
21. jūnija vakarā Ķeguma novada pašvaldības pārstāvji devās uz 
Jelgavu, lai atbalstītu mūsu novada sportistus un piedalītos Latvijas 
valsts simtgades un Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienības 
(LSVS) 55. sporta spēļu atklāšanas parādē.

Pavadīt svētku gājienā Ķeguma novada vieglatlētus ieradās Ķe-
guma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Kristaps Rūde, Ķeguma 
Tautas nama vadītāja Dace Māliņa, Rembates pasākumu organizatore 
Liene Lazdiņa un sporta pasākumu organizators Edgars Siliņš. Sportis-
tus un viesus pirms pulcēšanās pie Zemgales Olimpiskā centra sagai-
dīja mazie jelgavnieki ar visu Latvijas novadu un pilsētu plāksnītēm.

Pulcējušies ierindās, visu novadu pārstāvji devās svinīgajā gājie-
nā. Parādi komandēja LSVS valdes loceklis Arvīds Vītols. Ierodoties 
stadionā, svētku uzrunu sportistiem teica LSVS prezidents Daumants 
Znatnajs un Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Pēc 
svētku uzrunām, skanot Latvijas valsts himnai, olimpiskais čempions 
Dainis Kūla, daudzkārtējā pasaules un Eiropas čempionātu medaļniece 
Maija Jākobsone un pasaules un Eiropas rekordists desmitcīņā veterā-
niem Valdis Cela uzvilka mastā valsts karogu. Uzreiz pēc tam olim-
piskie čempioni Jānis Lūsis un Jānis Ķipurs iededza simtgades lāpu.

Pēc skaistās atklāšanas ceremonijas svētku viesi, parādes pieņēmē-
ji un dalībnieki ieņēma vietas tribīnēs, lai baudītu skaisto koncertu.

Visi starti bija ļoti veiksmīgi, un ir iegūtas vairākas medaļas.
Kintija Sparāne,

sabiedrisko attiecību speciāliste

www.kegumanovads.lv

BEZMAKSASĶEGUMS  REMBATE  BIRZGALE  TOME

Tomē viesojas 
Lidija Lasmane-

Doroņina 
  2.lpp.

Notikusi cīņa 
par Ķeguma 

kausu
  6.lpp.

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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Novada sportisti piedalās
senioru sporta spēlēs

Bērnu diena 
Tomē

 u 4. lpp.

Aizvadīta 
pludmales volejbola 
čempionāta 1. kārta

 u 6. lpp. 

Jaunie 
mākslinieki 

saņem diplomus 
 u 7. lpp.

Viesturs Teicāns ir viens no piere-
dzējušākajiem Ķeguma novada domes 
deputātiem – šo amatu viņš ieņem 
jau ceturto sasaukumu pēc kārtas. 
Savulaik strādājis par smagās tehni-
kas šoferi kolhozā „Lāčplēsis”, bet 
1993. gadā izveidojis zemnieku saim-
niecību Tomē. Ikdienā palīdz ne vie-
nam vien Tomes lauksaimniekam, 
pļaujot, arot, kultivējot un veicot citus 
lauku darbus. Savulaik Tomē rīkojis 
dažādus pasākumus, sponsorējis dažā-
du ieceru īstenošanu, tādēļ par saviem 
vēlētājiem uzskata tieši tomēniešus.

Likumsakarīgi, ka V. Teicānam 
galvenokārt rūp lauksaimnieku ikdiena un problēmas. Savulaik 
bijis vieglāk, bet pēc pievienošanās eirozonai nākoties novērot 
nemitīgu izmaksu pieaugumu. Tikmēr lauksaimnieka saražotās 
produkcijas cenas tikpat kā nemainās.

Par galveno ieguvumu, ieņemot deputāta amatu, V. Teicāns 
uzskata iespēju sekot līdzi pašvaldībā notiekošajiem procesiem 
un skaidrot tos iedzīvotājiem. Tādēļ neizpratni pirms gada raisī-
jusi jaunā nu jau bijušās domes vadības pieeja – ierobežot depu-
tātu iespējas strādāt komitejās un komisijās. „Ja esi komitejās, 
tu cilvēkiem vari paskaidrot, kas notiek domē. Kāda tad nozīme 
būt deputātam, ja nevaru atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem?” 
vaicā V. Teicāns un atgādina, ka laikā, kad domi vadīja Roberts 
Ozols, pat viņa pretinieki varējuši strādāt jebkurā no izvēlēta-
jām komitejām. Pie šajā sasaukumā piedzīvotajām nebūšanām 
V. Teicāns gan vaino nevis bijušo domes priekšsēdētāju Ilmāru 
Zemnieku, kuru jau 27 gadus uzskata par savu draugu, bet gan 
viņa bijušo vietnieku Imantu Smirnovu, kurš, viņaprāt, esot bijis 
patiesais domes vadītājs. V. Teicāns ir kritisks arī par iepriekšē-
jās domes vadības laikā pieņemto budžetu. Pats balsojis „pret”. 
„Kurš saimnieks budžetā ieplāno līdzekļus, kuru nav, proti, tā-
dus, kuri iegūstami no vēl nenotikušas pašvaldības īpašumu pār-
došanas? Neparedzētiem gadījumiem budžetā atstātas kapeikas. 
Agrāk nekad tā nav bijis,” teic deputāts. „Kāpēc pieņēma jau-
nus darbiniekus? Labāk būtu paaugstinājuši algu esošajiem, lai 
viņi strādā labāk. Tagad jaunajai vadībai viņi jāatlaiž, jāmaksā 
kompensācijas. Līdz šim visus gadus gājām uz pašvaldības štatu 
samazināšanu, jo novadā iedzīvotāju skaits samazinās. Neno-
strādājusi pat gadu, domes vadība ievērojami paaugstināja sev 
algas. Palielinājums speciālistiem bija daudz mazāks.”

 2. lpp. u

Ķeguma novada delegācija senioru sporta spēlēs.

Viesturs Teicāns,
Ķeguma novada
domes deputāts 

Katram ir jādara 
savs darbs

www.kegumanovads.lv
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Jūlijā Ķeguma HES 
ūdenskrātuvē tiks 
pazemināts ūdens līmenis

AS „Latvenergo” šajā vasarā no 1. jūlija līdz 
31. jūlijam Ķeguma hidroelektrostacijas ūdenskrā-
tuvē uzturēs pazeminātu ūdens līmeni. Šajā periodā 
paredzēts veikt hidrotehnisko būvju atjaunošanu Pļa-
viņu HES lejas bjefā un Ķeguma HES augšējā bjefā.

Atbildīgi rūpējoties par Daugavas hidroelektrostaciju 
hidrotehnisko būvju drošumu*, laikā no šā gada 1. jūlija 
līdz 31. jūlijam tiks veikti šādi remontdarbi:
• Ķeguma HES piestātnes un savienojošā dambja atjau-

nošanas remonts;
• betonēto virsmu atjaunošana Pļaviņu HES labā krasta 

atbalstsienā; 
• betonēto nogāžu atjaunošana Pļaviņu HES atvadkanā-

la kreisajā krastā.
Galvenie atjaunošanas darbi mainīgā ūdens līmeņa 

zonā ir bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīšana, 
pretkorozijas apstrāde, papildu stiegrojuma montāža, be-
tonēšana, virsmu aizsargpārklājuma uzklāšana, tempera-
tūras un deformācijas šuvju remonts un izveide.

Darbu veikšanai AS „Latvenergo” pazeminās ūdens 
līmeni Ķeguma HES ūdenskrātuvē līdz augstuma atzīmei 
30,55 m Latvijas augstumu sistēmā (LAS). Remontdarbu 
izpildes laikā tiek iekļautas arī tās dienas, kas nepiecieša-
mas, lai ūdenskrātuves līmeni pazeminātu līdz paredzēta-
jai atzīmei un līmeņa atjaunošanai līdz normālam darba 
režīma līmenim. 

Ūdens līmeņa pazemināšana Ķeguma HES ūdenskrā-
tuvē notiks pakāpeniski atbilstoši Valsts vides dienesta 
(VVD) Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izsniegtās 
Ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumiem. Minēto 
remontdarbu veikšanai ir saņemts saskaņojums no VVD 
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes.

Iedzīvotājiem un uzņēmējiem ūdenslīmeņa pazeminā-
šanas periodu tiek piedāvāts izmantot savām vajadzībām, 
piemēram, krastu nostiprināšanai, piestātņu izbūvei u.c., 
kā arī pludmales zonu labiekārtošanai un sakopšanai, brī-
dinot par šādām aktivitātēm AS „Latvenergo”.

Ja ūdenslīmeņa pazemināšanas laikā tiek plānoti teri-
torijas labiekārtošanas vai tamlīdzīgi darbi, lūdzam brīdi-
nāt AS „Latvenergo” (tālr. nr. 67728112, e-pasta adrese 
drosiba@latvenergo.lv) par veicamajiem darbiem, termi-
ņiem un sniegt atbildīgo personu kontaktinformāciju, lai 
varētu savlaicīgi saņemt brīdinājumu par ūdens līmeņa 
izmaiņām vai atjaunošanu.

Aktuālais ūdenslīmeņa izmaiņu statuss Daugavas 
HES ūdenskrātuvēs atrodams AS „Latvenergo” mājasla-
pā, sadaļā „Aktualitātes”. AS „Latvenergo” iedzīvotājiem 
sniegs informāciju reģionālajos laikrakstos, pašvaldību 
izdevumos un to mājaslapās, kā arī Daugavas krastu no-
vadu konkrētiem uzņēmējiem tiks nosūtītas informatīvas 
SMS. 

* Likums „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būv-
ju drošumu” un citi Latvijas Republikā spēkā esošie nor-
matīvie dokumenti.

Ivita Bidere,
AS „Latvenergo” preses sekretāre

Katram ir jādara savs 
darbs
t 1. lpp. Lēmums par katlumājas iegādi esot bijis balstīts uz populismu. 

Daudzi nepārdomāti lēmumi radījuši problēmas katlumājas iegādes procesā, 
daudzas neskaidrības – bez faktiem un pamatojumiem. „Tika norādīta tikai 
aizņēmuma summa. Jaunā vadība pie šī jautājuma strādā, un cerams, ka tā 
virzība tiks sakārtota. Svarīgi, lai domes vadītājam līdzās ir cilvēki, uz kuriem 
var paļauties. Katram ir jādara savs darbs. Domes darbam jābūt caurskatā-
mam,” uzskata V. Teicāns, negatīvi vērtējot izpilddirektora vietnieka amata 
likvidēšanu. „Viens cilvēks taču nevar visu izdarīt. Gribētos arī, lai iedzīvotāji 
ir aktīvāki, vairāk iesaistās novada dzīvē un interesējas par notiekošajiem pro-
cesiem. Ikdienā dzirdam daudz baumu, kas neatbilst patiesībai.”

Pamatojoties uz Republikas pil-
sētu un novadu vēlēšanu komisiju 
un vēlēšanu iecirkņu komisiju liku-
mu un Centrālās vēlēšanu komisijas 
2013. gada 25. janvārī apstiprināto 
Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisi-
ju izveidošanas instrukciju, Ķeguma 
novada vēlēšanu komisija, gatavojo-
ties Latvijas Republikas 13. Saeimas 
vēlēšanām 2018. gada 6. oktobrī, 
izsludina Ķeguma novada vēlēšanu 
iecirkņu komisiju locekļu kandidātu 
pieteikšanu no šā gada 9. jūlija līdz 
3. augustam šādos iecirkņos;

• Nr. 689 – Ķeguma Tautas nams;
• Nr. 690 – Rembates pagasta pār-

valde;
• Nr. 694 – Birzgales Tautas nams.

Pieteikumi jāiesniedz Ķeguma no-
vada valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā Ķegumā, 
Lāčplēša ielā 1 (tālr. nr. 65038883). 

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus 
pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

• reģistrētām politiskām partijām 
vai reģistrētu politisko partiju apvie-
nībām;

• ne mazāk kā desmit vēlētājiem 
(vēlētāju grupai);

• Ķeguma novada vēlēšanu komi-
sijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var 
pieteikt ikvienu vēlētāju:

• kurš prot latviešu valodu;
• kuram ir vismaz vispārējā vidējā 

izglītība;
• kurš vēlēšanās nav pieteikts par 

deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā 
persona kandidātu saraksta iesniegša-
nai;

• kurš nav Eiropas Parlamenta, 

Saeimas vai Ķeguma novada domes 
deputāts;

• kurš nav citas vēlēšanu komisi-
jas loceklis vai citas iecirkņa komisi-
jas loceklis.

Pieteikumā norāda ziņas par ko-
misijas locekļa kandidātu, ieskaitot 
vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzī-
vesvietas adresi, tālruņa numuru, zi-
ņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavo-
šanā un rīkošanā iepriekš.

Kopā ar pieteikumu kandidāts pa-
raksta apliecinājumu, ka piekrīt savu 
personas datu apstrādei, kas veicama 
pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī 
apņemas pildīt savus pienākumus, 
ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu 
komisijas instrukcijas, lēmumus un 
rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko 
personu datu aizsardzību atbilstīgi 
Fizisko personu datu aizsardzības li-
kumam.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju gru-
pa, pieteikums jāparaksta katram vē-
lētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, 
personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā 
partija vai politisko partiju apvienī-
ba, pieteikumam pievienojams arī 
izraksts no tās centrālās pastāvīgi 
funkcionējošās vadības institūcijas 
lēmuma.

Iecirkņa komisijas locekļa kan-
didāta pieteikuma veidlapas un sīkā-
ka informācija pieejamas Centrālās 
vēlēšanu komisijas interneta vietnē 
www.cvk.lv.

Dana Vietniece,
Ķeguma novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja 

Ķeguma novada
vēlēšanu komisijas paziņojums
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Uz ģerboņu sienas arī Ķeguma 
novada ģerbonis

26. jūnijā Rīgā notika dekoratīvās 
sienas „Latvijas pilsētas un novadi 
valsts simtgadei” atklāšana. Siena ir 
visu Latvijas pašvaldību dāvinājums 
valsts nozīmīgajā jubilejā.

Panno (apgleznotā siena) ar Latvijas 
pilsētu un novadu ģerboņiem tapis pēc Rī-
gas domes un Latvijas Pašvaldību savie-
nības (LPS) iniciatīvas, un to apgleznojis 
starptautiski pazīstamais latviešu māksli-
nieks Leonards Laganovskis. 

Pirmo reizi siena tika apgleznota 
2005. gadā, taču, ņemot vērā faktu, ka 
pa šo laiku ir notikusi administratīvi te-
ritoriālā reforma un daudzas pašvaldības 
mainījušas savas administratīvās aprises, 
tapa ideja Latvijas simtgadē sienas glez-
nojumu atjaunot ar aktuālajiem pašvaldī-
bu ģerboņiem. 

Kompozīciju vainago valsts ģerbonis, 
zem tā novietots valsts galvaspilsētas Rī-
gas ģerbonis un savulaik starptautiski at-

zītās Kurzemes hercogistes galvaspilsētas 
Jelgavas ģerbonis. Nākamajā rindā izkār-
toti republikas pilsētu ģerboņi, un tiem 
seko novadu ģerboņi alfabēta secībā. 

Gleznojuma atrašanās vieta nav izvē-
lēta nejauši, tā cieši saistīta ar 1991. gada 
barikāžu notikumiem. Atceroties šo laiku, 
Vecrīgas laukumam Zigfrīda Annas Meie-
rovica bulvāra, Smilšu ielas un Torņa ielas 
krustojumā tika piešķirts 1991. gada ba-
rikāžu laukuma nosaukums, ko apliecina 
skaidrojuma plāksne: „Laukums nosaukts 
par godu 1991. gada 13.–27. janvāra noti-
kumiem, kad iedzīvotāji apsargāja Latvi-
jas Republikas valdības, sakaru un plaš-
saziņas iestādes, lai nepieļautu pret valsts 
neatkarības atjaunošanu vērsto bruņoto 
apvērsumu.” 

Laukums atrodas Vecrīgas ārējā malā, 
pie Bastejkalna, un tā redzamākā fasāde ir 
Jēkaba kazarmu ēkas Torņa ielā 4 uguns-
mūris. Gan laukuma nosaukums, gan sie-

nas gleznojums ir kā vēstījums 
par laiku, kad cilvēki no visas 
Latvijas ieradās Rīgā, lai sar-
gātu savu dzimteni. 

Atklāšanas pasākumā LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis 
pauda: „Šis gleznojums ir no-
pietns simbols Latvijas paš-
valdību un tautas saliedētībai, 
jo nu jau otro reizi tapis par 
piemiņu vēstures notikumam, 
kurš saules mūžu paliks ierak-
stīts mūsu dzimtenes atmiņu 
ārēs. Tas ir dziļš vēstījums Lat-
vijas simtgadē. Paldies Rīgas 
pašvaldībai par iniciatīvu un 
visām pašvaldībām par atbal-
stu šīs idejas realizēšanā!” 

Katra Latvijas pašvaldība 
ģerboņu sienas atjaunošanā 
piedalījās ar līdzfinansējumu.

Sienas gleznojums un lab- 
iekārtotā teritorija ir Latvijas 
Pašvaldību savienības un vai-
rāku Rīgas domes struktūrvie-
nību (SIA „Rīgas nami”, Rīgas 
Austrumu izpilddirekcija, SIA 
„Rīgas meži”, Satiksmes de-
partaments) kopprojekts.

Jana Bunkus, 
Latvijas Pašvaldību savienības 

Komunikācijas nodaļas 
vadītājaĶeguma novada ģerbonis ir sestajā rindā no lejas, 

otrais no labās puses.

SIA „Ķeguma Stars” 
aicina pievienoties savai komandai 

aktīvu un zinošu 
NAMU PĀRVALDNIEKU 

(profesijas kods 333412) 
uz nenoteiktu laiku

PAMATPIENĀKUMI: 
•  māju pārvaldīšanas darbu organizēšana 

un kontrole;
•  ar namu pārvaldīšanu saistīto ES tiesī-

bu normu, LR likumu, standartu u.c. norma-
tīvo aktu ievērošana;

•  sadarbība ar dzīvokļu īpašniekiem, īr-
niekiem, nomniekiem;

•  pārskatu par mājās paveiktajiem dar-
biem sagatavošana;

•  ūdens skaitītāju un to rādījumu kontro-
le, trūkumu novēršanas organizēšana.

MĒS SAGAIDĀM:
•  labas saskarsmes spējas, vēlmi un pati-

ku risināt dažādus ar namu apsaimniekošanu 
saistītus jautājumus;

•  namu pārvaldnieka ceturto profesionā-
lo kvalifikācijas līmeni;

•  teicamas datorprasmes lietotāja līmenī;
•  teicamas latviešu valodas zināšanas;
•  B kategorijas autovadītāja apliecību.

MĒS PIEDĀVĀJAM:
• darba vietu Kuģu ielā 5, Ķegumā, Ķe-

guma novadā, LV-5020;
• draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
• pilnu vai 0,5 darba slodzi.
Pieteikuma dokumentus – CV un moti-

vācijas vēstuli – lūdzam iesniegt personīgi 
SIA „Ķeguma Stars” (Kuģu iela 5, Ķegums, 
Ķeguma novads, LV-5020) vai sūtot pietei-
kumu uz e-pasta adresi valde.kegumastars@
inbox.lv. Tālruņa numurs uzziņām 65038166.

Pārtraukti pārvadājumi 
maršrutā Nr. 6108
Kā iepriekš informējām, no šā gada 
1. janvāra tika atklāti divi jauni ek-
sperimentāli reisi autobusu maršrutā 
Nr. 6108 Ogre–Ķegums–Bekuciems. 
Izvērtējot eksperimentālo reisu piepra-
sījumu sešu mēnešu ilgā laika periodā, 
Sabiedriskā transporta padome lēma, 
ka ar šā gada 17. jūniju tiek pārtraukti 
eksperimentālie pārvadājumi autobu-
su maršrutā Nr. 6108 Ogre–Ķegums– 
Bekuciems svētdienās un svētku die-
nās reisos no Ogres plkst. 18.05 un no  
Bekuciema plkst. 18.45.
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BĒRNI

Bērnu diena Tomē

Īstenojot Ķeguma novada NVO atbalsta fonda piešķirtos 
līdzekļus, Tomes sieviešu biedrība „Ābele” realizējusi pro-
jekta „Kad sapņi piepildās” pirmo aktivitāti – Starptautis-
kajai bērnu aizsardzības dienai veltītu pasākumu, kas notika 
2. jūnijā Tomes parkā. Biedrības ieguldījums novada bērniem – 
radošās darbnīcas, kurās bērni kopā ar vecākiem varēja izga-
tavot sapņu ķērājus, apsveikuma kartītes un radoši strādāt ar 
krāsām, veidojot savu neatkārtojamo mākslas darbiņu. Visiem 
zināms, ka bērni sapņo arī par saldumiem un kārumiem, tā-
dēļ par projektā iegūtajiem līdzekļiem tika sarūpēts bagātīgs 
cienasts. Varēja baudīt vēja kūkas ar dažādiem pildījumiem, 
zemenes, ķiršus un gardas dabīgās sulas. Lai svētki patiešām 
būtu bagātīgi, savu pienesumu deva arī Tomes Tautas nams, 
pieaicinot „Pārsteiguma karuseli”. Kopā ar Bitīti un Mārīti 
bērni un vecāki tika iesaistīti dejās un atrakcijās. Savu sapni 
varēja īstenot gan bērni, kuri vēlējās nogaršot popkornu un 
cukurvati, gan arī tie, kuri vēlējās no baloniem izveidot savu 
zvēriņu, izpūst lielāko ziepju burbuli vai izveidot skaistu teto-
vējumu. Ceru, ka šajā pasākumā ikviens bērns varēja īstenot 
kādu no saviem sapnīšiem. Lai jauka vasara! Tiksimies bied-
rības rīkotajā otrajā aktivitātē Ziemassvētkos!

Jūs nākat no bērnības zemes,
Kur saule sirsniņā krājas
Un mīlestība maigi
Apņem bērnus un mājas.

Ar šīm dzejoļa rindām tika ie-
sākta Rembates mazuļu sveikša-
na. Šogad, pateicoties Lienei Laz-
diņai, tika atsākta pirms septiņiem 
gadiem ieviestā tradīcija – sveikt 
Rembates jaundzimušos.

Kā stāsta Liene Lazdiņa, „šo-
gad mums bija jāsveic ļoti kupls 
skaits, jo sveicām bērniņus, kuri 
dzimuši 2013. gadā. Šo jauko 
tradīciju pirms septiņiem gadiem 
aizsāka Starptautiskais Soropti-
mistu klubs „Ogre – Ķegums”, ar 
viņu atbalstu sveicām 2017. gadā 
dzimušos rembatiešus.”

2017. gada un 2016. gada ma-
zuļiem tika dāvināti T-krekliņi ar 
uzrakstu „Rembates mazulis”, bet 
lielākajiem bērniņiem – dvielīši ar 
uzrakstu „Rembates mazulis”.

Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Kristaps 
Rūde jaundzimušajiem bērniņiem 
vēlēja: „Bērns māca iecietību, mī-
lestību, ģimeniskumu, sasilda sir-
dis. Ģimenēm, kā arī ikvienam no 
mums, liek pārdomāt ikdienas no-
zīmi. Bērns māca pārdomāt dzīvi 
un apzināt tās vērtības, ar ko mēs 
saprotam mīlestību. Bērns mūsu 
dzīvi padara īpašu un skaistu. Ve-
cāki, mīliet, lolojiet savus bērnus, 
esiet viņiem vislabākais piemērs, 

jo bērns mācās un iemanto tās 
vērtības, kuras viņam nodod ve-
cāki. Es patiesi priecājos par to, 
ka Rembatē ir tik daudz jaunu ģi-
meņu un bērnu, kurus šodien mēs 
sveicam Bērnu dienā. Ķeguma 
pašvaldībai rūp katrs bērns, ģi-
mene un tas, lai jūs justos laimīgi, 
dzīvojot mūsu novadā, Rembatē. 
Atcerēsimies, ka šī diena, kad 
mēs sveicam bērnus, ir diena, kas 
liek apzināties, ka par bērniem ir 
jādomā katru dienu, tos sargājot 
tā, lai apkārtējā vide ir droša un 
ģimene ir vislielākais atbalsts un 
sargeņģelis, ļaujot bērnam iepazīt 
pasauli, tās skaistumu un izaicinā-
jumus.”

Liene Lazdiņa saka paldies 
Ķeguma novada pašvaldībai, uz-
ņēmējam Artūram Mālniekam un 
šūšanas darbnīcai „Zarumi”, SIA 
„Fazer Latvija”, jo tikai ar viņu 
atbalstu šogad varējām sarīkot šos 
svētkus, kuri noteikti kļūs par jau-
ku tradīciju.

Pasākuma apmeklētājus ar 
skaistu dziesmu iepriecināja Lo-
reta Lazdiņa, savukārt par jautrību 
un svētku sajūtu gādāja „Jogitas 
pasākumi”, kas noslēgumā sagā-
dāja īpašu pārsteigumu bērniem – 
burbuļu salūtu.

Kintija Sparāne,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Jau septīto gadu biedrība „Starptautiskais Soroptimistu 
klubs „Ogre – Ķegums”” turpina jauku tradīciju, sveicot 
2017. gadā dzimušos bērnus un viņu vecākus. Tādēļ uz bēr-
nu pasākumu Ķeguma novada pilsētas svētku pasākuma ie-
tvaros 26. maijā Ķeguma Tautas namā uzaicinājām 30 jaun-
dzimušo ģimenes, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķegumā.

Prieks par katru mazuli, kurš pievienojies novada saimei!
Kā jau ierasts, soroptimistes mazajiem ķegumiešiem dā-

vināja T-krekliņus ar uzrakstu „Ķeguma bēbis” un rupjmai-
zes kukulīti ģimenes spēkam.

Ar teatrālu sveicienu šoreiz pie mums viesojās Dakteris 
Aikāsāp! Ticam, ka viņš bērniem un viņu vecākiem atnesa 
jautrību un veselību visai vasarai!

Paldies sadarbības partneriem – Ķeguma novada domei, 
SIA „Imantas maizes ceptuve” un SIA „Salons R” par atbal-
stu!

Biedrības „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķe-
gums”” biedres visiem mazuļiem un viņu ģimenēm vēl ener-
ģiju, veselību, gudrību un godam nest Ķeguma vārdu Latvijā 
un pasaulē!

Bērnu svētku organizatoru komanda.

Rembates pagastā 
dzimušo bērnu sveikšana

Rembates mazuļi un viņu sveicēji.

Notikuši bērnu svētki

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās reģistrēti 
četri jaundzimušie – viena meitene un trīs puikas.
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība
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Ja esi jaunietis vecumā no 
15 līdz 29 gadiem, pašlaik ne-
mācies, nestrādā algotu dar-
bu, neapgūsti arodu pie amata 
meistara un neesi reģistrēts 
Nodarbinātības valsts aģentūrā 
kā bezdarbnieks, piesakies at-
balstam Eiropas Sociālā fonda 
finansētā projektā „PROTI un 
DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/I/001).

Projekts „PROTI un 
DARI!” ir unikāls ar to, ka 
katram projektā iesaistītajam 
jaunietim tiek sniegts indivi-
duāls, tieši viņam domāts at-
balsts. Balstoties uz jaunieša 
prasmēm, interesēm, iespēja-
miem attīstības virzieniem un 
vajadzībām, jaunietim tiek iz-
strādāta individuālo pasākumu 

programma, piedāvājot piemē-
rotus atbalsta pasākumus, kas 
var ietvert tādas aktivitātes kā 
neformālās un ikdienas mācī-
šanās, speciālistu konsultācijas 
(psihologs, karjeras konsul-
tants u.c., izņemot ārstniecības 
personālu), dalība pasākumos 
(nometnes, semināri, sporta 
aktivitātes, kultūras pasāku-
mi), brīvprātīgais darbs, ie-
saiste nevalstisko organizāciju 
un jauniešu centru aktivitātēs, 
pasākumos un projektos, pro-
fesijas specifikas iepazīšana, 
tajā skaitā vizītes uzņēmumos, 
lai izvēlētos iegūt profesionālo 
kvalifikāciju vai apgūt arodu 
pie amata meistara, iesaiste vie-
tējās sabiedriskajās aktivitātēs, 

specifiski pasākumi mērķa gru-
pas jauniešiem ar invaliditāti. 
Katrs jaunietis, īstenojot savu 
individuālu pasākumu prog-
rammu, var tikt iesaistīts pro-
jektā līdz deviņiem mēnešiem.

Aicinām interesentus pie-
teikties pie programmas va-
dītājas Gunitas Bogdanovas, 
zvanot uz tālruņa numuru 
26399007 vai rakstot uz e-pasta 
adresi protiundari@kegums.lv.

JAUNIEŠI

Profesionālās izglītības ies-
tādēs visā Latvijā līdz 31. au-
gustam izsludināta papildu uz-
ņemšana programmā „Jauniešu 
garantija” jauniešiem vecumā 
no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir 
bez darba. Uzņemšana notiek 
30 darba tirgū pieprasītās profe-
sijās, kuras var apgūt gada laikā 
bez maksas.

Jaunieši, kuri vēlas pieteik-
ties mācībām, var būt vakarsko-
las skolēni, iegūt vidējo izglītī-
bu tālmācībā vai studēt nepilna 
laika studiju programmās augst-
skolā. Potenciālie audzēkņi var 
būt reģistrējušies arī Nodarbi-

nātības valsts aģentūrā kā darba 
meklētāji vai bezdarbnieki un 
vienlaikus saņemt bezdarbnieka 
pabalstu.

Jāņem vērā, ka jaunieši ne-
var būt nodarbināti, atrasties 
akadēmiskajā vai bērna kop-
šanas atvaļinājumā, kā arī būt 
pilna laika studenti. Lai pie-
teiktos mācībām, nepieciešama 
pamatizglītība, vidējā izglītība 
vai vidējā profesionālā izglītība, 
taču var būt iegūta arī augstākā 
izglītība.

Mācību laikā jaunieši saņem 
stipendiju no 70 līdz 115 eiro 
mēnesī, ja ir sekmīgi, kā arī ne-

pieciešamos mācību līdzekļus 
un bezmaksas vietu dienesta 
viesnīcā. Kvalifikācijas prakses 
laikā programma apmaksā ceļa 
izdevumus un naktsmītni, ja tas 
nepieciešams.

„Jauniešu garantijas” profe-
siju klāsts pirms katras uzņem-
šanas tiek saskaņots ar darba 
devējiem, un šoreiz to sarakstā 
ir tādas darba tirgū pieprasītas 
profesijas kā lietvedis, šuvējs, 
apdares darbu strādnieks, kok- 
apstrādes iekārtu operators, ma-
nikīra un pedikīra speciālists, 
frizieris, vizāžists, lokmetinā-
tājs, atslēdznieks, virpotājs, zob- 

ārsta asistents, māsas palīgs, 
dārzkopis, fotogrāfs, kā arī pa-
vāra palīgs, konditora palīgs un 
citas profesijas. 

Pieteikšanās norit 21 profe-
sionālās izglītības iestādē visā 
Latvijā līdz 31. augustam. Ar 
visām „Jauniešu garantijas” 
profesijām, izglītības iestādēm, 
uzņemšanas noteikumiem un 
priekšrocībām var iepazīties 
Valsts izglītības attīstības aģen-
tūras (VIAA) interneta vietnē 
www.viaa.gov.lv.

Kopš 2014. gada VIAA īs-
tenotās „Jauniešu garantijas” 
projekta profesionālās izglītī-
bas programmas absolvējuši 
jau vairāk nekā 6000 jauniešu. 
Kā liecina veiktās absolventu 
aptaujas, „Jauniešu garantijā” 
iegūtā kvalifikācija ir pozitīvi 
ietekmējusi jauniešu konkurēt-
spēju darba tirgū. Pusgadu pēc 
izlaiduma 72% jauniešu strādā, 
turklāt puse no viņiem – projek-
tā iegūtajā profesijā. 

Projekta „Jauniešu garanti-
ja” aktivitāte „Sākotnējās pro-
fesionālās izglītības programmu 
īstenošana „Jauniešu garantijas” 
ietvaros” tiek finansēta ar Eiro-
pas Savienības Jaunatnes nodar-
binātības iniciatīvas un Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, kā arī no 
Latvijas valsts budžeta.

Izsludināta papildu uzņemšana programmā „Jauniešu garantija”

Jaunieti, iesaisties projektā „PROTI un DARI!”
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Ķeguma senioriem
20 medaļas 

Ogres čempionātā 13 meda-
ļas veterānu konkurencē izcīnī-
ja Ogres novada sportisti, bet 
vēl septiņas – ķegumieši.

Senioru čempionātam bija 
pieteikušies aptuveni 80 viegl-
atlētikas veterāni no daudziem 
Latvijas novadiem un pilsētām. 
Ogres novadu šajās sacensībās 
pārstāvēja 19 seniori, kuri izcī-
nīja 13 medaļas – piecas zelta, 
četras sudraba un četras bron-
zas. Ķeguma novadu pārstāvēja 
pieci vieglatlēti, kuri izcīnīja 
septiņas medaļas – četras sud-
raba un trīs bronzas.

Šīm sacensībām raksturīgs 
tas, ka vienā ieskaites grupā 
vienā sacensību disciplīnā pie-
dalās dažādu gadagājumu spor-
tisti. Gala rezultātu veido reāli 
sasniegtais rezultāts un vecuma 
koeficienta reizinājums. Tas 
dod līdzīgas iespējas visiem 
neatkarīgi no vecuma.

Ķeguma novada senioru re-
zultāti:

Agitai Kaļvai (D37) sud-
raba medaļa augstlēkšanā – 
1,35 metri (rez. ar koef. 1,45 m), 
bronzas medaļa tāllēkšanā – 
4,91 metrs (rez. ar koef. 5,26 m) 
un bronzas medaļa 800 metru 
skriešanā – 2:37,56 min. (rez. 
ar koef. 2:34,17 min.);

Viktoram Mūrniekam 
(K78) sudraba medaļa 200 
metru sprintā – 38,58 sek. 
(rez. ar koef. 26,70 sek.), sud-

raba medaļa tāllēkšanā – 3,45 
metri (rez.ar koef. 6,58 metri) 
un bronzas medaļa 100 metru 
sprintā – 16,98 sek. (rez. ar 
koef. 12,15 sek.);

Normundam Ermičam 
(K52) sudraba medaļa šķēpa 
mešanā – 47,10 metri (rez. ar 
koef. 59,75 metri);

Mirdzai Aizsilniecei 
(D80) 4. vieta diska mešanā – 
15,21 metrs (rez. ar koef. 
38,36 metri), 5. vieta šķēpa 
mešanā – 13,27 metri (rez. ar 
koef. 36,00 metri) un 6. vieta 
lodes grūšanā – 6,40 metri (ar 
koef. 13,27 metri);

Uldim Ābelim (K85) 8. vie-
ta diska mešanā – 17,32 metri 
(rez. ar koef. 33,79 metri) un 
13. vieta lodes grūšanā – 
7,46 metri (rez. ar koef. 
13,46 metri).

Cerams, ka šis Ogres nova-
da atklātais čempionāts vieglat-
lētikā senioriem kļūs tradicio-
nāls un notiks mājīgajā Ogres 
novada sporta centra stadionā 
katru gadu, ievadot senioru 
vieglatlētikas vasaras sezonu.

2. jūnijā Ogres novada 
vieglatlētikas veterāni piedalījās 
Kokneses atklātajā čempionātā 
vieglatlētikā veterāniem „Vies-
tura kauss”. Visi starti mūsu se-
nioriem bija veiksmīgi, un tika 
iegūtas vairākas medaļas.

Ritvars Raitis

Sportiskie veterāni pēc sacensībām.

Godalgoto vietu ieguvēji.

Aizvadīta pludmales volejbola 
čempionāta 1. kārta

20. jūnija vakarā aizvadīta 
Ķeguma novada atklātā plud-
males volejbola čempionāta 
1. kārta vīriešu komandām.

1. vietu izcīnīja Mārcis Bēr-
ziņš un Raivis Zuļģis, 2. vietu – 
Mārtiņš Strauss un Emīls Josts,  

bet 3. vietā ierindojās Rinalds 
Vaiders un Ervīns Torsters.

Ķeguma novada atklātā 
pludmales volejbola čempio-
nāta 2. kārta notiks 4. jūlijā 
plkst. 19.00 Ķeguma pludmalē.

Notikušas Birzgales sporta 
spēles

9. jūnijā Birzgales sporta 
laukumā norisinājās sporta spē-
les visām paaudzēm.

Kā stāsta sacensību rīkotājs 
Edgars Siliņš, sacensībās pieda-
lījās vairāk nekā 40 dalībnieku, 
kas apvienojās piecās koman-
dās. Galvenokārt tie bija birz-
galieši, kuri mērojās spēkiem 
septiņos netradicionālos sporta 
veidos – petankā, puzles salik-
šanā, riteņbraukšanā, dārzabo-
lā, boulingā un volejbola lau-
kumos spēlē, kas tautā iesaukta 
par bumbbolu. „Uzdevumus 

varēja izpildīt ikviens neatka-
rīgi no vecuma. Galvenais bija 
piedalīties,” rezumē E. Siliņš. 

Pēc sacensībām dalībniekus 
gaidīja garda uz ugunskura vā-
rīta zupa.

Pirmo vietu un galveno 
balvu ieguva komanda „Jaunā 
rūsa” (Raivis Gudraisis, Jānis 
Sprincis, Kristaps Turlais, An-
nija Turlā, Ričards Ķibilds, Ri-
čijs Cīrulis), otro vietu ieguva 
komanda „Dream Team”, bet 
trešo vietu – komanda „Odzi-
ņas”.

Sporta spēļu dalībnieki.

www.kegumanovads.lv
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Ogres Mākslas skolas Ķeguma un Suntažu klašu audzēkņi 
pēc diplomu saņemšanas.

Jaunie Ķeguma mākslinieki 
nodod vērtēšanai savus darbus

1. jūnijā Ķeguma Tautas nama 
zāli piepildīja smaidoši jaunieši, lepni 
pedagogi un priecīgi vecāki, jo noti-
ka Ogres Mākslas skolas Ķeguma un 
Suntažu klašu audzēkņu noslēguma 
darbu aizstāvēšana.

Vairāku nedēļu garumā Ķeguma 
mākslas klases skolnieces gatavoja 
savus noslēguma darbus. Katrs au-
dzēknis varēja darboties izvēlētajā 
tehnikā – šūt, zīmēt, gleznot un vei-
dot. Amanda Gaile gleznoja savas 
fotogrāfijas, izveidojot trīs unikālus 
mākslas darbus ar nosaukumu „Rīt-
ausma” (darba vadītāja Māra Mār-
tiņjāne-Kaše), Estere Paula Paegle 
veidoja darbu „Mani dzimtas raksti”, 
kurā apkopoja informāciju par savas 
dzimtas pārstāvju profesijām, tās 
ilustrējot (darba vadītāja Ieva Lāce), 
Diāna Ludzeniece filcēšanas tehnikā 
izveidoja „Mīļmantiņas”, kuras dā-
vāt citiem un priecāties pašai (darba 
vadītāja Ieva Lāce), Liāna Birzule 
gleznoja darbu „Haoss”, kas bija vai-
rāk nekā 2 metrus plats un 1,5 metru 
augsts (darba vadītāja Māra Mārtiņ-
jāne-Kaše), Elīza Kanska veidoja 
spēli „Iepazīsti Ķegumu”, ko nodos 
Ķeguma novada muzejam (darba va-
dītāja Māra Mārtiņjāne-Kaše), Estere 
Līva Logina šuva somu „Viena ļoti 
laba lieta”, kuru var izmantot visiem 
dzīves gadījumiem (darba vadītāja 

Signe Kraukle), Agnese Šmediņa vei-
doja augu grāmatas ilustrācijas dar-
bā „Augu aptieciņa” (darba vadītāja 
Ieva Lāce), Anna Paula Bauerniece 
izveidoja „Ķeguma sauli” no flīžu ga-
baliņiem, ar ko aizstāt jau esošo sau-
līti Ķeguma Tautas nama grīdā (dar-
ba vadītāja Ieva Lāce), Agate Vērīte 
veidoja gaismas objektu „Baltuguns” 
(darba vadītāja Māra Mārtiņjāne- 
Kaše), bet Annija Antropa izzīmēja 
un izveidoja pulksteni „Laika koks” 
(darba vadītāja Māra Mārtiņjāne- 
Kaše).

Visus darbus vērtēja kompetenta 
žūrija – Ogres Mākslas skolas vadītā-
ja Astra Rubene, direktores vietniece 
mācību darbā Signe Kraukle un Lat-
vijas Mākslas akadēmijas Latgales 
filiāles lektore Gundega Strautma-
ne. Žūrija ļoti atzinīgi vērtēja visus 
darbus, uzsverot, ka katrai jaunajai 
māksliniecei ir liels potenciāls un ie-
spējas savu radošumu attīstīt arī nā-
kotnē.

Noslēguma darbus izcili aizstā-
vēja visas desmit audzēknes un ie-
guva diplomu jeb apliecinājumu par 
Ogres Mākslas skolas beigšanu. Līdz 
30. jūnijam Ogres Mākslas skolas iz-
stāžu zālē ir apskatāmi visi absolven-
tu darbi.

Kintija Sparāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aktivitātes veselības 
uzlabošanai un veicināšanai

Novada iedzīvotāji aicināti apmeklēt daudzveidīgas 
aktivitātes savas veselības uzlabošanai un veicināša-
nai. Jūlijā paredzēti šādi pasākumi: 
• veselības veicināšanas nometne 4–7 gadus ve-
ciem bērniem „Pirātu dārgumus meklējot” Birz- 
gales pagastā no 2. līdz 6. jūlijam no plkst. 9.00 līdz 
13.00. Iepriekš pieteikties pie Ineses Pilānes (tālruņa 
numurs 26132763). Bērnu skaits nometnē ierobežots – 
līdz 40 dalībnieki;
•  Māmiņu skola, vingrinājumi zīdaiņiem (10 no-
darbību cikls) fizioterapeites Ilzes Vidužas vadībā 
2. jūlijā un 9. jūlijā no plkst. 15.00 līdz 15.40 Rem-
bates pagasta pārvaldes ēkas 2. stāva zālē. Iepriekš 
pieteikties pie Lienes Lazdiņas (tālruņa numurs 
27884206, e-pasta adrese liene.lazdina@kegums.lv);

 8. lpp. u

Ķeguma novadā svētkus svinēt sāka Tomē 19. jū-
nijā, kad kopā ar folkloras kopu „Graudi” notika Zāļu 
dienas darbnīca. Visa vakara garumā kopā tika izdzie-
dātas līgotnes, pīti vainagi, gatavotas lāpas, siets siers 
un iets Jāņu rotaļās. 

23. jūnijā Līgo svētkus svinēja gan Ķegumā, gan 
Birzgalē. Birzgales Rūķu parkā kopā ar Birzgales 
amatiermākslas kolektīviem tika dziedāts, dejots, 
kā arī baudīta Baibas Juhnevičas lugas „Pilsētnieki” 
pirmizrāde amatierteātra „Laipa” sniegumā.

Savukārt Ķegumā dienas laikā notika aktivitātes 
lieliem un maziem – bērni varēja mest lielās šautri-
ņas, veidot ziedu rotas un kopā ar vecākiem kāpt pēc 
Līgo svētku dāvanām. Gan Birzgalē, gan Ķegumā no-
tika zaļumballes.

Kintija Sparāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Līgo svētki 
Ķeguma novadā

Līgo svētku svinības ievadīja Zāļu dienas darbnīca 
ar folkloras kopu „Graudi”.

www.kegumanovads.lv
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Maijā noslēdzās jauniešu 
apmaiņas projekts „Splashes of 
Diversity”, kas bija veltīts kul-
tūras apmaiņai, kā arī bēgļu un 
migrantu problēmu apzināšanai. 
Projektā piedalījās 36 jaunieši 
vecumā no 18 līdz 25 gadiem no 
sešām valstīm – Latvijas, Gruzi-
jas, Moldovas, Itālijas, Grieķijas 
un Ukrainas. Projekts tika īste-
nots 2018. gada martā Ķeguma 
novadā, Rembatē. Dalībnieki at-
zīmēja, cik lieliski ir uzturēties 
tik skaistā vietā pie tik pretim-
nākošiem cilvēkiem.

„Visi dalībnieki no Itālijas, 
Gruzijas, Ukrainas, Moldovas 
un Grieķijas Latviju apmeklēja 
pirmo reizi, un tieši Rembates 
ainas un iedzīvotāji izveidoja 
dalībnieku priekšstatu par Lat-
viju, kas bija ļoti pozitīvs mo-
ments visām iesaistītajām pu-
sēm. Mēs priecājamies, ka par 
projekta īstenošanas vietu izvē-
lējāmies tieši Dimantu kalnu,” 
stāsta projekta koordinatore Iri-
na Kurpniece. 

„Šī vieta un apkaime ir kā 
radīta kreatīvu ideju īstenoša-
nai, ļauj prātam strādāt, bet dvē-
selei atpūsties,” saka projekta 
dalībnieks no Grieķijas Ange-
loss Kaskanis, bet jaunietis no 
Itālijas Tomaso Sgrici piebilst: 
„Šī vieta mani ir kā iedvesmas 
avots. Es vēlos kļūt par fotogrā-
fu un videooperatoru un noteikti 
gribu kādreiz šeit uzņemt filmu. 
Šobrīd es filmēju projekta gaitu, 

kur vēlos atspoguļot šīs vietas 
burvīgo un silto atmosfēru.”

„Erasmus+” programmas 
ietvaros finansētās jauniešu 
apmaiņas dalībnieki no sešām 
valstīm sanāca kopā, lai disku-
tētu par to, kā risināt bēgļu un 
migrantu problēmas Eiropas 
vērtību ietvaros, kā veicināt cil-
vēku glābšanu, tajā pašā laikā 
saglabājot sociālo un ekonomis-
ko bilanci Eiropas valstīs, kuras 
atrodas vistuvāk riska zonām. 

„Šodien Eiropa kļūst par pat-
versmi un jaunām mājām dau-
dziem cilvēkiem no dažādām 
valstīm, daļa šo cilvēku ir bēgļi 
no bīstamām vai kara zonām, un 
mums jāmācās dzīvot kopā mul-
tikultūru sabiedrībā, apzinoties 
un cienot citam cita vērtības,” 
piebilst projekta koordinatore 
Irina Kurpniece. 

Desmit dienu laikā jaunieši 
meklēja atbildes uz tādiem jau-
tājumiem kā personas brīvība un 
tiesības uz dzīvi un pārvietoša-
nos; kā šo tiesību ievērošana var 
ietekmēt trauslo bilanci paaug-
stināta riska zonās; kā novērst 
diskrimināciju pēc ādas krāsas, 
reliģijas vai nacionalitātes, īpa-
ši krasi mainoties iedzīvotāju 
etniskajam sastāvam Eiropas 
Savienības pierobežas valstīs; 
kā paglābt cilvēkus, kuri bēg 
no kara un vajāšanas briesmām 
pēc etniskās vai reliģiskās pie-
derības; vai Eiropa var atļauties 
novērsties no šīs problēmas, vai 

arī tās galvenā misija šodien ir 
pasaulei parādīt, ka augsti libe-
rālo Eiropas vērtību līmenis ir 
sasniedzams un reāls.

8. martā Rīgā jauniešu ap-
maiņas programmas „Splashes 
of Divesrity” ietvaros tika at-
klāta bēgļu problēmai veltīta 
fotoizstāde „From life to life” – 
reāli bēgļu un migrantu stāsti no 
dažādām valstīm. Ar šo izstādi 
projekta dalībnieki centās parā-
dīt, ka reālā dzīve sākas tepat, 
uzreiz aiz akadēmiskās mākslas 
sliekšņa. Dzīve nav nedz glezna, 
nedz filma, nedz skice. Ir ļoti 
saudzīgi jāizturas pret jebkura 
cilvēka brīvību un tiesībām, ne-
raugoties uz tā ādas krāsu, reli-
ģiju vai nacionalitāti, etnisko vai 
sociālo piederību. Izstāde kļuva 
par pierādījumu šai sentencei. 

Un vienkāršs foto portrets ar īstu 
cilvēka dzīvesstāstu aizkustinā-
ja skatītāju sirdis. Izstādi līdz 
22. maijam bez maksas varēja 
apskatīt kafejnīcas „SPIIKIZI” 
telpās.

Projekts „Splashes of Diver-
sity” tika finansēts ar Eiropas 
Komisijas programmas „Eras-
mus+: Jaunatne darbībā”, kuru 
Latvijā administrē Jaunatnes 
starptautisko programmu aģen-
tūra, atbalstu. Šī publikācija at-
spoguļo vienīgi autora uzskatus 
un komisijai nevar uzlikt atbildī-
bu par tajā ietvertās informāci-
jas jebkuru iespējamo izlietoju-
mu.

Irina Kurpniece,
kultūras biedrība 

„Alternatīvā realitāte”, 
projekta koordinatore

SABIEDRĪBA

Ķeguma novadā īsteno projektu par bēgļu problēmām

Projektā piedalījās jaunieši no Latvijas, Gruzijas, Moldovas, 
Itālijas, Grieķijas un Ukrainas.

t 7. lpp. 

• riteņbraukšanas nodarbī-
bas (8 nodarbību cikls) Rem-
bates pagastā, pirmā nodarbība 
16. jūlijā plkst. 19.00. Iepriekš 
pieteikties pie Lienes Lazdi-
ņas (tālruņa numurs 27884206, 
e-pasta adrese liene.lazdina@
kegums.lv). Pieejami arī 15 ve-
losipēdi un ķiveres, tādēļ piesa-
koties lūgums norādīt, vai būs 
nepieciešams veloaprīkojums;
• dienas laika nomet-
ne 4–7 gadus veciem bēr-

niem „Veselīgs dzīves-
veids” Ķegumā no 30. jūlija 
līdz 3. augustam no plkst. 9.00 
līdz 13.00. Iepriekš pieteikties 
pie Lienes Seržantes (e-pasta 
adrese liene.serzante@kegu-
maskola.lv). Bērnu skaits no-
metnē ierobežots – līdz 40 da-
lībnieki;

• Bērnu sporta diena Rem- 
bates pagastā 21. jūlijā. 
Paredzētas dažādas orientē-
šanās un sporta aktivitātes 
Rembates pagasta apkārtnē 

sertificēta trenera vadībā. Sī-
kāka informācija, zvanot uz 
tālruņa numuru 27884206 
vai rakstot uz e-pasta adresi 
liene.lazdina@kegums.lv;

• „Cilvēka labsajūtu ietek-
mējošie faktori: fiziskā akti-
vitāte” 21. jūlijā. Informācija 
par fizisko aktivitāšu nozīmību 
dažādos vecuma posmos, ie-
spēja sertificēta trenera vadībā 
apgūt āra trenažieru pareizu 
pielietojumu, kā arī saņemt ie-
teikumus, kā pareizi sportot, 

lai nenodarītu pāri savai veselī-
bai. Sīkāka informācija, zvanot 
uz tālruņa numuru 27884206 
vai rakstot uz e-pasta adresi 
liene.lazdina@kegums.lv.

Dalība visos pasākumos ir bez 
maksas. Aktivitātes tiek īste-
notas Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Vietējās sabiedrības 
veselības veicināšana un slimī-
bu profilakse Ķeguma novadā”  
(ID Nr.9.2.4.2/16/I/083) ietva-
ros.

Aktivitātes veselības uzlabošanai un veicināšanai
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Nometne norisināsies pie-
cas dienas – no 6. augusta līdz 
10. augustam – no plkst. 9.00 
līdz 16.00. Šajā nedēļā tiksimies 
un sportosim kopā ar soļotā-
ju Agnesi Pastari, maratonistu 
Renāru Rozi, uzzināsim, cik 
daudz darba jāiegulda, lai gūtu 
tādus sasniegumus sportā kā 
viņi. Būs izzinošas lekcijas par 
veselīgu uzturu un atkarībām. 
Radošās darbnīcas vadīs Līga 
Veide-Nedviga. Katru dienu 
aktīvi sportosim kopā ar Agitu 
Kaļvu. Dosimies sportiskā eks-
kursijā, iepazīsim un paši vei-
dosim savu garšvielu salikumu, 
kā arī uzzināsim visu vērtīgo par 
pirts lietām un siesim paši savas 

veselības slotiņas. Kopā ar Ķe-
guma jaunsardzi dosimies nakts 
pārgājienā.

Interesenti var pieteikties un 
saņemt sīkāku informāciju pie 
Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas skolotājas Lienes Ser-
žantes personīgi vai rakstot uz 
e-pasta adresi liene.serzante@
kegumaskola.lv. Bērnu skaits 
nometnē ierobežots – līdz 40 da-
lībnieki.

Dalība nometnē ir bez mak-
sas. Pasākums tiek īstenots 
projekta „Vietējās sabiedrības 
veselības veicināšana un slimī-
bu profilakse Ķeguma novadā” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/083) ietvaros.

Aicinām pieteikt pirmssko-
las vecuma bērnus (4–7 gadi) 
dienas nometnei „Veselīgs dzī-
vesveids”.

Nometne norisināsies pie-
cas dienas – no 30. jūlija līdz 
3. augustam – no plkst. 9.00 līdz 
13.00. Nometnes laikā aktīvi 
sportosim, dosimies pārgājie-
nā, radoši darbosimies mākslas 
nodarbībās, kā arī kopīgi mu-
zicēsim, klausīsimies un dar-
bosimies izzinošās nodarbībās 
par veselīgu ēšanu un iepazīsim 
sportistu ikdienu.

Nodarbības notiks Ķeguma 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Gaismiņa” un Ķeguma ko-

mercnovirziena vidusskolas sta-
dionā.

Interesenti var pieteikties un 
saņemt sīkāku informāciju pie 
Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas skolotājas Lienes Ser-
žantes personīgi vai rakstot uz 
e-pasta adresi liene.serzante@
kegumaskola.lv. Bērnu skaits 
nometnē ierobežots – līdz 40 da-
lībnieki.

Dalība nometnē ir bez mak-
sas. Pasākums tiek īstenots 
projekta „Vietējās sabiedrības 
veselības veicināšana un slimī-
bu profilakse Ķeguma novadā” 
(Nr.9.2.4.2/16/I/083) ietvaros.

NOMETNES

Nometne „Veselīgs dzīvesveids”

Dienas laika nometne
5.-9. klašu skolēniem

Noslēgusies pirmā tematiskā 
dienas nometne

Šovasar Ķeguma novadā 
Eiropas Sociālā fonda projek-
ta „Vietējās sabiedrības vese-
lības veicināšana un slimību 
profilakse Ķeguma novadā” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/083) ietvaros 
plānotas četras nometnes dažādu 
vecuma grupu bērniem:
•  no 11. jūnija līdz 15. jūnijam – 
dienas tematiskā nometne 1.–4. 
klašu bērniem Birzgales pagas-
tā;
•  no 2. jūlija līdz 6. jūlijam – 
veselības veicināšanas nometne 
„Pirātu dārgumus meklējot” 4–7 
gadus veciem bērniem Birzgales 
pagastā;
•   no 30. jūlija līdz 3. augustam – 
dienas nometne „Veselīgs dzī-
vesveids” pirmsskolas vecuma 
bērniem Ķegumā;
•  no 6. augusta līdz 10. augus-
tam – tematiskā dienas nometne 
5.–9. klašu bērniem Ķegumā.

Tematiskajā dienas nomet-
nē 1.–4. klašu skolēniem, kas 
norisinājās no 11. līdz 15. jūni-
jam Birzgales pagastā, piedalī-
jās 40 bērnu no visiem Ķeguma 
novada pagastiem un Ķeguma 
pilsētas, kuri mācās gan Birz-
gales pamatskolā, gan Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā, 
gan Lielvārdes pamatskolā. No-
metnes laikā dalībnieki aktīvi 
sportoja kopā ar skolotāju Agitu 
Kaļvu, deju skolotāju Diānu Gri-
maļuku, soļotāju, vieglatlēti Ag-
nesi Pastari, kura ir piedalījusies 
gan Eiropas, gan pasaules čem-
pionātos, kā arī vasaras olimpis-
kajās spēlēs, orientieristu Nauri 
Neimani un maratonistu Renāru 
Rozi. Skolēni arī radoši darbo-

jās pie skolotājas Līgas Veides- 
Nedvigas, veidojot sava vārda 
iniciāļus no ģipša marlēm, zīmē-
jot skices un izgatavojot auduma 
maisiņus ar nometnes nosauku-
mu, kā arī nodevās meditācijām, 
veidojot mandalas.

Tā kā nometnes mērķis ir 
veicināt veselīgu dzīvesveidu, 
notika izzinošas lekcijas par 
veselīgu uzturu, pareizu ēdien-
kartes veidošanu un personīgo 
higiēnu, kā arī praktiskas meis-
tarklases ēdiena gatavošanā. 
Nometnē tika dota iespēja izmē-
ģināt arī ko jaunu – jogu, kuras 
laikā tika gūta atziņa, ka, lai cik 
viegli tas izskatītos no malas, 
patiesībā nemaz tik viegli nav!

Ceturtdien visi devās eks-
kursijā uz aktīvās atpūtas parku 
„Avārijas brigāde” Lēdmanes 
pagastā.

Noslēguma dienā nometnes 
dalībnieki devās pārgājienā pa 
Birzgali, un vietējie skolēni ie-
pazīstināja pārējos nometnes 
dalībniekus ar ievērojamākajām 
pagasta vietām un objektiem. 
Rūķu parka estrādē bērni saņē-
ma apliecību par piedalīšanos 
nometnē un dalījās iespaidos, 
novērtējot pavadīto nedēļu.

Nometnes vadītāja Liene 
Seržante atzīst, ka ikviens no-
metnes dalībnieks ieguva sev 
jaunu draugu, un saka lielu pal-
dies Ķeguma novada pašvaldī-
bai par sniegto iespēju bērniem 
piedalīties nometnē bez maksas, 
kā arī Birzgales pamatskolas va-
dībai un skolotājiem par atbalstu 
un atsaucību!

Sportojot kopā ar soļotāju Agnesi Pastari 
un Agitu Kaļvu dienas laika nometnē.

15. maijā visā valstī sākās 
oficiālā peldsezona. Lai peldēša-
nās būtu droša, Ķeguma novada 
pašvaldība šā gada 8. jūnijā ie-
sniedza ūdens kvalitātes parau-
gu Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrā. Pēc 
LVĢMC datiem, Ķeguma pilsē-
tas pludmales teritorijā var droši 
peldēties.

Rezultāti liecina, ka ūdens 
kvalitāte peldvietā ir laba. Labo-
ratorijā tika noteikti mikrobio-
loģiskie rādītāji – piesārņojuma 

indikatori zarnu nūjiņas (E. coli) 
un zarnu enterokoku klātbūtnei, 
un tie atbilst normai. 

Veselības inspekcija atgādi-
na, ka, lai izvairītos no muskuļu 
krampjiem, pēc sakaršanas saulē 
ūdenī ir jāiet lēnām. Peldēties ir 
jāpārtrauc, parādoties pirmajām 
aukstuma sajūtām. Tāpat pirms 
peldēšanās ir jāizvērtē veselības 
stāvoklis un peldētprasme, jāiz-
vairās no alkohola lietošanas un 
pārgalvīgas rīcības ūdenstilpēs.

Ķeguma pilsētas pludmalē 
peldēties var droši 
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NOVADĀ

Deju svētki
„Latvija –
Māras zeme”

2. jūnijā Lielvārdē, Spīdalas saliņā, krāšņi 
un vērienīgi tika izdejoti Ogres, Ķeguma un 
Lielvārdes novada deju svētki „Latvija – Māras 
zeme”.

Svētku dalībniekus – dejotājus un kolektī-
vu vadītājus –, novadniekus un viesus sveica 
Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa 
Ločmele: „Latviju nereti dēvē par dziedātāju un 
dejotāju valsti, jo nevienas valsts himnā neskan 
vārdi par dziesmu un deju. Arī mēs to pierādām 
ar šiem svētkiem, jo beidzot ir izsapņots kāds 
sapnis. Nekad līdz šim Lielvārdē nav notikuši 
apriņķa Deju svētki, un nu šis sapnis ir izsap-
ņots. Pie mums šajā skaistajā Rembates muižas 
parkā, Spīdalas saliņā, pulcējās teju 600 dejotā-
ju. Tas ir iepriecinošs notikums. Brīnišķīgs va-
kars un brīnišķīgs baudījums. Protams, nevienu 
mirkli tas nevarētu notikt, ja savu darbu, dejas 
mīlestību, brīvos vakarus neziedotu dejotāji un 
šo kolektīvu vadītāji, tāpēc, protams, paldies vi-
ņiem. Milzīgu paldies es gribētu teikt šo „mazo 
Deju svētku” virsvadītājai un iniciatorei Ilutai 
Mistrei!”

Arī Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novada 
dejotāji būs to teju 800 kolektīvu vidū, kuri 
piedalās Dziesmu un deju svētku lieluzvedumā 
„Māras zeme”. Dejas no šī lieluzveduma varē-
jām vērot arī Mazajos jeb Ogres deju apriņķa 
Deju svētkos.

Lieluzvedumam „Māras zeme” Ogres, Ķe-
guma un Lielvārdes novada deju kolektīvi sāka 
gatavoties jau aizvadītajā gadā. Lai kolektīvi 
Deju svētkos sevi spoži parādītu, pērn un arī 
šogad notika deju precizēšanas semināri ar deju 
autoru piedalīšanos, kā arī tika organizēti divi 
deju pārbaudes koncerti „Pa dejas ceļu”, kas 
janvārī un februārī notika Lielvārdē.

Deju svētos „Latvija – Māras zeme” pie-
dalījās jauniešu deju kolektīvi „Jumpraviņa”, 
„Spiets”, „Spāre”, „Ābeļzieds”, „Pūpolītis”, 
„Solis”, „Dzīpari” un „Pīlādzītis”, vidējās pa-
audzes deju kolektīvi „Saime”, „Vēji”, „Sunta”, 
„Lāčplēsis”, „Degsme”, „Aija”, „Lustīgais”, 
„Dandzis”, „Made” un „Līčupīte”, senioru deju 
kolektīvi „Veldze”, „Ogrēnietis”, „Sumulda”, 
„Lēdmane”, „Suncele” un „Ķegums” un bērnu 
deju kolektīvi „Ābolēni” un „Zeltupīte”.

Svētku virsvadītāja – Iluta Mistre. Svētku 
vadītāji – Iveta Bule un aktieris Egils Melbār-
dis. Režisore – Anita Ausjuka.

Deju svētki izskanēja ar krāsainu salūtu un 
balli Normunda Jakušonoka un „Tipa Orķestra” 
vadībā.

Aicinām apmeklēt riteņbraukšanas 
nodarbības Rembatē

Pirmā iepazīšanās nodarbība notiks 
16. jūlijā plkst. 19.00. Tikšanās – pie Rem-
bates pagasta pārvaldes ēkas Lielvārdes 
ielā 3. Kopumā apmācību ciklā plānotas 
astoņas nodarbības, kas notiks pirmdienās.

Ķeguma novada pašvaldība projekta 
ietvaros ir iegādājusies 15 velosipēdus un 
ķiveres, tādēļ aicinām piedalīties arī ie-

dzīvotājus, kuriem nav pašiem sava riteņ-
braukšanas aprīkojuma.

Nodarbībām iepriekš jāpiesakās pie Lie-
nes Lazdiņas (tālruņa numurs 27884206, 
e-pasta adrese liene.lazdina@kegums.lv), 
norādot, vai būs nepieciešams aprīkojums.

Dalība pasākumā ir bez maksas.
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Tuvojoties Latvijas 
simtgadei, Zemessardzes 
54. Inženiertehniskais ba-
taljons aicina pievienoties 
zemessargu pulkam Ķegu-
ma novada iedzīvotājus, 
kuri vēlas dot ieguldījumu 
sava novada un Latvijas 
drošībā.

Dienests Zemessardzē 
ir izaicinājums ikvienam Latvijas Republikas pilsonim 
pilnveidot sevi, iegūstot prasmes aizstāvēt sevi un savu 
ģimeni, uzlabot fizisko sagatavotību, organizēti un sa-
turīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīt jaunus draugus un do-
mubiedrus, veicināt savas pašapziņas izaugsmi, kopīgi 
darbojoties vienotā komandā Latvijā un ārpus tās robe-
žām. Dienesta laikā ir iespēja apgūt dažādas specialitātes, 
piemēram, snaipera, izlūka, spridzinātāja, ložmetējnie-
ka, prettanku ieroča operatora, sakarnieka, sanitāra un 
citas, – sev piemērotāko devumu Zemessardzei atradīs 
ikviens atbilstoši savām vēlmēm un prasmēm. Turklāt 
par dienesta pienākumu izpildi un piedalīšanos mācī-
bās zemessargs saņem kompensāciju (sākot no 26 eiro 
dienā) un apmaksātu ēdināšanu vai tās kompensāciju 
9,96 eiro. Apvienot dienestu Zemessardzē ar pamatdarbu 
ir vienkārši, jo zemessargu mācības notiek brīvdienās. 

Esošajiem un jaunajiem zemessargiem ir iespēja iegūt 
pastāvīgu darbu – uz līguma strādāt apsardzē NBS aviā-
cijas bāzē „Lielvārde” (24 stundu maiņa, trīs diennaktis 
pēc maiņas brīvas) ar atalgojumu, sākot no 580 eiro (at-
karībā no zemessarga izdienas) pirms nodokļu nomaksas. 
Zemessargiem apsargiem papildus vispārējām zemessar-
giem noteiktajām sociālajām garantijām tiek apmaksāts:

• ikgadējais atvaļinājums 30 kalendārās dienas, 
izmaksājot atvaļinājuma pabalstu līdz 50% no mēnešal-
gas;

• grūtniecības atvaļinājums;
• bērna kopšanas atvaļinājums;
• atvaļinājums bērna tēvam;
• pārejošs darbnespējas laiks.

Zemessardzē uzņem 18–55 gadus vecus Latvijas Re-
publikas pilsoņus bez sodāmības vai apsūdzībām par no-
zieguma izdarīšanu. Uz kandidātiem attiecas vairāki citi 
ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties Zemessardzes mā-
jaslapā zs.mil.lv, sadaļā „Prasības uzņemšanai”. 

Lai pievienotos Zemessardzes 54. Inženiertehniska-
jam bataljonam, jāzvana uz tālruņa numuru 65044130 
vai 22837123, jāraksta uz e-pasta adresi 54bn@mil.lv vai 
personīgi jāierodas Mednieku ielā 12, Ogrē.

Valsts aizsardzība ir mūsu kopējā atbildība. Kopā mēs 
varam aizsargāt Latviju!

AKTUĀLI

Nolēma iznomāt Ķeguma no-
vada pašvaldībai piekrītoša ze-
mes gabala Ķeguma prospektā 8 
daļu aptuveni 1 ha platībā uz lai-
ku no 2018. gada 23. jūnija plkst. 
10.00 līdz 2018. gada 24. jūnija 
plkst. 10.00. biedrības „Kultūras un 
sporta Baltijas apvienība” privāta 
bezpeļņas pasākuma organizēšanai 
un uz laiku no 2018. gada 5. jūlija 
līdz 2018. gada 8. jūlijam sabiedrī-
bai ar ierobežotu atbildību „Augstu-
ma serviss” Latvijas jauniešu daiļ-
rades mītnes pasākuma „Happy” 
organizēšanai.

Atzina izsoli, kurā tika at-
savināts pašvaldības nekusta-
mais īpašums „Mētras”, kas sa-
stāv  no zemesgabala (kopējā 
platība 3,24 ha), ar nosolīto cenu 
38 500 eiro, par notikušu; nolēma 
slēgt līgumu ar nosolītāju par izsolē 
iegūtās mantas pirkumu līdz 2018. 
gada 27. jūnijam.

Nolēma atsavināt pašvaldības 
nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 7, 
kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa 
īpašuma ar kopējo platību 75,40 m2 

un pie dzīvokļa īpašuma piedero-
šās 754/12100 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes, par 
nosacīto pirkuma summu 5090 eiro.

Apstiprināja noteikumus Nr. 
KND1-7/18/1 „Ķeguma novada 
pašvaldības izglītības iestāžu vadī-
tāju profesionālās darbības novēr-
tēšanas kārtība”.

Atbalstīja biedrības „Birz-
gales Makšķernieku biedrība” 
makšķernieku sacensību „Birzga-
les karpa” pasākumu, kas notika 
2018. gada 17. jūnijā ūdenskrā-
tuvē „Rūķi” Birzgalē, piešķirot 
300 eiro.  

Atbrīvoja Daci Gulbi no dar-
ba pienākumiem Ķeguma novada 
pašvaldības dzīvokļu jautājumu 
komisijā ar 2018. gada 1. jūliju.

Iecēla Lailu Krastiņu Birzga-
les bibliotēkas vadītājas amatā ar 
2018. gada 18. jūniju uz Birzgales 
bibliotēkas vadītājas Ingas Dau-
dzes prombūtnes laiku. 

Atbrīvoja SAC „Senliepas” 
vadītāju Vinetu Kļavu no ieņe-
mamā amata, izbeidzot darba tie-
siskās attiecības ar 2018. gada 
29. jūniju. 

Piešķīra  finansējumu 1200 eiro 
apmērā pašvaldības dzīvokļa Nr. 2, 
kas atrodas Ķeguma ielā 8A, Rem-
bates pagastā, remontam.

Ķeguma novada dome 
2018. gada 13. jūnijā

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās reģistrēti mirušie:
Edvīns Grašiņš (1945)
Valentīna Jegorova (1930)
Terēza Macuka (1934)
Jekaterina Freimane (1935)
Jevgeņija Kārkliņa (1930)
Anatolijs Filatovs (1942)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Ķeguma novada pašvaldība

Zemessardzes 
54. Inženiertehniskais 
bataljons aicina pievienoties 
zemessargu pulkam

Lasītāji jautā, kādēļ „Ķeguma Novada Ziņās” netiek 
publicēti jaundzimušo bērnu, kā arī jubilāru uzvārdi un cita 
personiska informācija.

Atbildam: tas netiek darīts, ņemot vērā Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma prasības.
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BEZMAKSAS

NOTIKUMI

REMBATĒ 
21. jūlijā notiks Rembates sporta spēles. Reģistrēšanās – no 

plkst. 9.00, sacensību sākums – plkst. 10.00. Komandām iespēja sacen-
sties volejbolā (2:2) vīriešiem, strītbolā (3:3) un futbolā (6:6), kā arī 
dažādos individuālajos sporta veidos. Dalības maksa komandas sporta 
veidā – 2 eiro no dalībnieka. Plkst. 22.00 notiks zaļumballe, kurā spēlēs 
Mareks Pelsis no grupas „Brīvdiena”. 

Sīkāka informācija, zvanot uz tālruņa numuru 27884206 (Liene) vai 
29434985 (Edgars). 

Ar nolikumu var iepazīties interneta vietnē kegumanovads.lv.
4. augustā Rembates Tradīciju zālē tiks rīkoti Bērnības svētki.
Bērnus var pieteikt līdz 17. jūlijam, zvanot uz tālruņa numuru 

27884206 (Liene).

TOMĒ
Tomes Tautas nams 14. augustā novada iedzīvotājiem organizē eks-

kursiju uz Zemgali. Apskates objekti: siera ražotne „Celmi” ar degus-
tāciju, saldumu ražotne „Poļu nams” ar degustāciju un Bruknas muiža 
gida vadībā.

Ieejas maksa ražotnēs – 2,50 eiro, muižā – 3 eiro, maksa par autobu-
su – 5 eiro. Kopējās izmaksas – 13 eiro.

Izbraukšana no Ķeguma novada domes garāžām plkst. 8.30.
Pieteikties līdz 8. augustam, zvanot uz tālruņa numuru 27843230.

Jāzepam Osmanim 86. gadskārta

© „Ķeguma Novada Ziņas”. Izdevējs Ķeguma novada dome. Reģistrācijas apliecība nr. M 1333. Redakcija: Jānis Putniņš. Ķegumā,
Lāčplēša ielā 1, LV-5020. SIA „Latgales Druka” datorsalikums. Laikrakstā publicētie materiāli ne vienmēr sakrīt ar redakcijas viedokli.

Nākamā avīze iznāks 1.augustā. Materiālus publicēšanai iesūtīt līdz 20. jūlijam, e-pasts: avize@kegums.lv.

Kolhozam „Uzvara” – 70
1948. gada 12. jūlijā tika dibināts kolhozs „Uzvara”.

Sveicam kādreizējos kolhoza speciālistus un lauksaimnie-
cības darbiniekus kolhoza „Uzvara” 70 gadu jubilejā, sakot 
paldies par grūtā un smagā darbā pavadītiem darba gadiem!

Rudenī aicināsim visus uz pasākumu, lai atcerētos kop-
saimniecībā pavadītos darba gadus, atcerētos kopā pavadī-
tos skaitos mirkļus, tādēļ lūdzam visus, kurus interesē šāds 
pasākums, zvanīt uz tālruņa numuru 26435199 vai rakstīt 
uz e-pasta adresi liene.lazdina@kegums.lv, kā arī paziņot 
saviem darbabiedriem, ja gadījumā viņi nav informēti par 
šādu pasākumu.

Uz tikšanos!Sestdien, 4. augustā 
10.00 Zizānu kapos
11.00 Meža kapos
12.00 Jedes kapos 
14.30 Kalnamuižas kapos
15.30 Lāču kapos
Svētdien, 5. augustā 
10.00 Zaru kapos
11.00 Sauleskalna kapos

12.30 Mācītāju kapos
13.00 Birzgales kapos
15.30 Baltupes kapos
16.30 Avenu kapos 

Birzgales ev. lut. draudzes valde, 
Birzgales pagasta pārvalde

Lūdzam piederīgos sakopt kapus!

8. jūlijā plkst. 17.00
Tā saka Kungs, tavs Radītājs: 
„Nebaidies, Es tevi izpirkšu, Es 
tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi 
Mans!” (Jesajas grāmata, 43. no-
daļa, 1. pants)  

29. jūlijā plkst. 17.00
No ikviena, kam daudz dots, daudz 
prasīs, un, kam daudz uzticēts, no 
tā vairāk atprasīs. (Lūkas evaņģē-
lijs, 12. nodaļa, 48. pants) 

12. augustā plkst. 17.00
Dievs stājas pretī augstprātīga-
jiem, bet pazemīgajiem dod žēlas-
tību. (Pētera 1. vēstule, 5. noda-
ļa, 5. pants)   
 

Jūrmalas iecirkņa prāvests 
Arnis Eltermanis,

Birzgales ev. lut. draudzes valde,
Draudzes priekšniece 

Inta Laicāne

Birzgales evaņģēliski luteriskā draudze aicina uz 
dievkalpojumiem ar dievgaldu Birzgales pagasta kapelā

29. jūlijā plkst. 13.00 katoļu ka-
pusvētki

25. augustā luterāņu kapusvētki:
Tomes kapos plkst. 13.00
Berkavas kapos plkst. 16.00

Kapusvētku dievkalpojumi Tomes pagasta kapsētās

Kapusvētku dievkalpojumi Birzgales pagasta kapsētās

14. jūlijā plkst.14.00
Tomes baznīcā tiks izrādīts Liepājas Bērnu teātra

uzvedums „Koki sapņo mīlestības eņģeļu gaismā”. 
Režisore – Vita Pētersone.
Pirms izrādes svētbrīdis,

kuru vadīs prāvests Arnis Eltermanis.
Ieeja bez maksas.

Plašāka informācija, zvanot 
uz tālruņa numuru 28442744 vai 25454947.


