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Papildu finansējums VPII „Gaismiņa”

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē

priekšsēdētāja ziņojumu par šogad plānotajiem darbiem un priekšsēdētāja vietnieka atskaiti par
www.kegumanovads.lv
pērn paveikto. Tikšanās noslēgumā ikviens varēs arī uzdot
sev aktuālus jautājumus un diskutēt
ar speciālistiem.

Lielus, mazus kumeliņus!
Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Ķeguma Novada Ziņas

Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas 9.klase svin izlaidumu
t 1.lpp
Kopumā šogad 9.klasi absolvēja 15 skolēnu. Aptuveni puse
no viņiem nolēmuši turpināt mācības šajā pašā skolā. Arī Karīna
Beatrise Špēra izvēlējusies palikt
uzticīga Ķeguma komercnovirziena vidusskolai. Šajā skolā pēc
ģimenes pārcelšanās no Liepājas
uz Ķeguma novadu viņa mācās
kopš 8.klases un šajos divos gados paspējusi novērtēt šīs skolas
pozitīvās iezīmes. “Ķeguma skola
ir atvērta, ļoti ieinteresēta palīdzēt
mācīties un iegūt labāku izglītību.
Ļoti pretimnākoši skolotāji. Tas,
ko jaunietis gaida no izglītības
iestādes un pedagogiem, to viņš
šajā skolā var saņemt,” atklāj Karīna Beatrise, kura pēc vidusskolas beigšanas plāno studēt medicīnu un kļūt par ārsti.
Izlaiduma pasākuma noslēgumā absolventi pateicās pedagogiem un it īpaši savam klases
audzinātājam 9.klasē Artūram
Ābolam, kuram liktenis tā ie-

Ievērojot distancēšanās prasības, audzēkņi izlaudumu sagaida
kopā ar saviem tuviniekiem.
grozījies, ka pēdējo piecu gadu
laikā nācies izvadīt dzīvē četras
izlaiduma klases. Trīs no tām bija
divpadsmitās un nu tām pievienojusies arī viena devītā.
Vecāku vārdā pedagogiem un
visiem skolas darbiniekiem par
atbalstu bērnu skolas gaitās pateicās Baiba Špēra-Špora. Savukārt

direktora vietniece Sandra Bērziņa teica paldies absolventu vecākiem, kuri iekārtoja svinību zāli,
lai tajā visiem būtu svētku noskaņojums. Izlaiduma svinīgos mirkļus neaizmirstamākus darīja arī
rokmūziķa Ata Ieviņa uzstāšanās.
Informācijas un fotomateriālu
avots: www.ogrenet.lv

Ķeguma novada dome 2020.gada jūnijā
NOLĒMA
atsavināt, pārdodot izsolē pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Upes iela 4C, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 74090020133,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
74090020116, platība 0,1334 ha;
atsavināt, pārdodot par brīvu cenu pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Upes iela 1A, (starpgabals),
kas atrodas Ķegumā, Ķeguma novadā, kadastra numurs
74090020131, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74090020113, platība 0,0465 ha, par nosacīto
cenu 937 EUR;
izvērtēt un veikt nepieciešamās darbības Ķeguma
novada pašvaldībai piederošu ciršanas vecuma mežu izstrādei, rīkojot izsoles;
izteikt Ķeguma novada domes 2019.gada 13.marta
lēmuma Nr. KND1-3/19/79 “Par apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma
novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu” 1.2. un 1.4.punktu šādā redakcijā:
“1.2. Dace Māliņa, Ķeguma novada pašvaldības
domes deputāte;
1.4. Uldis Kokins, pašvaldības izpilddirektora
pienākumu izpildītājs.”
izteikt Ķeguma novada domes 2018.gada 10.oktobra
lēmuma Nr. KND1-3/18/278 “Par Ķeguma novada pašvaldības skolēnu nodarbinātības pasākumu komisijas apstiprināšanu” 1.1. un 1.5.punktu šādā redakcijā:
“1.1. Ilmārs Zemnieks, Ķeguma novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputāts;
1.5. Uldis Kokins, pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs.”
Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada
finanšu pārskatu.
Izsludināja pieteikšanos dalībai Nodarbinātības
valsts aģentūras organizētajā nodarbinātības pasākumā
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Ķeguma novada pašvaldībā
Ķeguma novadā deklarētiem bērniem pašvaldības izveidotajās darba vietās.
Piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu EUR 999,93
apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem LEADER
projekta „ Ēkas atjaunošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” biedrībai „DZĪVAIS MĀLS”.Ievēlēja Daci

Skrīveli Ķeguma novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā.
Nolēma deleģēt Ķeguma novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju Raivi Ūzulu slēgt līgumu par Ķeguma
novada pašvaldības ceļu un ielu periodiskās uzturēšanas
darbiem Ķeguma pilsētas Priežu un Uzvaras ielās ar personu apvienību ““SIA “ASFALTBŪVE”, par Ķeguma
novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanu
un 20 pašvaldības darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanu ar AAS “BTA Baltic Insurance Company” un
par zāliena atjaunošanu Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadiona futbola laukumā ar SIA “Galantus”.
Deleģēt Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Raivi Ūzulu vai viņa prombūtnes gadījumā – domes deputātu Robertu Ozolu, pārstāvēt Ķeguma novada
pašvaldību pārrunās ar pašvaldībām, kuras ieinteresētas
sadarboties administratīvi teritoriālās reformas ietvaros.
PIEŅĒMA LĒMUMUS:
“Par Ķeguma novada domes 2020. gada 8.aprīļa
saistošo noteikumu Nr.KND1-6/20/5 „Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.KND1 6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības
nolikums”” redakcijas precizēšanu” ;
“Par dienesta pārbaudes uzsākšanu un amata pilnvaru ierobežošanu pašvaldības izpilddirektorei prombūtnes
laikā”.
Piešķīra EUR 5000 finansējumu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” negaisa
seku likvidēšanai Ķeguma novada pašvaldības īpašumā
esošas kapu teritorijas sakārtošanai.
APSTIPRINĀJA:
2020.gada 30.jūnija saistošos noteikumus Nr.
KND1-6/20/7 “Grozījumi Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.KND1-6/20/2 “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””;
grozījumus 2016.gada 1.jūnija konkursa „Veidosim
skaistu un sakoptu savu novadu” nolikumā;
Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada publisko
pārskatu;
Ķeguma novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu.
Atbalstīja Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā iesniegtos fizisko un juridisko personu iesniegtos projektus
7933,11 eiro apmērā.
www.kegumanovads.lv
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Ķeguma novadam savs
boksa klubs

Kas no kaut kā maza veidojas,
tas par kaut ko lielu top!
Tieši tā ir ar mūsu Ķeguma boksa skolu.
Pateicoties Ķeguma novada
pašvaldībai, mūsu novada bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ir iespēja sevi fiziski attīstīt
pašiem savā novadā, savā boksa
klubā – sporta klubā, kurā ir savas
uzvaras un savi zaudējumi.
No zaudējumiem mācās jaunā
paaudze, kas veido un veidos sabiedrību turpmāk. Sabiedrību, kurai ir
savas tradīcijas, intereses, un mērķi.
Lieliski, ka pašvaldība ir uz “viena
viļņa” ar jauno paaudzi un rod iespēju veidot sabiedrību no pamatiem,
palīdzot tai pavadīt laiku saturīgi,
sportiski un vīrišķīgi. Manuprāt, tā
vīrišķība mūsdienās lēnām izzūd...

izzūd lūrot telefonos un nospēlējot
laiku datorspēlēs.
Ķeguma novada pašvaldības
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā 2019.gadā
atbalstītā projekta “Boksa un fiziskās sagatavotības attīstība Ķeguma
novadā” īstenošanas rezultātā, EV
Boxing School, mūsu trenera Edija
Veidemaņa vadībā, var pilnvērtīgāk
vadīt boksa un fiziskās nodarbības
Ķeguma novadā.
Novads būs tik stiprs, cik stipri būs viņā dzīvojošie cilvēki – gan
mentāli, gan fiziski. Un tieši tie fiziski un mentāli spēcīgie jaunie cilvēki
beidzot sapratīs, ka ne jau valsts veido cilvēku, bet cilvēks valsti.
Mārtiņš Arents
projekta īstenotājs

Ķeguma dienas centrs

Ķeguma dienas centra darba laiks no 10. jūnija līdz 28. augustam:
Pirmdienās
Otrdienās		
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
Sestdienās
Svētdienās

09:00 - 21:00
09:00 - 21:00
09:00 - 21:00
09:00 - 21:00
09:00 - 21:00
09:00 - 17:00
Slēgts

Trenažieru zāles apmeklējuma laiks:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās
no plkst. 11:00 – 21:00;
Sestdienās no plkst. 10:00-17:00.
Svarīgi ievērot !!!
- Lai ievērotu un nodrošinātu apmeklētājiem drošu uzturēšanos (2 m
savstarpējo distanci) un lai varētu kontrolēt apmeklētāju daudzumu zālē
atbilstoši sporta norises vietas ietilpībai, lūgums, pirms Trenažieru zāles
apmeklējuma, iepriekš sazināties pa tālruni.
- Pēc trenažieru izmantošanas apmeklētājiem rūpīgi jānotīra trenažiera
virsmas, uz kurām esiet veicis vingrinājumus, izmantojot zālē pieejamos
dezinfekcijas līdzekļus un salvetes.
Dienas centra apmeklētājus, aicinām būt atbildīgiem pret sevi un
līdzcilvēku veselību!
- JA ESI APSLIMIS, NEJŪTIES LABI, VAI ESI ATCEĻOJIS, LŪDZU
ESI ATBILDĪGS PRET CITIEM UN PALIEC MĀJĀS!
Apmeklētāji ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm netiks apkalpoti.
Ķeguma dienas centra kontakttālrunis: 20233728,
e-pasta adrese: dienascentrs@kegums.lv

SABIEDRĪBA
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Konkurss “Veidosim skaistu “Ķipari” iedejo vasarā
un sakoptu savu novadu”
Pagājis laiks kopš pēdējā konkursa, tāpēc vēlamies atjaunot skaisto tradīciju un aicināt iedzīvotājus
“neslēpt pūru zem atslēgas”, bet gan
parādīt to visiem. Skaistas vietas ir
jānovērtē un par tām jāpriecājas.
Šā gada tēma “Krāsas manā
sētā”. Aicinām pieteikties konkursam
kādā no zemāk minētajām kategorijām:
Lauku saimniecība – Ķeguma
novada lauku teritorijā esošas saimniecības, kas veic lauksaimniecisko
darbību;
Lauku sēta - Ķeguma novada
lauku teritorijā esošas lauku viensētas;
Tūrisma mītne - Ķeguma novada lauku tūrisma mītnes (viesu nami);
Individuālā apbūve – Ķeguma
novada apdzīvoto vietu vai Ķeguma
pilsētā esošas individuālās apbūves;
Mūsu mājas – Ķeguma novada
apdzīvoto vietu vai Ķeguma pilsētā
esošas daudzdzīvokļu mājas un to
teritorijas;
Darba vieta – Ķeguma novada
apdzīvoto vietu vai Ķeguma pilsētā
esošas iestādes un uzņēmumus.

Pieteikt savu dalību konkursā var
no 1. jūlija līdz 31. jūlijam.
Konkursa dalībnieku var pieteikt
ikviens – pats saimnieks, kaimiņš,
draugs vai vienkārši garāmgājējs,
kurš ir pamanījis skaistu, sakoptu
vidi.
Pieteikumi iesniedzami Rembates, Ķeguma un Birzgales VPVKAC,
Ķeguma Tautas namā, Tomes dienas
centrā vai sūtot elektroniski uz e-pastu: dace.malina@kegums.lv.
Pieteikumā jānorāda nominētā
īpašuma adrese, saimnieka kontakttālrunis un iesūtītāja kontaktinformācija.
Konkursa vērtēšanas komisija
dosies izvērtēt iesūtītos pieteikumus
augustā, iepriekš sazinoties ar nominantiem.
Konkursa laureāti tiks godināti
Latvijas Republikas Neatkarības dienas svētku pasākumā Ķegumā.
Konkursa laikā tiks fotografēts,
iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātes nolūkos.
Sīkāka informācija, zvanot pa
tālruni – 22010300.
Ar konkursa nolikumu var
iepazīties 7.lpp

Ķeguma novadā kampaņā
“Elektronikas šķiratlons” sašķirotas
2,4 tonnas elektroiekārtu
Ķeguma novadā noslēgusies Latvijas Zaļā punkta kopā ar partneriem rīkotā kampaņa Vislatvijas
“Elektronikas šķiratlons”. Tās
laikā iedzīvotāji tika aicināti SIA
“Ķeguma stars” atkritumu šķirošanas laukumā nodot mājsaimniecībā uzkrātās un vairs nevajadzīgās elektroiekārtas. Novadā kopā
akcijas laikā otrreizējai pārstrādei
tika nodotas 2460 kilogrami dažāda veida tehnikas un kampaņai
pieteicās 76 dalībnieki.
Katrs kampaņas dalībnieks elektronikas nodošanas brīdī tika reģistrēts
izlozei par Vislatvijas “Elektronikas
šķiratlona” galveno balvu – jaunu televizoru, veikalu tīkla “top!” dāvanu
kartēm 20 eiro vērtībā un 20 pārsteiguma balvām no Latvijas Zaļā punkta.
Izloze starp visiem kampaņas
dalībniekiem notika 1.jūnijā. Tās
rezultātā lielo balvu, televizoru, saņēma Kaspars, kurš elektroiekārtas

nodeva šķirošanas laukumā Rūjienā,
savukārt “top!” dāvanu kartes savā
īpašumā ieguva Anastasija un Anita
no Saulkrastiem. Tāpat tika izlozēti 20 Latvijas Zaļā punkta sarūpēto
pārsteiguma balvu ieguvēji. Ar laimētājiem kampaņas organizatori sazināsies individuāli.
SIA “Eco Baltia vide” pateicas SIA “Ķeguma stars” par sadarbību, kā arī Ķeguma novada
iedzīvotājiem par dalību projektā,
aicinot turpināt šķirot mājsaimniecībā uzkrātos atkritumus un
tādējādi rūpēties par tīru vidi novadā un zaļu Latviju kopumā.
Vislatvijas “Elektronikas šķiratlonu” no šā gada aprīļa rīko
Latvijas Zaļais punkts sadarbībā
ar SIA “Eco Baltia vide” un veikaliem “top!”. 20.maijā jau noslēdzies
kampaņas pirmais posms, kurā iedzīvotāji nolietoto elektroniku varēja
nodot vairāk nekā 40 atkritumu šķirošanas laukumos visā Latvijā.

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
palielinās skolēnu skaits
Ar katru jaunu mācību gadu Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
turpina palielināties skolēnu skaits.
Jau otro gadu pēc kārtas skolēnu skaita palielinājums ir ievērojams. Iepriecina, ka jaunajā mācību gadā Ķeguma komercnovirziena vidusskolā būs
3 pirmās klases! Plānots, ka šogad
mācības 1.klasē uzsāks vairāk kā 50
bērni no dažādiem novadiem.
Skolā ir mūsdienīgi ar tehnoloģijām aprīkoti kabineti, skolēnu atpūtas

telpa, kvalitatīva vasaras un ziemas
sporta veidu materiāltehniskā bāze,
iespēja iesaistīties meiteņu futbola
dažāda vecuma komandās un daudzveidīgās interešu izglītības nodarbībās, ir zinoši un aktīvi pedagogi, kā
arī daudz, daudz kas cits.
Atgādinām, ka pieteikties uzņemšanai Ķeguma komercnovirziena vidusskolā var līdz 30.jūlijam. Plašāka
informācija pieejama www.kegumaskola.lv.

13.jūnija vējaini saulainajā vakarā uz sirsnīgu koncertu aicināja
Rembates bērnu deju kolektīvs
„Ķipari”. Tas bija baudāms ceļojums laikā, izdejojot pavasari ar
tam piederošajiem svētkiem un
iedejojot vasarā.
Modinot pavasari, “Ķipari” priekšnesumos iejutās dažādās lomās. Tā,
dejojot deju „Pūpoliņi…”, pavasara
paudējiņu – pūpoliņu lomās, savukārt skanīgās pavasara putnu dziesmas iedvesmoja mazos dejotājus uz
raitu un nebēdnīgu deju soli “Putniņdejā”, kuras noslēgumā dejā tika
iesaistīti arī klātesošie skatītāji.
Pavasaris nav iedomājams arī
bez vismīļākajiem, vissirsnīgākajiem svētkiem - Māmiņdienas! Šī
pavasarīgā svētku diena izceļ to,
cik svarīga ir mātes loma ģimenē
un atgādina ikvienam no mums, ka
par lielu daļu pašu sasniegumiem un
dzīves uzvarām mums ir jāpasakās
mūsu māmiņām.

Ai, māmulīt, māmiņ, par ceriņa zaru,
Es gribētu šorīt pie loga tava plaukt.
Kļūt vēlētos ļoti par saullēkta staru,
Kas pirmais pie tevis jo agri grib nākt,
Varbūt pat vēl labāk, ja šorīt es būtu
Par dziedoni cīruli pārvērties jau,
Tad skaistākās dziesmas,
Tu, māmiņ, sev gūtu,
Kas teiktu bez vārdiem –
Cik laba Tu man.
Ar šiem vārdiem un vēl dažiem
īpaši veltītiem priekšnesumiem “Ķipari” sveica visas māmiņas, vecmāmiņas un krustmātes Māmiņdienā,
jo valstī izveidojušās situācijas dēļ,
to nevarēja izdarīt tieši svētku brīdī.
Tā – viens deju solis pa labi,
viens pa kreisi UN…
Vasariņa atnākusi,
Visiem prieku atnesusi!
Sliktās domas pieveikusi,
Labās domas atsviedusi!
Ziedu kurpēm kājas,

Kā jau viņai klājas,
Beidzot tā ir atnākusi –
Vasariņa mūsmājās!
Vasaru sagaidījām ar ievziediem,
lakstīgalu dziesmām, gājputniem un
medainām pieneņu pļavām, neatvairāmiem ceriņu ziediem, un krāsainiem sapņiem, ar jautrākiem deju
soļiem un uzmundrinošāku mūziku.
Tā Ķipari ar saviem uzticamākajiem
atbalstītājiem iedejoja vasarā! Jauku
jums vasaru un krāsainus sapņus!
Dziesma un deja iet roku rokā,
tāpēc „Ķipari” lielu paldies saka
Loretai Lazdiņai un Astrai Ruņģei par jaukajām dziesmām, kuras
skaisti papildināja koncertiņu, tāpat
liels paldies skaņu operatoram Brunim par lieliski padarīto darbiņu.
Ieva Filipsone
deju kolektīva “Ķipari” vadītāja

No 1. jūlija lielāks sods par iekļūšanu
militārajos objektos
No 1. jūlija stājas spēkā grozījumi Nacionālo bruņoto spēku
likumā, kas paredz, ka par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos vai Nacionālo bruņoto spēku
apsargājamos objektos piemēros
naudas sodu līdz 1500 eiro.
Salīdzinot ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
līdz šim noteikto, naudas sods
ir būtiski palielināts. Šāds risinājums bija nepieciešams, jo
Latvijā strauji attīstās militārā
infrastruktūra un pieaug militāro
mācību intensitāte. Militārajos
objektos vai Nacionālo bruņoto spēku apsargājamos objektos
nav pieļaujama personu atrašanās bez atļaujas. Turklāt nesankcionēta atrašanās militārajā objektā var radīt draudus personu
drošībai, piemēram, prettiesiskai
personas iekļūšanai militārajā
objektā šaušanas nodarbību laikā
var būt neatgriezeniskas sekas.
Lai izvairītos no administratīvo sodu piemērošanas un rūpējoties par savu drošību, aicinām
iedzīvotājus ievērot likuma prasības un patvaļīgi neiekļūt militārajos objektos, kā arī Nacionālo bruņoto spēku apsargājamos
objektos un nebojāt to aprīkojumu un infrastruktūru, piemēram,
www.kegumanovads.lv

izbraukājot ceļa segumu, zemsedzi vai zālāju.
Iedzīvotājiem ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar attiecīgo
vienību, apmeklēt vienību izvietojumus (militāros objektus),
iepazīstoties ar karavīru sadzīves
apstākļiem, viņu materiāli tehnisko nodrošinājumu un militāro
apmācību.
Informējam, ka Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes teritorijā ir vairāki militārie objekti,
kuros nav atļauta nesankcionēta
iekļūšana. Ogrē tas ir militārais
objekts Mednieku ielā 12, kur
atrodas Zemessardzes 54.inženiertehniskais bataljons, bet Ķeguma novada Rembates pagastā
– “NBS Aviācijas bāze” (aviācijas bāze “Lielvārde”).
Tāpat jāatgādina, ka bez saskaņošanas ar valsts aizsardzības
objekta valdītāju ir aizliegts fotografēt, filmēt vai citādā veidā
dokumentēt valsts aizsardzības
objektu, kā arī veikt bezpilota
gaisa kuģa lidojumus tuvāk par
500 m horizontālajā plaknē no
militārās infrastruktūras objektiem, kuri tiek izmantoti Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām,
izņemot gadījumus, ja lidojums
ir saskaņots ar Nacionālajiem

bruņotajiem spēkiem vai ap militārās infrastruktūras objektiem
ir noteikts 50 m lidojuma ierobežojuma attālums. Par ierobežotajām teritorijām skatīt: https://
www.airspace.lv/drones/ .
Nacionālie bruņotie spēki
ir tiesīgi pieņemt lēmumu par
bezpilota gaisa kuģa piespiedu
nosēdināšanu vai iznīcināšanu,
pielietojot šaujamieročus vai
speciālos līdzekļus.
Militārais objekts ir Aizsardzības ministrijas valdījumā vai
turējumā vai citas fiziskās vai
juridiskās personas īpašumā,
valdījumā vai turējumā esošs
nekustamais īpašums (tā daļa),
kas nodots lietošanā bruņotajiem
spēkiem, lai pildītu Nacionālo
bruņoto spēku likumā noteiktos
uzdevumus.
Militāro objektu apzīmēšanai
lieto speciālas informatīvās zīmes – taisnstūra veida laukums
baltā, baltā luminiscējošā vai
baltā fluorescējošā krāsā ar uzrakstu lieliem burtiem melnā krāsā “MILITĀRAIS OBJEKTS”.
Zemessardzes
2.Vidzemes brigādes
Informācijas daļa
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Birzgalē atklāta labiekārtota pludmale “Rūķīši”
13.jūnijā Birzgalē svinīgi atklāta labiekārtota pludmale “Rūķīši”. Sarkano lentu pārgrieza
Ķeguma novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Raivis
Ūzuls un biedrības “JADARA”
valdes priekšsēdētāja Rita Reinsone.
Pludmalē ir sakārtota peldvieta,
uzbūvēti trīs atpūtas namiņi un
ģērbtuve ar divām ieejām, uzlikti trīs soliņi ar atzveltnēm un
trīs soliņi bez tām, uzstādīts velostatīvs, kā arī izveidots aktīvās
atpūtas laukumiņš. Darbus veica
SIA „Silver Standart Houses”. Savukārt par biedrības “JADARA”
līdzekļiem atjaunots volejbola
laukums un izveidota ugusnkura
vieta. Labiekārtošanas darbu rezultātā pludmalē ir nolīdzināts un
iztīrīts krasts, izveidota stāvvieta
un sakārtota pati peldvieta.
Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Raivis
Ūzuls: “Ir divas svarīgas lietas

– labas idejas un sadarbība. Kad
šīs abas lietas ir, var realizēt daudzus lielus un skaistus projektus.
Lai jums vienmēr ir jaunas idejas,
enerģija, un tad viss izdosies!”
Sveikt biedrību “JADARA”
bija ieradusies PPP biedrības
“Zied Zeme” valdes locekle Linda Cīrule, kura biedrībai dāvāja
ceriņu. Biedrību sveica arī “Lauku atbalsta dienesta” pārstāve,
Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja Solvita Pikaļeva, Birzgales

pensionāru biedrība “Viršu laiks”
un citi.
Pludmale tapusi gan ar Ķeguma novada pašvaldības atbalstu, gan iesaistoties “LEADER”
projektā. Lai varētu labiekārtot
peldvietu, biedrība “JADARA”
noslēdza zemes nomas līgumu ar
Birzgales makšķernieku biedrību.
Projekts īstenots Ķeguma novada
pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa projekta “Peldvietas “Rūķīši”

Pludmalē uzbūvēti trīs atpūtas namiņi.
labiekārtošanas II kārta” ietvaros.
Labiekārtošanas darbus veica ZS
“Vecumnieki”.
Peldvieta ir izveidota ļoti pārdomāti, iedzīvotājiem ir iespēja
nopeldēties, atpūsties lapenītēs
vai pie izveidotās ugunskura vietas, novietot velosipēdus tiem paredzētajās vietās vai automašīnas
stāvlaukumā, bērniem ir iespēja
rotaļāties aktīvās atpūtas lauku-

miņā, savukārt sportot gribētāji
var spēlēt volejbolu atjaunotajā
laukumā.
Pludmales „Rūķīši” labiekārtošanas darbi tiek veikti ELFLA
projekta „Pludmales „Rūķīši” labiekārtošana” ietvaros ar ID nr.
19-04-AL02-A019.2202-000001
(apstiprināts ar Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde
11.07.2019
lēmumu
Nr.05.19.010828), kopējās izmaksas EUR 9990,00 t. sk. ELFLA finansējums EUR 8991, realizācijas termiņš 30.06.2020.

Birzgalē ieskandina Līgo Ķegumā svin Līgo priekšvakaru
22.jūnijā Ķegumā aizvadīti Līgo
priekšvakara pasākumi.

23. jūnijā, Birzgales pagastā pie
tautas nama noritēja Līgo ieskandināšana.
No paša rīta iedzīvotājus ar muzikālu sveicienu modināja šoferītis
- Aldis, akardeonists – Dzintaronkuls un meitenes tautas tērpos.
Pasākuma rītā ar pašas gatavotu
sieru laipni gan lielus, gan mazus
cienāja Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja Solvita Pikaļeva.
Tirgus laukumā noritēja mazs
tirdziņš, kur ar savu vietējo produkciju mūs lutināja mūsu pašu
pagasta iedzīvotāji un ciemiņi.
Savukārt mazie apmeklētāji varē-

ja darboties radošajā darbnīcā.
Pasākuma izskaņā mūsu acis
un ausis priecēja deju kolektīvu
“Visma” un “Dīvas” meitenes, kā
arī Laura Tabure, kura iedzīvotājus sveica ar Līgo dziesmām.
Liels Paldies Aldai un Guntaram Ziediem, Solvitai Pikaļevai,
Evitai un Laurai Taburēm, Deju
kolektīva „Vismas” un „Dīvas”
meitenēm un visiem, kuri Līgo
rītā bija ar mums.
Mudīte Janovska-Spriņģe
Birzgales Tautas nama vadītāja

Pēcpusdiena Ķegumā iesākās ar
“Zāļu tirdziņu”, kas šogad bija neierastāks kā parasti – tirgotāji bija
gan tirgus laukumā, gan aiz Ķeguma Tautas nama. Pirmssvētku
tirdziņā varēja iegādāties skaistus
māla veidojumus, dažādus kārumus, ziedu vainagus, pārtikas
preces, atvēsinošus saldējumus,
apbrīnojumus roku darinājumus
un daudz, daudz ko citu.
Vēlā vakarā Ķeguma parkā
tika demonstrēta filma “Limuzīns
Jāņu nakts krāsā”. Skatītāji varēja ērti iekārtoties uz siena ķīpām

un līdz vēlai nakts stundai skatīties latviešu kino filmu. Īsi pirms
filmas tika demonstrēts vasaras

saulgriežu apsveikumus, kurā
piedalījās Ķeguma jauktais koris
“Lins”.

Rembatē sagaida vasaras saulgriežus
21.jūnijā Rembatē kopā ar
meistariem un tradīciju zinātājiem tika sagaidīti vasaras
saulgrieži.
Pēcpusdiena iesākās ar pastalu
meistarklasi, kurā vairākas dāmas
izgatavoja sev jaunas pastalas
visdažādākajās krāsās. Meistarklases vadītāja Baiba Rožkalna
stāstīja par pastalu gatavošanu,
mācīja tehniku kā pareizi tās gatavot un palīdzēja katrai dāmai
izgatavot tieši viņas pastalu pāri.
Oskars Dūdens un Raivis
Driksna rembatiešiem stāstīja par
savu hobiju un aizraušanos – kvasa un alus darināšanu. Izrādās, ka
šos dzērienus pagatavot var ikviens no visdažādākajām izejvielām – ogām, graudiem, augļiem
utt. Lekcijas noslēgumā varēja
baudīt arī dažādu kvasa veidu
dzērienus, kas bija piemēroti ikvienai gaumei.
www.kegumanovads.lv

Par mājas siera gatavošanu
svētkiem stāstīja Olga Muzikante, kura pati 21.jūnija rītā bija sasējusi vairākus sierus, lai lekciju
apmeklētāji varētu nodegustēt
atšķirīgās siera nianses. Bija pat
izgatavots saldais siers ar kanēli
un žāvētiem augļiem. Saimnieces
uzdeva daudz jautājumus par siera tīšanas tehniku un nepieciešamajām izejvielām.

Dienas noslēgumā Iveta un
Ilmārs Zemnieki stāstīja par
pirtsslotām, par kokiem kurus
izmantot slotu gatavošanā un par
niansēm, kas nepieciešamas, lai
pagatavotu pirts slotiņu. Vakarā
Ilmārs Zemnieks mācīja gatavot
uguns lāpas mājas apstākļos. Šajās meistarklasēs visi varēja darboties paši un apgūt zināšanas
uzreiz praksē.

TŪRISMS
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Ķeguma Novada Ziņas

Dodies izzinošos piedzīvojumos un pastaigās
pa Ķeguma novadu
3.daļa

Ar šo rakstu turpinām stāstu sēriju par Ķeguma novada interesantām tūrisma apskates vietām.
Tomes pagasts, kas vācu laikā
saukts Tomsdorf, atrodas Ķeguma
novadā otrpus HES, piekļaujoties
Daugavas kreisajam krastam 24km
garā joslā, Zemgales līdzenuma
ziemeļaustrumu daļā. Paralēli Daugavai cauri Tomei stiepjas Jaunjelgavas – Ķekava šoseja P85. Vārda
“Tome” izcelsme saistās ar mēra laikiem Tomes apvidū. Tomē ir vairāki
kapu kalniņi, par kuriem saka – mēra
laika kapi. Nostāsts vēstī, ka visi cilvēki izmiruši, palicis dzīvs tikai kāds
vīrs Tomes. Tas sācis jaunu dzīvi. Tā
šo vietu iesaukuši par Tomi.
Dodoties ekskursijā uz Tomes
pagastu vai turpināt maršrutu pēc
Ķeguma pilsētas apskates, Jūs varat
braucot, nogriežoties no HES pa labi
uz P85 šoseju. Pēc Ķeguma pilsētas
apskates iesakām nobaudīt maltīti
novada vietējā kafejnīcā “Oškrogs”,
kurā jūs sagaidīs patīkams apkalpojošais personāls, plaša ēdienkarte
un draudzīgas cenas. Ar ēdienkarti
var iepazīties arī mājaslapā www.
oskrogs.lv.
Ja tomēr vēderi ir pilni un vēlme ir turpināt apskatīt un iepazīt vēl
vienu novada pagastu un to apskates
vietas, tad iesakām apciemot Juri
Valaini, kurš piedāvā Latvijā jaunu
dziedināšanas iespēju – apiterapiju,
kuras laikā dziedina ar senām metodēm – izbaudot bišu sanoņu un tās
radīto mieru, gultā, zem kuras ir novietoti bišu stropi (bišu radītais siltums, vibrācija, biolauks).Tāpat biškopis dod iespēju iepazīties ar bišu
dzīvi un iegādāties dažādu ziedu
medu, propolisu, propolisa sedziņas,
vaska sveces. Ja ir vēlme izbaudīt ko
šādu, tad noteikti vispirms sava vizīte ir iepriekš jāpiesaka. Vairāk informācijas www.dore.lv.
Pēc biškopja apmeklējuma, dodoties tālāk pa P85 šoseju virzienā
uz Ķekavu, nokļūsiet pašā Tomes
pagasta centrā. Tur noteikti iesakām
apmeklēt Ķeguma novada muzeju, kurš atrodas bijušajā Tomes pa-

matskolas ēkā. Muzejā apskatāmas
novada kultūrvēsturiskās vērtības.
Muzeja unikalitāte ir dzejnieka, tulkotāja, rakstnieka, grāmatu izdevēja
un mākslinieka Jāzepa Osmaņa un
rakstnieces, prozaiķes Regīnas Ezeras memoriālās ekspozīcijas. Jaunajā muzejā iekārtota arī telpa, kas
stāsta par novada vēsturi un atmiņas
par Tomes un Rembates slēgtajām
skolām. Muzeja vadītājas pavadībā
Jūs noteikti iegūsiet daudz jaunu un
neaizmirstamu faktu par novada kultūrvēsturi. Ekskursiju pa muzeju vēlams iepriekš pieteikt, sazinoties pa
kontakttālruņiem - +371 28442744,
+371 25454947.
Blakus muzejam atrodas Tomes
evaņģēliski luteriskā baznīca. Tomē
luterāņu draudze darbojusies jau no
17.gadsimta, baznīca uzcelta 1644.
gadā. Vairākas reizes nopostīta, tā
regulāri atjaunota, pēdējoreiz tās atjaunošana veikta 1988.gadā.
Pēc muzeja un baznīcas apskates dodamies tālāk uz Tomes parku,
kuru 1934.gada Meža dienās izveidoja Tomes pagasta iedzīvotāji. No
tautas nama uz pagasta namu iedēstīja liepu gatvi, uz skolu – bērzu
gatvi. Parkā 1935.gada 15.maijā tika
iestādīts Ulmaņozols, kuram 2002.
gada 18.novembrī uzstādīja pieminekli. Vārds Ulmaņozols tika dots
par godu tam, ka uz Tomi kādreiz ir
braucis atpūsties prezidents Kārlis
Ulmanis. Šeit viņš ticies ar iedzīvotājiem, ziedojis naudu baznīcas atjaunošanai, palīdzējis zemniekiem.
Turpat blakus Tomes Tautas namam,
ir uzstādīts Tomes piemiņas akmens.
Piemiņas akmeni Tomes pagastam
dāvināja Ilze Rumpe, kura stāsta, ka
akmens atrasts uz Tomes salas, kurā
notikušas vairākas vēsturiski nozīmīgas kaujas, un tieši Latvijas simtgadē akmens esot “iznācis” virspusē,
lai izstāstītu mūsu tautas vēsturi.
Ja nu ir vēlme darboties radoši,
tad iesakām apmeklēt biedrību “Dzīvais māls”, kas piedāvā ekskursijas

māla pasaulē, radošās darbnīcas,
kāzu pieturas. Iespēju iegādāties
keramikas darbus un veikt individuālus pasūtījumus. Visi pasākumi
pēc iepriekšēja pieraksta - +371
29321337,+371 27752929.
Tomes pagastā atrodas arī Rata
Kalns, kas gan ir patālu no pagasta
centra, Tomes mežos. Tā ir nozīmīga vieta, kur atrodas uguns novērošanas tornis, šeit tiek organizētas
suņu pajūgu sacensības, slēpošanas
sacensības. Kalna tuvumā ik gadu kā
Tomes pagasta tradīcija tiek organizēti arī sēņošanas čempionāti. Uz šo
pasākumu aicinām doties septembrī,
kad pasākums tiek organizēts un sēnes mežos ir visvairāk.
Pēc laiskām aktivitātēm un interesantiem piedzīvojumiem apskates
vietās, iesakām doties atpakaļ uz
HES pusi un turpināt ceļu tālāk pa
P85 šoseju virzienā uz Jaunjelgavu,
kur var nokļūt līdz publiskais atpūtas vietai “Spārītes”. Tā ir pašvaldības un biedrības “Vides aizsardzības
asociācija” izveidota publiski pieejama atpūtas vieta Daugavas krastā
iedzīvotājiem un viesiem. Šeit uzstādītas četras koka lapenes ar galdiem,
soliem un ugunskura vietām. Plaša
vieta nakšņošanai teltīs un volejbola
laukums, peldvieta.
Ķeguma novada pašvaldības
mājas lapā sadaļā “Tūrisms” var
atrast arī vēl daudz citu vietu, kur
doties. Izvēlies vietas, kur vēl neesi
bijis, atklāj ko jaunu un dodies piedzīvojumos! Dodoties izkustēties
svaigā gaisā atceries par distancēšanās noteikumiem un baudi piedzīvojumus, ja esi vesels.

Ieskats bišu pasaulē pie biškopja Jura Valaiņa.

Ķeguma novada muzejs.

Raksta tapšanā izmantoti materiāli no Rutas Andersones grāmatas
“Tomes novada vēsture”.
Ieva Vējone
Ķeguma novada pašvaldības
Projektu vadītāja ar specializāciju
uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstībā

Piemiņas zīme “Ulmaņozols”.

Rembatē svin Starptautisko bērnu
aizsardzības dienu
1.jūnijā Rembatē tika svinēta
Starptautiskā bērnu aizsardzības
diena. Bērniņus sveikt bija ieradies sunītis Čeizs, dāvājot balonus un nelielu gardu dāvaniņu.
Mazie rembatieši tika sveikti
daudzdzīvokļu māju pagalmā,
Līvānu māju rajonā, kā arī aiz
tautas nama ēkas, pie mazās estrādītes.
Bērni tika iepriecināti ar baloniem, sirsnīgu sveicienu un
jautru kopā būšanu.
www.kegumanovads.lv

Vasaras saulgriežu ballīte
novada pensionāriem
23. jūlijā plkst.17.00 pie Rembates Tautas nama Vasaras
saulgriežu ballīte Ķeguma novada pensionāriem.
Pieteikšanās obligāta līdz 20. jūlijam Ķeguma novada pensionāru biedrībā pirmdienās no plkst.10.00 – 13.00 vai pa telefonu – 26708424.
Būsiet mīļi gaidīti līdzi ņemot pašu sarūpētu cienastu.
Saviesīgajā daļā mūs priecēs muzikālā grupa no Kokneses
“Skuju Ģimene”.
Ķeguma novada pensionāru biedrība
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REGĪNA EZERA

Ķeguma Novada Ziņas
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Regīnas Ezeras personība un fenomens
Trešais stāsts par Regīnu Ezeru vienlaikus ir lūgums viņai - ļaut ieskatīties personiskās dzīves notikumos,
lai mazliet uzzinātu par rakstnieces personību, fenomenu Latvijas kultūrā.

Pirmā un vienīgā darba vieta
“1954. gada vasarā Regīna Lasenberga, vēl studente būdama, pievēršas žurnālistikas praksei. Savu
specializēšanos viņa sāk bērnu izdevumos. Vispirms kā praktikante žurnāla “Bērnība” redakcijā. Pēc tam te
jāveic masu darba nodaļas vadītāja
vietas izpildītāja pienākumi. Ar oktobri viņa ir nodarbināta otra bērnu
izdevuma - laikraksta “Pionieris”
redakcijā, kur sākumā ir speciālkorespondente, pēc tam - pionieru un
skolu dzīves nodaļas vadītāja. Pēc
universitātes beigšanas 1955. gadā
Regīna šeit nostrādā divus gadus.
Tā ir viņas pirmā un vienīgā darba
vieta, jo 1957. gada augustā sakarā
ar ģimenes apstākļiem no redakcijas
nākas aiziet. Sākas viņas profesionālās literātes gaitas,” Broņislavs
Tabūns monogrāfijā “Regīna Ezera” piemin rakstnieces darba gaitu
sākumu.
Kā Šamreto kļuva par Lasenbergu, Kindzuli un Ezeru
Universitātē mācības padevās
viegli. Brīvais laiks un jaunības
trauksmainās alkas uzšķīla mazu mīlas dēku, aizraušanos. Temperamentīgā Regīna kā dzirkstoša strūklaka
spētu savaldzināt ikvienu vīrieti.
Jēkabs Lasenbergs daiļo Regīnu ievilināja savās skavās. Viņš - bijušais
leģionārs. Padomju gados šis ledai-

nais zīmogs noteica un ierobežoja
visu turpmāko dzīvi! Strādnieks. Vīlies dzīvē, mierinājumu rada šņabja
glāzē vīru kompānijā. Viņa - gudra,
izglītota, kaut vēl neapzinātu, bet
dvēselē ierakstītu rakstnieces mūžu.
Steidzami vajadzēja apprecēties. Jēkabs bija četrpadsmit gadus vecāks
un Regīna uzskatījusi, ka laulība būs
stabilāka, ja precēs vecāku un ne tik
izskatīgu vīru. Teikusi: “Labāk zem
veca vīra bārdas nekā zem jauna pātagas.” Regīnai bija tikai divdesmit
gadi, kad viņi apprecējās.
1951. gada 10. decembrī Regīnai, otrā kursa studentei, piedzima
meita. “Man nebija pilns divdesmit
viens gads, kad piedzima Inese vārga, slimīga meitenīte, tieva kā
svecīte, ar smagu iedzimtu kaiti,”
savas sirds kliedzienu viņa pēc ilgiem gadiem klusi pauž vēstulē savai mīlestībai. Tā ir divdesmit trešā
vēstule, rakstīta 1967. gada 10. novembrī. Pirmajai? Vienīgajai? Īstajai mīlestībai?
Kopā būšanas balsts ir bērni un
kopīgas intereses. Garīgas kopības
nebija un pretrunīgas slieksmes iznīcina jūtas kā dedzinoša saule nopļautu pļavu bez valgmes. Pēc trīs
gadiem laulība izirst un jaunā žurnāliste uzsāk darbu, lai spētu gādāt par
savu bērnu.
Žurnālā “Bērnība” sākas Regīnas Lasenbergas korespondences un
apraksti. Redaktors Vladislavs Kaupužs ir labvēlīgs pret iesācējiem un
rosina jaunradei. Tāda attieksme sabalso ar nākamās rakstnieces iekšējo aicinājumu un top Regīnas skicīte
“Pat īkšķis nelīdzēja”. Jāpublicē, bet
uzvārds Lasenberga skan nelatviski.
Gan redaktors, gan “redakcijas darbinieks, savā ziņā “praktikantu šefs”
Česlavs Kindzulis” uzskata, ka nepieciešams pseidonīms, piezīmē B.
Tabūns. Visi trīs spriež, meklē piemērotāko variantu līdz pēkšņi atnāk
“Ezera”. Tik organiski un atbilstoši
Regīnai Ezerai un viņas daiļradei,
ka, lasot dokumentus ar Regīnas
Kindzules vārdu, šķiet - tie attiecināmi uz citu personu.
Česlavs Kindzulis aplido spulgo studenti un literārais līdzstrādnieks kļūst Regīnas nākamā aizraušanās. Precējies. Divu meitenīšu
tēvs. Čekists. Šķemba bija norāvusi
daļu pēdas, tāpēc viņš sevi uzskatīja
par Tēvijas kara invalīdu, teju varoni.
1955. gads Latvijā piesaka jaunu autori - Regīnu Ezeru. 1955.
gada pirmajā “Bērnības” numurā
tiek publicēts Regīnas Ezeras pirmais literārās jaunrades darbs “Pat
īkšķis nelīdzēja”.
1955. gads jaunajai sievietei ir
pārsātināts un sarežģīts. “...kad biju
stāvoklī ar Ilzi, es vienlaikus strādāju redakcijā, studēju klātienē, kārtoju valsts eksāmenus un biju Inesei
vienīgā apgādniece,” dinamiskais
dzīves temps un skarbā noskaņa atvīd 1967. gada 10. novembra vēstulē mīļotajam, “Kad pienāca dzemdī-

bu stunda, man nebija neviena, kam
lūgt palīdzību - naktī gāju pusotru
kvartālu līdz telefonautomātam, lai
pati sev izsauktu ātro palīdzību, pie
vārtiem sagaidīju automašīnu,” Ilze
- pirmais ārlaulības bērns no Kindzuļa, piedzima tūlīt pēc studiju
beigšanas, 1955. gada 16. septembrī.
“Kad nāca pasaulē Aija, man
nebija dzīvokļa, biju citiem kāju
pamesls, man vajadzēja mazgāt
bērnam autiņus uz atkritumu kastes pagalmā,” skaudrums par dzīves komplicētajiem brīžiem skan
tajā pašā vēstulē mīļotajam. Trešā
meita piedzima 1957. gada 7. jūnijā, kad Regīnai bija divdesmit seši
gadi. Aija ir otrā ārlaulības meita
no Kindzuļa. Rakstniece atzinusi,
ka jaunākā meita iekrustīta sev tuvā
autora Jāņa Jaunsudrabiņa slavenās
varones vārdā.
Kindzulis izšķīrās. 1958. gadā,
drīz pēc šķiršanās ar Jēkabu, Regīna apprecējās otrreiz un laulībā ar
Česlavu nodzīvoja trīsdesmit gadus.
Aija teikusi, ka rakstniecības sākumposmā vīrs Regīnai bija domubiedrs
un konsultants. Vēlāk viņus vienoja
pārdzīvotās grūtības un bērni.
Mīlestības gaismā
1966. gadā Regīnu pārņem mīlestība, kas ilgst septiņus gadus.
Viņa zied savā jūtu pasaulē un cieš
sāpes, emocijas atspoguļojas daiļradē un, mīlestības iedvesmots, rodas šedevrs ”Aka”. “Šīs mīlestības
gaismā ir radusies gan “Aka”, gan
“Vasara bija tikai vienu dienu””,
apliecina Aija. Rakstnieces un sievietes sirds kvēlo un raksta mīlestības vēstules viņam, dārgajam cilvēkam. Ir divdesmit piecas gleznainas
miniatūras, ko māte ļāvusi meitai
publicēt pēc savas došanās mūžībā.
2003. gadā Aija izdod vēstules krājumā “… pār izdegušiem laukiem
skrien mans sapnis”.
Bet tolaik Česlavs vēstules atrod un lūdz Regīnu nepamest viņu.
Rakstniece idealizē mīļoto, bet ikdienā ir neiecietīga, pat asa pret
Česlavu. Līmēts nav mīlēts. Česlavs
saprot, ka līmēts ir līmēts - kad viņam piedāvā darbu Rīgā, viņš pošas
ceļam. Neskatoties uz to, ka “Briežos” un rakstnieces ikdienā Česlava
rokas ir nepieciešamas, Regīna ir
strikta - ja viņš aizbrauks, atpakaļceļa nebūs. Tā arī notiek. Aija domā,
ka tētis mammu mīlējis visu mūžu,
vienmēr apvaicājies, kā mammai
klājas.
Pēctecības virtene
1967. gada 10. novembra mīlestības vēstulē iešķind rinda: “Gandrīz
pusi mūža esmu atdevusi bērniem.
...visas trīs izaudzināju gandrīz pilnīgi bez kādiem palīgiem no malas,”
viņa skaudri atzinusi, “Taču nekas
nav viennozīmīgs - viss savā ziņās
līdzsvarojas. Iemācījos daudz paspēt, maz gulēt, strādāt bez brīvdiewww.kegumanovads.lv

nām. Bez šīs prasmes vēlākajā mūžā
daudz kas būtu citādi, un es neapgalvošu, ka būtu bijis labāk.” Sadzīves
grūtības Regīnas Ezeras pasaules
uztveri paceļ filosofiskā plašumā:
“Neviens mēs saviem vecākiem nespējam pilnā mērā atlīdzināt to, ko
viņi darījuši mūsu labā. Lai manas
meitas “atlīdzina” saviem bērniem
un tie atkal tālāk savējiem. Paaudzes
nav saķēdētas pa divām - seja pret
seju, bet veselā pēctecības virtenē,
ko vienā vārdā sauc par “cilvēci”.
Mammu, man tevis ļoti trūkst!
Vecākā meita Inese mirusi 22
gadu vecumā 1974. gada 2. janvārī.
Dziļās sāpes uzjunda fantasmagoriju “Zemdegas”, bet Regīnas pēctecības virtene turpinās. Pastarīte Aija
studējusi žurnālistiku turpat universitātē, kur mamma. Savulaik pieteikusi sevi literatūrā kā jauna, talantīga rakstniece. Strādā par tulkotāju.
Ir divu dēlu mamma. Ir vienīgā no
Regīnas meitām, kura šodien var
pastāstīt par mammu: “Mamma manam tēvam 30 gadus bija uzticīga
sieva un mums, meitām, ļoti, ļoti
mīļa mamma, kura vārīja visgaršīgākās zupas pasaulē. Mamma bija
mana vislabākā draudzene... es gribētu kopā ar mammu un mūsu suni
Skonti iet pa Paralēli jūnija mijkrēslī
un runāt par to, ko esam runājušas
tikai mēs abas. Es viņai gribētu pateikt, ka garīgi viņa man vienmēr
bijusi vistuvākais cilvēks un man
viņas vēl aizvien ļoti pietrūkst. Ja

būtu iespējams, es kaut vai uz īsu
laiciņu gribētu atgriezties pagātnē - mans tēvs rok dīķi vai skalda
malku. Mamma cep speķa pīrāgus
vai pankūkas, vai mēs abas ejam
pastaigā pa mežu ceļiem, reizēm pat
līdz tālajai baraviku stigai vai Vecumnieku šosejai. Pārrunājam kādu
izlasītu grāmatu, publikāciju “Karogā” vai “Literatūrā un Mākslā”. Es
vēl aizvien ļoti labi atceros arī kādu
vakaru, kad viņa man lasīja Arvīda
Skalbes “Sūrābeli” un viņai ik pa
brīdim aizlūza balss. Mammu, man
tevis ļoti trūkst!”
Ilze pabeidza Lauksaimniecības
akadēmijas Veterinārijas fakultāti.
Izaudzināja meitu Zani. Rakstnieces
mazmeita ir tik līdzīga viņai, Regīnai, dzīvo “Briežos” un lolo savu
meitiņu un dēliņu. Ir tik svētsvinīgi,
kad mazmazmeitiņa kopā ar vecākiem vai saviem vienaudžiem, bērnudārzniekiem, ierodas muzejā un
Regīnas Ezeras telpā atpazīst savu
vecvecmāmiņu, ievērojamo rakstnieci. Mazajās actiņās mirdz prieks
un lepnums, un ir gandarījums, ka
dzīves ritums virzās pareizās sliedēs
- rakstnieci atceras un godā Latvijā
un ģimenē, iepazīst ārvalstīs.
P.S. Paldies Aijai par vēlību
ieskatīties mammas privātās dzīves
mirkļos. Par rakstnieces noslēpumaino mīlestību - cits stāsts.
Ligita Ādamsone,
Ķeguma novada muzeja vadītāja
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Konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” nolikums

Pagastu pārvaldes
Birzgales VPVKAC
Rembates VPVKAC
Tomes pagasta pārvalde
Ķeguma pilsēta

Tālruņu numuri
65034125;
66954897
65055832;
66954898
26651835
22010300

1. Kopiespaids, vizuālā informācija par īpašumu
(norādes, īpašuma zīmes, nožogojums, pastkastītes
u.c.)
2. Teritorijas funkcionālais plānojums (saimniecības
zona, atpūtas vieta, bērnu rotaļu laukums, dzīvojamā
zona un tml.), sakoptība
3. Augkopības nozares (labība, sakņaugi, augļudārzi,
siltumnīcu kultūras u.c.) un lopkopības nozares
(lopi, putni, bites, eksotiskie dzīvnieki u.c.)
nozīmīgums saimniecībā, sakoptība
4. Ēku fasāžu sakoptība
5. Dekoratīvie stādījumi, to plānojums un sakoptība
6. Dārza arhitektūras mazās formas, ūdens un citu
elementu izvietojums, kompozīcija, risinājums
(strūklakas, kamīni, apgaismošanas ķermeņi, ziedu
kompozīcijas u.c.)
7. Latviešu tradicionālo un kultūrvēsturisko elementu
saglabāšana, valsts karoga vieta
8. Sētas „odziņa” (īpašais akcents, racionāls
risinājums, atšķirības zīme u.c.)
9. Objekta atbilstība konkursa tēmai
Kopējais maksimālais iegūstamo punktu skaits

e-pasta adreses
marite.artihovica@kegums.lv
birzgale@pakalpojumucentri.lv;
rita.birkenfelde@kegums.lv;
rembate@pakalpojumucentri.lv
ilona.ofmane@kegums.lv
dace.malina@kegums.lv

(Ķeguma novada domes 05.07.2017.lēmuma Nr.234, protokols Nr.19,23.§, redakcijā)
(Ķeguma novada domes 30.06.2020.lēmuma Nr. KND1-3/20/225, protokols Nr. Nr.17, 11.§,
redakcijā)
2.1.1 Piesakot objektu konkursam, jāmin īpašnieka vai apsaimniekotāja vārds, uzvārds, adrese,
tālrunis, kā arī pieteicēja vārds un uzvārds.
2.1.2 Pieteikt dalību konkursam var pats īpašnieks vai apsaimniekotājs, kaimiņi, draugi, kolēģi.
2.1.3.Iepriekšējo gadu konkursa laureāti atkārtoti var piedalīties šajā konkursā pēc 3 gadiem.
3. Konkursa norise
3.1 Konkursa dalībniekus vērtē konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) 6 (sešu)
cilvēku sastāvā.
(Ķeguma novada domes 30.06.2020.lēmuma Nr. KND1-3/20/225, protokols Nr. Nr.17, 11.§,
redakcijā)
3.2 Katra pagasta pārvalde un Ķeguma pilsēta līdz 7.augustam apkopo informāciju par konkursa

Izsole

Ķeguma novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu Upes iela 4C, Ķegums, Ķeguma
nov., kadastra numurs 7409 002 0133, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 002 0116, platība 0,1334 ha.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, 2020.gada 21.jūlijā plkst.10.00.

Darba vieta

Mūsu māja

Vērtēšanas kritēriji

Indiv. apbūve

2. Pieteikšanās konkursam
2.1. Objektus konkursam katru gadu var pieteikt laikā no 15.jūlija līdz 31.jūlijam, Ķeguma
novada pagastu pārvaldēs un Ķeguma pilsētā pa tālruni, personīgi vai elektroniski:

Lauku sēta

Konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Lauku
saimniecība

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Konkursu „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” (turpmāk – konkurss) organizē
Ķeguma novada pašvaldība, iesaistot Ķeguma novada nevalstiskās organizācijas.
1.2. Konkursa mērķi ir:
1.2.1. veicināt Ķeguma novada teritorijas attīstību un tēla veidošanu;
1.2.2. rosināt novada iedzīvotājus sakopt un labiekārtot savas dzīves, darba un atpūtas vietas;
1.2.3. noskaidrot un popularizēt labāko pieredzi un sasniegumus saimniecību, individuālo
apbūvju un daudzdzīvokļu māju teritorijas labiekārtošanā, apzaļumošanā, estētisko un
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un veidošanā.
1.3. Konkursā aicināti piedalīties Ķeguma novada administratīvās teritorijā deklarētie iedzīvotāji
(lauku sētu, individuālo apbūvju, dzīvokļu un citu nekustamo īpašumu īpašnieki, valdītāji,
lietotāji, apsaimniekotāji), publiskā reģistrā reģistrēts uzņēmums vai iestāde, turpmāk –
konkursa dalībnieks.
(Ķeguma novada domes 30.06.2020.lēmuma Nr. KND1-3/20/225, protokols Nr. Nr.17, 11.§,
redakcijā)
1.4. Konkursa vērtēšana notiek punktu sistēmā un šādās grupās:
1.4.1. Lauku saimniecība – vērtē Ķeguma novada lauku teritorijā esošas saimniecības, kas
veic lauksaimniecisko darbību;
1.4.2. Lauku sēta – vērtē Ķeguma novada lauku teritorijā esošas lauku viensētas;
1.4.3. Tūrisma mītne – vērtē Ķeguma novada lauku tūrisma mītnes (viesu nami);
1.4.4. Individuālā apbūve – vērtē Ķeguma novada apdzīvoto vietu vai Ķeguma pilsētā esošas
individuālās apbūves;
1.4.5. Mūsu mājas – vērtē Ķeguma novada apdzīvoto vietu vai Ķeguma pilsētā esošas
daudzdzīvokļu mājas un to teritorijas;
1.4.6. Darba vieta – vērtē Ķeguma novada apdzīvoto vietu vai Ķeguma pilsētā esošas iestādes
un uzņēmumus.
1.5. Ķeguma novada dome katru gadu līdz 1.jūlijam, ievērojot Ķeguma Tautas nama
priekšlikumu, apstiprina kārtējam gadam:
(Ķeguma novada domes 30.06.2020.lēmuma Nr. KND1-3/20/225, protokols Nr. Nr.17, 11.§,
redakcijā)
1.5.1. Konkursa tēmu;
1.5.2. Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvu;
1.5.3. Konkursa balvu fondu, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.

Max. punktu
skaits

Grozīts ar : Ķeguma novada domes 2017.gada 5.jūlija lēmumu Nr.234 (protokols Nr.19,23.§);
Ķeguma novada domes 2020.gada 30.jūnija lēmumu Nr.KND1-3/20/225 (protokols Nr.17, 11.§)

dalībniekiem un iesniedz vērtēšanas komisijai elektroniski pa e-pastu komisijas priekšsēdētājam.
(Ķeguma novada domes 05.07.2017.lēmuma Nr.234 (protokols Nr.19,23.§) redakcijā)
(Ķeguma novada domes 30.06.2020.lēmuma Nr. KND1-3/20/225, protokols Nr. Nr.17, 11.§,
redakcijā)
3.3 Komisija laikā no 10.augusta līdz 11.septembrim apmeklē visus pieteiktos konkursa
objektus, apmeklējuma laikus iepriekš saskaņojot ar konkursa dalībnieku.
(Ķeguma novada domes 05.07.2017.lēmuma Nr.234, protokols Nr.19, 23.§, redakcijā)
(Ķeguma novada domes 30.06.2020.lēmuma Nr. KND1-3/20/225, protokols Nr. Nr.17, 11.§,
redakcijā)
3.4. Katrs komisijas loceklis konkursa dalībniekus vērtē atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas
kritērijiem (pielikumā), piešķirot punktus.
3.5. Pēc objektu apsekošanas konkursa komisija:
3.5.1. apkopo vērtējumu rezultātus;
3.5.3 nosaka konkursa uzvarētājus katrā grupā;
3.5.4. var noteikt papildus pārsteiguma balvas no sponsoru līdzekļiem, ja tādi tiek piesaistīti;
nodrošina iedzīvotāju informēšanu.
3.6. Konkursa rezultātus komisija iesniedz apstiprināšanai Ķeguma novada domē.
Komisija patur sev tiesības fotografēt vērtējamo īpašumu un iegūtos materiālus izmantot
publiskošanai.
3.7. Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā un personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, Fizisko
personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka,
ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, konkursa dalības
pretendents, piedaloties konkursā un iesniedzot savu pieteikumu, vienlaikus dod piekrišanu savu
personas datu apstrādei un neiebilst, ka viņa personas dati var tikt izmantoti publicitātei saistībā
ar konkursa norisi pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas”, pašvaldības
mājas lapā un pašvaldības veidotajos profilos sociālajos tīklos.Publicitāti par konkursu un tā
rezultātiem nodrošina Ķeguma novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists sadarbībā
ar komisiju.
(Ķeguma novada domes 30.06.2020.lēmuma Nr. KND1-3/20/225, protokols Nr. Nr.17, 11.§,
redakcijā)
3.8. Konkursa uzvarētāju apbalvošana tiek organizēta Latvijas Republikas proklamēšanas
pasākuma laikā Ķegumā.
Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls 30.06.2020.
Pielikums Ķeguma novada domes
konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”
nolikumam 3/2016

Nr. p. k.

Ķegumā 2016.gada 1.jūnijā 3/2016
APSTIPRINĀTS
ar Ķeguma novada domes
2016.gada 1.jūnija lēmumu Nr.193

10
10

-

10

-

-

-

10
10
10

-

10
10
10
90

90

90

80

80 60

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls 30.06.2020.

Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā
(VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2020.gada 20.jūlijam
plkst.15.00. Nosacītā cena- 2300,00 EUR,
nodrošinājuma maksa 230,00 EUR, dalības
maksa 15 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv, Ķeguma novada pašvaldības
VPVKAC, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.

Pašvaldība iznomā nekustamo īpašumu
Ķeguma novada pašvaldība iznomā nekustamā īpašuma “Pašvaldības nomas
zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 005 0280, neapbūvēto
zemes gabala daļu 1,9 ha platībā ar šādiem nosacījumiem:
1.1. zemes gabala lietošanas mērķis - lauksaimnieciska izmantošana;
1.2. iznomāšanas termiņš - 6 gadi;
1.3. nomas maksa 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības (bet ne mazāk kā 28
EUR/gadā);
1.4. pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2020.gada 15.jūlijam,
1.5. pieteikumus iesniedz Ķeguma novada VPVKAC Ķegumā, Rembatē vai
Birzgalē.
Ar pilnu domes lēmuma tekstu var iepazīties www.kegumanovads.lv

www.kegumanovads.lv
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“Rembates sporta svētki 2020”
18.jūlijā pie Rembates Tautas nama notiks “Rembates
sporta svētki 2020” gan lieliem, gan maziem.
Reģistrēšanās no plkst.9.00, sacensību sākums
plkst.10.00.
Komandām iespējams sacensties (komandā ne vairāk
kā 7 dalībnieki):
•
volejbolā (2:2),
•
strītbolā (3:3),
•
futbolā (6:6).
Individuālajos sporta veidos var sacensties:
•
Svaru bumbu celšanā,
•
Soda metienos,
•
Dambretē,
•
Aktivitātēs bērniem.
Dalības maksas: volejbolā – 5 EUR, strītbolā – 5 EUR,
futbolā – 10 EUR, individuālie sporta veidi – bezmaksas. Ja startē visos trijos komandu sporta veidos, dalī-

bas maksa – 15 EUR no komandas.
Sīkāka informācija, zvanot uz tālruņiem – 27884206
(Liene), 29434985 (Edgars).
Plkst. 21.00 koncerts/zaļumballe ar grupu “Hameleoni”. Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, informējam, ka balle notiks līdz plkst.00.00.
Atbalsta: Ķeguma novada pašvaldība, z/s “Zarumi”,
“Vētras 2”, “Burtnieks A”, SIA “Atvars R”, SIA
“Rubeņi”, Vladislavs Kozlovskis, Avsejs Jofis , “Oškrogs”, “Vinteko”.
Ar sacensību nolikumu var iepazīties interneta vietnē
kegumanovads.lv.
Lūdzam ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus!
Saudzēsim sevi un apkārtējos!
Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātes nolūkos.

“Birzgales sporta spēles 2020”
25.jūlijā Birzgales pamatskolas stadionā
plkst.14.00
- pludmales volejbols (sieviešu un vīriešu konkurencē) 2:2
- futbols 6:6
plkst.16.00
- individuālie sporta veidi (petanka, krokets, zābaka mešana)
Pieteikšanās sacensību dienā pie galvenā tiesneša Edgara Siliņa.

Dalības maksa no komandas volejbolā – 5 EUR,
futbolā – 10 EUR, individuālie sporta veidi –
bezmaksas.
Rūķu parka estrādē
No plkst.15.00 – plkst.18.00 notiks putu disenīte
bērniem.
Plkst.19.00 uzvarētāju apbalvošana.
No plkst.19.00 – 00.00 balle ar grupu “Tandēms
trijatā”.
Pasākumi Rūķu parka estrādē ir bezmaksas.

BEZMAKSAS

“Ķeguma pilsētas sporta spēles 2020”
1. augusts Ķeguma stadionā
Plkst. 11.00
Programmā: Sacensības “Universālā komanda
2020”
(ielas basketbols (3:3) + volejbols (3:3) + vieglatlētikas disciplīnas)
Pieteikšanās komandām no plkst. 10.00 – 10.45,
Komandas var pieteikt divās vecuma grupās:
1) 12-15 gadi (dalība sacensībās bezmaksas),
2) 16+ gadi (dalības maksa – 20 EUR no komandas).
Komandas sastāvs – 4 dalībnieki no kuriem vismaz
viena dāma.
No plkst. 11.00 “PIF PAF” peintbola stends un lāzertags (bezmaksas).
Plkst. 12.00 “Veselības vingrošana un līdzsvars gan
ķermenī, gan dabā” nodarbību vadīs Santa Veinberga
(bezmaksas).
No plkst. 12.00 dažādi individuālie sporta veidi
(bezmaksas).
No plkst. 12.00 atrakcijas un sporta spēles bērniem
(bezmaksas).
Tenisa turnīrs tautas klasē (informācija – Mārcis
29466756) (bezmaksas).

Sīkāka informācija www.kegumanovads.lv vai zvanot
uz tālruņiem – 22010300 (Dace), 29434985 (Edgars).
Plkst. 15.00 Ķeguma parkā pretī tautas namam
“Ķeguma atklātais boksa turnīrs”
No plkst. 13.30 – dalībnieku reģistrēšanās Ķeguma
dienas centrā.
Turnīra organizatori: “EV Boxing Ķegums” Edijs
Veidemanis, Mārtiņš Arents (Informācija pa tālruni
29217161).
Ar turnīra nolikumu var iepazīties www.kegumanovads.lv
No plkst. 21.00-00.00 Ķeguma parkā
Disko/koncerts ar grupu “Oranžās Brīvdienas”
un DJ.
Pasākuma laikā no plkst. 14.00-00.00 darbosies izbraukuma kafejnīca.
Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, informējam, ka balle notiks līdz plkst.00.00.
Lūdzam ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus!
Saudzēsim sevi un apkārtējos!
Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātes nolūkos.
Atbalsta: Ķeguma novada pašvaldība, SIA “Rubeņi”,
SIA Astarte-Nafta”, SIA “MAD AISS”

OGRES KATOĻU DRAUDŽU KAPUSVĒTKI ĶEGUMA
NOVADĀ TOMES PAGASTĀ 2020. GADĀ
Birzgale		
Tome		
Ķegums		

26. jūlijā plkst. 14.30
2. augustā plkst. 13.00
22. augustā plkst. 13.00

Aicinām kapu svētku apmeklētājus uzturēties
pie savu mirušo kapiņa līdz lūgšanas noslēgumam!
Priesteris vada lūgšanas bez apmeklētāju klātbūtnes.
Sīkāka informācija pa tālruņiem:
tel. 65022458, mob. 26551206
Ogres Romas katoļu draudžu prāvests K. Bojārs
EVAĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES KAPUSVĒTKI
TOMES PAGASTĀ ĶEGUMA NOVADĀ
22. AUGUSTĀ

Veselības apļi Ķegumā un Rembatē
No 15.jūnija katru pirmdienu aicinām uz Ķeguma
“Veselības apļiem 2020”, bet no 17.jūnija katru
trešdienu aicinām uz Rembates “Veselības
apļiem 2020”.
Piedalīties var ikviens! Pusstundu ilgā skrējienā,
soļošanā vai nūjošanā aktīvi pavadīsim

pirmdienas vakarus.
„Veselības apļu” sākums Ķegumā ir plkst.19.00
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionā.
„Veselības apļu” sākums Rembatē ir plkst.19.00
pie Rembates Tautas nama.

Berkavā plkst. 11:00
Tomē plkst. 12:00

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
Aigara Šteina (1960)
Veronikas Vītolas (1940) aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Ķeguma novada pašvaldība
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