
17.novembrī Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolā aizvadīts 
Latvijas Republikas Prokla-
mēšanas 101.gadadienai veltīts 
koncerts.

Svētki iesākās ar Latvijas valsts 
himnu, Ķeguma jauktā kora 
“Lins” izpildījumā, kam sekoja 
Ķeguma novada domes priekš-
sēdētāja Raivja Ūzula uzruna: 
“Šovakar vēlos jums katram teikt 
paldies par darbu, ko jūs veicat 
ikdienā, jo nav mazu vai lielu 
darbu. Katrs darbs ir svarīgs, ja 
to veic atbildīgi un ar mīlestību 
pret savu valsti,” sacīja R.Ūzuls. 
“Ir svarīgi atcerēties, ka mēs katrs 
esam daļa no Latvijas. Ar savām 
domām, sapņiem un darbiem mēs 
veidojam mūsu valsti – mūsu Lat-
viju.”

Valsts svētku koncertā uzstā-
jās Ķeguma amatiermākslas ko-
lektīvi - Ķeguma jauktais koris 
“Lins” (diriģente Maira Līduma), 
Ķeguma Komercnovirziena vi-
dusskolas zēnu koris “Ziķeri” (di-
riģente Marija Sprukule), solistes 
Astra Ruņģe un Loreta Lazdiņa, 
VPII “Gaismiņa” dejotāji (vadī-
tāja Daiga Sosnare), vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “Kadiķis” 
(vadītājs Juris Čakans), dāmu 
deju kopa “Rasa” (vadītāja Mir-
dza Dzerkale), senioru deju ko-
lektīvs “Ķegums” (vadītājs Ju-
ris Driksna). Katrs kolektīvs un 
solists iepriecināja klātesošos ar 
savu sirsnību un aizrautību. Pasā-
kumu vadīja Uģis Joksts.

Svētku koncertā tika pasniegti 
pašvaldības apbalvoji – divi atzi-
nības raksti un apbalvojums “Ķe-
guma novada lepnums 2019”.

Par aktivitāti sabiedriskajā 
dzīvē ar atzinības rakstu tika ap-
balvota Ilze Kantore. Par Ilzi Ka-
notri pieteicēji raksta: “Ķegumā 
Ilze ieradās no savas iepriekšējās 
darba vietas – Rīgas Volejbola 
skolas, kurā strādāja par direkto-
ri.  Viņa ir bijusi Ķeguma novada 
pensionāru biedrības vadītāja, ta-
gad valdes locekle. Aktīvi pieda-
lās valdes darba organizēšanā un 
pasākumu vadīšanā. Viņa palīdz 
uzturēt draudzības kontaktus ar 
kaimiņu pensionāru biedrībām un 
atrod jaunas draugu organizācijas 
ar ko draudzēties, gūt pieredzi 
un mācīties. Ilze Kantore izstrā-
dājusi vairākus projektus radoši 
izglītojošiem pasākumiem un to 
izpildes gaitā, organizējusi lekci-
jas par veselības tēmām, noorga-

nizēja veselības vingrojumu kur-
su, kas dalībniecēm deva stimulu 
un viņas turpina darboties, kaut 
projekts beidzies. Viņa paveica 
lielu organizatorisku darbu, vācot 
materiālus un receptes brošūras 
“Novada garšas” sagatavošanā un 
izdošanā. Ilze ir ieinteresējusies 
tūrisma attīstībā un tā veicināšanā 
Ķeguma novadā, interesējas par 
tūrisma objektiem un pašmācī-
bas ceļā apgūst gides darba gai-
tas. Dzied ansamblī “Kvēlziedi”. 
Piedalās biedrības “Ķeguma sau-
lespuķes” darbībā, ienesot jaunas 
idejas un veicinot biedrības darbī-
bu. Ilze piedalās Latvijas Sporta 
veterānu spēlēs un palīdz organi-
zēt komandu novadu sacensībām 
ar draugu sporta biedrībām. Ilze 
Kantore ar savu sabiedriski ak-
tīvo darbību popularizē Ķeguma 
novadu  pāri novada robežām.”

Otrs atzinības raksts par ie-
guldījumu novada kultūras dzīvē 
tika pasniegts Rembates Tautas 
nama vadītājai Lienei Lazdiņai, 
kuras plašajā izvirzīšanas vēstu-
lē bija rakstīts: “Pateicoties vi-
ņas iniciatīvai, Ķeguma novads 

var lepoties ar kultūrvēsturisko 
vērtību mantojuma saglabāša-
nu un popularizēšanu. Rembatē 
tiek organizēti visdažādākie pa-
sākumi, pēc kuriem Rembates 
vārds vēl ilgi atskan dažādos 
novados. Liene vienmēr savu 
iespēju robežās atbalsta nova-
da sportistus. Rembates Tautas 
namā atrod vietu ne tikai kultūra, 
bet arī sociālais darbs – ar Lie-
nes atbalstu tiek nodotas drēbes 
mazturīgajām ģimenēm, vienmēr 
atrodas kāds uzmundrinošs vārds 
cilvēkiem, kuri nonākuši grūtī-
bās. Jau gadu ne tikai Rembate, 
bet arī Ķeguma pilsēta var izjust 
viņas darbaspēju lielo iespaidu. 
Ķeguma vārds šogad izskanēja 
plaši, jo “tik skaisti un izdevu-
šies novada svētki vēl nebija pie-
redzēti”. Ne tikai Liene ir mūsu 
lepnums, bet arī viņas ģimene, jo 
visi kopā viņi iedvesmo apkārtē-
jos būt labākiem, stiprākiem un 
saliedētākiem. Varam viennozī-
mīgi apgalvot, ka Rembate bez 
Lienes nebūtu tāda, kāda tā ir!”

Turpinājums 4.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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BEZMAKSAS

Labdarības izsolē 
kopā saziedots 

371 eiro!
 2.lpp. u

Tradicionālais
skrējiens “Rembates 

aplis”
4.lpp. u

Zemessardze –
ieguvums sev un

sabiedrībai
5.lpp. u

Svin Latvijas Republikas Proklamēšanas 
101.gadadienu

No kreisās: R.Ūzuls, L.Lazdiņa, I.Cīrule un I.Kantore.

Svētku noskaņu kāpina Ķeguma jauktais koris “Lins”.

Šis ir laiks, kad gaismas loki liecas,
Ap sveču mirdzumu un sirdi dedz,
Vien mazliet pretī jāpasniedzas,
Lai labestību mūsu sirdis redz.

Lai sniegoti gaiši, cerībām un pārdrošiem sapņiem 
piepildīti Ziemassvētki! Lai mūsos mājo un valda 
labestība, un spēks īstenot visas ieceres!
Lai Jaunais gads bagāts ar labiem darbiem, gaišiem 
vārdiem un patiesu laimi! 

Raivis Ūzuls, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

1.decembra vakarā Ķegumā 
un Rembatē tika iedegtas lam-
piņas Ziemassvētku eglītēs.

Pilsētas eglīte iemirdzējas Ad- 
venta pirmās svētdienas saulrie-
tā, kad sniegs bija pārklājis zemi 
un visapkārt valdīja klusums un 
miers. Teju astoņus metrus aug-
stajai eglei šogad mirdzēt palī-
dzēja divi Ziemassvētku vecīša 
rūķu palīgi. Kopā ar bērniem 
viņi devās rotaļās, vingroja un 
dziedāja. Līdz ko aiz apvāršņa 
paslēpās pēdējie saules stari, rūķi 
kopā ar bērniem lika eglītes lam-
piņām iedegties spoži jo spoži!

Eglīte tapa pateicoties Rem-
bates zemniekiem, kuri ļāva 
attīrīt grāvjus un elektrolīnijas 
no nedrošajām eglītēm. Paldies 
medniekam Andrim Zadaus ar 
kundzi Ināru un Lilitai Loss! 
Paldies SIA “ Ķeguma Stars” un 
Imantam Birzulim par palīdzību 
eglītes dekorēšānā!

Pēc lampiņu iedegšanas visi 
varēja doties uz Ķeguma Tautas 
namu, kur bija iespēja baudīt sil-
tu tēju, mieloties ar piparkūkām 
un iepirkties svētku tirdziņā. Šo-
gad gan apmeklētāju, gan tirgo-
tāju interese bija ļoti liela - varēja 
iegādāties karstvīnu, piparkūkas, 

mājas zefīriņus, adījumus, koka 
izstrādājumus un daudz, daudz 
ko citu.

Adventa pirmajā svētdienā 
lampiņas iemirdzējās arī Remba-
tes pagasta eglītē. Svētdienas va-
karā Rembatē, kuru jau otro gadu 
rotā mazā Ķeguma eglītes māsa, 
viesojās “rūķi no Ziemeļpo-
la”. Ar rūķiem bērni un vecāki 
smējās, našķojās ar saldumiem 
un visi kopā iededza gaismiņas 
pagasta eglītē. Rembates eglīte 
mirdzēja tik spoži, ka svētku sa-
jūta ienāca pat vistālākajā mājā! 

Par Rembates pagasta eglīti 
sakām lielu paldies zemniekiem 
un Aigaram Melnbārdim, kurš 
palīdzēja tapt skaistajai eglītei!

Svētku noskaņu Rembates 
Tautas namā radīja vokāli instru-
metālais ansamblis “Velkam!” un 
solistes Astra Ruņģe un Loreta 
Lazdiņa. Kārļa Paukštes vadībā, 
sirsnīgās Ziemassvētku dziesmās 
noslēdzās Adventa laika pirmās 
svētdienas vakars.

Vislielākais paldies par abu 
eglīšu dekorēšanu, gādāšanu un 
uzraudzīšanu Ķeguma Tautas 
nama vadītājai Lienei Lazdiņai, 
kura rūpējas, lai mūsu novadā 
svētku laikā vienmēr sirdīs val-
dītu siltums un prieks!

Ķeguma novadā iemirdzas 
Ziemassvētku eglītes

Ķeguma parkā mirdz krāšņa eglīte.
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7.novembrī, teritorijā aiz Ķegu-
ma kapiem atklāta jauna atpū-
tas vieta - lapene. 

Šogad AS “Latvijas Valsts meži” 
pārstāvji kopā ar Ķeguma nova-
da domi, Ķeguma novada pen-
sionāru biedrību, Latvijas kalnu 
riteņbraukšanas attīstības centru, 
Starptautisko soroptimistu klubu 
“Ogre – Ķegums” un Ķeguma 
novada orientēšanās sporta sek-
ciju, pārrunāja teritorijas labākos 
apsaimniekošanas variantus un 
izveidoja plānu par nepieciešama-
jām rīcībām gan no pašvaldības 
puses, gan no AS “Latvijas Valsts 
meži”. Šogad, pateicoties AS 
“Latvijas Valsts meži” aktivitātei, 
jau ir izveidoti tiltiņi, kas ir gar pa-
staigu takām un MTB trasēm.

Kopā ar Ķeguma novada paš-
valdības domes priekšsēdētāju 
Raivi Ūzulu, Ķeguma novada 
pensionāru biedrības valdes locek-
li Hariju Jaunzemu, AS “Latvijas 
Valsts meži” Meža apsaimnieko-
šanas plānošanas vadītāju Jāni Be-
licki un AS “Latvijas valsts meži” 
Vidusdaugavas mežsaimniecības 
Ogres iecirkņa vadītāju Jāni Grīsli 
tika atklāta “Latvijas Valsts mežu” 
veidotā atpūtas vieta nūjotājiem, 
gājējiem un Ķeguma novada ie-
dzīvotājiem. Kā atzina AS “Latvi-
jas Valsts meži” pārstāvji, ir pado-
māts arī par cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām un jaunajām māmi-
ņām ar ratiem, jo šai lapenei pie-
kļūt un baudīt meža apkārtni var 
ikviens. R.Ūzuls: “Esmu patiesi 
gandarīts par paveikto darbu. Liels 

paldies AS “Latvijas Valsts meži” 
un visiem iesaistītajiem! Teritori-
jas labiekārtošana ir tikai sākums, 
jo šo teritoriju turpināsim attīstīt”.

Kopā ar pašvaldības domes 
priekšsēdētāju tika pārrunāti arī 
tālākie plāni – uzturēšanas darbi, 
apkārtnes sakopšana un piemē-
rošana pārgājieniem, informatīvā 
stenda uzlikšana un plānotie pa-
sākumi. Kā stāstīja H.Jaunzems, 
nūjotāji Ziemassvētku pasākumu 
noteikti svinēs šajā atpūtas vietā.

AS “Latvijas Valsts meži” pār-
stāvji informē, ka šajā ziemā, pēc 
sala iestāšanās, notiks arī saimnie-
ciskā darbība meža teritorijā, kurā 
tiks veikti kopšanas un sanitārcir-
tas darbi. Meža teritorijā, kas ir 
tuvāk “Zelta Zirga” motortrasei, 
darbi tiks veikti dienas gaišajā lai-
kā.

AS „Latvijas Valsts meži” dar-
bības mērķis ir nodrošināt valstij 
piederošās zemes 1,63 miljonu 
hektāru platībā (tai skaitā 1,60 
miljonu hektāru meža zemes) ilgt-
spējīgu un atbildīgu apsaimnieko-
šanu.

LVM meža apsaimniekošanas 
plānošana balstās uz plašas un pa-
stāvīgi veiktas meža resursu un vi-
des vērtību inventarizācijās iegūto 
informāciju, to analīzi un apsaim-
niekošanu ilgtermiņā.

NOVADĀ

Ķeguma novada dome 
novembrī

Piešķīra goda titulu „ĶE-
GUMA NOVADA LEPNUMS 
2019” un naudas balvu Inesei 
Cīrulei, Ķeguma novada domes 
Atzinības rakstus un naudas 
balvas Lienei Lazdiņai un Ilzei 
Kantorei.

Apstiprināja saistošos notei-
kumus “Par aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanu 
Ķeguma novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā”, “Grozī-
jumi saistošajos noteikumos „Par 
Ķeguma novada pašvaldības bu-
džetu 2019.gadam””, nolikumu 
“Par mājražotāju, amatnieku un 
zemnieku tirdziņu rīkošanu”, 
Ķeguma novada bibliotēkas no-
likumu.

Noteica, ka ir atļauts iegādā-
ties un tirgot preces (suvenīrus) 
Ķeguma novada sešās publiski 
pieejamās ēkās: 

Ķeguma novada pašvaldības 
administrācijas ēkā, Lāčplēša 
ielā 1, Ķegums, Ķeguma novads;

Ķeguma Dienas centrā, Lie-
pu alejā 1B, Ķegums, Ķeguma 
novads;

Ķeguma novada bibliotēkā,  
Skolas ielā 6, Ķegums, Ķeguma 
novads;

Ķeguma novada muzejā, 
Tomes pagasts, Ķeguma novads;

Rembates VPVKAC (Valsts 
un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs), Lielvārdes 
iela 3, Rembate, Rembates pa-
gasts, Ķeguma novads;

Birzgales muzejā “Rūķi”, 
Parka iela 2, Birzgale, Ķeguma 
novads.”

Izdarīja grozījumus Ķeguma 
novada domes 2019.gada 17.jū-
lija lēmumā Nr.KND1-3/19/242 
(protokols Nr.14,4.§)  “Par EL-
FLA projekta “Lauku grants ceļu 
pārbūve uzņēmējdarbības attīs-
tībai Ķeguma novadā” īstenoša-
nu”, izsakot lēmuma 1., 2., 5., 
6.punktu šādā redakcijā:

“1.Pieteikties Valsts un Ei-
ropas Savienības atbalstam pa-
sākumā “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvi-

dos” atklātu projektu iesniegumu 
konkursu veidā” ar ELFLA pro-
jekta iesniegumu “Lauku grants 
ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai Ķeguma novadā” par 
kopējo summu 630196,08 eiro 
(seši simti trīsdesmit tūksto-
ši viens simts deviņdesmit seši 
eiro 8 centi) apmērā un iesniegt 
projekta iesniegumu finansējuma 
saņemšanai Lauku atbalsta die-
nesta Lielrīgas reģionālajā lauk-
saimniecības pārvaldē. 

2.Nodrošināt projekta īste-
nošanai Ķeguma novada pašval-
dības budžeta līdzfinansējumu 
10% apmērā no projekta attie-
cināmajām izmaksām 62 222,22  
eiro (sešdesmit divi tūkstoši divi 
simti divdesmit divi eiro 22 cen-
ti) apmērā, kā arī papildus no-
drošināt pašvaldības līdzfinansē-
jumu projekta neattiecināmajām 
izmaksām 7973,86 eiro (septiņi 
tūkstoši deviņi simti septiņdes-
mit trīs eiro 86 centi) apmērā.

5.Ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē 2020.gadā projekta “Lauku 
grants ceļu pārbūve uzņēmējdar-
bības attīstībai Ķeguma novadā” 
īstenošanai par kopējo summu 
510222,00 eiro (pieci simti des-
mit tūkstoši divi simti divdesmit 
divi eiro 00 centi).

6.Lūgt aizņēmuma summas 
atmaksas periodu noteikt 10 
(desmit) gadus uz Valsts Kases 
noteiktajiem procentiem. [..]”

Noteica vienistabas dzīvok-
lim Nr.5, kopējā platība 29,3 
kv.m, kas atrodas nekustamā īpa-
šuma “Skola”, Rembates pagas-
tā, Ķeguma novadā, būvē “Sen-
liepas”, speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas statusu.

Nolēma slēgt līgumu ar Sa-
biedrību ar ierobežotu atbildību 
„Liepavoti R.E.” par Ķeguma 
novada pašvaldības ceļu un ielu 
uzturēšanas darbiem 2019./2020.
gada ziemas periodā.

Ievēlēja Ķeguma novada do-
mes finanšu komitejā Ķeguma 
novada domes deputātu Jāni Si-
liņu.

Atklāta jauna atpūtas vieta

Pabeigta autoceļa posma pārbūve
Pabeigti pārbūves darbi auto-
ceļa Bauska–Aizkraukle (P87) 
posmā no Tambovičiem līdz 
Jaunjelgavai (61,20.-63,36. km) 
Ķeguma un Jaunjelgavas nova-
dos. Satiksmes ierobežojumu 
posmā vairs nav.

Ceļam šajā posmā ir nojaukta 
vecā konstrukcija un līdz pat pa-
matiem izbūvēta jauna, ieklātas 
divas asfalta kārtas un ceļa nogā-
zē nostiprināti Daugavas krasti. 
Darbu laikā kopš maija vidus sa-
tiksme būvobjektā bija slēgta un 
novirzīta uz apbraucamo ceļu pa 
VAS Latvijas valsts meži ceļiem 
un pa Jaunjelgavas pašvaldības 
ielām.

Būvdarbus posmā veica SIA 
“Via” par līgumcenu 3,468 mil-
joni eiro (ar PVN), ko 85 pro-
centu apmērā līdzfinansē ERAF. 
Būvprojektu izstrādāja SIA“Po-

lyroad” par līgumcenu 16 347 
eiro (ar PVN).

Informācija un foto no Latvijas 
Valsts ceļu mājaslapas

Ķeguma Tautas namā notikusi “Lielā rudens izsole”
Kā ierasts, Starptautiskais soroptimistu klubs 
“Ogre – Ķegums” divas reizes gadā rīko lab-
darības izsoles. Šogad jau iepriekš bija skaidrs 
ziedošanas mērķis – par iegūtajiem līdzekļiem 
tiks sarūpētas Ziemassvētku dāvaniņas sociālās 
aprūpes centra “Senliepas” iemītniekiem. Šim 
mērķim šogad pievienojās arī VPII “Gaismi-
ņas” audzēkņi, uzzīmējot skaistas svētku kar-
tiņas.

Lielajā rudens izsolē netrūka mantu, ko cilvēki bija 
ziedojuši – atnesti tika dažāda trauki, bija pat dizai-
neru veidoti priekšmeti, sadzīves lietas bija pieeja-
mas plašā klāstā, bija iespēja iegādāties telpaugus, 
lietussargus, bērniem noderīgas lietas, dizaina ele-

mentus mājoklim, rotaslietas, televizoru, klavieres 
un pat antīku šujmašīnu. Šogad iedzīvotāji bija at-
nesuši arī lietas, kas tiks nodotas tieši SAC “Sen-
liepas” iemītniekiem.

Izsolē kopā saziedots 371 eiro! Jau 13.novem-
brī Starptautiskā soroptimistu kluba “Ogre – Ķe-
gums” dalībnieces devās uz SAC “Senliepas”, lai 
aprunātos ar senioriem un noskaidrotu viņu Zie-
massvētku vēlmes.

Paldies ikvienam, kurš piedalījās izsolē un ar 
savu ziedojumu svētkos iepriecinās kādu senioru. 
Paldies arī SIA “O Bodnīca” par dāvanu karti un 
Zanei Paeglei par saldumiem, kas tika izlozēti iz-
soles noslēgumā! Izsolē kopā saziedots 371 eiro!
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27.novembrī Ķeguma dienas 
centrā veiksmīgi noslēdzās 
Dārza dizaina kursi iesācējiem. 

Pasniedzējas Ināras Karlapas 
vadībā, dalībnieces divarpus mē-
nešu garumā, no septembra līdz 
novembrim, apguva kursu šādās 
tēmās: „Dārzu mākslas pamatli-
cēji Latvijā. Dārzu stili.”, „Dārza 
plānošana, ierīkošana un zonē-
jums.”, „Kompozīcija dārzā.”, 
„Zāliens. Augsne un tās tipi. 
Mulča un komposts.”, „Kokaugi, 
to vainagu formas un ziedēšanas 
laiki.”, „Dzīvžogi.”, „Ziemcie-
tes. Pavasarī un vasarā ziedošās 
ziemcietes.”, „Rudenī ziedošās 
ziemcietes. Graudzāles. Divga-
dīgās puķes.”, „Vasaras puķes. 
Rozes.”, „Augu kompozīcijas 
dobēs.”.  Pavisam kopā novadī-
tas 11 lekcijas, kuru ietvaros no-
tika arī praktiskā nodarbība. Tās 
laikā dalībnieces īstenoja savu 
vīziju par kādu no pašvaldības 
publiskajām vietām, kurā nepie-

ciešama apzaļumošana, dobju 
ierīkošana. Dalībnieču izveido-
tie darbiņi ir apskatāmi Ķeguma 
dienas centrā. 

Neformālā gaisotnē dalībnie-
cēm tika izsniegtas arī pieaugušo 
neformālās izglītības apliecības 
par kursu apguvi.

Dārza dizaina kursi iesācē-
jiem tapa pateicoties Ķeguma 

novada pašvaldības iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursam, kurus realizēja bied-
rība Starptautiskais Soroptimistu 
klubs “Ogre-Ķegums” biedres. 
Biedrības biedres pateicas dalīb-
niecēm par izrādīto interesi un 
iesaistīšanos šāda veida kursu 
apguvē!

SABIEDRĪBA

POP grupa “Sienāži” 
ielūdz uz izrādi Tīnūžos

Novada pensionāri iepazīst
Galvaspilsētu

Īstenots iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
projekts “Dārza dizaini kursi iesācējiem”

Ķeguma Tautas nama POP 
grupa “Sienāži” ielūdz visus 
novadniekus apmeklēt koncer-
tuzvedumu “Spīdi, saulīt, spī-
di!”, kura pirmizrāde notiks 
Tīnūžu Tautas namā, 7.decem-
brī, pulksten 16.00.

Tas ir vēl nebijis pārnovadu sa-
darbības projekts, kurā Ķegu-
ma novadu pārstāv POP grupa 
“Sienāži”, bet Ikšķiles novadu 
– Tīnūžu Tautas nama bērnu 
deju kolektīvs “Upīte”. Koncert- 
uzveduma pamatā ir 14 autor-
dziesmas, ko radījis POP gru-
pas “Snienāži” mākslinieciskais 
vadītājs, komponists Modris 
Krūmiņš (viņš ir arī Ķeguma 
novada himnas autors), izman-
tojot latviešu tautas dziesmu 
vārdus – Saules dainas. Speciāli 
šim projektam 6 dziesmām ir 
iestudētas jaunrades dejas, ku-
rām horeogrāfiju veidoja Tīnūžu 
Tautas nama bērnu deju kolektī-
va “Upīte” vadītāji Lita Grase un 
Didzis Apsītis, dziesmas un de-
jas caurvij režisora Reiņa Vējiņa 
teksts. Izrāde veidota kā unikāls 
priekšnesums, kuru var demons-
trēt visā Latvijā. Koncertuzvedu-
ma tematika ir universāla – tā ir 
Saules dainu un cilvēka dzīves 
rituma atainojums, līdz ar to arī 
laika ziņā koncertuzvedums nav 
ierobežots, tas ir piemērots jeb-

kuriem latviešu gadskārtu vai 
Latvijas valsts svētkiem.

Darbu pie šī projekta POP 
grupas “Sienāži” vecākās un vi-
dējās grupas bērni uzsāka jau 
maijā, turpināja visu vasaru un 
rudeni kolektīva mākslinieciskās 
vadītājas Sarmītes Viļumas va-
dībā. Tāpat arī dejas tika radītas 
vasarā un iestudētas visu rude-
ni. Pateicoties Ķeguma novada 
domes finansiālam atbalstam, 
POP grupa “Sienāži” koncertuz-
veduma dziesmas ir iedziedājuši 
Latvijas Radio skaņu ierakstu 
studijā, un šo koncertuzvedu-
mu būs iespēja iegādāties audio 
diskā. Plānots, ka 2020.gadā šo 
koncertuzvedumu būs iespēja 
noskatīties arī Ķegumā, par ko 
novada iedzīvotāji tiks informēti 
atsevišķi. 

Paldies visiem iesaistītajiem, 
jo īpaši M.Krūmiņam par skais-
tajām dziesmām, S.Viļumai par 
nesavtīgo darbu un pacietību, 
strādājot ar POP grupas “Sienāži” 
bērniem, horeogrāfiem I.Grasei 
un D.Apsītim par radošumu, vi-
siem bērniem par aizrautību un 
skanīgo dziedājumu un raito deju 
soli, Ķeguma novada pašvaldībai 
un Ikšķiles novada pašvaldībai 
par sapratni un atbalstu.

Nelda Sniedze

15.novembrī 44 Ķeguma nova-
da pensionāri devās ekskursijā 
uz Rīgu Latvijas 101.dzimša-
nas dienas patriotiskajās no-
skaņās. 

Mums bija iespēja apskatīt Brī-
vības pieminekli ne tikai no ār-
puses, bet iekļūt arī tā iekšpusē 
– Goda telpā, kur tikām ļoti laip-
ni uzņemti. Drosmīgākie uzkāpa 
arī piemineklī 126 pakāpienu 
augstumā un apskatīja Rīgu no 
augšas.
Akmeņi te runā nomirušo vietā.
Varoņstāstu stāsta sirmā granīt-
klints.
Stāsta – kā reiz krita, stāsta – kā 
reiz cieta,
Kā reiz… uzvarēja!
Mūsu tēvu ģints. 
Cepuri šai vietā noņem, 

Klausies sirdī, klausies dienā.
Vēro dzīvos akmeņus.
Akmens runā, kādu brīdi kluss,
Dievu lūdz.
  /Leonīds Breikšs/
(Šis dzejolis ir Goda telpā uz sie-
nas)

Pēc tam apskatījām Aiva-
zovska gleznu izstādi, Menlgalv-
ju namu, Doma baznīcu, kā arī 
pašu Vecrīgu. Daudz ko uzzinā-
jām par jūgendstila arhitektūru 
Rīgā.

Braucām mājās pozitīvi uz-
lādēti un lepni par mūsu skaisto 
Latviju. Arī mēs esam tās daļa 
ar saviem mazajiem un lielajiem 
darbiem, katrs savā vietā un laikā.

Dagnija Berķe
Ekskursijas organizatore 

Ķeguma novada pašvaldības 
iedzīvotāju iniciatīvas veicinā-
šanas projektu konkursa ietva-
ros tiek realizēti vairāki pro-
jekti, kurus iesniedza Ķeguma 
novada pensionāru biedrība:

• kursi Rīgā - papīra di-
zainā, darbā ar polimērmālu un 
apmācības darbam ar Sizzix 
spiešanas un griešanas mašī-

nu un trafaretiem (Līgums Nr. 
KNP3-12/19/30)

• Izgatavoti magnēti ar 
Ķeguma attēlu  (Līgums Nr. 
12/19/31), kuri tiek izmantoti kā 
prezentācijas priekšmeti.

• Līguma Nr. 12/19/29 
ietvaros jau notikušas 9 nodarbī-
bas papīra dizainā, polimērmāla 
veidošanā un Sizzix mašīnas ap-

gūšanā – Ķeguma Dienas centrā 
(1 nodarbība), radošajā darbnīcā 
(4 nodarbības), Ķeguma biblio-
tēkā (2 nodarbības) ar skolēniem  
un 2 nodarbības kopā ar Ikšķiles 
pensionāriem. 

Nodarbības turpinās un inte-
resentus gaidām radošajā darbnī-
cā piektdienās no pulksten 14.00.

 Dagnija Berķe

Ķeguma novada pensionāru biedrība īsteno projektus

Biedrībai “Tomes sieviešu 
klubs “Ābele”” 17.jūlijā svinē-
ja 10 gadu jubileju kopš bied-
rības dibināšanas.

Jubilejas dienā biedrības pārstā-
ves kopā ar Tomes iedzīvotājiem 
devās pieredzes apmaiņas brau-
cienā uz Raunu. Visa diena bija 
notikumiem, piedzīvojumiem un 
iespaidiem bagāta. Viesojāmies 
siera un makaronu ražotnē, kur 
saimnieko jauni un enerģiski cil-
vēki. Tur varējām ne tikai apska-
tīties un iepazīt ražošanas stiprās 
un vājās puses, uzzināt, kā top 
makaroni Latvijā, bet arī nogaršot 
dažādus makaronus un piedalīties 
makaronu gatavošanas meistar-
klasē. Mums ļoti patika iepazīties 
ar šiem jaunajiem cilvēkiem, kuri 

nevis brauc prom no Latvijas, bet 
paliek un nopietni strādā, gatavo 
savu produktu un reklamē to visā 
pasaulē.

Degustēt un piedalīties meis-
tarklasē varējām arī dārzeņu čip-
su ražotnē “Latnature”. Pavisam 
aizraujoši bija uzzināt daudz 
jauna par ķiploku audzēšanu un 
pārstrādi uzņēmumā “Latvijas 
ķiploks”, iepazīt dažādus viņu 
radītos produktus. Tur varējām 
ieturēt arī kārtīgu Viduslaiku 
maltīti: zupu, ķiploku saldējumu 
un ķiploku dzērienu. Interesanti, 
mīļi, mājīgi un garšīgi! 

Pēc kārtīgas maltītes apska-
tījām Raunas centrā Viduslaiku 
pili, Raunas Staburagu un de-
vāmies diezgan (fiziski un psi-
holoģiski) sarežģītā pastaigā pa 

Līču-Laņģu taku, kur mūs nesa-
gatavotas pārsteidza spēcīgs lie-
tus. Kaut arī diezgan izmirkušas 
un nogurušas, bet patiesi labā 
noskaņojumā atgriezāmies mā-
jās, bagātīgi smēlušās veiksmīgu 
cilvēku pieredzi. Rauna kā pilsēta 
bija ļoti sakopta un Raunas uzņē-
mēji ļoti pateicīgi savai pašval-
dībai par sniegto ieguldījumu un 
atbalstu vietējo ražojumu rekla-
mēšanai. Būs viela pārdomām par 
braucienu nākamgad.

Aktivitāte tika īstenota ar Ķe-
guma novada pašvaldības finan-
siālu atbalstu.

Tomes sieviešu klubs “Ābele”

Vasaras piedzīvojums Raunā

26.decembrī plkst. 14.00, 
Ķeguma Tautas namā,

aicina pensionārus uz Ziemassvētku pasākumu
“Lai Ziemassvētku prieks katrā sirdī dzimst…”.

Pieteikšanās obligāti līdz 16.decembrim 
Ķeguma novada pensionāru biedrībā

pirmdienās no 10.00 līdz 13.00  
vai pa telefonu: 26708424.

Dalības maksa 2 eiro, līdzi ņemot “groziņu”.
Ķeguma novada pensionāru biedrība

Ar rāmu klusumu šai brīdī zvaigznes runā,
Un netraucētā mierā it visi svētkus svin…

Daudz gaišu dienu izbaudīt,
labus darbus padarīt!
Klusus, mīļus  Ziemassvētkus!
Laimīgu, radošu Jauno gadu!
Ķeguma novada pensionāru biedrība
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VALSTS SVĒTKI

t Sākums 1.lpp Novada 
augstāko apbalvojumu Ķeguma 
novada domes priekšsēdētājs 
šogad pasniedza Inesei Cīrulei. 
Titula “Ķeguma novada lepnums 
2019” pieteikumā tika rakstīts: 
“Neskatoties, neraugoties uz to, 
ko viņa ikdienā paveic savā dar-
bā – Ķeguma novada bibliotēkas 
vadītājas amatā – viņa ir deju ko-
lektīva “Kadiķis” dvēsele, ilgus 
gadus esot kolektīva prezidente. 
Šogad deju kolektīvam tiks svi-
nēti 30 gadi un viņa ir vienīgā 
dejotāja, kura vēljoprojām dejo 
vidējās paaudzes deju kolektī-
vā “Kadiķis”, un ir stāvējusi pie 
kolektīva dzimšanas šūpuļa. Par 
dejotājiem viņa “krīt” un “ceļas”. 
Tautas tērpi noliktavā ir vienmēr 
cienīti un godpilni turēti, jo vi-
ņus uzmana Ineses vērīgā acs 
un mīlestība pret latviešu tautas 
rakstiem. Viņa ir izpētījusi, iz-
lasījusi kaudzēm grāmatu par 
pareizu tautas tērpu nēsāšanu. 
Inese Cīrule ir ne vien deju ko-
lektīva, ne vien tautas nama, bet 
visa Ķeguma dvēsele. Ar visu 
sirdi viņa ir ieaugusi novadā, ar 
visu sirdi viņa ceļas un krīt par 
saviem cilvēkiem, savu darbu, 
savu novadu.”

Pēc svētku koncerta, pasā-
kuma apmeklētājus gaidīja īpašs 
pārsteigums – svētku salūts un 
balle Ķeguma Tautas namā ar 
grupu “Lustīgais Blūmīzers”.

Īpašs paldies: svētku organi-
zatorei Lienei Lazdiņai, VPDK 
“Kadiķis” dejotājiem un kolek-

tīva vadītājam Jurim Čakanam, 
solistēm Astrai Ruņģei un Lore-
tai Lazdiņai, Aigaram Melnbār-
dim, pianistei Lienei Seržantei, 
buņģierim Marekam Alksnim, 
skaņotājam Bruno Grīnbergam 
un skaņotāju komandai – Arnol-
dam Eidam un Jānim Liepkal-
nam, Arvim Zārbergam, Ķeguma 
dienas centra kolektīvam, īpaši  –

Larisai Juknai, Ansim Jansonam, 
Jolantai Ermičai, Baibai Kūmi-
ņai, Agatei Vērītei, Ievai Vējo-
nei, Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas kolektīvam, ama-
tiermākslas kolektīviem, Ķegu-
ma novada pašvaldības policijai 
un katram, kurš piedalījās svētku 
organizēšanā.

Svin Latvijas Republikas Proklamēšanas 
101.gadadienu

Ķegumā noticis Lāčplēša dienas pasākums
11.novembrī par tradīciju vai-
rāku gadu garumā kļuvusi Ķe-
guma komercnovirziena vidus-
skolas iniciatīva – izlikt saules 
apli no simtiem svecīšu, kas tika 
īstenota arī šogad. Jau iesāko-
ties vakara aktivitātēm Ķeguma 
pilsēta mirdzēja svecīšu liesmās.
Svētku pasākums iesākās ar diev-
kalpojumu Ķeguma evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā. “Mūsu tau-
ta Brīvības cīņās apliecināja, ka 
1918.gadā iegūtais valstiskums 
tai ir ļoti svarīgs. Tika nosargāta 
brīvība pret milzīgi lielo pārspēku 
un daudz labāk apbruņoto kara-
spēku Bermonta vadībā. Ja rēķi-
na lidmašīnu vai bruņutehnikas 
vienību skaita ziņā, tad uzvarēt 
šādā cīņā bija bezcerīgi. Taču tas 
nav bezcerīgi, ja tu mīli savu val-
sti. Mīlestībā mēs varam vairāk. 
Daudz vairāk,” sacīja mācītājs 
Ingus Dāboliņš. Baznīcā, ar svēt-
ku programmu, uzstājās Ķeguma 
ģitārstudija.

Ķeguma Tautas namā ikviens 
varēja izgatavot krūšu lentīti, 
izdaiļot piespraudi Latvijas vai 
sirds formā, ko pielikt pie apģēr-
ba valsts svētkos. Paldies Ķegu-
ma pensionāru biedrības radošās 
darbnīcas dāmām Vijai Vollen-
bergai un Ingrīdai Freibergai, ku-
ras rūpējās, lai ikvienam izdotos 
izveidot skaistu un patriotisku 
piespraudi. Tautas nama zālē ap-

meklētāji varēja ieklausīties atmi-
ņu stāstos, kuros dalījās cilvēki, 
kuru tuvinieki piedalījās Brīvības 
cīņās.

Latvijas simtgades gadā tika 
aizsākta jauna tradīcija – lāpu gā-
jiens, kas norisinājās arī šogad. 
Zemessardzes 54. Inženiertehnis-
kā bataljona karavīru pavadībā 
gājienā devās Ķeguma novada 
domes priekšsēdētājs, pašvaldības 
darbinieki, ģimenes, bērni un ik-
viens, kurš vēlās piedalīties. Lat-
vijas valsts karogiem plīvot virs 
galvām un svecītēm liesmojot tika 
iziets saules aplis.

Lāpu gājiens noslēdzās Ķe-
guma parkā, kur pie Latvijas ka-
roga tika nolikt ziedi un ieturēts 

klusuma brīdis, godinot Brīvības 
cīņas kritušos karavīrus. Svētku 
runu teica Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājs Raivis Ūzuls: “Es 
vēlētos godināt ne tikai tos kara-
vīrus, kuri šajā svarīgajā cīņā zau-
dēja pašu dārgāko – dzīvību, bet 
arī tos karavīrus, kuri šobrīd dienē 
Nacionālajos bruņotajos spēkos, 
zemessardzē, jaunsardzē, jo viņi 
ir gatavi mūs aizstāvēt šeit un ta-
gad. Viņi ir mūsu spēka simbols. 
Un mēs visi kopā esam spēks, kas 
veido mūsu valsti, mūsu Latviju!”

Pasākuma noslēgumā Nacio-
nālo bruņoto spēku karavīri gaisā 
raidīja trīs zalves šāvienus, godi-
not kritušos karavīrus.

Kopā ar ķegumiešiem svētku gājienā dodas Zemessardzes 
54. Inženiertehniskā bataljona karavīri.

Dzied Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas zēnu koris 
“Ziķeri”.

Aizvadīts tradicionālais 
“Rembates aplis 2019”

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 101.gadadienā, jau 
tradicionāli notika skrējiens 
„Rembates aplis”. 
Arī šogad skrējiens iesākās 
valsts dzimšanas dienas rītā un 
pulcēja 190 skrējējus. Sacensību 
dalībnieki varēja izvēlēties vienu 
no divām distancēm un doties 
skrējiena Mazajā (3 km) vai Lie-
lajā (10,8 km) aplī. 

Pēc skrējiena sportistus iz-
klaidēja Gatis Kondrāts un Luīze 
Šlihta, izpildot aizraujošus vin-
grinājumus un uzdodot dažādus 
uzdevumus. Pēc veiktajām dis-
tancēm skrējēji varēja malkot 
siltu tēju un uzņem spēkus, ēdot 
karstu zupu. 

Absolūti labākos rezultātus 
vīriešu konkurencē uzrādīja:
10,8 km:

1. vieta – Kristaps Bērziņš,
2. vieta – Renārs Roze,
3. vieta – Jānis Mežiels.
3 km:
1. vieta – Renārs Indriksons,
2. vieta – Krišs Jānis Mežiels,
3. vieta – Edvīns Osis.
Savukārt labākos rezultātus 
sieviešu konkurencē uzrādīja:
10,8 km:
1. vieta – Gundega Heidingere,
2. vieta – Agita Kaļva,
3. vieta – Agnese Pastare.
3 km:
1. vieta – Līna Siliņa,
2. vieta – Indra Mackeviča,
3. vieta – Daiga Dābola.
Komandu kopvērtējumā par 
ātrākajām šogad kļuva:
1. vieta – komanda “Folkmaņi”,
2. vieta – komanda “Rembate”,
3. vieta – SK “Ozolnieki”.

Skatītājus priecē VPDK “Kadiķis”.

Birzgalē godina Brīvības 
cīņās kritušos

11.novembra vakarā Birzgalē 
tika iedegtas svecītes godinot 
Brīvības cīņās kritušos.
Pie Birzgales pagasta pārvaldes 
ēkas, Lāčplēša dienas vakarā, tika 

iedegtas sarkanbaltsarkans sve-
cītes, lai godinātu Brīvības cīņās 
kritušos karavīrus. Svecītes tika 
izvietotas bērzu lapu formā, attē-
lojot Birzgales pagasta ģerboni. 
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Zemessardzes 54.inženierteh-
niskais bataljons aicina Ķegu-
ma novada iedzīvotājus pie-
vienoties Zemessardzei, dodot 
ieguldījumu valsts aizsardzībā.

Kā norāda bataljona koman-
dieris, pulkvežleitnants Ainārs 
Rauza, tieši Ķegums tālajā 1991.
gadā bija šī bataljona pirmā štā-
ba atrašanās vieta, kas tikusi iz-
vēlēta, apzinoties Ķeguma HES 
stratēģisko nozīmi valsts, it īpaši 
galvaspilsētas aizsardzībā. Tā-
dēļ te toreiz izveidots 54.Ogres 
Zemessardzes bataljona pirmais 
štābs, ap kuru dažādās vietās dar-
bojās septiņas zemessargu rotas 
ar koordinācijas centru Ķegumā. 
Tikai vēlāk, 1993.gadā, bataljo-
na štābs tika pārvietots uz Ogri. 
Ķeguma HES stratēģiska nozīme 
ir arī šobrīd, tieši tādēļ tā aizsar-
dzība bija iekļauta arī šogad aiz-
vadīto militāro mācību “Zobens 
2019” uzdevumos. 

Zemessardze ir lielākā Na-
cionālo bruņoto spēku struktūra 
un valsts teritoriālās aizsardzī-
bas pamats. Tā Ķeguma novada 
iedzīvotājiem – gan vīriem, gan 
sievām – dod iespēju Latvijas 
pilsoņiem brīvprātīgi kalpot sa-
vai valstij, rūpējoties par tās dro-
šību un aizsardzību. Te būtiski 
saprast, ka zemessargs – tas nav 
tikai karavīrs ar ieroci rokās. Stā-
joties Zemessardzē, kandidātam 
anketā jānorāda sev vēlamais 
amats vai amatu grupa, kas ie-
spēju robežās tiks ņemta vērā 
zemessarga turpmākās karjeras 
laikā – gan plānojot atbilstošu 
apmācību, gan veicamo pienāku-
mu loku. Noderīgi savas valsts 
aizsardzībā var būt un Zemessar-
dzes rindās stājas visdažādāko, 
arī nemilitāro profesiju pārstāv-
ji – uzņēmēji, celtnieki, ārsti, 
politiķi, IT speciālisti, pavāri, 
autovadītāji, mediķi, pedagogi, 
sistēmu analītiķi, komunikācijas 
speciālisti, studenti un citi. 

Turklāt par katru Zemes-
sardzē mācībās vai kādu pienā-
kumu veikšanā pavadīto dienu 
zemessargs saņem kompensāci-
ju – sākot no 39 eiro. Ar katru 
izdienas gadu un iegūto pakāpi 

atalgojums tiek paaugstināts, to 
pielīdzinot profesionālā dienes-
ta karavīra atalgojumam. Tāpat 
kā profesionālā dienesta karavī-
riem, arī zemessargiem tiek no-
drošinātas sociālās garantijas, un 
traumu gadījumā segti izdevumi 
par ārstēšanos.

“Esam ieinteresēti, lai ze-
messargs maksimāli piedalās 
apmācībās un ceļ savu kvalifi-
kāciju. Tas gan nenozīmē, ka 
zemessargs ir spiests piedalīties 
katrās mācībās. Tiek nodrošināta 
iespēja sabalansēt dienestu Ze-
messardzē ar ģimenes, privāto 
un profesionālo dzīvi. Tomēr vē-
lams piedalīties vismaz lielāka-
jās mācībās, veltot Zemessardzei 
vismaz piecas dienas gada laikā. 
Ir zemessargi, kas dienestam un 
apmācībai velta no 20 līdz pat 
90 dienām, saņemot atbilstošu 
atalgojumu,” atklāj A.Rauza. 
Dienesta laikā ir iespēja apgūt 
dažādas specialitātes, piemē-
ram, sakarnieka, snaipera, izlū-
ka, prettanku ieroča operatora, 
sanitāra, ložmetējnieka, militārā 
transporta autovadītāja, spridzi-
nātāja, radiostaciju operatora un 
citas. Beidzot sešu nedēļu apmā-
cību kursu  Zemessardzes mācī-
bu centrā, tiek piešķirta dienesta 
pakāpe “kaprālis” un palielināts 
kompensācijas apmērs.

Kopš Krimas aneksijas 2014. 
gadā Zemessardzē iesaistās aiz-
vien vairāk jaunu aktīvu cilvē-
ku, kuri ir gatavi aizstāvēt savu 
zemi. Dienests Zemessardzē 
ir izaicinājums ikvienam piln-
veidot sevi, iegūstot prasmes 
aizstāvēt sevi un savu ģimeni, 
aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo 
laiku, iepazīstot jaunus draugus 
un domubiedrus, veicināt savas 
pašapziņas izaugsmi, kopīgi dar-
bojoties vienotā komandā Latvi-
jā un ārpus tās robežām. 54.inže-
niertehniskais bataljons ir īpašs 
ar to, ka bataljona Nesprāgušās 
munīcijas neitralizēšanas rota ik 
gadu visā Latvijas teritorijā neit-
ralizē vairākus tūkstošus dažāda 
kalibra strēlnieku munīcijas, arti-
lērijas lādiņus, mīnmetēju mīnas, 
aviācijas bumbas un citus sprā-

dzienbīstamus priekšmetus, ko 
Latvijas zemes dzīles slēpj vēl 
no 1. un 2.Pasaules kara laika.

Dienests Zemessardzē ļauj 
izvērtēt savus spēkus un saprast, 
vai turpināt militāro karjeru pro-
fesionālajā dienestā.  Gūtā piere-
dze un zināšanas, protams, var 
noderēt arī tiem, kas neplāno kļūt 
par profesionālā dienesta karavī-
riem. Taču lielākais ieguvums ik-
vienam – iespēja apliecināt savu 
patriotismu ne tikai vārdos, bet 
arī darbos. Tas, ko dzirdam no 
zemessargiem, ka dienests Ze-
messardzē brīvdienās sniedz pie-
dzīvojumus, unikālas zināšanas 
un prasmes, kuras nav iespējams 
apgūt nekur citur, dod iespēju 
iepazīties un iemāca sadarboties 
ar dažādiem cilvēkiem. Daudzi 
iegūst labus draugus un pat dzī-
vesbiedrus. 

Tā kā dienesta pienākumu 
pildīšana un mācības pamatā no-
tiek brīvdienās, darbošanās Ze-
messardzē dod iespēju atpūsties 
no rutinētas vai stresainas darba 
nedēļas. Daudzi zemessargi to 
uzskata par lielu priekšrocību, jo 
tas ir tāpat kā nodarboties ar ho-
biju. Citam tā ir makšķerēšana, 
citam – medības, citam – sports. 
Bet Zemessardzē ir iespējams 
bez maksas apgūt izdzīvošanas 
prasmes, pārbaudīt savu fizisko 
un morālo noturību. Kā liels ie-
guvums zemessargiem ir iegūtās 
spējas un zināšanas, kā rīkoties 
krīzes situācijā, kā paglābt savu 
ģimeni. Tāpat par lielu priekšro-
cību daudzi zemessargi uzskata 
iespēju sniegt atbalstu sabied-
rībai – līdzdarboties pazudušu 
cilvēku meklēšanā, meža uguns-
grēku dzēšanā, plūdu un to seku 
novēršanā. 

Zemessardzē uzņem 18 – 55 
gadus vecus Latvijas Republikas 
pilsoņus bez sodāmības vai ap-
sūdzībām par nozieguma izda-
rīšanu. Uz kandidātiem attiecas 
vairāki citi ierobežojumi, ar ku-
riem var iepazīties Zemessardzes 
mājaslapā https://www.zs.mil.lv/ 
sadaļā Prasības uzņemšanai. 

Lai pievienotos Zemessar-
dzes 54.inženiertehniskajam ba- 
taljonam, jāzvana uz tālruni 
29278904 vai 65044130. 

Vairāk par dienestu Zemes-
sardzē un citu bataljonu kontak-
tinformāciju iespējams noskaid-
rot Zemessardzes mājaslapā.

Valsts aizsardzība ir mūsu 
kopējā atbildība. Kopā mēs va-
ram aizsargāt Latviju! 

ZEMESSARDZE

Zemessardze – ieguvums sev un sabiedrībai

Zemessardzes 54.inženiertehniskā bataljona komandieris,
pulkvežleitnants Ainārs Rauza.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta

Ulda Kukliča (1936)
Venerandas Akermanes (1938)
Valijas Jeļisejevas (1951)
Jāņa Sokolovska (1940)
aiziešana mūžībā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība
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Militārajās mācībās “Detonators 2018” veic
sprādzienbīstamo priekšmetu neitralizēšanu

Starptautisko militāro mācību “Detonators 2018” dalībnieki Ādažu
poligonā veic mācību laikā Cekulē atrasto sprādzienbīstamo
priekšmetu neitralizēšanu.
 
Militārās mācības “Detonators 2018” norisinās no 17. līdz
30.septembrim Cekulē, un to laikā tiek veikta bijušo munīcijas
noliktavu teritorijas Cekulē attīrīšana no sprādzienbīstamiem
priekšmetiem.
 
Mācību mērķis ir meklēt un neitralizēt nesprāgušo munīciju, kā arī
veicināt savstarpējo sadarbību neitralizēšanas taktikā un
procedūrās.
 
Mācības organizē Zemessardzes 54.Inženiertehniskais bataljons un
tajās piedalās vairāk nekā 170 karavīru no Albānijas, ASV, Beļģijas,
Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Polijas un
Vācijas bruņotajiem spēkiem.
 
Cekules munīciju noliktava tika izmantota militārām vajadzībām laikā
no 1920. līdz 1995.gadam. Liels skaits munīcijas vienību tika izmētāts
apkārtnē Otrā Pasaules kara laikā, kad PSRS armijas partizāni
uzspridzināja šīs noliktavas. Šobrīd 240 hektāru lielā teritorija
joprojām ir viens no lielākajiem ar nesprāgušo munīciju
piesārņotajiem objektiem Latvijā.
 
Kopš 1994.gada notiek teritorijas virsmas attīrīšana no nesprāgušās
munīcijas un ik gadu nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas
speciālisti atrod un neitralizē vairākus simtus sprādzienbīstamu
priekšmetu.
 
Foto: OR-5 Ēriks Kukutis
 
 

Back to album
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Mūsu novadnieks Raimonds 
Bergmanis (1934) ir pabeidzis 
Lietišķās mākslas vidusskolu, 
ilgus gadus strādāja kombinā-
tā “Māksla”, noformējot izstā-
des, veidojot svētku rotu Rīgas 
ielām un namiem. 

2009.gadā, savā 75.jubilejā, 
mākslinieks uzdāvināja gleznu 
kolekciju Birzgales pagasta mu-
zejam “Rūķi”.

Izstādē ”Pretī gaismai” ska-
tītāji redzēs ainavas, kur sev 
raksturīgā dinamiskā manierē 
R.Bergmanis ir iemūžinājis Lat-
vijas dabu – upes, mežus, pļavas, 
saules gaismas un gaisa vibrā-
cijas. Katrā darbā ir saskatāma 
īpaša māksliniekam uztverta un 
atspoguļota gaisma, kuras mums 

visiem trūkst garajos ziemas mē-
nešos.

Izstāde notiek vienlaicīgi 
Tomes Tautas namā un Birzgales 

Tautas namā no 6.līdz 31.decem-
brim. R.Bergmaņa darbus ir ie-
spēja iegādāties. Tālrunis infor-
mācijai 29241895.

TOMĒ

Skatāma Raimonda Bergmaņa 
izstāde “Pretī gaismai”

10.novembrī Tomes Tautas 
namā aizvadīts Lāčplēša die-
nas ieskaņas koncerts “Dau-
gav’ abas malas”.

Dienu pirms Lāčplēša dienas 
pasākumiem, tomēniešus prie-
cēja koncerts, kas saveda kopā 
dziedātājus no abiem Daugavas 
krastiem – Tomes un Ķeguma. 
Ar skaistām dziesmām koncerta 

viesus priecēja Tomes dāmu an-
samblis un Ķeguma jauktais ko-
ris “Lins”. Tautas nama vadītāja 
Sarmīte Pugača lasīja dzeju, kas 
aizveda klausītājus Brīvības cīņu 
laikā. 

Pēc sirsnīgā koncerta vie-
si varēja izgatavot patriotiskās 
lentītes, ko pielikt pie apģērba 
valsts svētku laikā.

Tomēniešus priecē koncertā 
“Daugav’ abas malas”

Tomes sieviešu klubam “Ābele” lieli plāni
Tome ir iedzīvotāju skaita ziņā 
mazākā administratīvi terito-
riālā vienība Ķeguma novadā, 
taču tā ir vienīgā, kur iedzīvo-
tāju skaits kaut nedaudz, to-
mēr pieaug. 

Jau 11.gadu pagastā aktīvi dar-
bojas biedrība “Tomes sieviešu 
klubs “Ābeles””, šogad biedrī-
bai ir pievienojušās 4 jaunas (arī 
gados), aktīvas un radošas sie-
vietes. Pateicoties biedrības ini-
ciatīvai un ieguldītajam darbam, 
jau kopš 2009.gada katru gadu 
ir izveidota Ziemassvētku svi-
nēšanas tradīcija, kurā pulcējas 
vietējās ģimenes ar bērniem. Tas 
ir kļuvis par vienu no apmeklētā-
kajiem pasākumiem. Katru gadu 
biedrības sievietes ada zeķes vi-
siem Tomes bērniem vecumā līdz 
7 gadiem ieskaitot (~70 pārus!) 
un gatavo dāvanas no saņemta-
jiem ziedojumiem (grāmatu un 
našķus), kā arī organizē radošās 
darbnīcas un svētku galdu visiem 
svētku dalībniekiem.

Savukārt salīdzinoši nesen ir 
izveidota jauna tradīcija – svinēt 
Ģimeņu dienu jūnija sākumā, 
kurā biedrība organizē ģimeņu 
komandu stafetes un citas atrak-
cijas, kā arī radošās darbnīcas. 

Savas izveides sākumā, bied-
rība organizēja vasaras brīvlaikā 
Tomes bērniem kino dienas un 
spēļu dienas. Nākamgad plāno-
jam atsākt spēļu dienas skolēnu 
brīvlaikā – parādīt, iepazīt un 

aizrauties ar kopīgu spēli visai 
ģimenei. Tā būs iespēja iemā-
cīties visai ģimenei kopā spēlēt 
dažādas galda spēles, iemācīties 
ģimenei laiku pavadīt kopā, bez 
mobilajām ierīcēm. Lai tad, kad 
āra lauku darbi vēl/vairs nav da-
rāmi, varētu kopā uzspēlēt kādu 
aizraujošu galda spēli, tādējādi 
stiprinot ģimenes saites. 

Biedrība plāno nākamajā 
gadā organizēt  arī vairākus kon-
ditorejas seminārus, kurā mācī-
simies no savām biedrenēm, kā 
izcept garšīgu torti un kā mājās 
pagatavot zefīrus bez konservan-
tiem.

Tomes pagastā iedzīvotājiem 
trūkst darba vietas, ir samērā 
slikta sabiedriskā transporta sa-
tiksme, tāpēc ir grūtības atrast 
darbu kaimiņu novados. Tomēr 
pagastā ir daudz radošu cilvē-
ku, kuri meklē iespēju darboties, 
radīt lietas un tās pārdot. Lai ie-
drošinātu uzsākt savu biznesu 
un attīstītu uzņēmējdarbību, kas 
potenciāli nākotnē varētu radīt 
arī jaunas darba vietas šeit pat 
uz vietas un attīstīt pagastu, arī 
novadu kopumā, biedrība ir ie-
cerējusi jau nākamā gada janvārī 
noorganizēt “starta” semināru, 
kurā tiks iekļauti šādi temati: Ar 
ko sākt? Kas jādara, lai reģistrē-
tos? Kādi nodokļi un maksājumi 
būs jāveic? Kā to izdarīt? Kādas 
iespējas piesaistīt finansējumu? 
Kas ir nepieciešams biznesa 

pilnveidošanai? Kā veikt aprēķi-
nus? Kā meklēt noieta tirgu? Kā 
izveidot savu mājas lapu? U.c. 
Šim nolūkam ir saņemta pie-
krišana dalībai seminārā no AS 
“Attīstības finanšu institūcija Al-
tum”, PPP biedrības Zied Zeme 
pārstāvjiem, uzaicināti VID un 
Ogres biznesa inkubatora pār-
stāvji, kā arī dalīties ar savu 
“veiksmes stāstu” novada iedzī-
votāji, kuri uzsākuši uzņēmēj-
darbību un jau sekmīgi darbojas. 
Turpinot iesākto, pēc semināra 
vasaras beigās, plānota ekskursi-
ja, lai iepazītu un dabā apskatītu 
citu cilvēku “veiksmes stāstus” 
biznesā, kas varētu sniegt papil-
du motivāciju biznesa uzsākša-
nai.

Protams, katra biedrības rīko-
tā pasākuma veiksme ir atkarīga 
ne tikai no pašu iniciatīvas, bet 
arī no iedzīvotāju un pašvaldī-
bas atbalsta. Tas dos biedrībai 
iedvesmu turpmākajām inicia-
tīvām un attīstībai. Aicinām at-
balstīt, rosināt un aktīvi iesaistī-
ties mūsu pasākumos!

Biedrības sieviešu vārdā no-
vēlu visiem novadniekiem, un 
īpaši tomeniešiem, sirsnīgus, ģi-
meniskus Ziemassvētkus, kā arī 
Līksmi sagaidīt Jauno gadu!

Nelda Sniedze,
Tomes sieviešu kluba “Ābele”

valdes priekšsēdētāja

Novembris iesākās ar kluso 
veļu laiku, kad īpašos veļu va-
kara rituālos pieminam savus 
aizgājušos senčus, domās sa-
zināmies ar viņiem, prasām 
padomu un sakām paldies par 
atstāto mantojumu.

Folkloras kopa “Graudi” šogad 
šo rituālu veica savā kolektīvā, 
bet nākošgad aicināsim pievie-
noties interesentus. Mārtiņos 
beidzas veļu laiks un sākas mas-
ku gājieni. Mārtiņbērni ģērbušies 
kažokos, cepurēs, zvēru maskās, 
budēļu tēva pavadībā dodas no 
mājas uz māju, pārbauda bēr-
nu gudrību, paklausību, kārtību 
sētā un prasa cienastu. Arī šos 
svētkus folkloras kopa nosvinēja 
sava mēģinājuma dienā Tautas 
namā, jo iepriekšējā gadā, ejot 
masku gājienā pa Ķegumu un 
Ķeguma iestādēm, palikām nesa-
prasti. Visi saprot, kas ir halovī-
ni, bet Mārtiņbērnu maskošanos 
neizprot.

Tā kā šogad Bermontiādei 
apritēja simtā gadadiena, Lāčplē-
ša dienai veltījām divus pasāku-
mus – koncertu “Daugav’ abas 
malas”, kur sadziedāja mūsu no-
vada labākie dziedošie kolektīvi 
-jauktais koris LINS un Tom-
es Dāmu ansamblis. Koncertu 
papildināja D.Bitēnas dzeja un 
citāti no grāmatas “Daugavas 
sargi”. Pirms un pēc pasākuma 
katrs varēja sev izgatavot lentīšu 
piespraudi. 

11.novembrī Tomē notika 
piemiņas brīdis par Tēvzemi kri-
tušajiem, kas turpinājās ar tradi-
cionālo lāpu un svecīšu gājienu 
uz Tomes Brāļu kapiem un baz-
nīcas kalniņu pie 13 ozoliņiem, 
kas iestādīti  par piemiņu kritu-
šajiem Tomes baznīcas draudzes 
locekļiem. Nolikām ziedus un 

svecītes pie mūsu Tomes Lāčplē-
šiem – vīriem, kas par Latvijas 
atbrīvošanu no ienaidnieka ap-
balvoti ar Lāčplēša Kara ordeni. 
Viens no viņiem - Jānis Bergma-
nis - apglabāts Tomes kapos, otrs 
-  Fēliks Krauklis - 1941.gadā 
izsūtīts uz Sibīriju, kur miris.

16.novembrī Tautas namā 
izskanēja koncerts Latvijas 101.
dzimšanas dienai. Aktrise Sigi-
ta Jevgļevska un ģitārists Māris 
Kupčs izdziedāja un izstāstīja 
stāstu ar nosaukumu “Latvi-
ju mīlot”. Stāsts par to, ka mēs 
katrs esam Latvija, ka Dievs mūs 
šai zemei ir radījis un mums kā 
ozoliem jāaug un jāsakņojas šeit, 
savai zemei. Jādara darbs, ko 
mīlam, un jābūt laimīgiem. Šajā 
pasākumā ar pateicības rakstu un 
īpašu dāvanu “Mirkļu tvērējs” 
sveicām mūsu tomenieti Edu-
ardu Purviņu. Pateicoties Edu-
arda vaļas priekam – fotografēt 
– esam tikuši pie daudziem ne-
zūdošiem notvertiem mirkļiem. 
Eduards daudzu gadu garumā 
gandrīz vienmēr apmeklējis Tau-
tas namu un visus pagasta pasā-
kumus, un vienmēr līdzi ir viņa 
uzticamais draugs - fotoaparāts. 
Tā mēs Tomē esam tikuši pie 
daudzām bildēm, video materiā-
liem gan no pagasta, gan novada 
notikumiem.

19.novembrī pasākumu virk-
ni, kas veltīta Latvijai, noslē-
dzām ar filmu “Dvēseļu putenis”. 
Filma lika visiem aizdomāties 
par mūsu brīvības cenu, par tām 
asinīm, kas izlietas nežēlīgās cī-
ņās par Tēvzemi, daudz nopiet-
nāk novērtēt iegūto brīvību un 
šodienas dzīvi Latvijā.

Sarmīte Pugača
Tomes Tautas nama vadītāja

Novembris Tomē bijis 
notikumiem bagāts

Biedrība “Tomes sieviešu klubs “Ābele”” 
aicina uz semināru potenciālajiem uzņēmējiem, mājražotājiem

“UZZINI, UZDRĪKSTIES, SĀC!”
2020.gada 11.janvārī plkst.10.00

Tomes Tautas namā
• biznesa uzsākšana 
• pieejamais finanšu atbalsts
• reģistrēšanās un grāmatvedības kārtošana
• reklāma un mājas lapas izveides iespējas
• pieredze

Piedalīsies pārstāvji no ALTUM, Ogres biznesa inkubatora,
VID, Zied zemes un uzņēmēji ar veiksmes stāstiem. t. 29196534
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IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVA

Valsts svētku nedēļā Ķeguma novada 
Tomes pagastā, Daugavas krastā “Kal-
nabiķu” māju šķūnis uz vienu vakaru 
pārvērtās par svētku norises vietu. 

Publisko un privāto partnerību biedrība 
“Zied zeme” (PPP biedrība Zied zeme) 
realizē starptautisku projektu “Mājražo-
šanas un amatniecības attīstība vietējā 
teritorijā” jeb Local craft up, ar mērķi at-
tīstīt mājražošanu un amatniecību vietējā 
teritorijā, iesaistot tūrisma un kultūras pa-
sākumos, veicinot sadarbību starp noza-
rēm, izstrādājot inovatīvus produktus un 
pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem un 
tūristiem. Šoreiz ar devīzi “Tas nav tikai 
šķūnis!” par mājas restorāna norises vietu 
tika izraudzīts “Kalnabiķu” mājas šķūnis. 
Par viesmīlību rūpējās mājas jaunākie 
saimnieki Anna un Gatis Zeiliņi.

Viens no projekta mērķiem ir veicināt 
sadarbību starp ražotājiem, amatniekiem 
un viesmīlības nozares speciālistiem, 
nodrošinot zināšanu pārnesi, izveidojot 
mājas restorānu kustību dažādās vidēs un 
dažādos apstākļos. Pirmo vienas dienas 
restorānu organizējām Turkalnes muižā, 
kur alusdarītavu pārvērtām izsmalcinātā 
restorānā. Turkalnes muižas klēts telpas 
ir piedzīvojušas atdzimšanu, tāpēc ir ļoti 
piemērotas restorāna veidošanai. Lai sa-
sniegtu projekta mērķi, šoreiz būtiski mai-
nījām dalībniekiem “spēles noteikumus”. 
Mums Latvijā siltie vasaras mēneši ir tikai 
trīs, pārējie brīvdabas un jaunu konceptu 
pasākumu organizatoriem ir izaicinājums 
– norises vieta, laika apstākļi u.c. faktori. 
Kā ar šiem apstākļiem tikt galā, kā risināt 
organizatoriskos jautājums, ko darīt, ja 
līst, kā nodrošināt, lai viesiem ir silti utt.? 
Šie bija būtiski aspekti, ko darbojoties ri-
sināja dalībnieki.

Izmantojot projektā pieejamos ins-
trumentus, tiks bagātināts tūrisma un 
pakalpojumu klāsts novados. Local craft 
up atslēgas vārdi ir – vietējais produkts, 
sadarbība un izaugsme. Jau pēc pirmā 
mājas restorāna veidojās sadarbības starp 
mājražotājiem, uzņēmējiem. Un tas ir 
gandarījums, ka arī šis vakars iedrošinājis 
saimniekus mēģināt un, smeļoties piere-
dzi, attīstīt ieceri, kas jau bijusi aktuāla 
dienaskārtībā. Turklāt no vietējās pašval-
dības izskanēja jau pirmie sadarbības pie-
dāvājumi organizēt kino vakarus šķūnī.

Kā norāda Anna, “Kalnabiķi” mājas 
saimniece, dalība projektā bija kā atspē-
riens un iedrošinājums: “Ik rītu, dzerot 
kafiju, pa virtuves logu redzu šķūni un jau 

sen virmo vēlme šo vietu attīstīt, organi-
zējot kultūras pasākums. Tomēr līdz šim 
tas kalpojis kā noliktava, glabājot gados 
krāto “kultūras mantojumu”, bet šovakar 
tas atmirdzēja jaunā veidolā.”

Projektā apmācīt un sniegt zināšanas 
dalībniekiem pieaicināta dekoratore Bai-
ba Prindule – Rence. Kopā ar Baibu da-
lībnieki iekārto izraudzīto restorāna nori-
ses vietu. Atbildot uz jautājumu par šķūni 
kā restorāna vietu, viņa uzsver, ka tāds kā 
“Kalnabiķu” šķūnis ir vairumā Latvijas 
lauku sētu.  “Un, lai arī mūsu vecmam-
mām rodas izbrīns - “pasākums šķūnī, 
vai tad jums nepietiek naudiņas viesu 
namam?”, jāuzsver ka šodien šķūnis ir 
populārs un gados jaunākai paaudzei ie-
cienīta norises pasākumu vieta.”

Projekta dalībnieki tiek izraudzīti no 
PPP biedrība “Zied zeme” darbības teri-
torijas. Tie ir ražotāji, kuri restorāna va-
karā piedalās ar savu produkciju, kas arī 
ir pamats mājas restorāna ēdienkartei. 
Daļa dalībnieku kopā ar šefpavāru Juri 
Latišenoku darbojās virtuvē. “Tas, ko jūs 
šovakar baudījāt, ir dalībnieku nopelns, jo 
tas ir viņu pašu gatavots, es viņus tikai ie-
dvesmoju!” piebilst šefpavārs. 

Ņemot vērā, ka novembris ir valsts 
svētku mēnesis, pasākumā caur Annas 
dzimtas stāstu iezīmēta tika arī Latvijas 
vēsture. “Kalnabiķu” mājas cēlis Annas 
vecvectēvs. Līdz ar Ķeguma hidroelek-
trostacijas celtniecību, mājas nācās pār-
celt uz to tagadējo vietu Tomes salā, kur 
arī Anna aizvadījusi ne vienu vien vasaru 
lauku darbos. Pasākuma ievadā viesiem 
bija iespēja gan video projekcijās, gan 
Annas stāstījumā iepazīt dzimtas bagāto 
vēsturi.  Kā arī pasākuma laikā baudīt Da-
ces Priedoliņas muzikālos priekšnesumus 
latviskās noskaņās.

PPP biedrība “Zied zeme” organizēs 
vēl sešus mājas restorānus Lielvārdes, 
Ogres, Baldones, Ikšķiles un Ķeguma no-
vados – katrs atšķirīgā norises vietā, katrā 
ar jaunu izaicinājumu dalībniekiem. Pro-
jekta noslēgums 2020.gada novembrī.

PPP biedrība “Zied zeme” saka pal-
dies otrā mājas restorāna dalībniekiem – 
Bramaņu ģimenei, Druvu ģimenei, Kļav-
ju ģimenei, Langrātu ģimenei, Libertu 
ģimenei, Pugaču ģimenei, Zalcmaņu ģi-
menei un Zeiliņu ģimenei.

Iluta Jansone
PPP biedrība “Zied zeme” 

projektu vadītāja

Šķūnis no mantu uzglabāšanas 
vietas kļūst par mājas restorānu

Publisko un privāto partnerattiecību 
biedrība “Zied zeme” izsludina projek-
tu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu no 
6.02.-6.03.2020 rīcībā Nr. 1.2. “Atbalsts 
lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai 
skaitā pašu saražotās produkcijas iepako-
šanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu 
darba apstākļu radīšanai.” 

Paredzēts veicināt lauksaimniecības 
produktu pārstrādi un iepakošanu, radot 
pievienoto vērtību lauksaimniecības pro-
duktiem, sekmējot nodarbinātību un jau-
ninājumu ieviešanu. Lauksaimniecības 
produktu pārstrāde ir jebkura darbība ar 
lauksaimniecības produktu, kuras rezul-
tātā tiek iegūts produkts, kurš arī ir lauk-
saimniecības produkts, izņemot saimnie-
cībā veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai 
dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu 
pirmajai pārdošanai. Gala produkts iz-
mantojams pārtikā. Atbalsta saņēmējs, 
īstenojot projektu, reģistrējas vai tiek at-
zīts Pārtikas un veterinārajā dienestā. Pro-
jektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem 
atbalsta saņēmējiem.

Projekti īstenojami Zied zeme dar-

bības teritorijā, tas ir Baldones novadā, 
Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Liel-
vārdes novadā, Ogres novadā (izņemot 
Ogres pilsētu). Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam projektam ir 50 
000 eiro vai 70 000 eiro, ja ieguldījumi 
būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta 
attiecināmo izmaksu summas. Projektu 
atbalsta intensitāte ir 70 % no projekta 
attiecināmo izmaksu summas. Projektu 
konkursā pieejamais atbalsta apmērs ir 
365 188.09 eiro.

Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 
2020.gada 6.martam Lauku atbalsta die-
nesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
https://eps.lad.gov.lv. Lai kļūtu par Elek-
troniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju, 
jāreģistrējas par Lauku atbalsta dienesta 
klientu.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var 
iepazīties un saņemt bezmaksas konsultā-
cijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Ausekļa 
ielā 1A, Lielvārdē, tīmekļvietnē www.zie-
dzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo 
vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. +371 
25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv. 

Pieejams atbalsts lauksaimniecības 
produktu pārstrādei

Publisko un privāto partnerattiecību 
biedrība “Zied zeme” izsludina projek-
tu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu no 
20.02.-20.03.2020 rīcībā Nr. 2.2. Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietē-
jiem iedzīvotājiem.

Paredzēts veicināt sabiedrisko akti-
vitāšu (ieskaitot apmācību un interešu 
klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta un citas brīvā 
laika pavadīšanas aktivitātes) dažādoša-
nu iedzīvotāju radošai un profesionālai 
pilnveidei. Rīcības ietvaros īstenojami 
TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas 
nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim 
nav komerciāla rakstura, tā rezultāti ir 
publiski pieejami un par to izmantošanu 
netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst 
arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un 
tam jābūt nodalāmam no esošās vai plā-
notās saimnieciskās darbības. Projektos 
attiecināmas arī mācību izmaksas, ja pro-
jektu īsteno biedrība vai nodibinājums un 
piedalās vismaz pieci dalībnieki, taču šajā 
gadījumā nav attiecināma pamatlīdzekļu 
iegāde, kā arī pēc projekta pabeigšanas 
nav attiecināmas ar projektu saistītā per-

sonāla atalgojuma izmaksas un darbības 
nodrošināšanas izmaksas.

Projekti īstenojami Zied zeme dar-
bības teritorijā, tas ir Baldones novadā, 
Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Liel-
vārdes novadā, Ogres novadā (izņemot 
Ogres pilsētu). Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam projektam ir 10 
000 eiro ar atbalsta intensitāti 90% no 
projekta attiecināmo izmaksu summas. 
Projektu konkursā pieejamais atbalsta ap-
mērs ir 136 905.45 eiro.

Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 
2020. gada 20. martam Lauku atbalsta 
dienesta Elektroniskās pieteikšanās sis-
tēmā https://eps.lad.gov.lv. Lai kļūtu par 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lieto-
tāju, jāreģistrējas par Lauku atbalsta die-
nesta klientu.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var 
iepazīties un saņemt bezmaksas konsultā-
cijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Ausekļa 
ielā 1A, Lielvārdē, tīmekļvietnē www.zie-
dzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo 
vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. +371 
25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv. 

Pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
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BEZMAKSAS

ĶEGUMĀ
15.decembrī plkst.9.00 - 14.00 
Ķeguma tirgus laukumā “Ziemas-
svētku tirdziņš”. Laipni lūdzam 
apmeklēt un iegādāties dažādus 
amatnieku, zemnieku un mājražo-
tāju piedāvātos labumus priecīgā 
svētku atmosfērā. 
Visi mīļi gaidīti pēc tirdziņa ap-
meklēt arī pasākumu plkst.15.00 
Ķeguma Tautas namā, kur kon-
certu sniegs Ķeguma Tautas nama 
vokāli instrumentālā grupa “Vel-
kam!”. Apmeklētājus un tirgotā-
jus mūzikas noskaņās sagaida arī 
garda, silta svētku zupa, ko varēs 
nobaudīt tirdziņa laikā.
Tirdzniecības vietu skaits ir ie-
robežots. Dalībniekus aicinām 
pieteikties elektroniski, aizpildot 
pieteikuma anketu www.keguma-
novads.lv vai valsts un pašvaldī-
bas vienotā klientu apkalpošanas 
centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, 
Ķegumā. Plašāka informācija, zva-
not uz tālruņiem 26467990 (Ieva) 
vai 27884206 (Liene).

***
20.decembrī plkst.19.00 Ķegu-
ma Tautas namā filma “Jaunga-
da taksometrs 2”. Ieejas maksa 3 
eiro. 

***
22.decembrī plkst.14.00 Ķeguma 
Tautas namā Ziemassvētku pasā-
kums pirmsskolas vecuma bēr-
niem “Ziemassvētkus gaidot”. 
Ieeja ar ielūgumiem. Dāvaniņu no 
Ziemassvētku vecīša var saņemt 
arī brālis vai māsa, iepriekš sazi-
noties pa tālruni 22010300 (Liene). 

***
23.decembrī, plkst.10.00-17.00, 
Ķegumā, Liepu alejā 1B (pie die-
nas centra) mobilā diagnostika.

Mamogrāfija:
Ar Nacionālā veselības dienesta 
(NVD) uzaicinājuma vēstuli - bez 
maksas.
Ar ģimenes ārsta nosūtījumu - 2.85 
eiro. Bez nosūtījuma – 25 eiro.
Rentgens:
1 projekcija – 9 eiro,
Trīs dimensiju (3D) automātiskā 
krūšu ultrasonogrāfija – 20 eiro.
Nepieciešams pierakstīties uz 
konkrētu laiku, zvanot pa tāl-
runi 25431313 (darba dienās 
plkst.8.00-18.00). Ārstniecības 
iestādes reģistrācijas kods 0100-
64111. Pakalpojumu nodrošina 
MFD Veselības grupa.

***
31.decembrī Ķeguma Tautas 
namā aicinām kopā sagaidīt 
jauno – 2020.gadu! Plkst.22.00 
svētku balle, kurā muzicēs gru-
pa “MLM”. Ieejas maksa  4 eiro. 
Galdiņus lūdzam rezervēt līdz 
23.decembrim, zvanot pa tālruni 
– 22010300 (Liene). Ieeja ballē no 
18 gadu vecuma. Lūdzam ierasties 
uz pasākumu ballei piemērotā ap-
ģērbā. Organizatori patur tiesības 
neielaist ballē tos viesus, kuri neie-
vēro iepriekš minētos nosacījuMus.
Plkst.00.00 svētku salūts!

BIRZGALĒ
17.decembrī plkst.13.00 Birzga-
les Tautas namā atpūtas vakars 
pie galdiņiem „Tikšanās vietu 
mainīt nedrīkst!” Birzgales pen-
sionāriem un invalīdiem. Līdzi 
ņemam mazu groziņu un lustīgu 
garastāvokli. Savu dalību un trans-
portu lūdzu pieteikt līdz 15.decem-
brim pa tālruni 29424612.

***
25.decembrī plkst. 22:00 Birzga-
les Tautas nams aicina uz Ziemas-
svētku balli ar grupu “Bruģis”. 
Ieeja 3 eiro. Galdiņus lūdzu rezer-
vēt iepriekš pa tālruni 29424612.

***
21.decembrī plkst.16.00 Birzga-
les Tautas namā muzikāla leļlu 
izrāde visai ģimenei “Nekur nav 
tik labi kā mājās”. Mīļi aicinām 
visus pirmskolas vecuma bērnus 
uz Ziemassvētku eglīti. Tālrunis 
informācijai 29424612.

***
1.janvārī plkst.00.30 Birzgales 
centrā Jaungada salūts!

REMBATĒ
8.decembrī plkst.14.00 Rembates 
Tautas namā Adventes koncerts, 
kurā iedegsim otro svecīti Adven-
tes vainagā. Pasākumā uzstāsies 
mazie dziedātāji no “Dzirkstelī-
tēm”, Rembates dejotāji “Ķipari” 
un Lielvārdes senioru koris “Ka-
mene”. Ieeja bez maksas.

***
20.decembrī plkst.19.00 Remba-
tes Tautas namā filma “Jaungada 
taksometrs 2”. Ieeja 3 eiro.

***
21.decembrī plkst.22.00 – 3.00  
Rembates Tautas namā “Ziemas 
balle”. Par mūziku gādās grupa 
“Divi”. Ieeja 3 eiro. Galdiņus lū-
dzam rezervēt līdz 16.decembrim, 
zvanot uz tālruni 27884206 (Liene).

***
22.decembrī plkst.11.00 Rem-
bates Tautas namā Ziemassvētku 
pasākums pirmsskolas vecuma 
bērniem “Pasaku meža burvī-
ba”. Ieeja ar ielūgumiem. Dāva-
niņu no Ziemassvētku vecīša var 
saņemt arī brālis vai māsa, iepriekš 
sazinoties pa tālruni 27884206 
(Liene). 

TOMĒ
15.decembrī plkst.15.00 Tomes 
Tautas namā koncerts “Reiz Zie-
massvētkos”. Izpilda duets “Viņi 
divi” ģitāras un melodiānas pa-
vadījumā. Ieeja bez maksas.

***
28.decembrī plkst.21.00 Tomes 
Tautas namā Vecgada Balle kopā 
ar Rikardionu un K.Šomasi. 
Vakaru vadīs O.Kļava. Galdiņu 
iepriekšējā rezervācija, zvanot pa 
tālruni 27843230. Biļešu cena līdz 
27.decembrim 3 eiro, balles vakarā 
5 eiro.

***
21.decembrī Ziemas Saulgriežu 
svinības. Plkst.15.00 Tomes Tau-
tas namā izgatavosim 2020.gada 
simbolu - žurku, tad dosimies par-
kā kopā ar folkloras kopu “Grau-
di”, veiksim ziemas saulgriežu 
rituālus: vilksim bluķi, kursim 
uguni, iesim rotaļās un baudīsim 
mielastu.

***
26.decembrī plkst.11.00 Tomes 
Tautas namā Ziemassvētku pasā-
kums Tomes pagasta bērniem. 
Interaktīva izrāde “Lāstekas joci-
ņi”. Rotaļas un dziesmas ar Zie-
massvētku vecīti. Radošās darb-
nīcas un svētku cienasts – Tomes 
sieviešu biedrības “Ābele” dāvana 
bērniem. Ieeja ar ielūgumiem. In-
formācija par pasākumu pa tālruni 
27843230.

***
17.janvārī plkst.13:00 Tomes 
bibliotēkā instrumentālais dzejas 
teātris “Rūķīši un mežavecis” 
(Vilis Plūdonis). Muzikālais brī-
numdaris: Aleksandrs Jalaņeckis. 
Lūgums pieteikties iepriekš! Tāl-
runis 28442744 (Ligita).

***
Tomes Tautas nams 18. janvārī or-
ganizē braucienu uz  Nacionālā 
teātra izrādi “Katls”. Biļešu cena 
12 un 9 eiro. Pieteikties un samak-
sāt var līdz 19.decembrim, zvanot 
pa tālruni 27843230. Izbraukšana 
no Ķeguma garāžām plkst.16.30. 
Ceļa izdevumi – 4.50 eiro.

Pasākumi decembrī

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Tija, Mārtiņš, Viljams,
Pauls, Arnolds, Terēza,

Eva, Roze
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

Ķeguma komercnovirziena vidusskola aicina darbā:
 medmāsu un apkopēju

Tālrunis uzziņām – 65055275, 22005595

ADVENTA un ZIEMSVĒTKU LAIKA 
DIEVKALPOJUMI un PASĀKUMI

  ĶEGUMA EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

ADVENTS  
Adventa svētdienās dievkalpojumi būs ar kādu īpašu 
muzikālu piepildījumu:
Adventa 2.svētdienā, 8.decembrī, notiks dievkalpo-
jums pl. 9.00. Dievkalpojumā muzicēs jaunie māk-
slinieki no J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas - Ņika 
Melnbārde, Renāte Balode, Daņila Saproņenko, 
Helēna Frišenfelde, Evelīna Vahere Abražūne, ped-
agogs Dagmāra Ķezbere, koncertmeistare Nataļja 
Barteņova.
Adventa 3.svētdienā, 15.decembrī, notiks dievkalpo-
jums plkst. 9.00. Dievkalpojumā dziedās Lielvārdes 
luterāņu draudzes vokālais ansamblis „Laudate”, 
vadītāja Evija Miglāne.
Adventa 4.svētdienā, 22.decembrī, notiks dievkalpo-
jums plkst. 9.00. Muzicēs Salaspils jauktais koris 
„Lōja”.

ZIEMSVĒTKI
Kristus piedzimšanas svētvakarā,  24.decembrī, di-
evkalpojums notiks plkst.16.00. Muzicēs saksofoniste 
Madara Bartulāne.
Kristus piedzimšanas svētkos trešdien, 25.decembrī, 
notiks svētku dievkalpojums plkst.9.00. Piedalīsies 
vokālais ansamblis „Laudate”.
Ziemsvētku dievkalpojums SAC - pansionātā Rem-
batē notiks trešdien, 25.decembrī, plkst.14.00.

SVĒTDIENAS  SKOLA    
Svētdienas skolas nodarbības  bērniem baznīcā 
notiek svētdienās plkst. 9.00. dievkalpojumu laikā. 
Mēneša pirmajā svētdienā plkst.16.00. Vedīsim bērnus 
un mazbērnus uz šīm nodarbībām!


