
1.jūlijā Rīgā notika XXVI Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku atklāšanas 
gājiens, kurā no Brīvības pie-
minekļa pa Brīvības ielu devās 
vairāk kā 40 000 dalībnieku. 

Gājienā devās 189 Ķeguma 
novada kolektīvu dalībnieki no 
septiņiem amatiermākslas ko-
lektīviem: VPDK „Kadiķis”, 
SDK „Ķegums”, jauktā kora 
„Lins”, pūtēju orķestra „Birz-
gale”, sieviešu kora „Pērles”, 
VPDK „Dejotprieks” un Tomes 
dāmu vokālā ansambļa. „Liels 
prieks un lepnums par mūsu 
kolektīviem, kuri pārstāv Ķe-
guma novadu un cildina mūsu 
tautas tradīcijas XXVI Vispā-
rējo latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkos, kas šogad aizrit 
simtgades noskaņā,” atzina Ķe-
guma novada domes priekšsē-

dētājs Raivis Ūzuls, kurš devās 
gājienā kopā ar Ķeguma nova-
da kolektīviem. Paldies svētku 
koordinatorei Ķeguma novadā 
Ritai Reinsonei! Liels paldies 
Ķeguma Tautas nama vadītājai 
Dacei Māliņai, kura parūpējās 
par vienotu svētku dalībnieku 
koptēlu!

Gājiens noslēdzās īpašā, ti-
kai dalībniekiem iekārtotā Svēt-
ku kvartālā – Skonto stadionā, 
kur norisinājās Atklāšanas kon-
certs Dziesmu un deju svētku 
dalībniekiem. Tajā piedalījās 
vairāki Latvijā pazīstami un go-
dalgoti mākslinieki.

SDK „Ķegums” (vadītājs 
Juris Driksna, koncertmeistare 
Sarmīte Viļuma) Rīgā ieradās 
jau pirms visiem Ķeguma no-
vada kolektīviem, jo piedalī-
jās koncertā „Vēl simts gadu 

dejai”, 2.jūlijā, „Arēnā Rīga”. 
Kolektīvs tika uzaicināts pie-
dalīties šajā īpašajā pasākumā, 
jo, pēc skates rezultātiem, ir 
piektajā vietā Latvijā labāko 
senioru deju kolektīvu vidū! Kā 
stāsta paši kolektīva dalībnieki: 
„Emocijas nevar izstāstīt, tās 
ir jāizjūt. Atskatoties uz Deju 
svētkos piedzīvoto, jāsaka, ka 
tieši šis koncerts visvairāk pa-
liks atmiņā, jo emocijas bija 
daudz spēcīgākas – līdz pat asa-
rām.” Koncertā SDK „Ķegums” 
dejoja trīs dejas, kā arī piedalī-
jās noslēguma dejā. 

Kā rodas un kas rada latvie-
šu skatuvisko deju? Atbildes uz 
šo jautājumu koncerta apmeklē-
tāji varēja rast, ieskatoties ho-
reogrāfu dzīves gājumā un radī-
tajās dejās un izzinot, 7. lpp. u
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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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Aizvadīti XXVI Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētki

Publiskā asprieša-
na par Ķeguma 

jaunajiem kapiem
 u 2. lpp.

Koris „Lins” svin 
5 gadu jubileju
 u 6. lpp. 

Notikušas  Rem-
bates sporta spēles

 u 12. lpp.

Izglītības joma – gan skolas, 
gan bērnudārzi – novadā sta-
bilizējas. Taču joprojām trūkst 
izpratnes par prioritātēm iz-
glītībā. Jau 4 gadus strādāju 
Ķeguma komercnovirziena vi- 
dusskolā. Šajā laikā skola ir 
atradusi jaunu pieeju kvalita-
tīvas izglītības nodrošināšanā, 
pilnveidošanā un attīstībā.

Skolotāju kolektīvu veiksmī-
gi papildinājuši vairāki zinoši un 
prasmīgi pedagogi. Prieks par 
visiem skolotājiem, kuri aktīvi 
iesaistās projektos, pilnveido 
sevi un gatavojas jaunajām iz-
maiņām izglītībā – kompetenču 
pieejas ieviešanai. Skolā darbo-
jas radoša un idejām bagāta sko-
lēnu pašpārvalde, aktīvi pieredzi 
krāj skolēnu mācību uzņēmumi. 
Turpināsim robotikas un attīstī-
sim tehniskās jaunrades pulciņa 
nodarbības. 3. lpp. u

Ķeguma novada amatiermākslas kolektīvi ieiet pa svētku „Goda vārtiem”.

Vladimirs Samohins,
Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas direktors, novada 
domes deputāts 

Kvalitatīva 
izglītība - 
visa pamats!

www.kegumanovads.lv
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ĶEGUMA JAUNO KAPU 
TERITORIJAS
LABIEKĀRTOŠANA

Pamatojoties uz Ķeguma 
novada pašvaldības domes 
2018.gada 14.februāra lēmumu 
Nr.KND1-3/18/58 „Par Ķegu-
ma jauno kapu labiekārtoša-
nas projekta skices nodošanu 
publiskai apspriešanai” (pro-
tokols Nr.3, 34.§) un ievērojot 
Ministru kabineta 2014.gada 
28.oktobra noteikumos Nr.671 
„Būvniecības ieceres publiskas 
apspriešanas kārtība” noteikto,  
publiskai apspriešanai tiek no-
dota būvniecības iecere.

Būvniecības iecere paredz 
Ķeguma jauno kapu teritorijas 
labiekārtošanu zemesgabalā 
Meža ielā 10, Ķegumā, ar ka-
dastra numuru 7409 003 0055 
atbilstoši Ķeguma novada paš-
valdības teritorijas izmantoša-
nas un apbūves noteikumiem 
un pievienotajam grafiskajam 
pielikumam.
Būvniecības ierosinātājs: 
Ķeguma novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000013682
Juridiskā adrese – Lāčplēša iela 
1, Ķegums, Ķeguma novads, 
LV-5020
Kontaktpersona – pašvaldības 
izpilddirektors Edvīns Bartke-
vičš, tālrunis 29254358
Būvprojekta izstrādātājs:
“VAR dizaina grupa” IK
Reģ.Nr.40002101035 
Juridiskā adrese Rīgas iela 10-7, 
Ogre, Ogres novads, LV-5001
Arhitekts Raimonds Buls, tāl-
runis 29951416

Ar būvniecības ieceres in-
formatīvajiem materiāliem no 
18.07.2018. līdz 17.08.2018. 
var iepazīties: 

•	 Ķeguma novada paš-
valdības Klientu apkalpošanas 
centrā un Būvvaldē Lāčplēša 
ielā 1, Ķegumā, Ķeguma nova-
dā, 1.stāvā, darba dienās darba 
laikā: pirmdienās, otrdienās, 
trešdienās un ceturtdienās no 
plkst. 09.00- 11.45 un 12.30 
-17.00, piektdienās no plkst. 
09.00-13.00; 

•	 interneta mājas lapā 
www.kegumanovads.lv sadaļā 
„Sabiedrība”.

Būvniecības ieceres pre-
zentācija notiks 23.08.2018. 
plkst.17.00 Ķeguma novada 
pašvaldības domes ēkā, Lāč- 
plēša ielā 1, Ķegumā, 2.stāvā 
sēžu zālē.

Pēc publiskās apsprieša-
nas rezultātu apkopošanas un 
būvprojekta minimālā sastāvā 
saņemšanas Būvvalde mēne-
ša laikā lems par būvatļaujas 
izdošanu vai atteikumu izdot 
būvatļauju.

SKAIDROJOŠS APRAKSTS
Ķeguma kapu teritorijas la-

biekārtošana izstrādāta pēc Ķe-
guma novada pašvaldības Reģ.
Nr.90000013682 pasūtījuma. 
Projekts izstrādāts pamatojo-
ties uz pasūtītāja apstiprinātu 
Projektēšanas uzdevumu, sa-
skaņā ar Vispārīgajiem būvno-
teikumiem u.c. normatīvajiem 
dokumentiem, kā arī „Ķeguma 
novada teritorijas izmantoša-
nas un apbūves noteikumiem”, 
LBN 221-15 „Ēku iekšējais 
ūdensvads un kanalizācija”, 
LBN 207-15 „Ģeotehniskā 
projektēšana”, LBN 202-15 
„Būvprojekta saturs un nofor-
mēšana”, Būvniecības liku-
mu, Ministru kabineta 2014.
gada 19.augusta noteikumiem 
Nr.500 „Vispārīgie būvnoteiku-
mi” un citiem Latvijas Repub-
likā spēkā esošajiem attiecinā-
miem būvnormatīviem.

PROJEKTĒJAMĀS BŪVES 
GALVENIE TEHNISKIE 
RĀDĪTĀJI:
Objekta novietojums

Objekts atrodas adresē:  
Meža iela 10, Ķegums, Ķegu-
ma novads, LV-5020.

Esošie piebraucamie ceļi 
patreiz pilnībā nodrošina LBN 
201-15 prasību izpildi. Uguns-
dzēsēju piekļūšana tiek nodro-
šināta pa īpašuma robežās eso-
šo ceļu.
Teritorijas risinājums

Teritoriju plānot veidot te-
rašu formā, tiek saglabāta esošā 

autostāvvieta. Teritorijas ZA 
daļā paredzēts izveidot deko-
ratīvo dīķi, ap kuru tiek veidoti 
dekoratīvie apstādījumi. Teri-
torijas ZR daļā tiek izveidots 
betonēts laukums sauso tualešu 
un atkritumu konteineru novie-
tošnai. Ap laukumu paredzēti 
dekoratīvie apstādījumi. Gal-
venā ieeja kapu teritorijā tiek 
veidota no esošās ielas terito-
rijas Z daļā, otra ieeja un iz-
brauktuve arī tiek paredzēta no 
esošās ielas, teritorijā paredzēta 
riņķveida kustība. Terases tiek 
veidotas apļveida formā, no-
kļūšana uz terasēm notiek par 
pandusiem. Augstākajā terasē 
paredzēts novietot zvanu torni. 
Teritorijā paredzētas 3 ūdens 
ņemšanas vietas. Pandusu sie-
na tiek veidota no dzelzsbeto-
na, pandusu klājs tiek veidots 
no bruģakmeņa. Gar pandusu 
malām tiek veidots nožogo-
jums. No zemākā uz otro lī-
meni terašu sānos paredzēts 
izvietot tipveida dzelzsbetona 
kāpnes ar reliņiem abās ma-

lās. Centrālā eja tiek veidota ar 
bruģakmens segumu. Galvenā 
ceremoniju ceļa segumu vei-
dos smalkas frakcijas šķembas. 
Nogāzes paredzēts apzaļumot. 
Autostāvvieta tiek atdalīta no 
kapu teritorijas ar dekoratīvo 
nožogojumu, dekoratīvajiem 
apstādījumiem un dzelzsbeto-
na atbalsta sienu. Atkritumu 
konteineru un sauso tualešu 
novietošanas zona tiek aizseg-
ta ar blīvu dēļu nožogojumu un 
dekoratīvajiem apstādījumiem. 
Teritorijas ZR, teritorijas DA 
un teritorijas ZA tiek nožogo-
tasar tipveida metāla sieta žogu.

Būvdarbi tiek plānoti divās 
būvniecības kārtās. Pirmajā 
kārtā tiek labiekārtota teritorija, 
kas atrodas pa labi no galvenās 
ejas, kā arī tiek veikti zemes 
darbi visai teritorijai. Otrajā 
kārtā tiek labiekārtota teritorija, 
kas atrodas pa kreisi no galve-
nās ejas. Tiek izveidots dekora-
tīvais dīķis un tiek stādīti deko-
ratīvie apstādījumi.

NOVADĀ

Būvniecības ieceres publiskā apspriešana

16.augustā un 13.septembrī 
Ķegumā,  Ķeguma prospektā 
1 no plkst. 10.00 līdz 17.00 
būs pieejami mamogrāfijas 
un rentgena izmeklējumi. 
Mamogrāfija
Ar Nacionālā veselības die-
nesta (NVD) uzaicinājuma 
vēstuli – BEZ MAKSAS. Ar 
ģimenes ārsta nosūtījumu – 
2.85 EUR. Bez nosūtījuma – 
20.00 EUR.
Rentgens
1 projekcija – 6.50 EUR.

Jaunums
Trīs dimensiju (3D) auto- 
mātiskā krūšu ultrasonogrāfi-
ja – 19.00 EUR. Nepieciešams 
pieraksts uz konkrētu laiku. 
Pierakstīties iespējams pa 
tālruni 25 431 313 (darba 
dienās plkst. 08.00-18.00). 
Ārstniecības iestādes reģis-
trācijas kods 0100-64111. Pa-
kalpojumu nodrošina MFD 
Veselības grupa.

ESI VESELS!

Ķegumā būs pieejama mobilā diagnostika
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Darbīgais vasaras sākums
Šī gada vasaras sākums mūsu 
biedrībai „Starptautiskais 
Soroptimistu klubs „Ogre – 
Ķegums”” izvērtās darbīgs, 
jo klāt tradicionālajiem pa-
sākumiem piepulcējās arī citi 
svarīgi notikumi. 

Šogad mums bija izaici-
nājums – būt vairākās vietās 
vienlaicīgi. Tā, kamēr daļa 
mūsu biedru sveica Ķeguma 
jaundzimušos, citas piedalījās 

svarīgā pasākumā Anglijā. Jau 
vairāk nekā desmit gadus mūsu 
klubu vieno cieša draudzība ar 
Cirencester Soroptimists Inter-
national klubu, kas maijā atzī-
mēja savu 70 gadu jubileju. Tad 
nu četras mūsu kluba pārstāves 
Ināra, Aija, Vita un Edīte devās 
uz Angliju sveikt un sumināt.

Šveicē, Lucernā no 25. līdz 
27. maijam notika Starptautis-
kās Soroptimistu organizācijas 

prezidentu ikgadējā tikšanās, 
kura pulcēja 261 sievieti gan no 
Eiropas, Āfrikas, gan Tuvajiem 
Austrumiem un Karību Jūras 
salām. Šajā pasākumā mūsu 
klubu pārstāvēja Sabīne Gudei-
ķe. Pasākuma mērķis bija iepa-
zīties ar Starptautiskās Sorop-
timistu organizācijas padarīto 
2017.gadā, organizācijas pār-
raudzīto atbalsta fondu darbī-
bas rezultātiem, dažādu apbal-

vojumu pasniegšana un mērķu 
nospraušana darbībai nākotnē.

Tik darbīgs mums bija va-
saras sākums! Tā tikai liekas, 
ka vasara gara. Tā ātri paskries 
un jau rudenī, smēlušās jaunus 
spēkus un idejas, tiksimies at-
kal, lai sasniegtu jaunus mēr-
ķus!

Starptautiskais Soropti-
mistu klubs „Ogre – Ķegums

t 1. lpp. Izveidojies stabils jaun- 
sardzes kodols, mūsu karatisti 
gūst godalgas sacensībās ārpus 
Latvijas, strauji attīstās orientē-
šanās sports. Arvien meklējam 
iespējas skolēniem piedāvāt 
daudzveidīgas sportiskas akti-
vitātes. Rudenī darbību uzsāks 
boksa klubs.

Izveidojusies laba sadarbība 
ar skolas padomi un vecākiem, 
kā arī veiksmīga sadarbība ar 
senioriem, nodrošinot mūžizglī-
tības iespējas skolā. Ar novada 
domes atbalstu Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolā esam 
modernizējuši un labiekārtojuši 
kabinetus, sakārtojuši datortīk-
lu un tā pieejamību kabinetos, 
papildinājuši materiāltehnisko 
bāzi, skolā ir ieviesta drošības 
sistēma, nodrošinot vecāku ap-
ziņošanu ar īsziņām. Sadarbo-
joties ar uzņēmumiem un valsts 

iestādēm, ir nomainītas mēbeles, 
uzlabots datortehnikas nodro-
šinājums, uzstādīti individuālie 
skapīši, modernizēta bibliotēka, 
iegūts skolēnu autobuss.

Jau vairāk kā gadu pildot 
deputāta pienākumus, nākas 
uzklausīt iedzīvotāju vēlmes, ie-
rosinājumus un saņemt arī kādu 
skarbāku vārdu.

Iedzīvotāji bieži runā par 
apkures un SIA „Ķeguma stars” 
sniegto pakalpojumu kvalitāti, 
izmaksām. Brīžiem ir sajūta, ka 
nav nekā cita, par ko runāt. Lie-
lās apkures izmaksas un nesa-
protamie rēķini, sevišķi ziemā, 
daudziem veido pārlieku lielu 
ikmēneša izdevumu daļu. Viens 
no risinājumiem, lai samazinā-
tu rēķinus,  būtu SIA „Ķeguma 
Stars” darbības sakārtošana, to 
reorganizējot un izveidojot par 
pelnošu pašvaldības kapitālsa-

biedrību vai aģentūru. Šobrīd 
„Ķeguma Stars” darbībā jopro-
jām ir daudz neizprotamā. Pie-
mēram, nav skaidrības par SIA 
„Ķeguma Stars” pakalpojumu 
aprēķinātajām izmaksām un 
struktūru – kurš atbild par sil-
tuma tīkliem, kurš par dzīvokļu 
apsaimniekošanu, kurš par teri-
torijas uzkopšanu un daudzām 
citām lietām.

Norimušas sarunas par katlu 
māju. Ir noslēgts ilgi apspries-
tais un gaidītais līgums par katlu 
mājas iegādi. Esmu optimists, 
taču šajā jautājumā - ļoti piesar-
dzīgs, jo īstermiņā tā neatrisinās 
ilgi gaidīto tarifu samazināšanas 
jautājumu. Šajā jautājumā vēl 
pārāk daudz nezināmā.

Novadā nav efektīvi sakār-
tota struktūra, lai ar esošajiem 
līdzekļiem realizētu visas iedzī-
votāju vajadzības. Piemēram, ir 

divas mājas lapas, divas avīzes, 
divas dzimtsarakstu nodaļas, di-
vas komunālās saimniecības utt. 
Novadā ir liels administratīvais 
slogs, bet maz reālo darītāju.

Dažkārt Birzgales, Tomes, 
Rembates iedzīvotājiem nav 
īsti skaidrs, kur vērsties sasā-
pējušu jautājumu risināšanai. 
Šajā sakarā pozitīvi vērtējama ir 
klientu apkalpošanas centra iz-
veide pašvaldības ēkā, taču nav 
saprotams, kādēļ bija vajadzīga 
tā filiāle Birzgalē.

Mēs visi vēlamies dzīvot un 
strādāt sakārtotā un plaukstošā 
novadā, tādēļ ļoti būtiski ir efek-
tīvi izmantot gan finanšu līdzek-
ļus, gan cilvēkresursus. Nevar 
un nevajag zobārstam aust raks-
tus jostā vai rakstniekam remon-
tēt auto. Katram ir jābūt savā 
vietā un jādara savs darbs - tas, 
ko viņš prot un zina.

Tomē  „Koki sapņo mīlestības eņģeļu gaismā”
Režisores Vitas Pēterso-

nes iestudējums „Koki sapņo 
mīlestības eņģeļu gaismā” ir 
aizkustinošs stāsts par Bībeles 
notikumiem un cilvēka dzīves 
vērtībām. Pateicībā par Dieva 
dižajām dāvanām un pieminot 
dzejnieku, gleznotāju, grāmatu 
izdevēju un ilggadējo Liepājas 
bērnu teātra draugu Jāzepu Os-
mani 86.gadskārtā, liepājnieki 
jūlija tveicē spirdzinošo uzve-
dumu dāvāja skatītājiem Tomes 
baznīcā. 

Tikšanās iespaidi abpusēji 
spēcīgi - dabas varenības un 
cilvēku emociju sakāpinājums. 

Brāzmains negaiss pirms izrā-
des un tīra, smaržīga un mier-
pilna dabas elpa pēc tam. Ak-
tieru satraukums, dzidrais un 
sirsnīgais vēstījums, un skatī-
tāju saviļņojuma asaras. Daudz 
labu pateicības vārdu. Prāvesta 
Arņa Eltermaņa lūgums liepāj-
niekiem sniegt spēcīgo vēsti 
Baldonē un citviet.

Sarīkojums turpinās Ķegu-
ma novada muzejā turpat līdzās 
baznīcai. Lai gan liepājniekiem 
viesizrādes diena ir gara un 
nogurdinoša, viņi ar spridzīgu 
skatienu klausās muzeja stās-
tos. Kā nu ne! Pirms 49 gadiem 

vienmēr jauneklīgā un jaudīgā 
Vita Pētersone tieši ar Jāzepa 
Osmaņa uzvedumu uzsāka Lie-
pājas Tautas mākslas un kultū-
ras centra Bērnu teātra darbību 
un te, muzejā Tomē, patīkams 
atklājums - dzejnieka memo-
riālais mantojums - dzīvokļa ie-
kārta, sadzīves priekšmeti, bib-
liotēka, apbalvojumi, gleznas... 
Visiem patīk daudzu gleznu un 
dzejoļu personāžs Rūdis. Pie 
muzeja viesus sagaida Regīnai 
Ezerai veltītā skulptūra „Cil-
vēkam vajag suni”, jo blakus 
saules apdziedātājam Osmanim 
muzejā atrodas mēness maģijas 

stāstnieces Regīnas Ezeras me-
moriālā ekspozīcija ar savu īpa-
šo burvību. Novada un skolas 
telpās uzrunā vēsturiskās liecī-
bas - 17.gadsimtā hercogs Jē-
kabs te, Tomē, izveidoja pirmo 
papīra darbnīcu. 20.gadsimta 
sākumā Tomē izveidoja pirmo 
zivju audzētavu Latvijā. 

Tomes kultūrvēsturiskajā 
pūrā liepājnieki atstāj savas 
garīgā mantojuma pēdas un 
gandarījuma sajūta ir abpusēja. 
Turpinājums sekos.

Ligita Ādamsone,
Ķeguma novada muzeja 

vadītāja Tomē

Kvalitatīva izglītība - visa pamats!
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SABIEDRĪBA

Enerģētikas muzejs - akcijas 
“Apceļo Latvijas muzejus” dalībnieks 
Šogad Latvenergo koncerna 
Enerģētikas muzejs pirmo 
reizi piedalās Latvijas Muze-
ju biedrības rīkotajā  vasaras 
akcijā  „Apceļo Latvijas mu-
zejus!”. Akcijas ietvaros līdz 
pat 31.augustam Enerģētikas 
muzejs aicina iesaistīties ik-
vienu Latvijas iedzīvotāju un 
iepazīt enerģētikas mantoju-
mu, izzināt Latvijas enerģē-
tikas trīs gadsimtu pieredzi 
– no pirmās iedegtās elek-
triskās spuldzītes Rīgā 1878. 
gadā līdz elektroenerģijas ra-
žošanai mūsdienās Daugavas 
hidroelektrostacijās un Rīgas 
termoelektrostacijās. Aici-
nām izzināt  stāstus par elek-
troenerģijas lietošanas pa- 
radumiem sabiedrībā 20. gad- 
simtā. 

Enerģētikas muzejā Ķegu-
ma prospektā 7/9, Ķegumā, 
Ķeguma novadā visi interesenti 
aicināti iepazīt Latvijas elek-
troenerģētikas vēsturi, apskatīt 
Latvenergo koncerna industri-
ālā mantojuma vērtības – Ķe-
guma un Pļaviņu hidroelek-
trostaciju vēsturiskās turbīnas, 
daudzveidīgas elektroenerģijas 
pārvades un sadales iekārtas, kā 
arī atjaunoto izstādi „Elektrība 

dara visu”, kuras saturs ir papil-
dināts ar jauniem eksponātiem. 
To vidū ir arī unikāls skaitītājs, 
kurā, līdzīgi kā telefona auto-
mātos, iemetot monētu, varēja  
izmantot noteiktu elektrības 
apjomu.

Interaktīvai un daudzpusī- 
gākai ekspozīcijas apskatei 
piedāvājam iespēju izmantot 
mobilo lietotni „Enerģētikas 
muzeja mobilais gids”. Mobi-
lā lietotne sniedz iespēju  iegūt 
papildu informāciju par inte-
resantākajiem eksponātiem, 
izpētīt tos senās fotogrāfijās 
un kinohronikās, izspēlēt in-
teraktīvu spēli vai pat vizuāli 
atdzīvināt detaļas vēsturiskās 
bildēs. Muzeja apmeklējuma 
laikā interesentiem uz vietas 
tiek piedāvātas viedierīces, ku-
rās ir pieejama mobilā lietotne.

Muzejs aicina interesentus 
piedalīties izglītojošās nodar-
bībās par Daugavas hidroelek-
trostaciju vēsturi, kā arī uzzināt, 
kā ievērojamais latviešu kino-
operators un fotogrāfs Eduards 
Kraucs (1898. -1977.) doku-
mentēja Ķeguma hidroelek-
trostacijas celtniecību 1936. – 
1940. gadā.

Tūrisma sezonas laikā līdz 

pat 28. oktobrim Enerģētikas 
muzejs atvērts apmeklētājiem 
katru dienu no 9.00 līdz 17.00, 
ieskaitot arī sestdienas un svēt-
dienas. Muzeja apmeklējums ir 
bezmaksas.

Akcijā „Apceļo Latvijas 
muzejus” piedalās visi Latvi-
jas muzeji, lai ikvienu aicinātu 
apmeklēt muzejus, ieraudzītu 
sev saistošo un pastāstītu par 
to arī citiem – draugiem, pazi-
ņām, sociālo tīklu sekotājiem. 
Akcijas mērķis ir popularizēt 
kultūras mantojumu, kas glabā-
jas Latvijas muzejos, kā Rīgā, 
tā ārpus tās, Latvijas pierobe-
žā, kā arī vidienē, veicināt to 
atpazīstamību, rosināt interesi 
par piedāvājumu un parādīt to 
šarmu. 

Katrs akcijas dalībnieks 
ir aicināts publicēt sociālajos 
tīklos interesantākos attēlus, 
ierakstus un vērojumus par 
vismaz 5 apmeklētajiem muze-
jiem. 

Akcijas galvenā platforma 
ir sociālā tīkla Facebook lapa  
www.facebook.com/apcelo-
latvijasmuzejus, bet šajā gadā 
savus stāstus var publicēt arī 
Instagram  kontā.  Apmeklējot 
kādu no muzejiem, dalībnie-

kam savā Facebook profilā, 
laika līnijā jāievieto foto no ap-
meklētā muzeja un jākomentē 
piedzīvotais, redzētais un uzzi-
nātais. Tāpat jāpievieno norāde 
@Apceļo Latvijas muzejus 
un jāatzīmē atrašanās vieta, iz-
mantojot sociālā tīkla Facebo-
ok rīku ar vietas atzīmēšanu vai 
arī ierakstot konkrētu muzeju, 
piemēram, @Energetikasmu-
zejs. Instagram kontā visiem 
stāstiem noteikti jāpievieno 
mirkļbirka #apcelolatvijasmu-
zejus, kā arī konkrētā muzeja 
mirkļbirka, piemēram, #ener-
getikasmuzejs. 

Ar akcijas nolikumu un uz-
devumiem var iepazīties Lat-
vijas Muzeju biedrības mājas 
lapā www.muzeji.lv .

Lai būtu vieglāk izvēlē-
ties, uz kurieni doties, ir ie-
spēja izmantot Latvijas Mu-
zeju biedrības izveidoto karti:  
http://ej.uz/apcelomuzejus.

Iepazīsim Latvijas muzejus, 
to izstādes un ekspozīcijas, iz-
zināsim vēsturi, tradīcijas un 
kultūru!

Ivita Bidere
AS „Latvenergo” Preses sekretāre

Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv

Pēc Ķeguma novada pensio-
nāru biedrības valdes ini-
ciatīvas, jūlija vidū notika 
tikšanās ar novada domes 
priekšsēdētāju Raivi Ūzulu 
un priekšsēdētāja vietnieku 
Kristapu Rūdi.

Pēc vadības izmaiņām tā 
bija pirmā tikšanās. Senioriem 
bija daudz neatbildētu jautāju-
mu. Protams, visvairāk intere-
sēja jautājumi, kas skar pensio-
nāru biedrību – tā ir līdzdalība 
projektos, NVO darbības ko-

ordinācija, finansējums, pil-
sētas labiekārtošana, nodokļu 
atlaides, apkures jautājumi u.c. 
Saruna izvērtās interesanta un 
abpusēji lietderīga. Saprotams, 
ka visus jautājumus vienlaicīgi 
nevar atrisināt, bet ir lietas, kas 
solītas gadiem, bet risinājums 
vēl joprojām nav rasts.

Pēc sarunas valde izvērtēja 
un atzina, ka šāda tikšanās bija 
vērtīga. Uzzinājām par problē-
mām un to risinājumiem, nā-
kotnes nodomiem. Patīkami, 

ka R.Ūzuls ierosināja šādas 
tikšanas organizēt  vismaz reizi 
ceturksnī. Saņemot informā-
ciju par notiekošo pašvaldībā 
un turpinot kopēju sadarbību, 
varam veikt kopīgu darbu, lai 
novads kļūtu par vietu, kur pa-
tīkami dzīvot. Paldies par tikša-
nos un vēlam veiksmi turpmāk!

Ilze Kantore
Ķeguma novada pensionāru 

biedrības valdes priekšsēdētāja 

Pensionāru biedrības valde tiekas 
ar pašvaldības vadību Tomes tautas nams

14.augustā 
novada iedzīvotājiem organizē 

ekskursiju uz Zemgali. 
Apskates objekti – siera 

ražotne „Celmi” ar degustāciju, 
saldumu ražotne „Poļu nams” 

ar degustāciju un Bruknas 
muiža ar gidu.

Ražotnēs ieejas maksas – 
EUR 2,50 un muižā EUR 3,00. 

Par autobusu EUR 5,00.
Kopējās izmaksas: EUR 13,00.
Izbraukšana no Ķeguma nova-
da domes garāžām plkst. 8:30.
Pieteikties līdz 12.augustam, 

zvanot  27843230.

Ekskursija uz 
Zemgali
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Noslēgušās Latvijas valsts 
simtgades un pašvaldību 
sporta veterānu-senioru sa-
vienības 55.sporta spēles, ar 
pasaules latviešu piedalīšanos 
(LSVS 55.sp.sp.), kuras risi-
nājās 21. un 22.jūnijā. 

Ķeguma novada komanda 
startēja sešās dažādās pilsētās, 
septiņos sporta veidos, kop-
skaitā 62 dalībnieki. To skaitā 
astoņi dalībnieki paspēja dot 
ieskaites divos sporta veidos, 
bet vairākiem dalībniekiem tas 
bija pat medaļu zaudējums citā 
sporta veidā, uz kuru nepaspē-
ja, bet novada kopvērtējumā tas 
bija nepieciešams. Paldies par 
sapratni un atbalstu!

Lai nokomplektētu koman-
das, tās sagatavotu fināla sacen-
sībām, aktīvi iesaistījās virkne 
čaklo „rūķīšu” – vieglatlētikā – 
A.Kaļva ar palīgiem, dambretē – 
V.Griņevičs, novusā – J.Pūpols, 
kuram papildus paldies, ka bū-
dams atvaļinājumā, ziedoja 
daudzas stundas, lai izpildītu 
prasītās anketas un nosūtītu 
pieteikumus (izņemot vieglat-
lētiku), svaru bumbas celšanā – 
J.Pivožam, pauerliftingā – 
A.Gailītis, šahā – A.Aizsilnieks, 
galda tenisā – M.Aizsilniece.

Īsumā par atsevišķiem spor-
ta veidiem:

Svaru bumbas celšanā ko-
manda izcīnīja 2.vietu no 9 ko-
mandām. Panākumu sasniegša-
nā lielu darbu ieguldīja J.Pivors 
gan komplektējot, gan trenējot 
dalībniekus. Izcīnītas 8 zelta, 
3 sudraba, 4 bronzas medaļas. 
Paldies U.Velikam, V.Brinkam, 

J.Belsonam, B.Krauzei, kuri, 
neskatoties uz to, ka tūlīt jā-
startē pauerliftingā, izpalīdzēja 
nodrošinot vajadzīgo ieskaišu 
skaitu. Prieks par sapratni! Uz-
slavu pelnījušas mūsu „dāmas” 
(Hilda, Gaida, Vizma, Vija), 
kuras cītīgi trenējoties, pārve-
da mājās kaudzīti medaļu, kaut 
piedalījās šādās sacensībās pir-
mo reizi.

Pauerliftingā – kauss par 
3.vietu starp 12 komandām. Arī 
šeit bagātīgs medaļu birums – 5 
zelta, 3 sudraba, 4 bronzas me-
daļas. Malači! Paldies A.Gai-
lītim par komandas veiksmīgu 
startu un atbalstu svaru bumbas 
cēlājiem.

Dambretē sava nenogursto-
šā vadītāja V.Griņeviča vadībā 
izcīnīta 4.vieta no 9 komandām. 
I.Mauriņam – savā vecuma gru-
pā 2.vieta 15 dalībnieku kon-
kurencē, A.Valnerei – 3.vieta, 
V.Griņevičam – 4.vieta, D.Bru-
ņeniekam – 7.vieta.

Novusā komandu skaits 
grandiozs – 43. Šoreiz ripa 
neklausīja kiju saimniekiem 
– J.Pūpolam, R.Rastjoginam, 
Ā.Irbem un N.Brīvei. Rezultātā – 
40. vieta.

Šahistus Baložos vadīja 
A.Stuglis, kuri 24 komandu 
cīņā izcīnīja 12.vietu. R.Au-
ziņai vecuma grupā 70+ ar 
4 punktiem sudraba medaļa. 
Punktus palīdzēja krāt arī I.Ar-
bidāne, J.Kozlovskis, V.Šeņņi-
kovs un A.Stuglis.

Šogad mazāk veiksmes pa-
vadīja galda tenisistus. Pirmās 
dienas medaļas vieglatlētikā 

tika atstātas pie galda tenisa gal-
diem H.Jaunzemam un U.Ābe-
lim, jo sacensības notika vien-
laicīgi – vienas Jelgavā, otras 
– Salaspilī. Paldies par sapratni! 
Komandā vēl spēlēja – R.Liel-
manis, Ā.Irbe un M.Aizsilniece 
(1.vieta), komandai – 6.vieta no 
18 komandām.

Vieglatlēti cīņā ar spēcīgiem 
pretiniekiem, spēja izcīnīt aug-
sto 12.vietu no 38 komandām, 
iegūstot 8 zelta, 12 sudraba un 
5 bronzas medaļas.

Paldies Ķeguma novada 
domei par atbalstu, domes dele-
gācijai par piedalīšanos sacen-
sību atklāšanas parādē 21.jūnijā 
Jelgavā, šoferiem – gan domes, 
gan personīgo automašīnu, par 
dalībnieku nogādāšanu uz un 
no sacensībām. Par sadzīvi Jel-
gavā – paldies Ilzei un Jānim 
Kantoriem. Par nesavtīgu atbal-
stu un palīdzību paldies Lienei 
Lazdiņai un Edgaram Siliņam.

Vieglatlētus Jelgavā patīka-
mi pārsteidza folkloras kopas 
„Graudi” dalībnieks I.Zem-
nieks, kurš, neskatoties uz ko-
pas koncertiem, ieradās pie 
mums naktsmītnēs, pasakot 
katram paldies par ieguldīto 
darbu un Ķeguma vārda nešanu 
tautās un vēlot veiksmes turp-
mākos startos. Paldies par sagā-
dāto patīkamo pārsteigumu.

Lai mums visiem veicas arī 
turpmāk visos darbos – lielos 
un mazos!

Mirdza Aizsilniece
(sacensību dalībniece) 

SPORTS

„Tomes sporta 
spēles” 2018

Ķegumiešiem panākumi Latvijas valsts 
simtgades un pašvaldību sporta veterānu- 
senioru savienības 55.sporta spēlēs

1.septembrī plkst.12:00 Tomes 
sporta laukumā.
Dalībnieku reģistrācija no 
plkst. 11.00 – 11.45.
Programmā: futbols 5:5, plud-
males volejbols 3:3 (komandā 
vismaz 1 dāma) un individuālie 
sporta veidi.
Spēka zupa dalībniekiem.
Sacensību noslēgumā tiks iz-
lozēta dāvanu karte 100 EUR 
vērtībā!
Pēc sportiskajām aktivitātēm 
diskotēka un apbalvošana.
Ar sacensību nolikumu lū-
dzam iepazīties www.kegu-
manovads.lv

Ķeguma 
„Veselības apļi 
2018”
Kopš aprīļa vidus notiek Ķegu-
ma „Veselības apļi 2018”, ku-
ros piedalās visi kustību mīloši 
sportisti, pusstundu garā skrē-
jienā.
Pēc 14 kārtām jeb 2/3 no kopējā 
apļu skaita, Ķeguma apļu sērijā 
dāmu konkurencē 1.vietā ir Ag-
ita Kaļva (213 apļi), 2.vietā – 
Loreta Viļumsone (192 apļi), 3. 
un 4.vietu dala Linda Markusa 
Ciematniece un Linda Steņņi-
kova (138 apļi).
Savukārt vīru konkurencē 1.vie-
tā – Kaspars Borozinskis (218 
apļi), 2. vietā – Roberts Mazais 
(204 apļi), 3. vietā – Andris 
Žvagins (172 apļi). 
„Veselības apļi” notiek katru 
pirmdienu no 19.00 Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas 
stadionā.

„Ķeguma novada atklātā pludmales volejbola čempionāta” 4.un 5.kārta
18.un 25.jūlijā aizvadītas „Ķe-
guma novada atklātā pludma-
les volejbola čempionāta” 4.un 
5.kārta vīriešu komandām.

Pēc 5.kārtas kopvērtējumā 
2.vietā ierindojas komanda “Ri-
nis” (Rinalds Vaiders un Ervīns 
Torsters), bet 1.vietā – komanda 

“Jumravas papīrfabrika” (Mār-
tiņš Strauss un Emīls Josts). Uz 
trešo vietu čempionātā šobrīd 
pretendē 5 komandas.

„Ķeguma novada atklātā 
pludmales volejbola čempio-
nāta” fināls notiks 1.augustā 
plkst.19.00 Ķeguma pludmalē.
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Koris „Lins” svin 5 gadu jubileju

Kora vadītāja Maira Līdu-
ma stāstīja, ka katrs gads ir bijis 
nozīmīgs un īpašs, tāpēc pirma-
jā koncerta daļā tika izdziedātas 
dziesmas, kas visvairāk rakstu-
ro aizvadīto laiku – gan pirmo 
kopā sanākšanu, gan nozīmīgos 
koncertus un pasākumus, gan 
kora vārda „Lins” iegūšanu, 
gan gatavošanos Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un Deju svēt-
kiem.

Pateicoties Ķeguma nova-
da domes atbalstam, biedrības 
„Semper Novus” un SIA „Liel-
lopu izsoļu nams” (vadītājs 
– Kaspars Ādams) atbalstam, 
Ķeguma jauktais koris bija tēr-
pies skaistos tautas tērpos, kas 
priecēja ne tikai pašus dalībnie-
kus, bet arī koncerta viesus.

Apmeklētājus ar skanīgu 
dziedājumu pārsteidza Strazd-
muižas vīru ansamblis „Seno-
zols”, kas bijis viens no kora 
„Lins” iedvesmas avotiem – 
piemērs kā „izdzīvot” dziesmu 
tās būtībā.

Koncerta otrajā daļā, kad 
Ķeguma jauktais koris bija tēr-
pies jau ierastajos linu tērpos, 
koncerta viesiem bija iespēja 
ieklausīties Dziesmu svētku 
repertuārā. Kad dziesmas bija 
izskanējušas, kori sveica Ķe-
guma novada domes priekš-
sēdētājs Raivis Ūzuls, vēlot 
panākumus un veiksmi kora 

turpmākajā darbībā.
Īpašu sveicienu bija atsūtī-

jis arī kora himnas autors Jānis 
Peters, veltot kolektīvam dzejas 
rindas: „Tu esi korī. Zelta lie-
pas apkārt. Tu esi korī. Blakus 
ozols stāv. Un kā tām saknēm 
tomēr pietiek spēka caur dzelz-
sbetonu šajā gadsimtā.

Un - kā tām saknēm, kā 
tiem zariem korī - tā gribas būt, 
tā gribas izrunāt

par ganiņu, par gaismiņu 
aiz loga, par likteni, kas stāvē-
jis nav klāt.

Par visu, kas ir aizgājis 
mums garām, Bet dainās ticis 
paņemts atpakaļ,

par mūsu Tēvu debesīs, kas 
mūžam no dzirkstelēm mums 
zobentiņu kaļ - to visu šodien 
gribas teikt, lai sadzird šai bez-
vējā, kad koris stāv kā mežs 
ar plēstām saknēm atbalstījies 
zemē pret avotiem, kas aiziet 
galotnēs.

Tu esi korī. Es tev stāvu 
klāt.”

Ķeguma jauktais koris 
„Lins” pasakās visiem atnāku-
šajiem un cilvēkiem, kuri līdz-
darbojās koncerta norisē, kā arī 
īpašu paldies kolektīvs velta 
Lindes parka gādīgajiem saim-
niekiem!

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību

speciāliste

Klātesošos uzrunā kora „Lins” vadītāja Maira Līduma.

Koncerta otrajā daļā Ķeguma jauktais koris bija tērpies jau 
ierastajos linu tērpos.

www.kegumanovads.lv

BEZMAKSAS

Jubilārus priecē Strazdmuižas vīru ansamblis „Senozols”.

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls vēl panāku-
mus un veiksmi kora turpmākajā darbībā.

Priecē kora „Lins” vīru sniegums.

29.jūnijā Lindes parkā pulcējās prāvs apmeklētāju pulks, lai 
kopā ar Ķeguma jaukto kori „Lins” nosvinētu kolektīva pir-
mo apaļo – piecu gadu – jubileju.
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BEZMAKSAS

DZIESMU UN DEJU SVĒTKI

Aizvadīti XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētki
t 1. lpp. kā dejas raksts sa-
saucas personību, laikmetu un 
iedvesmas avotiem. Koncertā 
tika iekļautas 17 horeogrāfu 
– Aijas Baumanes, Agra Daņi-
ļeviča, Ilmāra Dreļa, Jāņa Ēr-
gļa, Taigas Ludboržas, Imanta 
Magones, Ilzes Mažānes, Artas 
Melnalksnes, Viļa Ozola, Jāņa 
Purviņa, Guntas Skujas, Alfrēda 
Spuras, Harija Sūnas, Ulda Štei-
na, Helēnas Tangijevas-Birznie-
ces, Ulda Žagatas un diasporas 
horeogrāfa Viļņa Birnbauma 
– dejas, ko skatītājiem atklāja 
vairāk nekā 1300 dejotāju.

5.jūlijā Mihaila Čekova 
Rīgas Krievu teātrī, Dziesmu 
svētku laicīgās mūzikas vokālo 
ansambļu koncertā „Laiku viju 
gredzenā” trīs dziesmas dzie-
dāja Tomes Tautas nama dāmu 
vokālais ansamblis (vadītāja In-
grīda Klepere, koncertmeistars 
Antonijs Klepers).  Kā stāsta 
ansambļa dalībniece un Tomes 
Tautas nama vadītāja Sarmīte 
Pugača: „Šajā koncertā tika uz-
aicināti piedalīties 11 Latvijas 
labākie vokālie ansambļi. Liels 
paldies Ditai Tomsonei, koncer-
ta mākslinieciskajai vadītāja, di-
riģentei un mūzikas pedagoģei 
par to, ka tikām uzaicinātas un 
par ticību mūsu kolektīva spē-
jām. Lepnums par to, ka mūsu 
mazā pagasta kolektīvas ir starp 
šiem 11 labākajiem.” Koncertā 
Latviešu komponistu oriģināl-
dziesmas un tautas dziesmu ap-
dares a cappella savienoja solo 
mākslinieku – Valda Muktupā-
vela un Reiņa Sējāna – instru-
mentālas un vokālas improvi-
zācijas. Savukārt 7.jūlijā Tomes 
dāmu vokālais ansamblis uzstā-
jās, nodziedot četras dziesmas, 
Vecrīgas ielās un laukumos, 
ielu koncertos, kuros muzicē-
ja vokālie ansambļi. S.Pugača: 
„Gan kā tautas nama vadītāja, 
gan kā ansambļa dalībniece jau 
no 1990.gada vēlos pateikt lielu, 
lielu paldies savām dāmām par 
viņu ieguldījumu Tomes pagas-
tā un Ķeguma novadā dziesmu 

skanēšanā! Paldies, ka man ir 
bijusi iespēja dziedāt šai kolek-
tīvā un, ka man kā tautas nama 
vadītajai ir bijusi iespēja būt ar 
šo kolektīvu kopā vairāk kā 20 
gadus!”

6.jūlijā Birzgales pūtēju 
orķestris (vadītājs Laimonis 
Paukšte, asistente Līga Paukš-
te) apvienojās ar Salaspils pū-
tēju orķestri un izpildīja devi-
ņus skaņdarbus pūtēju orķestru 
Dižkoncertā. Jau kopš 2003.
gada, kad tika iedibināta pūtēju 
orķestru Dižkoncerta tradīcija, 
šis notikums ikreiz pārsteidz ar 
jauniem izteiksmes līdzekļiem 
un kvalitatīvām inovācijām. 
Šoreiz Dižkoncerts notika Es-
planādē – vietā, kur 20.gadsim-
ta sākumā izskanējuši vairāki 
Dziesmu svētku koncerti. Pie-
carpus stundas garajā koncerta 
programmā iekļauta tikai latvie-
šu komponistu oriģinālmūzika, 
aranžējumi un tautas dziesmu 
apdares, ko spēlēja Latvijas no-
vadu apvienotie pūtēju orķestri, 
bet noslēguma daļā – dižorķes-
tris ar 500 pūtēju orķestru dalīb-
niekiem. 

7.jūlijā VPDK „Kadiķis” 
(vadītājs Juris Čakans, koncert-
meistare Māra Sirmā), SDK 
„Ķegums” (vadītājs Juris Driks-
na, koncertmeistare Sarmīte Vi-
ļuma) un VPDK „Dejotprieks” 
(vadītāja Mārīte Petrovska, 
koncertmeistare Inese Martino-
va) uzstājās Daugavas stadiona 
lieluzvedumā „Māras Zeme”. 
Koncertā vairāk nekā 18 tūksto-
ši visu paaudžu dejotāju izdejo-
ja mūsu tautas vēstures nozīmī-
gākos brīžus no pirmsākumiem 
līdz šodienai, no baltu cilšu 
sanākšanas Daugavas krastos 
un laika, kad pirmoreiz minēts 
sarkanbaltsarkanais karogs, līdz 
Latvijas Republikas simtgades 
svinībām.

VPDK „Dejotprieks” lie-
luzvedumā „Māras Zeme” no-
dejoja četras dejas, kā arī pie-
dalījās fināldejā. Savukārt SDK 
„Ķegums” XVI Deju svētkos 

izdejoja trīs dejas. VPDK „Ka-
diķis” šajos svētkos dejoja visas 
piecas D grupas dejas. Kā stāsta 
pats kolektīvs: „Mēs piepildī-
jām savu sapni. Kad uz lauku-
ma kopā ar jauniešu deju ko-
lektīviem bija tikai 19 Latvijas 
vidējās paaudzes deju kolektīvi 

un dejoja 12 pāru deju „Ir 1873.
gads. Dimd Rīga (Manai dzim-
tenei)”, arī Kadiķis bija viens 
no tiem un no sirds nodejoja šo 
cēlo Alfrēda Spuras deju, pēc 
kuras sekoja aplausu vētra.”

  8. lpp. u

Pūtēju orķestris Birzgale.

Šķērsojot „Goda vārtus”.

VPDK „Dejotprieks” lieluzvedumā „Māras Zeme” 
nodejoja četras dejas.



8 Ķeguma Novada Ziņas 2018. gada  1.augusts.

www.kegumanovads.lv

21.jūlijā Birzgalē, Rūķu par-
kā izskanējis XXVI Vispārē-
jie latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētku atskaņas koncerts 
„Mēs dziedam, dejojam un 
dzīvojam no visas sirds”.

Koncertu ievadīja svētku gā-
jiens no Birzgales Tautas nama 
uz „Rūķu parku”. Tajā devās 
septiņi Ķeguma novada amatier-
mākslas kolektīvi, kas piedalījās 
aizvadītajos Dziesmu un deju 
svētkos.

Koncertā tika izspēlētas 
dziesmas un izdejotas dejas no 
Dziesmu un deju svētku reper-
tuāra. „Bija jauki atgriezties 
Dziesmu un deju svētku noska-

ņās. Tās sajūtas bija vienreizē-
jas. Liels paldies kolektīviem, 
kas deva mums iespēju izbaudīt 
ļoti skaistus svētkus,” sacīja Ķe-
guma novada domes priekšsē-
dētājs Raivis Ūzuls. „Dziesmu 
un deju svētki ir maize latviešu 
dvēselei. Ikviens no mums, gan 
dalībnieki, gan skatītāji, kas šo-
vasar piedalījās svētkos, lai kopā 
radītu skaistos deju rakstus, lai 
kopā dziedātu, tā ka skan visa 
Latvija, tad droši var teikt – Lat-
vija ir mana dzīve. Tā ir manas 
dzimtas pagātne, tas ir mans 
tagadnes mirklis, tie ir mūsu nā-
kotnes sapņi. 

  9. lpp. u

t 7. lpp. 8.jūlijā Jauktais koris 
„Lins” (vadītāja Maira Līduma, 
koncertmeistare Ginta Eisaka 
un Zane Tāluma) un sieviešu 
koris „Pērles” (vadītāja Evita 
Reinsone, koncertmeistare Ine-
se Martinova) piedalījās Me-
žaparka lielās estrādes noslēgu-
ma koncertā „Zvaigžņu ceļā”. 
Noslēguma koncerta ieceres 
pamatā – iziešana pa Zvaigžņu 
ceļu caur vairākiem likteņa, 
vēstures, paaudžu un dabas lo-
kiem un krustcelēm, lai beigās 
pa Piena Ceļu atgrieztos mā-
jās… Katrā no koncerta lokiem 
(daļām) tika ietvertas laika grie-
žu liktenīgās dziesmas un lat-
viešu profesionālās kormūzikas 
spilgtākie darbi.

Pateicoties Rembates pagas-
ta kultūras pasākumu organiza-
tores Lienes Lazdiņas iniciatī-
vai, Ķeguma novads bija viens 
no nedaudz vairāk kā 40 Latvi-
jas pašvaldībām, kurā tika rādīts 
svētku kulminācijas notikumus 
uz lielā ekrāna, atsaucoties uz 
Svētku rīkotāja – Latvijas Na-
cionālā kultūras centra – un Lat-
vijas Televīzijas aicinājumam 
pieteikties bezmaksas sublicen-
cei Dziesmu un deju svētku pa-
sākumu pārraidīšanai publiskajā 

vidē, lai izbaudītu to Dziesmu 
svētku īpašo kopā būšanas prie-
ku.

8.jūlijā dalībniekus, pirms 
noslēguma koncerta, pārsteidza 
Ķeguma novada domes priekš-
sēdētājs Raivis Ūzuls, ierodo-
ties skolā, kurā uzturējās mūsu 
novada kolektīvi, un pasniedzot 
visiem gardas kūkas. R.Ūzuls 
saka: „Liels paldies ikvienam, 
kurš iesaistījās mūsu kolektīvu 
atbalstīšanā, sagatavošanā un 
izaugsmē šo gadu laikā. Paldies 
ikvienam kolektīva dalībnie-
kam, kurš ar savu ieguldīto dar-
bu nes gan kolektīva, gan Ķegu-
ma novada vārdu Latvijā. Deju 
svētku lieluzvedums pierāda, ka 
pat vismazākajam elementam ir 
neizsakāmi liela nozīme kopējā 
ornamenta veidošanā, savukārt 
Dziesmu svētki liek apzinā-
ties mūsu kopējās balss spēku 
un varenumu. Ķeguma novads 
var būt lepns ar tik talantīgiem, 
entuziastiskiem un strādīgiem 
cilvēkiem, kādi ir mūsu kolek-
tīvos!”

Kintija Sparāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Informācija un fotomateriāli sa-
gatavoti, izmantojot materiālus 
no www.dziesmusvetki.lv

DZIESMU UN DEJU SVĒTKI

Jauktais koris „Lins” (vadītāja Maira Līduma, koncertmeistare 
Ginta Eisaka un Zane Tāluma).

Dziesmu svētku laicīgās mūzikas vokālo ansambļu koncertā 
„Laiku viju gredzenā” trīs dziesmas dziedāja Tomes Tautas nama 

dāmu vokālais ansamblis.

Koncertu ievadīja svētku gājiens, kas noslēdzās uz 
„Rūķu parka” estrādes skatuves.

Aizvadīti XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētki

Birzgalē pateicas Dziesmu un deju svētku dalībniekiem
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t 8. lpp.  Latvijā varam de-
jot, dziedāt un dzīvot latviski,” 
teica Dziesmu un deju svētku 
koordinatore Ķeguma novadā 
Rita Reinsone.

Koncerta noslēgumā pa-
sniegti pateicības raksti visiem 
kolektīvu vadītājiem un kon-
certmeistariem - senioru deju 
kolektīva „Ķegums” vadītājam 
Jurim Driksnam un koncert-
meistarei Sarmītei Viļumai, 
deju kolektīva „Dejotprieks” 
vadītājai Mārītei Petrovskai un 
koncertmeistarei Inesei Marti-

novai, deju kolektīva „Kadiķis” 
vadītājam Jurim Čakanam un 
koncertmeistarei Mārai Sir-
mai, sieviešu kora „Pērles” 
vadītājai Evitai Reinsonei un 
koncertmeistarei Inesei Marti-
novai, jauktā kora „Lins” va-
dītājai Mairai Līdumai un kon-
certmeistarei Gintai Eisakai, 
vokālajam pedagogam Zanei 
Tālumai, Tomes dāmu vokā-
lā  ansambļa vadītājai Ingrīdai 
Kleperei un koncertmeistaram 
Antonijam Kleperim, pūtēju 
orķestra „Birzgale” vadītājiem 

Līgai un Laimonim Paukštēm, 
dāmu deju kolektīva „Visma” 
vadītājai Mārītei Petrovskai, 
senioru vokālā ansambļa „Vir-
šu laiks” vadītājai Inesei Marti-
novai, vokālā ansambļa „Tikai 
Tā” vadītājai Mairai Līdumai, 
koncertmeistarei Inesei Marti-
novai.

Paldies vārdus par sadar-
bību uzklausīja Tomes Tautas 
nama vadītāja Sarmīte Pugača 
un Ķeguma Tautas nama va-

dītāja Dace Māliņa, pagastu 
pārvalžu vadītājas Mārīte Arti-
hoviča un Ilona Ofmane, bied-
rība „JADARA”, šoferīši, kas 
gādāja par svētku dalībnieku 
transportēšanu, apsargiem, kas 
rūpējās par dziedātāju un dejo-
tāju drošību, kā arī citi svētku 
dalībnieku atbalstītāji.

Pēc koncerta Dziesmu un 
deju svētku dalībnieki līksmoja 
zaļumballē, kurā spēlēja „Dvin-
skas muzikanti”.

SABIEDRĪBA

Birzgalē pateicas Dziesmu un deju svētku dalībniekiem

Atkal izdejotas deju lieluzveduma „Māras zeme” dejas.

Klātesošos sveic Ķeguma novada domes priekšsēdētājs.
Koncerta noslēgumā pasniegti pateicības raksti visiem kolektīvu 

vadītājiem un koncertmeistariem.

Gluži kā Dziesmu un deju svētkos, arī pēc to atskaņas koncerta 
turpinājās dejas un jautrība.

Ceļojošā izstāde „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”
Līdz 30.septembrim Birzga-
les muzejā ‘’Rūķi’’ apskatā-
ma Tukuma muzeja ceļojošā 
izstāde „Sibīrijā rakstītas 
vēstules uz bērza tāss”.

Izstāde vēsta par Latvijas 
20.gadsminta vēsturē traģis-
kākajiem mirkļiem: padomju 
okupācijas režīma represijām 

pret Latvijas iedzīvotājiem, kas 
izpostīja desmitiem tūkstošu 
ģimeņu, cilvēku dzīves un sap-
ņus.

Vēstules uz bērza tāss 
rakstījuši 10 Latvijas un Lie-
tuvas iedzīvotāji, kas sodīti ar 
ieslodzījumu Gulagā vai depor-
tēti uz attāliem Padomju Savie-

nības rajoniem (1941-1956). 
Četri no vēstuļu autoriem bija 
vīrieši, kas uzskatīti par dzim-
tenes nodevējiem, jo bija ieņē-
muši amatus demokrātiskajā 
Latvijas valstī vai iesaistījušies 
pretošanās kustībā. Sešas vēs-
tuļu autores bija sievietes, kas 
tika deportētas uz Sibīriju savu 

vīru, dēlu vai tēvu nodarījuma 
dēļ.

Katra Sibīrijā rakstītā vēs-
tule uz bērza tāss ir vērtējama 
ne tikai kā simbolisks represēto 
cilvēku dzīvesstāsta dokumen-
tējums, bet arī kā viņu pašcie-
ņas un Latvijas mīlestības ap-
liecinājums.
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Apstiprināja saistošos notei-
kumus KND1-6/18/6 „Grozīju-
mi saistošajos noteikumos „Par 
Ķeguma novada pašvaldības 
budžetu 2018.gadam””, Darba 
koplīguma jaunās redakcijas 
projektu  un Ķeguma novada 
pašvaldības dzīvokļu jautājumu 
komisijas nolikumu.

Lai īstenotu investīciju pro-
jektu „Ķeguma novada pašval-
dības asfalta seguma ielu un 
laukumu atjaunošana”, nolēma 
nodrošināt pašvaldības budžeta 
līdzfinansējumu projekta rea-
lizācijai 46705,81 EUR apmē-
rā un ņemt aizņēmumu Valsts 
Kasē 140115,00 EUR apmērā.

Izteica 2018.gada 25.ap-
rīļa Ķeguma novada paš-
valdības domes lēmuma 
Nr.KND1-3/18/130 „Par pieda-
līšanos projektu iesniegumu at-
lasē un līdzfinansējuma nodro-
šināšanu projektam „Vietējās 
produkcijas realizācijas vietu 
izveide un labiekārtošana Ķe-
guma novadā”” 1., 2. un 4.pun-
ktu šādā redakcijā:

“1. Piedalīties Publisko un 
privāto partnerattiecību bied-
rības (turpmāk - PPPB) „Zied 
zeme” izsludinātajā Sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas 2015-2020 sestajā 
projektu iesniegumu pieņemša-
nas kārtā mērķa M1 „Labvēlīga 
vide uzņēmējdarbībai un vietē-
jās ekonomikas stiprināšana” 
rīcībā 1.3. „Atbalsts vides radī-
šanai vai labiekārtošanai, kurā 
tiek realizēta vietējā produkci-
ja, un jaunu realizācijas veidu 
īstenošana,” Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020.ga-
dam apakšpasākuma „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” 
ar projekta iesniegumu „Vie-
tējās produkcijas realizācijas 
vietu izveide un labiekārtošana 
Ķeguma novadā” par kopējo 
summu EUR 67064,56 (sešdes-
mit septiņi tūkstoši sešdesmit 
četri euro 56 centi) un iesniegt 
projekta iesniegumu finansēju-
ma saņemšanai Lauku atbalsta 

dienesta Lielrīgas reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē.”

“2. Nodrošināt projekta īs-
tenošanai Ķeguma novada paš-
valdības budžeta līdzfinansēju-
mu EUR 21804,05 (divdesmit 
viens tūkstotis astoņi simti četri 
euro 05 centi) apmērā.”

“4. Lai nodrošinātu projek-
ta realizāciju, ņemt aizņēmu-
mu Valsts Kasē EUR 58012,00 
(piecdesmit astoņi tūkstoši div-
padsmit euro 00 centi) apmērā.”

Izdarīja grozījumus Ķe-
guma novada domes 2018.
gada 24.janvāra lēmumā 
Nr.KND1-3/18/22 lēmumā 
„Par  Ķeguma novada pašval-
dības amatu atalgojumu un lī-
gumdarbu apmaksu 2018.gadā” 
(protokols Nr.2, 1.§), izslēdzot 
1.pielikuma 9.sadaļas Ķeguma 
novada bibliotēkas Rembates 
bibliotēka 9.2.2.punktu „Bib-
liotekārs” (0,75 slodzes).

Nolēma uzsākt sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību „Ogres 
autobuss” reorganizāciju, pie-
vienojot to akciju sabiedrībai 
„CATA”, nosakot reorganizāci-
jas galvenos nosacījumus: veikt 
kapitālsabiedrību novērtēšanu, 
reorganizācijas līguma projektu 
iesniegt Ķeguma novada paš-
valdības domei saskaņošanai. 
Uzdeva kapitāla daļu turētāja 
pārstāvim Ķeguma novada paš-
valdības domes priekšsēdētā-
jam Raivim Ūzulam saskaņā ar 
komerclikuma 343.pantu pie-
dalīties dalībnieku sapulcē par 
kapitālsabiedrības reorganizāci-
ju SIA „Ogres autobuss” un pa-
rakstīt reorganizācijas līgumu.

Deleģēja Ķeguma novada 
pašvaldības administrācijas At-
tīstības nodaļas vadītāju DACI 
SOBOĻEVU pārstāvēt Ķegu-
ma novada pašvaldību publis-
ko un privāto partnerattiecību 
biedrības „Zied zeme” Padomē.

Ievēlēja deputātu Gundaru 
Vērīti Ķeguma novada pašval-
dības domes Finanšu komitejas 
sastāvā.

Par ilggadēju ieguldījumu 
un 20 priekšzīmīgi nostrādā-
tājiem darba gadiem Ķeguma 
novada pašvaldības Sociālajā 
darbā, piešķīra Atzinības rakstu 

un naudas balvu Vinetai Kļavai.
Nolēma nodot iznomāšanai 

telpas Nr.21 un Nr.22, kopējā 
platība 11,1 m2, kas atrodas 
Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, 
Ķeguma novadā, nosakot, ka 
Nomas objekta nomnieks tiek 
noskaidrots rakstiskā izsolē.

Atcēla Ķeguma novada 
domes 2018.gada 11.aprīļa 
lēmumu Nr.KND1-3/18/112 
(protokols Nr.6,12.§) „Par no-
saukumu un zemes lietošanas 
mērķu noteikšanu nekustama-
jiem īpašumiem”.

Nolēma:
No nekustamā īpašuma 

Starpgabals, Ķegums, Ķegu-
ma nov., kadastra Nr. 7409 001 
0115:

atdalīt zemes vienību, ka-
dastra apzīmējums 7409 002 
0097, platība 197 m2;

noteikt zemes lietošanas 
mērķi – atsevišķi nodalītas 
atklātas autostāvvietas (kods 
1105);

atdalīto zemes vienību pie-
vienot nekustamajam īpašu-
mam Liepu aleja 1C, kadastra 
Nr. 7409 002 0064.

saglabāt nekustamajam īpa-
šumam vienotu adresi Liepu 
iela 1C, Ķegums, Ķeguma nov.

Apvienot divus nekustamos 
īpašumus Starpgabals, kadastra 
Nr. 7409 001 0115, kas sastāv 
no zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 7409 001 0115, un 
nekustamo īpašumu Krasta iela 
1, kadastra Nr. 7409 001 0095, 
kas sastāv no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 7409 001 
0095, vienā nekustamajā īpašu-
mā.

Apvienot zemes vienību, 
kadastra apzīmējums 7409 001 
0115, platība 50 m2 un zemes 
vienību, kadastra apzīmējums 
7409 001 0095, platība 2561m2, 
vienā zemes gabalā: saglabāt 
jaunizveidotajam nekustama-
jam īpašumam nosaukumu 
Krasta iela 1, Ķegums, Ķeguma 
nov., saglabāt divus nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus: 
pagaidu atļautā zemes izman-
tošana sakņu dārziem (kods 
0502) un vienstāva un divstāvu 
daudzdzīvokļu māju apbūve 
(kods 0701).

LĒMUMI

Dome jūlijā:

No 23.jūlija līdz 5.augus-
tam norisināsies vēl nepiere-
dzēta Daugavas ūdenstūrisma 
maršruta izpētes ekspedīcija ar 
mērķi pirmo reizi izstrādāt pub-
liski pieejamu, vienotu karti 
Latvijas lielākās upes ūdenstū-
risma ceļam. Ekspedīcijā ar 
plostiem dosies 5 vides eksper-
tu komanda un 10 brīvprātīgie 
palīgi, mērojot ūdens ceļu no 
Daugavas augšteces Piedrujas 
pagastā, Krāslavas novadā, līdz 
Mangaļsalas bākai Rīgā, kopā 
veicot 352 kilometrus.

Ekspedīciju organizē Pub-
lisko un privāto partnerattiecī-
bu biedrība “Zied Zeme” sadar-
bībā ar vietējās rīcības grupām 
no 21 pašvaldības un biedrību 
“Ūdensmalu attīstībai” sadar-
bības projekta “Daugav’ Abas 
Malas” ietvaros.

Ekspedīcijas komanda do-
kumentēs un mērīs tūrisma 
ūdensceļu, apstāšanās vietas, 
drošas Daugavas HES apieša-
nas vietas, kā arī 1km attālumā 
no krasta - kultūrvēsturiskos 
objektus un tūrisma pakalpoju-
mu sniedzējus Daugavas abos 
krastos. Par ekspedīcijas gaitu 
tiks uzņemta videofilma, foto-
reportāža un panorāmas attēli. 
Tās norisei līdzi varēs sekot 
projekta “Daugav’Abas Malas” 
Facebook lapā un drīzumā arī 
mājaslapā daugavabasmalas.lv.

Ekspedīcijas rezultātā taps 
ikvienam pieejama, viegli lieto-
jama, interaktīva karte, ar kuras 
palīdzību interesenti varēs at-
kārtot šo maršrutu pa posmiem 
vai kopumā. Plānots, ka kar-
te tiks publiskota līdz šī gada 
beigām. Tiks radīta arī unikāla 
Daugavas ūdens ceļa zīme, kā 
arī izstrādāts pētījums par nor-
matīvajiem aktiem, kas regulē 
ūdensmalu labiekārtošanu. Tā-
pat pēc ekspedīcijas taps hid-
rotehniķa atzinumi par pašval-
dību norādītajām ūdenstūrisma 
pieturvietām un to marķēšanu.

Ekspedīcija 
“Daugav’
Abas Malas”
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Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
  (M. Svīre)
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās reģistrēta
Modra Zambrāna (1955)
Skaidrītes Antipovas (1937)
Viestura Zelmeņa (1954)
Jāņa Stīpiņa (1936)
Saliņa Jevgenija (1929)
aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Ķeguma novada pašvaldība

Kapusvētku dievkalpojums Ķeguma kapos
notiks svētdien, 2018.gada 12.augustā pl. 14.00.
Dievkalpojumu vadīs mācītājs Ingus Dāboliņš

Tā sacīja Meža māte,
Pa siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mans bērniņš šūpulī.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās reģistrēti
jaundzimušie:  Džordžs un Katrīna.
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņa padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.  ( LTdz)

Rembates pagasta radošā grupiņa izsaka visdziļāko līdzjūtību 
Rembates pasākumu organizatorei, pavadot tēti pēdējā gaitā.

Smilšu kalnā zem dzīvības priedēm
Nu darbi, rūpes un vasaras dus.
  (M. Lozberga)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei Lienei Lazdiņai, 
tēvu mūžībā aizvadot.

Ķeguma novada pašvaldības kolektīvs

25. augustā luterāņu kapusvētki:
    Tomes kapos plkst. 14:00. 
Berkavas kapos plkst. 16:00.

Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas stadionā:
Pieteikšanās sacensībām no 
plkst. 10:00 – 10:45
Spēļu atklāšana plkst. 11:00
Programmā:
1. Vieglatlētikas disciplīnas – 
bērniem līdz 12 gadiem un pie-
augušajiem;
2. Universālās komandas sa-
censības „Universālā komanda 
2018” (ielu basketbols (3:3) + 
volejbols (2:2) + futbols (3:3) 
+ 4x100 stafete (4 dalībnieki)). 
Komandas sastāvs – 4 dalībnie-
ki. Dalības maksa – 20 EUR.
3. Dažādi individuālie sporta 
veidi.
Pusdienās sporta dienas īpašā 
zupa.
Ķeguma pludmalē:
No plkst. 10:00 – 19:00 būs 
iespēja izvizināties ar ozolko-
ka vikinga kuģi “UXKULL”. 
Maksa par braucienu – 3 EUR.
No plkst. 13:00 – 16:00 SUP 
dēļu treniņu izbraucieni.
No plkst.16:00 – 16:30 pieteik-
šanās “SUP tautas klases”sa-
censībām.
Plkst. 17:00 “SUP sacensības – 
tautas klase” sieviešu, vīriešu 

un bērnu kategorijās.
SUP dēļu aktivitātes - PAR 
BRĪVU.

SIMTGADES 
ZAĻUMBALLES 
PASĀKUMI ĶEGUMĀ!
Ķeguma Dienas centra teri-
torijā 
plkst. 18:00 Danči kopā ar Ķe-
guma Brīvajiem danču muzi-
kantiem
Ķeguma parkā (pretī Tautas 
nama)
plkst. 22:00 Ķeguma pilsētas 
sporta spēļu 2018 „Daugavas 
spēks ir mūsos” svinīgā dalīb-
nieku apbalvošana.
Dāvanu kartes 100 EUR vērtī-
bā izloze. Loterijā piedalās ti-
kai sporta dienas dalībnieki.
Balle kopā ar grupu un DJ 
Anss.
Balles laikā darbosies izbrau-
kuma kafejnīca.

Atrodoties pasākuma norises 
vietās, jūs dodat piekrišanu 
jūs filmēt, fotografēt un ie-
rakstīt skaņu, un izmantot 
iegūto materiālu konkrētā 
pasākuma atspoguļošanai 
publiskā telpā!

11. augustā
 „Ķeguma pilsētas sporta spēles” 2018 
„Daugavas spēks ir mūsos”

11. augustā Ķeguma pilsētas 
sporta spēļu 2018 “Dauga-
vas spēks ir mūsos”  ietvaros 
no plkst. 10 līdz 19 Ķeguma 
pludmalē būs iespēja izvizi-
nāties ar ozolkoka vikinga 
kuģi “Üxküll”

Būs iespēja apskatīt un ap-
taustīt vikingu ieročus. Maksa 
par braucienu 3,00 eur. 

Autentiski būvēts ozolko-
ka vikingu kuģis “Üxküll” ir 
samazināta kopija “Gokstada” 
kuģim, kas atrasts Norvēģijā 
un ir apskatāms muzejā Oslo. 
Kuģis būvēts trīs gadus Ve-
cumnieku pagastā klubā “Bal-
tic Snakes”. Projekta kopējās 
izmaksas 30 000 EUR. Sevišķi 
iecienīts izbraucieniem, foto-
sesijām jaunlaulātiem pāriem. 

Piedalās dažādos publiskos, 
privātos pasākumos. Piedalījies 
festivālos Mežotnē, Kuršu kāpā 
(Lietuvā), Rīgas pilsētas svēt-
kos, Carnikavas nēģu svētkos. 
Filmēts “Nameja gredzens”, 
grupas “VARANGNORD” vi-
deoklipos. 2016.gada februārī 
saņēmis balvu “Ikšķiles novada 
tēla popularizētājs”.  

Tehniskie dati: garums - 9 
metri, platums - 2.2 metri, bor-
ta augstums virs ūdens - 0.6 
metri, masts -6.2 metri, bura - 
14 m2. Ietilpība braukšanai ar 
buru - 10 cilvēki, ar airiem - 14 
cilvēki. Maksimālais ātrums 10 
mezgli (18.5 km/h). Var tikt ap-
rīkots ar piekaramo 8 zirgspēku 
benzīna motoru. 

Iespēja izvizināties ar ozolkoka 
vikingu kuģi “Üxküll”

Ķeguma novada pensionāru biedrība informē:
21. augustā ekskursija uz Alūksni. 19. septembrī ekskursija uz 
Kurzemes jūrmalu. Lūdzam savlaicīgi pieteikties un veikt iemak-
sas! Informācija pa tālr.: 26708424

Dusi saldi, mīļo tētiņ,
Mūža miegs lai tev ir salds.
Auklēs tevi rasas rīti,
Ziedi klās un sniedziņš balts.   (A. Krūklis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Rembates pasākumu organiza-
torei un tuviniekiem, tēti, vectētiņu aizsaulē aizvadot.

Rembates Dāmu vokālaisansamblis “Vīgriezes”
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21.jūlijā notikušas ikgadē-
jās Rembates sporta spēles 
2018. Šoreiz tajās spēkiem 
mērojās vairāk kā 100 da-
lībnieku. Futbolā sacentās 
10 komandas, strītbolā – 10 
komandas, bet pludmales 
volejbolā - 18 komandas.

Sporta spēļu dalībnieki 
savu izveicību rādīja arī pie-
cās individuālajās disciplīnās 
– dārzabolā, šautriņu meša-
nā, basketbola soda metienos, 
futbola soda sitienos un svara 
bumbu celšanā.

Kā informē sporta spēļu 
organizators Edgars Siliņš, 
basketbola soda metienos 
3.vietu izcīnīja Aigars Lie-
piņš, 2.vietu – Aigars Delvers, 
bet 1.vietu – Igors Ushopovs. 
Dārzabolā 3.vieta – Danielam 
Krūzem, 2.vieta – Dainim 
Lindem, bet 1.vieta – Vladis-
lavam Kozlovskim. Šautriņu 
mešanā 3.vieta – Dzintaram 
Borozinskim, 2.vieta – Di-
dzim Grieznim, bet 1.vieta 
– Aigaram Delverim. Fubola 
soda sitienos balvu saņēma 
komanda “Būve R”. Sva-
ra bumbu celšanā 3.vietu 
savā vecuma grupā izcīnī-
ja Kaspars Lubgāns, Andris 
Žvagins un Agrita Nauriņa, 
2.vietu – Roberts Glozders, 
Rinalds Darģevičus, Ervīns 
Torsters, Loreta Lazdiņa, Alī-
na Beļakova, savukārt 1.vietu 
– Rauls Vīksniņš, Gita Vītola, 
Nauris Ivanovs, Ainis Veļiks, 
Juris Pivors, Sniedze Žvagina 
un Mirdza Aizsilniece. 

Futbolā 3.vietu izcīnīja 
komanda “Šito komandu” 
(Valdis Vaisjuns, Jānis Plēcis, 
Agnis Smilganovičs, Augusts 
Indriksons, Kristaps Kļaviņš, 
Sandis Sekste un Kristaps 
Strups), 2.vietu – komanda 
“Būve R” (Juris Bugra, Jānis 
Senkāns, Ruslans Ivanovs, Jā-
nis Zemzāle, Raimonds Zem-

zāle, Mārcis Bērziņš, Rihards 
Aleksejevs un Kaspars Cir-
cāns), bet 1.vietu – komanda 
“Kāda starpība” (Aivis Joni-
kāns, Miks Bērziņš, Matīss 
Bērziņš, Edgars Dārznieks, 
Igors Ushopovs, Kristaps 
Deksnis, Andris Viļums un 
Sandijs Beķeris).

Strītbolā 3.vietu izcīnīja 
komanda “Zemo plauktu ka-
raļi” (Aigars Liepiņš, Kaspars 
Mudelis, Dainis Eižvertiņš), 
2.vietu – komanda “Remba-
tes metāls” (Mārtiņs Zarāns, 
Toms Vaišļa, Ervīns Torsters), 
bet 1.vietu – komanda “Putni” 
(Aigars Delvers, Vladislavs 
Kozlovskis, Elvijs Ermanovs- 
kis).

Pludmales volejbolā 3.vie-
tu izcīnīja “Būve R” (Mār-
cis Bērziņš, Jānis Zemzāle), 
2.vietu – Utubungas (Jurģis 
Birznieks, Raivis Šaraks), bet 
1.vietu – “Putni” (Mārtiņš un 
Ronalds Strausi).

Komandu kopvērtējumā 
3.vietu izcīnīja “Rembates 
metāls”, 2.vietu – “Būve R”, 
bet 1.vietu – “Putni”.

Sacensību rīkošanu at-
balstīja Ķeguma novada paš-
valdība, zemnieku saimniecī-
ba “Zarumi”, darba apģērbu 
šūšanas ražotne “Vētras - 2”, 
SIA “Burtnieks-A”, SIA “At-
vars”, SIA “Rubeņi”, SIA 
“VK BŪVE” un peintbola 
parks “PIF PAF”.

Šogad projekta ietvaros 
notika arī bērnu sporta dienas 
pasākumi. Naura Neimaņa 
vadībā Rembates apkārtnē 
notika bērnu orientēšanās sa-
censības, bet Kaspara Dumpja 
vadībā varēja uzzināt vairāk 
par āra trenažieru izmantoša-
nu. Visi sacensību dalībnieki 
piedalījās izlosē sporta inven-
tāra iegādei 100 eiro vērtībā, 
bet noslēgumā notika balle.
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