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

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

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

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

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

Kintija Sparāne

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

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

Uzsākot līgumā paredzētos pro-
jektēšanas darbus, tika konstatēts, 

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

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

Kintija Sparāne

Tomes pagastā 
nosvin pavasara 

saulgriežus
 6.lpp.

Papildu fi nansējums VPII „Gaismiņa”

ILMĀRS 
ZEMNIEKS,
Ķeguma 
novada 
domes 
priekšsēdētājs

Pavasaris ir 
atnācis!

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

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

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

Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

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

Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks 
iepazīstas ar katlumāju.

Saskaņā ar 2018.gada līguma 
nosacījumiem SIA “BM-pro-
jekts” 2018./2019.gadā ir izstrā-
dājusi būvprojektu “Ogres ielas 
rekonstrukcija Ķegumā”, pare-
dzot ielas rekonstrukciju.

Ķeguma novada Attīstības prog-
ramma 2013. – 2021.gadam pa-
redz Investīciju plāna projektu 
„Ogres ielas rekonstrukcija Ķegu-
mā”, ar mērķi uzlabot stratēģiski 
nozīmīgu Ķeguma pilsētas ielu 
infrastruktūru.

20.maija Ķeguma novada do-
mes sēdē tika nolemts iesniegt 
informāciju par investīciju pro-
jektu “Ogres ielas rekonstrukcija 
Ķegumā” izvērtēšanai Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai, vienlaikus lūdzot sa-
skaņojumu Ogres novada domei 
kā administratīvi teritoriālās re-
formas rezultātā apvienojamā no-
vada administratīvajam centram 
pēc 2021.gada pašvaldību vēlē-
šanām investīciju projekta “Ogres 
ielas rekonstrukcija Ķegumā” īs-
tenošanai par paredzamo  izmak-
su summu.

Ķeguma novada pašvaldī-

bas domes priekšsēdētājs Raivis 
Ūzuls:” Ķeguma novada pašval-
dībai ir vairāki īstenošanai saga-
tavoti būvprojekti, bet pieejamo 
pašvaldības budžeta finanšu lī-
dzekļu ietvaros kā prioritāri īs-
tenojams ir izvirzīts investīciju 
projekts “Ogres ielas rekonstruk-
cija Ķegumā”, ar mērķi uzlabot 
stratēģiski nozīmīgu Ķeguma 
pilsētas ielu infrastruktūru. Tā 
realizācija pilnībā tiks finansēta 
no Ķeguma novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, ņemot aizņē-
mumu Valsts kasē. Būvprojektu 

“Ogres ielas pārbūve Ķegumā” 
izstrādāja sabiedrība ar ierobežo-
tu atbildību “BM-projekts”, pro-
jektēšanas izmaksas – 10732,70 
eiro. Pārbūves ietvaros paredzēta 
esošo sadzīves un lietus kanalizā-
cijas tīklu un ielas apgaismojuma 
sistēmas rekonstrukcija, jaunu sa-
dzīves kanalizācijas tīklu izbūve, 
ielas brauktuves un gājēju ietves, 
pieslēgumu un stāvlaukumu re-
konstrukcija. Pēc projektētāja SIA 
“BM-projekts” veiktā izmaksu 
aprēķina rekonstrukcijas darbu iz-
maksas ir 629 731,29 eiro.”

Par pašvaldības izpilddirektora 
vietnieku ieceļ Uldi Kokinu

Īstenos investīciju projektu “Ogres 
ielas rekonstrukcija Ķegumā”

Ķeguma novada domes deputā-
tu vairākums atbalstīja priekš-
likumu ar 2020.gada 14.maiju 

pašvaldības izpilddirektora 
vietnieka amatā iecelt Uldi Ko-
kinu. Ar 20.maiju Ķeguma no-
vada dome iecēla U.Kokinu par 
Ķeguma novada pašvaldības 
izpilddirektora pienākumu iz-
pildītāju Anetes Tomsones fak-
tiskās prombūtnes laikā.

U.Kokinam ir inženiertehniskā 
augstākā pirmā līmeņa izglītība 
un deviņpadsmit gadu darba pie-
redze gan projektu tehniskā va-
dībā, gan tehniskā direktora un 
vadītāja amatā.

Ķegumā tapis jauns 
aktivitāšu laukums

Ķegumā, Liepu alejā 1B (dienas 
centra teritorijā) tapis jauns 
aktivitāšu laukums “Bērnība 
Daugavas lokos”.

Laukuma atklāšana paredzēta 
2020.gada 10.jūnijā plkst.13.00.

Aktivitāšu laukums tapis pa-
teicoties biedrībai “Starptautis-
kais Soroptimistu klubs “Ogre- 
Ķegums””. Tas izveidots projek- 
ta “Bērnība Daugavas lokos” 
Nr.19-04-AL02-A019.2202- 

000010 ietvaros, kas realizēts 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai finansētās Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam apakšpasāku-
ma „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros. 
Aktivitāte tiek īstenota ar Ķegu-
ma novada pašvaldības finansiā-
lu atbalstu.

Šogad Lielā Talka notika ne-
daudz neierastākā formātā. Ne-
skatoties uz laikapstākļiem un 
ierobežojumiem valstī, talkotāji 
Ķeguma novadā bija ļoti aktīvi. 

Talkas darbi sākās jau aprīlī, kad 
iedzīvotāji devās solo talkās, dar-
bus veicot individuāli. Starptau-
tiskā soroptimistu kluba “Ogre – 
Ķegums” biedres sakopa teritoriju 
pie Daugavas krasta, vācot stiklus 
un citus atkritumus, kas diemžēl 
tiek samesti skaistajā krasta malā. 
Tāpat, pateicoties entuziastiem, ir 
sakopta arī Ķeguma kapu terito-
rijas daļa un daudzas citas vietas 
Ķeguma novadā. 

Maijā iedzīvotāji izvēlējās do-
ties arī ģimenes talkās, kuru laikā 
vienas mājsaimniecības pārstāvji 
kopā sakopa teritoriju. Tā, piemē-
ram, tika sakopta meža taka Birz- 
galē, kuru izvēlas daudzi aktīvā 
dzīvesveida piekritēji pastaigu 
un sporta aktivitāšu laikā. Lielās 
Talkas dienā biedrība “Jadara” ai-
cināja talkot peldvietā “Rūķīši”. 
Talkojot tika sakopta apkārtējā 
teritorija, iestādīti kociņi un tal-

kas noslēgumā tika baudīta garda 
zupa.

15.maijā Lielā Talka notika 
Tomē. Ķeguma novada pašval-
dības Tomes pagasta darbinieki 
rītu iesāka ar 8 bērzu iestādīšanu, 
papildinot jau esošo bērzu aleju, 
kas ved uz tautas namu un dienas 
centru. Tradīcija stādīt bērzus Lie-
lās Talkas laikā aizsākās pagājušā 
gadā. Šogad Tomes iedzīvotāji sa-
ņēma skaistu dāvanu – Ainas Za-
gorskas veidotās sēņu figūras, kas 
rotā teritoriju pie dienas centra.

Lielās Talkas dienā, 16.maijā, 
talkas darbus veica arī rembatieši, 

kuri kopā sastādīja skaistus ziedus 
un sagatavoja Rembates pagastu 
vasaras sezonai. Vairākās puķu 
kastēs gan aktīvās atpūtas lau-
kumā, gan pie tautas nama tagad 
krāšņi zied visdažādākās vasaras 
puķes.

Protams, Lielās Talkas dienā 
vairāki Ķeguma novada iedzī-
votāji devās talkot, sakopjot gan 
savu piemājas teritoriju, gan ap-
kārtējo vidi.

Paldies ikvienam, kurš savā 
brīvajā laikā devās talkot, lai pa-
darītu Ķeguma novadu sakoptāku 
un skaistāku!

Novadnieki aktīvi iesaistās Lielajā Talkā

Visa laba Jāņu zāle, 
Ko plūc Jāņu vakarā. 
Jāņu nakti zelta rasa 
Katrā zāles galiņā.

Sveicu Līgo svētkos! Smelsimies dzimtās puses vasarslaika 
gaismu, siltumu no uguns liesmas un pļavas ziedu dzīvesprieku! 
Šos tradīciju pilnos svētkus sagaidīsim ar latvisko dzīvesziņu, 
smeļoties enerģiju jauniem darbiem un panākumiem.

Priecīgu un lustīgu līgošanu!
Raivis Ūzuls,

Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Šī gada martā biedrība “Sie-
viešu klubs “Ķeguma saules-
puķes”” nolēma piedalīties 
PPPB “Zied zeme” izsludi-
nātajā projektu konkursā, 
iesniedza savu projekta pie-
teikumu “Sports un veselība 
Senliepās” un jau maija bei-
gās saņēma Lauku atbalsta 
dienesta lēmumu par projek-
ta apstiprināšanu.

Biedrība aktīvi iesaistās soci-
ālās aprūpes centra “Senliepas” 
dzīvē,  dodas pie senioriem gan 
svētkos, gan ikdienā, palīdz 
talkās,  sakopjot centra apkārt-
ni. Tādēļ arī zinām lietas, kuru 
šobrīd trūkst, lai senioru dzīve 
kļūtu daudzveidīgākām laika 
pavadīšanas iespējām bagātāka. 

Centrā pastāvīgi ilgstoši uz-
turas ne mazāk kā 30 seniori, 
šobrīd viņu sabiedriskās akti-

vitātes notiek tikai iekštelpās, 
jo ārtelpa nav pielāgota senio-
ru vajadzībām. Iemītnieki var 
pastaigāties brīvā dabā, ir daži 
soliņi, kur atpūsties. Klientus, 
kuri var pārvietoties tikai ra-
tiņkrēslos, pastaigās regulāri 
izved centra darbinieki, ļaujot 
viņiem izbaudīt svaigu gaisu. 
Diemžēl, laika apstākļi ļoti bū-
tiski ietekmē laika posmu, kuru 
iepējams pavadīt ārā, jo nav ie-
spēja patverties no saules, vēja 
un nokrišņiem.

Realizējot projektu tiks izvei-
dota jauna aktīvās atpūtas vieta 
centra teritorijā, kuru varēs iz-
manot paši seniori, darbinieki, 
kā arī viesi, kas ieradušies ap-
meklēt savus tuviniekus. Būs 
iespēja rīkot dažādus kultūras 
pasākumus, kuros varēs ieras-
ties arī Ķeguma novada iedzī-
votāji bez vecuma ierobežoju-

miem. Tiks uzstādīta senioriem 
piemērota vingrošanas iekārta, 
fizisko aktivitāšu dažādošanai 
brīvā dabā, un ierīkota lapene, 
kas ļaus senioriem vairāk laika 
pavadīt svaigā gaisā. Cilvēki, 
kuri nodzīvojuši ilgu mūžu un 
ieguldījuši savu darbu sabied-
rības labā, ir pelnījuši, lai arī 
centrā varētu turpināt dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi, veltīt laiku 
savas veselības uzlabošanai un 
piedalīties dažādos pasākumos.

Labiekārtošanas darbi SAC 
“Senliepas” teritorijā tiks veikti 
ELFLA projekta „Sports un ve-
selība Senliepās” ID Nr. 20-04- 
AL02-A019.2202-000017 ietva-
ros, kopējās izmaksas 9438.35 
eiro, t. sk. ELFLA finansējums 
8494.51 eiro, realizācijas ter-
miņš: 31.10.2020.

Sandra Pūpola

NOVADĀ

Jaunas aktīvās atpūtas iespējas “Senliepās” Atsāk darbu klātienē

Jāiesniedz 
decentralizētās 
kanalizācijas 
sistēmas 
reģistrācijas 
apliecinājums

2018.gada 12.decembrī Ķeguma 
novada pašvaldība, atsaucoties uz Mi-
nistru Kabineta noteikumiem Nr.384 , 
izdeva saistošos noteikumus “Decen-
tralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtība”. 

Saskaņā ar tiem, nekustamā īpašu-
ma īpašniekiem Ķegumā, Birzgalē, 
Rembatē un Glāžšķūnī līdz 2020.
gada 31.decembrim jāiesniedz decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra 
uzturētājam SIA “ĶEGUMA STARS” 
pirmreizējo decentralizētās kanalizāci-
jas sistēmas reģistrācijas apliecināju-
mu saskaņā ar noteikumiem pievieno-
to paraugu (skatīt. http://kegumastars.
lv/category/dks). 

Īpašniekiem vismaz divus gadus 
jāglabā asenezācijas pakalpojumu sa-
ņemšanas darījumu apliecinošo doku-
mentu (čeks, bankas konta izdruka), 
kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas 
adrese, dati par savākto notekūdeņu 
daudzumu, pakalpojumu sniegšanas 
datums un asenizatora rekvizīti.

Ķeguma novada administratīvajā 
teritorijā decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu nodrošina: 

SIA “Dropp”, tel. 22322142
IK “Kumpēni”, tel. 27014423
SIA “BMN”, tel. 29265808

Ja Ķegumā, Rembatē, Birzgalē vai 
Glāzšķūnī esi īpašnieks kādai no 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmām:

rūpnieciski izgatavota notekūdeņu 
attīrīšanas iekārta
notekūdeņu krājtvertne 
septiķis

31.decembrim
iesniedzot iesniegumu elektroniski vai
klātienē SIA “Ķeguma Stars” vai 
vienotajos klientu apkalpošanas centros –
Ķegumā, Rembatē, Birzgalē

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS 
IEKĀRTU ĪPAŠNIEKIEM
reizi gadā jāiesniedz apliecinājums 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam 
par veikto sistēmas tehnisko apkopi un 
tehnisko stāvokli

SISTĒMU 
REĢISTRĒŠANA

Plašāk lasi saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/18/13 
‘‘Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība

Ministru kabineta 2020. gada 
12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par 
ārkārtējās situācijas izsludināša-
nu”, ar kuru visā valsts teritorijā no 
2020.gada 12.marta tika izsludinā-
ta ārkārtējā situācija, ar mērķi iero-
bežot Covid-19 izplatību ārkārtējās 
situācijas spēkā esamības laikā, 
minētā ārkārtas situācija ar Minis-
tru kabineta 2020.gada 7.maija rī-
kojumu Nr.254 “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu”” ir pa-
garināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 
vienlaikus nosakot dažādas izmai-
ņas. 

Arī likums “Par valsts institūci-
ju darbību ārkārtējās situācijas lai-
kā saistībā ar Covid 19 izplatību”,  
kas nosaka valsts un pašvaldību 
institūciju darbības pamatprincipus 
un atsevišķas valsts institūciju un 
privātpersonu tiesības un pienāku-
mus ar Covid-19 izplatību saistītā 
valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanai un pārvarēšanai, pa-
redz, ka sabiedrības drošības inte-
resēs ir nodrošināt nepārtrauktu un 
efektīvu valsts institūciju darbību 
saistībā ar valstī izsludināto ārkār-
tējo situāciju ārkārtējās situācijas 
laikā, vienlaikus nosakot valsts un 
pašvaldības institūciju un iestāžu 
darbības un sadarbības pamatprin-
cipus. 

Ņemot vērā šos tiesiskos aps-
tākļus, informējam, ka Ķeguma 
novada pašvaldības iestādes un 
institūcijas, pārvaldes, administrā-
cija un tās struktūrvienības, kā arī 
pašvaldības komisijas, komitejas 
un pašvaldības amatpersonas, kā 
arī pašvaldības kapitālsabiedrības, 
pakāpeniski atsāks savā kompe-
tencē ietilpstošo pienākumu izpildi 
un darba organizāciju klātienē, kā 
arī atsāks darbību klātienē klientu 
apkalpošanā pašvaldības darbības 
jautājumos, ievērojot prasības, ka:

1.1. Pašvaldības klientu ap-
kalpošanā un cilvēku pulcēšanās 
laikā un vietā jāievēro, ka vienlai-
kus kopā var būt ne vairāk kā 25 
cilvēki un tiek ievērota sociālās 
distancēšanās jeb izolēšanās 2 
(divu) metru distance, un nepiecie-
šamības gadījumā personas pēc sa-
vas izvēles lieto sejas aizsargmas-
ku un cimdus; 

1.2. sociālā komunikācija un 
pulcēšanās atļauta gan iekštelpās, 
nepārsniedzot trīs stundas, gan ār-
telpās, kas netiek ierobežota laikā, 
bet ievērojot sociālās distancēšanās 
attālumu, nepieciešamības gadīju-
mā pēc savas izvēles lietojot sejas 
aizsargmasku un cimdus;

1.3. tiek nodrošināta  gan 
darbiniekiem,  gan  apmeklētā-
jiem  iespēja ievērot roku higiēnu 
(roku mazgāšanu ar tekošu ūdeni 
un ziepēm un nodrošinot higiēnis-
kus  roku  nosusināšanas  līdzekļu 
lietošanu  vai  roku  dezinfekcijas 
līdzekļu  lietošanu;

1.4. nodrošināma pastiprināta 
telpu dezinfekcija, kurās uzturas 
apmeklētāji pašvaldības nodrošinā-
to pakalpojumu saņemšanas laikā;

Tiek atļauti organizēti sporta 
treniņi (nodarbības), ievērojot šā-
dus nosacījumus:

2.1. sporta treniņa (nodarbības) 
norisei vienā treniņgrupā vienlai-

kus organizēti pulcējas ne vairāk 
kā 25 personas (ieskaitot sporta tre-
niņa (nodarbības) vadītāju un citus 
darbiniekus), nodrošinot sociālās 
distancēšanās attālumu 2 metri;

2.2. sporta treniņa (nodarbības) 
laiks iekštelpās nepārsniedz trīs 
stundas, ārtelpās – netiek ierobe-
žots, ievērojot sociālās distancēša-
nās attālumu;

2.3. sporta treniņu (nodarbību) 
vada persona, kura atbilst norma-
tīvajos aktos par sporta speciālistu 
sertifikāciju noteiktajām prasībām; 

2.4. personas ievēro savstarpē-
ju sociālās distancēšanās distanci, 
un nepieciešamības gadījumā pēc 
savas izvēles lieto sejas aizsarg-
maskas un cimdus;

2.5. netiek pieļauts, ka fiziski 
pārklājas dažādu treniņgrupu plūs-
mas, kā arī tiek nodrošināta to dar-
bības atsevišķa uzraudzība;

2.6. sporta treniņā (nodarbībā) 
netiek iesaistītas personas, jaunā-
kas par 7 gadiem;

Pašvaldības pirmskolas iestā-
des turpina darbu saskaņa ar Ķe-
guma novada pašvaldības domes 
lēmumu un speciālajiem normatī-
vajiem aktiem, kas regulē pirms-
skolas izglītības iestāžu vispārējo 
darbību, kā arī darbību ārkārtējās 
situācijas laikā.

Ārkārtējās situācijās laikā vis-
pārējās izglītības iestādes ievēro 
speciālo normatīvo aktu prasības, 
kas regulē vispārējo izglītības ies-
tāžu darbību, kā arī darbību ārkār-
tējās situācijās laikā.

Kultūras iestādes atsāk darbī-
bu, ievērojot Kultūras ministrijas 
12.05.2020. izdotos rīkojumus 
“Par sociālās distancēšanās nodro-
šināšanu” sanitāro protokolu prasī-
bas.

Ķeguma novada dzimtsaraks-
tu nodaļa, Bāriņtiesa, kā arī So-
ciālais dienests un Sociālās aprū-
pes iestādes organizē savu darbu, 
ievērojot sociālās distancēšanās 
principu personu apmeklējumu un 
pulcēšanās sakarā, kas nodrošinā-
mi, ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktos šo iestāžu neatliekamos 
pienākumus, to izpildes kārtību 
un termiņus, vienlaikus nodrošinot 
dezinfekcijas un aizsarglīdzekļu  
lietošanu, nepieciešamības gadīju-
mā pēc savas izvēles lietojot sejas 
aizsargmasku un cimdus. 

Pašvaldības kapitālsabiedrības 
valdei jānodrošina savas darbības 
un veicamo darbu izpilde klātie-
nē, nodrošinot savu pakalpojumu 
sniegšanu Ķeguma novada iedzī-
votājiem un pašvaldībai.  

Ķeguma novada pašvaldības 
policija savu darbu organizē ik-
dienas režīmā, kāds nodrošināms 
pašvaldības policijas pienākumu 
izpildē atbilstoši speciālajiem nor-
matīvajiem aktiem, kā arī pastip-
rinātā sadarbības režīmā, kāds no- 
teikts speciālajos normatīvajos 
aktos, kas regulē pašvaldības po-
licijas darbību ārkārtējās situācijas 
apstākļos valstī noteiktās ārkārtējās 
situācijas laikā saistībā ar Covid-19 
izplatības ierobežošanu un saistībā 
ar šo ārkārtējo situāciju saistītā 
valsts apdraudējuma un tā seku no-
vēršanu un pārvarēšanu.
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Izsludina bērnu, jauniešu un 
komersantu pieteikšanos 
nodarbinātības pasākumā
Nodarbinātības valsts aģentū-
ra (turpmāk - NVA) sadarbībā 
ar darba devējiem arī šovasar 
no jūnija sākuma līdz augusta 
beigām īstenos aktīvās nodar-
binātības pasākumu „Nodarbi-
nātības pasākumi vasaras brīv-
laikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības ies-
tādēs” (turpmāk - Pasākums), 
kurā varēs piedalīties skolēni 
vecumā no 15 līdz 20 gadiem, 
kas mācās vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības ies-
tādēs.

Lai palielinātu skolēnu iespējas 
iesaistei Pasākumā, kurā skolēni 
iegūst praktisku pieredzi par dar-
ba tirgus vidi, uzzina, kas ir darba 
intervija, darba līguma noslēg-
šana, darba pienākumi un darba 
tiesiskās attiecības, un veicinātu 
komersantu interesi par dalību 
Pasākumā, Ķeguma novada dome 
ir izstrādājusi „Skolēnu nodarbi-
nātības organizēšanas vasaras 
brīvlaikā Ķeguma novadā noliku-
mu” (apstiprināts ar Ķeguma no-
vada domes 2016.gada 16.marta 
lēmumu Nr. 97 (protokols Nr. 9, 
9.§)). Nolikumā noteikta gan dar-
ba devēju - komersantu, kuri pie-
dalās Pasākumā, atbalsta kārtība, 
gan skolēnu pieteikšanās kārtība 
Ķeguma novada pašvaldības lī-
dzfinansētajām un izveidotajām 
darba vietām.  

Šajā gadā pašvaldība Pasā-
kuma ietvaros NVA ir iesniegusi 
pieteikumu 24 darba vietu izvei-
dei, kā arī plāno atbalstīt vismaz 
15 komersantu izveidotās darba 
vietas ar līdzfinansējumu 25% 
apmērā no valstī noteiktās mini-

mālās algas mēnesī.
KAS JĀDARA SKOLĒ-

NAM, lai pieteiktos pašvaldības 
izveidotajai vai līdzfinansētajai 
darba vietai?

Skolēns, skolēna vecāks vai 
aizbildnis no 2020.gada 8.jūni-
ja līdz 17.jūnija plkst. 17:00 ie-
sniedz pašvaldībā Lāčplēša ielā 1, 
Klientu apkalpošanas centrā no-
teiktas formas iesniegumu (No-
likuma 1.pielikums, skatīt paš-
valdības mājas lapā: http://www.
kegumanovads.lv/files/2017/citi/
nolikums_skolenu_darbs.pdf), 
ārsta izziņu (forma 027/U), kurā 
norādīts, ka skolēna veselības 
stāvoklis ir atbilstošs algota darba 
veikšanai atbilstoši LR normatīvo 
aktu prasībām, un izziņu no mā-
cību iestādes, kurā ietverta šāda 
informācija: apliecinājums, ka 
skolēns mācās konkrētajā mācību 
iestādē, un skolēna mācību darba 
novērtējums: I semestra liecība.

KAS JĀDARA KOMER-
SANTAM, kurš pieteicies dar-
ba vietu izveidei Pasākuma 
ietvaros, lai saņemtu līdzfinan-
sējumu skolēna darba vietai?

Komersants no 2020.gada 
8.jūnija līdz 17.jūnija plkst. 
17:00 iesniedz pašvaldībā Lāč- 
plēša ielā 1, Klientu apkalpoša-
nas centrā noteiktas formas pie-
teikumu (Nolikuma 2.pielikums, 
skatīt pašvaldības mājas lapā: 
http://www.kegumanovads.lv/
files/2017/citi/nolikums_skole-
nu_darbs.pdf)

Sīkāku informāciju par Pasā-
kumu var iegūt NVA mājas lapā, 
par pašvaldības piedāvātajām ie-
spējām: tālr. 25427473; e-pasts: 
dace.soboleva@kegums.lv

Ķeguma novada bibliotēkā jau 
ir pieejama lasīšanas veicināša-
nas programmas “Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrija” 2020.
gada grāmatu kolekcija.

Ikviens bibliotēkas lietotājs var 
kļūt par literatūras ekspertu, pie-
daloties ikgadējā lasīšanas vei-
cināšanas programmā, izvēloties 
lasāmvielu no piedāvātās grāmatu 
kolekcijas.

Programma ir Kultūras mi-
nistrijas un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas finansēta Bērnu li-
teratūras centra iniciatīva, kura 
tiek īstenota visā Latvijā un arī 
ārpus valsts robežām. Tās mēr-
ķis – sekmēt lasītprasmi, veicināt 

augstvērtīgas literatūras izplatību, 
rosināt diskusijas par un ap grā-
matām.

Grāmatu kolekcijā ir pieredzē-
jušu un profesionālu literatūras 
ekspertu ieteiktas grāmatas.

Aicinām interesentus dalībai 
žūrijā pieteikties bibliotēkā klā-
tienē un līdz 2020. gada decem-
brim  izlasīt sešas izvēlētās vecu-
ma grupas kolekcijas grāmatas, 
un aizpildīt elektronisko grāmatu 
novērtēšanas anketu.

Lasīšanas veicināšanas prog-
rammas “Bērnu, jauniešu un ve-
cāku žūrija” piedāvātā jauno 28 
grāmatu kolekcija skatāma inter-
neta vietnē www.lasamkoks.lv.

“Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija 2020” ir klāt!

Sācies radiatoru nomaiņas laiks
Apkures radiatoru maiņa dzī-

voklī ir sezonas darbs, kas katru 
gadu sākas pēc apkures atslēgša-
nas. Tikt pie jauna radiatora ne-
maz nav tik vienkārši - vispirms 
vajag pasūtīt un saskaņot pro-
jekta skici, izraudzīties pareizā 
tipa radiatoru utt. Diemžēl dažu 
cilvēku rīcība ir bezatbildīga un 
SIA “Ķeguma Stars” enerģētiķis 
V.Kalačikovs brīdina, ka tādējādi 
viņi gan paši var palikt bez apku-
res, gan nodarīt pamatīgu postu 
visai mājai.

Vispirms projekts
Vispirms dzīvokļa īpašnie-

kam jāpasūta projekts. Speciālis-
ti aprēķina dzīvokļa siltuma zu-
dumus un atkarībā no tā izraugās 
radiatora tipu un pareizo montā-
žas shēmu. Tehniskais projekts  
garantē ne tikai tehniski pareizu 
sildķermeņu nomaiņu, lai tā ne-
ietekmētu turpmāku apkures sis- 

tēmas funkcionēšanu, bet arī 
ļauj veikt precīzāku aprēķinu, lai 
ekonomija uz sildķermeņu no-
maiņu būtu lielāka. 

Saskaņošana 
ar apsaimniekotāju
Izstrādātā tehniskā dokumen-

tācija ir jāsaskaņo ar SIA ”Ķegu-
ma Stars” enerģētiķi, iesniedzot 
dokumentāciju 2 eksemplāros. 
Pēc saskaņošanas ir nepiecie-
šams veikt apkures sistēmas at-
tiecīgo stāvvadu atslēgšanu un 
iztukšošanu, bet pēc radiatora 
nomaiņas pabeigšanas apkures 
sistēmas darbība jāatjauno.

Nomainot uz siltumsistēmai 
neatbilstošas jaudas radiatoru, 
tas var iespaidot apkures sistēmu 
visā mājā. Par patvaļīgu radia-
toru nomaiņu dzīvokļu īpašnie-
kam draud naudas sods, kā arī 
patvaļniekam var likt nomainīt 
radiatorus uz piemērotas jaudas 

sildķermeņiem.
Patvaļīga, nesaskaņota radia-

tora nomaiņa var sabojāt apkures 
sistēmu visai mājai. Lai izvai-
rītos no iespējamas problēmsi-
tuācijas izraisīšanas, radiatoru 
maiņu uzticiet veikt sertificētam 
speciālistam vai uzņēmumam. 
Pirms remontdarbu uzsākša-
nas dzīvokļa īpašniekam vai 
izvēlētājam pakalpojuma snie-
dzējam nepieciešams vienoties 
par ūdens izlaišanu no attiecīgā 
stāvvada sildelementu nomaiņas 
laikā. Lai pieteiktu šo maksas pa-
kalpojumu, darba laikā jāzvana 
uz SIA ”Ķeguma Stars”, tālrunis 
20216691. Pakalpojuma izpildi 
nodrošina SIA “Ķeguma Stars” 
speciālisti, ar kuriem jāsazinās 
arī pēc remontdarbu pabeigša-
nas, lai veiktu apkures sistēmas 
hidraulisko pārbaudi, uzpildīša-
nu un atgaisošanu.

Galvenie darba pienākumi:
- īstenot pirmsskolas izglītības program-
mu, organizējot un vadot pedagoģisko un 
audzināšanas darbu grupā
- aktīvi iesaistīties iestādes darbā
- sadarboties ar kolēģiem

Prasības pretendentiem:
- augstākā pedagoģiskā izglītība un 
pirmsskolas skolotāja kvalifikācija
(var būt arī pirmsskolas pedagoģiju stu-
dējoši studenti)
- spēja organizēt savu darbu, strādāt ra-
doši patstāvīgi un komandā

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī
- godprātīga attieksme pret darba pienā-
kumiem un augsta atbildības sajūta
- labas saskarsmes kultūra un prasme 
kontaktēties ar cilvēkiem
- prasme strādāt ar biroja tehniku un in-
formāciju tehnoloģijām

Piedāvājam:
- darbu uz pilnu darba slodzi uzsākt 
01.09.2020.
- alga 750 eiro pirms nodokļu nomaksas, 
sociālās garantijas
- profesionālās pilnveides un apmācības 
iespējas 

ĶEGUMA NOVADA DOME (Reģ.Nr.90000013682) aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU Ķeguma pašvaldības VPII „Gaismiņa”

CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: mara.andersone@kegums.lv, līdz 2020.gada 30.jūnijam. Papildus informāciju par vakanci var saņemt, zvanot pa tālr. 25421659.

Notiek „Pludmales „Rūķīši” labiekārtošana”

Projekta mērķis: Veicināt 
Birzgales ciema iedzīvotāju ve-
selīgu dzīvesveidu, izveidojot un 
labiekārtojot viņu vajadzībām 
atbilstošu pludmales un atpūtas 
laukumu, radot iespēju pilnvērtī-
gi pavadīt brīvo laiku.

Birzgales pagastā dzīvo aptu-
veni 1600 iedzīvotāji, pašā cie-
mā dzīvo apmēram 600 iedzī-
votāji. Šobrīd Birzgales pagasta 
iedzīvotājiem nav daudz iespēju 
aktīvi pavadīt savu brīvo laiku. 
Pludmale „Rūķīši” ir lieliska vie-
ta, kur ikviens Birzgales pagasta 
iedzīvotājs ar ģimeni varētu aktī-
vi pavadīt savu brīvo laiku. Šo-

brīd pludmalē nav plašas iespējas 
atpūtai, jo tā nav labiekārtota, 
nav sakārtota infrastruktūra. La-
biekārtojot pludmali iedzīvotāji 
varēs aktīvi atpūsties, tiks uzstā-
dīts āra vingrošanas komplekts, 
pludmales ģērbtuves, nojumes ar 
galdu un soliem, soliņi atpūtai, 
velostatīvs. Par biedrības līdzek-
ļiem tiks atjaunots volejbola lau-
kums un ugunskura vieta. Nodar-
bojoties ar fiziskām aktivitātēm, 
tiks sekmēta fiziskā, garīgā, soci-
ālā attīstība un veicināts veselīgs 
dzīvesveids.

Pludmales „Rūķīši” labiekār-
tošanas darbi tiek veikti ELFLA 

projekta „Pludmales „Rūķīši” 
labiekārtošana” ietvaros ar ID nr. 
19-04-AL02-A019.2202-000001 
(apstiprināts ar Lauku atbal-
sta dienesta Viduslatvijas Re-
ģionālā lauksaimniecības pār-
valde 11.07.2019 lēmumu  
Nr.05.19.010828), kopējās iz-
maksas 9990 eiro t. sk. ELFLA 
finansējums  8991 eiro, realizāci-
jas termiņš – 2020.gada 30.jūnijs.

Projekta realizētāji
Biedrība „JADARA”

Projekta vadītāja 
Rita Reinsone

Uz Ķeguma HES tilta atsākušies 
ceļa remontdarbi
Uz Ķeguma HES tilta VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” un LLK 
“Viadukts” SIA no 1. jūnija 
atsākuši un līdz 11. jūnijam 
turpinās ceļa remontdarbus, 
informē AS “Latvenergo” ko-
munikācijas projektu vadītāja 
Ilvija Līvmane.

Uzņēmējs LLK “Viadukts” SIA 
turpina Ķeguma HES tilta re-
montdarbus – betona virsmu 
remontu zem tilta un balsttīklu 

zonā, kabeļu plauktu montāžu, 
lietus ūdens novadīšanas cau-
ruļu montāžu, drošības barjeru 
un norobežojumu atjaunošanu 
un montāžu. Remontdarbu laikā 
satiksme tiek organizēta ar satik-
smes organizēšanas palīglīdzek-
ļiem un norādēm.

Savukārt no 8. līdz 11. jūni-
jam tiks veikti tilta brauktuves 
asfalta seguma frēzēšanas un ie-
klāšanas darbi, kas notiks vakara 

un nakts stundās no plkst.21.00 
līdz pllst.6.00. Šajā laikā asfalta 
seguma frēzēšanas un ieklāšanas 
darbi tiks organizēti vienā brauk-
tuves joslā, tādēļ būs īslaicīgi 
satiksmes ierobežojumi (līdz 30 
minūtēm) tilta šķērsošanai. 

Satiksmes organizācija tiks 
nodrošināta atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 421 
“Noteikumi par darba vietu aprī-
košanu uz ceļiem”. 
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Šā brīža situācijā mēs visi vēlamies do-
ties garākās vai īsākās pastaigās, bet jautā-
jums ir – UZ KURIENI ŠOREIZ! 

Tā tapa ideja par orientēšanās pasākumu 
ar uzdevumiem, kas norisinājās laika posmā 
no 15. līdz 29. maijam Ķeguma novadā.

Lai šajā pasākumā piedalītos vajadzēja 
tikai nedaudz:
• Atrast objektu
• Izpildīt uzdevumus
• Nofilmēt, nofotografēt, izskaitīt, nomērīt
• Visu informāciju apkopot un iesūtīt 

mums
• Viss, kas nepieciešams - fotoaparāts vai 

vienkārši telefons ar kameru un mērlen-
te.
Šis pasākums bija sadalīts pa laika pos-

miem.
No 15. līdz 22. maijam Ķeguma novada 

mājaslapā varēja reģistrēt savu dalību. Pie-
teicās tiešām daudz komandu. Tika saņemti 
42 pieteikumi.

No 22. līdz 28. maijam komandas nes-
teidzoties, varēja izpildīt visus uzdevumus, 
kas tika iesūtīti norādītajā e-pastā.

Uzdevumi bija samērā viegli ar dažiem 
āķīgiem, radoši domājošiem jautājumiem. 
Kā viens no jautājumiem – cik Birzgales 
pamatskolas ēkas ir Birzgalē? Atbilde uz 
šo jautājumu bija 2, jo pie Birzgales pamat-
skolas ēkas ir maza Birzgales pamatskola, 
ko uzdāvināja uzņēmums “Silver Standard 
Plant SIA” skolas jubilejā.

Vai, piemēram, cik soliņi ir uz otrā pero-
na Ķeguma stacijā? Vai Jūs ziniet?

Liels paldies visām komandām, kas pie-
dalījās! Paldies par Jūsu radošumu bildēs un 
video! Bija patiess prieks lasīt Jūsu iesūtītās 
atbildes. Paldies, par lieliskajām atbildēm, 
es ceru, ka Jūs iepazināt Ķeguma novadu 
nedaudz no cita skatupunkta. Domāju, ka 
atradāt jaunas vietas, kur ar ģimeni varētu 
atgriezties, lai atpūstos.

Tika izvērtēti visi dalībnieki, kas iesūtīja 
savas atbildes. 

Kopvērtējumā izvirzījās 13 labākās, ra-
došākās komandas, kas saņems balvas, ko 
esam sagādājuši, atbalstot vietējos uzņēmē-
jus.

Radošākās komandas: “Minioni”, 
“Punktiņi”, “Upītes”, “Kalniņi”, “Viesuļi”, 
“Tik toki”, “Marihuahuaa”, “Mazmārcēni”, 
“Kaļvu ģimene”, “Seržanti”, “Reiz sen se-
nos laikos”, “Badžaļi”, “Sāc ar vienu”.

Komandas vērtējām, ne tikai pēc parei-
zajām atbildēm, bet arī pēc radošuma bildēs 
un video.

Paldies, SIA “Oškrogs” par atbalstu.
Paldies, Diānai Kārkliņai par kopīgo 

pēcpusdienas ideju vilni.
#esiradoss, #atbalstivietejos, #meskegu-

manovada
Pasākuma laikā aicinājām ievērot visus 

valstīt noteiktos ierobežojumus.

Dace Māliņa
Ķeguma Tautas nama vadītāja

2019.gada izskaņā, novem-
brī tika īstenots Lielvārdes un 
Ķeguma novadu pašvaldību 
sadarbības projekts “Īpaši aiz-
sargājamās dabas teritorijas 
“Daugava pie Kaibalas” dabas 
aizsardzības plānā noteikto tū-
risma un dabas aizsardzības 
aktivitāšu ieviešana”, ko līdzfi-
nansē Latvijas vides aizsardzī-
bas fonds.

Dabas lieguma platība ir 576 ha. 
Ķeguma novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā ietilpst 
lielākā lieguma daļa (51% liegu-
ma teritorijas jeb 294,9 ha), kas 
atrodas Birzgales pagastā. 2004.
gadā teritorijai tika piešķirts valsts 
nozīmes īpaši aizsargājamās da-
bas teritorijas statuss.  Līdz ar tās 
statusu ir izstrādāti dabas lieguma 
“Daugava pie Kaibalas” individu-
ālie aizsardzības un izmantošanas 
MK noteikumi, kas izdoti saskaņā 
ar likuma “par īpaši aizsargāja-
mām dabas teritorijām” 14panta 
otro daļu un 17.panta otro daļu.

Viens no svarīgākajiem no-
teikumiem, kas jāņem vērā, ir 
atrašanās un pārvietošanās nosa-
cījumi liegumā. Laikposmā no 
1.marta līdz 1.jūlijam ir ierobe-
žota cilvēku klātbūtne, no 1.marta 
līdz 1.maijam ir aizliegts pārvie-
toties ar jebkādiem motorizētiem 
ūdenstransporta līdzekļiem.

Tā ir putniem nozīmīgā vieta. 
Daugavā šajā posmā ir vairākas 
salas (Lielā, Mazā, Garā, Kai-
balas sala, Dzelmju pussala) un 
sekli niedrāji, kas pavasaros un 
rudeņos ir nozīmīga migrējošo 
ūdensputnu atpūtas un barošanās 
vieta. Pavasara migrācijas laikā 
upē vienlaicīgi var novērot vis-
maz 3000 ūdensputnu, tajā skaitā 
mazos gulbjus, sējas un baltpieres 

zosis, dažādas pīļu sugas. Zema-
jās, mitrajās pļavās upes krastos 
ligzdo bridējputni un griezes. 

Ķeguma novadā šī projekta 
ietvaros tika attīstīta infrastruktū-
ra Lielajā salā, kas ir dabas liegu-
mā viena no lielākajām salām. Uz 
salas uzstādīta pontonu tipa ūdens 
transportlīdzekļu pietauvošanās 
vieta un informācijas stends. Tajā 
lasāma noderīga informāciju par 
dabas liegumā mītošajiem, aiz-
sargājamiem biotopiem, putnu un 
zivju sugu daudzveidību, kā arī 
tuvumā esošajiem tūrisma objek-
tiem.

Līdz ar ūdens transportlīdzek-
ļu pietauvošanās vietas izveidi uz 
Lielās salas, tika izveidota 500 
metrus gara un 1.2 metrus plata 
dabas pastaigu taka, kura atrodas 
uz esošās makšķernieku takas, 
apejot Lielās raganzālītes atradni 
un ūdeņu ērkšķuzāli, kas ir aiz-
sargājamās augu sugas.  Pastaigas 
laikā, vasaras sezonā pēc 1.jūli-
ja,  iespējams novērot šos augus 
ziedēšanas stadijā un iepazīt da-
bisku, neskartu mežu, mitrās un 
slapjās pļavas un Daugavas lejte-
cei raksturīgu ainavu.

Lai lieguma apmeklētājiem un 
atpūtniekiem tiktu dažādota ie-
spēja tuvāk iepazīt neskartu dabu, 
vērot ūdensputnu daudzveidību 
un dzīvesveidu, uz Lielās salas 
tika uzstādīta  arī skatu terase (6 
x 6 m) un nojume (2,5 x 2 m) ar 
galdu un krēsliem, ierīkota uguns-
kura vieta.

Projekta laikā tika īstenota 
vēl viena aktivitāte, kas ir dabis-
ko zālāju atjaunošana lieguma 
pļavās arī uz Lielās salas Dau-
gavā, nepieļaujot to aizaugšanu 
ar krūmiem, veicinot bioloģiskās 
daudzveidības palielināšanos, kā 

arī radītu labvēlīgu vidi ligzdojo-
šiem putniem.

Kaut arī Daugava vairs nav 
uzskatāma par pilnībā neskartu 
dabas veidojumu, pēc savas ai-
naviskās vērtības un vispārējās 
pievilcības tā vēl aizvien ir viens 
no nozīmīgākajiem Lielvārdes 
novada, Birzgales un Jumpravas 
pagastu tūrisma un rekreācijas re-
sursiem.

Tā kā projekta īstenošanas 
rezultātā ir izveidota labiekārtota 
dabas tūrisma infrastruktūra gan 
uz Lielās salas, gan pie Dzejas 
ozoliem, tad gribētu iedrošināt 
tūrisma nozarē strādājošos uzņē-
mējus piedāvāt vietējiem iedzī-
votājiem un viesiem nokļūšanas 
iespējas uz  dabas liegumā eso-
šajām salām. Vai tas būtu, pie-
mēram, ar sup dēli, katamarānu, 
laivu, kanoe, vai varbūt izstrādāts 
maršruts ar kuģīti, iekļaujot šo 
vietu kā vienu no ūdens maršru-
ta  pieturpunktiem, tas, lai paliek 
uzņēmēju rokās to izvērtēt. Tas ir 
veids kādā dažādot tūrisma piedā-
vājumu, jo Daugava kā ūdens tū-
risma potenciāls netiek pilnvērtīgi 
izmantots.

Atsaucoties uz Dabas aiz-
sardzības pārvaldes un Pasaules 
Dabas Fonda aicinājumu mainīt 
sabiedrības priekšstatus un uzve-
dību par atkritumu apsaimnieko-
šanu,  arī Ķeguma un Lielvārdes 
novadu pašvaldības izvietoja da-
bas liegumā “Daugava pie Kai-
balas” kampaņas “Dabā ejot, ko 
atnesi, to aiznes!  informatīvās 
plāksnes.

 Ieva Vējone
Projektu vadītāja ar specializāciju 

uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstībā

TŪRISMS

Īstenots projekts dabas liegumā “Daugava pie Kaibalas”

Lieguma apmeklētājiem ir iespēja tuvāk iepazīt neskartu dabu.

#mēs Ķeguma novadā

Uzstādīti informatīvie stendi un laivu piestātnes.

Daugavā lieguma posmā ir vairākas salas (Lielā, Mazā, Garā, 
Kaibalas sala, Dzelmju pussala).
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TŪRISMS

2.daļa
Ar šo rakstu turpinām stāstu sēriju par Ķeguma novada interesantām tūrisma apskates vietām. 

Dodies  izzinošos piedzīvojumos un pastaigās 
pa Ķeguma novadu

Ķeguma novada sastāvā starp 
trīs māsām (pagastiem) ir 
viens brālis un tas ir Ķegums. 
Ķeguma pilsēta ir  novada ad-
ministratīvais centrs. Ķegums 
atrodas Latvijas centrālajā 
daļā. Nepilnas stundas laikā ar 
vilcienu, automašīnu vai auto-
busu var nokļūt mūsu valsts 
galvaspilsētā Rīgā.  

Ja  jautātu, ar ko jums asociējas 
vārds “Ķegums”, tad domāju, 
ka daudzu atbilde būtu –  HES 
(hidroelektrostaciju). Ķeguma 
HES bija pirmā Daugavas hid-
roelektrostacija - visas Latvijas 
tautas kopīgiem spēkiem veido-
ta būve. Tā  būvēta 1936.gadā. 
Ja ir vēlme vairāk izzināt HES 
vēsturi, tad aicinām apmeklēt  
Ķeguma HES enerģētikas mu-
zeju, kurā tiek vākti, apkopoti 
un eksponēti visu trīs Daugavas 
hidroelektrostaciju (HES) doku-
menti, priekšmeti, foto, kino un 
videomateriāli no to projektē-
šanas sākuma līdz mūsdienām. 
Enerģētikas muzeja ekspozīcija 
ir izvietota autentiskā vidē, Ķe-
gumā, Daugavas kreisajā krastā 
- Ķeguma spēkstacijas teritorijā. 
Lai apmeklētu muzeju, noteikti 
sava vizīte ir iepriekš jāpiesaka. 
Pēc muzeja apskates, iesakām tā-
lāk apskatīt pilsētas centru. 

Blakus pilsētas parkam atro-
das Liepu aleja, kur atrodas Ķe-
guma Tautas nams. Tur var atstāt 
arī mašīnu un doties pastaigā. 

Līdzās tautas namam atrodas 
ievērojama Liepu alejas divstāvu 
dzīvojamā māja, kas tika cel-
ta zviedru speciālistiem tālajā 
1937.gadā. Tā kā tajā laikā tur 
dzīvoja daudzi vēl neprecējušies 
inženieri, ķegumieši to nosau-
ca par “vecpuišu māju”. Turpat 
netālu, Skolas ielā, 1937.gadā 
tika uzceltas pirmās baraku tipa 
strādnieku ēkas 1500 cilvēkiem. 
Piecās mūra daudzīvokļu ēkās 
tika izbūvēti 10 dzīvokļi inženie-

ru ģimenēm un tika paredzētas 
telpas ambulancei, veikalam, fri-
zētavai, tika ierīkota sporta zāle, 
pirts, ēdamzāle ar plašu virtuvi. 

1949.gadā par valsts līdzekļiem 
tika celtas dzīvojamās mājas  
spēkstacijas strādniekiem un 
viņu ģimenēm. Tās ar 1995.gadu 
ir iekļautas Ķeguma pilsētbūv-
niecības pieminekļu grupā.

Ķeguma pilsētas parkā, līdzās 
Liepu alejas  un Skolas ielas ve-
cākajām celtnēm, ir uzstādīti un 
izvietoti divi vides objekti. Viens 
no tiem ir  zīme “ĶEGUMS”, 
kurš tapis pateicoties Ķeguma 
novada pašvaldības izsludināta-
jam Iedzīvotāju iniciatīvas vei-
cināšanas projektu konkursam. 
Vides objektā  burtu konstrukcijā 
atrodas arī atslēgu režģis, kuru 
rotā Ķeguma novada simbols – 
Saule. Šis ir iecienīts jaunlaulāto 
vides objekts, jo atslēgu režģis ir 
veidots ar domu, ka tajā jaunais 
pāris var iekārt savu atslēdziņu, 
tādā veidā apliecinot savu mīles-
tību vienam pret otru. 

Līdzās šim vides objektam, 
atrodas jau senāk novietots  vi-
des objekts - Saules pulkstenis.  
To var uzskatīt par Latvijas vis-
vasarīgāko savas klases laikrāžu 
pārstāvi, jo uz akmens dienvidu 
puses ir nolaidies taurenis. Pulks-
tenis vasarā rāda vasaras laiku, 
bet ziemā – ziemas, tā ciparnīcas 
loku līnijas attēlo saules ceļu zie-
mas un vasaras saulgriežos.  Ide-
jas autors – Mārtiņš Gills, me-
tāla konstrukcijas izgatavotājs 
– Aivars Oleksāns, akmens darbu 
veicējs – Jānis Zakrevskis. Tur-
pinot pastaigu pa Ķeguma Liepu 
aleju, var apskatīt Ķeguma ev. 
lut. baznīcu, kur pirmais  diev-
kalpojums ir  noticis 2015.gadā, 
bet pamatakmens iesvētīts 2005.
gadā. Paejot atpakaļ, var turpināt 
ceļu gar Daugavu un nonākt Ķe-
guma publiskajā pludmalē, kur 
var baudīt skaistu skatu uz Dau-
gavu. Tā ir labiekārtota ar lapeni, 
laivu un citu peldierīču piestātni, 
pieejami divi publiskie volejbola 
laukumi un āra trenažieri. Turpat 
blakus pieejama arī Sup noma 

(vairāk www.windborn.lv ).
Virzoties uz priekšu un izbrau-
cot no paša Ķeguma centra, var 
aizbraukt, vai arī ar kājām doties 

līdz Latvijā ļoti zināmam apska-
tes objektam – Ķeguma Krusta 
kalnam, kas atrodas pie Ķeguma 
kapiem. Dziednieki šo vietu uz-
skata par senču svētvietu ar īpašu 
enerģētisku starojumu. Pirmais 
krusts šeit uzstādīts 1997. gada 
20. jūnijā, bet šobrīd te atrodami 
un apskatāmi vairāki simti mazu 
un lielu krustu, ko atnesuši svēt-
ceļnieki no visas pasaules.

Turpat blakus Krusta kalnam 
2019.gadā AS “Latvijas Valsts 
meži” izveidojuši jaunu atpūtas 
vietu iedzīvotājiem un viesiem – 
pastaigu taku ar lapeni. Lapene ir 
viegli sasniedzama un piekļūša-
na ir iespējama arī cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, kā arī māmi-
ņām ar bērnu ratiņiem.

Dodoties atpakaļ pa Ķegu-
ma guļamrajonu, Birzes ielā 22, 
var apmeklēt Edmunda Būmaņa 
vīnogu audzētavu, kas izveidota 
viņa privātajā piemājas dārzā. 
Vislabākais laiks, kad doties iz-
zinošā ekskursijā pie vīnkopja, ir 
augusts/septembris, kad ir ienā-
kusies vīnogu raža un var nobau-
dīt jaunākos sasniegumus vīno-
gu selekcijā, degustējot dažādu 
vīnogu šķirnes, kā arī saņemt 
padomu vīnogu audzēšanā un 
kopšanā. Iespējams arī iemalkot 

paštaisītu mājas vīnu un iegādā-
ties vīnogu stādus. Sava vizīte ir 
iepriekš jāpiesaka. Vairāk infor-
mācijas www.vinadarzs.lv 

Turpat netālu, uz Aizvēja ie-
las, var nokļūt citā pasaulē pie 
SIA “CADE” īpašnieces Solvitas 
Kūnas, kas nodarbojas ar Latvijā 
augošu augu  ēterisko eļļu, hidro-
lātu, skrubju un tēju ražošanu un 
pārdošanu. Uzņēmuma saimnie-
ce piedāvā izzinošas ekskursijas 
augu pasaulē, radošās darbnīcas 
un īpašus piedāvājumus jaun-
laulātajiem. Apmeklējums ir ie-
priekš jāpiesaka. Vairāk informā-
cijas www.cade.lv .

Ja tev patīk skaistas lietas un 
par piemiņu no Ķeguma nova-
da vēlies paņemt sev līdzi kādu 
gaumīgu lietiņu, tad iesakām ie-
griezties SIA “KiwiDeco” sveču 
ražotnē un veikaliņā, kas atrodas 

uz Celtnieku ielas. “KiwiDeco” 
piedāvā dažādu krāsu paletes un 
izmēra parafīna sveces, katrai 
gaumei.  Drīzumā tiks piedāvā-
tas arī sveču liešanas meistar-
klases. Šī  mūsu vietējā ražotāja 
preci un vēl daudzas citas vietējo 
uzņēmēju un amatnieku lietiņas 
kā suvenīrus var iegādāties arī 
sešās Ķeguma novada pašvaldī-
bas publiski pieejamās vietās vi-
sos novada pagastos - Rembates 
Tautas namā klientu apkalpoša-
nas centrā, Tomes pagasta Ķe-
guma novada muzejā, Birzgales 
pagastā muzejā “Rūķi” un tepat 

Ķeguma pilsētā – pilsētas biblio-
tēkā, Dienas centrā un Ķeguma 
novada pašvaldības ēkā. 

Rakstu pabeigt vēlamies 
ar īpašu stāstu par vēl vie-
nu ļoti īpašu un slavenu vie-
tu pasaules mērogā, kas arī 
atrodas Ķegumā  - moto- 
trase “Zelta Zirgs”, kur katru 
gadu norisinās pasaules mēroga 
sacensības motokrosā. Trase ta-
pusi vietā, kur agrāk bijusi pa-
matīga izgāztuve. Divus gadus 
tika veikti zemes darbi, lai izgāz-
tuvi pārveidotu par motokrosa 
trasi. 1996.gadā Ķeguma trasē 
“Zelta Zirgs” norisinājās pirmais 
pasaules čempionāta posms bla-
kusvāģiem. 2014.gada 27. un 
28. septembrī pirmo reizi Latvijā 
norisinājās Nāciju kauss motok-
rosā. Popularizējot un atbalstot 
aktīvu dzīvesveidu,  mototrases 
teritorijā tiek organizēts arī Ķe-
guma velomaratons un “Stipro 
skrējiens”. Trase piemērota tre-
nēties gribētājiem jebkurā vecu-
mā. Sporta entuziastus, kas vēlas 
doties trasē un baudīt adrenalīnu 
pa vienu no grūtākajām trasēm 
pasaulē, aicinām pieteikties indi-
viduāli sazinoties ar trases īpaš-
nieku Kristeru Serģi.

Ķeguma novada pašvaldības 
mājas lapas sadaļā ”Tūrisms” 
vari atrast arī vēl daudz citu vie-
tu, kur doties. Sāc ar sev patīka-
māko - baudi izklaidi vai brau-
cienu dabā, vai iepazīsti novada 
kultūru un vēstures liecības, kas 
saglabājušās vēl šodien, bet dari 

to atbildīgi un ievēro visus valstī 
izsludinātos  ārkārtas situācijas 
distancēšanās noteikumus, un 
dari to, ja esi vesels.

Raksta tapšanā izmantoti 
materiāli no Rutas Andersones 
grāmatas “Ķeguma apvidus vēs-
ture”.

Ieva Vējone
Ķeguma novada pašvaldības

Projektu vadītāja 
ar specializāciju

 uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstībā

Liepu alejas 
dzīvojamo māju masīvs.

Vides objekts “Ķegums”.

Lapene pie pastaigu takas 

SIA “KiwiDeco” produkcija. 



6 Ķeguma Novada Ziņas 2020.gada 5.jūnijs

www.kegumanovads.lv

Zemessardzes 2.Vidzemes bri-
gādes Gaisa spēku bāzes Ap-
sardzes rota aicina pievienoties 
savam zemessargu pulkam 
Latvijas Republikas iedzīvotā-
jus, kuri vēlas dot ieguldījumu 
sava novada un Latvijas drošī-
bā.

Esošajiem un jaunajiem zemes-
sargiem, pievienojoties Apsar-
dzes rotas zemessargu kolektī-
vam, ir iespēja iegūt specifiskas 
zināšanas objektu apsardzes no-
zarē un apgūt dažādas militārās 
specialitātes, kā arī veikt atmak-
sātu veselības pārbaudi un sa-
ņemt vakcinācijas. Turklāt par 
dienesta pienākumu izpildi un 
piedalīšanos mācībās zemessargs 
saņem kompensāciju sākot no 
32.75 eiro dienā un apmaksātu 
ēdināšanu vai tās kompensāciju 
9,96 eiro dienā. Apvienot dienes-
tu Zemessardzē ar pamatdarbu 
ir vienkārši, jo zemessargu mā-
cības notiek gan brīvdienās, gan 
darba dienās. 

Dienests Zemessardzē ir 
izaicinājums ikvienam Latvijas 

Republikas pilsonim pilnveidot 
sevi, iegūstot prasmes aizstāvēt 
sevi un savu ģimeni, uzlabot fi-
zisko sagatavotību, organizēti un 
saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepa-
zīt jaunus draugus un domubied-
rus, veicināt savas pašapziņas 
izaugsmi, kopīgi darbojoties vie-
notā komandā Latvijā un ārpus 
tās robežām.

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 zs.mil.lv 

Lai pievienotos, Zemessar-
dzes 2.Vidzemes brigādes Gai-
sa spēku bāzes Apsardzes rotai, 
jāzvana uz tālruni: 65044130, 
jāraksta uz e-pastu: 54bn@mil.
lv vai personīgi jāierodas Ogrē, 
Mednieku ielā 12.

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

SABIEDRĪBA

23. maijā apmeklētājiem dur-
vis vērusi Enerģētikas muzeja 
ekspozīcija Ķegumā un Pļavi-
ņu HES vēstures ekspozīcija 
Aizkrauklē. Ķeguma brīv-
dabas ekspozīcija Daugavas 
krastā ļauj iepazīt unikālu 
industriālo mantojumu. Abās 
ekspozīcijās ir pieejamas pla-
šas digitālās iespējas, kas ļauj 
to saturu iepazīt individuāli un 
distancēti.

Enerģētikas muzejs, verot durvis 
apmeklētājiem, piedalās kopējā 
Latvijas muzeju biedrības or-
ganizētajā muzeju informatīva-
jā kampaņā #TiekamiesTagad. 
Tās ietvaros apmeklētāju ērtībai 
muzejā izvietoti spilgti dzelteni 
vienota dizaina un informācijas 
materiāli, kas veidoti saskaņā ar 
valstī noteiktajām sanitārā proto-
kola prasībām un aicina apmek-
lētājus rūpēties par sev un apkār-
tējiem drošu viesošanos muzejā. 
Vairāk informācijas par kampaņu 
biedrības mājas lapā www.muze-
ji.lv.

Lai nodrošinātu sanitārā 
protokola prasības, Enerģēti-
kas muzeja ekspozīcijā Ķegumā 
vienlaicīgi drīkst atrasties 10 
apmeklētāji, savukārt Pļaviņu 

HES vēstures ekspozīcijā 5 ap-
meklētāji. Apmeklētāji tiek lūg-
ti muzeju apmeklēt tikai tad, ja 
tiem nav saslimšanas simptomu. 
Muzejā ir jāievēro 2 metru dis-
tance vienam no otra, izņemot 
vienā mājsaimniecībā dzīvojo-
šos. Rūpējoties par apmeklētāju 
drošību, ekspozīcijās izvietotas 
informatīvās norādes, pieejami 
dezinfekcijas līdzekļi un vien-
reizlietojamie cimdi multimediju 
satura izpētei.

Enerģētikas muzeja pama-
tekspozīcijā piedāvājam izzināt 
Latvijas enerģētikas nozares un 
Latvenergo koncerna vēsturi un 
attīstību. Brīvdabā apskatāms 
unikāls industriālais mantojums 
– vēsturiskā Ķeguma HES tur-
bīna, Pļaviņu HES turbīnas daļa, 
110 kV un 20 kV brīvgaisa ko-
mutācijas un citas tehnoloģiskās 
iekārtas. 

Ekspozīcijas apmeklētājiem 
ir pieejama mobilā lietotne 
“Enerģētikas muzeja mobilais 
gids”, kuru var lejupielādēt sa-
vās viedierīcēs. Mobilajā lietot-
nē 24 eksponāti ir papildināti ar 
digitālu saturu – vēsturiskiem 
videosižetiem, fotogrāfijām un 
interesantiem faktiem, ļaujot 
padziļināti iepazīt enerģētikas 
vēsturi un mantojumu. Mobi-
lā lietotne “Enerģētikas muzeja 
mobilais gids” ir pieejama muze-
ja teritorijā Ķegumā, izmantojot 
viedierīces. 

Apmeklētāji aicināti apskatīt 
ekspozīcijas jaunumu – kinētis-
ko sienu “Elektrības ceļš”, kura 
interaktīvā un iesaistošā veidā 
ikvienam interesentam piedāvā 
uzzināt par elektroenerģijas ra-
žošanu AS “Latvenergo”, elek-
troenerģijas tirgu, pārvadi, sadali 
un piegādi lietotājiem, kā arī par 
energoefektīvu elektroenerģijas 
lietošanu. 

Pļaviņu HES vēstures ekspo-
zīcijā ar digitālo tehnoloģiju pa-
līdzību apmeklētājiem ir iespēja 
iepazīt Pļaviņu HES no celtnie-
cības sākuma līdz izaugsmei par 
lielāko elektroenerģijas ražotni 
Latvijā. Modernizētā ekspozīcija 
izvirzīta Latvijas muzeju biedrī-
bas Gada balvai – 2020 nominā-
cijā Gada ekspozīcija.

Enerģētikas muzeja ekspozī-
cija Ķegumā atvērta no otrdie-
nas līdz svētdienai no 9.00 līdz 
17.00. Pļaviņu HES vēstures 
ekspozīcija atvērta sestdienās no 
9.00 līdz 17.00. Pļaviņu HES. 
Ekskursijas AS “Latvenergo” 
ražotnēs nav pieejamas līdz 9. 
jūnijam. Papildus informāci-
ja: www.latvenergo.lv, e-pasts: 
muzejs@latvenergo.lv, tālrunis: 
+ 371 20208952.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”

Preses sekretāre

#TiekamiesTagad – no 23. maija atvērtas 
Enerģētikas muzeja Ķegumā un Pļaviņu 
HES vēstures ekspozīcijas

Iespēja dienēt Zemessardzē

Soroptimistu kluba biedres 
un Ķeguma bērnudārza audzēkņi 
kopā ar savām audzinātājām saka 
lielu PALDIES zemnieku saim-
niecības “Daugmales Lilijas” 
saimniekiem!

Pagājušajā gada rudenī zem-
nieku saimniecības “Daugmales 
Lilijas” īpašnieki Ķeguma bēr-
nudārza “Gaismiņa” mazajiem 
audzēkņiem uzdāvināja dažādus 
ziedu stādus un sīpolus.

Bērniem bija iespēja piedalī-
ties puķu stādīšanā, kā arī vērot 
puķu augšanas procesu ikdienā. 

Tagad visu skaistumu var baudīt 
gan mazie puķkopji un viņu au-
dzinātājas, gan arī bērnu vecāki.

Liels paldies “Daugmales 
Liliju” saimniekiem par ieguldī-
jumu bērnu zināšanu paplašinā-
šanā!

Tik vīterots,
tik vidžināts,
tik piesvilpots šis rīts,
ka sēklas zemē pamostas
un iesāk asnus dzīt.

(Jānis Baltvilks,
“Pavasara rīts”)

Soroptimisti un bērnudārza
audzēkņi saka paldies!
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REGĪNA EZERA

Regīnas Ezeras kastaņa svece

“Mans gaišais bērns, 
mana kastaņa svece,                                                                      
Es vēlos tevi laimīgu redzēt,”

rakstījusi Regīnas Ezeras laika-
biedre dzejniece Ārija Elksne. 

Man nav stāsta par to, ka 
Regīna ģimenē būtu lolota kā 
maiga kastaņa svece. Vecāki 
droši vien tā vēlējās, bet apstākļi 
bija citādi. Man nav stāsta par to, 
ka Regīna savas meitas būtu lo-
lojusi kā maigas kastaņa sveces. 
Viņa centās un noteikti tā vēlē-
jās, bet apstākļi bija citādi. Taču 
man šķiet, ka rakstnieces dvēselē 
vienmēr kvēlojis gaišais un kara-
liskais zieds. Vai gan citādi viņa, 
netālu no mūžības sliekšņa stā-
vot, rakstītu: “Ja tur, viņā pusē, 
augšā, nevalda pilnīga vienal-
dzība pret visu, kas notiek šai-
pusē, man gribētos no turienes, 
no augšienes, paskatīties uz savu 
kastānīti. Tas taču nav par daudz 
gribēts, vai ne?” 

Vai gan citādi toreiz, bērnībā, 
mazā sirsniņa tik kvēli vēlētos 
sev līdzās sunīti un kārotu do-
ties tētim līdzi tālās pastaigās uz 
mežu. Bet sunīša bērnībā nebija 
un tālās pastaigās meitenīte dros-
mīgi devās viena. Mazā sirsniņa 
jau kopš bērnības bijusi atvērta 
- sajust, saredzēt, sadzirdēt to 
pasaules krāsu bagātību, kas vis-
apkārt ņirb, vītero, noslēpumaini 
valdzina. Tobrīd pietrūka vārdu, 
lai izjusto gleznotu vārdu krāsās, 
bet dvēseles dzīlēs brieda dār-
gakmeņi un redzētspēks, un ie-
raudzītprieks vērtās arvien pilnī-
gāks. Dižā kastaņa svece - viņas 
iekšējā pasaule, ieceres, sapņi, il-
gas, mīlestība, literāro domu, no-
tikumu un tēlu plejāde - viss, kas 
savijies rakstnieces mūža kamolā 
un ievijies mūsu tautas kultūras 
bagātību pūrā. 

Kolorītā vārda māksliniece 
visu mūžu mācījusies latviešu 
valodas daili un krāsas. Latvie-
šu valodas izzināšana vienmēr 
bijusi pietātes pilna: “Attieksme 
pret to kā pret apgūstamu sveš-
valodu, kas sagādāja tik daudz 
klapatu bērnībā, vēlākajos gados 
kļuva savā ziņā svētīga. Pieradu 
pret valodas materiālu izturēties 
ar lielu bijību, bez lepnas pār-
liecības, ka tas man “iedzimts”. 
Nepārtraukti veselus četrus gadu 
desmitus to pazemīgi mācījos, ar 
līksmu izbrīnu atrodot aizvien 
jaunas nianses un bagātības, ra-
kos un urbos kā arheologs cau-
ri kārtu kārtām, atklājot aizvien 
jaunus atsegumus, par kuru esa-
mību agrāk pat nenojautu.”   

Bērnība Rīgā. Pamatskola
Rakstnieces bērnība ritē-

ja Rīgā, tagadējā Visvalža ielā, 
sētas mājā, mazā divistabu mi-
teklī, kur dzīvoja pieci iemīt-
nieki - Regīna, mamma, tētis, 
vecāmamma un mammas māsa 

Felicija, vijolniece. Burzma un 
kņada. Kaimiņi dēvējuši tem-
peramentīgo ģimeni par poļu 
skandālistiem. No tuvējā dzelz-
ceļa mājoklī nemitīgi ielauzās 
vagonu dārdoņa un lokomotīvju 
svilpšana. Regīna vislabāk jutās 
vienatnē. 

Vēlāk rakstniece teiks: 
“Esmu dzimusi pilsētā, bet nees-
mu pilsētas cilvēks. Caur asfaltu 
varu izbadīties ar pieri. Asfaltā 
laist saknes nespēju. Man nepa-
tīk ilgi kavēties pilsētā. Man pa-
tīk ielēkt pilsētā uz galvas, peldēt 
starp sudrabotām cilvēkzivīm, 
ielu šaurībā satikties, saskarties 
sarkanām spurām, berzēties zvī-
ņu pret zvīņu, trīties sānu pret 
sānu kā milzu nārstā, nirt cauri 
vērpetēm, izšķīst svešas elpas 
mutuļos un atmosties. Uztrūkties 
no gaiļa sauciena pērļainā rītaus-
mā. Atģisties baltā, vēl soļu ne-
skartā mežā, sniegam krītot, kad 
pārslas nāk lejā tik blīvi un bieži, 
ka gaiss ir pilns dzīvas sanoņas, 
un pasaules ekrānu aizsedz ņir-
bošs neilona priekškars, aiz kura 
palieku aci pret aci ar sevi un 
baltivizmojošu izplatījumu, kurā 
nav nekā un ir viss.”

Apdāvinātajai literātei gan 
bērnudārzā, gan Rīgas 28. pamat-
skolas pirmajās klasēs ar latvie-
šu valodu gājis kā pa celmiem: 
“Man saka: “Neliec elkoņus uz 
galda!” - bet es nesaprotu pat tik 
daudz. Mana pirmā latviešu va-
lodas skolotāja Anna Miesniece, 
izcilā gleznotāja Kārļa Miesnie-
ka māsa, man gan nemainīgi lika 
tikai trijniekus (nereti ar mīnusu) 
tomēr galvenajos vilcienos ru-
nāt un rakstīt latviski iemācīja.” 

Kopš ceturtās klases Regīna bi-
jusi teicamniece: “Mācījos ar lie-
lu vieglumu. Matemātika pade-
vās tikpat vienkārši kā literatūra. 
Ar savu nosacītību mani aizrāva 
algebra. Ķīmijā vilināja šīs zināt-
nes “avantūrisms” - eksperimen-
tu laikā iespējamie negaidītie un 
neparedzētie sprādzieni. Te bija 
(kā man tagad rādās) kaut kas no 
novelistikas.” Pamatskolā viņa 
mācījās no 1938. līdz 1944. ga-
dam.

Dzīves pretstati pusaudzes 
vecumā. Universitāte

Dzīvei arvien labpaticis 
Regīnu vadināt kā pa celmiem, 
sak` ir gana stipra, izturēs. Vai 
salūzīs. Pienāk bargie četrdes-
mitie, Latvijai pāri gāžas karš. 
Baisma un grūtības. Neziņa un 
neizpratne. Regīnai divas vasaras 
jāpavada laukos. “Vienu vasa-
ru nācies dzīvot Kaibalā, veicot 
dažādus tā saucamā izpalīga dar-
bus, otru - ganīt lopus mežsarga 
mājās Rembatē,” Broņislavs Ta-
būns stāsta monogrāfijā “Regīna 
Ezera”. “Es nāku no tās tumš-
matainās baskājes meitenītes, 
kas, stāvot zem milzīgā debesu 
kupola ar ganu rīksti padusē, pie-
peši atklāja cilvēka attiecības ar 
Laiku un Telpu, apjauta dzīvības 
īslaicīgumu un Dzīvības mūžīgu-
mu - to, kas vēlākajai literātei uz 
visu laiku kļuva par pamattēmu,” 
Regīna sajutusi savu sūtību.

Kara gadi ir skarba pieredze. 
Kad noprotams, ka Latvijā ie-
nāks padomju armija, Šamreto 
ģimenei jādomā, kā rīkoties. Tē-
vam vāciska izcelsme? Izlemts! 
1944. gadā ģimene nonāk Vācijā, 
Ākenā pie Elbas, darba nometnē. 

Regīnai te nogurdinošs darbs un 
tikšanās ar itāliešu karagūstekni 
Tulio Frazoni. Mīlestība? Itālis-
kās cilmes vilkme? Skarbi aps-
tākļi? Regīnai ir četrpadsmit gadi 
un niecīgas iespējas lemt pašai. 
Savās atmiņās par to laiku viņa 
bildusi: “Saglabāt nevainību šeit 
bija bezcerīgs pasākums.” 

Vētījot pagājušo, viņa prā-
tojusi, kāda būtu dzīve, ja būtu 
palikusi Vācijā. Būtu rakstniece? 
Kas zina! Varbūt būtu kļuvusi …

Lai nu paliek!
1945. gada oktobrī ģimene 

atgriežas Latvijā un Regīna sāk 
mācības Natālijas Draudziņas 
Rīgas 7. vidusskolas astotajā 
“A” klasē. Klases audzinātājai 
Valijai Osei, ievērojamā aktiera 
Jāņa Oša māsai, meitene šķitusi 
apdāvināta, bet ar sarežģītu rak-
sturu. Regīna bija apaļa teicam-
niece un 1950. gadā vidusskolu 
beidza ar sudraba medaļu. Kāpēc 
sudraba ne zelta? Apšaubāma 
pagātne. Īsti padomju cilvēki uz 
Vāciju nemetās.

Regīna Šamreto iestājās Lat-
vijas Valsts universitātes Vēstu-
res un filoloģijas fakultātes žur-
nālistikas nodaļā. Kursā možs 
gars, jaudīgi kursa biedri - Lilija 
Dzene, Maija Augstkalna, Gu-
nārs Treimanis, Arnolds Auziņš. 
Regīna lekcijas apmeklējusi 
disciplinēti, eksāmenos guvusi 
labas sekmes, kursa biedri pirms 
pārbaudījumiem augstu vērtējuši 
viņas lekciju pierakstus, tomēr 
Regīnas sirds nebija apmierinā-
ta: “No otrā kursa gribēju aiziet, 
bet īsti nesapratu, uz kurieni. 
Tagad jau gan zinu, ka studētu 
mežsaimniecību. Meži man ļoti 
mīļi.”

1955. gadā Regīna Lasenber-
ga universitāti beidz.

Līdztekus studijām ritēja 
spraigiem notikumiem piesāti-
nāta personiskā dzīve, bet par to 
citreiz.

Regīnīt! Kastānītis kuplo 
un zied!

Pēc smagnējās ziemas bei-
dzot pludo līksmīgs plauksmes 
laiks. Pie rakstnieces mājām 
cēli zied kastaņkoks. Kastānītis 
“Briežos” izaudzis par varenu 
vīru, kuplo un lepni slej savas 
karaliskās ziedu sveces pretim 
debesīm, kā sveicinot. Rakstnie-
ces mājās turpinās dzimtaskoks, 
bet muzeja dārzā jož ģimenītes 
ar bērniem kā kastaņa svecēm. 
Bērni pagalmā iedrāžas pirmie, 
pasveicina vai samīļo Regīnas 
suņuku, kopā ar vecākiem no-
fotografējas pie tā un steidzas 
tālāk, atzīmēt savā stafetes kartē 
nākošo pieturas vietu - Ulmaņa 
ozolu. Un tas ir tik pavasarīgi 
skaisti, tik reibinoši skaisti! Reiz 
suņuks sauks atgriezties, atgriez-
ties šeit, muzejā, ienākt Regīnas 
pasaulē un rast sev ko īpašu.

Ligita Ādamsone, 
Ķeguma novada muzeja 

vadītāja

Paldies Rutai Andersonei par 
ierosinājumiem Regīnas Ezeras 
materiālu izpētē! Laipni aicinu 
ikvienu sniegt savas atmiņas par 
rakstnieci. Lūgums atsaukties 
tiem vīriem, kuri atjaunoja rakst-
nieces Līvānu mājiņu.

Turpinot Regīnas ezeras 90.atceres gadam veltīto rakstu sēriju, šoreiz piedāvājam stāstu par to skarbumu, kas bērnībā un jaunībā piedzī-
vots un par to, kāpēc vislasītākā grāmata kļuva sinonīmu vārdnīca.

10. jūnijā Plkst. 17.00 – 19.00
Ģitārstudijas trubadūri

Ķeguma pilsētā
Dziedāsim un spēlēsim 

pie Ķeguma Tautas nama, 
Skolas ielas 4 pagalmā, 

Ogres ielas māju pagalmā, 
Staru ielas 4 pagalmā, pie dzelzceļa stacijas, 

Ķeguma pludmalē pie Daugavas.
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BEZMAKSAS

Birzgales pirmsskolas izglītības iestāde 
“Birztaliņa” no 1.augusta piedāvā darbu 

PAVĀRAM.
Informācijai zvanīt pa tālruni 

26415670. Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Amēlija un Grieta.
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

Tomes dienas centra darba laiks 
No 2020.gada 1. jūnija līdz 31.augustam:

Pirmdiena slēgts, 
Otrdiena 15:00-20:00, Trešdiena 10:00-20:00, 

Ceturtdiena  15:00-20:00,
Piektdiena 15:00-20:00, Sestdiena 10:00-15:00,

Svētdiena slēgts.

 22.jūnijā
plkst. 15.00 – 19.00

Ķeguma jaunajā tirgus laukumā
Ķeguma prospektā 2E

ZĀĻU TIRDZIŅŠ
Laipni lūdzam visus apmeklēt un iegādāties dažā-
dus amatnieku, zemnieku un mājražotāju piedāvā-
tos gardumus un labumus, sieru un Jāņu zāles Līgo 
priekšvakarā.
Gaisīgu svētku atmosfēra tiks garantēta!

Vietu skaits ir ierobežots.
Pieteikties tirdziņam varēs no 8. jūnija – 18. 
jūnijam  elektroniski aizpildot pieteikumu Ķeguma 
mājas lapā: www.kegumanovads.lv
Dalība tirdziņā ir bezmaksas.

Aicinām tirgotājus un apmeklētājus 
ievērot visus valstī noteiktos ierobežo-
jumus un ievērot 2m distanci.
Sīkākai informācijai zvanīt pa tālruni 
26467990  

plkst. 22.00
pie Ķeguma Tautas nama

āra Kino vakars (labos laika apstākļos)
drāma/komēdija  “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.
Ieeja bez maksas.
Līdzi ņemam plediņus.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 18. jūnijam pa tālruni 
22010300 vai e-pastā dace.malina@kegums.lv.
Ņemot vērā valsts noteiktos ierobežojumus, lūdzam 
sekot līdzi informācijai www.kegumanovads.lv.
Plaša apmeklējuma gadījumā, tiks nodrošināts 
papildus seanss.

Ielīgosim Ķegumā!

Saulgriežus svinēsim kopā ar meistari-
em un tradīciju zinātājiem.

plkst. 14.00 
Tiekamies pastalu izgatavošanas 

meistarklasē! Dalības maksa vienam 
dalībniekam – 25 eiro par pastalu pāri 
(otrs pāris 15 eiro), vietu skaits iero-
bežots, pieteikšanās OBLIGĀTA līdz 18. jūnijam 
pa tālruni 27884206; meistarklases ilgums aptu-
veni 3 stundas.

plkst. 16.00
Kvasa un alus darināšanas lekcija. Ar savām 

prasmēm dalīsies Oskars Dūdens. Vietē-
jās saimnieces dalīsies ar savām siera gat-
avošanas receptēm (lekcijas bez maksas).

plkst. 17.00
Viss par un ap pirts slotām, uguns 

lāpu gatavošana kopā ar sava aroda 
meistariem Ivetu un Ilmāru Zemniekiem 

(meistarklase bez maksas).
Ievērosim visus valstī noteiktos drošības pasā-

kumus, nedrūzmēsimies pūļos, cienīsim viens otru 
ievērojot distanci.

Vairāk informācijas pa tālruni 27884206 (Liene).

21.jūnijā vasaras saulgriežu svinības Rembatē

Saskaņā ar Republikas pil-
sētas un novada domes deputāta 
statusa likuma 3.1 panta devīto 
daļu ar 06.05.2020. atjaunoja de-
putāta pilnvaras domes deputātei 
Dacei Māliņai un izbeidza depu-
tāta pilnvaras domes deputātam 
Jāni Priževoitam. 

Iecēla Ķeguma novada paš-
valdības izpilddirektora vietnieka 
amatā Uldi Kokinu un ar 2020.
gada 20.maiju iecēla viņu par 
Ķeguma novada pašvaldības iz-
pilddirektora un pašvaldības ad-
ministrācijas vadītāja pienākumu 
izpildītāju uz pašvaldības izpild-
direktores un pašvaldības admi-
nistrācijas vadītājas A.Tomsones 
faktiskās prombūtnes laiku.

Nolēma slēgt līgumu ar Ķe-
guma novada domes iepirkuma 
“Automašīnas pilna servisa noma 
Ķeguma novada Birzgales pagas-
ta vajadzībām”, identifikācijas 
Nr. ĶND 2020/3, uzvarētāju  - 
SIA “AUTO 26”.

Apstiprināja Ķeguma novada 
Vispārējās pirmsskolas izglītības 
iestādes „Gaismiņa” nolikumu.

Pieņēma lēmumu Ķeguma 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādēm nodrošināt dežūrgrupu 
darbību, lai sniegtu pirmsskolas 
pakalpojumu bērnu likumiska-
jiem pārstāvjiem, kas paši nevar 
nodrošināt bērnu, kuri nav sa-
snieguši obligāto izglītības vecu-
mu, pieskatīšanu līdz 31.08.2020. 
Klātienē vai attālināti  nodroši-
nāt obligātajā izglītības vecumā 
(piecgadīgie, sešgadīgie) esošo 
bērnu sagatavošanu pamatizglītī-
bas ieguvei līdz 29.05.2020. No-
drošināt dežūrgrupu darbību, lai 
sniegtu pirmsskolas pakalpojumu 
bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, 
kas paši nevar nodrošināt bērnu 
(piecgadīgo, sešgadīgo) pieska-
tīšanu līdz 31.08.2020. Noteikt 
bērnu likumiskajiem pārstāvjiem 
un citām personām saistošu uztu-
rēšanās kārtību izglītības iestādē. 

Noteikt maksimālo bērnu skaitu 
dežūrgrupā – 18 bērni.

Nolēma piedalīties projektu 
konkursā “Starpnovadu un star-
pinstitūciju sadarbība jaunatnes 
politikas īstenošanai vietējā līme-
nī” sadarbībā ar Ogres un Liel-
vārdes novada pašvaldību.

Atzina nekustamā īpašuma 
Upes iela 1A, Ķegums, Ķeguma 
nov., kadastra Nr. 7409 002 0131, 
zemes vienību, kadastra apzīmē-
jums 7409 002 0113, platība 465 
m2, par starpgabalu.

Apstiprināja Ķeguma novada 
Attīstības programmas 2013.-
2021.gadam aktualizēto Rīcības 
plānu. 

Nolēma iesniegt informāciju 
par investīciju projektu “Ogres 
ielas rekonstrukcija Ķegumā” iz-
vērtēšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai, 
vienlaikus lūdzot saskaņojumu 
Ogres novada domei kā admi-
nistratīvi teritoriālās reformas 

rezultātā apvienojamā novada 
administratīvajam centram pēc 
2021.gada pašvaldību vēlēšanām 
investīciju projekta “Ogres ielas 
rekonstrukcija Ķegumā” īsteno-
šanai par paredzamo  izmaksu 
summu EUR 629 731,29.

Pēc Ministru kabineta lēmu-
ma saņemšanas par investīciju 
projekta “Ogres ielas rekons-
trukcija Ķegumā” iekļaušanu 
prioritāri atbalstāmo investīciju 
projektu sarakstā, sagatavot aiz-
ņēmuma pieprasījumu Projekta 
īstenošanai. Nodrošināt projekta 
īstenošanai Ķeguma novada paš-
valdības budžeta līdzfinansējumu 
EUR 157432,82 apmērā, bet ne 
mazāk kā 25% no kopējām Pro-
jekta izmaksām. Ņemt aizņēmu-
mu Valsts kasē Projekta īstenoša-
nai par kopējo summu EUR 472 
298,00. 

Apstiprināja, ka SIA “AM 
Energy” uzstāda ražošanas ie-
kārtas plastmasas preču ražoša-
nai un atver kompozītmateriālu 
(klasificējami kā plastmasas bū-

velementi) ražotni, kas pare-
dzēta adresē: Celtnieku ielā 1F, 
Ķegumā, Ķeguma novadā, 
nekustamā īpašuma kadastra 
numurs 74090070086, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 
74090070086, plānoto darbību 
paredzot ēkā ar būves kadastra 
apzīmējumu 74090070086001, 
un kas klasificēta kā ražotne 
atbilstoši  Ministru kabineta 
30.11.2010. noteikumu Nr.1082 
“Kārtība, kādā piesakāmas A,B 
un C kategorijas piesārņojošās 
darbības un izsniedzamas atļau-
jas A un B piesārņojošās darbī-
bas veikšanai” 1.pielikuma 4.15.
punktā noteiktajam, izmantojot 
iekārtas organisko ķīmisko pro-
duktu ražošanai ķīmiskā, biolo-
ģiskā vai fizikālā procesā, kuras 
nav iekļautas likuma “Par pie-
sārņojumu” speciālajā pielikumā 
vai citā speciālā pielikumā, un ra-
žotnes darbībā izmantojot iekār-
tas plastmasas preču ražošanai, 
izlietojot piecas vai vairāk tonnu 
plastmasas dienā.

Ķeguma novada dome 2020.gada maijā

Izsakām visdziļāko  līdzjūtību tuviniekiem!
 Ķeguma novada pašvaldība

Nataļjas Budanovas (1955)
Daces Ošānes (1955)
Vitālija Peško (1943)
Baibas Nusbergas (1938)
Natalijas Pīgoznes (1957)
aiziešana mūžībā.

„LĪGO, BIRZGALE, LĪGO”
23.jūnijā 

plkst.  9.00 - 12.00
pie Birzgales Tautas nama 
par skanīgu  Līgo  rītu 
parūpēsies skanīgais Dzin-
taronkuls.

Radošā darbnīca ģimenēm (bezmaksas), kā arī 
darbosies saldumu rati, kur varēs nopirkt kārumus.

Ievērosim visus valstī noteiktos drošības pasā-
kumus, nedrūzmēsimies pūļos, cienīsim viens otru 
ievērojot 2 metru distanci.

Vairāk informācijas pa tālruni 29424612 
(Mudīte).


