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Ķeguma novada pašvaldība atpirks katlumāju
„Tas ir vēsturisks lēmums!” – ar 
šādiem vārdiem Ķeguma nova-
da domes priekšsēdētājs Ilmārs 
Zemnieks noslēdza Ķeguma no-
vada domes izskatīto jautājumu 
par galvojuma sniegšanu paš-
valdības SIA „Ķeguma Stars” 
katlumājas iegādei no VAS 
„Latvenergo”. Cena – 620 tūk-
stoši eiro. Vai tas ir daudz?

„Ja mēs celtu savu katlumāju, 
mēs saskartos ar ļoti sarežģītiem 
jautājumiem – zeme, projekts, 
laiks, kurā tiktu uzcelta katlumāja 
(apmēram divi gadi), un nepare-
dzams tarifs gala rezultātā. Paš-
reiz pieņemtajā risinājumā varam 
jau tagad rēķināt domei apstipri-
nāšanai iesniedzamo tarifu 2018.–
2019. gada apkures sezonai. Tas 
būs vismaz par 10% zemāks,” 
skaidro Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Imants 
Smirnovs. „Būsim saimnieki savā 
katlumājā un nemaksāsim liekus 
naudas līdzekļus VAS „Latvener-
go”. Tas ļaus gan iedzīvotājiem, 

gan pašvaldībai ieekonomēt nau-
das līdzekļus ļoti daudzu citu jau-
tājumu risināšanai.”

Pirms domes lēmuma pieņem-
šanas Ķeguma novada pašvaldī-
bas izpilddirektors Edvīns Bart-
kevičs informēja, ka VAS „Latv-
energo” valde ir nosūtījusi SIA 
„Ķeguma Stars” priekšlikumu ie-
gādāties katlumāju Ķegumā.

„Šis jautājums tika risināts jau 
vairākus gadus un beidzot tiks 
atrisināts. Tas būs liels ieguvums 
mums visiem. Pašvaldībai kopā 
ar SIA „Ķeguma Stars” priekšā 
jauni izaicinājumi šīs katlumājas 
darbības nodrošināšanai un jau-
no tarifu un maksāšanas kārtības 
izstrādei!” piebilda Imants Smir-
novs. „Lai mums veicas!”

Kintija Sparāne

Ķeguma novada domes 
14. marta sēdē deputātu vairā-
kums atbalstīja ieceri ņemt aiz-
ņēmu Valsts kasē 458 551 eiro 
apmērā, lai veiktu papildu 
darbus vispārējās pirmsskolas 
izglītības iestādes (VPII) „Gais-
miņa” piebūves būvniecībai. 

Iepirkuma procedūras rezultātā, 
kas paredzēja VPII „Gaismiņa” 
piebūves būvprojekta izstrādi un 
būvniecību, tika izvēlēts preten-
dents SIA „Būvalts R”.

Uzsākot līgumā paredzētos pro-
jektēšanas darbus, tika konstatēts, 

ka nepieciešams veikt papildu 
darbus, kas neplānoti palielināja 
būvapjomu un līgumcenu, kā arī 
nepieciešams nodrošināt būvnie-
cības projektēšanas un celtnie-
cības procesa atbilstību Latvijas 
Republikā spēkā esošo būvnor-
matīvu prasībām šādām būvēm, 
kā arī jāizpilda atbildīgo institūci-
ju, to skaitā Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta un Veselī-
bas inspekcijas, norādījumi, kuru 
neizpilde liegtu VPII izmantošanu 
no jaunā mācību perioda sākuma. 

Papildus iegūtais  nansējums 
ļaus VPII „Gaismiņa” atvērt čet-
ras jaunas grupiņas (iepriekš tika 
plānots izveidot divas), kā arī atse-
višķu sporta zāli, tiks labiekārtoti 
celiņi, izbūvēts teritorijas apgais-
mojums, sakārtota lietus ūdens 
noteksistēma un izveidota silto 
smilšu terapijas telpa un Monteso-
ri kabinets, tiks atdalīta saimniecī-
bas zona, izveidots atbilstošs zo-
nējums pa vecuma grupām, kā arī 
izbūvētas septiņas nojumes, kurās 
bērniem aktīvi pavadīt laiku.

Kintija Sparāne

Tomes pagastā 
nosvin pavasara 

saulgriežus
  6.lpp.

Papildu fi nansējums VPII „Gaismiņa”

ILMĀRS 
ZEMNIEKS,
Ķeguma 
novada 
domes 
priekšsēdētājs

Pavasaris ir 
atnācis!

Ziemassvētki, Liela diena –
Tie Dievam lieli svētki.
Ziemassvētkos Dievs piedzima,
Lieldienā šūpli kāra.
Meteņu laiks februārī ievada pa-
vasari. Cilvēkiem daba dod sig-
nālu, ka marts nāks ar pavasari. 
Ziemai ir dots vēl pēdējais mēne-
sis, lai izpaustos savā skarbumā 
un aukstumā, ko mēs šogad arī 
sajutām. Meteņi bija piemērots 
laiks, lai apzināti noteiktu savus 
nākotnes plānus. Lielākie saim-
nieciskā gada plāni un projekti 
ir izrunāti, sarakstīti, nolemti un 
sākti jau īstenot. 

Astronomiskos pavasara saul-
griežus jeb Lielo dienu (20. vai 
21. martā) un Lieldienas kristīgajā 
kalendārā (šogad 1. aprīlī) varam 
svinēt ar labi padarīta darba sajūtu. 
Ziema ir beigusies, diena par nakti 
kļūst garāka. Marts ir kļavu un bēr-
zu sulu, pirmo putnu dziesmu, zaļo 
zāles asnu un jauno lapu pumpuru 
laiks. Gadalaiki sāk mīties, laiks pa-
vasarim iekustināt dzīvības spēkus, 
ko dinamiski parāda iešūpošanās 
simboliskā jēga Lielajā dienā. Pa-
vasaris ir Dieva gaismas atdzimša-
nas laiks. Saulīte atkal kāpj kalnā, 
dodot mums vairāk gaismas un 
enerģijas šā gada uzdevumu veikša-
nai, bet bez pārsteidzības, jo pava-
saris vēl tikai sākas. 

Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz.
Pamazām es grozīju
Lielus, mazus kumeliņus!

Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē
10. aprīlī plkst. 17.30 Tomes Tautas namā iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar Ķeguma novada 
domes pārstāvjiem, deputātiem un speciālistiem. Būs iespēja uzklausīt Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja ziņojumu par šogad plānotajiem darbiem un priekšsēdētāja vietnieka atskaiti par 
pērn paveikto. Tikšanās noslēgumā ikviens varēs arī uzdot sev aktuālus jautājum us un diskutēt 
ar speciālistiem.

Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks 
iepazīstas ar katlumāju.
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Vokālajam ansamblim „Kvēlziedi” – 15!
31. martā Ķeguma Tautas namā 
notika senioru vokālā ansambļa 
„Kvēlziedi” 15 gadu jubilejas 
koncerts. 

Tika izdziedātas ansambļa 
mīļākās dziesmas. Koncertu 
kuplināja viesi – ansamblis 
„Vīzija” no Jelgavas un an-
samblis „Saulgrieži” no Ikšķi-
les.

Ansamblis „Kvēlziedi” di-
bināts 2003. gadā, un tolaik tā 
nosaukums bija „Kvēlziedes”. 
Kad kolektīvam pievienojās so-
lists Visvaldis Kurmis, „Kvēl- 
ziedes” pārtapa par „Kvēlzie-
diem”. Pirmos piecus gadus 
ansambli vadīja Jolanta Tepļa-
kova, bet 2008. gada septembrī 
ansambļa vadību pārņēma Gu-
nārs Jākobsons. 

Gunāra Jākobsona vadībā 

„Kvēlziedi” ir aizvadījuši jau 
135 koncertus – Ķegumā vien 
dziedāts 55 reizes, koncertēts 
23 vietās Latvijas novados. An-
samblis katru gadu piedalās arī 
skatēs, vairākkārt dziedājis tra-

dicionālajā Vidzemes un Zem-
gales senioru vokālo ansambļu 
sadziedāšanās pasākumā „Dau-
gav’s abas malas” Salaspilī. 

 6. lpp. u

Notikusi lielā
pavasara izsole
 u 2. lpp.

Birzgales jauno 
mūziķu panākumi

 u 5. lpp. 

„Visma” svin 
10 gadu jubileju 

 u 6. lpp.

„Kvēlziedu” kolektīvs pēc svinīgā jubilejas koncerta.

Cilvēkus nedrīkst 
pamest nelaimē

OJĀRS 
MEIRIS,
Ķeguma 
novada 
domes 
deputāts

Ķeguma novada domes depu-
tāts, Dzīvokļu jautājumu komi-
sijas vadītājs Ojārs Meiris 10 
gadus dzīvojis Ķegumā, šobrīd 
ir ogrēnietis. Arī Ojāra tēvs no 
1985. gada bija ķegumietis. 
Dzimis 1966. gadā Tīnūžu pa-
gasta Dobelniekos. Turpat pa-
vadīti arī bērnības un jaunības 
gadi. Absolvējis bijušo Ogres 
32. profesionāli tehnisko vi-
dusskolu šofera-autoremonta 
atslēdznieka specialitātē. Sko-
lai sekoja dienests padomju 
armijā, kur O. Meiris bija he-
likopteru mehāniķis. Precējies, 
dēlam jau 30 gadi. Strādājis 
gan Ogres, gan Ķeguma nova-
da pašvaldības policijā, šobrīd 
strādā apsardzes jomā.

Kā deputātam O. Meirim 
rūp drošības joma Ķeguma 
novadā. „Uzskatu, ka no plkst. 
8.00 līdz 17.00 strādāt vienlai-
kus trim policistiem nav lietde-
rīgi. Esmu ierosinājis šo darba 
laiku sadalīt maiņās, tā pagari-
not kopējo policijas darba lai-
ku, piemēram, līdz 23.00, un, 
iespējams, nodrošinot kārtības 
sargu klātbūtni arī brīvdienās.   
 4. lpp. u

Ķeguma novadā uzstādītas 
videonovērošanas kameras
Kopš 2018. gada martā visā 
Ķeguma novadā ir sākusi 
darboties videonovērošana. 
Kopumā novadā uzstādītas 
60 kameras: 33 kameras Ķe-
gumā, septiņas – Tomē, čet-
ras – Rembatē, 16 – Birzgalē. 
Kameru uzstādīšana, serviss, 
programmatūras un licenču 
iegāde izmaksāja 35 782 eiro, 
kas bija paredzēti Ķeguma 
novada budžetā. Kameras 
uzstādītas ar mērķi veikt pre-
vencijas darbus, nodrošinot 
sabiedrisko kārtību un iespē-
jamo nekārtību savlaicīgu 
novēršanu un apzināšanu. 
Videomateriāli ir pieejami 
Ķeguma novada pašvaldības 

policijai un pagastu pārvalžu 
vadītājiem.

Kintija Sparāne,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Tev dzīvot mūžam, Latvija,
Kā jūrai lepni, saulei cēli!

ĶEGUMA NOVADA 
IEDZĪVOTĀJI!

Jau rīt, 4. maijā, svinēsim 
28. gadskārtu kopš Latvijas 
valstiskuma atjaunošanas, kad 
godā ceļam cilvēka un valsts pa-
matvērtību – brīvību. Šis ir arī 
Ķeguma novada svētku mēne-
sis, ko pavadīsim saules zīmē. 
Lai saulaini un krāšņi mums vi-
siem šie svētki un ikdiena!

Ķeguma novada pašvaldības 
vārdā – 

Ilmārs Zemnieks, 
domes priekšsēdētājs 

ddddddddddd
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Ir aizvadīta Lielā pavasara izsole!

14. aprīlī Ķeguma Tautas namā 
norisinājās jau par tradīciju 
kļuvusī biedrības „Starptautis-
kais soroptimistu klubs „Ogre–
Ķegums”” organizētā Lielā pa-
vasara labdarības izsole.

Izsoles apmeklētāji tika ai-
cināti ziedot pārdošanai izsolē 
mantas, kuras pašiem nav ne-
pieciešamas, lai par izsolē ie-
gūtajiem līdzekļiem palīdzētu 
realizēt kādu projektu vai ieceri 
Ķeguma novadā. Šis gads bija 
īpašs ar to, ka biedrība „Starp-
tautiskais soroptimistu klubs 

„Ogre–Ķegums”” nāca klajā ar 
iniciatīvu izsolē iegūtos līdzek-
ļus novirzīt vides objekta izvei-
došanai Ķeguma pilsētā. Izsolē 
klātesošajiem tika prezentētas 
objekta skices! Kāds būs pats 
objekts? To jau tuvāko mēnešu 
laikā redzēsiet mūsu pilsētā!

Izsole bija jauka, sirsnīga 
un aizraujoša. Tika saziedota 
līdz šim vēl nepieredzēta nau-
das summa, proti, vairāk nekā 
500 eiro. Un nav jau brīnums! 
Izsolei tika ziedoti trauki, audu-
mi, somas, interjera priekšmeti, 

skaistumkopšanas piederumi, 
sadzīviski noderīgas lietas un 
vēl daudz kas cits. 

Un tas vēl nav viss! Papil-
dus izsolei apmeklētājiem bija 
unikāla iespēja piedalīties divās 
loterijās, kur, iegādājoties lote-
rijas biļeti par 1 eiro, varēja tikt 
pie vērtīgām balvām – dāvanu 
kartes 50 eiro vērtībā no SIA 
„Oškrogs” vai vietējo ražotāju 
gādāta labumu groza!

Katrs, kurš apmeklēja izso-
li, varēja gūt ne tikai prieku un 
gandarījumu par kopā paveikto, 
bet arī atrast sev kādu noderīgu 

mantu vai lietu un kopā jautri 
pavadīt laiku.

Soroptimistu kluba „Ogre–
Ķegums” biedres ir gandarītas 
par izsoli un tās rezultātiem. Iz-
sakām sirsnīgu pateicību ikvie-
nam, kurš palīdzēja to īstenot: 
Ķeguma novada pašvaldībai, 
Ķeguma Tautas namam, SIA 
„Rubeņi”, Baibai Rožkalnai, 
SIA „Oškrogs”, čaklajam gro-
zu pinējam no Tomes puses un 
ikkatram, kurš ziedoja, lai pie-
pildītu mūsu kopīgo ieceri! 

Uz tikšanos Lielajā rudens 
izsolē!

Ķeguma novada pārstāvji piedalās 
SDL noslēguma pasākumā

10. martā pašvaldību apvienība 
„Sabiedrība ar dvēseli – Latvi-
ja” (SDL) Ādažu Kultūras cen-
trā organizēja noslēguma pasā-
kumu, lai suminātu 2017. gada 
iedzīvotāju iniciatīvu projektu 
īstenotājus no visas Latvijas.

Šobrīd SDL apvieno 41 paš-
valdību, un to skaitā ir arī Ķegu-
ma novada pašvaldība.

Atskatoties uz projektu kon-
kursos iepriekšējā gadā paveik-
to, SDL ik gadu rīko kopīgu 
pasākumu, kurā tiek godināti 
veiksmīgāko projektu realizētā-
ji. Šogad Ķeguma novadā rea-
lizētie projekti diemžēl netika 
izvirzīti balvu saņemšanai, taču 

2016. gadā SDL speciālbalvu 
saņēma Baibas Rožkalnas pro-
jekts „„Sienāži” skan Ķegumā”, 
kurā tika veikti 14 komponistu 
dziesmu, tostarp Ķeguma no-
vada himnas „Palikt un būt” 
(Jāzepa Osmaņa vārdi, Modra 
Krūmiņa mūzika), ieraksti Lat-
vijas Radio ierakstu studijā un 
izveidots dziesmu albums kom-
paktdiskā. „Sienāžu” iedziedā-
tais kompaktdisks jau kļuvis par 
kolektīvam, Ķeguma novadam 
un tā viesiem nozīmīgu repre-
zentatīvo un kultūrvēsturisko 
materiālu, kas popularizē Ķegu-
ma novadu un tā bērnu amatier-
mākslu.

Ķeguma novada pašvaldī-
bas 2017. gada iedzīvotāju ini-
ciatīvas veicināšanas projektu 
konkursa ietvaros tika realizēti 
22 projekti ar kopējo finansēju-

mu 16 806,03 eiro, t. sk. pašval-
dības līdzfinansējums 14 754,51 
eiro.

Projektu konkursu, kura ie-
tvaros tiek sniegts atbalsts ie-
dzīvotāju iniciatīvām, Ķeguma 
novada pašvaldība organizē jau 
kopš 2011. gada, dodot iespēju 
iedzīvotājiem, nevalstiskajām 

organizācijām un uzņēmējiem 
īstenot projektus dažādās ar dzī-
ves kvalitātes uzlabošanu saistī-
tās jomās.

Šogad iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkurss 
notika 6. aprīlī, un tā īstenošanai 
pašvaldības budžetā bija pare-
dzēti 14 000 eiro.

 
 

Ķeguma novada pārstāvji piedalās SDL noslēguma pasākumā 
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Šobrīd SDL apvieno 41 pašvaldību, un to skaitā ir arī Ķeguma novada pašvaldība. 
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Ķeguma novada pašvaldības 2017. gada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursa ietvaros tika realizēti 22 projekti ar kopējo finansējumu 16 806,03 eiro, t. sk. 
pašvaldības līdzfinansējums 14 754,51 eiro. 
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pašvaldība organizē jau kopš 2011. gada, dodot iespēju iedzīvotājiem, nevalstiskajām 
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Izsolē varēja iegādāties dažādus dekorus un noderīgas lietas.

Iedzīvotāju interese bija ievērojama.

Otrais no kreisās – Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors 
Edvīns Bartkevičs.
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2018. gada janvārī stājās 
spēkā jaunā Nacionālo bru-
ņoto spēku un Zemessar-
dzes struktūra, kurā tagad 
ir četras reģionāli izvietotas 
Zemessardzes brigādes. Gal-
vaspilsētā atrodas Zemessar-
dzes 1. Rīgas brigāde, un pa 
vienai brigādei ir Kurzemē, 
Latgalē un Vidzemē. 

1. Rīgas brigādes sastā-
vā ir Studentu kājnieku ba-
taljons, 17. kaujas atbalsta 
bataljons, 19. kaujas nodro-
šinājuma bataljons, kā arī 
divi jauni bataljoni: Rīgā – 
13. kājnieku bataljons, Baus-
kā – 53. kājnieku bataljons. 

Zemessardzes 1. Rīgas 
brigāde aicina Ķeguma no-
vada iedzīvotājus kļūt par 
zemessargiem savai dzīves-
vietai vistuvākajā 53. kāj-
nieku bataljonā, lai krīzes 
vai kara gadījumā aizstāvētu 
savas ģimenes locekļus un 
tuviniekus, savas mājas un 
visu savu novadu.

Dienests Zemessardzē 
katram zemessargam dod 
iespēju pilnveidot sevi, uz-
labot fizisko sagatavotību, 
aktīvi un saturīgi pavadīt 
brīvo laiku, iepazīt jaunus 
cilvēkus, iegūt domubiedrus 
un dibināt noderīgus sadar-
bības kontaktus ar citiem 
zemessargiem. Zemessargi 
piedalās mācībās ne tikai 
Latvijā, bet var doties arī 
ārvalstu komandējumos, kur 
mācās un trenējas kopā ar 
sabiedroto valstu karavīriem 
un zemessargiem. 

Dienesta laikā zemes-
sargs par valsts līdzekļiem 
apgūst dažādas militārās 
specialitātes, piemēram, sa-
karnieka, snaipera, izlūka, 
prettanku ieroča operatora, 
sanitāra, ložmetējnieka, mi-
litārā transporta autovadītā-
ja, spridzinātāja, radiostaciju 
operatora u.c. Zemessargi 
apgūst arī kaujas iemaņas, 
topogrāfiju un orientēšanos, 
ieroču mācību utt. Par die-

nesta pienākumu izpildi un 
dalību mācībās katrs zemes-
sargs saņem kompensāciju – 
36 eiro dienā. 

Tā kā dienests Zemes-
sardzē un aizsardzības vaja-
dzības ir ļoti daudzveidīgas, 
katra zemessarga civilā iz-
glītība un profesionālā pie-
redze ir noderīga dažādu 
uzdevumu veikšanai. Tāpēc 

iestāties Zemessardzē tiek 
aicināts jebkuras profesijas 
pārstāvis.

Zemessardzē uzņem 
18–55 gadus vecus Latvijas 
Republikas pilsoņus bez so-
dāmības vai apsūdzībām par 
nozieguma izdarīšanu. Uz 
kandidātiem attiecas vairāki 
citi ierobežojumi, ar kuriem 
var iepazīties Zemessar-
dzes interneta vietnē www.
zs.mil.lv. Vairāk informācijas 

par Zemessardzes 1. Rīgas 
brigādi – interneta vietnes 
www.zs.mil.lv sadaļā „ZS 
vienības” – „Zemessardzes 
1. Rīgas brigāde”.

Lai iestātos Zemes-
sardzes 1. Rīgas brigādē, 
zvaniet vai sūtiet īsziņu uz 
tālruņa numuru 25451299, 
rakstiet uz e-pasta adresi 
stbn@mil.lv. 

NOVADĀ

Zemessardzes 1. Rīgas brigāde aicina iestāties 
savai dzīvesvietai tuvākajā bataljonā

Zemessardzes 
1. Rīgas brigādes emblēma.

PAR DZĪVI
Esiet sveicināti, Ķeguma novada iedzī-
votāji!

Pilnīgi nemanot mūsu dzīvē jau ir 
„atnācis” siltā un saulainā laika pe-
riods. Taču šoreiz gribu pārrunāt vairā-
kas lietas, kas ir cieši saistītas ar mūsu 
vispārējo drošību dzīvojot daudzdzī-
vokļu mājās. Jā, protams, kādu laiku 
atpakaļ ir stājušies spēkā jaunie uguns-
drošības noteikumi (MK noteikumi 
nr.238), tomēr vai mēs visu kārtīgi un 
precīzi ievērojam, vai neradām bīsta-
mas situācijas arī līdzcilvēkiem? 

Daži ieteikumi par koplietošanas 
telpām. Lūdzu nesmēķējiet koplieto-
šanas telpās. Nemetiet izsmēķus pāri 
balkona margām. Neglabājiet degošus 
priekšmetus bēniņos un pagrabā un, 
protams, arī uz balkona. Neaizkrau-
jiet koplietošanas telpas ar dažādiem 
priekšmetiem.

Savukārt dzīvokļos neatstājiet bez 
uzraudzības elektroierīces (tējkannas, 
elektroplītis, gludekļus u.c. ierīces). 
Nevelciet elektrības pagarinātāju zem 
paklāja, zem radiatora vai gar ūdens 
caurulēm un nelietojiet bojātus paga-
rinātājus.

Nedaudz par dūmu detektoriem. 
Prasība par dūmu detektoru uzstādīša-
nu katrā dzīvoklī (tie netiek uzstādīti 
kāpņu telpās) stāsies spēkā no 2020.
gada 1.janvāra. Par to būs jāparūpējas 
katram dzīvokļa īpašniekam. Cik tie 
maksās? Protams, ka cena būs atkarī-
ga gan no ražotāja, gan no tirgotāja?! 
Bet varētu būt 5-10 EUR robežās. Kā 
tie strādās? Ierīce reaģēs uz dūmiem un 
sāks izdot ļoti skaļu signālu. Pamodi-
nās gulošus cilvēkus un/vai pievērsīs 
kaimiņu uzmanību par notiekošo. Sta-
tistika liecina, ka tā ir ļoti, ļoti iedarbī-
ga lieta. Kas to visu pārbaudīs? Valsts 
ugunsdzēsības un drošības dienests 
veiks plānotas un neplānotas pārbau-
des, reaģēs uz iesniegumiem (arī kai-
miņu), skaidros cilvēkiem, cik svarīga 
ir viņu dzīvība! Padomājiet, lūdzu, arī 
par saviem kaimiņiem!? 

Nākamreiz parunāsim par ventilāci-
ju. Nepazūdiet! ☺

Aizvien esiet laipni aicināti un gai-
dīti Ķeguma Starā (Kuģu iela 5, Ķegu-
mā)! Nāciet, zvaniet, rakstiet! 

Mazai atslodzītei viena anekdote. 
Sveicināti! Vai ugunsdzēsēji? Jā, kas 
noticis? Šeit ārsts ar policistu kaujās… 
es īsti nezināju uz kurieni zvanīt…

Līdz citai reizei. 
Aigars Roze, 

SIA „Ķeguma Stars” vadītājs 
(Pēc autora lūguma teksts nav 

koriģēts – red.)

Kaujas iemaņu treniņš pilsētvidē.
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VIEDOKĻI

Cilvēkus nedrīkst 
pamest nelaimē

t 1. lpp.

Iedzīvotāji no tā tikai iegūtu,” norā-
da deputāts. Viņš arī pozitīvi vērtē 
videonovērošanas sistēmas uzstā-
dīšanu Ķegumā. Pieredze rāda, ka 
šādas sistēmas veicina likumpārkā-
pumu skaita samazināšanos.

Kā dzīvokļu komisijas vadī-
tājs O. Meiris panācis vienošanos 
ar virkni komunālo maksājumu 
parādnieku par parāda atmaksas 
grafika izveidi un kārtējo maksāju-
mu savlaicīgu veikšanu. „Līdz šim 
šajā jomā Ķegumā kustības nebija, 
bija uzkrāti lieli parādi. Prieks, ka 
noslēgtās vienošanās tiek arī pildī-
tas. Parāda piedzīšanai tiesas ceļā 
gatavojamies tikai vienā gadījumā. 
Uzskatu, ka ir daudz labāk noslēgt 
vienošanos, lai parādnieks nezaudē 
savu mājvietu. Cilvēku nedrīkst pa-
mest nelaimē,” uzskata O. Meiris.

O. Meiris norāda, ka daudz da-
rāmā vēl ceļu sakārtošanas jomā. 
Svarīgi risināt sarunas ar Satik-
smes ministriju par Rembates ceļa 
stāvokļa uzlabošanu. Šis divus ki-
lometrus garais ceļš nepieder paš-
valdībai, un tā stāvoklis ir kritisks, 
faktiski atgriežot Rembates iedzī-
votājus no pārējā novada.

Ņemot vērā demogrāfisko si-
tuāciju valstī, viena no svarīgām 
pašvaldības darba prioritātēm ir 
cīņa par iedzīvotāju skaita sagla-
bāšanu. Te darāmā daudz, un šajā 
jomā Ķeguma novada pašvaldības 
rīcībā līdzekļu krietni mazāk nekā, 
piemēram, Rīgā. Atsevišķām paš-
valdības iestādēm jāuzlabo komu-
nikācija ar iedzīvotājiem, uzskata 
O. Meiris.

Daži komentāri
par „vēsturisko lēmumu”
Kā zināms, Ķegumā ir viens no 
augstākiem apkures tarifiem 
Latvijā, jo „Latvenergo” šo 
objektu ir uzcēlis 2008. gadā, 
„treknajos” gados, kad celt-
niecības cenas bija ļoti aug-
stas. Vēl šodien dažās daudz-
dzīvokļu mājās maksa par 
apkuri ir gandrīz 3 EUR/m2. 
Nu beidzot 14. martā dome 
ir pieņēmusi lēmumu par 
katlumājas atpirkšanu no 
„Latvenergo” par saskaņoto 
cenu. Vēsturisks, ilgi gai-
dīts moments, ar kuru mēs 
saistām savas cerības, ka 
nākotnē apkures tarifs būs 
krietni zemāks. 2017. gada 
martā ar daudzdzīvokļu māju 
450 iedzīvotāju parakstiem 
mēs aicinājām vēl veco domi 
panākt, lai tarifs būtu ze-
māks. Samazināt šo tarifu 
2017. gada pašvaldību vēlē-
šanās solīja arī visas partijas. 
Jaunā dome, pārvarot visas 
domstarpības savās rindās, 
spēja panākt vienošanos ar 
„Latvenergo” par katlumājas 
cenu, atļaut un garantēt SIA 
„Ķeguma Stars” ņemt aiz-
devumu Valsts kasē. Ja aiz-
ņēmums būs apstiprināts, ir 
cerība, ka jaunajā apkures se-
zonā siltumenerģijas ražoša-
na, piegāde un realizācija būs 
vienās rokās, proti, SIA „Ķe-
guma Stars”. Tas ir labi, jo tad 
visi tarifi, visas izmaksas būs 
domes kontrolē, vismaz es tā 
ceru. „Ķeguma Stars” jau ir 
apsolījis, ka apkures tarifs būs 
zemāks. Protams, uzņemoties 

atbildību par katlumāju, vēl ir 
daudz nezināmā, ir arī savi ris-
ki. Jāveic katlumājas tehniskā 
ekspertīze, jāmeklē kvalificēti 
darbinieki, jānosaka prognoze 
par nākamas apkures sezonas 
siltumenerģijas patēriņu, jā-
sastāda izdevumu tāme un no 
šiem datiem jāaprēķina ap-
kures tarifi. Te arī parādīsies 
jautājums par to, kādu tarifu 
ieviesīs „Ķeguma Stars” – 
viendaļīgo vai divdaļīgo. Šo-
dien situācija ar tarifiem ir 
nekorekta, siltumenerģiju no 
„Latvenergo” SIA „Ķeguma 
Stars” pērk pēc divdaļīga tari-
fa, bet realizē pēc viendaļīga. 
Es uzskatu, ka viendaļīgais ta-
rifs ir taisnīgāks, jo tad patē-
rētājs maksā par to, ko patērē. 
Mums jau kādreiz Staru ielā 
bija divdaļīgais tarifs, un tad 
bija jautājums, kāpēc jāmak-
sā arī vasarā. 2009. gadā mēs, 
Ķeguma iedzīvotāji, ar piketu 
pie domes ēkas pieprasījām 
un panācām, ka apkures tarifs 
būs viendaļīgais. Gribu atgā-
dināt, ka atbilstoši pastāvošai 
kārtībai tarifa veidu (viendaļī-
gais vai divdaļīgais tarifs) ko-
mersants izvēlas, vienojoties 
ar siltumenerģijas lietotājiem. 
Arī mazas četru dzīvokļu mā-
jas, kuras savulaik atteicās no 
centralizētas siltumenerģijas 
piegādes un ierīkoja alterna-
tīvo apkuri, pie jauniem, sa-
mazinātiem apkures tarifiem 
varētu atgriezties pie jautā-
juma par pieslēgšanu pilsē-
tas tīkliem. Mēs nezinām, kā 

„Ķeguma Stars” rēķinās jau-
nos tarifus, bet, redzot, kā tika 
izstrādāts apsaimniekošanas 
tarifs daudzdzīvokļu mājām, 
redzot, ka uzņēmums nevar 
noorganizēt savlaicīgu ūdens 
skaitītāju rādījumu uzskaiti, 
neko labu mēs nesagaidīsim. 
Aicinu domes deputātus ar 
lielu atbildību pieiet pie ta-
rifa apstiprināšanas, lai būtu 
absolūta pārliecība, ka visas 
plānotās izmaksas, kas tiešā 
veidā ietekmēs apkures tarifu, 
ir pamatotas. 

Un beigās – liriska atkāpe. 
Ja es būtu katlumājas īpaš-
nieks, pirmo gadu es piegā-
dātu siltumenerģiju pēc reāla-
jām izmaksām katrā apkures 
mēnesī. Ja oktobrī, piemē-
ram, saražojām un realizējām 
1000 MWh, sadedzinājām 
100 tonnas šķeldas, uzskai-
tām elektroenerģijas patēriņu, 
saskaitām visas izmaksas, iz-
dalām ar patērēto siltumener-
ģiju un piestādām rēķinus 
klientiem atbilstoši uzskai-
tītajai siltumenerģijai mājas 
ievadē. Un tā visu apkures 
sezonu. Apkures sezonas bei-
gās sastāda kopējo bilanci un 
izstrādā pamatotu tarifu jau 
nākamajai apkures sezonai.

Ceram, ka viss būs labi! 
Paldies domes deputātiem par 
svarīgo lēmumu!

Aleksandrs Fiļipovs, 
daudzdzīvokļu māju 

pārvaldnieks, 
RTU docents, pensionārs 

Mans gaišais bērns, 
Mana kastaņa svece, –
Mana laime ir tevi laimīgu redzēt!
(Ā. Elksne)
Ķeguma novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēts jaundzimušais 
OLIVERS.
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

No tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…
Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta 
VIJAS ERTMANES (1935)
aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

Ķeguma novada pašvaldība

Dzimtenes saule, rokas uz krūtīm 
man noliec,
Es aizeju projām – tu paliec...

Izsakām dziļu līdzjūtību
Valentīnai Mačuhinai,
vīru mūžībā pavadot.

Ķeguma novada 
pensionāru biedrība
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Birzgales Mūzikas skolas audzēkņu
radošās gaitas
Mūzikas skolas audzēk-
ņi ik dienas pilnveido savas 
prasmes instrumentu spēlē. 
Skolā notiek ieskaites. To-
mēr vislabāk savu varēšanu 
ir pārbaudīt konkursos, ku-
ros piedalās skolu audzēkņi 
no visas Latvijas. Šoreiz – 
par Birzgales Mūzikas skolas 
audzēkņu sasniegumiem dažā-
dos konkursos.

17. janvārī Jelgavas Mūzi-
kas vidusskolā pulcējās Zem-
gales reģiona mūzikas skolu 
sitaminstrumentu spēles kon-
kursa dalībnieki. Skolotāja 
Kārļa Paukštes sagatavoti un 
koncertmeistares Jekaterinas 
Dribases-Jakušonokas pava-
dīti, uz konkursu devās 6. kla-
ses audzēkņi Ričijs Cīrulis un 
Haralds Puķe. Skaņdarbi uz 
ksilofona skanēja labi, bet citu 
dalībnieku priekšnesumi bija 
vēl skanīgāki. 

26. janvārī Rīgā, Latvijas 
Mūzikas akadēmijas Lielajā 
zālē, notika XXIII Latvijas mū-
zikas skolu pūšaminstrumentu 
un sitaminstrumentu izpildītāju 
konkurss. Tajā šogad piedalījās 
skolotāja Laimoņa Paukštes au-
dzēkņi Haralds Puķe (eifonijs) 
un Ritvars Eglītis (tuba). Pēc 
uzstāšanās puišu sniegums tika 
novērtēts ar diplomiem.

28. februārī Latvijas Uni-
versitātes Lielajā aulā notika 
balvu pasniegšana un koncerts. 
Tajā muzicēja laureāti, spēlējot 
konkursa obligātos skaņdarbus 
kopā ar orķestri, un visu atzi-
nību ieguvušo dalībnieku kop- 
orķestris.

2. februārī Lielajā ģildē 
astoņpadsmit Birzgales Mūzi-
kas skolas audzēkņiem un di-
viem skolotājiem bija iespēja 
piedalīties Latvijas Nacionālā 
simfoniskā orķestra ģenerālmē-
ģinājumā. Orķestris gatavojās 
nākamās dienas koncertam, 
kurā atskaņoja Imanta Kalniņa 
4. simfoniju un džeza skaņdar-
bus simfoniskajam orķestrim 

kopā ar Austrijas 
džeza mūziķu trio 
(klavieres, kontra-
bass un sitaminstru-
mentu komplekts). 
Tā mūsu audzēk-
ņiem bija jauna 
pieredze un iespēja 
dzirdēt un redzēt 
lielo simfoniskā or-
ķestra sastāvu dzīvā 
izpildījumā.

Marts, kā parasti, 
ar notikumiem ir vis-
bagātākais.

1. martā Dau-
gavpils Universi-
tātes telpās notika 
II Starptautiskais 
pūšaminstrumentu jauno iz-
pildītāju konkurss „Naujene 
Wind 2018”. No Birzgales 
Mūzikas skolas tajā piedalījās 
četri audzēkņi: Andrejs Krēs-
liņš (trompete), Jānis Šķeltiņš 
(eifonijs) un Haralds Puķe (ei-
fonijs), kuri par savu sniegumu 
saņēma II pakāpes diplomu, un 
Marks Logins (klarnete), kurš 
saņēma diplomu. Dalībniekus 
konkursam sagatavoja skolotāji 
Dimitrijs Grozovs un Laimonis 
Paukšte. Visiem audzēkņiem 
pavadījumus spēlēja koncert-
meistare Jekaterina Dribase- 
Jakušonoka.

3. martā Rīgas 6. vidussko-
lā notika Latvijas skolu pūtēju 
orķestru skate. Šogad Birzgales 
pamatskolas pūtēju orķestra sa-
stāvā spēlēja desmit jaunie mū-
ziķi no Ķeguma. Daudzi dalīb-
nieki orķestrī spēlē pirmo gadu. 
Pedagogi ieguldījuši daudz 
darba, lai dalībnieki apgūtu 
trīs skatei paredzēto skaņdarbu 
nošu tekstu. Lai orķestris ska-
nētu nevis kā solistu parāde, bet 
vienots kolektīvs, Birzgalē tika 
rīkoti vairāki kopmēģinājumi. 
Ieguldītais darbs rezultējās ar 
II pakāpes diploma saņemšanu.

14. martā Siguldas Mākslu 
skolā „Baltais flīģelis” notika 
Lūcijas Garūtas jauno pianistu 

konkurss. No Birzgales Mūzi-
kas skolas tajā piedalījās skolo-
tājas Sandras Siliņas audzēkņi. 
Valters Ruda ieguva žūrijas At-
zinības rakstu, bet Kārlis Ruda 
par savu sniegumu saņēma At-
zinību. 

28. martā Jelgavas Mūzikas 
vidusskolā pulcējās Zemgales 
reģiona mūzikas skolu koka 
pūšaminstrumentu spēles jau-
nie izpildītāji. Skolotāja Dmit-
rija Grozova klarnetes spēles 
audzēkņa Marka Logina spēli 
žūrija novērtēja ar 3. vietu. 
Skolotājas Līgas Paukštes flau-
tas klases audzēkne Astra Ruņ-
ģe saņēma diplomu. Arī šoreiz 
koncertmeistare bija Jekaterina 
Dribase-Jakušonoka.

6. aprīlī skolotājas Sandras 
Siliņas jaunās pianistes Laine 
Lazdiņa-Vilčuka un Katrīne 
Putāne Iecavas Mūzikas un 
mākslas skolā piedalījās Zem-
gales reģiona klavieru klašu 
audzēkņu festivālā „Latvijas 
simtgadi gaidot”.

14. aprīlī 6. klavieru kla-
ses audzēknis Valters Ruda par 
savu muzikālo priekšnesumu 
saņēma II pakāpes diplomu 
XII Jēkaba Graubiņa jauno pi-
anistu konkursā, kurš notika 
Līvānu Mūzikas un mākslas 

skolā. Puisi konkursam sagata-
voja skolotāja Sandra Siliņa.

Mācību cēliens vēl nav bei-
dzies, tāpēc audzēkņi paspēs 
piedalīties vēl dažos konkursos 
Jelgavā un Ozolniekos.

Konkursu pieredze, spēlējot 
solo uz kāda mūzikas instru-
menta, ir īpaša. To nevar salī-
dzināt ar piedalīšanos daiļlasī-
tāju konkursos vai koru skatēs. 
Jārēķinās, ka, neskatoties uz 
ieguldīto laiku un nopietno 
darbu, apgūstot nošu tekstu un 
iemācoties to no galvas, rezul-
tāts ne vienmēr gūs augstāko 
žūrijas novērtējumu. Tas būs 
sasniedzams, tikai līdz pēdējam 
smalkumam precīzi atskaņojot 
izvēlētos skaņdarbus un uz ska-
tuves esot ļoti labā emocionālā 
noskaņojumā. 

Mācību gada noslēgumā 
aicinām klausītājus apmeklēt 
Birzgales Mūzikas skolas Ķe-
guma klases koncertu 10. maijā 
plkst. 18.00 Ķeguma Komerc-
novirziena vidusskolā, kā arī 
izlaiduma koncertu 13. maijā 
plkst. 14.00 Birzgales Tautas 
namā.

Līga Paukšte, 
Birzgales Mūzikas skolas 

skolotāja

Birzgales pamatskolas pūtēju orķestris.
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KULTŪRA

t 1. lpp.
Saviļņojoša un nozīmīga an-
samblim bija sadarbība ar 
mūsu cienījamo dzejnieku un 
gleznotāju Jāzepu Osmani, 
piedaloties viņa dzejas pēcpus-
dienās. Īpaši pagodinoša un at-
bildīga uzstāšanās kolektīvam 
bija mākslinieka 80 gadu jubi-
lejas pasākumā Rīgas domes 
telpās 2012. gada 11. jūnijā.  
J. Osmanis „Kvēlziediem” vel-
tījis arī dzejoļus.

„Kvēlziediem” ir vairāki 
dziedošo draugu kolektīvi.

Protams, vistuvākie ir pašu 
novada kolektīvi – Rembates 
dāmu vokālais ansamblis, deju 

kopa „Rasa”, bet no tālākiem 
draugiem īpaši mīļi un tuvi 
ir Ikšķiles senioru ansamblis 
„Saulgrieži” (vadītājs Jānis 
Rijnieks) un Jelgavas senioru 
ansamblis „Vīzija” (vadītāja 
Liene Gaile). Abi kolektīvi bija 
ieradušies arī uz ansambļa jubi-
lejas koncertu.

Sveicam visus vokālā an-
sambļa „Kvēlziedi” dalīb- 
niekus – Aiju Zābeli, Ausmu 
Ūzuli, Anitu Svilāni, Visval-
di Kurmi, Rudīti Stradi, Li-
diju Poluektovu, Edgaru Ko-
zlovu, Intu Kozlovu, Cildu 
Kloviņu un vadītāju Gunāru 
Jākobsonu – jubilejā!

Dāmu deju kopa „Visma” svin 10 gadu jubileju

14. aprīlī Birzgales Tautas 
namā 10 gadu pastāvēšanas ju-
bileju svinēja dāmu deju kopa 
„Visma”.

„Kolektīva sastāvs šo gadu 
laikā nav daudz mainījies, esam 
noturējušās kopā. Dejotājas ir 
ļoti ātras, temperamentīgas, 

dzīvīgas un interesantas kā per-
sonības. Ļoti jaukas sievietes, 
ar kurām viegli strādāt,” stāsta 
deju kolektīva vadītāja un kon-
certmeistare Mārīte Petrovska. 
„Repertuārs ir manējais. Es 
pati veidoju dejas, pati tās iz-
domāju, saskaņojot ar meiteņu 
vēlmēm. Cenšos tās īstenot, 
piemeklējot attiecīgu mūziku.”

Pašlaik kolektīvā ir 11 dejo-
tājas. Visus šos gadus dalībnie-
ču skaits palicis gandrīz nemai-
nīgs. Kolektīvs jau tradicionāli 
ik gadu piedalās sieviešu deju 
kopu festivālā „Spīganu dejas 
ezera atspulgā”, kas notiek Lu-
bānā. Tas ļauj „Vismas” reper-
tuāram kuplināties ar citu deju 

kolektīvu dejām. „Visma” dejo 
tautas dejas ar savu raksturu, 
„odziņu”.

„Vismu” jubilejā priecēja 
draugu kolektīvi – „Everss” no 
Ludzas, „Magones un orhide-
jas” no Lubānas, kā arī deju ko-
lektīvs „Dīvas” no Lēdmanes. 
Apsveikuma vārdus kolektī-
vam veltīja arī Ķeguma novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Imants Smirnovs: „Vēlos gan 
savā, gan domes vārdā ap-
sveikt! Vienmēr ir prieks par 
to, kā šis kolektīvs attīstās, kā 
pilnveido savu dejotprasmi. 
Gribētu novēlēt arī turpmāk 
dejot, saglabāt optimismu un 
kopības sajūtu!”

Vokālajam ansamblim 
„Kvēlziedi” – 15!

12. maijā plkst. 18.00
Ķeguma Tautas namā

Māmiņdienai veltīts ģitārstudijas bērnu un jauniešu 
ansambļu sezonas noslēguma koncerts.

Kas gan ir jubileja bez kārtīga kliņģera!
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15. aprīlī noslēdzās Ogres nova-
da atklātais čempionāts florbolā 
amatieriem. Par čempionāta uz-
varētāju kļuva SK „Birzgale”, 
bet par kausa ieguvēju – „Priva-
con”.

Čempionātā piedalījās astoņas 
komandas, kas katra aizvadīja pa 
14 spēlēm. Samērā pārliecinoši 
čempionu kausu izcīnīja Birzgales 
florbolisti, kuri finišēja ar 37 punk-
tiem. Otrajā vietā ar 32 punktiem 
„Privacon”, trešajā – „Rekrūši” 
(25), ceturtajā – „Metēji” (22), 
piektajā – FK „Salaspils” (22), ses-
tajā – „Osports” (16), septītajā – „Lāčplēsis” 
(14), bet astotajā vietā „HansMatrix” (0).

„SK Birzgale” sastāvā spēlēja Edgars 
Siliņš, Dāvis Bogdanovs, Dāvis Janovskis, 
Andris Pikaļevs, Jānis Daudze, Kaspars 
Kreimanis, Sandris Biķernieks, Armands 
Arājs, Jānis Siliņš, Dairis Trops, Artis To-
miņš, Rihards Bužeriņš, Juris Tretjakovs, 
Raivis Krastiņš, Jurģis Birznieks un Nor-
munds Pastars.

„Privacon” sastāvā spēlēja Matīss Peč-
kovskis, Aigars Delvers, Niks Buraks, Ro-
nalds Zārds, Kristaps Vidzis, Romāns Vai-
vodišs, Artūrs Golubevs, Sandris Delvers, 
Rihards Aleksejevs, Kristaps Dudarevs, Ivo 
Ivanovs, Mārtiņš Vilks, Raimonds Zemzāle 
un Elvis Millers.

„Rekrūšu” sastāvā spēlēja Sandis Vi-
dovskis, Gints Gaigals, Raimonds Ražins-
kis, Kristers Tontegode, Jānis Krastiņš, Jānis 
Paupe, Jānis Katens, Armands Zaumanis, 
Normunds Kīsnics, Zigmārs Andžāns, Juris 

Latišs, Elgars Jirgens, Rainers Koks, Matīss 
Mītnieks un Jēkabs Latišs.

Čempionāta rezultatīvākie spēlētāji: 
Dāvis Janovskis (SK „Birzgale”) – 64 punkti, 
Juris Tretjakovs (SK „Birzgale”) – 46 punkti, 
Raimonds Zemzāle („Privacon”) – 44 punkti, 
Mārtiņš Zaikovskis („Metēji”) – 42 punkti, 
Mikus Laganovskis („Lāčplēsis”) – 30 pun-
kti.

Čempionei „Birzgalei” kausa izcīņas 
turnīrā neklājās viegli, jo pēcspēles metie-
nu sērijā nācās atzīt „Metēju” pārākumu. 
Par otru finālisti kļuva „Privacon”, kas arī 
tikai pēcspēles metienos pārspēja komandu 
„Osports”. Spēlē par trešo vietu SK „Birz-
gale” pieveica „Osportu”, bet Ogres novada 
kausu izcīnīja „Privacon”, kas izšķirošajā 
mačā uzvarēja „Metējus”.

Informāciju sagatavoja 
Ritvars Raitis

Ritvara Raita foto

Aicinām piedalīties Ķeguma novada 
velomaršrutu atklāšanas braucienos 
19. maijā!
• SAC „Senliepas” – Ņegas upes aktī-
vās atpūtas vieta (16 km). Pulcēšanās 
plkst. 10.15, izbraukšana plkst. 10.30, 
pieteikšanās, zvanot uz tālruņa numuru 
26435199.
• Ķeguma novada bibliotēka –  
Ņegas upes aktīvās atpūtas vieta (11 km), 
pulcēšanās plkst. 10.45, izbraukšana 
plkst. 11.00, pieteikšanās, zvanot uz 
tālruņa numuru 22010300.
• Tomes Tautas nams – Ņegas upes 
aktīvās atpūtas vieta (12 km), pul-
cēšanās plkst. 10.45, izbraukšana 
plkst. 11.00, pieteikšanās, zvanot uz 
tālruņa numuru 26651835.
• Birzgales Tautas nams (Skolas iela 2, 
Birzgale) – Ņegas upes aktīvās atpūtas 
vieta (13 km), pulcēšanās plkst. 10.30, 
izbraukšana plkst. 10.45, pieteikšanās, 
zvanot uz tālruņa numuru 29424612.

Pieteikšanās līdz 15. maija 
plkst. 21.00.

Pie Ņegas braucējus sagaidīs pavā-
rīte un uz ugunskura vārīta, garda zupa.

Pasākums tiek rīkots projekta 
„Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju 
iesaiste velo un ūdenstūrisma mar-
šrutu par godu Latvijas simtgadei 
izstrādē, kā arī vides izglītošanā” 
(Nr. 1-08/299/2017) ietvaros. Projektu 
līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības 
fonds un Ķeguma novada pašvaldība.

Visi laipni aicināti šā gada 
2. jūnijā jau uz devīto Ķeguma 
velomaratonu – sportisku un 
interesantu aktīvās atpūtas velo 

pasākumu visai ģimenei – pie-
augušajiem, bērniem un jaunie-
šiem!

Sacensības ir piemērotas ne 

tikai profesionāliem riteņbrau-
cējiem un sportistiem, bet arī 
jebkuram sporta entuziastam, 
riteņbraukšanas fanam, sportis-
ku ģimeņu visu vecumu locek-
ļiem un piedzīvojumu meklētā-
jiem.

Sacensību centrs un starta 
vieta būs Ķegumā, motocen-
trā „Zelta zirgs”. Trase ies pa 
šķēršļotu apvidu ar meža ce-
ļiem un takām. Dalībniekiem 
ir iespēja izvēlēties sev piemē-
rotāko distanci – 52 km mara-
tona distanci (divi apļi) vai 26 
km pusmaratona distanci (viens 
aplis). Pašiem mazākajiem tiks 
organizēts bērnu velobrauciens 
300–1500 m. 

Finišā visi bērni saņems 
diplomu un citas balvas, kā 

arī visi dalībnieki pēc distan-
ces kopīgi varēs baudīt salātus. 
Sacensību noslēgumā – uzva-
rētāju apbalvošana. Ātrākie da-
lībnieki tiks apbalvoti ar orga-
nizatoru sarūpētām naudas un 
sponsoru balvām.

Sacensību programma:
Plkst. 10.00–11.15 dalībnieku 
ierašanās, reģistrācija, distan-
ces apskate un iesildīšanās.
Plkst. 11.15 bērnu braucieni.
Plkst. 12.00 starts marato-
na (52 km) un pusmaratona 
(26 km) distancei.

Vairāk informācijas par ma-
ratonu mājaslapā www.kegu-
manovads.lv.

Esi aktīvs un piedalies!
Jānis Priževoits, Ķeguma 

MTB maratona organizators

SPORTS

Ķeguma MTB maratons

Velobrauciens  
„Tiekamies pie Ņegas”

„Birzgale” uzvar čempionātā
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20. marta pēcpusdienā Ķeguma komercnovirziena vidusskolā jau 
otro gadu pēc kārtas norisinājās dambretes turnīrs. 

Tajā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 92, starp kuriem 
bija arī skolas direktors Vladimirs Samohins. Par to, ka dambretei 
skolā jābūt, liecina arī tiesnešu-palīgu kompetence, kas gūta ie-
priekš, – vecāko klašu meitenes M. Barkāne, E. Greine, D. Rube-
ne, T. Valpētere, L. Kudiņa un L. Urbucāne profesionāli palīdzē-
ja sacensību galvenajam tiesnesim, lai  turnīrs tiktu noorganizēts 
augstā līmenī.

Turnīrs notika septiņās kārtās, kurās tika noteikti trīs labākie 
dambretisti un trīs labākās dambretistes trīs grupās. 

Uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji
2.–4. klase

Zēni: 1. vieta Ralfs Rainers Speldziņš (4.b klase)
2. vieta Rodrigo Seržants (3. klase)
3. vieta Atis Paeglis (3. klase)

Meitenes: 1. vieta Rebeka Proforova (3. klase)
2. vieta Karolīna Mihailova (4.a klase)
3. vieta Amanda Buša (4.a klase)

5.–7. klase
Zēni: 1. vieta Ralfs Spārniņš (6.b klase)
2. vieta Kristers Čeveris (5.b klase)
3. vieta Andris Žvagins (6.b klase)
Meitenes: 1. vieta Viktorija Māzere (7. klase)
2. vieta Santa Baltause (7. klase)
3. vieta Marta Bērziņa (5.a klase)

8.–10. klase un direktors
Zēni: 1. vieta Rinalds Dargevičus (8.a klase)
2. vieta Kristians Ņorba (10. klase)
3. vieta Vladimirs Samohins (direktors)
Meitenes: 1. vieta Amanda Laučjuna (10. klase)
2. vieta Sindija Kļaviņa (10. klase)
3. vieta Arta Liepa (10. klase)

Dambretes nozīmi bērna attīstībā dažkārt novērtē novēloti. Tāpēc 
jāuzteic pulciņa vadītāja Dzintra Kļava, kura ar bērniem nodarbo-
jas jau sākumskolā, tādējādi netieši, ar dambretes spēles palīdzību, 
liekot domāt un analizēt, kā rezultātā uzlabojas bērnu prāta spējas, 
spējas izprast dažādas ikdienas situācijas un sekmes mācībās. Pro-
tams, ideāli būtu, ja bērni tiktu iepazīstināti ar šo spēli jau no piecu 
sešu gadu vecuma – tas palīdzētu uzsākt skolas gaitas un radītu 
sava veida drošības sajūtu, ieejot jaunajā vidē, vieglāk tikt galā 
ar vēl nezināmiem mācību priekšmetiem un jauno sistēmu, kurā 
bērnam būs jāmācās.

Turnīra rezultāti un foto: 
https://photos.app.goo.gl/f71QfNNmBZTaufjp1

Vitauts Budreika, 
Dambretes attīstības biedrības valdes priekšsēdētājs

NOVADĀ

„Putnu diena”  Tomē
14. aprīlī Tomes skolas pagal-
mā tika izgatavoti 10 putnu bū-
rīši. Novietoti apkārtnes kokos, 
nu tie gaida jaunos iemītniekus.

Divdesmit čaklu roku pāri, 
piedaloties Ķeguma novada 
pašvaldības veidotajā pasāku-
mā „100 putnu būrīši Latvijas 
simtgadē”, saulaino dienu pa-
vadīja, aktīvi darinot putnu bū-
rīšus. Paldies Ainai Zagorskai 

par trafareta izveidi, jo katrā 
būrītī tika izveidota simtgades 
piemiņas zīme.

Jau ziņots, ka pašvaldība 
aicināja iedzīvotājus veidot 
putnu būrīšus un līdz 27. aprī-
lim nodot tos Ķeguma novada 
tautas namos Birzgalē un Ķe-
gumā, kā arī Rembates pārval-
dē, lai Lielās talkas dienā tos 
izvietotu novada teritorijā.

Dambretes bums Ķegumā
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

ĶEGUMĀ 2018. gada 14. martā 
Nr. KND1-6/18/5

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes  2018. gada 14. marta lēmumu Nr. KND1-3/18/63 (protokols Nr. 4, 5.§)
Precizēti ar Ķeguma novada domes  2018. gada 11. aprīļa lēmumu Nr. KND1-3/18/102 (protokols Nr. 6, 2.§)

Grozījumi Ķeguma novada domes 2016. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2016 
„Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma  6. panta sesto  daļu

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2016. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2016 „Ķeguma novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”:
1) izteikt saistošo noteikumu 2.1. punktu šādā redakcijā:
„2.1. Pretendents – fiziska persona – nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, vai nekustamā īpašuma zemes nomnieks”;   
2) izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Līdzfinansējuma saņemšanai Pretendents iesniedz Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Ķeguma Stars” iesniegumu, kuram pievieno 
nekustamā īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopiju. Ja nekustamā īpašuma zeme atrodas citas personas īpašumā, Pretendents 
iesniedz zemes nomas līguma kopiju vai citu dokumentu, kurā Pretendentam zemes īpašnieks piešķīris tiesības izbūvēt kanalizāciju un 
ūdensvadu.”  

Sēdes vadītājs   Ilmārs Zemnieks

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes 2018. gada 14. marta saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/18/5

„Grozījumi Ķeguma novada domes 2016. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2016 
„Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem””

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums.

Nepieciešami grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 25/2016 „Ķeguma novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”. Spēkā esošie saistošie noteikumi neparedz 
gadījumus, kad līdzfinansējuma pretendentam nepieder nekustamā īpašuma zeme, pa 
kuru tiks veikta attiecīgā pieslēguma izbūve, vai arī, ja nekustamais īpašums atrodas viņa 
tiesiskajā valdījumā. 

2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi papildināti ar gadījumiem, kad līdzfinansējuma pretendentam 
nepieder nekustamā īpašuma zeme, pa kuru tiks veikta attiecīgā pieslēguma izbūve, vai 
arī, ja nekustamais īpašums atrodas viņa tiesiskajā valdījumā. 

3. Informācija par plānotā projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. Kopumā pašvaldības budžets netiks palielināts.

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

Tiks atvieglota un uzlabota centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pakalpojuma 
pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem, kuru īpašumā nav zeme. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām. Neietekmēs.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Sēdes vadītājs Ilmārs Zemnieks

Ķeguma novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli nekustamo īpašumu „Mētras”, Tomes pag., Ķeguma nov., kas sastāv no zemes gabala 3,24 ha platībā, uz kura atrodas mežaudze.

Izsole notiks Ķeguma novada domes ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2018. gada 22. maijā plkst. 10.00. 
Dalībnieku reģistrācija Ķeguma novada Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2018. gada 
21. maijam plkst.15.00. Nosacītā cena – 14 000 EUR, nodrošinājuma maksa – 1400 EUR, dalības maksa – 20 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv, Ķeguma novada pašvaldības Klientu 
apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, vai Tomes pagasta pārvaldē „Ābelītes”, Tomē, Tomes pagastā, Ķeguma novadā. 
Objektu var apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni 26651835.
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DOMES LĒMUMI

Ķeguma novada dome 2018. gada aprīlī
Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē grants 
seguma ceļu pārbūves būvprojektu izstrādei 
par kopējo summu 16 165 EUR, lai pieteik-
tos valsts un Eiropas Savienības atbalstam 
pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projek-
tu iesniegumu konkursu veidā ar ELFLA 
projekta iesniegumu „Lauku grants ceļu 
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķeguma 
novadā”. 

Precizēja Ķeguma novada domes 
2018. gada 14. marta saistošos noteiku-
mus Nr. KND1-6/18/5 „Grozījumi Ķeguma 
novada domes 2016. gada 21. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr. 25/2016 „Ķeguma 
novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu 
pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīkliem””.

Apstiprināja Ķeguma novada muzeja 
un Ķeguma novada Birzgales bibliotēkas 
nolikumus.

Ievēlēja Viju Arāju par Ķeguma novada 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci uz laiku 
līdz 2023. gada 18. maijam.

Piešķīra Atzinības rakstu Mārītei Petro-
vskai un Inesei Martinovai par ilggadēju 
ieguldījumu Birzgales Tautas nama dāmu 
deju kopas „Visma” darbībā un sakarā ar 
Birzgales Tautas nama dāmu deju kopas 
„Visma” 10 gadu jubileju. Piešķīra naudas 
balvu Birzgales Tautas nama dāmu deju ko-
pai „Visma” braucienam ekskursijā.

Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašu-
mu „Mētras”, Tomes pag., Ķeguma nov., 
kas sastāv no zemesgabala (kopējā platība 
3,24 ha), uz kura atrodas mežaudze 3,24 ha 
platībā. Apstiprināja nekustamā īpašuma 
nosacīto cenu 14 000 EUR, izsoles dalī-
bas maksu 20 EUR, izsoles soli 500 EUR, 
izsoles noteikumus, izsoles komisiju. 

Nolēma nojaukt Ķeguma novada 
pašvaldības īpašumā esošās būves „Pus-

celītes”, Rembatē, Rembates pagastā, 
Ķeguma novadā, t.i., dzīvojamo un palīg-
celtni (šķūni). 

Atbalstīja Ķeguma novada pašvaldības 
dalību Latvijas valsts budžeta finansētās 
mērķprogrammas „Ģimeņu atbalsta projek-
tu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” 
projektu konkursā un iesniegt projekta 
iesniegumu „Ģimenēm Ķeguma novadā” 
par kopējo summu līdz 14 000 EUR. 
Noteica projekta īstenošanas laiku no 
2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 30. au-
gustam. Nolēma nodrošināt Ķeguma nova-
da pašvaldības līdzfinansējumu projekta 
īstenošanai līdz 4200 EUR apmērā, kas ir ne 
mazāk kā 30% no projekta attiecināmajām 
izmaksām.

Nolēma piedalīties publisko un privā-
to partnerattiecību biedrības „Zied zeme” 
izsludinātajā sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas 2015.–2020. gadam 
sestajā projektu iesniegumu pieņemšanas 
kārtā mērķa M1 „Labvēlīga vide uzņēmēj-
darbībai un vietējās ekonomikas stiprināša-
na” rīcībā 1.3. „Atbalsts vides radīšanai vai 
labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietē-
jā produkcija, un jaunu realizācijas veidu 
īstenošana,” Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar 
projekta iesniegumu „Vietējās produkcijas 
realizācijas vietu izveide un labiekārtoša-
na Ķeguma novadā” par kopējo summu 
līdz 43 117,24 EUR un iesniegt projekta 
iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku 
atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauk-
saimniecības pārvaldē. Nolēma nodrošināt 
projekta īstenošanai Ķeguma novada 
pašvaldības budžeta līdzfinansējumu līdz 
12 935,17 EUR apmērā, bet ne mazāk kā 
30% apmērā no projekta attiecināmajām 
izmaksām.

Veica grozījumus ar Ķeguma novada 
domes 2017. gada 1. marta Ķeguma nova-
da domes lēmumu Nr. 75 (protokols Nr. 7, 
10.§) apstiprinātajā Ķeguma novada nevals-
tisko organizāciju atbalsta fonda nolikumā, 
izsakot nolikuma 3.1. punktu šādā redak-
cijā: „3.1. Iesniegtos projektus slēgtā sēdē 
vērtē ar pašvaldības domes lēmumu iecelta 
Komisija. Tās sastāvā ir 2 domes deputāti, 
pašvaldības izpilddirektors, Ķeguma Tautas 
nama vadītājs, Attīstības nodaļas vadītājs 
un 2 pieaicināti speciālisti, kurus dome iz-
vēlas no NVO ieteiktajiem kandidātiem.”

Veica grozījumus ar Ķeguma novada 
domes 2017. gada 1. marta Ķeguma novada 
domes lēmumu Nr. 74 (protokols Nr. 7, 9.§) 
apstiprinātajā Ķeguma novada pašvaldības 
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projek-
tu konkursa nolikumā, izsakot nolikuma 
7.1. punktu šādā redakcijā: „7.1. Iesniegtos 
projektus slēgtā sēdē vērtē ar pašvaldības 
domes lēmumu iecelta Komisija. Tās sa- 
stāvā ir 2 domes deputāti, pašvaldības 
izpilddirektors, Ķeguma Tautas nama 
vadītājs, Attīstības nodaļas vadītājs un 2 
pieaicināti speciālisti, kurus dome izvēlas 
no NVO ieteiktajiem kandidātiem..”

Nolēma izveidot apvienoto Ķeguma 
novada nevalstisko organizāciju atbals-
ta fonda un Ķeguma novada pašvaldības 
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas pro-
jektu konkursa pieteikumu vērtēšanas 
komisiju šādā sastāvā: Imants Smirnovs, 
Ķeguma novada domes deputāts, domes 
priekšsēdētāja vietnieks; Kristaps Rūde, 
Ķeguma novada domes deputāts; Edvīns 
Bartkevičs, izpilddirektors; Dace Māliņa, 
Ķeguma Tautas nama vadītāja pienāku-
mu izpildītāja; Dace Soboļeva, Attīstības 
nodaļas vadītāja; Ināra Vītola, biedrības 
„Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre–
Ķegums” deleģētā speciāliste; Inta Pastare, 
biedrības „JADARA”  deleģētā speciāliste.

Birzgalē
12. maijā plkst. 9.00 pie Birzgales Tautas 
nama pavasara gadatirgus.
Plkst. 11.00 pūtēju orķestra „Birzgale” 
koncerts.
Plkst. 11.30 gardās pavasara zupas baudī-
šana. 
Biedrības „JADARA” organizētajā akcijā 
„Uzziedi Birzgale” būs iespēja iegādāties 
un uzdāvināt ziedu stādus, kas tiks sastādīti 
pagasta kalna dobē – ģerbonī. 

Laipni aicināti pārdot un pirkt gribētāji!
Plašāka informācija, zvanot uz tālruņa nu-
muru 29424612.

***
12. maijā plkst. 19.00 Birzgales Tautas 
namā koncerts „Iekrāso pavasari”.
Koncertā piedalīsies VPII „Birztaliņa” un 
Birzgales pamatskolas audzēkņi, Tautas 
nama amatiermākslas kolektīvi.
Plkst. 22.00 „Pavasara balle”, spēlēs grupa 
„Bruģis”. Ieejas maksa – 4 eiro. Galdiņu 
rezervēšana līdz 10. maijam.

Plašāka informācija, zvanot uz tālruņa nu-
muru 29424612

***
Birzgales Tautas nams sadarbībā ar tū-
risma firmu „Remirotravel” organizē 
ekskursiju „Ziemeļpolijas valdzinājums 
ar kašubiem!” 14. – 17. jūlijā.
Cena: 200 EUR – pieaugušais, 190 EUR – 
bērns līdz 16 gadu vecumam. 
Plašāka informācija, zvanot uz tālruņa nu-
muru 29424612 (Birzgales Tautas nams) 
 11. lpp. u
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Rembatē
Sākot ar 2. maiju, katru trešdie-
nu plkst. 19.00 pie Rembates pa-
gasta pārvaldes atsāksim iesākto 
tradīciju „Rembates Veselības 
apļi.”  Laipni aicināti visi skriet, 
nūjot un soļot mīļotāji!
Pirmajā nodarbībā būs iespēja 
sertificēta trenera vadībā apgūt 
ārā trenažieru pareizu pielieto-
jumu, kā arī ieteikumus, kā pa-
reizi sportot, lai nenodarītu pāri 
veselībai.
Nodarbības tiek īstenotas pro-
jekta „Vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšana un slimību 
profilakse Ķeguma novadā” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/083) un tiek 
finansētas no Eiropas Sociālā 
fonda.
Plašāka informācija, zvanot uz 
tālruņa numuru 27884206.

***
10. maijā plkst. 18.00 Remba-
tes Tradīciju zālē konkurss – 
koncerts „Rembates Cielaviņa 
2018”.  Visi laipni aicināti klau-
sīties un atbalstīt mazos solistus!
Plašāka informācija, zvanot uz 
tālruņa numuru 27884206.

***
13. maijā plkst. 13.00 Rem-
bates Tradīciju zālē koncerts 
„Ak, mīļā, mīļā māmiņa” par 
godu visām māmiņām, vecmā-
miņām, vecvecmāmiņām un 
krustmātēm. Piedalīsies Rem-
bates mazie dejotāji „Ķipari” un 
Lielvārdes dāmu deju kolektīvs 
„Harmonija”. Apskatīsim bērnu 
paveikto radošo nodarbību lai-
kā. Visi laipni aicināti!
Plašāka informācija, zvanot 
uz tālruņa numuru 27884206 
(Liene).

***
 17. maijā plkst. 17.00 Rem-
bates Tradīciju zālē tikšanās ar 
vīnogu audzētāju un vīndari Ed-
mundu Būmani.
Lekcijas laikā varēs uzzināt 
vīndarīšanas noslēpumus un ie-
pazīties ar vīnogu audzēšanas 

tradīcijām Latvijā, kā arī saņemt 
padomus vīnogu audzēšanā un 
kopšanā. Būs iespējams arī ie-
malkot paštaisītu mājas vīnu 
un iegādāties vīnogu stādus (ie-
priekš jāpiesaka, zvanot uz tāl-
ruņa numuru 22353290).
Ieeja bez maksas.
Plašāka informācija, zvanot 
uz tālruņa numuru 27884206 
(Liene).

Tomē
13. maijā plkst. 13.00 amatier-
teātra „Poga” pirmizrādes 
Tomes Tautas namā:
•	 Aivas Birbeles komēdija 

„Sapņu pludmale”. Režisors 
Oskars Ancveriņš. Lomās 
Ilze Rumpe, Veronika Jan-
kovska, Oskars Ancveriņš;

•	 Aivas Birbele luga „Bērni”. 
Režisors Oskars Ancveriņš. 
Lomās Laura Tūtāne, Elita 
Lapsa, Zanda Kurina, Agita 
Ziediņa, Kristīne Mālniece, 
Rūta Kuriņa.

Izrādē smēķē. Bērniem līdz 
14 gadiem skatīties nav ietei-
cams.
Ieejas maksa – 1 eiro ziedojums 
kolektīva darbībai.

***
15. maijā plkst. 19.00 komēdija 
„Kriminālās ekselences fonds” 
Tomes Tautas namā.
Biļetes cena – 2 eiro.

***
2. jūnijā Starptautiskajai bērnu 
aizsardzības dienai veltīts pasā-
kums „Kad sapņi piepildās”.
Plkst. 11.00 Tomes parkā muzi-
kāla programma „Sapņu pļava” 
kopā ar Bizbizmārīti un Bitīti. 
Pasākuma laikā varēs iegadāties 
cukurvati un apgleznot sejiņas.
Plkst. 12.00 Tomes Tautas namā 
radošas darbnīcas un svētku cie-
nasts kopā ar Tomes sieviešu 
klubu „Ābele”. 

***
Tomes Tautas nams 2. jūnijā 
organizē braucienu uz Dzinta-

ru koncertzāles vasaras sezonas 
atklāšanas koncertu „Raimonda 
Paula un Latvijas Radio big-
benda veltījums Latvijas valsts 
simtgadei”.
I daļa: Jūrmalas Festivāla or-
ķestris, Andrejs Osokins (kla-
vieres), diriģents Mārtiņš 
Ozoliņš. Programmā: Sergeja 
Rahmaņinova 2. klavierkoncerts.  
II daļa: Latvijas Radio bigbends, 
Jūrmalas Festivāla orķestra stīgu 
grupa, Maestro Raimonds Pauls, 

solistes Kristīne Prauliņa un Di-
nāra Rudāne. Programmā: lat-
viešu tautasdziesmas Raimonda 
Paula apdarē un dziesmas no 
filmām un teātra izrādēm.
Biļešu cena 10 eiro un 15 eiro, 
pensionāriem 50% atlaide. 
Maksa par ceļu 6 eiro. Pieteik-
ties, zvanot uz tālruņa numu-
ru 27843230. Jāsamaksā līdz 
7. maijam.
Izbraukšana no Ķeguma plkst. 
18.00.

PASĀKUMI
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Atmiņu diena Tomē 
19. maijā
Esi mīļi aicināts uz tomēniešu 
salidojumu!
Latvijas simtgadē vēlamies sa-
pulcināt visus Tomes iedzīvo-
tājus un interesanti pavadīt lai-
ku kopā, daloties gaišās, siltās 
un sirsnīgās atmiņās, jo Tome 
mums visiem ir vieta, kur 
spērām pirmos soļus, teicām 
pirmos vārdus, sadzirdējām 
pirmo lakstīgalas dziesmu, sa-
tikām pirmos draugus un sim-
pātijas, veicām pirmos darbus. 
Kaut uz mirkli atgriezties pie 
savām saknēm!
Visi kopā no jauna iepazīsim 
Tomi, padziedāsim un pade-
josim, interesanti, jautri un 
sirsnīgi pavadīsim kopā šo at-
miņu dienu.
Līdzi ņemiet mīļas atmiņas 
(fotogrāfijas, vēstules, atmiņu 
klades u.c.) un našķu groziņu.
Lūgums svinībām pieteikties 
līdz 15. maijam, rakstot uz 
e-pasta adresi sarmite.puga-
ca@kegums.lv vai zvanot uz 
tālruņa numuru 27843230
Atmiņu dienas programma
Plkst. 12.00 pulcēšanā pie 
Tomes Tautas nama. Karoga 
uzvilkšana, rituālā uguns aiz-
degšana kopā ar Tomes Tautas 
nama folkloras kopu „Graudi”. 
Zemessardzes orķestra priekš-
nesums un došanās uz Tomes 
skolu. Ziedojums Tomes pa-
gasta attīstībai.

Plkst. 13.00 svētbrīdis Tomes 
baznīcā. Tomes dāmu vokālā 
ansambļa koncerts.
Plkst. 14.00 sporta laukumā 
baudīsim spēka zupu Tomei un 
izkustēsimies kopīgā sadancī 
ar „Ķeguma brīvajiem danču 
muzikantiem”.
Plkst. 15.00 Ķeguma novada 
muzeja atklāšana Tomes skolā.
Plkst. 13.00–19.00 Dienas 
centrā Tomes suvenīra izgata-
vošana un lielās koka spēles.
Plkst. 16.00–17.30 Ķeguma 
novada muzeja atvēršanai 
veltīts koncerts Tomes Tautas 
namā.
Plkst. 17.30–18.00 brīvais 
laiks. Iepazīšanās ar muze-
ju, skolu, bibliotēku, labā 
laikā – sarunas skolas dārzā, 
bilžu skatīšanās, fotografēša-
nās.
Plkst. 18.30–2.00 saviesīgā 
daļa Tautas namā pie galdi-
ņiem. Kopīga sadziedāšana ar 
Ķeguma ģitārstudijas ansamb-
li un sadancošana ar grupu 
„Kanēlis”. Brīvais mikrofons. 
Fotografēšanās. 
Uz Tomi kursēs transports: 
•	 plkst. 11.30 un 14.30 no 

Ķeguma novada domes ga-
rāžām, 

•	 plkst. 11.45 un 14.45 no 
Bekuciema uz Tomi. 

Ja ir kādi ierosinājumi, lūgums 
zvanīt uz tālruņa numuru 
27843230.
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25. MAIJS
„Saules gaisma atspīd debesīs”
Plkst. 18.00 Svētbrīdis un svētku kon-
certs Ķeguma evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā. Svētbrīdi vadīs Ķeguma evaņģē-
liski luteriskās draudzes mācītājs Ingus 
Dāboliņš. Koncertā piedalās Mālpils vo-
kālais ansamblis „BUONA PARTE”.
Plkst. 20.00 Folkloras kopas „Graudi” 
uguns saules rituāls Ķeguma parkā.
Plkst. 21.00 Nakts orientēšanās sacen-
sības „Ķegumam – 25” Ķeguma pilsētā. 
Starts pie Ķeguma Tautas nama. Lūgums 
iepriekš iepazīties ar noteikumiem.
Novada svētku fotokonkurss „Sapņu 
mirkļi” – aicinām ikvienu tvert svētku 
mirkļus un sūtīt labākās fotogrāfijas uz 
e-pasta adresi kintija.sparane@kegums.lv 
līdz 26. maija plkst. 16.00.

26. MAIJS
„Piepildi sapņus”
Plkst.  9.00 Svētku gadatirgus Liepu ale-
jā. Aicinām pieteikties amatniekus, mā-
jražotājus un citus tirgoties gribētājus, 
iepriekš sazinoties pa tālruni 22010300.
Plkst. 10.00 Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja svētku atklāšanas uzruna 
un pūtēju orķestra „Birzgale” koncerts. 
(Svētku skatuve)
„Saules spēks”
Plkst. 10.30 Saules ritmus izdejojot 
zumbā (Ķeguma dienas centra teritori-
ja). Zumba ir pasaulē lielu popularitāti 
iemantojis deju stils, ko raksturo ener-
ģiska un dzīvespriecīga mūzika. Zumbas 
nodarbību vada tieši tāds pats treneris 
– enerģisks un pozitīvi noskaņots. Lai 
zumbotu, iepriekšēja pieredze dejās nav 
vajadzīga.
Plkst. 10.30 Saules apli nūjojot (starts 
pie Ķeguma dienas centra). Trenera Ed-
gara Siliņa vadībā iznūjosim tradicionā-
lo Ķeguma „Saules apli”. Aicinām ņemt 
līdzi nūjas.  

Plkst. 11.00 Saules bumba pludmalē. 
Pludmales volejbola sacensības 2:2, 
sieviešu un vīriešu komandām. Lūdzam 
iepriekš iepazīties ar sacensību noteiku-
miem Ķeguma novada interneta vietnē. 
Pieteikšanās sacensību dienā pie galvenā 
tiesneša Edgara Siliņa līdz plkst. 10.50.
„Krāsainie sapņi”
Plkst. 11.00 „Elektrum” draudzīgās 
enerģijas zona maziem un lieliem Ķe-
guma parkā. Gaidīsim „Elektrum” teltī, 
lai kopīgi piedalītos pozitīvas enerģi-
jas radīšanas sacensībās, mērot spēku, 
veiklību un izturību, un vienoti vairotu 
draudzīgu enerģiju. Iedrošināsim pieda-
līties sacensībās bumbas mešanā gro-
zā, vingrošanā ar apli un svara bumbu 
cilāšanā.  Drosmīgākos un asāku izjūtu 
cienītājus izaicināsim mazajā kosmosa 
stacijā – orbitronā. „Elektrum” draudzī-
gās enerģijas zonā būs iespēja tikties un 
iztaujāt energoefektivitātes speciālistus.
Plkst. 11.00 Ķegumā jaundzimušo bērnu 
sveikšana Ķeguma Tautas namā. Starp-
tautiskā Soroptimistu kluba „Ogre–Ķe-
gums” rīkots pasākums, lai sveiktu 2017. 
gadā dzimušos bērniņus Ķeguma pilsētā. 
Ieeja ar ielūgumiem.
Plkst. 12.00 Ķeguma novada pašdarb-
nieku kolektīvu koncerts „Krāsaini sap-
ņi”. (Svētku skatuve)
Plkst. 13.30 Svētku zupas baudīšana Ķe-
guma parkā.
Plkst. 14.00 Dažādas aktivitātes bērniem 
un jauniešiem. Putu ballīte, sejiņu ap-
gleznošana, hennas zīmējumi un sapņu 
ķērāju darbnīca Ķeguma dienas centra 
teritorijā, piepūšamās atrakcijas Ķegu-
ma parkā.
Viens no Latvijas vadošajiem peintbola 
parkiem „PIF PAF” piedāvās lāzertagu 
un citas ar peintbolu saistītās aktivitātes.
„Sapņu cīņa”
Plkst. 16.00 Ielu vingrotāji pludmalē. 

„Street Warriors” šovu grupas uzstāša-
nās un aktīva skatītāju līdzdalība.
Plkst. 17.00 Sporta aktivitātes pludma-
lē. Noskaidrosim spēcīgākos, ātrākos 
un drosmīgākos Ķeguma novada svētku 
apmeklētājus dažādās spēka un veiklības 
cīņās.
„Mums sava saule un savi sapņi”
Plkst. 19.00 Svētku lielkoncerts. 
Loterijas izloze. loterijas kuponus varat 
atrast lapaspuses apakšā. Kā katru gadu 
– izlozēsim vērtīgas balvas. Kuponus vi-
sas dienas garumā varēsiet iemest urnā 
pie svētku skatuves. Balvas saņems tie, 
kuri būs īstajā laikā un īstajā vietā – svēt-
ku koncertā. Nakts orientēšanās sacensī-
bu „Ķegumam – 25” un fotokonkursa 
„Sapņu mirkļi” uzvarētāju apbalvošana.
Plkst. 20.30 Sapņu programma – trans-
formeru šovs. „Bumblebee transfor-
mers” 2,5 metru augstumā, kas izklaidēs 
ar dūmu šovu, robotizētu runu, gaismas 
efektiem un neatkārtojamu deju šovu, 
„FLYTIE” bārmeņu šovs – vieni no Lat-
vijā labākajiem bārmeņiem izklaidēs ar 
ugunīgu, dinamisku un nepārspējamu 
bārmeņu šovu. „Santehniķi” – Latvijā 
vienīgais duets, kas ar muzikālu talantu 
izklaidē, izpildot dažādu stilu mūziku uz 
santehnikas trubām un ar vienkāršām 
pludmales čībiņām.
Plkst. 21.30 Notmunds Rutulis ar kon-
certprogrammu „Man nav žēl” – plaši 
pazīstams šlāgermūzikas un popmūzikas 
dziesmu izpildītājs.
Plkst. 23.00 Svētku salūts, bungu perfor-
mance Reiņa Reķa izpildījumā.
Plkst. 23.30 Gacho – labākais Latvi-
jas hiphopa mākslinieks, kurš pārsteidz 
savus klausītājus ar pārsteidzošiem un 
enerģiskiem priekšnesumiem.
Plkst. 00.30 „RR Band” un DJ Didzis-
Ko – atraktīva un enerģiska grupa, kas 
izpilda populāru dziesmu kaverversijas. 
Iekustinās dejotgribētājus un aizkustinās 
mūzikas cienītājus.  
Sīkāka informācija par svētku no-
risi un sacensību noteikumiem –  
www.kegumanovads.lv.

25.– 26. maijā Ķeguma novada svētki
„Mums sava Saule un savi sapņi”
Svētkus svinēsim parkā pie Ķeguma Tautas nama

9:00 Birzgale (centrs) – Ķegums, Ķeguma pr.5 
10:00 Bekuciems – Tome – Ķegums, Ķeguma pr.5 
10:00 Birzgale (centrs) – Ķegums, Ķeguma pr.5 
11:00 Glāzšķūnis – Rembate – Ķegums, Ķeguma pr.5
11:00 Ķegums, Ķeguma pr.5 – Birzgale
15:00 Ķegums, Ķeguma pr.5 – Birzgale
15:00 Ķegums, Ķeguma pr.5 – Tome – Bekuciems
16:00 Ķegums, Ķeguma pr.5 – Rembate – Glāzšķūnis

17:00 Birzgale (centrs) – Ķegums, Ķeguma pr.5
17:30 Glāzšķūnis – Rembate – Ķegums, Ķeguma pr.5
18:30 Bekuciems – Tome – Ķegums, Ķeguma pr.5
20:40 Ķegums, Ķeguma pr.5 – Birzgale
23:20 Ķegums, Ķeguma pr.5 – Birzgale
23:30 Ķegums, Ķeguma pr.5 – Rembate – Glāzšķūnis
23:35 Ķegums, Ķeguma pr.5 – Tome – Bekuciems
3:00 Ķegums, Ķeguma pr.5 - Birzgale

SVĒTKU DIENĀ 26.MAIJĀ BŪS IESPĒJAMS IZMANTOT PAŠVALDĪBAS TRANSPORTU LOTERIJA
Vārds…………………………

Uzvārds………………………

Dzimšanas dienas datums 

…………….……………

Tiksimies svētkos!


