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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.

Turpinot Rembates Tautas nama 
pirmā gada jubilejas svinības, 26. 
septembrī Rembatē aizvadīts pir-
mais “Kartupeļu festivāls”.

Kartupelis ir populārākais dārzenis 
Latvijā. Tieši tāpēc visa siltā un sau-
lainā sestdiena tika veltīta šim dārze-
nim, ko ikdienā lietojam visdažādā-
kajos veidos.

Festivāla rīts iesākās ar tirdziņu, 
kurā varēja iegādāties dažādus adīju-
mus, rotas un citus labumus. Paralē-
li tirdziņam darbojās “čilīša zona”, 
kurā ikviens varēja atcerēties bērnību 
un spēlēt spēli “Kartupelis”. Ķeguma 
novada bibliotēkas Rembates biblio-
tēkas vadītāja Līga Vovčenko bija 
parūpējusies arī par lasāmvielu, kas 
saistās ar kartupeļu tēmu, un kuru va-
rēja pārlasīt pie kafijas tases ikviens 
pasākuma apmeklētājs.

Īsi pirms pusdienlaika pie vie-
tējiem zemniekiem varēja apskatīt 
dažādas kartupeļu šķirnes un uzdod 
jautājumus par kartupeļu audzēšanu. 
Vietējie kartupeļu audzētāji - zem-
nieku saimniecību “Sprīdīši” un 
“Brūklenāji” saimnieki bija gatavi 
dalīties ar savu pieredzi stāstot par 
šķirnēm, ko audzē. Tās ir gan sen zi-
nāmas, gan pavisam jaunas.

Pēcpusdienā sākās pludmales 
volejbola sacensības vīriem, kurās 
piedalījās sešas komandas. Pēc vai-
rākas stundas ilgām, spraigām cīņām 
1.vietu ieguva komanda “Pātaga”, 2. 
vietā ierindojās komanda “Pieredze”, 
savukārt 3.vietu izcīnīja komanda 
“LVD”. 

Kartupeļu festivālā piedalījās 
viens no Latvijas labākajiem pavā-
riem - 3 pavāru restorāna “Tam labam 
būs augt” šefpavārs Mārtiņš Sirmais! 
Jau iepriekšējā nedēļā pie viņa tika 
nogādāti Rembatē audzētie, dažādu 
šķirņu kartupeļi, lai jau pasākuma 
dienā varētu ļauties garšu maģijai un 
pavārmākslai. Mārtiņš Sirmais ar ap-

meklētāju palīdzību, ievērojot visus 
piesardzības pasākumus,  pagatavoja 
trīs dažādus ēdienus un īsumā izstās-
tīja kartupeļu vēsturi, to gatavošanas 
tehnikas un brīnišķīgas receptes.

Neilgi pēc šefpavāra meistar-
klases sākās otrā degustācija. Viens 
no veidiem kā pagatavot kartupeļus, 
protams, ir cept kartupeļu pankūkas. 
Četras saimnieces centās, lai parādī-
tu cik dažāda tomēr ir latviešu virtu-
ve pat ar vienu – tradicionālo recepti. 
Pankūkas tika ceptas uz “Muurikka” 
izturīga tērauda pannām, kas pare-
dzētas gatavošanai brīvā dabā. Pēc 
visu kartupeļu pankūku sacepšanas 
notika balsojums, lai noteikti visgar-
dāko recepti.

Kartupeļus var pagatavot tik da-
žādos veidos! Frī kartupeļi ir viena 
no iecienītākajām uzkodām, tāpēc 
pašmāju pavārs – Artūrs Kova-
ļevskis, festivālā gatavoja ļoti tra-
dicionālu ēdienu pie frī kartupeļiem 
– burgerus. Rinda pie pavāra izvei-
dojās ļoti ātri un burgeri pazuda no 
grila teju nepilnā pusstundā.

Rembatē vietējais mājražotājs 
pirms pāris gadiem sāka nodarboties 
ar savu hobiju – alus un kvasa paga-
tavošanu mājas apstākļos un festivā-
la dienā Oskars Dūdens stāstīja par 
kvasa ražošanu un ļāva to degustēt. 

Tika demonstrēti arī pārsteidzoši 
eksperimenti, kuros aizrautīgi vērās 
ne tikai mazākie svētku apmeklētāji, 
bet arī pieaugušie. Dažādus fizikas 
un ķīmijas eksperimentus demons-
trēja Marģers, kurš sava šova noslē-
gumā pat izveidoja Rembatei pašai 
savu mākonīti.

Visas dienas garumā uz skatu-
ves un lapenītē uzstājās pašdarbnie-
ku kolektīvi. Rīts iesākās ar aktīvo 
“Triumfa” meiteņu soli, Jekaterinas 
Pihtinas vadībā, tad pēcpusdienā 
turpinājās ar Sarmītes Viļumas smai-
dīgo bērnu vokālo ansambli “Puķu-

zirnis”, kam sekoja Loretas Lazdiņas 
solo dziedājums un šā gada “Rem-
bates cielaviņas” 1.vietas ieguvējas 
Megijas Kārkliņas uzstāšanās. Die-
nas izskaņā apmeklētājus priecēja 
sirsnīgais un atraktīvais koris “Lins” 
Mairas Līdumas vadībā. 

Tāpat visas dienas garumā ma-
zākie apmeklētāji varēja rotaļāties 
piepūšamajā atrakcijā, spēlēties ar 
burbuļiem, pārbaudīt savu līdzsva-
ru uz balansa dēļiem, veidot ziedu 
rotas un izvēlēties nomazgājamu te-
tovējumu. Pieprasīta aktivitāte visos 
vecumos bija arī auduma maisiņa 
apdruka ar kartupeli un izbraukums 
ar motociklu.

Gan lieliem, gan maziem sportot 
gribētājiem bija iespēja piedalīties 
sportiskās aktivitātēs – celt kartupeļu 
maisu, mizot kartupeļus, noturēt kar-
tupeļu spaiņus, izskriet stafeti.Tāpat 
bija iespēja nosvērt smagāko kartu-
peli, kas dienas noslēgumā, izrādījās, 
ka svēra nepilnu kilogramu.

Festivāla noslēgumā par labu 
mūziku bija parūpējusies grupa “Lai-
ka upe” un DJ “ANss”. Kā arī neilgi 
pirms pusnakts svētku apmeklētājus 
priecēja salūts. Visu festivālu vadīja 
un par lielisku atmosfēru gādāja Rei-
nis Reķis.

Rembates Tautas nama vadītāja 
Liene Lazdiņa: “Vēlos teikt milzīgu 
paldies Ķeguma novada pašvaldībai, 
Kintijai Sparānei, kura nenogursto-
ši visas dienas garumā, piefiksēja 
visskaistākos notikumu mirkļus, z/s 
“Sprīdīši” un “Brūklenāji” saimnie-
kiem par uzticēšanos un piedalīšanos 
pasākumā atvēlot tam tik dārgo zem-
nieku darbīgo laiku, manām kolēģēm 
Ritai un Lilitai, Līgai, Larisai un 
Dacei, vienmēr sportisko aktivitāšu 
entuziastiem Mirdzai un Edgaram, 
Aigaram Melnbārdim, Olgai Muzi-
kantei, Skaidrītei Sarmulei, elektri-
ķim Nikolajam, Ansim, Artūram Ko-

vaļevskim, saviem vietējiem puišiem 
Oskaram ar Agri un viņu komandas 
biedriem par kolosālo motokrosa 
moču izbraucienu aktivitāti, Rutai 
Dumpei, Jānim Skrīverim, “Balansa 

Dēļiem”, “Muurikka” pārstāvim Jā-
nim, Jogitai, atraktīvajam vadītājam 
Reinim Reķim un visiem, visiem 
kuri pielika savu palīdzīgo roku, lai 
pasākums izdotos.

Rembatē noticis Kartupeļu festivāls
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Aicina izvirzīt kandidātus apbalvojumam 
“Ķeguma novada lepnums 2020”

Aicinām izvirzīt kandidātus “Ķe-
guma novada sporta laureātam 
2020” – pasākumam, kurā godi-
nām labākos novada sportistus, 
pasakāmies par viņu sasniegu-
miem, ieguldījumu un Ķeguma 
novada atpazīstamības veidošanu.

Arī šogad 30.oktobrī Ķeguma Tau-
tas namā godināsim sporta entuzias-
tus, tāpēc līdz 16.oktobrim aicinām 
izvirzīt kandidātus apbalvojumam 

„Ķeguma novada sporta laureāts 
2020”. 

Pieteikumā jānorāda kandidāta 
vārds, uzvārds, pārstāvētais sporta 
veids, gūtie panākumi, treneris un 
kontaktinformācija. Informāciju 
lūdzam iesūtīt uz e-pastu – edgars.
silins@kegums.lv.

Pirms pieteikuma iesūtīšanas lū-
dzam iepazīties ar nolikumu un tajā 
noteiktajiem laureāta izvirzīšanas 
kritērijiem www.kegumanovads.lv.

… tu esi kā gaisma,
kas apvāršņus atver uz sevi!
(I.Tora)

Ikvienam novada iedzīvotājam ir iespēja līdz 2020.
gada 16.oktobrim izvirzīt kandidātu apbalvoju-
mam „Ķeguma novada lepnums 2020”.

Uz apbalvojuma saņemšanu var pretendēt gan Ķeguma 
novada iedzīvotāji, gan personas, kuras dzīvo citviet, 
bet viņu veikums ir tieši iespaidojis Ķeguma novadu.
Pieteikumu apbalvojumam var nodot Ķeguma novada 
domē, Lāčplēša ielā 1, vai sūtīt elektroniski pa e-pastu: 

tautasnams@kegums.lv.
Pieteikumā jānorāda apbalvojuma pretendenta vārds, 
uzvārds, nodarbošanās, pamatojums kandidatūras iz-
virzīšanai, nopelnu un sasniegumu apraksts, kā arī īsa 
informācija par iesniedzēju (vārds, uzvārds, dzīvesvie-
ta, tālrunis, juridiskām personām jānorāda uzņēmuma 
nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).
Apbalvojumu „Ķeguma novada lepnums” saņēmējus 
izvērtēs un apstiprinās Ķeguma novada pašvaldības 
domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Apbal-
vojums tiks pasniegts Latvijas Republikas proklamē-
šanas dienai veltītā svētku pasākumā Ķegumā.

Aicina pieteikt kandidātus 
“Ķeguma novada sporta 
laureātam 2020”
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Septembris  -  dzejas dienu laiks, kas katru mūsu 
rudeni padara īpašu, turklāt šogad jau 55.reizi. 
18.septembra vakarpusē dzejas draugi devās uz 
Ķeguma novada bibliotēku, kur notika literāri 
muzikāls pasākums “Māsas”. 

Ar savu daiļradi klātesošos iepazīstināja māsas 
Agrita un Dace Priedoliņas. Kopējs dzīvesstāsts, 
kurš caurvijās ar brīnišķīgu Agritas dzeju un Da-
ces mūziku, aizrāva klausītājus. Pasākums izvērtās 
sirsnīgs un aizkustinošs, piepildīts ar pozitīvām 
emocijām.

Dace novadniekiem jau pazīstama kā ļoti aktīva 
dziesminiece, bet Agritas daiļradi pasākuma viesi 
iepazina pirmo reizi. Agritas dzeja lasāma septiņos 
dzejas kopkrājumos un vienā pašas veidotā dzejas 
krājumā “Pārdomu takas”,  bet pavaicājot Dacei, 
vai kādreiz tiks izdota viņas skaisto dziesmu grā-
mata, atbilde bija ar smaidu un dziesmas vārdiem 
– “neko nevar skaidri zināt...”.

NOVADĀ

Noticis literāri muzikāls pasākums “Māsas” Paziņojums par Ogres novada 
attīstības programmas
2021.-2027.gadam izstrādes 
uzsākšanu

Saskaņā ar Lielvārdes novada 
pašvaldības domes 2020.gada 9.sep-
tembra lēmumu Nr. 269 “Par Ogres 
novada attīstības programmas 2021.-
2027.gadam izstrādes uzsākšanu” 
(protokols Nr.18, 1.§), Ķeguma no-
vada pašvaldības domes 2020.gada 
16.septembra lēmumu Nr. KND1-
3/20/279 “Par Ogres novada attīstī-
bas programmas 2021.-2027.gadam 
izstrādes uzsākšanu” (protokols 
Nr.23, 1.§) un Ogres novada pašval-
dības domes 2020.gada 17.septembra 
lēmumu “Par Ogres novada attīstības 
programmas 2021.-2027.gadam iz-
strādes uzsākšanu” (protokols Nr.19, 
26.§) tiek uzsākta jaunveidojamā 
Ogres novada, kura administratīvā 
teritorija ietver Ogres, Ikšķiles, Liel-
vārdes un Ķeguma novadu faktiska-
jās administratīvās teritorijās esošos 
pagastus un pilsētas, attīstības prog-
rammas izstrāde, apstiprināts darba 
uzdevums un izpildes termiņi.

Attīstības plānošanas mērķis ir 
uzlabot jaunveidojamā Ogres novada 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidojot 
līdzsvarotu novada teritorijas attīstī-
bu gan pilsētās, gan lauku teritorijā, 
sekmējot tā ekonomisko izaugsmi, 
sociālo stabilitāti un vides kvalitāti, 
noteikt jaunveidojamā Ogres novada 
attīstības vidēja termiņa stratēģiskos 
uzstādījumus, kā arī rīcību kopumu.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties 
ir iesniedzot savus priekšlikumus un 
ieteikumus Ķeguma novada pašval-
dībā, Lāčplēša iela 1, Ķegums, LV-
5020, e-pasts: dome@kegums.lv un 
Ķeguma novada pagastu pārvaldēs, 
kā arī piedaloties Attīstības program-
mas izstrādes publiskajās sanāksmēs.

Precizēta informācija par sa-
biedrības līdzdalības iespējām tiks 
ievietota Ķeguma novada mājas lapā 
www.kegumanovads.lv un informa-
tīvajā izdevumā “Ķeguma Novada 
Ziņas”.

Latvijas Zaļais punkts sadarbībā 
ar Ķeguma novada domi un Bir-
zgales pagasta pārvaldi šķirošanas 
kampaņas “Elektronikas šķirat-
lons” ietvaros aicina Ķeguma no-
vada iedzīvotājus atbrīvoties no 
mājsaimniecībās un uzņēmumos 
uzkrātās elektrotehnikas, nododot 
tās otrreizējai pārstrādei. 

Nodrošinot iespēju no nevajadzī-
gajām iekārtām atbrīvoties tuvāk 
mājvietām, Ķegumā un Birzgales 
pagastā no 2. līdz 16.oktobrim būs 
pieejami speciāli novietoti šķiroša-
nas konteineri.

Konteineru atrašanās vietas:
Birzgalē, Lindes ielā 2 (pie 

Birzgales pagasta pārvaldes) – visu 
diennakti.

Ķegumā, Celtnieku ielā 1A 
– darba dienās no plkst.8:00 līdz 
17:00.

Iedzīvotāji aicināti nodot gan 
lielo sadzīves tehniku, tostarp ledus-
skapjus, veļas mašīnas, plītis, trauku 
mazgājamās mašīnas u.c., gan arī 
mazo tehniku, piemēram, mikroviļ-
ņu krāsnis, blenderus, elektriskos 
svarus, fēnus, virtuves kombainus 
un citas ierīces, kā arī papildu var 
kopā ar elektroniku nodot uzkrātās 

baterijas un akumulatorus. Lai no-
dotu savas nevajadzīgās iekārtas, 
iepriekšēja pieteikšanās nav nepie-
ciešama.

Aicinām ievērot, ka konteineros 
drīkst ievietot tikai nolietotās elek-
tropreces, akumulatorus un baterijas. 
Netiks savākti citi atkritumu veidi, 
piemēram, būvgruži, lielgabarīta at-
kritumi - mēbeles, logi, durvis, podi 
u.c. Lai novērstu videi kaitīgo sa-
stāvdaļu nonākšanu apkārtējā vidē, 
visai nododamajai tehnikai jābūt 
neizjauktai - ar visām to sastāvā eso-
šajām detaļām.

Jautājumu gadījumā par akcijas 
norisi Ķeguma novadā aicinām sazi-
nāties, zvanot pa tālr. 27853830 vai 
rakstot uz e-pastu elektronika@eco-
baltiavide.lv.

Šķirošanas kampaņu Vislatvijas 
“Elektronikas šķiratlons” kopš šā 
gada aprīļa īsteno Latvijas Zaļais 
punkts sadarbībā ar vides apsaimnie-
košanas uzņēmumu SIA “Eco Baltia 
vide” un veikaliem “top!”. Vairāk 
par kampaņu lasi Latvijas Zaļā pun-
kta mājas lapā www.zalais.lv sadaļā 
“Jaunumi”. 

Kampaņā “Elektronikas šķiratlons” aicina bez 
maksas atbrīvoties no uzkrātās elektrotehnikas

Ķeguma novada pašvaldība au-
gustā nosūtīja Ķegumā, Celtnieku 
ielā esošā strauta ūdens paraugu 
analīžu veikšanai Pārtikas drošī-
bas, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniski pētnieciskajam institū-
tam BIOR.
Pēc veiktajām analīzēm tika atzīts, 

ka nevārītu ūdeni nevar lietot uz-
turā!

Mikrobioloģisko analīžu rezul-
tāti rāda, vai ūdenī nav savairoju-
šies patogēnie mikroorganismi, kas 
varētu izraisīt slimības. Jāatceras, 
ka analīžu laikā nepārbauda pilnīgi 

visu slimību (piemēram, hepatīta) 
ierosinātājus, bet indikatīvi var se-
cināt, vai noticis bioloģiskais pie-
sārņojums (piemēram, ieplūduši 
notekūdeņi), vai ir bojāti cauruļvadi 
un notikuši citi higiēnas pārkāpumi 
ūdensapgādes sistēmā.

Strauta ūdeni nevārītu nevar lietot uzturā

Novadniekiem panākumi 
spiešanā guļus

Valmierā noslēdzies Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības 57. 
sporta spēļu sacensības spiešanā guļus, kurās piedalījās arī Ķeguma no-
vada komanda. 

Sacensībās piedalījās turpat 90 sportisti no 13 novadiem un pilsētām. Kop-
vērtējumā Ķeguma komanda ierindojās godpilnajā 2.vietā. Visi sportisti bez 
izņēmuma atveda mājās medaļas. Liels paldies sportistiem par ieguldīto dar-
bu, paldies Ķeguma novada pašvaldībai par sniegto atbalst un, protams, šofe-
rītim Mihailam par pacietību!

Mūsu sasniegumi:
Veterānes 60+ 
virs 63 kg, 1.vietā Vija Dzērve – 37,5 kg;
 Veterānes 40+ 
 virs 63 kg, 2.vietā Bauba Krauze – 55 kg;
Veterāni V 70+ 
līdz 74 kg, 1.vietā Zigfrīds Hermanis – 72,5 kg;
līdz 83 kg, 1.vietā Jānis Dzērve – 105 kg; 
līdz 93 kg, 1.vietā Jānis Belsons – 82,5 kg;
 Veterāni V 60+ 
 līdz 74 kg, 2.vietā Ilmārs Laksa – 90 kg; 
 līdz 120 kg, 2.vietā Voldemārs Madalāns – 50 kg; 
 virs 120 kg, 2.vietā Valdis Brinks – 110 kg;
Veterāni V 50+ 
līdz 74 kg, 1.vietā Pēteris Līcis – 100 kg; 
līdz 93 kg, 1.vietā Uldis Veliks – 150 kg; 
līdz 105 kg, 3.vietā Mārtiņš Broks – 122,5 kg; 
līdz 120 kg, 1.vietā Aivars Gailītis – 150 kg; 
virs 120 kg, 3.vietā Jānis Pūga – 100 kg;
 Veterāni V 40+ 
 virs 120 kg, 2.vietā Jānis Putniņš – 150 kg. 

Aivars Gailītis

Rādītājs Testēšanas rezul-
tāts

Normatīvais rādītājs/
pieļaujanā norma

Atzinums (atbilst;
neatbilst; robežvērtība*)

Escherichia coli skaits 0 KW/250ml 0 KW/250ml Atbilst
Koliformu skaits 3,0 x 10 KW/250ml 0 KW/250ml Neatbilst

Zarnu enterokoku skaits 0 KW/250ml 0 KW/250ml Atbilst

* Ņemot vērā testēšanas rezultāta nenoteiktību, razultāts var pārsniegt pieļaujamo normu.

Atzinums pamatojas uz: Ministru kabineta noteikumi Nr. 736 “Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni” 
(15.12.2016). (Normatīva dokumenta nosaukums, Nr., redakcija vai izdošanas datums)

SIA “Ķeguma Stars” valdes loceklis Andris Zābelis informē, ka 2020./2021.gada siltumenerģijas maksa noteikta 
69,89 EUR/MWh. Apkures sezona tiks sākta ar 12.oktobri.

Šogad siltumapgāde tiks nodrošināta ar 12.oktobri

7.oktobrī Ķeguma novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputātu vairākums atbalstīja lēmuma 
projektu “Par izpilddirektores un administrācijas vadītājas A.Ābelītes atbrīvošanu no ieņemamā amata”.
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Šogad, neskatoties uz vēl iepriekš 
nepieredzētiem šķēršļiem, ko no-
teica jaunā COVID-19 ēna, Tomes 
sieviešu klubam “Ābele” tomēr iz-
devās noorganizēt iepriekš plāno-
tos pasākumus. 

Gadu iesākām ar jaunu pieredzi – 
noorganizējam ierosmes semināru 
mājražotājiem un potenciālajiem 
uzņēmējiem “Uzzini, uzdrīksties, 
sāc!”,  kas tika ļoti labi apmeklēts un 
atzinīgi novērtēts.

Skolēnu pavasara brīvlaikā bi-
jām plānojušas sarīkot novada bēr-
niem kopā ar vecākiem pasākumu 
“Spēļu diena”, lai iepazīstinātu ar 
labu alternatīvu, ko kopā varētu da-
rīt sliktākos laika apstākļos, kad āra 
aktivitātes nav veicamas. Diemžēl, 
šo plānoto ieceri nācās pārcelt valstī 
izsludinātās ārkārtējās situācijas un 
noteikto pulcēšanās ierobežojumu 
dēļ. Tajā brīdī sapratām: cik žēl, ka 
nepaspējām to noorganizēt iepriekš, 
jo ģimenes lokā kopīgi spēlētas gal-
da spēles taču tik ļoti noderētu tie-
ši tajā laikā! Mūsu plānotā “Spēļu 
diena” varēja notikt tikai augusta 
beigās un mēs to sarīkojām 22.au-
gustā. Šajā pasākumā piedalījās pa-
visam nedaudz ģimenes ar bērniem, 
taču visi varēja izspēlēties pēc sirds 
patikas. Mēs katrs no vecākās pa-
audzes atceramies tādas populāras 
un visiem zināmas galda spēles, kā: 
Cirks, Riču-raču, Monopols varbūt 
vēl kādu, taču mūsdienās pieejams 
ir milzīgs klāsts dažādu galda spēļu. 
Tāpēc šādā “Spēļu dienā” centāmies 
iepazīstināt dalībniekus ar jaunākām 
un ne tik jaunām, bet mazāk zinā-
mām galda spēlēm. Visi dalībnieki 
varēja iepazīt spēles noteikumus un 
pamēģināt izspēlēt tādas spēles, kā: 
Azul, Las vegas, Yatzy, Blokus, Hali 

klack, Rush hour, Bejeweled, Bandi-
do, Othello, Ghost, Guess who, Jen-
ga, Cartagena. Dalībnieki ieguva arī 
balvas par piedalīšanos, bet lielākais 
ieguvums noteikti bija tieši jaunās 
zināšanas un kopā būšanas prieks. 
Vēlos pateikt īpašu paldies Inita Zār-
bergai par šī pasākuma organizēšanu 
un vadīšanu.

“Ģimeņu diena” notika 5. sep-
tembrī vienlaikus ar Tomes sporta 
dienu. Pasākums bija plaši apmek-
lēts, dalībniekiem vārījām spēka 
zupu uz ugunskura. Mūsu biedrības 
meitenes bija sarūpējušas dažādas 
aktivitātes un pārbaudījumus ģime-
ņu komandām: torņa celtniecību, 
zivju makšķerēšanu, lielo stafeti un 
citus mešanas, ķeršanas un veik-
lības pārbaudījumus. Savu dalību 
sacensībām pieteica 9 komandas. 
1.vietu izcīnīja komanda “Kate Ma-
rija” (Amanda, Sendija, Kate, Gatis, 
Ralfs), 2.vietu – komanda “ZA” 
(Lauris, Railijs un Anete), bet 3.vie-
tu – komanda “Avotiņi” (Mārcis, 
Diāna, Dāvis un Estere). Īpašs pār-
baudījums bija sagatavots arī tētiem 
par godu gaidāmajai Tēva dienai. 
Arī laiks mūs visus lutināja. Paldies 
Velgai Zagorskai par gardo zupu, un 
paldies visām Ābeles meitenēm par 
labi noorganizēto pasākumu! Pal-
dies aktīvajām Tomes ģimenēm par 
atbalstu un piedalīšanos. Tiksimies 
nākamgad.

19.septembrī noorganizējām 
pieredzes apmaiņas braucienu uz 
kaimiņu novadiem Garkalni un Ro-
pažiem, kurā piedalījās 19 dalīb-
nieki. Brauciens bija paredzēts kā 
turpinājums gada sākumā rīkotajam 
semināram, un tā mērķis bija iepazīt 
dažādus uzņēmējus, viņu darbību 
un pieredzi. Garkalnes novadā ap-
meklējām “Namdaru darbnīcu”, kur 

saimniece Laura un darbinieks Jānis 
mūs laipni izrādīja savu saimniecī-
bu. Viņu galvenā darbība ir tūrisms, 
apmeklētājiem viņi ir sagatavojuši 
veselu izziņas programmu. Galvenā 
tēma – koks (koksne) un ko no tā 
var pagatavot. Lauras interesantais 
stāstījums un pēc tam dažādas akti-
vitātes Jāņa uzraudzībā, kopīga tē-
jas dzeršana tējnīcā, kas pagatavota 
no koka manteļskursteņa formā ar 
ugunskuru centrā. Lielajā katla vārī-
tā tēja no dažādām zālītēm savieno-
jumā ar citronu un ingveru deva mo-
žumu visai atlikušajai dienai. Dažas 
drosmīgās izmantoja iespēju un no-
brauca pa trosi pāri dīķim. Laiks šajā 
vietā paskrēja gluži nemanot, lai cik 
skaisti un interesanti tur bija, mums 
bija jādodas uz nākamo vietu. Devā-
mies uz Ropažiem, kur pašā centrā 
ir iekārtojies pavisam neliels veika-
liņš ar īpašu nosaukumu “Cukurs”. 
Lai arī pavisam maziņš, tomēr ļoti 
piepildīts ar milzum daudz dažādām 
precēm, un tās visas ir nākušas no 
mājražotājiem. Tas ir kā milzīgs ie-
dvesmas avots – sak’, ko tik cilvēki 
neizdomā, ko tik cilvēki neuztaisa! 

Saimniece ir ļoti laipna un pastās-
ta, ka cenšas veikaliņu nodrošināt 
tikai ar pārbaudītām, kvalitatīvām 
precēm, un tā, lai sortimentā būtu 
daudzveidība, bet katrs preču veids 
tikai no sava ražotāja. Veikaliņā bija 
viss, gan pārtikas preces, garšvielas, 
kafija, tēja, dažāda veida medus, 
sausās zupas, vīni, kosmētika, adī-
jumi, rotaslietas, rotaļlietas u.c. visu 
nemaz nevar ne aptvert, ne uzskaitīt, 
ne izvēlēties. Brīnums, ka tik nelielā 
veikaliņā ir tāda daudzveidība. Ro-
pažniekiem nav problēmu izvēlēties 
kādu piemērotu dāvanu jebkurai 
gaumei un jebkuram gadījumam.

Tālāk ceļš mūs veda uz Saules 
kalnu. Saimniece Ieva mūs sagaidīja 
ar karstu, uz ugunskura vārītu zupu 
un pašceptu maizīti. Pēc kārtīgas 
maltītes izstaigājām saimnieku iz-
veidoto Saules taku, kas bija tapusi, 
ievērojot Saulgriežu tradīcijas, pa-
pildinātas ar latvju zīmēm, katriem 
saulgriežu svētkiem atbilstošām ro-
taļām un uzdevumiem. Mums bija 
iespēja novērtēt ne tikai saimnieku 
bagāto izdomu, radošumu, meista-
rību un ieguldīto darbu kompleksa 

izveidošanā, bet arī iepazīties ar 
problēmām, ar ko saimniekiem nā-
cās sastapties savā uzņēmējdarbībā. 
Arī par COVID-19 ietekmi uz biz-
nesu. Atziņa ir viena – saskaroties 
ar problēmām un grūtībām, nevajag 
mest visam mieru vai krist panikā, 
ir “jāieslēdz” izdoma, radošais gars, 
tad arī radīsies gan risinājums, gan 
varbūt pat jauni izaicinājumi, jauni 
veidi, kā nopelnīt. Piemēram, saim-
niece ir sākusi cept ļoti garšīgus na-
šķus (kanēļa kraukšķus no maizes 
ierauga), kas ir ļoti pieprasīts pro-
dukts. Mēs arī panašķējāmies, iegā-
dājāmies. Ļoti garšīgi! 

Mazliet jau nogurušas, bet vējā 
izpūstiem matiem, devāmies uz 
Sporta kompleksu 333, kur mūs 
laipni sagaidīja kompleksa mār-
ketinga direktore Baiba ar karstu 
kafiju un smalkām uzkodām. Viņa 
mūs iepazīstināja ar sporta kom-
pleksā sniegtajiem daudzveidīga-
jiem pakalpojumiem. Kompleksā ir 
dažādas braukšanas trases (kartingi, 
droša braukšana, Enduro, dragreiss 
u.c.), ūdens atrakcijas, arī kafejnīca 
un kempinga mājiņas nakšņošanai. 
Komplekss visnotaļ ir domāts jau-
niem un trakiem, un ne tikai, bet pil-
nīgi noteikti ļoti aktīviem cilvēkiem, 
kuriem mototroksnis skan kā mūzika 
un ir uzmundrinājuma avots. Vēlos 
pateikt īpašu paldies Sarmītei Puga-
čai par šī brauciena noorganizēšanu, 
patiešām vērtīgs brauciens. Pārdo-
mas par to – kaut arī COVID-19 ir 
atstājis ietekmi uz visiem uzņēmē-
jiem, tomēr visiem vasara ir pagājusi 
aktīvā un ļoti radošā darbībā.

Visi pasākumi tika īstenoti ar 
Ķeguma novada pašvaldības finan-
siālo atbalstu no Ķeguma novada ne-
valstisko organizāciju atbalsta fonda 
līdzekļiem.

Nelda Sniedze
biedrības valdes locekle

SABIEDRĪBA

Notikušas auto-foto
orientēšanās sacensības 
“Pēdējais vasaras blieziens”

29.augustā Ķeguma novadā norisi-
nājās Auto-foto orientēšanās sacen-
sības “Pēdējais vasaras blieziens”, 
kurā piedalījās deviņas azartiskas 
komandas no dažādiem novadiem 
– Lielvārdes, Rīgas, Aizkraukles, 
Ogres un, protams, no Ķeguma. 
Līdzīga veida sacensības novadā jau 
bija notikušas maijā, taču tās bija 
bezkontakta. Šāda veida sacensības 
klātienē šogad tika organizētas pir-
mo reizi un turpmāk tiks organizētas 
katru gadu šajā laikā. Sacensības bija 
spraigas, taču uzvarētāju vietu sada-
lījumu izšķīra odometra rādījumi – 
mazākais nobraukto kilometru marš-
ruts. Uzvarētāju komandas tika pie 
vērtīgām balvām, kuras tiem sagādāja 
Ķeguma novada vietējie uzņēmēji ar 
Ķeguma novada pašvaldības atbal-
stu – kafejnīca “Oškrogs”, kempings 

“Sniedzes”, “Landavas laivas” un 
“Windborn”. Sacensību noslēgumā 
visām komandām, kā arī vietējiem ie-
dzīvotājiem tika sniegts arī koncerts, 
kur uzstājās dziedātājs Nikolajs Pu-
zikovs. Paldies komandām par dalību 
un tiekamies atkal citos pasākumos.

Rezultāti:
1.vietā - komanda “Kalniņi”,
2.vietā - komanda “Minioni”,
3.vietā - komandas “ZE family” 
un “Babenītes”,
4.vietā - komandas “B.O.O.K.” 
un “Sinhronizatori”,
5.vietā - komanda “Turās kopā!”,
6.vietā - komanda “Muktupāveli”,
7.vietā - komanda “Pasātiņš”.

Ieva Vējone, projektu vadītāja 
ar specializāciju uzņēmējdarbības 

un tūrisma attīstībā

Atklāj Jāzepa Osmaņa grāmatu “Mani mīļie”
26. septembrī skaistā, saulainā sest-
dienas pēcpusdienā, Ķeguma Tau-
tas namā pulcējās tuvāki un tālāki 
viesi uz jaunas grāmatas atklāšanu.

Patiesi vārdi un atmiņas. Mīlestība 
pret saviem darbiem un mīļajiem. 
“Mani mīļie” - šāds nosaukums ir jau-
najai Jāzepa Osmaņa grāmatai. Tās 
ievadvārdos ir rakstīts: “To mīlestību, 
kuru viņš saņēma no mātes, rakstnieks 
vēlāk ieguldīja savos bērnos un maz-
bērnos, un caur dzeju tā turpina plūst 
uz bērniem daudzās Latvijas ģimenēs. 
Mēs aizvien vēlamies ieskatīties viņa 
sirsnīgajos, ar humora cauraustajos 
darbos. Šī grāmata stāstīs par mūsu 
mīļajiem, ar kuriem mostamies, pa-

vadām laiku, ar kuriem saistīta mūsu 
ikdiena. Grāmatiņā var iepazīties ar 
dzejnieka uzticamo pavadoni – brūno 
taksi Rūdi. Starp dzejas rindām ieri-
tinājusies arī baltā kaķenīte Mikija. 
Šajā grāmatiņā tā sagadījies, ka kopā 
ir visi mūsu mīļie.”

Pateicoties dzejnieka mazmeitas 
Uvas saglabātajam video, kurā abi 
sarunājas un dalās atmiņās, klāteso-
šajiem pasākumā  bija lieliska iespē-
ja redzēt un dzirdēt Jāzepu Osmani.  
Dzejniece Lija Brīdaka ar klātesoša-
jiem dalījās savās atmiņās par rakst-
nieku un dzejnieku, un veltīja dzejoli  
Jāzepam Osmanim, kuru nodeva Ķe-
guma novada muzeja pārvaldībā.

Pasākumā ciemojās Liepājas kul-
tūras un mākslas centra bērnu teātris 
(režisore Vita Pētersone) un Katla-
kalna Tautas nama bērnu vokālais an-
samblis “Lai skan” (vadītāja Kristīne 
Jeronoviča).  Bērnu teātrim bija savs 
veltījums dzejā mīļajam dzejniekam, 
bet vokālais ansamblis Ķeguma Tau-
tas namu pieskandināja ar dziesmām, 
kuru vārdu autors arī ir Jāzeps Osma-
nis.

Pasākuma noslēgumā pateicības 
vārdus visiem par sadarbību, ganda-
rījumu par ieguldīto darbu un prieku 
par jauno grāmatiņu izteica Jāzepa 
Osmaņa meita Aija Osmane.

Spēļu diena, ģimeņu diena, pieredze kaimiņu novados
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TOME

12.septembra rītā Tomes mežus 
piepildīja 78 sēņotāji, kopumā 27 
komandas, kas piedalījās tradicio-
nālajās sacensībās “Sēņošanas čem-
pionāts”.

Šogad laikapstākļi bija sacensībām 
labvēlīgi un čaklākie dalībnieki pus-
otras stundas laikā paspēja salasīt pat 
vairāk kā 3 kg sēņu.

1. vietu komandu kopvērtējumā 
ieguva “Cielaviņas armija”, kopā sala-
sot 8,430 kg sēņu. Komandas kaptei-
ne bija Liene Vizule. Kā stāstīja paši 
dalībnieki, komandas sastāvu veido 
ģimene un radinieki, kuri sabraukuši 
uz šo pasākumu no dažādām Latvijas 
vietām. Komandas dalībnieks Mārtiņš 
Lielups ieguva 3. vietu par individuāli 
salasīto sēņu daudzumu –  2,970 kg. 
Komanda sacensībās piedalās jau vai-
rākus gadus.

2. vietu izcīnīja komanda “Meža 
filtrētāji”. Kopējais salasīto sēņu svars 

bija 7,99 kg. Šīs komandas dalībnieks 
Edgars Pilders ieguva 1. vietu par in-
dividuālo  salasīto sēņu svaru – 3,679 
kg. Komanda sacensībās piedalās no 
2015. gada.

3. vietu komandu kopvērtējumā 
ieguva tomēniešu komanda “Tomin-
joni”, salasot 6,87 kg. Komandas 
kapteine Jeļena Čerkes. Salasīto sēņu 
svars – 6,87 kg.

Pirmo reizi sēņošanas čempionā-
tā piedalījās ķegumiete Ieva Puriņa. 
Viņa startēja viena pati un ieguva otru 
labāko rezultātu salasīto sēņu  daudzu-
mā – 3,090 kg.

Komandas vērtēja arī pēc nofor-
mējuma un par interesantāk nofor-
mēto komandu atzina “Cielaviņas 
armiju”, otrajā vietā ierindojās “Puķu 
meitenes” no Ķeguma un Ogres, savu-
kārt trešajā – “Tominjoni”. 

Tika apbalvoti arī interesantāko 
sēņu atradēji. Šajā kategorijā tika ap-

balvota Laura par izcilāko sēni, Elīna 
par klasiskāko sēni, Agris par atrasto 
“sēņu omi” un Inta par salasīto un no 
meža iznesto atkritumu maisu “Cita 
raža”. 

Dāvaniņas saņēma arī paši mazā-
kie dalībnieki, kā arī tika godāts pats 
vecākais sacensību dalībnieks.

Skaistās un interesantās sēnes vēr-
tēja Rihards Puriņš, Eduards Purviņš, 
Vitālijs Pugačs. Sēnes svēra Ilona Of-
mane, Sarmīte Pugača. Zupu vārīja 
Velga Zagorska, uguni kurināja Vitā-
lijs Pugačs. Par mūziku atbildēja Bru-
no Grinbergs. Fotogrāfi Rihards Pu-
riņš, Edurds Purviņš, Kintija Sparāne.

Kopā “Sēņošanas čempionātā 
2020” tika salasīti  72,182 kg sēņu.

Uz sacensībām komandas ieradās 
no dažādām Latvijas vietām: Ķeguma, 
Lielvārdes, Ogres, Salaspils, Remba-
tes, Birzgales, Rīgas, Aizkraukles, 
Ropažiem, Liepājas.

Sēņošanas čempionātā salasa vairāk 
kā 72 kilogramus sēņu

5. septembrī Tomes sporta laukumā aizvadītas Tomes pagasta spor-
ta spēles un ģimeņu diena.

Godalgotās vietas ieguva:
Futbols:
1.vieta – “Kāda Starpība” (Artūrs Kurpnieks, Jevgēnijs Jepifanovs, 

Aivis Jonikāns, Sandijs Beķeris, Juris Balodis, Zigmunds Šteins, Mārcis 
Ozoliņš);

2. vieta – “Īslīce” (Ingars Mīļais, Jānis Avotiņš, Emīlija Grīnber-
ga, Edgars Saukums, Lauris Lazdāns, Jānis Zvaigzne, Dāvids Rūdolfs 
Līksmītis);

3. vieta – “Tome” (Edgars Romaņenkovs, Lauris Zdanovskis, Jānis 
Everss, Lauris Kuriņš, Alberts Gerters, Aldis Ozoliņš, Anete Kļaviņa).

Strītbols:
1. vieta – “Poņčiki” (Jānis strazdiņš, Edgars Romaņenkovs);
2. vieta – “Kāda Starpība” (Sandijs Beķeris, Aivis Jonikāns);
3. vieta – “Birzgale” (Ričards Ķibilds, Kristaps Grāvītis);
Volejbols:
1. vieta – “Latvieši” (Kristaps Skudra, Mārtiņš Bite, Inta Agriņa);
2. vieta – “Brekša Lāsts” (Jurģis Birznieks, Jānis Strazdiņš, Anete 

Kļaviņa);
3. vieta – “Lēdmane” (Mikus Laganovskis, Raitis Kuks, Liene Lin-

de-Kuka).
Krokets: 
1. vieta –  Mārtiņš Bite, Inese Bite;
2. vieta –  Ilmārs Zemnieks, Zane Zemniece;
3. vieta –  Mārtiņš Strauss, Krista.
Petenka: 
1. vieta – Sabīne Veisa;
2. vieta – Andris Sproģis;
3. vieta – Artūrs Kurpnieks.

Notikušas Tomes
sporta spēles

22. septembris ir gan rudens iestāša-
nās laiks, gan Baltu Vienības diena. 
Tomes tautas nama folkloras kopa 
“Graudi” šajā atceres dienā jau 6. 
gadu aicina novada ļaudis būt kopā 
un iedegt ugunis. Šogad Baltu Vie-
nības diena notika Ķeguma kalnos.

Ir pagājuši 19 gadi kopš seno baltu 
pēcteči - lietuvieši un latvieši svin 
Baltu Vienības dienu ar ugunskuru 
iedegšanu pilskalnos, senkapos un ci-
tās kultūrvēsturiski nozīmīgās vietās. 
1236. gadā 22. septembrī Šauļu un 
Vecsaules apkārtnē zemgaļi kopā ar 
lietuviešiem sakāva Zobenbrāļu or-
deņa karaspēku. Šo kauju nosauca par 
Saules kauju. Saules kauja uzskatāmi 
parāda, ka apvienojoties, nevis šķeļo-
ties, mēs esam spēks, kas spēj pastāvēt 

pret iekarotājiem un iznīcību. Tikai 
vienotībā ir spēks! Šķeļoties mēs aiz-
ejam postā. Šī diena simboliski vieno 
mūs, un iedegtā uguns dod spēku un 
ticību mūsu spējai pastāvēt arī nākot-
nē. Spēku un ticību nākotnei dod arī 
mūsu zemes spēka vietas. 

Šogad folkloras kopa “Graudi” 
aicināja pievienoties un iepazīt Ķe-
guma dižkokus, dižakmeņus un svēt-
vietas. Līdz šim tikai retais no mums 
bija izstaigājis Ķeguma kalnus ar tur 
zīmīgajiem akmeņiem. Akmeņu stās-
tus mums izstāstīja Inta Brokāne. Viņa 
Ķeguma vārdu jau nesusi pasaulē ar 
Krusta kalnu, kur cilvēki nāk dziedi-
nāties. Intai ir īpašas dotības redzēt un 
sajust to, ko citi neredz un nejūt. Viņa 
ir sajutusi Ķeguma kalnu enerģiju jau 
krietni sen, un pati savām rokām ar 

lāpstu atrakusi lielos akmens milžus, 
katru ar savu stāstu un nozīmi.  Pat da-
bas spēki Intai palīdz, un vējš nogāž 
tos kokus zem kuriem slēpušies lielie, 
pelēkie zemes vēstures liecinieki. Lie-
kas neticami, bet tā ir noticis! Brīnums 
kā to var paveikt viena maza auguma 
sieviete! Kur rodas tas spēks un vie-
dums?

Krustu šķērsu izstaigājuši Ķegu-
ma kalnu takas, sapratām, ka šīs vietas 
slēpj sevī vēl neatklātu enerģiju, ka jā-
izturas pret tām ar pietāti un uzmanī-
bu, saglabājot nākamajām paaudzēm 
šos tūkstošiem gadus senos veidoju-
mus. Pozitīvi, ka arī pašvaldība sākusi 
novērtēt tās teritorijā esošo Kangaru 
osu grēdu un kopā ar Latvijas valsts 
mežu darbiniekiem, līdzdarbojoties 
vietējām biedrībām, izstrādājuši plānu 
un izveidojuši pastaigu un velotakas 
kalnu masīvā aiz Krusta kalna. Gribē-
tos, lai Ķeguma pilsētas kalnu meži ir 
kopti, tīri un sargāti, lai tajos nekrājas 
atkritumu kaudzes, bet, lai tiek ierīko-
ti pastaigu celiņi, apzināti akmeņi un 
īpašie koki. Ne katrs novads var lepo-
ties ar tādu bagātību!

Pasākums noslēdzās estrādes 
kalnā pie rituālā ugunskura kopīgās 
dziesmās, vēsturiskās atmiņās un dzī-
ves atziņās. Vai kādreiz Ķegumam 
atkal būs sava brīvdabas estrāde? Kā 
gribētos palūkoties uz šīm vietām pēc 
kādiem desmit gadiem!

Sarmīte Pugača, Dace Priedoliņa

Atzīmē Baltu Vienības dienu

Aizvadīti “Ķeguma
veselības apļi 2020”

No 15.jūnija katru pirmdienu Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolas stadionā pulcējās aktīva dzīvesveida entuziasti, lai trīs mēnešus 
skrietu, nūjotu un sportiski pavadītu pirmdienas vakarus.

Godalgotās vietas “Ķeguma veselības apļos” ieguva:
Vīriešu konkurencē:
1.vieta – Kaspars Borozinskis (193 apļi);
2. vieta – Jānis Avens (169 apļi);
3. vieta – Normunds Ermičs (162 apļi).
Sieviešu konkurencē:
1. vieta – Agita Kaļva (181 apļi);
2. vieta – Liene Seržante (90 apļi);
3. vieta – Anete Kaļva (54 apļi).
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REMBATE

13.septembra pēcpusdienā Rem-
batē pulcējās ģimenes, lai svinētu 
Tēva dienu.

Saulainajā svētdienā Rembatē tēti, 
krustēvi un vecvecāki varēja aktīvi 
pavadīt laiku kopā ar bērniem rotaļā-
joties, sacenšoties stafetēs un radoši 
darbojoties. 

Par godu Tēva dienai Rembatē 
bija ieradušies arī Zemessardzes 54. 
inženiertehniskā bataljona karavīri. 
Tieši viņu veidotās aktivitātes bija 
visapmeklētākās! Bērni ar vecākiem 
varēja šaut mērķī, sacensties maisa 

mešanā un svaru bumbas noturēšanā, 
kā arī aplūkot zemessarga somu un 
uzdot daudz un dažādus jautājumus.

Radošajās darbnīcās bērni varēja 
izgatavot saviem tētiem apsveikumu, 
kurā ievietot mīļu un sirsnīgu kartiņu. 
Katra ģimene pasākuma noslēgumā 
saņēma saldu dāvaniņu, kurā varēja 
atrast mazas lapiņas ar mīlestības no-
vēlējumiem saviem tētiem.

Paldies Jogitai Pūpolai Somei un 
Zemessardzes 54. inženiertehniska-
jam bataljonam!

Rembatē svin Tēva dienu

Notikušas Rembates 
pagasta ielu sporta spēles

Jau otro gadu Rembatē norisinājās 
“Rembates Ielu sacensības”, šogad 
tajās piedalījās 78 pagasta iedzīvo-
tāji. 

Sacensību programmu izstrādāja 
šī gada galvenais tiesnesis Kaspars 
Dumpis. Ielu komandu kapteiņi “Lī-
vānu mājas” (A. Veļiks un A. Jefre-
movs), “Lielvārdes iela ar tai piegu-
ļošo teritoriju līdz Duklāviem” (V. 
Kalniņa), “Ķeguma iela” (S. Sarmule 
un O. Gūte), “Liepu iela” (A. Viļum-
sons un U. Ābelis), “Glāžšķūnis un 
tai pieguļošā teritorija” (L. Lazdiņa 
un K. Linde), komplektēja savas ko-
mandas, papildināja un apstiprināja 
izstrādāto programmu.

Sacensības sākās ar galvenā ties-
neša uzmundrinājuma vārdiem un 
laba vēlējumiem.

Sacensībās piedalījās dažāda 
vecuma dalībnieki, kā to paredz no-
likums. Bija dažādas stafetes, kurās 
iegūtie rezultāti tika vērtēti kopvēr-
tējumā. Ievērojot visus valstī noteik-
tos drošības noteikumus, dalībnie-
ki sacentās krosa skrējiena stafetē, 
soda sitienos futbola vārtos, stafetē 
ar dažādiem uzdevumiem, smaguma 
vilkšanā, soda metienos improvizētā 
basketbola grozā, šautriņu mešanā, 
atvieglotajā volejbolā, tautas bumbā. 

Saskaitot visus iegūtos punktus, 
par uzvarētājiem kļuva “Līvānu mā-
jas” saliedētais kolektīvs, aiz sevis at-
stājot “Ķeguma ielu”, 3. vietu ieguva 
“Lielvārdes iela”, 4. vietā – “Liepu 
iela” un 5. vietā “Glāžšķūņa koman-

da” - pagājušā gada uzvarētāji, kas 
šogad piekāpās visām komandām. 

Gaidot rezultātus, bija iespēja sa-
censties svaru bumbu celšanā visām 
vecuma grupām. Vīriešu konkurencē 
1. vietu izcīnīja D.Eižvertiņš, 2. vietu 
- E.Torsters un 3. vietu - V.Griņevičs, 
savukārt sieviešu grupā 1. vietā - A.
Naudiņa, 2. vietā - A.Vaivode, bet 3. 
vietā - M. Alksne Butkus, I. Alksne 
Butkus un V. Kalniņa.

Ne mazāk aizraujoša bija disciplī-
na - pievilkšanās pie stieņa, kur vīrie-
šu grupā 1. vietu izcīnīja E.Torsters, 
2. vietu - D.Eižvertiņš, 3. vietu - 
A.Veļiks, bet sieviešu grupā 1. vietā 
- L.Bernāne, 2. vietā - A.Beļakova, 3. 
vietā - D.Šlusareka. Skaidrītes Sar-
mules vadībā jaunākie dalībnieki sa-
vas spējas pārbaudīja dažādās stafetēs 
un rotaļās. Par sacensību raitu norisi 
rūpējās galvenais tiesnesis K.Dum-
pis, galvenā sekretāre R.Kasparoviča, 
spēļu tiesneši: O.Gute, R.Birkenfelde, 
J.Pivors, V.Griņevičs, M.Aizsilniece, 
U.Ābelis, H.Ābele, L.Lazdiņa. Sa-
censībām visu atveda, aizveda, atnesa 
un pienesa A.Melnbārdis, foto mir-
kļus ķēra Loreta Lazdiņa.

Par sarūpētajām medaļām, saldu-
miem, spēka zupu, mūziku vislielā-
kais paldies mūsu Lienei. Par atbalstu 
- novada domei, RJR studio, personīgi 
J.Skrīverim. Uz tikšanos nākamgad!

ESF projekts “Vietējās sabied-
rības veselības veicināšana un sli-
mību profilakse Ķeguma novadā”, 
Nr.9.2.4.2./16/I/083

Labdarības pasākumā iepriecina bērnus un vecākus
Septembris ir Rembates Tautas 
nama pirmā gada jubilejas mē-
nesis, ko iesākām ar labdarības 
pasākumu visai ģimenei.

18.septembrī viesu nams “Jauns-
velmes” un “Jogitas pasākumi” 
sadarbībā ar Ķeguma novada paš-
valdību aicināja Ķeguma novada 
bērnus un viņu vecākus uz lab-
darības pasākumu “Labais vairo 
labo”. Svētku vakars iesākās ar 
radošajām darbnīcām, kurās bēr-
ni varēja izgatavot dažādus zvē-
riņus, karodziņus un citas atmiņā 
paliekošas piemiņas lietiņas.

Skolotāja Ļena gan bērnus, 
gan viņu vecākus ieveda man-
dalu radošajā pasaulē. Teju katrs 
kopā ar skolotāju izpunktoja savu 
darbiņu. Kā stāstīja Ļena: “Ar 
bērniem man patīk darboties vis-
labāk, jo viņus neierobežo vēlme 
sacensties, viņiem viss ir skaists.” 
Un patiesi, katrs darbiņš izdevās 
unikāls un pārsteidzošs gan ar 
savu rakstu, gan krāsu gammām.

“Jogitas pasākumi” bija pa-
rūpējušies arī par āra atrakcijām, 
bērniņi varēja rotaļāties piepūša-
majā atrakcijā “Ledus sirds”. Bēr-
nus iepriecināja arī īpašs viesis – 
Kung fu Panda, kurš gāja rotaļās, 
spēlējās un pūta lielos burbuļus. 
Visas dienas garumā bērni varēja 
našķoties ar āboliem un vakara 
izskaņā arī ar mākoņu baltu cu-
kurvati.

Pasākuma ietvaros, pirmo 
reizi uz “Jaunsvelmju” skatuves 
notika jau par tradīciju kļuvušais 
vokālais konkurss “Rembates cie-
laviņa”. Šogad konkursu atklāja 
iepriekšējā gada laureāte Loreta 
Lazdiņa. Savas vokālās prasmes 
rādīja un par konkursa titulētajām 
balvām cīnījās trīs dāmas - Astra 
Ruņģe, Megija Kārkliņa un Kate 

Reķe. Konkursantes vērtēja žūri-
ja, kuras sastāvā šogad bija Jānis 
Siliņš, Iluta Jansone un Liene 
Seržante. Pēc garām diskusijām 
tika nolemts, ka par “Rembates 
cielaviņu 2020” šogad kļūs Me-
gija Kārkliņa, otrajā vietā nokļuva 
Astra Ruņģe, savukārt trešā vieta 
tika piešķirta Katei Reķei. Visi 
jaunie vokālisti uzstājās radoši 
un pārliecinoši demonstrēja savu 
dziedātprasmi.

Visa vakara garumā bērnus 
uzmundrināja un par ierobežoju-
miem atgādināja šarmantā Diāna 
Grimaļuka, kurai bērni teju lidoja 
apkārt ar saviem apskāvieniem un 
smaidiem.

Pirms pasākuma izskaņas, 
skolotājas Karīnas Atares vadībā 
visi mācījās deju soļus pie dzies-
mas “Jerusalema”, kas iemantoju-

si lielu popularitāti. Pāris minūšu 
laikā visi jau bija apguvuši deju 
un to varēja nodejot kopā.

Par gardo vakara cienastu bija 
parūpējušies gan “Oškroga”, gan 
“Jaunsvelmju” saimnieki. Skaisti 
noformētās kūciņas un uzkodas 
pazuda no šķīvjiem dažu minūšu 
laikā.

Vakara izskaņā Ķeguma nova-
da pašvaldība pateicās ģimenēm, 
kuras dod mīlestību, sirds siltumu 
un māju sajūtu novada bērniņiem.

Īpašs paldies par atbalstu 
pasākuma tapšanā Ļenai Pavlo-
vai Ūzulei, viesu nama “Jauns-
velmes” saimniekiem, “Jogitas 
pasākumiem”, “Oškrogam” un 
Karīnai Atarei, kā arī vokālā kon-
kursa “Rembates cielaviņa 2020” 
žūrijai – Lienei Seržantei, Jānim 
Siliņam un Ilutai Jansonei.

Noslēdzies skrējiens “Rembates veselības apļi 2020”
Iepriekšējos gadus sportot sā-
kām jau maijā, bet valstī esošās 
situācijas dēļ šogad skrējiens 
“Rembates veselības apļi 2020” 
iesākās 17. jūnijā, līdz ar to, ak-
tīvā kustībā skrienot, nūjojot, 
soļojot 30 minūtes, dalībnieki 
piedalījās tikai 10 posmos. 

Šis gads bija trešais, kad Rembatē 
notiek skrējiens un tajā piedalījās 
37 dalībnieki. Visus 10 posmus 
izskrējuši 11 dalībnieki.

2.septembrī uz svinīgu apbal-
vošanu dalībnieki pulcējās Rem-
bates Tautas namā, kur galvenais 
tiesnesis un veselības apļu ideju 
autors Edgars Siliņš pasniedza 
uzvarētāju kausus un diplomus.

Kopvērtējumā ar 125 apļiem 
(ne stadiona, bet speciālajiem 
krosa distances apļiem) uzvaru 
izcīnīja  mūsu olimpietis Kaspars 
Dumpis, aiz sevis atstājot Jāni 
Avenu (123 apļi) un Agitu Kaļvu 
(117 apļi);

Vīriešu grupā 1. vietā - K.
Dumpis, 2. vietā- J.Avens, 3. vie-
tā - seniors V.Griņevičs (94 apļi);

Sieviešu grupā 1. vietā - 
A.Kaļva , 2. vietā - L.Vīcupe (105 
apļi), 3. vietā - A. Beļakova (89 
apļi); 

Jauniešiem  1. vietā - O.
Birkenfelds (62 apļi), 2. vietā 
- K.Skangals (58 apļi), 3. vietā - 
Arvis Albertiņš (38 apļi);

Jaunietēm 1. vietā - Linda 
Avena (105 apļi), 2. vietā - Laura 
Avena (94 apļi), 3. vietā - E.Ak-
meņkalne (58 apļi);

Visjaunākajā grupā kausus sa-
dalīja K.Dumpe (73 apļi), trīsga-
dīgais M.Dumpis (47 apļi), A.Vī-
toliņa (53 apļi) un Alvis Albertiņš 
(38 apļi);

Veicināšanas balvas par 100% 
apmeklējumu ieguva J.Pivors un 
R.Dumpe. Uzslavas par aktīvu 

piedalīšanos tika arī A.Vaivodei 
un A.Mičulei.

Milzīgs prieks par neizsīksto-
šu enerģiju! Visus trīs gadus ak-
tīvu dalību ņem ģimenes, kurās 
kopā startē mamma, tētis un bēr-
ni vai krusttēvs ar krustmeitām, 
brāļi ar māsām. Šeit varam minēt 
Dumpju ģimeni, Skangaļu ģime-
ni, Avenu ģimeni un citas.

Sacensību noslēgumā, mielo-
joties ar sarūpēto cienastu, dzir-
dējām daudzus “paldies” un “uz 
tikšanos nākamgad!”. Paldies 
sacensību organizatoriem un ties-
nešiem!
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Augusta pēdējā sestdienā Birzga-
les pagasta Rūķu parks skanēja 
visdažādākajās balsīs – tur blē-
ja, rēja, mazliet māva, truši skaļi 
skrumšķināja, bet pāri visam bija 
dzirdamas putnu varenās balsis. 
Parkā notika pirmais Lauku fes-
tivāls, ko organizēja Latvijas Šķir-
nes putnu un sīkdzīvnieku audzē-
tāju biedrība.

Festivāls pulcēja visai plašu da-
lībnieku loku. Plaši pārstāveti bija 
dažādi putni. Savu ekspozīciju bija 
sarūpējusi Latvijas Šķirnes putnu un 
sīkdzīvnieku audzētāju biedrība, ku-
ras teltī apmeklētājiem bija iespēja 
iepazīties gan ar dažādu šķirņu pro-
duktīvajiem mājputniem – vistām, 
pīlēm, zosīm, miniatūrajām Ķīnas un 
Kalifornijas paipalām –, gan arī de-
koratīvajiem putniem – dažāda izmē-
ra papagaiļiem, baložiem, fazāniem, 
arī krāšņu pāvu un dekoratīvajām 
pundurvistiņām. Atsevišķs stends 
bija veltīts vienam no Latvijas lepnu-
miem putnu pasaulē – senajai cukur-
vistiņai un krūpiņam. Plašas ekspozī-
cijas līdzi bija atveduši gan Lietuvas 
Baložu audzētāju asociācijas pār-
stāvji, gan arī Lietuvas dekoratīvo 
un šķirņu putnu biedrība. Savukārt 
Igaunijas Putnkopības biedrība nes-
kopojās padomiem paipalu audzēša-
nā. Lielu daļu festivālā aplūkojamo 
putnu bija iespējams arī iegādāties, 
līdz ar to ne viens vien apmeklētājs 
mājup devās ar krietnu ganāmpulka 
papildinājumu, tāpat arī trauksmaini 
izsaucieni, meklējot vēl kādu brīvu 
putnu pārvadāšanas konteineru, tika 
dzirdēti ne vienu reizi vien.   

Tirdzniecība sita augstu vilni ne 
tikai putnu laukumā vien. Līdzīgas 
kaislības valdīja arī trušu pasaulē, 
kur ekspozīciju bija sarūpējusi Lat-
vijas Šķirnes trušu audzētāju asoci-
ācija. Arī te apmeklētāji tika gan pie 
jauniem lolojumiem, gan jauniem 
kontaktiem, gan arī praktiskiem pa-
domiem un trušu audzēšanas knifi-
ņiem, kas šādos un līdzīgos pasāku-
mos ir viena no galvenajām vērtībām.

Vienu no lielākajām kompli-
mentu un mīļu glāstu devām neno-
liedzami saņēma Latvijas Zilās govs 
mazulīte, pacietīgi pozējot kopā ar 
apmeklētājiem un paklausīgi klauso-
ties audzētāju – šķirnes saglabāšanas 

apvienības “Zilā govs” pārstāvju – 
sagatavoto stāstījumu par šīs izcili 
skaistās šķirnes vēsturi un audzēša-
nu.

Līdztekus dzīvnieku pasaulei 
apmeklētājiem tika piedāvāts arī 
tirdziņš, kurā varēja iegādāties gan 
smukumlietas mājoklim un pašiem 
sev, gan saimniecībā noderīgus 
priekšmetus, gan ziemciešu, augļko-
ku un citu augu stādus, kā arī, pro-
tams, gardumus dažādām gaumēm. 
Kopumā produkciju piedāvāja teju 
60 dažādu nozaru mājamatnieki un 
tirgotāji.

Bet brīvdiena nebūtu īsta brīv-
diena, ja saimnieciskam cēlienam ne-
sekotu atveldze arī garam un neliela 
izklaide. Festivāla apmeklētājus, da-
lībniekus un arī organizatorus muzi-
kāli izklaidēja “Sastdīnis Muzykan-
ti”, suņu gudrību demonstrēja vairāki 
Latvijas Kinoloģiskās federācijas 
biedri, bet deju ritmos iešūpoties pa-
līdzēja līnijdeju grupa “Nevermind”. 
Izklaides iespējas bija sarūpētas arī 
bērniem. Nav noslēpums – lai cik 
putniņi un zvēriņi smuki, pūkaini un 

interesanti, lai cik čakli palīgi mazie 
būtu ganāmpulka ikdienas aprūpē, 
ilgstošanas sarunas par tādām grū-
ti saprotamām tēmām kā ģenētika, 
vaislas darbs, atlase, profilakse un 
daudzas citas, kas vecākiem šķiet tik 
saistošas, mazam cilvēkam ir grūti 
izturamas, tāpēc šo laiku bērni varēja 
aizvadīt izglītojošās meistardarbnī-
cās, spēlējot ķegļus vai rotaļājoties ar 
milzu ziepju burbuļiem.  

Pirmais Lauku festivāls Birz-
galē aizvadīts godam. Par to īpašs 
paldies arī festivāla atbalstītājiem 
un draugiem – Ķeguma novada do-
mes priekšsēdētājam Raivim Ūzu-
lam, SIA “Silver Standard Houses”   
– Marekam Bašenam personīgi un 
Bariba24.lv. Jau tagad ir skaidrs, ka 
aizsāktais darbs jāturpina. Atzīmē-
jiet augusta pēdējo nedēļas nogali arī 
nākamā gada kalendārā! Iecerēts, ka 
festivāls kļūs plašāks un putniem un 
trušiem pievienosies arī citi dzīvnie-
ki. Dalībniekus un tirgotājus aicinām 
pieteikties jau tagad. Tālrunis infor-
mācijai  – 22029809.

Satiksimies Birzgalē!

BIRZGALE

Birzgalē noticis Lauku festivāls

Kādā pēcpusdienā Birzgales ama-
tierteātra “Laipa” kolektīvs gaidī-
ja ciemos uz aktiermākslas nodar-
bību Aldi Pommeru. 

A.Pommers ir gan režisors, gan ak-
tieris, gan lugu autors. Viņš sniedza 
profesionālu ieskatu un praktisku 
nodarbību dažādos aktiermākslas 
jautājumos, kas noderēs turpmākajā 
aktieru darbībā. Tuvāk iepazināmies 
ar balss, ķermeņa un emociju iesil-
dīšanas vingrinājumiem. Noderēs 
arī aktieru runas vingrinājumi, bet 
nobeigumā visi varējām izspēlēt ak-
tiermeistarības un improvizācijas 
etīdes. Piecas stundas paskrēja ne-
manot. Guvām jaunu informāciju un 
apguvām dažādu darbību praktisko 
pielietojumu. Visi gandarīti, aktier-
meistarības nodarbība izdevusies! 
Tiksimies citreiz!

Alda Grašiņa

Birzgalē aizvadīta aktiermākslas nodarbība Birzgalē svin tēva dienu
13. septembrī Birzgales Tautas 
namā noticis pasākums “Mana 
svētdiena kopā ar tēti!”
Vispirms bērni kopā ar vecākiem no-
skatījās multiplikācijas filmu „Sarka-
nās kurpītes un septiņi rūķīši”. Tāpat 
kā Rīgas kino, arī pie mums pirms 
seansa varēja iegādāties popkornu 
un ledussulu. Par šo iespēju priecājās 
gan mazi, gan lieli. 

Pēc seansa bērni steidzās pie 

garā galda, lai gatavotu brīnumgardu 
dāvaniņu tētim. Sirsnīgā meitene no 
Skrīveru emociju fabrikas bērniem 
vadīja meistarklasi un bērni paši va-
rēja apgleznot zefīrus ar augstvērtīgo 
Beļģu šokolādi un pārkaisīt ar krāsai-
nām skaidiņām. 

Apgleznotajiem zefīriem bija sa-
gatavotas dāvanu kastītes, kas pada-
rīja dāvanu tētim īpašāku.
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Iepriekšējā rakstā iepazīstinājām ar Birzgales pagasta inte-
resantām tūrisma apskates vietām, un ceļojuma beigās piestā-
jām savvaļas dzīvnieku dārzā “Saulītes”. Kad esat apciemojuši 
skaisto dambriežu ganāmpulku un Skotijas savvaļas govis – 
hailenderus un varbūt izmantojuši kādas novada naktsmītnes 
sniegto pakalpojumu, aicinām Jūs turpināt  mūsu tūrisma pie-
dzīvojumu un doties tālāk uz nākamo apskates objektu, nogrie-
žoties pa kreisi no autoceļa P85 uz autoceļu V979 Enkurnie-
ki – Birzgale un braucot tikai taisni, Jūs nokļūsiet vietā, kur 
atrodas “Simbolpiemineklis Andrejam Pumpuram”. Šajā vietā 

1841. gada 22. septembrī necilā “Ķeirānu” meža mājiņā (nav 
saglabājusies līdz mūsdienām) piedzima latviešu tautas eposa 
“Lāčplēsis” autors Andrejs Pumpurs. Daugavas kreisajā krastā 
pavadījis bērnību, A.Pumpurs kļuva par labu mērnieku, karavī-
ru. Dzimtajā pusē dzirdētās teikas, plašo silu  un ūdeņu tuvumā 
gūtie iespaidi palīdzēja viņam veidoties par dzejnieku. Atzīmē-
jot latviešu tautas eposa “Lāčplēsis” simtgadi, 1988.gadā  tika 
atklāts tēlnieka J.Karlova un arhitektes I.Rībenas veidotais 
kopdarbs – vairāk kā sešus metrus augsts akmens piemineklis, 
kas izgatavots no Kazahstānas atvesta krēmkrāsas gliemežvā-
ku smilšakmens. 1991.gadā uz dzejnieka 150. jubileju šeit tika 

atklāts un uzstādīts arī A.Pumpura bronzā kalts krūšu tēls, kurš 
diemžēl,  līdz mūsdienām nav saglabājies, jo tika nozagts. 

Kad esat apskatījuši pieminekli  un iepazinušies ar A.Pum-
pura dzimto pusi, tad varam doties tālāk. Pagriežoties braucie-
nam pretējā virzienā, braucot  taisni, nokļūsiet līdz P85 šosejai 
un nogriežoties pa kreisi un braucot apmēram 2 km uz priekšu 
šosejas kreisajā malā, uzreiz aiz Daugavas sīkās pietekas “Dīri-
ķupītes”, atradās “Dīriķu” mājas. Šajās mājās bērnību pavadīja 
A.Pumpurs. Mājas sagrautas Pirmā pasaules kara laikā (1914 
-1918). Šeit 1990.g.  pie “Dīriķupītes” tilta, tika uzstādīta tēl-
nieka V.Titāna veidotā piemiņas zīme, kas ir Latvijas Kultūras 
fonda dāvana.

Dodoties vēl uz priekšu, apmēram 3 km Ķeguma virzie-
nā, šosejas kreisajā malā ieraudzīsiet vēl vienu piemiņas zīmi 
- „Robežkrogs. Vidzeme. Kurzeme”, autors - tēlnieks V.Titāns. 
1990. gadā Latvijas Kultūras fonda dāvinātais piemineklis ie-
zīmē kādreizējo robežu starp Lindes muižu Kurzemē  un Liel-
jumpravas īpašumiem Vidzemē. Lieljumprava bija liela muiža 
Daugavas labajā krastā, bet tai bija arī neliels īpašums, saukts 
Mazjumprava, upes kreisajā krastā Birzgales pusē. Vecais ceļš 
bija tuvu Daugavai. Uz Kurzemes – Vidzemes robežas bija pat 
muita un krogi, vēlāk tikai krogi. Latviešu tautas eposa “Lā-
čplēsis” autors Andrejs Pumpurs puikas gados tur noklausījies 
lielceļa braucēju, gājēju un Daugavas plostnieku stāstus un le-
ģendas. 

Kad esat apskatījuši un iepazinušies ar A.Pumpura bērnības 
takām un dažādo vietu  vēsturisko nozīmi, tad braucot uz priek-
šu, P85 šosejas labajā malā, apmēram pēc 6 km nogriežoties 
pa labi,  navigācija aizvedīs uz “Slaidēnu pilskalnu”. Pilskalns 
ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, kura aizsargjosla 
iesniedzas  dabas lieguma “Daugava pie Kaibalas” teritorijā. 
Pilskalns datēts ar 1.gadu tūkstoti pirms mūsu ēras. Apskates 
objekts atrodas privātīpašumā, tāpēc savs apmeklējums būs 
jāsaskaņo ar īpašniekiem. Brīvi pieejams vienīgi no Daugavas 
puses. Uzstādītās “Slaidēnu pilskalna” piemiņas zīmes autors ir 
tēlnieks V.Titāns. 

Atgriežoties atpakaļ uz P85 šosejas, braucot tālāk uz priek-
šu, autoceļa malā ieraudzīsiet vēl vienu norādi, kas aicina ap-
skatīt nākošo vietu - “Baronu Hānu kapi un Pirmā pasaules kara 
Brāļu kapu ansamblis”. Šis ir unikāls baronu Hānu dzimtas un 
Pirmā pasaules kara Brāļu kapu ansamblis. Sākotnēji veidota 
kā dinastijas kapsēta, bet 1915.gadā, kad Pirmā pasaules kara 
kaujas sasniedza Lindes muižas apkārtni Daugavas krastā, ba-
rons Karls fon Hāns atļāva kritušos apglabāt dzimtas kapsētā. 
Mūžīgo mieru šeit raduši gan ķeizariskās Vācijas, gan cariskās 
Krievijas armiju karavīri.

Pēc šīs tūrisma vietas apskates, turpinot braucienu, apmē-
ram pēc 1km nogriezīsieties pa labi un turpināsiet ceļu līdz no-
kļūsiet pie viena no skaistākā un ievērojamākā apskates objekta 

Ķeguma novadā  - “Lindes muižas parks un vārti”, kura vēsture 
ļoti sasaucas ar iepriekš apmeklēto  tūrisma vietu. 

Lindes muiža hronikās pieminēta jau 13.gadsimtā, kad pie-
derējusi Fon Lindu dzimtai. Sākotnēji muiža saukta par “Ple-
tenberģi” jeb “Lielo Daugavas muižu”.  16. gs. vidū šīs zemes 
tika izlēņotas baronu fon Pletenbergu dzimtai, kas šeit izvei-
doja muižu. Lindes muižas parks tapis no 1767-1772.gadam. 
Iespējamais dārza projekta autors  - G.F. fon Pletenberga meitu 
mājskolotājs Brethners. Parks aizņēmis  7.4 ha lielu teritoriju 
un bijis iekārtots uz 4 terasēm, kuras savienoja indiešu kāpnes 
un vienu no otras atdalīja stāvs laukakmeņu mūrītis. Parka te-
ritorijā interesants fenomens ir  Holandes liepu stādījumi, kas 
sava spocīgā izskata dēļ izskatās, kā šķietami augtu ar saknēm 
uz augšu. Pletenbergu dzimta pār šo īpašumu valdīja 230 ga-
dus. Vēlāk muižas komplekss  nonācis Mengdenu, tad Hānu 
rokās. Pirmā pasaules karā tā tika stipri sabombardēta un netika 
atjaunota. Līdz mūsdienām vienīgie no muižas kompleksa ir sa-
glabājušies tikai 1767.gadā celtie Lindes muižas vārti baroka 

stilā. Vārtus būvējis mūrniekmeistars Mēdlers. Vārti un parks ir 
valsts nozīmes kultūras pieminekļu objekti.

Kad esat izstaigājuši un apskatījuši skaisto Lindes parku un 
vārtus, tad, atkarībā no Jūsu maršruta plānošanas laikiem, no-
teikti iesakām, turpat parka teritorijā, ieturēt pikniku, ja līdzi ir 
paņemti dzērieni, sviestmaizes vai citas uzkodas, baudot skatu 
uz Daugavu vai skaistajiem Holandes liepu stādījumiem.  

Ja tomēr izvēlējāties turpināt braucienu bez piknika, tad 
iesakām apstāties atpūtas vietā pie Ņegas upes (saukta arī par 
Melderupi), kas atrodas braucot vēl uz priekšu pa P85 šoseju 
apmēram 5km attālumā no Lindes parka (pirms Ņegas tilta no-
griežoties pa kreisi). Šeit ir iespēja vasaras karstajā laikā ļauties 
veldzējošām peldēm un baudīt ūdens priekus arī, ja līdzi pa-
ņemta ir kāda gumijas laiva vai Sup dēlis, ko ērti var ielaist ūde-
nī. Šī ir jauka vieta, kur pārlaist nakti teltīs, ja tādas ir paņemtas 
līdzi. Turpat arī uzstādīta un atpūtniekiem pieejama lapene ar 
galdu un soliem, kur baudīt līdzi paņemto maltīti vai varbūt lī-
dzi paķertās makšķeres sagādās lielisku lomu vakariņām.

Netālu no atpūtas vietas atrodas Priedes muižas ēku dru-
pas (tagad atrodas “Krūmiņu” mājas, privātīpašums), “Tiltsar-
gi” – abus Pasaules karus pārdzīvojušas mājas ar vēsturiskām 
atmiņām, kā arī Otrā pasaules kara fortifikācijas būvju atliekas 
(viens no šādiem atrodams pēc šādas  GPS lokācijas: 56.696223, 
24.790656-Lezmaņu bunkurs). Pie Ņegas upes atrodas Ņegas 
avotiņš. Avota ūdeni, kā dzeramo ūdeni izmanto tuvāki un tālā-
ki ļaudis, gan no pašu novada, gan apkārtējiem novadiem.

Baudīt brīvdienas un plānot savu ceļošanas maršrutu var 
dažādi. Šis bija emocijām un iespaidiem  bagāts ceļojums, 
kura laikā aizvadījām lielisku piecu stāstu ceļojumu sēriju pa 
Ķeguma novadu. Smelies idejas un dodies piedzīvojumos. At-
ceraties, ka dodoties izkustēties svaigā gaisā neaizmirstiet par 
distancēšanās noteikumiem un  dariet to, ja esiet veseli.

Ieva Vējone
Ķeguma novada pašvaldības projektu vadītāja 

ar specializāciju uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā

TŪRISMS

Simbolpiemineklis 
Andrejam Pumpuram

Dodies  izzinošos piedzīvojumos un pastaigās pa Ķeguma novadu
5.daļa

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

Piemiņas zīme “Dīriķupīte”

Lindes parka vārti

Lindes parks

Ņegas upes atpūtas vieta
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Ņemot vērā Covid - 19 straujo izplatību valstī, 
lūdzam sekot līdzi informācijai par pasākumu no-
risi www.kegumanovads.lv 

16. oktobrī plkst. 19.00 Ķeguma Tautas namā 
Ilzes Burkovskas Jākobsenas jaunākā filma Mans 
Mīļākais Karš. Animēts autobiogrāfisks stāsts, 
pilns sirsnības un godīguma, par pieaugšanu absur-
dajā laikā no 70. gadiem līdz Latvijas neatkarības 
atjaunošanai. Ieejas maksa 3 eiro. Vietu skaits ie-
robežots. Lūdzam biļetes iegādāties iepriekšpārdo-
šanā Ķeguma Tautas namā otrdienās, ceturtdienās 
no plkst. 16.00 - 20.00. Kā arī 10. oktobrī Rudens 
gadatirgus laikā. Informācija pa tālr. 22010300.

23. oktobrī plkst. 19.00 Ķeguma Tautas 
namā Regīnas Ezeras 90 gadu atcerei veltīts oper-
mūzikas koncerts “Kā spārnos”. Piedalīsies LNOB 
mākslinieki Inga Šļubovska-Kancēviča (soprāns), 
Kalvis Kalniņš (baritons), Ērika Millere (koncert-
meistare). Pasākumu rīko Ķeguma novada muzejs, 
tālrunis uzziņām 28442744 (Ligita).

25.oktobrī plkst.17.00 Ķeguma Tautas namā 
stand-up komēdija „Latviešu komiķis”. Autors un 
izpildītājs - Maksims Trivaškevičs. Pasākuma laikā 
ievērosim valstī noteiktos drošības un piesardzības 
pasākumus. Pasākumā vietu skaits ierobežots. Ieeja 
- 3 eiro.

29.oktobrī plkst 10.00-17.00 Ķegumā, Liepu 
alejā 1b (pie dienas centra) mobilās diagnostikas 
izmeklējumi.

Mamogrāfija: 
Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaici-

nājuma vēstuli – bez maksas;
Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3.00 eiro;
Bez nosūtījuma – 25.00 eiro.
Rentgens: 1 projekcija – 9,00 eiro;
Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultra-

sonogrāfija – 20.00 eiro;
Nepieciešams pieraksts uz konkrētu laiku. Pie-

rakstīties iespējams pa tālruni 25431313 (Darba 
dienās plkst. 08.00-18.00). Pakalpojumu nodrošina 
MFD Veselības grupa, ārstniecības iestādes reģistrā-
cijas kods 0100-64111.

31.oktobrī plkst. 18.00 pie Ķeguma Tautas 
nama spocīgi, jocīgais HELLOVĪNS - radošās 
darbnīcas, spocīgāko ķirbīšu konkurss, tērpu parā-
de, ēnu deju konkurss. Pieteikties konkursam varēs 
līdz 30. oktobrim vai arī pasākuma laikā. Ar ēnu 
deju konkursa noteikumiem varēs iepazīties Ķegu-
ma mājas lapā. Tērpu parādi un deju konkursu vēr-
tēs īpaša žūrija. Ģērbšanās stils: iespaidīgi spocīgs, 
jocīgs hellovīnkostīms vai maska.

31. oktobrī  plkst. 17.00 pie Rembates Tau-
tas nama Mistērija Helovīnā. Radoši darbosimies 
un iesim spocīgās rotaļās, tiks vērtēti arī baisīgākie 
tērpi. Ģērbjamies silti, jo pasākums notiks ārā. Ņe-
mam līdzi turziņu - saldumi garantēti!

Gaidām bērnus uz radošajām nodarbībām, kat-
ru trešdienu plkst. 17.00 Rembates Tautas namā.  
Nodarbības ir bezmaksas. Tālrunis uzziņām: 
29868817 (Kristīne).

Lūdzam ievērot visus valstī noteiktos ierobežo-
jumus! Sargāsim sevi un apkārtējos! Ņemot vērā 
valstī noteiktos ierobežojumus.

Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts, 
iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātes vaja-
dzībām

NOTIKUMI

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

Nākamā avīze iznāks 2.novembrī (materiālus iesūtīt līdz 26.oktobrim). E-pasts: avize@kegums.lv.www.kegumanovads.lv
www.kegumanovads.lv

BEZMAKSAS

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta

JAUNAIS IESVĒTES MĀCĪBU NODARBĪBU CIKLS
Laikā līdz Ziemsvētkiem aicinām Tevi uz Iesvētes mācību nodarbību 

ciklu, kas notiks divreiz nedēļā (ceturtdienās un piektdienās)
Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 

Tu esi mīļi aicināta/aicināts uz pirmo nodarbību 
piektdien, 16. oktobrī plkst. 19:00.

Nodarbības noderēs tiem, kas vēlas kristīties, iesvētīties,
laulāties kā arī tiem, kas vēlas kļūt par krustmāti 

vai krusttēvu krustbērnam. 
Varbūt savas dzīves skrējienā vēlies mierīgi padomāt par savām 

izvēlēm un attiecībām,  garīgajām sakarībām, un meklē atbildes uz 
saviem dzīves jautājumiem?

Ķeguma novada iedzīvotāji ir mīļi aicināti!
Nodarbības vadīs Ķeguma un Lielvārdes evaņģēliski luterisko 

draudžu mācītājs Ingus Dāboliņš (t. 29128534)

Ķeguma komercnovirziena vidusskola aicina darbā pavāru. 
Alga 600 eiro/mēnesī. Tālrunis uzziņām – 65055275, 22005595. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

 Ķeguma novada pašvaldība

Pārslas Līzetes Vītolas (1933)
Roberta Badūna (1936)
Ojāra Alupa (1937) aiziešana mūžībā.

Pēc vairākkārtēja cilvēku lūguma svecīšu
vakars Tomes kapsētās turpmāk tiek pārcelts

uz oktobra pēdējo svētdienu.
Šogad svecīšu vakars Tomes kapsētā

25.oktobrī.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta jaudzimusī

Loreta.
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

BIRZGALES PAMATSKOLAS 

1. - 9.KLAŠU

PLKST.16:00

16.OKTOBRĪ

POPIEL
A

BIRZGALES TAUTAS NAMĀ

PASĀKUMA LAIKĀ VAR TIKT FILMĒTS

  UN FOTOGRĀFĒTS

POPIEL
A

IEVĒROSIM VISUS VALSTĪ NOTEIKTOS

IEROBEŽOJUMUS

PPAATTEEIICCĪBBUU

1.novembrī plkst.16.00 Ķeguma kapos
notiks svecīšu vakars.


