaidītajam 
notikumam. 16.jūlijā pulcējamies Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā, kur pēc ofi ciālām 
uzrunām tika atklāta „Nāciju Grand Prix 
Rīga 2017” un 3.Eiropas koru olimpiāde. 
Svētku noskaņās klausījāmies Apvienotās 
Karalistes, Ķīnas, Šveices, Krievijas, 
Dienvidāfrikas, Dānijas un Latvijas koru 
dziedājumā, lai iedvesmotos konkursam, 
kas notika jau nākamajā dienā. Eiropas 
koru olimpiādē piedalījās ap 200 pasaules 
koru un 12 000 dziedātāju, konkurence bija 
liela!

Agrā pirmdienas rītā izbraucām no 
Ķeguma tautas nama, lai iemēģinātu 
balsis konkursa norises vietā – Latvijas 
Universitātes lielajā aulā. Bijām pozitīvi 
noskaņoti, bet arī satraukti pirms svarīgā 
notikuma. Pēc mēģinājuma devāmies 
uz Latvijas Kultūras akadēmiju, lai 
nesteidzīgi sagatavotos konkursam un 
noturētu nopietnāku mēģinājumu. Kad 
visi bijām sapucējušies un uzklausījuši 
uzmundrinājuma vārdus, devāmies atpakaļ 
uz Latvijas Universitāti. Kategorijā 
„Jauktie kori, pieaugušie” mūsu konkurenti 
bija spēcīgi kori no Latvijas, Lielbritānijas, 
Krievijas, Beļģijas, Vācijas, Kanādas u.c.

Dziedot konkursā, diriģente Maira 
atplauka smaidā, un arī koristu dziedājums 
kļuva aizvien emocionālāks. Dziedājām un 
centāmies izdarīt visu, kas mūsu spēkos. 
Pēc konkursa bija sajūta, ka ir izdevies 
vairāk nekā cerēts, kaut arī noguruši, bet 
tomēr smaidoši devāmies mājup. 

Priekšā vēl bija gara nakts – jāsagaida 
konkursa rezultāti. Daļa koristu 
sapulcējušies pie ugunskura nepacietīgi 
gaidīja, līdz kora vadītāja Maira Līduma 
paziņos rezultātus. Diemžēl netikām 
konkursa otrajā kārtā. Kādam sirdī rūgtums 

un vilšanās, kādam apstiprinās pārliecība 
par nopietno konkurenci un mūsu izredzēm. 
Par spīti rezultātiem jūtamies daudz 
paveikuši, šis bija mūsu pirmais nopietnais 
konkurss, esam ieguvuši jaunu pieredzi. 

19.jūlija vakarā devāmies uz 
apbalvošanas ceremoniju „Arēnā Rīga”, 
kurā tika paziņoti „Nāciju Grand Prix 
Rīga 2017” un 3. Eiropas koru olimpiādes 
uzvarētāji piecās konkursa kategorijās. Pēc 
vērienīgās apbalvošanas devāmies mājās ar 
Sudraba diplomu. Secinām, ka vērtēšanas 
skala ir sarežģīta, ar nopelnītajiem 20.17 
punktiem līdz pirmās pakāpes Zelta 
diplomam pietrūka 0.83 punkti.

Gribam teikt milzīgu paldies mūsu 
koordinatorei, virzītājai Zanei Auškāpai, 
bez viņas ierosinājuma nemēģinātu 
piedalīties tik nopietnā pasākumā. Kā arī 
tieši viņai varam pateikties par sadarbību 
ar komponistu Jāni Strazdu, kurš aranžēja 
dziesmas tieši mums. Kora vadītāja Maira 
Līduma un koncertmeistare Ginta Eisaka 
mūs saliedē, audzina, mīl, tas viss dod 
rezultātu. Paldies vokālajai pedagoģei 
Zanei Tālumai, Ķeguma novada domei 
par fi nansiālu atbalstu, Ķeguma tautas 
nama kolektīvam, īpaši Baibiņai par 
izturību ilgajos mēģinājumos, Ķeguma 
evaņģēliski luteriskajai baznīcai un 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolai par 
telpām mēģinājumiem, smaidīgajiem un 
atsaucīgajiem Ķeguma šoferīšiem.

Ar šo piedzīvojumu esam noslēguši 
skanīgo sezonu. Tiekamies ar jauniem 
spēkiem septembrī!

Inese un Marija,
Ķeguma jauktā kora 
„LINS” dalībnieces

No 10. līdz 18.jūlijam vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Kadiķis” devās savā ilgi 
plānotajā un tikpat ilgi gaidītajā braucienā 
uz Slovēniju, lai kopā ar Austrijas, 
Slovākijas, Slovēnijas un Spānijas deju 
kolektīviem piedalītos starptautiskā 
tautas deju festivālā, kas norisinājās 
vairākās Slovēnijas pilsētās pašā Adrijas 
jūras krastā. Autobusu draudzīgi dalījām 
ar Ādažu jauniešu deju kolektīvu 
„Sprigulītis”. Ar viņiem tikpat draudzīgi 
dalījām arī skatuvi. 

Tautas tērps un 4 straujas dejas pēc 
kārtas pievakarē, kad gaisa temperatūra nav 
zemāka par plus 30 grādiem? „Kadiķim” 
tas ir pa spēkam! Godam nodejots, godam 
nests Latvijas un Ķeguma vārds! Emocijas 
un prieka asaras, kad pēc koncerta nāk 
klāt vietējās ģimenes ar bērniem un saka, 
ka bijām labākie! Tādos brīžos aizmirstas 
sūri ieguldītais darbs un divas diennaktis 
garais ceļš. Paliek prieks un gandarījums 
par paveikto. Taču, kā saka VPDK 
„Kadiķis” vadītājs Juris Čakans – malači, 

bet darba vēl ir daudz! Tāpēc tiekamies jau 
septembrī, lai uzsāktu jauno deju sezonu 
un godam sagatavotos XXVI Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, 
kas notiks par godu Latvijas simtgadei.

Sīkāku aprakstu un bildes, kā mums 
gāja Slovēnijā, kā arī to, kā pievienoties 
mūsu draudzīgajam dejotāju pulkam, 
meklē mūsu mājas lapā www.kadikis.com!

Zita Ruņģe,
VPDK „Kadiķis” dejotāja 

LEPOJAMIES!
Ķeguma jauktais koris „LINS” no Eiropas koru olimpiādes 
mājās pārved sudraba diplomu

VPDK „Kadiķis” Slovēnijā
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Pēc svētku atklāšanas notika vēl viens nozīmīgs pasākums – ar 
PPP „Zied Zeme” atbalstu, īstenojot Ķeguma novada domes projektu 
„Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana 
Ķeguma novadā”, pēc renovācijas darbiem tika atklāts Birzgales 
muzejs „Rūķi", kurā tagad var aplūkot Valda Brūvera gleznu izstādi. 

Visas dienas garumā „Rūķu” parkā notika vairākas aktivitātes – 
svētku apmeklētāji varēja izbaudīt lielos ziepju burbuļus, spēlēt 
kādu no koka galda spēlēm, darboties radošajās darbnīcās, apgleznot 
sejiņas, vizināties zirga mugurā un veidot ziedu paklājus. Pēc 
balsojuma 1.vietu par skaistāko ziedu paklāju ieguva pensionāru 
biedrība „Viršu laiks” ar mākslas darbu „Birzgalei saules mūžu”, 
2.vietu – VPII „Birztaliņa” ar izveidoto „Brīnumpasauli” un 3.vietu 
ieguva Linda  un Mārīte Artihovičas ar darbu „Šīs vasaras defi cīts”.

Paralēli atpūtai tika noskaidrota veiklākā dāma, un skrējienā 
augstpapēžu kurpēs 1.vietu ieguva Gunita Briede, 2.vietu – Larisa 
Bičovska, 3.vietu – Agnese Putāne, savukārt skatītāju simpātijas 
balvu saņēma Inese Martinova.

Šogad par „Birzgales spēkavīru” kļuva Kalvis Patmalnieks, 
2.vietā – Kaspars Kreimanis, 3.vietā – Emīls Eglītis. Sievu nešanas 
sacensībās „Uznes mani kalnā” 1.vietā ar ātrāko rezultātu ierindojās 
Gerda un Imants Ziedi, 2.vietā – Diāna un Kaspars Kreimaņi, kuri 
saņēma arī skatītāju simpātiju, 3.vietā – Liene Veckalniņa un Kalvis 
Patmalnieks. 

Pēdējā sportiskā sacensība notika sumo cīņās, kurās 1.vietu 
ieguva Maikls Nazarovs, 2.vietu – Emīls Eglītis, 3.vietu – Roberts 
Jukāns. Dāmu konkurencē 1.vietu ieguva Inga Enika, 2.vietu – Inta 
Kušķe.

Svētku kulminācija iesākās ar svētku gājienu no tautas nama uz 
„Rūķu” parku, kam sekoja krāšņs Birzgales un viesu amatiermākslas 
koncerts „Senās rudzu vārpas stāsts”. Pēc koncerta klātesošos sveica 
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieki – Pāvels Kotāns 

è turpinājums no 1. lpp.
Birzgalei – 450!



2017. gada 4. augusts

7

un Imants Smirnovs, kā arī Ķeguma novada Izglītības, kultūras 
un sporta komitejas priekšsēdētājs Kristaps Rūde. Sveicēji svētku 
apmeklētājiem bija sarūpējuši gardu pārsteigumu – kliņģeri 450 
ciparu formā.

Svētku uzrunu iesāka Pāvels Kotāns: „Birzgale ir slavena 
ar savām kultūras un vēstures tradīcijām. Noteikti daudziem no 
mums bija jaunatklāsme, ka mēs esam 450 gadus veci. Šodien, 
svētku dienā, es vēlos pateikt lielu paldies visiem cilvēkiem, kuri ir 
sarūpējuši šos svētkus, darbojušies un veidojuši Birzgali tik skaistu, 
kāda tā ir šodien! Izvirzīsim mērķus, lai Birzgale kļūtu vēl skaistāka, 
sakoptāka un, lai nākamo jubileju varam sagaidīt godam!”

Kotāna kungu papildināja Imants Smirnovs: „Šodien Birzgalei 
paliek 450 gadi. Cilvēcei tas ir nieks, bet cilvēkam tie ir vairāki mūži 
un šie mūži ir ierakstīti vēstures grāmatā, un arī jūsu devums, darbs 
un panākumi ir ierakstīti šīs vēstures lapaspusēs. Paldies jums par 
to!"

Svētku uzrunu noslēdza Kristaps Rūde: „Ja mēs uz mirkli 
apstājamies un padomājam, ja mēs uz mirkli apstājamies un 
ielūkojamies, kas mums ir apkārt, mēs spējam novērtēt, kas mums ir 
dots. Birzgalē ir brīnišķīgs bērnudārzs, Birzgalē ir brīnišķīga skola, 
Birzgalē ir Mūzikas skola, lielisks muzejs, kultūras tradīcijas ar 
lieliskiem dziedātājiem, dejotājiem, māksliniekiem, skolotājiem, ar 
teātri un aktieriem, arī ar ievērojamiem aktieriem – Uldi Siliņu, ar 
ievērojamiem un izciliem panākumiem sportā – Aigaru Apini. Jūs 
redzat, cik jūs esat talantīgi un lepni par savu Birzgali, un tas ir pats 
svarīgākais un lielākā dāvana, ko varat sniegt Birzgalei. Izstarosim 
no sirds savu gaišumu, savu pozitīvo prieku un spēku, un dāvāsim to 
ikvienam un pats svarīgākais – Birzgalei! Lai Birzgale aug vienota  – 
spēkā, slavā un daiļumā!”

Paldies par svētkiem Rita Reinsone vēlas teikt – Ilmāram 
Priekulim un bērniem, kuri izgatavoja dekoru – 450, kas atrodas 
pagasta centrā, pūtēju orķestrim „Birzgale” un vadītājiem Līgai 
un Laimonim Paukštēm, vokālajam ansamblim „Sapnītis” un 
vadītājai Sandrai Siliņai, deju kolektīvam „Spārni” un vadītājai 
Baibai Petrovskai, korim „Pērles” un  diriģentei Evitai Reinsonei, 
ansamblim „Tikai tā” un vadītājai  Mairai Līdumai, kolektīviem 
„Dejotprieks” un „ Visma” un vadītājai  Mārītei Petrovskai, mūsu 
mīļajai koncertmeistarei Inesei Martinovai, deju kolektīviem 
„Orhidejas” un „Magones”, viņu vadītājai Ilzei Purpļevičai, deju 
kolektīvam „Ķegums” un vadītājam  Jurim Driksnam, amatierteātrim 
„Laipa”, vadītāja Rita Reinsone. Liels atbalsts un palīgi bija: biedrība 
„Jadara”, Armands Arājs, Diāna Arāja, Jauniešu centra meitenes, 
Valentīns Pastars, Iveta Freimane, Inna Reimane, Edgars Siliņs, 
Uldis Brantams. Paldies sponsoriem: Raimondam Okmanim, Līgai 
un Andrim Baložiem, Agrim Križanovskim, Tadeušam Vaļevko, 
Paulim Kotānam.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Šogad papildus jau tradicionālajiem 
sporta veidiem (pludmales volejbols, ielu 
basketbols un futbols) bija iespēja sacensties 
arī individuālajās sacensībās (dārzabols, 
pievilkšanās, basketbola brīvmetieni un 
šautriņu mešana). 

Rembates sporta spēļu godalgoto 
vietu rezultāti:

Pludmales volejbols: 
1.vietā – „Hayduk” (Jurģis Birznieks un 

Raivis Šaraks), 
2.vietā – „Zemā plaukta karaļi” (Oskars 

Dūdens un Agris Veļiks), 
3.vietā – „Kāda starpība” (Deivids 

Strazdiņš un Ronalds Strauss).
Ielu basketbols: 
1.vietā – „V.K.Būvē” (Vladislavs 

Kozlovskis, Elvis Ermanovskis, Aigars 
Delvers un Kristaps Šaka), 

2.vietā – „ZPK” (Ervīns Torsters, 
Oskars Gūte un Aigars Liepiņš), 

3.vietā – „Kāda starpība” (Artūrs 
Pokšāns, Tomass Sparāns, Gatis Štelmahers 
un Mārtiņš Peltmanis).

Futbols (6:6): 
1.vietā – „Kāda starpība” (Miks 

Bērziņš, Matīss Bērziņš, Aivis Jonikāns, 
Edgars Dārznieks, Kristaps Deksnis un 
Igors Ushopovs), 

2.vietā – „ZPK” (Kaspars Mudelis, 
Oskars Gūte, Oskars Dūdens, Agris Veļiks, 
Romāns Loss, Dainis Eižvertiņš, Ervīns 
Torsters un Aigars Liepiņš), 

3.vietā – „V.K.Būvē” (Vladislavs 
Kozlovskis, Niks Buraks, Aigars Delvers, 
Kristaps Šaka, Mikus Valpēters un Toms 
Akmeņlauks).

Dārzabols: 
1.vietā – Nauris Ivanovs, 
2.vietā – Jāzeps Vītols, 
3.vietā – Artūrs Linde.
Pievilkšanās: 
1.vietā – Gatis Loss, 
2.vietā – Nauris Ivanovs, 
3.vietā – Kristaps Vavčenkovs.
Basketbola brīvmetieni: 
1.vietā – Mārtiņš Peltmanis, 
2.vietā – Tomass Sparāns, 
3.vietā – Artūrs Vīgentis.
Šautriņu mešana: 
1.vietā – Oskars Gūte, 
2.vietā – Ronalds Strauss, 
3.vietā – Raivis Šaraks.
Kopvērtējuma rezultāti:
1.vietā – „Kāda starpība”,
2.vietā – „Zemā plaukta karaļi”,
3.vietā – „V.K.Būvē”.

Rembates pasākumu organizatore Liene 
Lazdiņa saka paldies šī gada dalībniekiem, 
par neatlaidību un cīņas sparu, kā arī 
uzsver, ka gaidīsim visus nākamgad, 
protams, paldies jāsaka arī atbalstītājiem: 
Ķeguma novada domei, z/s „Zarumi”, SIA 
„Burtnieks A”, SIA „Rubeņi”, SIA „Atvars 
R”, SIA „Vētras 2”, „VK Būve”, peintbola 
parkam „PIF PAF”, kā arī liels paldies 
Ivaram Dārzniekam. 

Dalībniekus apbalvoja Ķeguma novada 
domes Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas priekšsēdētājs Kristaps Rūde, 
kurš savā uzrunā teica: „Gadu no gada 
Rembates sporta spēles pulcē ievērojamu 
dalībnieku skaitu. Es droši varu apgalvot, 
ka šīs ir vienas no labākajām sporta 
spēlēm, jo tām piemīt īpaša – sportiskā 
gara aura. Paldies visiem dalībniekiem un 
organizatoriem. Centīsimies pilnveidot 
sportošanas iespējas Rembatē, uzlabojot 
infrastruktūras attīstību, kā arī sporta spēļu 
organizēšanu un programmu. Palielināsim 
balvu fondu, lai dalībnieki un līdzjutēji 
justos novērtēti.”

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

è turpinājums no 1. lpp.

30.jūnijā Tomē notika trešās Ķeguma 
novada pašvaldības darbinieku sporta 
spēles ar mērķi saliedēt pašvaldības 
kolektīvu neformālos apstākļos, lai 
uzlabotu darba apstākļu vidi un kvalitāti.

Šogad četras komandas sacentās 
septiņās dažādās disciplīnās, kas 
pārbaudīja gan fi zisko spēku, gan loģisko 
domāšanu. Tikai pirms apbalvošanas 
izšķīrās vietu sadalījums, jo trīs komandas 
bija ieguvušas vienādu punktu skaitu. 
Pateicoties veiksmei un precizitātei, 
pēdējā pārbaudījumā 1.vietu ieguva 
un ceļojošo kausu izcīnīja „Ķeguma 
kulturālie kultūristi”, 2.vietu – VPII 
„Gaismiņa”, 3.vietu – VPII „Birztaliņa”, 

kas iepriekšējos gadus bija nepārspēta 
čempione. Savukārt ceturto vietu ieguva 
viesmīlīgā Tomes komanda „Bumbum”.

Ķeguma novada pašvaldības darbinieku 
sporta spēles notiek jau trešo gadu, un, kā 
ierasts, katras iestādes vadītājs varēja gan 
pieteikt savu dalību, gan informēt savus 
darbiniekus komandas izveidei. Iestādes 
vadītājs ir informēts un atbildīgs par to, 
lai dalība sporta spēlēs netraucētu iestādes 
normālai darbībai, līdz ar to pašvaldība 
šajā laikā sniedza iedzīvotājiem visus 
nepieciešamos pakalpojumus un veica 
paredzētos darbus. Katru gadu spēles 
organizē un vada Ķeguma novada Kultūras 
un sporta pārvalde. Pašvaldības darbinieku 

sporta spēļu izmaksas tiek iekļautas 
Ķeguma novada pašvaldības budžetā pēc 
Kultūras un sporta pārvaldes pieprasījuma, 
spēlēm dalības maksa netika noteikta.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldības darbinieku sporta spēles

No 1. maija, visas vasaras garumā, katru pirmdienu Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas stadionā notiek „Veselības apļi 
2017”. Tajos piedalās dažāda vecuma dalībnieki, kuri skrien, soļo 
un nūjo. 

Kopsummā deviņi dalībnieki ir veikuši vairāk kā 100 apļus. 
Labākie skrējēji ir: Taive Vītola (143 apļi), Rodrigo Seržants (130 
apļi), Agita Kaļva (125 apļi), Loreta Viļumsone (124 apļi), Vaclavs 
Griņevičs (123 apļi), Gita Vītola (122 apļi), Līga Auzāne (113 apļi), 
Jānis Siliņš (111 apļi), Linda Markusa Ciematniece (102 apļi).

Savukārt katru trešdienu „Veselības apļi 2017” notiek Rembates 
sporta laukumā. Kopsummā trīs dalībnieki ir veikuši vairāk kā 100 
apļus. Labākie skrējēji ir: Loreta Viļumsone (117 apļi), Vaclavs Griņ-
evičs (117 apļi), Jānis Avens (145 apļi). Uzslavu pelnījusi arī jaunākā 
skrējēja Kate Dumpe, kurai ir tikai 4 gadiņi, ar noskrieti 46 apļi.

Aicinām arī citus sportot gribētājus būt aktīviem un piedalīties 
„Veselības apļos 2017”, katru pirmdienu Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas stadionā un katru trešdienu Rembates sporta laukumā 
plkst.19.00!

Edgars Siliņš, sporta pasākumu organizators,  

Noskrieti pirmie 100 apļi!

Rembates sporta spēles

Liene Lazdiņa, Rembates pasākumu organizatore



2017. gada 4. augusts

9

Senioru starti LSVS 54.fi nālsacensībās

Divas spraigas sacensību dienas aizvadīja Ķeguma novada 
seniori – vieglatlēti, lai cīnītos par Latvijas sporta veterānu 
savienības 54.fi nālsacensību medaļām. Šoreiz sacensības risinājās 
Valkā un Valgā. Sacensību organizatori nodrošināja transportu, lai 
dalībnieki laikus nokļūtu sacensību vietās. 

Ķegumieši jau ar pirmajiem startiem pierādīja, ka neesam 
braukuši velti – medaļas krājās it kā viegli un dažāda kaluma. 
Kopsummā – 10 zelta,10 sudraba un 10 bronzas medaļas.

Lielākais prieks par dalībniekiem, kuri mūsu pulkam pievienojās 

Latvietim nevajag tikai kartupeli un kāpostu, kas paredzēts 
vēderpriekam, bet vajag puķes, puķes un vēlreiz puķes, jo tās 
veldzē dvēseli.

Šogad Ķeguma novada pensionāri 15.jūlijā piedalījās 40. Puķu 
draugu saietā Raunā, kur izbaudījām skaistu un sakoptu vidi. 
Pabijām sešos skaistākajos Raunas novada dārzos, arī Raunas 
Staburagā un priecājāmies – cik skaista ir mūsu Latvija.

Paldies Ķeguma novada domei un īpaši Dacei Māliņai par 
transporta nodrošināšanu šim braucienam.

Dagnija Berķe

tikai šogad – Evija Jauja, izcīnot divas 4.vietas – 3km un 5km 
soļošanā, Normunds Ermičs – bronzas medaļa šķēpa mešanā un 
arī personīgais rekords, dalība stafetē, Dzintars Borozinskis divas 
bronzas medaļas – 200m un 400m skrējienā, dalība stafetē.

Uzslavu pelnījuši arī tie seniori, kuri startējuši jau daudzus 
gadus – Jānis Avens (6 gadi), 5 gadus startējuši – Harijs Jaunzems, 
Vaclavs Griņevičs, Jurijs Matrosovs, Valdis Brinks, Uldis Ābele, 
Mirdza Aizsilniece

Tā kā šajās sacensības piedalās sievietes no 30 gadu vecuma, 
vīrieši no 35 gadu vecuma, bet rezultātus vērtē ik pa pieciem 
gadiem grupā, tad katrs var sacensties ar saviem vienaudžiem. Tas 
ļauj secināt, kādā spēka un veselības kondīcijā katrs esam.

Pēc paveiktā, mūsu nelielā komanda, 40 komandu konkurencē 
vieglatlētikā ir 12.vietā. Kopvērtējumā (pēc neofi ciālām ziņām) 
varētu būt 5. – 6. vieta. Tas gan būs zināms tikai pēc ofi ciāla 
paziņojuma.

Izsaku patiesu gandarījumu un pateicību katram dalībniekam 
par ieguldījumu! Paldies Ķeguma novada domei par sniegto 
morālo un materiālo atbalstu!

Aicinu tos, kuri ir ar sportu uz „TU” nākt mūsu pulkā un 
mēroties spēkiem ar saviem vienaudžiem! Sacensības notiek 
visa gada garumā dažādos sporta veidos. Nāc, kļūsti mūsējais un 
palīdzēsi nest un godā celt Ķeguma novada vārdu!

Mirdza Aizsilniece

„Saules stars”
14.jūlija vakarā Tomes baznīcā notika klasiskās mūzikas 

koncerts „Saules stars” par godu mūžībā aizgājušā Jāzepa 
Osmaņa 85 gadu jubilejai.

Kad baznīcas telpas bija piepildījis prāvs apmeklētāju 
pulks, Jāzepa Osmaņa meita Uva Kaijaka atklāja koncertu ar 
tēva sacerēto dzejas rindu lasījumu. Savukārt otra meita – Aija 
Osmane, dāvinot ziedus, pateicās Jāzepa Osmaņa kaimiņienei 
Terēzei par laiku, kas tika aizvadīts kopā ar Osmaņa kungu viņa 
dzīves noslēgumā. Pārdomās un atmiņās par dzejnieka dzīves 
gājumu, dalījās rakstniece Māra Svīre, kura ar vieglu smaidu 
atcerējās, cik mīļš Ķeguma novads bijis Osmanim. 

Tomes baznīcas telpas ar skaisto balsi piepildīja Kalvis 
Kalniņš ar koncertmeistari Ingunu Puriņu, izpildot Emīla 
Dārziņa, Alfrēda Kalniņa, Tālivalža Ķeniņa, Riharda Vāgnera un 
Džuzepes Verdi skaņdarbus.

Koncerta noslēgumā Ķeguma novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Imants Smirnovs pateicās klātesošajiem un 
piederīgajiem. Sarunā pēc koncerta Tomes muzeja vadītāja Ligita 
Ādamsone teica:„ Sirsnīgi pateicos koncerta apmeklētājiem 
par uzmanīgu klausīšanos! Īpašs paldies par atsaucību koncerta 
draugiem, atbalstītājiem – Imantam Smirnovam, Viesturam 
Teicānam, Andim Gūtmanim, Uvai Kaijakai, Aijai Osmanei, 
Mārai Svīrei, Digitālai drukai NRJ, lielformāta drukai „Grupa 
Lukss”, Lilitai Slomakai-Veckaktiņai, Pēterim Kiseļam. 
Paldies Guntai Bergmanei par skaisto noformējumu baznīcā!”

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

40. Puķu draugu saiets Raunā

Pateicība
Viesturam Teicānam – Tomes pagasta zemnieku saimniecības 
„Rasas” īpašniekam, Ķeguma novada domes deputātam un 
Jānim Kossovičam – Tomes pagasta iedzīvotājam, „Metro-
poles” uzņēmējdarbības pamatlicējam un attīstības vadītājam 
par personīgo ieguldījumu, sagaidot Ķeguma novada 
bibliotēkas Tomes bibliotēkas 95 gadu jubileju.

Agita Freiberga,
Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēkas vadītāja 

Informējam, ka ir veikta Tomes un Berkavas 
kapsētu digitalizācija (www.cemety.lv). Lūdzam tuviniekus 

sazināties ar kapu pārzini, zvanot pa tālruni – 29743364. 
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Saņemot „Ķeguma Novada Ziņas” un 
tajās publicētos vēlēšanu rezultātus, radās 
jautājums – kāpēc netiek atspoguļoti pilnie 
rezultāti ar tukšajām vēlēšanu zīmēm, 
ievilktajiem plusiem un mīnusiem. Kāpēc 
netiek atspoguļoti pārkāpumi vai tādu nebija? 
Uzskatu, ka vēlēšanu sistēma ir neatbilstoša 
Satversmei un, ja kādam ir vēlēšanās, varu 
paskaidrot, kāpēc!

Eduards Lunis

Uz iedzīvotāja jautājumu atbild 
Ķeguma novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs 2017.gada pašvaldību 
vēlēšanās

Izdevums „Ķeguma Novada Ziņas” ir 
pašvaldības informatīvs izdevums, kurā tiek 
atspoguļoti galvenie notikumi visā novadā. 
Tas ir tik apjomīgs, cik tas ir. Tāpēc attiecībā 
uz Pašvaldību vēlēšanām – tika atspoguļota 
galvenā informācija. Piekrītu, ka, iespējams, 
varējām nopublicēt vēl vienu ciparu – „par 
sarakstu nodotās balsis” – salīdzinot to ar balsu 
skaitu par katru konkrēto kandidātu ir redzama 
atšķirība, kas norāda, vai bijuši vairāk plusi 
vai mīnusi. Visa pārējā informācija (vēlēšanu 
gaitas žurnāli un vēlēšanu rezultātu protokoli) 
likumā noteiktajā kārtībā glabājās Ķeguma 
novada vēlēšanu komisijā un saskaņā ar 
Republikas pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu dokumentu kārtošanas un glabāšanas 
instrukciju glabāsies un būs pieejami Ķeguma 
novada domes arhīvā. Pilna informācija par 
vēlēšanu rezultātiem atspoguļota CVK mājas 
lapā www.cvk.lv.

Attiecībā uz vēlēšanu sistēmu – jautājums 
adresējams Latvijas Republikas Saeimai – 
vēlēšanu komisijas tikai organizē vēlēšanas 
atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem.

Eižens Kanskis

Es ļoti ceru, ka jūlija mēnesī daudzi Ķe-
guma novada privātmāju īpašnieki savās 
pastkastītēs bija atraduši pavisam nelielu, 
bet ļoti svarīgu informāciju, kas saistīta ar 
iespējamo pieslēgšanos pie centralizētajiem 
kanalizācijas un ūdensvada tīkliem un paš-
valdības līdzfi nansējuma saņemšanu. Viela 
pārdomām un lēmuma pieņemšanai. Nāciet 
(Kuģu iela 5, Ķegumā), zvaniet (tālrunis – 
20216691), rakstiet (birojs.kegumastars@
inbox.lv) „Ķeguma Stars” sniegs Jums ne-
pieciešamās konsultācijas.

Daudzdzīvokļu mājas! Joprojām mūsu 
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās 
daudzdzīvokļu mājās dzīvokļu īpašnieku 
vienaldzība un kūtrums sit augstu vilni. 
Nekustamais īpašums reti kuram ir 
prioritāšu augšgalā. Patiesu aktīvistu 

praktiski nav. Jā, protams, ir atsevišķi 
individuālisti, kuriem tā vienīgā rūpe ir 
savu personīgo ambīciju apmierināšana. 
Bet daudzdzīvokļu māja taču ir kopēja 
īpašnieku lieta. Laiks uz vietas nestāv, un 
esam jau sākuši domāt arī par nākamo, 
2018.gadu. Tā kā kolektīvas vēlmes 
īpašuma uzlabošanas jautājumos no 
atsevišķām mājām īsti mums neizdodas 
iegūt, tad aicinām aktīvos dzīvokļu 
īpašniekus iesniegt apsaimniekotājam 
savu individuālo skatījumu par savas 
daudzdzīvokļu mājas problēmām.

Par apsaimniekošanas līgumiem. Ar 
Ķeguma Stara apsaimniekošanā esošo 
daudzdzīvokļu māju (Ķegumā un Rembatē) 
dzīvokļu īpašniekiem tiek slēgti līgumi par 
atsevišķam dzīvokļa īpašumam piederošās 

kopīpašumā esošās domājamās daļas 
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Līguma 
tekstā ir atspoguļoti visi aspekti, kas 
savstarpēji varētu skart atsevišķā dzīvokļa 
īpašnieku un Apsaimniekotāju.Taču ne visi 
īpašnieki ir bijuši pietiekami godprātīgi 
un savu pienākumu nav izpildījuši. Arī uz 
mūsu aicinājumiem ne visi ir atsaukušies. 
Tāpēc lūdzam visus tos īpašniekus, kas 
vēl šādus līgumus nav noslēguši, paņemt 
attiecīgo Zemesgrāmatas apliecību, atnākt 
uz Ķeguma Staru un savu līgumiņu noslēgt.

Varbūt šoreiz rakstiņš sanāca ne visai 
optimistisks, toties godīgs.

SIA „Ķeguma Stars” vadītājs,
Aigars Roze

Pēc autora lūguma teksts nav koriģēts, 
„Ķeguma Novada Ziņu” redakcija

Izmaiņas autobusu kustībā no 1.augusta maršrutos:
Ogre – Birzgale autobuss atiet plkst.6.00, 
pienāk plkst.6.43. (no pirmdienas līdz 
piektdienai),
Ogre – Lāčplēša stacija autobuss atiet 
plkst.6.45, pienāk plkst.7.45 (no pirmdienas 
līdz sestdienai),
Ogre – Birzgale autobuss atiet plkst.11.45, 
pienāk plkst.12.28 (no pirmdienas līdz 
trešdienai un piektdienās, sestdienās),
Ogre – Lāčplēša stacija autobuss 
atiet plkst.11.45, pienāk plkst.12.47 
(ceturtdienās),
Ogre – Lāčplēša stacija autobuss atiet plkst. 
15.15, pienāk plkst. 16.14 (no pirmdienas 
līdz ceturtdienai un sestdienās),
Ogre – Birzgale autobuss atiet plkst. 17.40, 
pienāk plkst. 18.25 (no pirmdienas līdz 
piektdienai),
Ogre – Lāčplēša stacija autobuss atiet plkst. 
7.25, pienāk plkst. 8.20 (svētdienās),
Ogre – Lāčplēša stacija autobuss atiet plkst. 
16.40, pienāk plkst. 17.40 (svētdienās),
Birzgale – Ogre autobuss atiet plkst. 6.45, 
pienāk plkst. 7.30 (no pirmdienas līdz 
piektdienai),

Lāčplēša stacija – Ogre autobuss atiet 
plkst.7.50, pienāk plkst. 8.50 (no pirmdienas 
līdz sestdienai),
Birzgale – Ogre autobuss atiet plkst.13.09, 
pienāk plkst. 13.50 (no pirmdienas līdz 
trešdienai un piektdienās, sestdienās),
Lāčplēša stacija – Ogre autobuss 
atiet plkst.12.50, pienāk plkst. 13.50 
(ceturtdienās),
Lāčplēša stacija – Ogre autobuss atiet 
plkst.16.15, pienāk plkst. 17.15 (no 
pirmdienas līdz sestdienai),
Birzgale – Ogre autobuss atiet plkst.18.30, 
pienāk plkst. 19.10 (no pirmdienas līdz 
piektdienai),
Lāčplēša stacija – Ogre autobuss atiet 
plkst.8.23, pienāk plkst. 9.20 (svētdienās),
Lāčplēša stacija – Ogre autobuss atiet 
plkst.17.45, pienāk plkst. 18.45 (svētdienās).

Informācija sagatavota pēc 
SIA „Ogres autobuss” 

sniegtajiem datiem

Luterāņu kapusvētku dievkalpojums Ķeguma kapsētā notiks 13.augustā plkst.14.00. 
Kalpos mācītājs Ingus Dāboliņš.

Labdien, novada iedzīvotāji!

Iedzīvotāja viedoklis

SĒRU VĒSTIS

Šīs atmiņas ir saules gabaliņi, 
kas visam mūžam nerimst gaismu dot.
/J. Silazars/

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:
Malvīne Boļšunova (1945)
Ņina Misāne (1930)
Inita Grundule (1969)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
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7.augustā no plkst.10.00 – 13.00.
Ķeguma dienas centrā ASINSDONORU DIENA!

1.septembrī plkst. 18.00
Ķeguma tautas namā
Zinātniskais teātris 

„LABARATORIUM.LV”.
Krāšņs, jautrs un neaizmirstams 

zinātniskais šovs, kas patiks 
ikvienam. Vakara turpinājuma 

lieliska ballīte kopā ar DJ līdz pat 
plkst. 23.00.

SVINĒSIM SKOLAS SĀKUMU 
KOPĀ!

12. augustā plkst.10.00
Ķeguma pilsētas sporta spēles

Ķeguma stadionā
plkst.9.00 reģistrēšanās,

dalības maksa no komandas – 10 EUR.
Programmā:
- Sporta spēļu četrcīņa „UNIVERSĀLĀ 
KOMANDA” vīriešu komandām, 
4 cilvēku sastāvā (volejbols + futbols + fl orbols + 
strītbols);
- Individuālās sacensības (bez dalības maksas) 
dārzabols, pievilkšanās pie stieņa, petanka, 
orientēšanās sacensības, 100m skrējiens, 
frisbijbols;
- ieskats ekstrēmajā sportā un BMX 
paraugdemostrējumi (iesakām bērniem ņemt līdzi 
atbilstošus braucamrīkus);
- PUSDIENĀS cienāsim ar gardo sporta spēļu 
„spēka zupu”;
- Sīkāka informācija, zvanot pa tālruņiem: 
29434985 (Edgars), 
22010300 (Dace);

Ar sacensību nolikumu var iepazīties – 
www.kegumanovads.lv;
Plkst. 22.00 zaļumballe

parkā pie Ķeguma tautas nama
spēlēs grupa „RĪB” un DJ.

Nakts laikā darbosies izbraukuma kafejnīca.

Laulības!
Nav nekā lielāka, nav nekā svētāka,
Kad kopā sanākušas debesis zied.
Un tur pa vidu jūsu mīlestība nāk.
Jūs baltu dvēseli zem kājām viņai paklājiet!

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza:
Andrejs Jēkabs Kirpluks un Lelde Zvēra,
Viesturs Kokorišs un Monta Millere,
Pēteris Skuja un Sanita Krodziniece,
Grigorijs Grigorjevs un Lāsma Almane,
Jānis Kliesmets un Annija Grosberga,
Jevgēnijs Urbanovičs un Gražina Atkačune.

Sveicam!

Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var.
Sveicam visus AUGUSTA 
jubilārus!
Šī mēneša gaviļnieki:

90 Veronika Zepa

85 Jānis Mīlgrāvis
Ērika Reiniece

80

Andris Aizsilnieks
Anna Grandāne
Boriss Išutovs
Anna Ķezbere
Ilga Liepiņa
Dzidra Pārpuce
Mirdza Safranova
Juris Ūdris

75

Arvīds Cīrulis
Ivars Davidovičs
Anatolijs Filatovs
Arvīds Jansons
Brigita Poriņa
Ivars Skujiņš

70 Marta Avena
Nikolajs Baiguševs

65

Oļģerts Čodors
Aldis Eglīts
Paulīna Kupere
Marija Lodziņa
Alfrēds Siliņš
Vitālijs Volohs

60

Svetlana Apsīte
Dzintars Ertmanis
Marija Jermolajeva
Dainis Krastiņš
Olga Pīķe

55

Marina Aleksejeva
Normunds Alliks
Andris Aļeksjonoks
Ineta Arbidāne
Ineta Baltause
Ligita Dāve
Agita Freiberga
Juris Gulbis
Valdis Kalniņš
Sarmīte Pugača
Sarmīte Ubaga

50
Juris Beļajevs
Sarmīte Pikaļeva
Ivars Turlais
Inga Zadereja

Esi sveicināts, mazulīt! 
Laimas rokas, lai ceļas svētījot,
Darba tikumu un gudrību dodot,
Lai bērnība kā pilna pļava ziedu,
Kas dienām sniedz padomu viedu!

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:
Karīnai Šalmei un Elvijam Ermanovskim meita Kate,
Annai Briljantei un Jānim Baltruņķim meita Sofi ja,
Līgai un Sergejam Merzļakovai dēls Martins,
Gundegai un Ģirtam Ratkevičiem meita Gabriela.

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi! 

16. augustā Tomes tautas nams 
organizē ekskursiju uz Daugavpils 

un Aglonas novadu
Minimālais grupas dalībnieku skaits 
ir 30 personas. Cena – 30 EUR, 
pensionāriem un skolēniem – 26 EUR.
Cenā iekļauts:
• Brauciens komfortablā autobusā;
• Ekskursija Daugavpils zoodārzā 
(0,60 EUR);
• Ekskursija ar gidu Daugavpils 
cietoksnī un Marka Rotko mākslas 
centrā (8,50EUR), (pensionāriem un 
skolēniem – 4 EUR);
• Naujenes novadpētniecības muzejs, 
Slutišķu sādža un gida pakalpojumi 
(3,50 EUR);
• Pusdienas (7 EUR) (pēc izvēles);
• Kristus Karaļa kalns 
(par ziedojumiem);
Pieteikties līdz 10. augustam, 
zvanot pa tālruni – 27843230. 

9.septembrī plkst. 10.30
Ķeguma novada sēņošanas 

čempionāts
Tomē, Ratu kalna teritorijā.
Reģistrācija no plkst. 9.30.
Informācija par sēņošanas 

čempionāta nolikumu un karti Jūs 
varat iegūt Ķeguma novada mājas 

lapā 
www.kegumanovads.lv.

PAR GODU TĒVA DIENAI – 
ĪPAŠA UĢA ĶUĢA LEKCIJA 

„Vai viegli būt vīrietim”.
Sēņotāji varēs mieloties ar 

tradicionālo sēņu zupu!



2017. gada 4. augusts

12 © "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.

MĒNEŠA FOTOGALERIJA

Pirmais brauciens ar pacēlāju Birzgalē
Bērni dod solījumu rūpēties par jauno aktīvās 

atpūtas laukumu Rembatē

Rembates sporta spēļu aktivitātes

Ķeguma novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā vīriešiem I kārta

Ķeguma jauktais koris „LINS” Eiropas koru olimpiādē

VPDK „Kadiķis” Slovēnijā

Jāzepa Osmaņa 
85 gadu jubilejas koncerts
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