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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 12.janvārī 

Publikācijas ar ilustratīvo 
materiālu lūdzam iesūtīt 

līdz 15.decembrim uz e-pastu: 
avize@kegums.lv

„Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt 
arī tīmeklī www.kegumanovads.lv

Palaizdami Ziemassvētkus,
Kas to citus sagaidīs?
Dievs dos mieru, veselību,
Mēs i paši gaidīsim.

Saulīte atkal ir veikusi savu ceļu gada gājumā. Tumsas vakari liek noprast, ka rudenīgā dzīves siltuma ir palicis vēl mazāk. Tāpēc, 
gaidot Ziemassvētkus ar skaistajām pirmssvētku dekorācijām un veikalu dziesmām, ir laiks atminēties saulainākos un ne tik saulainos 
laika sprīžus no gada sākuma.

Jo tuvāk svētki, jo laiks rit straujāk. Laika ritējums neizbēgami nes gada beigas. Pēc Ziemas saulstāvjiem, rakstot vēlmes 
nākamajam gadam, jāplāno ne tikai to, kas izmaina mūs gan dvēseliski, gan mantiski, bet arī radām vēlmes, kas dod pienesumu 
apkārtējiem cilvēkiem, videi un visai Latvijai kopumā.

Ziemassvētku laikā vēlme pēc garīgām vērtībām kļūst spēcīgāka. Tāpēc daudzi cilvēki 
laimes sajūtu piedzīvo mūzikā, meditācijā, lūgšanā un stiprinoties ticībā. 

Visvairāk šos svētkus un Ziemassvētku brīnumu gaida bērni un tāpēc 
novēlu, lai šogad Ziemassvētki tiek svinēti ģimeniski, tradīciju 
gaisotnē, rosinot pārdomas par laika nozīmi dzīves vērtību un 
attiecību saglabāšanā.

Lai Jums izdodas šajos gaišajos Ziemassvētkos būt kopā ar 
tiem cilvēkiem, ar kuriem jūtieties droši un laimīgi!

Ilmārs Zemnieks, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

VALSTS SVĒTKU KONCERTI

Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes! No 
sevis, no tā, kas sevī. Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un laukumos – egles, pasaules 
mirdzums televizorā žilbinās acis, tad ziniet un apzinieties, ka tie ir tikai mazi ārēji atspīdumi 
no tās nebeidzami milzīgās gaismas, kas mūsos jau ir, mūsos pašos no sākumu sākumiem.

/Imants Ziedonis/
Lai Jums sirdssiltums Ziemassvētkos!
Lai Jums 2018.gads sniedz lielu vezumu ar laimītēm, kuras Jūs spējat saskatīt un iegūt sev, un tad it viss, kas būs Jums līdzās, kļūs 

patiesāks un harmoniskās, un balstīts uz paliekošām vērtībām, kas mūžīgi glabāsies Jūsu sirdīs!
Kristaps Rūde, 

Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs 

Valsts dzimšanas dienas priekšvakarā Ķeguma novadā tika 
svinēta Latvijas Republikas Proklamēšanas 99.gadadiena. Šogad 
pasākumi norisinājās trīs vietās – Ķegumā notika koncerts „Mēs 
būsim lieli tik, cik mūsu griba”, Birzgalē noritēja pasākums „Pasaule 
mums uzziedēs”, savukārt Tomē norisinājās koncerts „Man jābūt!”.

Svētku koncertu laikā tika sveikti konkursa „Veidosim skaistu un 
sakoptu savu novadu” laureāti. Šī gada tēma bija „Rudens košums 
manā sētā”. Kategorijā „Lauku saimniecība” 1.vietu ieguva māju 
„Onzulīši” īpašnieki, savukārt 2.vietu saņēma māju „Rozetes” 
saimnieki. 

Kategorijā „Lauku sēta” 1.vietu ieguva māju „Cielaviņas” 
īpašnieki, 2.vietu – māju „Gobkalni” saimnieki, 3.vietu – māju 
„Baltupes” īpašnieki. 

Kategorijā „Individuālā apbūve” 1.vietu saņēma Ķeguma iela 
14 saimnieki, savukārt māju „Pērses” īpašnieki ieguva pateicības 
rakstu.

Ieklausoties novada iedzīvotāju priekšlikumos, tika sveikti un 
godināti Ķeguma novada cilvēki, kuri ar savu nesavtīgo darbu ir 
veicinājuši novada attīstību, atpazīstamību un ir lepnumi par savu 
novadu.  turpinājums 6.lpp.
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Ļoti pateicamies Ķeguma novada domes priekšsēdētājam 
I.Zemniekam un visiem domes deputātiem, kuri atbalstīja biedrības 
„Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” lūgumu piešķirt fi nansējumu 
ierīkotās nobrauktuves – uzbrauktuves kvalitātes uzlabošai Ķegumā, 
Staru ielā 12  Invalīdu tiesību aizsardzības centra (ITAC)  pārstāvim 
u.c. cilvēku ar ļoti smagiem kustību traucējumiem pārvietošanās 
ratiņkrēslā vajadzībām ITAC darbības nodrošināšanai.

Kā arī īpaši jāatzīmē domes priekšsēdētāja I.Zemnieka humānā 
attieksme, personīgi apmeklējot cilvēku ar 1.invaliditātes grupu viņa 
dzīves vietā, iepazīstoties ar sadzīves apstākļiem un nepieciešamo 
palīdzību.

Jāatzīmē, ka Saeimas  Sociālo un darba lietu komisija un Latvijā 
izcili medicīnas doktori, profesori J.Pētersons un K.Strēlis lūguši 
atbalstu biedrības „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” darbības 
nodrošināšanai.

Konts Rietumu bankā Nr.LV93RTMB0000000804188.

Ar cieņu, vēlot Jums veiksmi un labu veselību,
Mārtiņš Neibults-Miebolts, Valdes priekšsēdētājs

2017.gads atnesa lielas pārmaiņas ne tikai katra cilvēka dzīvē, 
bet arī Ķeguma novadā kopumā. Jaunais deputātu korpuss un jaunā 
vadība nu jau iejutušies domes darbā un ikdienā. Darba solis palicis 
raitāks. Esam visi sapratuši, ka deputāti kopā dara vienu darbu – 
kalpo saviem iedzīvotājiem, realizē tās vēlētāju vēlmes, kuras tika 
izteiktas priekšvēlēšanu laikā. Un tas ir saprotami. Mazāk strīdu un 
kašķu, vairāk sapratnes un kompromisu, vairāk padarītu darbu.

Gada beigās ļaudis parasti atskatās uz padarīto, ieplānotā 
izpildīto, kaļ jaunus plānus. Kaut kas līdzīgs pašreiz norit arī 
Ķeguma novada domē – ir par ko padomāt, pārdomāt un pasapņot. 
Domes darbiniekiem tagad pilnas rokas darba – 2018.gada budžeta 
gatavošana apstiprināšanai Ķeguma novada domē. Liels un atbildīgs 
darbs. Ik dienu analizējam padarīto, ieplānoto, ko varam atļauties. 
Tas ir laiks, kad domā par to, ko esi solījis vēlētājiem un ko vari 
izpildīt, ņemot vērā reālās iespējas. Ieceres, protams, ir lielākas par 
reāli iespējamo. Meklējam līdzsvaru. Kā sanāks – redzēsim.

Tas, ko vēlamies realizēt, pārsvarā ir saistīts ar ievērojamām 
investīcijām ceļu remontos un būvniecībā. Savā laikā mana 
mamma Aleksandra Smirnova, būdama Ķeguma izpildkomitejas 
priekšsēdētāja, kopā ar ķegumiešiem uzbūvēja Ķeguma skolu, 
ambulanci, izveidoja pilsētas centru. Arī es vēlos kopā ar 
domubiedriem un deputātiem daudz ko paveikt, sniegt savu 
ieguldījumu novada attīstībā, infrastruktūras izveidē. Tā, piemēram, 
aktuāls ir siltumražošanas jautājums Ķeguma pilsētā un Birzgales 
pagastā, Ogres ielas un Daugavgrīvas ielas remonts Ķeguma pilsētā, 
jāturpina ceļu asfaltēšana Ķegumā un Rembatē, jāveic Sociālās 
aprūpes centra „Senliepas” paplašināšana, ielu apgaismojuma 
sistēmas paplašināšana Ķegumā, Birzgalē un Tomē, jārealizē 
deinstitucionalizācija, citi plāni. 

Protams, lielākais ieguldījums ir jāsniedz mūsu nākotnei – skolu 
un bērnudārzu attīstībā, telpu remontā un tehniskajā nodrošinājumā. 
Jau 2018.gada rudenī – atklāsim bērnudārza „Gaismiņa” piebūvi – 
jaunas 4 grupas un sava sporta zāle! Jādomā arī par teritorijas 
labiekārtošanu. Arī Birzgales bērnudārzā veiksim rekonstrukcijas 
darbus virtuvē un koptelpās. Jādomā par bērnudārza grupiņu un 
Birzgales Mūzikas skolas telpu remontu un attīstību, apkures sistēmu 
sakārtošanu. Bērnu skaits palielinās (tas notiek visā novadā) – labs 
signāls, kas jānovērtē un kas prasa papildus lielus ieguldījumus. 
Savu artavu prasīs arī idejas par Ķeguma Mākslas skolas izveidi 
realizācija.

Lielākais pārbaudījums pašiem domes darbiniekiem būs 
pašvaldības strukturālās izmaiņas – daudz ko nepieciešams mainīt, 
tādējādi sasniedzot līdzekļu un darba optimizāciju. Lielākas 
pilnvaras – pagastu pārvaldēm, kultūras iestādēm. Administratīvajā 
pārvaldē – plānots ieviest nodaļu principu, izveidot Klientu 
apkalpošanas centru, kurā iedzīvotāji varēs saņemt pašvaldības un 
valsts institūciju sniegtos pakalpojumus, kas atvieglos iedzīvotāju 
dzīvi.

Jāpilnveido un jāpaplašina arī mūsu saimniecības uzņēmuma 
„Ķeguma Stars” darbība. Tas būs liels izaicinājums gan uzņēmuma 
vadībai, gan domei.

Un, protams, jāpiemin arī darbi par kuru izpildi varam būt lepni: 
veikts Ķeguma pilsētas kapu kapličas remonts, kura rezultātā ēka 
ieguva pilnīgi citu, jauku, svinīgu skatu; veikta ielu asfaltēšana 
Ķegumā, Birzgalē un Tomē; veikta ielu apgaismojuma izveide 
Ķegumā un Rembatē, papildus izveidojot apgaismojumu arī 
Dzintaru ielā, Ķegumā; pabeigta ūdensvada atjaunošana Rembatē 
privātmāju rajonā; uzsākta Klientu apkalpošanas centra telpu 
Ķeguma domes ēkā izveide (pabeigs decembra beigās), uzsākti un 
līdz gada beigām tiks pabeigti vairāki būvprojekti pašvaldības ēku 
un būvju celtniecībai un rekonstrukcijai; sekmīgi pabeigti biedrības 
„Zied Zeme” atbalstīti projekti par pacēlājiem Ķegumā un Birzgalē, 
bērnu rotaļu laukuma izveidi Rembatē; sekmīgi startējuši un pabeigti 
Eiropas struktūrfondu atbalstīti projekti.

Paldies jāsaka arī valsts ieguldījumam novada attīstībā: veikta 
vērienīga gaisa elektro spēkvadu nomaiņa pret kabeļiem, rekonstruēts 
Ķeguma prospekts, veikta ceļa Rembate – Lielvārde dubultā 
apstrāde, kas nākošgad tiks turpināta arī atlikušajam ceļa posmam 
no Rembates līdz Siguldas šosejai. Tiek rekonstruēts Ķeguma 
HES, paplašināts un modernizēts Rembates lidlauks, nostiprināti 
Daugavas krasti. Arī turpmākajos gados valsts investīciju apjoms 
novada infrastruktūras attīstībā būs vērienīgs.

Gada nogalē vēlos pateikties visiem – iedzīvotājiem, valsts un 
pašvaldības darbiniekiem, kolēģiem, uzņēmējiem – visiem, visiem – 
par sadarbību šajā pusgadā un novēlēt sekojošo: radiet jaunas idejas 
un esiet neatlaidīgi šo ideju realizācijā! Un Jums noteikti izdosies! 
Priecīgus Ziemassvētkus un raženu, laimīgu un pārsteigumiem 
bagātu 2018.gadu!

Imants Smirnovs, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Atskats par paveikto un plānoto

Mūsu novada uzņēmējs – 
Armands Paegle

Pateicība Ķeguma novada 
domes priekšsēdētājam

Ķeguma novada Tomes pagastā jau divus gadus darbojas 
Armands Paegle, kurš ir attīstījis Latvijā pirmo egļu audzēšanas 
uzņēmumu, kas visa gada garumā ļauj iegādāties visdažādākās 
eglītes un, protams, pirms Ziemassvētkiem atbraukt un atrast sev 
piemērotāko.

Vairāku hektāru platībā izaudzētas tūkstošiem dažādu šķirņu 
eglītes, kas katru gadu nedaudz paaugas un gaida savus īpašniekus. 
Eglīšu audzēšana nebūt nav viegls darbs, jo tās var stādīt tikai 
pavasarī vai rudenī, tām nepieciešama īpaši sagatavota augsne, 
kuru pastāvīgi pēta „Paegles egles” darbinieki, lai eglītes izaugtu 
skaistas un kuplas, tās vairākas reizes gadā ir jāformē. Katram 
kociņam tiek veltīta īpaša uzmanība, kas prasa daudz laika.

Ienākot audzētavā, gaisā virmo Ziemassvētku smarža, kas 
raksturīga tikai Latvijā audzētām eglītēm, pircējus sagaida smaidīgi 
darbinieki, kuri pastāsta gan par dažādajām eglīšu šķirnēm, gan 
palīdz atrast sirdij tīkamāko, stādīšanai piemājas dārzā vai svētku 
greznošanai.

Vairāk par Armanda Paegles eglīšu audzētavu varat uzzināt, 
apmeklējot tīmekli www.paeglesegles.lv.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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NOVADA DOMES SĒDES

Ķeguma novada dome novembrī 
Nolēma 2017.gadā ņemt kredītu 32466 EUR apmērā, lai 

īstenotu pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par pirmsskolas 
vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām audzināšanas iestādēs, 
projekta „Rūpnieciski izgatavotu moduļu ēkas uzstādīšana” 
realizācijai.

Piešķīra līdzfi nansējumu centralizētā ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu izbūvei nekustamo īpašumu īpašniekiem:

Ķeguma iela 14 – 800 EUR,
Aizvēja iela 1 – 1560 EUR,
Saules iela 1– 1440 EUR,
Pakalnes iela 3 –1000 EUR,
Staru iela 7– 1600 EUR.

Piešķīra goda titulu „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 2017” 
Ritai Reinsonei, atzinības rakstu un naudas balvu Vijai Vollenbergai 
un Uldim Ābelim.

Noteica šādus domes autotransporta izmantošanas maksas 
pakalpojumu tarifus:

par visu transporta lietošanas laiku 4.50 EUR/h plus PVN 
(darba dienās darba laikā) vai 9 EUR/h plus PVN (brīvdienās, 
svētku dienās un darba dienās ārpus darba laika), plus maksu par 
katru nobraukto kilometru atbilstoši šī lēmuma tabulā norādītajam 
tarifam par konkrēto transportlīdzekli plus PVN: 

Nr. 
p.k.

Transporta 
veids

Marka Valsts 
Nr. zīme

Maksa par 
kmEUR/
km

1) Autobuss Ford Tranzit HH 3520 0,45
MERCEDES BENZ HP 5942 0,50
MERCEDES BENZ HP 5944 0,50
MERCEDES BENZ 
0405

HJ 2116 0,70

MERCEDES BENZ HJ 9712 0,50
VOLVO HZ 1855 1,20
VW CRAFTER KR 2375 0,50

2) Transport-
  līdzeklis

VW CADDY HC 8385 0,45

TOYOTA COROLLA HF 6017 0,45
AUDI A4 HU 8324 0,45
FORD CUSTOM JU 7672 0,45
ŠKODA OCTAVIA KH 9245 0,45
ŠKODA OCTAVIA KH 9249 0,45
VW Transporter JC 8498 0,45

Par visu traktora Belarus 82 MK-01 lietošanas laiku, ietverot 
operatora atalgojumu:

19,50 EUR/h plus PVN (darba dienās darba laikā);
26 EUR/h plus PVN (brīvdienās, svētku dienās un darba dienās 

ārpus darba laika).
Par šī lēmuma 1.1.punktā minēto autobusu izmantošanu 

pašvaldības iestāžu vai Ķeguma novada nevalstisko organizāciju 
(NVO) rīkotajiem pasākumiem, kuru mērķis ir sabiedriski, 
kultūras, sporta vai tautas jaunrades pasākumi tiek noteiktas šādas 
atlaides:

100% atlaide, nodrošinot biedrību, pašvaldības fi nansēto 
amatierkolektīvu un sporta komandu dalību, ja pasākums ir 
iekļauts gada plānā un to ir saskaņojusi novada Kultūras un sporta 
pārvalde:

-valsts dziesmu un deju svētkos un ar tiem saistītajās skatēs;
-valsts un starptautiska līmeņa kolektīvu sadraudzības 

pasākumos, festivālos, konkursos un sporta čempionātos, ja tiek 
pārstāvēts Ķeguma novads un tie notiek Baltijas valstīs;

-gadā ne vairāk kā 2 starpnovadu dziesmu un/vai deju 
pasākumos Baltijas valstīs.

100% atlaide pašvaldības iedzīvotāju dalībai Saeimas, Eiropas 
Parlamenta un pašvaldības vēlēšanās, kā arī novada svētkos, 
saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora apstiprināto transporta 
kustības grafi ku katram konkrētajam pasākumam;

 50% atlaide, lai nodrošinātu:
-izglītojamo ekskursijas, ko organizē novada izglītības iestādes, 

izņemot Ķeguma novada domes Izglītības veicināšanas nolikumā 
paredzētās;

-noteiktas nozares pašvaldības iestāžu darbiniekiem organizētās 
ekskursijas vai pieredzes apmaiņas braucienam Baltijas valstīs;

-gadā ne vairāk kā 2 kultūras un sporta pasākumus, kurus 
organizē pašvaldības teritorijā reģistrēta NVO.

-pašvaldības iedzīvotājiem organizētos pasākumus 
(ekskursijām, kultūras pasākumu apmeklējumiem u.tml.);

-pašvaldības fi nansētajiem amatierkolektīviem un sporta 
komandām starpnovadu dziesmu un/vai deju pasākumos Baltijas 
valstīs, ja nav piemērojamas iepriekš minētās atlaides.

Atbalstīja biedrību SK „Birzgale” PPP biedrības „Zied zeme” 
izsludinātā projektu konkursa 1.5.3.aktivitātes īstenošanai 460 
EUR apmērā, paredzot fi nansējumu no NVO atbalsta fonda 
budžeta līdzekļiem.

Nolēma pilnvarot Ķeguma novada domes izpilddirektoru 
parakstīt nodokļu ekonomista sagatavotos lēmumus – 
izpildrīkojumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu 
bezstrīdus kārtībā un pilnvaroja Ķeguma novada domes galveno 
grāmatvedi parakstīt sagatavotos piedziņas procesa dokumentus 
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā.

Izdarīja grozījumus Ķeguma novada domes 2017.gada 
18.janvāra lēmumā Nr.31 „Par Ķeguma novada pašvaldības amatu 
atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2017.gadā” (protokols Nr.2, 
26.§), ar 2017.gada 1.septembri lēmuma 1.pielikuma 1.sadaļas 
„Pašvaldības administrācija” 1.14.1 punktu izteikt šādā redakcijā:
1.14.1 Pedagogs karjeras konsultants 0,57 387,60

Likvidēja Ķeguma pašvaldības īpašuma privatizācijas komisiju.

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu 
komisijas nolikumu.

Atbrīvoja Līgu Strauss, Andri Balodi un Irēnu Dmitročenko 
no darba pienākumiem Ķeguma novada pašvaldības dzīvokļu 
jautājumu komisijā un izveidoja  Ķeguma novada pašvaldības 
dzīvokļu jautājumu komisiju šādā sastāvā: Ojāra Meiris, Jurijs 
Matrosovs, Inese Zagorsaka, Dace Gulbe, Kristaps Reķis.

Atbrīvoja Viju Balčuni no darba apvienotajā Ķeguma novada 
nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada 
pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 
pieteikumu vērtēšanas komisijā.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.13/2017 „Grozījumi 
saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2017.gadam””.



2017.gada 1.decembris

4

27.oktobrī Ķeguma novada domē bija ieradies Latvijas 
Republikas Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.

Kopā ar Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieku 
Imantu Smirnovu, priekšsēdētāja vietnieku Birzgalē Pāvelu 
Kotānu, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju 
Kristapu Rūdi, deputātu Tadeušu Vaļevko, izpilddirektoru Edvīnu 
Bartkeviču un speciālisti izglītības jautājumos Sandru Čivču tika 
pārrunāti jautājumi, kas turpmākajā laikā var ietekmēt Ķeguma 
novada pašvaldību – jautājumi par Misiņu ceļa remontu, NBS 
sadarbību patriotiskās audzināšanas jomā, kā arī sadarbību 
saimnieciskajos jautājumos.

Aizsardzības ministrs izstāstīja par iecerēm, kas plānotas 
Rembates teritorijā esošajā aviācijas bāzē „Lielvārde”, kā rezultātā 
būs nepieciešama cieša sadarbība ar pašvaldību. Imants Smirnovs 
un pašvaldības deputāti uzsvēra, ka turpmākā sadarbība starp 
pašvaldību un ministriju noteikti būs!

Kintija Sparāne, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aizsardzības ministra vizīte Ķeguma novada domē

LR likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (spēkā 
no 18.11.2010.) 39.panta 1.apakšpunkts nosaka, ka maksu par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

-maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, uzglabāšanu;

-sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs 
par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un 
izgāztuvēs;

-dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu 
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Informējam, ka pamatojoties uz LR likumu „Dabas resursu 
nodokļa likums” (spēkā no 01.01.2006.) dabas resursu nodokļu 
likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu no 2018.gada 1.janvāra 
pieaugs no 25 EUR uz 35 EUR par tonnu. Rezultātā SIA „Getliņi 
EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar 

dabas resursu nodokli mainās no 32,64 EUR par vienu tonnu uz 
40,92 EUR par vienu tonnu.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Ogres SIA „Marss” esošais 
cieto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs 
palielinās par 0,43 EUR par 1 m3 bez PVN 21%, līdz ar to ar 2018.
gada 1.janvāri tiks paaugstināta maksa par 1 m3 cieto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu uz 8,80 EUR par 1 m3 bez PVN 21%.

Papildus vēlamies uzsvērt, ka minētais atkritumu pieņemšanas 
tarifa pieaugums nav Ogres SIA „Marss” iniciatīva, bet atbilstoši 
normatīvajiem aktiem noteiktā dabas resursa nodokļa likmes 
palielinājums.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar 
Ogres SIA „Marss”, zvanot pa tālruni – 65022645, 26140399 vai 
rakstot uz e-pastu: ogres.sia.marss@gmail.com

Ogres SIA „Marss”

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņas

Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām
Katrs vēlamies, lai Latvijā būtu kārtība un uzklausītu katru. 
Ir iespēja to sakārtot!
Valsts atļauto, ofi ciālo likumprojektu parakstīšana notiek: 
- elektroniski ofi ciālo iesniegumu portālā www.latvija.lv, 

bezmaksas;
- papīra formātā 500 vietās Latvijā (izpilddirekcijās un 

pagastu pārvaldēs)
Ķeguma novadā parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām 

maksā 1 EUR, parakstīties var pie:
1. Vijas Arājas (Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 

vietniece, Lindes iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts, 
Ķeguma novads);

2. Mārītes Artihovičas (Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja, 
Lindes iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads);

3. Dzinas Grīnbergas (Ķeguma pašvaldības administrācijas 
personāla speciāliste, Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma 
novads);

4. Natālijas Aprānes (Ķeguma novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja, Komunālā iela 3, Ķegums, Ķeguma novads);

5. Jura Pūpola (Rembates pagasta pārvaldes vadītājs, 
Lielvārdes iela 3, Rembates pagasts, Ķeguma novads);

6. Ilonas Ofmanes (Tomes pagasta pārvaldes vadītāja, 
„Ābelītes”, Tome, Tomes pagasts, Ķeguma novads).

Dana Vietniece, 
Ķeguma novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

„Sadales tīkls” pārstāvji Ķegumā
31.oktobrī Ķeguma un Ikšķiles novadu pašvaldības deputāti un 

speciālisti tikās ar akciju sabiedrības „Sadales tīkls” pārstāvjiem, 
lai pārrunātu esošo sadarbību un aktualitātes, kā arī plānotos 
kapitālieguldījumus laika posmā no 2018. – 2020. gadam.

AS „Sadales tīkls” Korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs 
Aivars Slišāns un Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas vadītājs 
Salvis Krīgers atklāja, ka plānotās investīcijas Ķeguma novadā 
2018.gadā ir 835 300 EUR un elektroapgādes kvalitāte uzlabosies 
1068 klientiem. Savukārt 2019. – 2020.gadā investīcijas sasniegs 
781 500 EUR un elektroapgādes kvalitāte uzlabosies 1023 
klientiem. Lielākie investīciju un pārbūves objekti 2018.gadā 
plānoti Rembates pagastā, bet, protams, notiks arī Birzgalē, Tomē 
un Ķegumā. 2019. – 2020.gadā lielākās investīcijas AS „Sadales 
tīkls” plāno realizēt 8 objektos Rembates pagastā, 2 Birzgales 
objektos un 1 Tomes pagasta objektā.

Viena no AS „Sadales tīkls” aktualitātēm, kas tiks ieviesta 
ir viedo elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšana. Viedais 
elektroenerģijas skaitītājs ir elektroenerģijas patēriņa mērierīce, 
kas ļauj nolasīt datus un apkalpot ierīci attālināti. Latvijā pavisam 
uzstādīti 334 000 viedo skaitītāju jeb 76,1%, salīdzinoši Ķeguma 
novadā – 42%. Līdz 2020. gadam Latvijā plānots uzstādīt 89% 
viedo skaitītāju.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Klāt 2017.gada rudens un Birzgales pagasta autobuss atkal brauc 
uz lidostu, jo šogad mūsu amatierteātris dodas uz Norvēģiju, 
pilsētu Bergena, kur piedalīsies jau ceturto gadu amatierteātru 
Starptautiskās teātra dienās „Laipa”. Kad pēc veiksmīga lidojuma 
esam nolaidušies lidostā Bergen, mūs visus jau sagaida smaidošie, 
draudzīgie un aktīvie latvieši, kuri par savām mājvietām ir 
izvēlējušies Norvēģiju. Liels prieks un sajūsma bija atkal visus 
satiekot pēc gada. 
Šogad uz teātra dienām pulcējās latvieši no piecām valstīm: 
pavisam 85 dalībnieki, kuri pārstāvēja septiņus azartiskus, 
pozitīvus un radošus kolektīvus – Bergenas latviešu amatierteātris 
LATiBergen, Reykjavikas Latviešu skolas vecāku teātris 
„Klikucis”, Bradfordas teātra trupa „Saulespuķe”, sirsnīgais 
Briseles latviešu teātris, Birzgales tautas nama amatierteātris 
„Laipa”, Burtonas latviešu amatieru teātris „Strops” un Oslo 
latviešu teātris O Latte. Tik dažādi un tajā pašā laikā tik līdzīgi, jo 
visus mūs vieno teātra mīlestība. 
13.oktobrī diena sākās ar skaistās Hardanger iepazīšanu. Lai 
arī diena bija lietaina, tas nebūt netraucēja izbaudīt Norvēģijas 
skarbo skaistumu. 
Dienas turpinājumā kolektīvu vadītāji un Bergenas latviešu 
organizāciju pārstāvji devās uz tikšanos ar Latvijas Republikas 
vēstnieci Norvēģijas karalistē Judīti Dobeli un Kultūras 
ministrijas pārstāvi Guntu Robežnieci. Tika spriests par latvietības 
uzturēšanu un saglabāšanu diasporā, par sadarbības iespējām 
starp latviešu (un ne tikai latviešu) organizācijām, par kopīgiem 
projektiem, par Latvijas simtgades atzīmēšanu Norvēģijā. 
Vakarā, „Laipa 2017” atklāšanā īpaši tika akcentēta sadarbība, kā 

arī teātra nozīme jaunās paaudzes izglītošanā, cilvēku saliedēšanā 
un latviešu kultūras, tradīciju popularizēšanā. 
Teātra izrāžu maratonu atklāja LATiBergen ar dzīvespriecīgo 
R.Blaumaņa izrādi „Brīnumzālīte”, bet diena noslēdzās ar 
aktiermākslas meistarklasi Latvijas aktieru Daces Makovskas un 
Leona Leščinska vadībā.
14.oktobris pagāja „zem teātra zvaigznes”, sešas dažādas, 
lieliskas izrādes – gan izrāde bērniem, gan asprātīgas komēdijas, 
gan Čaka strēlnieku tēma, gan dvēseliska monoizrāde – katrs 
varēja atrast savam dvēseles noskaņojumam ko piemērotu. Pilns 
emociju spektrs – no smiekliem līdz aizkustinājuma asarām. Pēc 
izrādēm katru kolektīvu uz sarunu aicināja profesionāļi – Leons 
un Dace. Kāds labs padoms, ideja, uzslava, īpaši no cilvēkiem, 
kuri „pazīst drēbi”, vienmēr ir noderīgs. Un noslēgumā – ballīte 
nepārspējamās grupas „Miggla” vadībā. 
Divas piepildītas, neaizmirstamas dienas, kas kādu laiciņu liks 
pārvietoties kādu gabaliņu virs zemes, mazliet citā dimensijā, 
jauni draugi, jaunas idejas, jaunas atklāsmes un pāri visam 
apziņa, ka latvieši var!
Liels paldies manam kolektīvam, kuri atkal ir gatavi uz jauniem 
piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem, jo nākamās Starptautiskās 
teātra dienas „Laipa – 2018” notiks Briselē, uz kurām arī 
plānojam doties. 
Paldies: Antrai Petrovai, Inesei Pilānei, Aldai Grašiņai, Irēnai 
Tampai, Sarmītei Pikaļevai, Anitai Skosai, Jānim Reinsonam, 
Agrim Križanovskim un šoferītim Aldim Kauliņam. 

Rita Reinsone, Kolektīva vadītāja 

Birzgales amatierteātris „Laipa” Bergenā

Pabeigts Ķeguma kapu 
kapličas remonts

Ķeguma kapliča tika celta 1994.gadā pēc arhitektes Ilzes 
Romanovskas projekta. 23 gadu laikā kapliča bija kļuvusi nolietota 
un atradās kritiskā stāvoklī, tāpēc šī gada 5.oktobrī tika uzsāka 
kapličas renovācija. Darbu veica SIA „Balti Construction” un 
kopējās izmaksas bija 25446,81 EUR. Nedaudz vairāk kā mēneša 
laikā tika veikti fasādes un iekšējie remontdarbi, nomainīts jumta 
segums, kā arī tika izzāģēti bīstamie koki, kas atradās pie kapličas. 
Šodien kapliča ir ieguvusi jaunu, skaistu izskatu, fasādes sienas ir 
nokrāsotas silti pelēkā tonī, kam pieskaņots jumta segumus – tumši 
pelēkā krāsā, savukārt iekšējās sienas ir bēšā tonī. 

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto konkurss
Tuvojoties Latvijas simtgadei, īpaši apzināmies sava 

novada, cilvēku un pagātnes vērtības. Laika ritējums ir 
neapturams, šī diena jau rīt tiek rakstīta vēstures lappusēs, 
tāpēc pats būtiskākais ir notver mirkli, padarīt to mūžīgu...

Jau nākamajā – 2018.gadā dāvāsim sev un Latvijai 
paliekošas vērtības, tādas, ko novērtēt varēs citas 
paaudzes, smeļoties iedvesmu un apzinoties mūsu laika 
vērtības. Viena no šīm dāvanām būs foto albums. Albums, 
kurā notverts neaptveramības fi ksējums – Ķeguma novada 
cilvēki; daba, vide un laiks; Daugavas spēks un Svētki 
Tēvzemei.

Albuma veidošanā aicinām piedalīties ikvienu 
fotogrāfu (gan profesionāli, gan amatieri) nepilna gada 
laikā, no 2017.gada decembra līdz 2018.gada 31.augustam, 
iemūžināt Ķeguma novadu mirkļos un sajūtās. Ar konkursa 
nolikumu var iepazīties tīmeklī – www.kegumanovads.lv.

18.novembrī, kad apritēs Latvijas Republikas simtais 
gads, mēs ierakstīsim Ķeguma novada vārdu Latvijas 
vēsturē, lepni cildinot mūsu ļaudis, viņu ieguldījumu 
novada veidošanā, atainojot Birzgales, Tomes, Rembates 
un Ķeguma dabas skaistumu fotogrāfi jās.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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VALSTS SVĒTKU PASĀKUMI ĶEGUMA NOVADĀ
VALSTS SVĒTKU KONCERTI  turpinājums no 1.lpp.

Novada augstāko apbalvojumu – „Ķeguma novada lepnums 
2017” saņēma Birzgales tautas nama vadītāja Rita Reinsone. 
Iesūtītajā pieteikumā par Reinsones kundzi bija rakstīts: „Noteikti 
Ķeguma novadā ir daudz cilvēki, kuri godprātīgi un apzinīgi pilda 
savu darbu, iet savās ikdienas gaitās un padara mūsu dzīvi vieglāku 
un interesantāku, tomēr motīvam – cilvēka personību raksturo ne 
tikai tas, ko viņš dara, bet arī tas, kā viņš dara – visvairāk atbilst Rita 
Reinsone. 10 gadi tautas nama vadībā ir pārvērtuši ne tikai tautas 
nama dzīvi un ikdienu, bet kultūras ritējumu Birzgales pagastā 
kopumā. Labi attīstīta pašdarbība ar daudziem kolektīviem, dažādi 
izbraucieni, ceļojumi, talkas projekti, nevalstisko organizāciju 
dibināšana, vadība un daudz kas cits raksturo Ritas darbību.”

Ķeguma novada atzinības rakstu šogad saņēma Vija 
Vollenberga. Par Vollenbergas kundzi pieteikumā bija rakstīts: 
„Ar savu neatlaidību, darba spējām, enerģiju un vingrumu viņu 
apbrīno ne viens vien mūsu novada cilvēks. Viņa vairākus gadus 
strādājusi SIA „Ķeguma Stars”, bijusi pašvaldības deputāte, aktīvi 
risināja sociālos un veselības jautājumus, darbojās sieviešu klubā 
„Ķeguma saulespuķes”, kā arī ir viena no kluba dibinātājām un 
ilggadējām valdes loceklēm, Vija ir aktīva Ķeguma pensionāru 
biedrības dalībniece, dažādu projektu īstenotāja, Radošās darbnīcas 
vadītāja un nenogurstoša dejotāja dāmu deju grupā „Rasa””.

Ķeguma novada atzinības rakstu saņēma arī Uldis Ābelis. 
Par Ābeles kunga pieteikumā bija rakstīts: „Ar viņa līdzdalību un 
atbalstu pagastā notika daudz pasākumi. Sabiedriski aktīvs, dzied 
korī, dejo senioru deju kolektīvā, piedalās sporta sacensībās, vēl 
joprojām regulāri atgriežas ar medaļām no veterānu sacensībām. 
Četrus gadus vadīja Ķeguma novada pensionāru biedrību, šobrīd 
atbild par pensionāru aktivitātēm pagastā. Izpalīdzīgs un atsaucīgs, 
palīdz ne tikai draugiem, bet arī līdzcilvēkiem. Ar savu sabiedrisko 
aktivitāti devis ieguldījumu Ķeguma novada attīstībā un Ķeguma 
novada vārda popularizēšanā”.

Paldies visiem kolektīviem un vadītājiem, kuri piedalījās valsts 
svētku koncertos, un aizkustināja ikvienu klātesošo.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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18.novembra rītā notika tradicionālais 
skrējiens „Rembates aplis”. Šogad skrējiens 
notika 31.reizi un pulcināja 170 dalībniekus. 
Skrējēji varēja piedalīties vienā no divām 
distancēm – Mazajā aplī (3km) vai Lielajā 
aplī (10,8km).

Absolūti labākos rezultātus vīriešu 
konkurencē uzrādīja:

3km distancē:
1.vieta – Jānis Razgalis (8,49min),
2.vieta – Kristiāns Upenieks (9,33min),
3.vieta – Mārtiņš Karlsons (9,39min).
10,8km distancē:
1.vieta – Renārs Roze (36,50min),
2.vieta – Krišs Jānis Mežiels (38,29min),
3.vieta – Ansis Ozoliņš (38,32min).

Absolūti labākos rezultātus sieviešu 
konkurencē uzrādīja:

3km distancē:
1.vieta – Daira Deičmane (11,21min),
2.vieta – Evita Danenberga (11,37min),
3.vieta – Daiga Dābola (11,40min).
10,8km distancē:
1.vieta – Gundega Heidingere 

(43,15min),
2.vieta – Agnese Pastare (43,24min),
3.vieta – Vieda Lūsa(46,41min).
Komandu kopvērtējumā par labākajiem 

kļuva:
1.vieta – „Ogre”,
2.vieta – „Folkmaņi”,
3.vieta – SK „Tērauds”.

Īpašs paldies Kristapam Selgam par 
fotogrāfi jām no putna lidojuma, Reinim 
Reķim par priekšnesumu ar bungām, 
Rembates dāmu vokālajam ansamblim un 
SIA „Fazer Latvia”.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jau vairākus gadus Ķegumā tiek iedegti vairāki simti svecīšu, 
lai godinātu Lāčplēša dienas varoņus.

Tradīciju aizsākuši un turpina Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas skolēni, aicinot bērnus, vecākus un ikvienu Ķeguma 
novada iedzīvotāju simboliski iedegt sveces liesmiņas, izveidojot 
„Saules apli” un pieminot mūsu karavīrus. Svecītes palīdzēja 
izlikt arī Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks 
un viņa vietnieks Imants Smirnovs kopā ar domes darbiniekiem, 
iestāžu vadītājiem un Ķeguma amatiermākslas kolektīviem.

Visa vakara garumā, spītējot lielajam vējam un lietum, tika 
degtas sveces liesmiņas, piepildot Ķeguma ielas ar gaismu un 
siltumu. Lai gan vējš nopūta daudzas uguntiņas, vēl ilgi pēc 
pasākuma cilvēki gāja un vēlreiz aizdedza sveces liesmiņas, kas 
rotāja visu pilsētu.

Savukārt pēc svecīšu likšanas cilvēki pulcējās Ķeguma 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, lai ieklausītos mācītājā 
Ingusā Dāboliņā un Lielvārdes sieviešu vokālajā ansamblī 
„Pusnakts stundā”. Ieejot baznīcā, bērni sagaidīja atnākušos ar 
sarkanbaltsarkanam lentītēm, kuras tika piespraustas pie krūtīm 
un noderēs vēl visu valsts svētku mēnesi.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

REMBATES APLIS 2017

LĀČPLĒŠA DIENA ĶEGUMĀ
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Trīsstīgu base Ķeguma danču muzikantiem

Realizējot Ķeguma novada domes izsludināto 
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu, Ķeguma Brīvie 
danču muzikanti Valsts svētku koncertā prezentēja jauniegūto 
tautas mūzikas instrumentu – trīsstīgu basi.

Vēl dažus gadus atpakaļ šis basa instruments gandrīz nemaz 
netika lietots, jo nebija basīšu izgatavotāju. Tagad situācija ir 
mainījusies. Bases atdzimst. Gan Lietuvā, gan Latvijā aktivizējušies 
meistari, kuri apgūst instrumenta izgatavošanas tehniku un māca to 
arī citiem.

Bases iegāde ir Ķeguma novada un Brīvo danču muzikantu 
dāvana Latvijai dzimšanas dienā.

Dace Priedoliņa, 
Projekta iesniedzēja, 

Ķeguma danču muzikantu dalībniece

REALIZĒTIE PROJEKTI
Ceļosim zinot

Sabiedriskā labuma biedrība „JADARA” 
realizēja Ķeguma novada Iedzīvotāju iniciatīvas projektu 
„Ceļosim zinot”. Projekta mērķis ir labiekārtota sabiedriskā un 
kultūrvēsturiskā vide Ķeguma novadā Birzgales pagastā, kā arī 
uzlabota iedzīvotāju informētība par novada vēsturi, popularizēta 
Birzgales pagasta kultūrvēsture, sagaidot Latvijas valsts 100 
gadi. Projekta laikā izgatavoti 10 stendi, kuros ir informācija un 
kartes par Birzgales pagasta 25 apskates objektiem. Pirmie stendi 
tika uzlikti uz pagasta svētkiem jūlijā, pārējie pakāpeniski tiks 
uzlikti līdz novembra beigām. 

Lai veiksmīgi realizētu šo projektu, nācās izpētīt pagasta 
vēsturi un precizēt pieejamo informāciju. Vispirms apceļojām 
un nofotografējām visas stendos iekļaujamās vietas, tad pētījām 
vēstures materiālus. Paldies Dainai Melnūdrei (viņa speciāli 
brauca uz Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja arheoloģijas 
nodaļu, kur varēja nofotografēt keramikas lauskas no Slaidēnu 
pilskalna, kā arī precizēja dažus datus un tulkoja), Ivetai Freimanei 
(sagatavoja vēsturisko materiālu, arhīva un muzeja krājumu 
fotogrāfi jas), Mārītei Petrovskai (galvenā mūsdienu fotoattēlu 
uzņēmēja) un Ritai Reinsonei (vēsturisko vietu apceļotāja kopā 
ar darba grupu un fotokorespondenti).

Inta Pastare 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

Seniori no Birzgales pensionāru biedrības „Viršu 
laiks” devās pieredzes apmaiņas braucienā, īstenojot projektu 
pie Amatas pensionāru biedrības „Dzīvesprieks” dalībniekiem. 
Amatas pensionāri ikdienā pulcējas bērnudārzā viņiem atvēlētās 
telpās. 

Tālāk ceļš mūs aizveda uz Melānijas Vanagas muzeju, kas 
iekārtots vēsturiskā Amatas, bijušā Spāre – Doles, Rencēnu 
pamatskolā. Muzeja ekspozīcija veltīta juristes, žurnālistes 
rakstnieces, kultūrvēsturnieces, Amatas novada pētnieces 
Melānijas Vanagas mūža darba atspoguļojumam. Patiesībā visu, ko 
Melānija paveikusi, nemaz nespēju aprakstīt. Ir tikai bezgala liela 
cieņa un apbrīns. Muzeja pagalmā aplūkojam Sibīrijas zemnīcas 
mājiņas kopiju, kādā Melānija dzīvoja izsūtījumā Tjuhtetā. 

Tālāk devāmies uz Drabešu pagasta Amatu māju. Te 
iepazināmies ar seno Amatu un rokdarbu veiktiem darbiņiem, 
amatu mājas vadītājs mūs iepazīstina ar dažādiem seniem 
mūzikas instrumentiem. Aplūkojām arī senās latgaļu nocietinātās 
dzīvesvietas – Āraišu ezerpils rekonstrukciju. 

Mājup atgriezāmies noguruši, bet apmierināti. Jauki dzīvot 
Birzgalē, būt pensionāru biedrībā, ceļot kopā lieliskā kompānijā. 

Birzgales pensionāru biedrība „Viršu laiks”.

3 vēstures lappuses 

Tuvojoties Latvijas simtgadei, apzināmies, 
ka mūsu Latvijas lielākā bagātība ir cilvēki mums līdzās, tāpēc 
turpinot septembra numurā iesākto rakstu sēriju, piedāvāju 
ieskatīties „Laikmeta griežos” par Laimoni Rūdolfu Neimani.

Laimonim Rūdolfam Neimanim šobrīd ir 78 gadi, dzimis 
Daugaviešu ciemā, mājā, kuru pavasaros itin bieži nopostīja 
Daugavas plūdi. Mācījies Birzgales skolā, dejojis vietējā deju 
kolektīvā un līdz iesaukšanai armijā strādājis kolhozā „Druva”.

Armijā nokļuvis Dņeprapetrovskā, bijis tanka vadītājs – 
mehāniķis, dienējis 3 gadus. Armijas rūpnīcā apguvis virpotāja 
profesiju, kas noderējusi visā garajā darba mūžā.

1964.gadā Laimonis atgriezies Latvijā, dzīvojis Kaibalā un 
strādājis Rīgas Vagonbūves rūpnīcā par virpotāju 7 gadus. Tad 
darbs „Ogres Lauktehnikā”. Lielvārdē par virpotāju nostrādājis 
no 1972. – 2009.gadam. Darba stāžs – 50 gadi.

No ilgstoša, stāvoša un smaga darba radušās veselības 
problēmas. Tomēr tas netraucējis čakli strādāt piemājas 
saimniecībā, audzēt kartupeļus, rūpēties par dārzeņiem siltumnīcā, 
lasīt grāmatas... Ļoti patīk zvejot, lielākais loms – 2 kg breksis. 
Savulaik makšķerēt braucis darba kolēģu kompānijā.

Laimoņa kungam bijusi lielā dzīves mīlestība, kas tagad jau 
vairākus gadus uz šo pasauli raugās no mākoņu maliņas.

90.-tajos gados bijis zemessargos Lāčplēsī, Lielvārdē, vīri 
esot sargājuši bijušā kolhoza „Lāčplēsis” laukus un īpašumus no 
garnadžiem.

No 2009.gada Laimoņa kungs dzīvo pansionātā. Ir viena 
māsa, jauki un sirsnīgi mājas kaimiņi joprojām apciemo veco vīru, 
kur viņš aktīvi un ar prieku piedalās rehabilitācijas piedāvātajās 
nodarbībās.

Sabīne Gudeiķe
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Jurista padomi

Birzgales pensionāru biedrība „Viršu laiks” 
realizējusi Ķeguma novada NVO atbalsta fonda projektu „Jurista 
padomi”. Lekcijā – pārrunās piedalījās zvērināta notāre M.Zeile-
Trijeca un Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 
V.Arāja.

M.Zeile-Trijeca pastāstīja, ko nozīmē dāvinājuma līgums, 
uztura līgums, kā pareizi un kad sastādīt testamentu vai mantojuma 
līgumu. V.Arāja iepazīstināja ar dažādiem jautājumiem, kurus 
iespējams nokārtot arī uz vietas Birzgalē. Ja būs nepieciešams, 
tiks sniegta konsultācija.

Nobeigumā visi bija apmierināti, ka guvuši atbildes dažādu 
nozīmīgu lietu kārtošanā.

A.Grašiņa, Projekta vadītāja

Īstenojot ieceres

6.novembrī Ķeguma dienas centrā tikās 
pensionāru biedrības dāmas, lai īstenotu projektā ietvertās jaunās 
prasmes sveču liešanā. Iesākumā Kristīne Kalniņa iepazīstināja 
ar sveču liešanas pamatiem, to krāsām un pielietojumu dažādos 
pasākumos, sveču aizdegšanu un pareizu nodzēšanu. Paldies 
Kristīnei Kalniņai par jauko prezentāciju. Pēc tam redzētais bija 
jāīsteno, tāpēc ķērāmies pie praktiskām lietām, veidojām vaska 
laternu, kurā ieliekot degošu svecīti, cauri parafīna sienām spīd 
skaistas sauso augu kompozīcijas. 

Nākamā tikšanās notika 8.novembrī ar skolniecēm. Kopīgi 
veidojām sapņu ķērājus. Katra māksliniece varēja izvēlēties 
sev tīkamo veidu un materiālu no kura pagatavot savu sapņu 
ķērāju. Rociņas čakli kustējās, krāsainās vistu spalvas pakutināja 
degunus, diedziņi mezglojās. Rezultāti bija iepriecinoši, jo katra 
meitene bija tikusi pie sava sapņu ķērāja. Prieks bija tik liels, ka 
norunājām decembrī tikties vēlreiz. 

10.novembrī atkal tikāmies dienas centrā, lai locītu Latvijas 
karoga piespraužamās krūšu lentītes. Darba procesā raisījās 
sarunas par dzimtenes mīlestību un patriotismu. Man bija liels 
prieks, ka pēc profesiju apgūšanas šī paaudze nākotni saistīja 
ar palikšanu Latvijā. Pēc lentīšu izgatavošanas, bērni tās dāvāja 
novada iedzīvotājiem, lai valsts svētkus ikviens pavadītu 
patriotiskā noskaņojumā.

Vija Vollenberga

Klasiskās dejas nodarbību aprīkojuma iegāde

Biedrība „Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Kadiķis”” realizējusi Ķeguma novada Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu „Klasiskās dejas nodarbību aprīkojuma 
iegāde dejotāju ķermeņa attīstībai, lokanībai un pašdisciplīnai”. 

Projekta rezultātā tika izgatavotas piecas stangas klasiskās 
dejas nodarbībām, kas attīsta dejotāja ķermeni, trenē izturību 
un pašdisciplīnu. Klasiskā deja lauž cilvēka doto no dabas 
anatomisko ķermeņa uzbūvi un galvenokārt attīsta kāju un gurnu 
elastīgumu, muguras lokanību, kāju un roku kustību koordināciju.

Klasiskās dejas nodarbību aprīkojums – baleta stangas – tika 
pasūtītās uzņēmumā „MAD AISS”. Tās ir regulējama augstuma, 
tādējādi piemērojamas ikviena dejotāja vajadzībām. 

Projekta kopējās izmaksas – 749,96 EUR.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis”

Zvanu torņa atjaunošana

Ķeguma novada dome izsludināja Iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu, kurā tika iesniegts 
projekts par Jedes kapsētas zvanu torņa atjaunošanu Birzgales 
pagasta „Jedes” kapsētā. Projekta kopējā summa bija 750 EUR. 
Kapsētā jau agrāk skanēja 1936.gadā lietais zvans, kas bija dāvināts 
Lindes – Birzgales draudzei, zvans tika nozagts, taču pateicoties 
acīgiem cilvēkiem, zvanu atguva. Tas kādu laiku glabājās 
Birzgales muzejā „Rūķi”. Tornis bija savu laiku nokalpojis un to 
nācās nojaukt. Projekta ietvaros tika iebetonēti betona pamati un 
sastiprinātas impregnētas gatavās torņa konstrukcijas. Lai nākotnē 
būtu iespējams ātrāk notvert zagļus, tuvumā ir uzstādīta video 
novērošana. Ar Ķeguma domes izsludināto projektu palīdzību, 
Birzgalē šī ir jau ceturtā kapsēta, kurai tiek veikti uzlabojumi.

Raitis Binde, projekta realizētājs 

Pieredzes apmaiņā pie Līvānu novada 
pensionāriem!

Birzgales pensionāru biedrības „Viršu laiks” 
dāmu bariņš un arī 2 vīri devās pieredzes apmaiņas braucienā, 
īstenojot projektu, pie Līvānu novada pensionāru biedrības 
„Līvānu novada pensionāri” dalībniekiem. Protams, aplūkojām vēl 
citas ievērojamas Latgales vietas.

Līvānu pensionāru biedrība ir vairāk pieredzējusi, kā arī krietni 
lielāka skaitliskā ziņā. Novada dome senioriem ierādījusi jaukas 
telpas. Šeit aplūkojām izveidoto izstādi. 

Atvadījušies no jaukajām seniorēm, devāmies uz Latgales 
mākslas un amatniecības centru, kur apmeklējam Līvānu stikla 
muzeju. Tad braucām uz Daugavpils cietoksni. Mūsu tālākajā 
ceļojumā nokļuvām pie Daugavas lokiem, kur aplūkojām arī 
Dinaburgas cietokšņa maketu, tad devāmies uz Krāslavu. Tā ir ļoti 
jauka pilsēta, kurā aplūkojām Romas katoļu baznīcu. 

Kopā visiem laiks pagāja ātri. Iebraucām un aplūkojām arī 
Latgales slavenāko dievnamu – Aglonas baziliku. Diena bija galā, 
bet mēs jau domājam – rakstīsim un īstenosim atkal kādu noderīgu 
projektu!

 Birzgales pensionāri biedrība 
„Viršu laiks”
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ĶEGUMA KOMANDA IZCĪNA 3.VIETU
Ķeguma novada dambretes komanda Jaunkalsnavas kausa 

turnīrā izcīna 3.vietu. 2017. gada 12 . novembrī Jaunkalsnavas 
turnīrs dambretē norisinājās pēc Šveices sistēmas 8 kārtās.

Komandas vērtējumā skaitīja 4 labākos rezultātus:
1.vieta – Liezēre (48) punkti;
2.vieta – Lielvārde/Ogre (45) punkti;
3.vieta – Ķegums (42) punkti.
Mūsu komandas spēlētājs Gunārs Gribuška startēja vīriešu 

grupā līdz 50 gadiem un izcīnīja 1.vietu (14 punkti), Rauls 
Vīksniņš spēlēja zēnu grupā līdz 10 gadiem un izcīnīja 2.vietu 
(10 punkti), Vaclavs Griņevičs un Juris Pūpols spēlēja vīriešu grupā 
vīrs 50 gadiem, bet līdz godalgotajām vietām nedaudz pietrūka.

Vaclavs Griņevičs

ADVENTA UN ZIEMSVĒTKU 
DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMI ĶEGUMA 

EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
ADVENTS 
Adventa 1.svētdienā – 3.decembrī dievkalpojums notiks 

plkst.9.00. 
Adventa 2.svētdienā – 10.decembrī dievkalpojums notiks 

plkst.9.00, dziedās Ķekavas novada jauktais koris „Mozaīka”, 
diriģenti: Agnese Urka, Rebeka Brūvere, Didzis Soste. Pēc 
dievkalpojuma – koncerts.

Sestdienā – 16.decembrī plkst.18.00 notiks kora „Atvasara” 
(Babīte) koncerts „Ziemassvētku gaidās”.

Adventa 3.svētdienā – 17.decembrī dievkalpojums notiks 
plkst.9.00. Dievkalpojumā dziedās Lielvārdes luterāņu draudzes 
ansamblis, vadītāja Evija Miglāne.

Plkst.17.00 notiks Ķeguma ģitārstudijas koncerts – Ziemsvētku 
koncertprogramma „Ticot, mīlot un gaidot”, vadītāja Dace Priedoliņa.

ZIEMSVĒTKI 
Dievkalpojums Kristus piedzimšanas svētvakarā notiks 

svētdien – 24.decembrī plkst.16.00, piedalās Ķeguma jauktais koris 
„Lins”, vadītāja Maira Līduma.

Kristus piedzimšanas svētkos (pirmajos Ziemsvētkos) pirm-
dien – 25.decembrī svētku dievkalpojums notiks plkst.9.00. 

Ziemsvētku dievkalpojums SAC „Senliepas” Rembatē notiks 
otrdien – 26.decembrī plkst.14.00.

Vecgada dievkalpojums notiks svētdien – 31.decembrī 
plkst.9.00. Esam aicināti pateikties par Dieva dāvanām un svētībām, 
ko esam saņēmuši aizvadītajā gadā.

LABDIEN, 
ĶEGUMA NOVADA IEDZĪVOTĀJI!
Privātmāju īpašnieki, kas šajā gadā netika izmantojuši piedāvāto 

iespēju saņemt pašvaldības līdzfi nansējumu pieslēdzoties pie 
centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, garajos zie-
mas vakaros vēl varat pārdomāt šī pasākuma lietderību un savas 
ieceres/aktivitātes saistīt ar 2018. – Dzeltenā Zemes Suņa (saskaņā 
ar ķīniešu kalendāru) gadu. Aizvien esiet laipni aicināti un gaidīti 
Ķeguma Starā! Nāciet, zvaniet, rakstiet! „Ķeguma Stars” sniegs 
Jums nepieciešamās konsultācijas.

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana. Pagājušajā mēnesī 
visi mūsu daudzdzīvokļu māju klienti savās pastkastītēs/e-pastos 
(redzams arī „Ķeguma Stars” mājas lapā) saņēma apsaimniekotāja 
sagatavoto piedāvājumu 2018.gadam. Šim tad nu bija jābūt 
īstam brīdim, kad daudzdzīvokļu māju īpašnieki sanāk kopā 
un vienojas par sava kopīpašuma turpmākās apsaimniekošanas 
pamatnostādnēm. Bet par to, protams, ir jāvienojas lielākai daļai 
dzīvokļu īpašnieku. Mājas apsaimniekotājs jau ir tikai un vienīgi 
Jūsu vēlmju realizētājs tuvākā vai tālākā nākotnē. Nav pat būtiski, 
vai Jūs, dzīvokļu īpašnieki, vienojaties par jumta nomaiņu vai par 
to, ka Jūsu mājdzīvnieki turpmāk kāpņu telpā un mājas pieguļošajā 
teritorijā aiz sevis visu satīrīs un sakops paši... Un, ja Jūs tik 
tiešām vienosieties par kopīgiem darbiem, tad tas noteikti cels 
ne tikai komforta līmeni pašā mājā, bet, kas nav mazāk svarīgi, 
arī sniegs milzīgu iekšējo gandarījumu. Jebkurā gadījumā sapul-
ces sasaukšana un mājas vecākā izvirzīšana jau nu nevienai 
daudzdzīvokļu mājai par ļaunu nenāktu.

   Gribu Jūs arī painformēt, ka nākamajā gadā daudzdzīvokļu māju 
(droši vien ne tikai) iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu, 
diemžēl nāksies maksāt nedaudz vairāk kā šogad. Tādu vēsti mums 
ir atsūtījuši Ķeguma un Rembates atkritumu apsaimniekotāji.

Atkritumu apsaimniekotājs SIA „Marss” piedāvā Ķegumā 
bez jau esošajiem sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punktiem 
pēc iedzīvotāju iniciatīvas tos izvietot arī citās pilsētas vietās. 
Padomājiet!

Aigars Roze, SIA „Ķeguma Stars” vadītājs
Pēc autora lūguma teksts nav koriģēts,

„Ķeguma Novada Ziņu” redakcija

9. un 10.septembrī Birzgales pamatskolas sporta zālē norisinājās 
Baltijas čempionāts galda tenisā. Paldies Ķeguma novada domei, 
Birzgales pamatskolas direktoram, dežurantēm, viesu nama „Rēzijas” 
saimniekam, „Oškrogs” kolektīvam par izguldināšanu un gardo 
ēdināšanu. Tas bija liels gods piedalīties tik augsta līmeņa turnīrā un 
ceram, ka šāda veida sacensības norisināsies arī turpmāk.

16.septembrī atklājām 2017./2018. gada sezonas „GTK 
BIRZGALE” kausa izcīņas sacensības I kārtu ar 24 dalībniekiem.

30.septembrī pirmo reizi Birzgales pamatskolas sporta zālē notika 
Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas I 
kārtas sacensības galda tenisā jauniešiem. Ar lieliskiem panākumiem 
startēja arī „GTK BIRZGALE” biedri ar sekojošiem rezultātiem: 
Iesācēju grupā 1.vieta – Henrihs Kokins un 3.vieta – Olivers Onzuls

7.oktobrī tika atklāts 2017./2018. gada sezonas „GTK BIRZGALE” 
kausa izcīņas sacensības jauniešiem. 58 dalībnieku vidū startēja arī 9 
„GTK BIRZGALE” pārstāvji: Andis Gopers, Markuss Špors, Valters 
Ruda, Lana Maļejeva, Daniela Gutreia, Braens Zeinvalds, Olivers 
Onzuls, Henriks Kokins un Katrina Putāne.

4. un 5.novembrī devāmies uz Bauskas novada Uzvaras ciemu, 
Sporta centra „Mēmele" balvas izcīņas galda tenisā 2017./2018. 
sezonas 1.kārtas 1.līgas sacensībām. Augstākās līgas sacensībās 

2.vietu sieviešu vērtējumā ieguva „GTK BIRZGALE” pārstāve Ieva 
Mazjāne.

Turpinām uzņemt cītīgus galda tenisa treniņu dalībniekus un spēlēt 
gribētājus – gan jauniešus, gan pieaugušos!

Nauris Mazjānis, „GTK BIRZGALE” treneris

„GTK BIRZGALE” AKTUALITĀTES
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Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:
Sanitai un Kasparam Lablaikiem meita 
MAIJA
Ingrīdai Grīnberga- Račai un Gatim Račam 
dēls RENĀRS HENRIHS

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēts jaundzimušais
Gitai Šubrovskai un 
Ēvaldam Grahoļskim meita 
GABRIELA ELEONORA

Lai bērniņi aug veseli 
un laimīgi! 

Esi sveicināts, 
mazulīt!

Es palūgšu baltajam eņģelim, 
Kurš man tik pazīstams šķiet -
Lai pēc tumsas atnāk gaisma,
Un projām vairs neaiziet!

SVĒTDIENAS SKOLA
Svētdienas skolas nodarbības bērniem 
baznīcā notiek svētdienās plkst.12.30 

(katru svētdienu). Vedīsim bērnus uz šīm 
interesantajām nodarbībām!

Vējš aizpūš dienas gadu gājumā,
Mūžs ritinās kā sega klajumā
Un gribas aizkavēt kaut vienu,
No visām laimīgāko dienu.
To nolikt istabā uz galda,
Lai salnas naktīs siltums valda.
/M.Fridrihsone/

Sveicam DECEMBRA 
jubilārus!

Šī mēneša gaviļnieki:

90
Laimonis Jakāns
Zenta Jargane
Marija Korecka

85 Mirdza Krastiņa

80 Maiga Beitāne
Valerija Radziņa

75
Tālivaldis Balodis
Līga Gedrovica
Jānis Rozītis
Austra Rulle

70 Jānis Redzevičs

65
Genādijs Jakovļevs
Vilma Jemeļjanova
Anda Priede
Elga Smilškalne
Juris Suharevskis
Jaroslavs Taradajs

60 Pēteris Kiseļs
Irina Skola

55

Ludmila Fesko
Nikolajs Germans
Aija Gotfrīda
Gunta Kozlova
Svetlana 
Molokostenko
Sarmīte Zoda

50 

Jeļena Gemega
Inga Kargane
Dainis Račinskis
Arnis Rezgalis
Daiga Sināte
Guntis Švenis
Andris Velhoviks

Akcija „Piparkūku 
smarža katrā mājā” 

Ziemassvētki ir ikgadēji svētki, kuros 
atzīmē ziemas saulgriežus un Jēzus Kristus 
dzimšanu. Šis ir laiks, kad gribās domāt tikai 
labas domas, priecāties par katru smaidu, 
par labu vārdu. Biedrība „JADARA” akciju 
„Piparkūku smarža katrā mājā” organizē 
jau trešo gadu. Liels prieks un gandarījums 
pirms svētkiem ir doties pie Birzgales 
vientuļajiem, trūcīgajiem iedzīvotājiem 
un aizvest viņiem mūsu kopā sarūpētās 
dāvaniņas. Arī šogad akciju turpinām, 
tādēļ no 4. līdz 15.decembrim aicinām 
visus novadniekus piedalīties akcijā, ziedot 
pārtikas, saimniecības preces (miltus, eļļu, 
makaronus, cukuru, vilnas zeķes, sveces, 
ziepes u.c.), ko biedrības dalībnieces sapakos 
skaistās pakās un nogādās Birzgales pagasta 
vientuļajiem, trūcīgajiem un daudzbērnu 
ģimenēm, lai arī viņu mājās ienāktu kaut 
nedaudz svētku prieka. Būsim aktīvi un visi 
kopā dāvāsim svētkus citiem. 

Biedrība „JADARA”  (29424612)

Neformāli 
izglītojošs pasākums

14.decembrī plkst.15.00 biedrība 
„JADARA”, Birzgales tautas namā, 
organizē Neformāli izglītojošu pasākumu – 
praktiskās nodarbības „Es un mans brīvais 
laiks” vistrūcīgākajām personām Ķeguma 
novadā. Nodarbībās apgūsim, kā izgatavot 
dažādus rotājumus, adventes vainadziņus 
Ziemassvētkiem. Nodarbībām pieteikties 
var zvanot pa tālruni – 29424612 pie Ritas 
Reinsones, paku izdales punktos: 
Tomē – 26651835, 
Rembatē – 28336516, 
Ķegumā – 26215627, 
Birzgalē – 26277912. 

Tomes tautas nams aicina pieteikties 
bērnu kolektīva „Skanis” vadītāju, 

zvanot pa tālruni – 27843230.

No 2.decembra var pieteikties masāžām 
un sejas procedūrām. Sīkāka informācija, 

zvanot par tālruni – 26334939.
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REMBATĒ
2.decembrī plkst.10.00 pagasta pārvaldē 

„Rembates kauss novusā”, 
sīkāka informācija, 

zvanot pa tālruni – 26402547 (Juris).

7.decembrī plkst. 19.00 tradīciju zālē 
Latvijas simtgadei veltīta Askolda Saulīša fi lma 

„Astoņas zvaigznes”. Ieeja bezmaksas.

16.decembrī plkst.10.00 pagasta pārvaldē 
„Rembates kausa izcīņa galda tenisā”. 

Dalību kausa izcīņa var pieteikt līdz 
12. decembrim, zvanot pa tālruni – 29739674 

(Vaclavs). 

17.decembrī plkst.18.00 tradīciju zālē 
Ziemassvētku eglīte pašiem mazākajiem 
Rembates pagasta bērniem, muzikāla 

rotaļizrāde „Ziemassvētku burvestība”. 
Izrādē piedalās: Donalds Daks, Deizija, 

Sniegbaltīte un Ziemassvētku Vecītis. Ieeja 
uzrādot ielūgumus. Dāvaniņu no Ziemassvētku 

vecīša var saņemt arī brālis vai māsa, 
iepriekš sazinoties pa tālruni 27884206.

20.decembrī plkst.19.00 tradīciju zālē 
ieskandināsim Ziemassvētkus ar koncertu, 

kurā jūs priecēs Rembates mazie dejotāji 
„Ķipari” un Ķeguma ģitārstudijas ansamblis ar 
koncertprogrammu „Ticot, mīlot un gaidot”. 

Sīkāka informācija, 
zvanot pa tālruni – 27884206.

22.decembrī plkst.22.00-03.00 tradīciju zālē, 
sagaidot Ziemassvētkus – deju vakars.

Par mūziku un pozitīvu atmosfēru gādās jautrais 
bocmanis Andža. Ieeja maksa – 3 EUR. 
Galdiņu rezervēt var līdz 20.decembrim, 

zvanot pa tālruni – 27884206.

28.decembrī plkst.12.00 sociālo prasmju 
dzīvoklī „Cepam, cepam piparkūkas…”

Tiek aicināti Rembates bērni kopā cept 
piparkūkas. Mēģināsim atminēt mīklas un 

stāstīsim ticējums.

TOMĒ
2.decembrī plkst.13.00 dienas centra telpās 
Ainas Zagorskas radošā darbnīca „Mana 
rīta tējas tase”. Biskvītā dedzinātas māla 

krūzītes un tasītes apgleznošana. 
Dalības maksa – 5 EUR. Gatavos darbiņus 
varēs iegādāties 21.decembrī tautas namā.

17.decembrī plkst.12.00 tautas namā 
Ziemassvētku pasākums bērniem – muzikāla 

rotaļizrāde „Ziemassvētku burvestība”.
Dāvaniņas – uzrādot ielūgumus.

Pasākumu atbalsta Ķeguma novada dome 
un Tomes sieviešu biedrība „Ābele” Sīkāka 
informācija, zvanot pa tālruni – 27843230.

21.decembrī ziemas saulgrieži Tomē 
„Velkam svētkus kalniņā”.

No plkst.16.00 tautas namā Ziemassvētku 
tirdziņš ar biedrības „Dzīvais māls” keramiku 

un sklandraušiem no SIA „Pie Mimi”. 
Plkst.18.30. Tomes parkā dziesmas, rotaļas, 

rituālais ugunskurs, bluķa vilkšana un laimes 
liešana kopā ar folkloras kopu „Graudi”. 
Izgaršosim īpašo Ziemas rūķa dzērienu, 

piparkūkas un pīrāgus.

23.decembrī plkst.16.00 tautas namā 
koncerts „Lai iedegas sveces”.

Iedegsim sveces par Ziemassvētku gaismu un 
Tomes tautas nama 85.gadadienu. Koncertā 

piedalīsies Tomes tautas nama amatieru 
kolektīvi un Ķeguma bērnu kolektīvs 

„Dzirkstelīte”.

25.decembrī plkst.21.00 tautas namā 
Ziemassvētku balle.

Pasākumu vadīs Agita Ziediņa, par mūziku 
rūpēsies grupa „Arvīds un draugi”. 

Ieejas masa – 5 EUR. Galdiņus var rezervēt, 
zvanot pa tālruni – 27843230. 

Tomes tautas nams 16.janvārī organizē 
braucienu uz Dailes teātra izrādi 

„SVINĪBAS”.
Pieteikties un samaksāt var līdz 13.decembrim, 

zvanot pa tālruni –27843230. 
Biļetes cena – 8 EUR, ceļš – 4,50 EUR. 
Izbraukšana no Ķeguma plkst. 17.30.

ĶEGUMĀ
Līdz 15.decembrim tautas namā apskatāma 
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas mākslas 

pedagogu un mākslas studijas izstāde 
„Noskaņu dārzā”.

3.decembrī plkst.17.30 Ziemassvētku egles 
iedegšana „Ceļš uz Ziemassvētkiem”.

Pirmās adventes koncerts, radošās darbnīcas, 
pirmssvētku tirdziņš – aicinām piedalīties visus 
Ķeguma novada mājražotājus un amatniekus! 

Galvenais silti saģērbties!

8.decembrī plkst.19.00 tautas namā Latvijas 
simtgades Askolda Saulīša fi lma „Astoņas 

zvaigznes”. Ieeja bez maksas.

9.decembrī plkst.10.00 dienas centrā 
„Ķeguma novada čempionāts šahā”. Dalību 
čempionātā var pieteikt līdz 5. decembrim, 

zvanot pa tālruni – 22089313 (Andris).

9.decembrī plkst.18.00 Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas svinību zālē 
VPDK „Kadiķis” sadraudzības koncerts 

„Tik skaists bija gadsimts”.
Ieeja bez maksas.

12.decembrī plkst.15.00 pasākumu cikls 
„Garšas pēcpusdiena”. Ciemosimies Rembatē, 

sociālo prasmju dzīvoklī, Ķeguma ielā 6/3. 
Aicinām visus Rembates pagasta iedzīvotājus 
dalīties savās īpašajās, pagastam raksturīgajās 

receptēs. Sīkāka informācija, 
zvanot pa tālruni – 22010300.

17.decembrī plkst.15.00 tautas namā 
Ziemassvētku eglīte Ķeguma bērniem – 

muzikāla rotaļizrāde 
„Ziemassvētku burvestība”.

Izrādē piedalās: Donalds Daks, Deizija, 
Sniegbaltīte un Ziemassvētku Vecītis. Ieeja 

uzrādot ielūgumus.

26.decembrī plkst. 14.00 tautas namā 
Ziemassvētku balle senioriem.

29.decembrī plkst.18.30 
Ķeguma tautas namā Brīvie danču 

muzikanti ielūdz uz „Vecgada danču 
vakaru”.

31.decembrī plkst. 23.30 tautas namā 
Jaungada balle.

Kopā ar mums būs muzikanti – 
„Arvīds un draugi” un DJ.

Ieejas maksa – 4 EUR.
Galdiņus rezervēt var līdz 30.decembrim, 

zvanot pa tālruni – 22010300.

BIRZGALĒ
6.decembrī plkst.17.00 tautas namā 
Ziemassvētku kartiņu izgatavošanas 

radošās darbnīcas. 
Bērniem dalība ir bezmaksas, 

pieaugušajiem – 2 EUR.

9.decembrī plkst.13.00 tautas namā Latvijas 
simtgades Askolda Saulīša fi lma „Astoņas 

zvaigznes”. Ieeja bez maksas.

15.decembrī plkst.19.00 tautas namā 
Ziemassvētkus ieskandinās Ķeguma 
ģitārstudija ar koncertprogrammu 

„Ticot, mīlot un gaidot”.
Ieeja – bezmaksas

16.decembrī plkst.16.00 tautas namā 
Ziemassvētku pasākums Birzgales pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar radošo 

grupu „Pārsteiguma tēli”.
Tālrunis informācijai – 29424612.

17.decembrī no plkst.10.00 – 16.00 tautas 
nama telpās Ziemassvētku tirdziņš

„Ziemassvētki sabraukuši, 
rakstītās kamanās”.

Tirdziņā aicināti piedalīties mājražotāji, 
amatnieki un rokdarbnieces. 

Dalību tirdziņā var pieteikt līdz 14.decembrim, 
zvanot pa tālruni – 29424612.

19.decembrī plkst.13.00 tautas namā 
Ziemassvētku pasākums Birzgales pagasta 

pensionāriem un invalīdiem. Svētku 
koncertā jūs priecēs Kaspars Pudniks ar 

koncertprogrammu „Latvietis – Kaislīgais” un 
pensionāru biedrības „Viršu laiks” ansamblis. 

Līdzi ņemsim mazus groziņus ar cienastu, 
loteriju un labu noskaņojumu.

Saviesīgajā daļā balle, rotaļas, svētku loterija, 
kurā piedalās tie, kuri būs atnesuši loteriju 
2 EUR vērtībā. Uz balli pieteikties var līdz 

17.decembrim, zvanot pa tālruni – 29424612. 
Lūdzu savlaicīgi, ja ir nepieciešams, 

pieteikt transportu.

25.decembrī plkst.22.00 tautas namā 
Ziemassvētku balle.

Spēlēs grupa „Atspulgs”.
Ieejas maksa – 3EUR.

Galdiņu lūdzu rezervēt līdz 23.decembrim.
Kontakttālrunis – 29424612.

1.janvārī plkst.00.20 Birzgales pagasta 
centrā – Jaungada salūts!

© "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.

KULTŪRAS PASĀKUMI
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