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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”
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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.

Ķeguma pilsētā ir pabeigti Uzva-
ras – Priežu ielas asfalta seguma 
atjaunošanas darbi. Šobrīd tiek 
saskaņoti uzmērījumu apjomi. 
Tiks veikta arī ielas marķēšana un 
zīmju uzstādīšana, kas vērstu uz-
manību uz ātruma ierobežošanu.

Tāpat turpinās darbi pie skatu lau-
kuma būvniecības, kas šādos glez-
nainos rudens apstākļos ļaus iedzī-
votājiem un pilsētas viesiem baudīt 
nesteidzīgu mirkļus, raugoties uz 
Daugavu. Skatu laukumā tiek izbū-
vēta stāvvieta un norobežojošie ele-
menti iedzīvotāju drošībai.

Daugavgrīvas ielā pabeigti darbi 
pie ielu apgaismojuma izveides. Tika 
uzstādītas komunikācijas un gais-
mekļi. Oktobra pēdējā nedēļā Dau-
gavgrīvas ielas apgaismojums tika 
pieslēgts.

Strauji rit darbi arī vienā no nozī-
mīgākajiem 2020.gada infrastruktū-
ras pārbūves objektiem – Ogres ielā. 
Būvniecības procesā tiek risināti teh-
niskie jautājumi. Tuvākajās nedēļās 
tiks uzklāts asfalts iekšpagalmu te-
ritorijās. Ogres ielas brauktuves daļā 
šobrīd tiek veidotas komunikācijas 
un tiklīdz tas būs izdarīts, tiks klāts 
arī asfalta segums. 

Ķegumā turpina 
infrastruktūras 
attīstības darbus 
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Piešķirs apbalvojumu
“Ķeguma novada lepnums 2020”
21.oktobra  Ķeguma novada pašvaldības domes sēdē 
deputātu vairākums atbalstīja lēmuma projektu “Par 
goda titula „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 2020” 
un Atzinības raksta piešķiršanu”.

Kopumā tika izvirzīti septiņi kandidāti no kuriem tika 
apstiprināts viens goda titula “Ķeguma novada lepnums 
2020” ieguvējs un pieci Ķeguma novada pašvaldības at-

zinības rakstu saņēmēji. Laureāti tiks apbalvoti Latvijas 
Republikas Proklamēšanas gadadienai veltītajā pasāku-
mā. 

2020.gada apbalvojums “Ķeguma novada lepnums” 
tiks piešķirts Intai Brokānei - Vilcānei, savukārt Ķe-
guma novada pašvaldības atzinības raksti tiks pasniegti 
Mairai Līdumai, Uldim Vītolam, Lienei Lazdiņai, Ed-
ijam Veidemanim un Diānai Arājai. 

Laiks nākamā gada labajiem darbiem

2013.gadā Ķeguma novada pašval-
dībā tika izveidots Ķeguma nova-
da nevalstisko organizāciju atbal-
sta fonds (turpmāk – Fonds), un 
kopš tā darbības sākuma novada 
nevalstiskās organizācijas – bied-
rības, saņemot fonda līdzfinansē-
jumu, ir īstenojušas lielākus un 
mazākus projektus, daudzveidīgus 
sabiedrībai svarīgus pasākumus, 
daži no tiem jau kļuvuši par tra-

dīciju,  dažādojuši mūsu novada 
iedzīvotāju ikdienu, devuši iespēju 
gūt jaunas prasmes un iemaņas, 
satikt jaunus, interesantus cilvē-
kus un iegūt jaunus draugus.

Šogad ar Fonda līdzfinansējumu ir 
uzsākta vairāku ELFLA projektu 
realizācija: biedrība „SIEVIEŠU 
KLUBS “ĶEGUMA SAULES-
PUĶES”” īsteno projektu “Sports 
un veselība Senliepās”, biedrība 
„Sporta klubs “Rembate”” – projek-
tu „Rembates basketbola laukuma 
atjaunošana”, biedrība „DZĪVAIS 
MĀLS” – projektu „Ēkas atjauno-
šana sabiedrisko aktivitāšu dažādo-
šanai”, biedrība “JADARA” – pro-
jektu “Radošais namiņš”, kā arī gada 
ietvaros notiek dažādas sabiedriskās 
aktivitātes, kuras īsteno novada aktī-
vākās biedrības: “Starptautiskais so-
roptimistu klubs „Ogre - Ķegums”, 
“JADARA”, “Sieviešu klubs „Ķegu-

ma saulespuķes””, “Ķeguma novada 
pensionāru biedrība”, “Tomes sievie-
šu klubs „Ābele””, “Semper Novus” 
un “Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Kadiķis””.

Ir pienācis Ķeguma novada ne-
valstisko organizāciju laiks plānot 
savus nākamajā gadā veicamos labos 
darbus, lai pieteiktos Ķeguma nova-
da nevalstisko organizāciju atbalsta 
fonda atbalstam.

Aicinām novada biedrības iz-
mantot iespēju un līdz 2020. gada 
16. novembrim iesniegt savus pietei-
kumus Fonda līdzfinansēto sabiedris-
ko aktivitāšu īstenošanai 2021. gadā.

Fonda nolikumu un pieteikuma 
veidlapu atradīsiet Ķeguma nova-
da pašvaldības mājas lapā:  https://
www.kegumanovads.lv/lv/novada-
dome/normativie-akti/nolikumi-pa-
svaldiba.

Ir sācies valsts svētku mēnesis, kas šogad prasa drosmi, vienotību un spēku. Mēs esam 
stipra tauta – mūsos šalc jūra un vētrainu krastu spīts, mēs esam vienoti – viena balss 
tūkstoši korī, kas kļūst par visskaļāko pērkona dārdu, mēs esam drosmīgi – mūsos mīt 

Lāčplēša stiprums un cēlums. 

Tautas garu veido tās cilvēki, tāpēc šogad, sagaidot Latvijas Republikas
Proklamēšanas gadadienu, vēlu izturību, pacietību un neatlaidību! Būsim atbildīgi

un drosmīgi savās izvēlēs. Būsim stipri savā pārliecībā un patiesi dzimtenes mīlestībā. 

Dievs, svētī Latviju!
Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.

Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
  (L. Vāczemnieks)
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Karjeras izglītības aktivitātes 
Ķeguma novadā 

Ķeguma novada pašvaldības skolās 
turpinās Eiropas Savienības soci-
ālā fonda projekta 8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
īstenošana (turpmāk – Projekts). 
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju 
karjeras atbalstam izglītojamiem 
vispārējās un profesionālās izglī-
tības iestādēs. Tā īstenošana pare-
dzēta līdz 2021.gada 31.augustam. 

No šī mācību gada Projekta finan-
sējums paredzēts Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolas 6.-12.klašu 
skolēniem un Birzgales pamatskolas 
7. - 9. klašu skolēniem, savukārt fi-
nansējumu karjeras izglītībai Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolas 1. 
- 5. klašu skolēniem un Birzgales pa-
matskolas 1. - 6.klašu skolēniem no-

drošina Ķeguma novada pašvaldība. 
Pedagoga karjeras konsultanta pienā-
kumus abās novada skolās ar 2020. 
gada oktobri pilda Artūrs Pērle.

Šajā mācību gadā plānots veikt 
aktivitātes, kas nodrošina karjeras at-
balsta iekļaušanu pilnveidotā mācību 
satura un pieejas īstenošanā, indivi-
dualizētu pieeju katra skolēna kar-
jeras attīstīšanai, kā arī pasākumus 
vecākiem bērnu karjeras atbalstam.

Sīkāku informāciju par plāno-
tajiem pasākumiem un iespēju tajos 
piedalīties attiecīgo klašu skolēni 
var saņemt gan tikšanās reizēs ar 
pedagogu karjeras konsultantu,  gan 
ar e-klases starpniecību, tāpat infor-
mācija par drīzumā plānotajiem pa-
sākumiem būs pieejama pie karjeras 
stendiem abās skolās.

Līdz 12. novembrim
aicina balsot par ģimenei 
draudzīgāko pašvaldību 

Sācies iedzīvotāju balsojums Sa-
biedrības integrācijas fonda rīko-
tajā konkursā “Ģimenei draudzīga 
pašvaldība”, lai noteiktu un apbal-
votu tās Latvijas pašvaldības, kas 
šogad sniegušas lielāko atbalstu 
ģimenēm ar bērniem un piemērotas 
vides nodrošināšanai. 

Ikviens iedzīvotājs līdz 12. novem-
brim aicināts iepazīties ar pašvaldī-
bās paveikto un izteikt savu viedokli 
www.vietagimenei.lv. 

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2020” noris trīs kārtās un 
paredz izvērtēt visu 119 Latvijas paš-
valdību darbu ģimenēm draudzīgas 
vides veidošanā. Pašvaldību vērtē-
jums sastāv no iedzīvotāju balsojuma, 
pašvaldību līdzdalības konkursa in-
formatīvajā kampaņā, kā arī no vēr-
tēšanas komisijas iegūtajiem datiem 
par novadiem, tostarp par pašvaldību 
sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm 
ar bērniem. 

Uzvarētāji tiks noteikti piecu 
plānošanas reģionu pašvaldību gru-
pās, piešķirot nominācijas “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība 2020”, galve-
no balvu saņems nominants “Ģime-
nei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 
2020”. Tāpat konkursa vērtēšanas 
komisija varēs noteikt papildu nomi-
nācijas. Kopējais konkursa naudas 
balvu fonds ir 100 000 eiro, kas tiek 
piešķirts jaunu vai esošo atbalsta pa-
sākumu ģimenēm ar bērniem attīstī-
šanai pašvaldībās.

“Balsojums un iedzīvotāju indi-
viduālās atsauksmes ir lielisks veids, 

kā novērtēt pašvaldību darbu un 
vienlaikus arī aktualizēt problēmas, 
ko iedzīvotāji vēlētos atrisināt savās 
dzīvesvietās. Aicinām iesaistīties un 
palīdzēt pašvaldībām kļūt vēl drau-
dzīgākām un veidot ģimenēm ar bēr-
niem pievilcīgu vidi,“ rosina Zaiga 
Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda 
sekretariāta direktore.

“Ikvienai mammai un tētim rūp, 
lai viņu bērni augtu ģimenei drau-
dzīgā vidē. Taču, lai vieta, kurā dzī-
vojam, kļūtu arvien labāka, ir jādalās 
savos stāstos un pieredzē. Un arī jā-
slavē – lai pašvaldības visā Latvijā 
var iedvesmoties un aizgūt idejas no 
citiem labajiem piemēriem,” stāsta 
Inga Akmentiņa-Smildziņa, vecāku 
organizācijas Mammamuntetiem.lv 
vadītāja, konkursa vērtēšanas komi-
sijas locekle.

Šobrīd noris konkursa pirmā kār-
ta, kurā vērtējumu veido četras da-
ļas – administratīvo datu vērtējums, 
dzimstības un migrācijas saldo datu 
vērtējums, iedzīvotāju balsojums un 
pašvaldību iesaiste konkursa informa-
tīvajā kampaņā. Konkursa otrajā kārtā 
tiks novērtēti pašvaldības īstenotie at-
balsta pasākumi ģimenēm ar bērniem 
un ģimeniskas vides nodrošināšanai. 
Trešajā, noslēdzošajā, kārtā vērtēša-
nas komisija vizītēs iepazīsies ar 10 
finālistēm – visaugstāko novērtējumu 
saņēmušajām pašvaldībām (ar divām 
katrā plānošanas reģionu pašvaldību 
grupā).

Konkurss “Ģimenei draudzīga 
pašvaldība” ir viena no trim ģimeņu 
atbalsta pasākumiem, ko realizē Sa-
biedrības integrācijas fonds. Fonds 
īsteno arī programmu “Ģimenei drau-
dzīga darbavieta”, kā arī izsniedz 
Latvijas Goda ģimeņu apliecības “3+ 
Ģimenes karte” Latvijas daudzbērnu 
ģimenēm.

Zane Jēkabsone
Sabiedrības integrācijas fonda

sabiedrisko attiecību speciāliste

13.septembrī Ķeguma parkā ik-
viens bija aicināts piedalīties Jeru-
salema dejas izaicinājumā.

Prieks un smaids par paveikto rotāja 
ikvienu! Dejas izaicinājumā piedalī-
jās arī mazāki ķipari, kuri spēja ātri 
apgūt dejas soli un noslēgumā pie-
vienojās kopējā dejā.

Deja bija veltījums Tēvu die-
nā. Apgūt dejas soļus mācīja Jeļena 
Pavlova Ūzule, kurai palīdzēja Laura 
Caunīte, Iluta Jansone un Dace Skrī-
vele.

10.oktobrī pasaules dejas izaici-
nājumam pievienojās arī Rembates 
pagasts. Vairāk kā 50 dejotāji mazāk 
kā pusstundas laikā apguva deju un 
kopīgi vienojās aktīvā, jautrā un prie-
cīgā noskaņojumā, lai apgūtu ko jau-
nu un aizraujošu. Skolotājas Karīnas 
Atares vadībā deju solis bija raits un 
to apgūt varēja ikkatrs. Izaicinājumā 
nodejot šo deju piedalījās gan bērni, 
gan vecāki, gan vecāka gada gājuma 
cilvēki.

“Jerusalema dance” izaicinājums 
pulcē kopīgā dejā gan iedzīvotājus, 
gan darbiniekus, gan vairākus nova-
dus. “Jerusalema Dance” ir deja, kas 
simbolizē kopā būšanu, labi pavadītu 
laiku un mīlestību. Deja vairo prieku 
un pozitīvas emocijas.

Pieņemts “Jerusalema dance” izaicinājums

Jau vairāk kā desmit gadus zem-
nieku saimniecība “Rozetes” ir 
Ķeguma novada lielākais augļu 
audzētājs un šeit audzētos ābolus 
un bumbierus, kā arī plūmes, ave-
nes un cidonijas, ir iecienījuši dau-
dzi Ķeguma novada iedzīvotāji. 

Saimniecības īpašnieki Iveta un Zin-

tis Ābeļi pašlaik apsaimnieko 28.6 
ha lielu augļu dārzu. Saimniecība 
augļus pārdod ne tikai individuāla-
jiem pircējiem, bet arī piegādā tos 
veikaliem, skolām, bērnu dārziem 
u.c. izglītības iestādēm. Šajā mācī-
bu gadā Lauku atbalsta dienesta un 
Zemkopības ministrijas programmas 
“Piens un augļi skolai” ietvaros, z/s 
“Rozetes” audzētos augļus bauda arī 
Ķeguma novada izglītības iestādēs.

Saimniecībai paplašinoties, šī 
gada rudenī tika īstenots LEADER 
projekts “Augļu pārstrādes līnijas 
iegāde z/s Rozetes” (projekta Nr. 
20-04-AL02-A019.2102-000001). 
Projekta ietvaros tika iegādāta augļu 
pārstrādes līnija, kas sastāv no kastu 
pašizgāzēja, augļu mazgātāja-smal-
cinātāja, augļu lentas, sulas spiedes, 
sulas filtra, sulas pasterizētāja un 
pusautomātiskās pildīšanas iekārtas. 
Jaunā pārstrādes līnija ļauj izgata-
vot kvalitatīvu un moderni iepakotu 
augļu sulu. Turpmāk saimniecība 
saviem klientiem piedāvās, ne tikai 
svaigus augļus, bet arī dabīgas aug-
ļu sulas bez pievienota cukura, kas 

pildītas klientam ērtās 3 un 5 litru 
stāvpakās vai 10 litru “bag–in–box” 
maisos.

9. oktobrī z/s “Rozetes” norisi-
nājās pārstrādes līnijas svinīgā atklā-
šanu uz kuru bija ieradusies Ķeguma 
novada pašvaldības Attīstības noda-
ļas projektu vadītāja Ieva Vējone un 
Publisko un privāto partnerattiecību 
biedrības “Zied zeme” vadītāja Lin-
da Cīrule, kuras apsveica z/s “Roze-
tes” īpašniekus  ar veiksmīgu un ātru 
projekta īstenošanu.

LEADER projekts “Augļu pār-
strādes līnijas iegāde z/s Rozetes”  (Nr. 
20-04-AL02-A019.2102-000001) 
īstenots Publisko un privāto part-
nerattiecību biedrības “Zied zeme”  
Sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģijas 2015-2020 ietvaros. 
Līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonds lauku attīstībai apakšpasā-
kumā “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” aktivitātē Vietējās 
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas 
projekta ietvaros. 

Īstenojot LEADER projektu, iegādājas 
augļu pārstrādes līnijas
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Gulbenē noslēgušies 4 sacensī-
bas vienā dienā – nebijis pre-
cedents Latvijas pauerliftinga 
vēsturē. Pavasara ārkārtas si-
tuācijas dēļ tika apvienoti Lat-
vijas un Gulbenes čempionāti – 
LK posmi spēka trīscīņā un 
spiešanā guļus ar ekipējumu. 
Turnīros kopā startēja vairāk 
nekā 60 trīscīņnieku un 100 
spiedēju no 21 sporta kluba.

Sporta klubs „Rembate” pieda-
lījās Latvijas čempionātā guļus 
spiešanā, Rembates veterānu ko-
manda kopvērtējumā ierindojās 
3.vietā.

Rezultāti:
Sievietes
– 72 kg
4.vieta - Ilze Katrīne Gailīte
(rezultāts – 50 kg);
5.vieta - Vija Dzērve (35 kg);
– 84 kg
3.vieta - Baiba Krauze (55 kg);
Veterāni 50
– 74 kg
1.vieta - Pēteris Līcis (100 kg);
– 120 kg
1.vieta - Aivars Gailītis (170 kg);
Veterāni 60
– 74 kg
2.vieta - Ilmārs Laksa (85 kg), un 
trīscīņā 1.vieta;
– 105 kg
2.vieta - Voldemārs Madalāns (50 
kg);

– 120 kg
1.vieta - Jānis Babris (160 kg);
+120 kg
2.vieta - Valdis Brinks (110 kg);
Veterāni 70
– 83 kg
1.vieta - Jānis Dzērve (105 kg);
– 90 kg
1.vieta - Jānis Belsons (80 kg);
Gulbenes čempionātā spiešanā 
guļus Rembates vetrānu komanda 
kopvērtējumā ierindojās 3.vietā.
Sieviešu konkurencē virs 63 kg 
4.vietā ierindojās Baiba Krauze, 
5. vietā - Ilze Katrīne Gailīte, 
6.vietā - Vija Dzērve
Veterāni 50
– 83 kg
3.vieta - Pēteris Līcis;
virs 83 kg
1.vieta - Aivars Gailītis;
Veterāni 60
– 83 kg
3.vieta - Ilmārs Laksa;
4.vieta - Zigfrīds Hermanis;
virs 83 kg
2.vieta - Jānis Babris;
4.vieta - Valdis Brinks;
5.vieta - Jānis Belsons;
6.vieta - Voldemārs Madalāns;

Liels paldies Ķeguma novada 
pašvaldībai par atbalstu un šoferī-
tim Imantam Birzulim par pacie-
tību!

Aivars Gailītis

SPORTS

Mūsu veterāniem
panākumi rudens krosā
Saulainajā 26. septembra dienā Jē-
kabpils Mežaparkā notika Latvijas 
Sporta veterānu – senioru savienī-
bas 57. sporta spēļu finālsacensības 
rudens krosā. 

Gleznainajā Mežaparkā spēkiem mē-
rojās 113 sportisti no 12 pašvaldībām. 
Ķeguma novada komanda ieguva 5. 
vietu!

Dalībnieku rezultāti:

Agita Kaļva - 1. vieta 40+ vecuma 
grupā (5 km distance);

Viktors Mūrnieks - 1. vieta 80+ 

vecuma grupā (2 km distance);
Linda Putāne - 2. vieta 30+ vecu-

ma grupā (5 km distance);
Elga Babre - 3. vieta 45+ vecuma 

grupā (3 km distance);
Marija Sprukule - 3. vieta 60+ ve-

cuma grupā (2 km distance);
Vaclavs Griņevičs - 3. vieta 70+ 

vecuma grupā (2 km distance);
Roberts Ivzāns - 4. vieta 50+ vecu-

ma grupā (5 km distance);
Iveta Priedīte - 5. vieta 50+ vecu-

ma grupā (3 km distance);
Jānis Mežiels - 5. vieta 60+ vecu-

ma grupā (3 km distance).

Noslēgušies Latvijas un
Gulbenes čempionāti spēka 
trīscīņā un spiešanā guļus

Ķegumiešiem panākumi Latvijas skolu
orientēšanās kausā

30. septembrī Baložos aizvadītas 
nozīmīgākās skolu orientēšanās 
sporta sacensības Latvijā - “Latvi-
jas skolu orientēšanās kauss 2020”. 

Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolas komanda absolūtajā vērtējumā 
izcīnīja 3. vietu 68 skolu konkurencē. 
Sacensībās piedalījās ap 400 skolēnu 
no visas Latvijas. Ķegumieši par da-
žām sekundēm piekāpās tādām sko-
lām kā Rīgas Valsts 1. ģimnāzija un 
Siguldas Valsts ģimnāzija.

Rezultāti : https://lof.lv/uploads/
sacensibas/2020/2020093011/skolu_
kausa_kopvertejums_2020.pdf

Lielisko panākumu ar labiem 
skrējieniem Baložos kaldināja Re-
nārs Grasis, Lūkass Siliņš, Arturs 
Jānis Krastiņš un Renāte Grase. Visi 
iekļuva labāko četriniekā savās ve-
cuma grupās - Arturs un Lūkass bija 
ceturtie, Renārs - trešais. Savukārt 

jaunākajai komandas dalībniecei 
Renātei uzvara. Renātes Grases ko-
mentārs: “Man patika skriet, kontrol- 

punkti bija gan pilsētā, gan mežā. 
Biju uztraukusies. Kad skrēju finišā, 
zināju, ka esmu ātri paņēmusi visus 
kontrolpunktus. Finišā uzzināju, ka 
tobrīd pirmais rezultāts! Ļoti cerēju, 
ka palikšu pirmā, jo gandrīz 2 stundas 
bija jāgaida, kā veiksies citām meite-
nēm!  Bija interesantas aktivitātes 
starp skrējieniem - “planka” konkurss 
un šaušana, kur piedalījās Arturs.”

Rezultāta pamatā, protams, ir 
centīgs un regulārs ikdienas darbs 
treniņos. Sasniegumus sekmē Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolas un 
Ķeguma novada pašvaldības vadības 
un darbinieku labvēlīgā attieksme, 
vecāku atbalsts un daudzo treniņu 
biedru sastādītā konkurence. Šī bija 
lieliska jauniešu dāvana trenerim 
Naurim Neimanim dzimšanas dienā. 
Pie sasniegtā neapstāsimies un ce-
rēsim, ka drīz būs iespējas varēšanu 
apliecināt arī starptautiski.

Ķeguma novada senioriem 23 medaļas Sacensības Rojā

22.augustā Rojā notika Latvijas Sporta veterā-
nu – senioru savienības 57. sporta spēles vieglat-
lētikā, kuras piedalījās arī Agitas Kaļvas vadīta 
Ķeguma novada komanda (7 dāmas un 4 kungi) 
katrs sava vecuma grupā.

Mūsu vieglatlēti izcīnīja 23 dažāda kaluma medaļas 
un 35 komandu vērtējumā ierindojāmies 16. vietā.

Liels paldies Ķeguma novada domei par atbalstu 
un šoferim par ilgu gaidīšanu! Paldies Ķeguma nova-
da veterāniem par cīņas sparu un izturību. Gaidīsim 
jaunas uzvaras. Lai mums veicas!

Vaclavs Griņevičs
Ķeguma novada komandas dalībnieks



4 Ķeguma Novada Ziņas 2020.gada 2. novembris

www.kegumanovads.lv

 BIRZGALĒ

Birzgales pensionāru biedrības 
“Viršu laiks” biedri aizvadītajā 
laika posmā apzinīgi ievēroja Co-
vid-19 noteikumus, taču 19.augus-
tā, mūsu vadītājas Aldas rosināti, 
devāmies iepazīt kaimiņu novadu.

Rīta stundā ieradāmies Suntažu 
evanģēliski luteriskā baznīcā. Iepazi-
nāmies ar baznīcas tapšanas vēsturi. 
Šādi arhitektūras pieminekļi saglabā-
jušies vēl septiņi. Draudze par ziedo-
jumiem atjaunojusi ērģeles. Ērģeļu 
mūziku vispirms baudījām draudzes 
locekles izpildījumā, bet tad viņa ai-
cināja arī kādu no mums sēsties pie 
instrumenta. No baznīcas ērģelēm 
Emīla Dārziņa “Melanholisko valsi” 
izvilināja Silvijas kundze. Vareni un 
emocionāli plašajā telpā skanēja vi-
ņas izpildītais skaņdarbs.

Nākošā pieturvieta - šūpoļu parks 
“Zuši”. Iebraucot pagalmā pavērās 
plaša lauku ainava. Krāšņi ziedēja 
rudens puķes. Ar sajūsmu devāmies 
pie lielās šūpoļu laivas, jo visi gribē-
jām izšūpoties sapņu laivā. Baudījām 
šūpošanos arī citās parkā izvietotajās 
šupolēs. Šeit izveidojām kopbildi un 
ieturējām brokastis.

Ar interesi gaidījām sarunāto 
tikšanos Ķeipenes kinostacijā, lai ie-

pazītos ar kino festivāla “Arsenāls” 
mecenāta Augusta Sukuta un kino 
režisora Sergeja Eizenšteina ekspozī-
ciju. Muzeja gide demonstrēja pirmo 
uzņemto melnbalto filmiņu, kas ilga 
tikai dažas minūtes. Nelielā krāsainā  
filmā iemūžināts arī A.Sukuts un viņa 
mūža pēdējais brīdis. Kino festivāla 
“Arsenāls” radošajā projektā ietilpst 
arī vairāki vides objekti. Muzeja te-
ritorijā uzcelta jūras bāka, kas veltīta 
kino režisoram Jurim Podniekam, uz 
kuras izvietotas 64 pastkastītes kino 
mākslas dižgariem. Neparasts bija 
mirklis nolaižoties vides instalācijas 
objektā “Potjomkina aka”. Pēc A.Su-
kuta projekta šeit izvietotas ziņas par 
S.Eizenšteina filmām “Bruņu kuģis 
Potjomkins”un “Ivans Bargais”. Iz-
braucām cauri Ķeipenes centram un 
priecājāmies par sakopto pagastu.

Braucot tālāk apskatījām jauno 
peldvietu pie Plaužu ezera. Tuvo-
jās pusdienlaiks, nonācām Taurupes 
muižā un tās parkā. Muižas ēkā tagad 
ir skola, parks sakopts ar izveidotu 
atpūtas stūrīti. Šeit arī pusdienojām.

Tālāk baudot skaistos dabas ska-
tus, dodamies uz Meņģeles pusi. Šeit 
tautas dzejnieks Imants Ziedonis ar 
domubiedriem izveidoja Dullā Dau-

kas taku ar īpašiem akmeņiem, uz 
viena no kuriem ir uzraksts “Dullais 
Dauka”. Turpat ir augstākais koka 
skatu tornis un drosmīgākās senio-
res uzkāpa, lai apskatītu Taurupes 
un Meņģeles novadus no putnu lido-
juma un priecātos par dabas skatiem 
Ogres upes ielejā.

Dodamies tālāk uz Madlienu. 
Izstaigājam 453 ozolu birzi, kas sim-
bolizē Latvijas pagastus. Ozolus stā-
dījuši visu Latvijas pagastu pārstāvji.

Visas ekskursijas laikā baudījām 
Latvijas mežu un ieleju dabas aina-
vas. Izjutām patiešām labi sakārtotus 
ceļus un vēlējāmies, lai pa tādiem 
savā pagastā varētu pārvietoties arī 
mēs. Vēlā pēcpusdienā atgriezāmies 
Birzgalē ar jaunām zināšanām un 
brīnišķīgām emocijām par interesanti 
pavadīto dienu. Mūsu senioru domas 
– patreiz nav jāceļo nekur tālumā, te-
pat visā mūsu Latvijā un kaimiņu no-
vados var atrast interesantus apskates 
objektus.

Visu ceļojuma laiku par mums 
rūpējās mūsu ekskursijas vadītā-
ja Alda un iejūtīgais šoferis Aldis. 
Esam gandarīti!

Kopā ar senioriem ceļoja
Ināra Sergējeva

“Viršu laiks” iepazīst kaimiņu novadu

16.oktobrī, pirms skolēnu brīv-
laika, Birzgales Tautas namā 
aizvadīta 1. – 9. klašu “Popiela”.

Popielā piedalījās visas Birzgales 
pamatskolas klases. Katra klašu 
grupa gatavoja savu priekšnesu-
mu, kurā piedalījās arī klašu au-
dzinātājas. Izvēlētās dziesmas bija 
ļoti dažādas – skanēja gan latviešu 
mūzika, gan ārzemju. Bērni ne-
beidza pārsteigt ar savu izdomu, 
radošumu, dzīvesprieku un opti-

mismu! Bija pārdomāti tērpi, kus-
tības un dziesmu teksti bija apgūti 
tekoši.

Popiela notiek jau trešo gadu. 
Pasākuma mērķis ir saliedēt sko-
lēnus. Jaunieši pasākumam gata-
vojās jau no mācību gada sākuma, 
jo šis ir viens no gaidītākajiem no-
tikumiem.

Šogad uzvarētāji bija visi! 
Katrs bija centies, ieguldījis darbu 
un attiecīgi pasākuma noslēgumā 
par to saņēma balvas.

Birzgalē notikusi popiela

Šogad tika uzsākts un īstenots Ķe-
guma novada pašvaldības iedzīvo-
tāju iniciatīvas veicināšanas pro-
jektu konkursa projekts “Veļas 
žāvēšanas nojumes atjaunošana 
Birzgales pagasta centrā” ar Ķe-
guma novada pašvaldības finan-
siālu atbalstu. 

Lai uzsāktu projekta realizēšanu, 
tika demontēta vecā veļas žāvēšanas 
nojume, kura tika celta 1972.gadā un 
savu laiku jau bija nokalpojusi. 

Liels paldies par atsaucību, teh-
niku un darbu, lai sagatavotu vietu 
būvniecības darbiem, Birzgales pa-
gasta iedzīvotājiem. Birzgales pa-
gasta centrā ir tapusi moderna veļas 
žāvēšanas nojume pateicoties uzņē-
muma SIA “Silver Standart Houses” 
prasmīgajām rokām.

Kopā mēs varam sakārtot, radīt 
drošu un pievilcīgāku apkārtējo vidi, 
kas uzlabo iedzīvotāju dzīves kvali-
tāti.

Atjauno veļas žāvēšanas nojumi

Brauciens uz “Staro Rīga 2020”
Biedrība JADARA 20. novembrī organizē braucienu uz Rīgu ap-

skatīt gaismas festivālu “Staro Rīga 2020”. Pirmo reizi festivāls no-
risinājās 2008.gadā. Šā gada festivāla tēma ir “Gaismēnas”.  Izbrauk-
šana no Birzgales centra plkst.17.00. Dalības maksa 3 eiro. Tālrunis 
informācijai - 29321492 (Iveta).  Vietu skaits ierobežots. 

Rita Reinsone
biedrība JADARA valdes priekšsēdētāja

Norisināsies akcija  “Piparkūku 
smarža katrā mājā”
Nu jau par tradīciju kļuvusi 
biedrības JADARA pirms Zie-
massvētkiem  organizētā akci-
ja  “Piparkūku smarža katrā 
mājā”. 

Pagājušā gadā pirms svētkiem 
apciemojām un iepriecinājām 
vairāk kā 20 Birzgales pagasta 
vientuļos pensionārus un daudz-
bērnu ģimenes. Vislielāko gan-
darījamu sniedz cilvēku smaids 
un prieks viņu sejās, kā arī ap-
ziņa, ka vēl kādās mājās būs ne-
daudz siltāki un jaukāki svētki.  
Arī šogad biedrība JADARA 
aicina visus novada iedzīvotājus 
piedalīties akcijā un ziedot pārti-
kas un saimniecības preces.

Kā arī šogad uzsākam jau-
nu akciju “Sveiks, mans mazais 
draugs“. Aicinām ziedot suņu,  
kaķu barības un segas, kas mājās 
vairs nav vajadzīgas, lai ieprieci-
nātu mūsu mazos draugus dzīv-
nieku patversmē “Ķepu – ķepā”, 
Ozolnieku novadā. Viss saziedo-
tais uz dzīvnieku patversmi tiks 
nogādāts decembra beigās 

Visus ziedojumus aicinām 
nogādāt no 1.-17. decembrim 
muzejā “Rūķi” iepriekš piezva-
not pa tālruni – 29321492, Iveta. 

Rita Reinsone 
biedrība JADARA
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Ķeguma novada pašvaldība pār-
dod atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli kustamo mantu 
- nekustamā īpašuma Egļu ielā 13, 
Ķegumā, Ķeguma novadā, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 
7409 003 0110 1. kvartalā atrodo-
šās cirsmas: sanitārā cirte 1.noga-
balā 1,07 ha platībā; sanitārā cirte 
3.nogabalā 0,64 ha platībā.
Izsole notiks Ķeguma novada paš-
valdības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķe-
gumā, Ķeguma novadā, 2020. gada 
24. novembrī plkst. 9.00. Dalībnieku 
reģistrācija Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centrā 
(VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegu-
mā, Ķeguma novadā, līdz 2020.gada 
23.novembrim plkst.15.00. Sākotnē-
jā cena - 1790,00 eiro, nodrošināju-
ma maksa 179,00 eiro, dalības mak-
sa 15 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv, Ķeguma no- 
vada pašvaldības VPVKAC, Lāčplē-
ša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.

Ķeguma novada pašvaldības 
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli kustamo man-
tu - nekustamā īpašuma “Silami-
ķeļi”, Birzgales pagastā Ķeguma 
novadā, zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 7444 005 0307 meža 
zemju 2.kvartālā atrodošās cirs-
mas: galvenā cirte, kailcirte 1. no-
gabalā 2 ha platībā; galvenā cirte, 
kailcirte 3.nogabalā 2 ha platībā.
Izsole notiks Ķeguma novada paš-
valdības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegu-
mā, Ķeguma novadā, 2020. gada 24. 
novembrī plkst. 10.00. Dalībnieku 
reģistrācija Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centrā 
(VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegu-
mā, Ķeguma novadā,  līdz 2020. 
gada 23. novembrim plkst.15.00. 
Sākotnējā cena - 14100,00 eiro, no-
drošinājuma maksa 1410,00 eiro, 
dalības maksa 20 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv, Ķeguma no- 
vada pašvaldības VPVKAC, Lāčplē-
ša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.

NOVADĀ

Ķegumā aizvadīts krāšņs rudens gadatirgus
10.oktobrī teju simts tirgotāji no vi-
sas Latvijas bija ieradušies uz Ķegu-
mu, lai piedāvātu savu produkciju 
pircējiem. 

Šogad rudens gadatirgus bija īpaši 
piepildīts ar dažādiem mājražoju-
miem – skaistiem un dekoratīviem 
koka izstrādājumiem, visdažādāka-
jiem adījumiem, rotu darinājumiem, 
mājās gatavotiem zefīriem, tējām un 
sīrupiem. Pircējus pārsteidza arī nere-
dzēti stādi – dažādu krāsu, izmēru un 
ziedu miķelīši. Bija iespēja iegādāties 
arī kādu skaistu mākslas darbu. Gleznu 
izvēle bija ļoti liela – bija uzgleznoti 
gan gadalaiki, gan priekšmeti, gan augi 
un daudz, daudz kas cits. Protams, ik-
viens varēja iegādāties arī rūpniecības 
preces, kas šogad bija plašā izvēlē. Kā 
ierasts garākās rindas veidojās pie pār-
tikas precēm, kas bija plašā sortimentā 
– kūpinājumi, kārumi, dārzeņi un dažā-
di dzērieni. 

Rīta otrajā pusē Ķeguma novada 
sporta pasākumu organizators Edgars 
Siliņš pārbaudīja tirgus apmeklētāju 
izturību, jo katram bija iespēja uz laiku 
turēt teju 6 kg smagu ķirbīti. Savukārt 
par Exit Riga aktivitātēm stāstīja Ieva 
Vējone un Iluta Jansone. Visas dienas 
garumā par labu noskaņojumu un jautri 
pavadītu iepirkšanās laiku gādāja pasā-
kuma vadītājs Oskars Kļava.

Izsolē
pārdod
cirsmas

Noslēdzies konkurss “Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”
Ķeguma novada pašvaldības dome 
2020.gada 30.jūnijā pieņēma lēmu-
mu, izsludināt konkursu “Veidosim 
skaistu un sakoptu savu novadu”. 
Konkursā varēja pieteikties no 
15.jūlija līdz 7.augustam. Kopu-
mā tika pieteikti 9 objekti. Šī gada 
tēma bija “Krāsas manā sētā”.

Konkursa žūrijā piedalījās Ķeguma 
Tautas nama vadītāja Dace Māliņa, 
biedrības “Starptautiskais soropti-
mistu klubs Ogre-Ķegums” pārstāve 
Sabīne Gudeiķe, biedrības “Sieviešu 
klubs Ķeguma saulespuķes” pārstāve 
Irēna Apsīte, biedrības “Tomes sie-
viešu klubs “Ābele”” pārstāve Nelda 
Sniedze, biedrības “Jadara” pārstāve 
Valija Skuja un Ķeguma pensionāru 
biedrības pārstāve Ilze Kantore.

Augustā, kad žūrijas pārstāves 
devās izvērtēt konkursam pieteik-
tās sētas, māju īpašnieki pārsteidza 
– katrs ar savu unikālo un radošo 
pieeju. Rembatē māju saimnieki ļoti 
augstā godā tur mantojumu, tāpēc 
teju katrai lietiņai, dekorācijai vai 
kociņam ir savs stāsts. Viesojoties To-
mes mājās, pārsteidzošs bija dažādo 
ziedu un dekorāciju klāsts, kas rotāja 
pagalmus. Savukārt lauku saimniecī-
bā harmonijā ar apkārtējo vidi dzīvo 
dažādi dzīvnieki, tur mājvietu rod arī 
skaistas puķu dobes un antikvariāti, 
kas papildina kopējo noskaņu.  Viesu 
namos mutuļo dzīvība, jau sagaidot 
komisijas locekļus, saimnieki strādā, 
lai vakarpusē uzņemtu viesus, tomēr 

arī šajās tūrisma mītnēs viss ir pār-
domāts – izveidotas taciņas, veidoti 
stādījumi un atpūtas vietas. Nominā-
cijā “darba vieta” ikdienas steiga rod 
harmoniju ar apkārtējo vidi – zaļos 
stūrīšus rotā ziedu veidojumi, kas 
citviet, atejot nedaudz tālāk, sasaucas 
skaistos ornamentos. 

Kategorijā “Tūrisma mītne” god-
algotās vietas ieguva:
1. vieta - Viesu nams “Jaunsvelmes”, 
2. vieta -  Viesu nams “Saules”.

Kategorijā “Lauku sēta” godalgo-
tās vietas ieguva:
1. vieta - “Gudiņi”,
2. vieta - “Grantslejas”,
3. vieta  - “Vecsudrabi”.

Kategorijā “Lauku saimniecība” 
1. vieta tika piešķirta saimniecībai 
“Kalna Druvas”. 

Kategorijā “Darba vieta” godal-
gotās vietas ieguva:
1. vieta - SIA “Silver Standart Hou-
ses”,
2. vieta - Birzgales pagasta pārvalde,  
3. vieta - Rembates Tautas nams.

Apsveicam visus uzvarētājus! 
Paldies, ka piedalījāties un uzņēmāt! 
Pateicoties tik čakliem saimniekiem 
Ķeguma novads kļūst skaistāks.

Atgādinām, ka konkursa “Veido-
sim skaistu un sakoptu savu novadu” 
apbalvošana notiks 17.novembrī, Lat-
vijas Republikas Proklamēšanas ga-
dadienai veltītajā pasākumā Ķegumā.
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Atzīmējot Starptautisko Senio-
ru dienu, 3.oktobra rītā Birzga-
les pensionāru biedrības “Viršu 
laiks” seniori devās ceļojumā uz 
Vidzemi. 
Pirmais ceļojuma mērķis bija apska-
tīt Brežģa kalnu Taurenes pagastā. 
Tur no skatu torņa varot redzēt vairā-
kus ezerus un gandrīz visu Vidzemi. 
Tehnika mums nedaudz lika pamal-
dīties, tomēr tas nemazināja jautrību. 
Sasniedzām Brežģa kalnu un daži 
drosmīgākie arī uzkāpa skatu tornī. 
Kaut gan bija neliela migla, no kalna 
pavērās brīnišķīga panorāma-jutā-
mies gandrīz kā Šveicē. 

Braucām tālāk un vērojot skais-
tās ainavas, nokļuvām Raunā, kur 
apmeklējām siera un makaronu ra-
žotni. Tas ir ģimenes uzņēmums, 
kurā saimnieko Ilmārs un Zane Ce-
riņi. Te nu bija ko redzēt! Izrādās, 
ka tā ir vienīgā vieta Baltijā, kurā 
top zaļais siers ar pašu audzēto sie-
rāboliņu. Produkcijas sortiments ir 
iespaidīgs: dažādi sieru veidi un 15 
makaronu veidi, kas ir roku darbs, 
izmantojot dabiskās izejvielas. 

Raunā apmeklējām arī Raunas 
pilsdrupas un priecājāmies par ru-
denīgi skaisto ainavu no pilsdrupu 
augstumiem.

Tālāk mūsu ceļi veda uz Līgat-
ni. Šeit gides pavadībā izstaigājām 

Līgatnes papīrfabrikas ciematiņu, 
uz brīdi iejutāmies 19.g.s. fabrikas 
strādnieku dzīvokļa atmosfērā, ap-
brīnojām daudzās alas – pagrabus un 
brīnišķīgo dabu.

Pēdējais ceļojuma mērķis bija 
“Bonsai parks” Inčukalnā. Šeit mūs 
laipni sagaidīja saimniece Inga, kura 
kopā ar vīru Valdi iekārtojuši mājas 
pagalmu japāņu stilā: mazi, intere-
santi izveidoti, kociņi gan podos, 
gan atklātā gruntī, skaists strautiņš 

un eksotisku zivju dīķis.
Daudzo iespaidu pārpildīti at-

griezāmies Birzgalē un sapratām, ka 
kaimiņu novads jāiepazīst, tas bija 
interesanti, bet tomēr vislabāk ir mā-
jās - mūsu Birzgalē.

Paldies mūsu vadītājai Aldai, 
šoferim Jānim un Birzgales pagasta 
vadībai!

Anna Čūdere
biedrība “Viršu laiks”

SENIORI

Starptautisko Senioru dienu atzīmē 
ar ceļojumu

1.oktobrī, svinot Starptautisko se-
nioru dienu, Ķeguma Tautas namā 
pulcējās vairāki desmiti novada 
senioru.

Vēlā pēcpusdienā tautas namu pie-
pildīja smiekli, čalas un svētku no-
skaņa, jo jau par tradīciju kļuvuši 
svētki, kuros tiek godāti mūsu nova-
da seniori. Pasākums iesākās ar Ilzes 
Kantores vārdiem: “Katru rītu pa-
mostoties, mēs saņemam  86400 se-
kundes mūsu dzīves, ko diena mums 
sniedz, un tikai no mums ir atkarīgs 
kā mēs šīs sekundes izmantosim. Lai 
izdodas šo laiku izmantot savu inte-
rešu un vēlmju īstenošanai!”

Atklājot svinīgo pasākumu, Ķe-
guma novada pensionāru biedrības 
valdes priekšsēdētājs Uldis Ābelis, 
sveica seniorus un visiem vēlēja spē-
ku, izturību un veselību.

Svētkos pie novada senioriem 
bija ieradies Ķeguma novada paš-
valdības domes priekšsēdētājs Rai-

vis Ūzuls un deputāte Dace Māliņa. 
Raivis Ūzuls sacīja: “Man ir gods 
pašvaldības vārdā sveikt jūs senioru 
dienā. Jūs esat aktīvākā biedrība no 
kuras mēs varam daudz ko mācīties, 
tādēļ es novēlu, lai arī turpmāk jūs 
būtu ļoti aktīvi un, protams, vēlu 
arī veselību!” R.Ūzuls un D.Māliņa 
pasniedza katram senioram Ķeguma 
novadā ražotu svecīti, kas nesīs gais-
mu tumšajā laikā.

Pasākuma viesiem par godu 
uzstājās Skuju ģimene, kas veltīja 
koncertu tieši senioriem svētkos. Pēc 
oficiālās daļas noslēguma seniori va-
rēja doties uz degustāciju un baudīt 
20 dažādas garšas, ko katrs pats bija 
sagatavojis. Pēc balsojuma tika no-
skaidrota labākā svētku garša. Tāpat 
neoficiālajā daļā tika pasniegtas pen-
sionāru sarūpētās dāvanas, ko vakara 
garumā bija iespēja izlozēt. 

Paldies “Kiwideco” par sirsnīgo 
dāvanu katram senioram!

Nosvinēta Starptautiskā 
senioru diena

Novadniekiem 3.vieta Latvijas Sporta veterānu - 
senioru savienības spēlēs
Sacensības dambretē šogad bija 
pēdējais sporta veids no Latvijas 
Sporta veterānu - senioru savienī-
bas 57.sporta spēļu 20 sporta vei-
diem.
Laikam jau Covid - 19 sekas bija 
skārušas arī dambretistus, jo šoreiz 
Bauskā pulcējās 11 komandas ierasto 
17 līdz 20 komandu vietā.

Ķeguma novada dambretistu 
vidū šoreiz nebija lielmeistara Gunta 
Valnera, kurš šajās dienās piedalījās 
kārtējā pasaules kausa izcīņas posmā 
Nīderlandē.

Iespējams, ka komandas līdera 
iztrūkums komandu saliedēja vēl 
vairāk, jo Gunta vietu lieliski aiz-
pildīja viņa dzīvesbiedre Antra, kura 
ar 11 punktiem (no 14 iespējamiem) 
sieviešu grupā 50+ nezaudēja ne-
vienā divcīņā un ar 4 uzvarām un 3 
neizšķirtiem izcīnīja sudraba meda-
ļu, dodot lielāko ieguldījumu kopējā 
komandas pūrā.

No Antras snieguma daudz ne-
atpalika arī komandas kapteinis 
Vaclavs Griņevičs, kurš 7 partijās 
svinēja 2 uzvaras, 5 reizes cīnījās 
neizšķirti un ar 9 punktiem vecuma 
grupā 70+ saņēma bronzas medaļu. 
Ivars Mauriņš ar 7 punktiem šajā ve-
cuma grupā ieņēma 8.vietu.

Alis Balbārzdis grupā 60+ ar 8 

punktiem  izcīnīja sudraba medaļu, 
bet vecuma grupā 50+ Dzintars Kaņ-
eps ar 6 punktiem ierindojās 10.vietā.

Ne mazāk sīvas cīņas norisinājās 
komandu ieskaitē, kur no 5 dalībnie-
kiem vērtēja labāko 4 komandas spē-
lētāju sniegumu. Par pirmo un otro 
vietu cīnījās Bauskas pirmā komanda 
un Rīgas pilsētas komanda, kuru sa-
stāvā bija sporta meistari un vairāki 
valsts izlases komandas dalībnieki.

Ar 41 punktu no 56 iespējamiem 
par čempioniem kļuva Bauskas da-

lībnieki, no viņiem par 2 punktiem 
atpalika Rīgas veterāni.

Patīkami atzīmēt, ka bez liel-
meistara G.Valnera sīvā cīņā ar 
Bauskas otro komandu trešo vietu 
izcīnīja Ķeguma novada dambretisti. 
Ķegumiešu veikums - 35 punkti un 
viņi Bauskas otro komandu apsteidza 
par 1 punktu, dodot lielu ieguldījumu 
kopējā visu sporta veidu ieskaitē. 

Viktors Krustkalns

No kreisās: Dzintars Kaņeps, Alis Balbārzdis, Antra Valnere, Vaclavs 
Griņēvičs, Ivars Mauriņš

Ķeguma novada veterānu komandā - 
labākā senioru šahiste Latvijā

Noslēgušās Latvijas pašvaldību 
veterānu-senioru 57. sporta spēles 
šahā. Ķeguma novada komanda 
izcīnīja godpilno piekto vietu, seš-
padsmit komandu konkurencē. 
Mūs apsteidza tikai trīs stiprās Rī-
gas un Siguldas komandas.

Dāmu konkurencē visas trīs vecuma 
grupas sacentās kopā. Pārliecinošu 
uzvaru un zelta medaļu izcīnija mū-
sējā - meistarkandidāte Ruta Auziņa. 

Teicams panākums arī mūsu Nadež-
dai Grigorjevai. Viņai bronzas me-
daļa 60+ vecuma grupā.

Vīriem konkurence lielāka. No-
vads tika pārstāvēts 60+, 70+, 80+ 
vecuma grupās. Labākais no mūsē-
jiem – Vladimirs Senņikovs. Viņam 
ceturtā vieta 80+ vecuma grupā, tik 
pat izcīnīto punktu kā trešai vietai, 
bet sliktāks reitings.

Vecuma grupā 60+ Arnis Stuglis 
ierindojās astotajā vietā, 70+ grupā 
Jurijs Kozlovskis ieguva trīspadsmi-
to vietu.

Šahistu starts ir jāvērtē kā ļoti 
labs panākums. Visiem liels paldies 
par atsaucību un dalību sacensībās! 
Aiz mums palika tādi šīs spēles cen-
tri, kā Liepāja, Ventspils, Salaspils, 
Valka, Tukums un citi.

Paldies Ķeguma dienas centram, 
kas nodrošina iespēju šaha nodarbī-
bām katru trešdienu plkst. 10.00.

Tuvākās novada šaha sacensības 
ir plānotas novembrī. Uz tikšanos!

Jānis Kantoris
komandas pārstāvis 

Mūsējiem medaļas Latvijas veterānu 
čempionātā vieglatlētikā
29.jūlijā Preiļos notika 6. Latvijas veterānu čem-
pionāts vieglatlētikā, kurā piedalījās arī seniori 
no Ķeguma novada.

Harijs Jaunzems 90+ vecuma grupā izcīnīja 3 zelta 
medaļas (lode, disks un šķēps).

Uldis Ābelis 85+ vecuma grupā izcīnīja 2 zelta 
medaļas (disks un šķēps) un 1 sudraba medaļu (lode).

Normunds Ermičs 50+ vecuma grupā izcīnīja 
sudraba medaļu šķēpa mēšanā.

Vaclavs Griņēvičs
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SABIEDRĪBA

Pierīgas tūrisma reģions “Exit 
Rīga”, ir izstrādājis un sagatavojis 
10 dažādus tematiskos maršrutus, 
netālu no galvaspilsētas. 

Tajos ietverti dabas, gardēžu, aktī-
vās atpūtas, ģimenēm ar bērniem,  
izziņas un kultūras tūrisma maršru-
ti. Katrs maršruts izstrādāts tā, lai 
brīvdienas, kurās ieplānojat doties 
piedzīvojumos un galvu reibinošā 
atpūtā, būtu aizpildītas interesanti, 
visas dienas garumā. 

Maršrutu lapas izstrādātas tā, lai 
katram būtu iespēja maršruta sāku-
mu un gala punktu izvēlēties pašam. 
Pēc saviem ieskatiem, maršrutu ir ie-
spējams papildināt ar citām apskates 
vietām un objektiem, atrast piemē-
rotākās nakšņošanas vai ēdināšanas 
vietas. Noteikti, pirms došanās ceļā, 
iesakām apskatīt katra objekta dar-
ba laiku un piedāvājumu, pieteikt 
apmeklējumus iepriekš, jo atkarībā 
no sezonas un noslogotības, tas var 
mainīties.

Maršruti pieejami mājas lapā 
www.exitriga.lv, www.kegumano-
vads.lv, kā arī pārējos  13 Pierīgas 
novados. Drukātā versijā maršrutu 
lapas un citi informatīvi materiāli 
pieejami arī Ķeguma novada paš-
valdības 6 publiski pieejamos tū-
risma informācijas stendos, līdzās 
suvenīru tirdzniecības vitrīnām: 
Ķeguma novada pašvaldības ēkā 
(Ķegumā, Lāčplēša ielā 1), Ķeguma 
Dienas centrā (Ķegumā, Liepu ale-
jā 1B) Ķeguma pilsētas bibliotēkā 
(Ķegumā, Skolas ielā 6), Rembates 
Valsts un pašvaldību vienotajā klien-
tu apkalpošanas centrā (Rembatē, 
Lielvārdes ielā 3),  Ķeguma novada 
muzejā Tomē un Birzgales muzejā 
“Rūķi” (Birzgalē, Parka ielā 2).

Ieva Vējone
Projektu vadītāja 

ar specializāciju
uzņēmējdarbības un

tūrisma attīstībā

Jauni tūrisma maršruti 
Pierīgas novados

24.septembrī biedrība „Sieviešu klubs 
Ķeguma saulespuķes” sanāca uz pirmo 
nodarbību pēc vasaras. Nodarbības lai-
kā tika ievēroti visi valstī noteiktie ar 
Covid-19 saistītie drošības pasākumi.

Pie mums viesoties bija uzaicināta grafo-
loģe Anita Millere. Viņa grafologa sertifi-
kātu ieguvusi Kembridžā, maģistra grādu 
psiholoģijā Londonā. Anita jau 12 gadus 
praktizē grafoloģiju. Analizējot cilvēku 
rokrakstus, grafologs redz cilvēka rak-
stura īpašības, veselības stāvokli, kom-
pleksus un daudzas citas lietas. Rokraksts 
precīzi atspoguļo cilvēka intereses un ko 
labāk mācīties: mākslu, biznesu vai ko 
citu. Lekcijas laikā mums tika uzskatā-
mi parādītas šīs zināšanas – pēc mūsu 
rokraksta ļoti precīzi tika noteikts mūsu 
veselības stāvoklis un rakstura īpašības, 
kas mūs nedaudz samulsināja un pārstei-

dza, jo nebijām gatavas uz tādu atklātību. 
Katrs burts nosaka kādu no emocionā-
lajiem stāvokļiem vai rakstura īpašību. 
Interesanta bija paklausīties mūsu katras 
paraksta analīzi. Izrādās, ka tas ir ļoti 
svarīgi, kā mēs katrs parakstāmies. Sapra-
tām, ko būtu vēlams pamainīt. 

Grafoloģe nedaudz iepazīstināja ar 
grafoterapiju un par to, cik nepieciešams 
ir mācīties rakstīt pareizi burtus un ietei-
ca, mazus bērnus radināt rakstīt katru die-
nu ne tikai burtus, bet arī tekstus.

Sekojot grafologa ieteikumiem, veltot 
katru dienu 15 minūtes rokraksta uzlabo-
šanā, cilvēks var mainīt kādu savu rakstu-
ra  īpašību jau pāris mēnešu laikā. Tas arī 
palīdz elastīgāk pieņemt citus cilvēkus, 
kā arī pašam kļūt labākam. Grafoloģijas 
metodes var pielietot personālvadībā, kri-
minālistikā, slimību diagnozē, fiziskā un 

emocionālās un psiholoģiskās veselības 
uzlabošanā, cīņā ar kompleksiem, pāru, 
vecāku  un bērnu attiecību strupceļos.

Šī nodarbība bija ļoti interesanta, pa-
līdzēja saprast un analizēt kādu no savām 
rakstura īpašībām. Iegūstot šīs zināšanas 
tagad varam sevi pilnveidot. 

Biedrība „Sieviešu klubs Ķeguma 
saulespuķes”

Aktivitāte tiek īstenota ar Ķeguma
novada pašvaldības finansiālu atbalstu.

Biedrība „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes” tiekas ar grafoloģi

ELFLA projekta “Lauku grants 
ceļu pārbūve uzņēmējdarbības at-
tīstībai Ķeguma novadā” Nr. 19-04-
A00702-000038 ietvaros, ar mērķi 
atbalstīt investīcijas publiskās ceļu 
infrastruktūras kvalitātes uzlaboša-
nai lauku teritorijās, lai veicinātu 
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzī-
votību, tiek atjaunoti trīs Rembates 
pagasta autoceļi.

Veicot ceļu pārbūves darbus tiek 

atjaunots Ķeguma novada Rembates 
ciema Liepu ielas ar grants segumu 
posms un pagasta grants seguma ceļš 
10A “Rembate – Duklāvi” 3,73 km 
garā posmā, un pagasta grants segu-
ma ceļš “P8 - Mežiņi” 0,673 km garā 
posmā, kā arī izbūvēts pagasta grants 
seguma ceļš “Ziemeļu tālā pievadsta-
cija- Tulki” 0,847 km garā posmā.

Darbu ietvaros tiek veikti grāv-
ju un caurteku atjaunošanas darbi, 

grants seguma ceļu izbūve, salizturī-
gās kārtas būvniecības noteiktos pos-
mos un grants seguma atjaunošana.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
ērtu un drošu nokļūšanu Rembates 
Tautas nama ēkā, bibliotēkas, Vie-
notā valsts un pašvaldību klientu 
apkalpošanas centra pakalpojumu 
saņemšanai, kā arī tautas nama rīkoto 
pasākumu apmeklēšanai, tiek atjau-
notas Rembates Tautas nama kāpnes.

Aktuālie infrastruktūras darbi Rembates pagastā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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BEZMAKSAS

Ķeguma novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

Ķeguma novada pašvaldība

Staņislava Lika (1929)
Rutas Andersones (1940)
Veronikas Zambares (1935) 
aiziešana mūžībā.

Laimes māte, Meža māte, Zemes māte… 
Latvieši jau sen ievērojuši, ka apkārt esošais 
mainās, rodas no jauna un attīstās – kā mā-
tes klēpī, kur norisinās vislielākais brīnums 
pasaulē. Laimes māte Rutai Andersonei lika 
laimīgu un dižiem darbiem piepildītu mūžu, 
Meža māte Tomes „Kaktiņos” aijāja un šūpo-
ja, bet Zemes māte mūžības sagšu pārklāja.

Pie dieviņa gari galdi, tur sēž pati mīļā 
Māra, villainītes vētīdama. Kāda bija Rutas 
villaine? Raibu raibiem un bagātiem dzīpa-
riem izrakstīta.

Dzimusi, mācījusies un darba gaitas sāku-
si Tomē. Vidusskolas pēdējā klasē iesaistīju-
sies Tomes jauniešu deju kolektīvā un pagasta 
sabiedriskajā dzīvē. Sākumā darbs Tomes 
bibliotēkā, vēlāk Tomes skolā par pionieru 
vadītāju un jaunāko klašu skolotāju. Dziedā-
jusi korī, spēlējusi teātri, gleznojusi un nofor-
mējusi, vadījusi deju kolektīvu. Neklātienē 
pabeigusi Liepājas Pedagoģisko institūtu un 
ar 1980. gadu uzsākusi darbu Ķeguma asto-
ņgadīgajā skolā. 

Izaudzinātas meitas Anda, Dace un dēls 
Arnis. Ir pieci mazbērni:  Zane, Niks, Kris-
tiāna, Māris, Alise. Ļoti priecājās par pirmo 
mazmazmeitiņu Olīviju. Ruta, pati no stiprās 
Kaktiņu dzimtas nākdama, mīlot padarīja 
spēcīgu un stipru katru no viņiem. Māti reizē 
bijājam un mīlam. Par maigumu, pacietību, 
pašaizliedzību, piedošanu… Mīlestība, tāpat 
kā jebkurš brīnums, nav izskaidrojama, tā 
vienkārši ir.  Joprojām.

 Par Rutas bērniem dēvēt var arī  skolas 
bērnus, kurus mācījusi un audzinājusi ga-
rajā skolotājas mūžā, dzīves pamatvērtības 
meklējot un atrodot latviskajā dzīvesziņā un 
novadpētniecībā – savas darbības galvenajā 
virzienā. Tā tapuši viņas garabērni – izlolo-
tais Ķeguma skolas muzejs, dzimtas muzejs 
„Kaktiņi”,  grāmatas „Tomes novada vēsture” 
(1997), „Ķeguma apvidus vēsture” (1999), 
„Ķeguma hidroelektrostacija” (2004), „To-
mes pagasts. Laiks un cilvēku likteņi” (2012).  

Ruta prata dzīvi svinēt, vienkārši un lat-
viski garo saimes galdu klāt, aicinot dzimtas 
mājās tuvus un tālus viesus. Viņa bija Izglī-
tības darba teicamniece, Daugavas fonda 
balvas laureāte,  titula „Ķeguma  novada lep-
nums” īpašniece, balvas „Ievas sirds” ieguvē-
ja un Tomes pagasta dvēsele. Taču pāri visam 
– vienkāršs un ļoti sirsnīgs cilvēks, kura rokās 
zēla un plauka viss, kam gars un griba ķērās 
klāt.

Lai mūžības sagša silta un maiga no mūsu 
visu pateicības, mīlestības un gaišajām atmi-
ņām!

Sandra Bērziņa

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.
  (Sk. Kaldupe)

Skumstam, zaudējot mūsu skolotāju Rutu Andersoni,
un izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

1991.-1994. gada audzēkņi 

Aizsaules ceļos septembrī
102 gadu vecumā

aizgājusi Kanādā dzīvojošā 
latviete – Viktorija Grīnblats 

dzimusi Skuja. Dzimusi
Latvijā, Tomē,

Aurmaņu ģimenē.
1944. gadā izbraukusi bēgļu 
gaitās uz Vāciju pēc tam uz 

Kanādu, kur nodzīvojusi
atlikušo mūža daļu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

Ķeguma novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

reģistrēti jaundzimušie:
Milēna, Emīls, Ģirts,
Odrija, Niks, Karla.
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība
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In Memoriam
ZEM MŪŽĪBAS SAGŠAS

RUTA ANDERSONE (28.12.1940. – 22.10.2020.)

Lēni, lēni, klusi, klusi
Šodien dusēt aizej, māt,
Rīta saule, silti vārdi
Nespēj tevi modināt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Rutas Andersones
tuviniekiem, viņu mūžībā aizvadot.

Ķeguma novada pašvaldība 

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek
Un atmiņas kā krāšņs zieds.
   J. Silazars

Skumju brīdi esam kopā ar Rutas Andersones
piederīgajiem.

Izsakām vissirsnīgāko līdzjūtību, 
Rutu aizsaulē aizvadot.

Tomes pagasta iestāžu darbinieki

Gan zināju tās dieniņas, kad būs ieti darbiņā;
To dieniņu nezināju, kad būs ieti Aizsaulē.
Taisiet manim mīkstu vietu, klājiet baltu paladziņ`.
Ar šīs vietas taisījumu visu mūžu jānoguļ.

Lai mūsu Rutas dvēselei gaišs un viegls ceļš uz Aizsau-
les mājām...
Ik brīdi, kad atcerēsimies Rutas teikto, lasīsim uzrakstīto 
grāmatās vai sajutīsim viņas viedo un dāsno acu skatienu, 
mūsu sirdīs ieplūdīs silts pateicības un mīlestības stars.

Tomes tautas nama folkloras kopa “Graudi”
izsaka līdzjūtību Rutas Andersones tuviniekiem.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajiem ierobežojumiem valstī un 
pirms došanās un pasākumiem lūdzam pārbaudīt informā-
ciju par to norisi www.kegumanovads.lv

ĶEGUMĀ
11. novembrī Lāčplēša dienas pasākums “Sirds iedegas pār 
Latviju, jo esam stipra, dižena un skaista valsts”
Plkst. 16:30 iedegsim sveču gaismiņas Ķegumā!
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēni un Ķeguma 
Tautas nama kolektīvs aicina  ikvienu iedzīvotāju, kā ik gadu, 
iedegt svecītes „Saules aplī” un savu māju logos (svecītes būs 
pieejamas Ķeguma Tautas namā).
Plkst. 18:00 Ķeguma evaņģēliski luteriskajā baznīcā svētbrīdis 
un koncerts “Ar dziesmu Latvijā”. Piedalās: Kristians Krievāns, 
Elīna Auziņa-Baiguševa. Vietu skaits ierobežots. Informācija 
pa tālruni 22010300 (Dace Māliņa).
Plkst.19.00 aicinām turpināt iesākto tradīciju – doties lāpu 
gājienā. No plkst.18.30 iedzīvotāji varēs uzpildīt savas līdzpa-
ņemtās lāpas pie Ķeguma Tautas nama. Kopā iziesim “Saules 
apli” (Ķeguma Tautas nams – Liepu aleja – Daugavpils šosejas 
gājēju celiņš – Skolas iela – Ķeguma parks).
Sīkāka informācija par pasākumu www.kegumanovads.lv

17. novembrī plkst. 19:00 laukumā pie Ķeguma evaņģēliski 
luteriskajās baznīcas Latvijas Republikas Proklamēšanas die-
nai veltīts pasākums “Spēks un ticība Latviešu tautā.” Kon-
certa laikā godināsim titula “Ķeguma novada lepnums 2020” 
laureātus un konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu 
novadu” 2020. gada uzvarētājus. Īpašie viesi - dziedātāja Aija 
Vītoliņa, pianists Māris Elksnis, basģitārists Mārtiņš Burkevics, 
bundzinieks Edijs Šimiņš. Ģērbjamies silti, jo pasākums notiks 
ārā. Koncerta laikā būs iespēja baudīt siltu tēju.

No plkst. 18:00 – 23:00 “Izgaismo Ķegumu!” Gaismas efekti 
skaņas kompozīcijās būs vērojami uz Liepu alejas augstākajām 
ēkām – Ķeguma Tautas nams, Ķeguma evaņģēliski luteriskajās 
baznīcas, ūdens tornis.
Visos pasākumos ievērosim valstī noteiktos epidemioloģiskos 
drošības ieteikumus. Uz pasākumiem jāierodas sejas maskās.
Sīkāka informācija par pasākumiem www.kegumanovads.lv 
vai zvanot pa tālruni 22010300.

BIRZGALĒ
11.novebrī plkst.18.00 par godu Latvijas Brīvības cīņās krituša-
jiem, aicinām iedzīvotājus iedegt svecīšu liesmiņas logos.

14.novembrī plkst.15.00 pie Birzgales Tautas nama Andris Ēr-
glis valsts svētku koncertā “Sirdspuksti Latvijai”.
Lūdzam ievērot visus valstī noteiktos piesardzības pasākumus. 
Uz pasākumu jāierodas sejas maskās.

REMBATĒ
11.novembrī Lāčplēša dienas pasākums “Raugi: pa rasai-
niem ceļiem mūžīgā Latvija nāk”.
Plkst.17.00 pie Rembates Tautas nama noliksim svecītes un 
iedegtās lāpas par Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem.
Plkst.17.00 lāpu gājiens, kura galapunkts ir Rembates Tautas 
nama karoga masts. Lai nebūtu drūzmēšanās, gājiens notiek 
no trīs vietām, ievērojot divu metru distanci – Liepu iela vir-
zienā uz tautas namu, Ķeguma iela un daudzstāvu mājas vir-
zienā uz tautas namu un Līvānu mājas ar Lielvārdes ielu u.c 
ielām virzienā uz tautas namu. 
Kā arī ieklausīsimies patriotiskajās dziesmās un dzejas lasījumā. 
Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, lūdzam sekot 

līdzi informācijai www.kegumanovads.lv, tiem kuriem nav tā-
das iespējas, OBLIGĀTI vismaz dienu pirms pasākuma zvanīt 
pa tālruni 27884206 (Liene). 

18.novembrī tradicionālais skrējiens “Rembates aplis 2020”. 
Kā visus iepriekšējos gadus, arī šogad dalībnieki varēs izvēlē-
ties vienu no divām distancēm un doties skrējiena Mazajā (3 
km) vai Lielajā (10,8 km) aplī. Pieteikšanās skrējienam sāksies 
9.novembrī www.kegumanovads.lv. Sīkāka informācija pa 
tālruni 29434985 (Edgars); 27884206 (Liene). Reģistrēties un 
iepazīties ar nolikumu var mājaslapā www.kegumanovads.lv.

TOMĒ
11. novembrī Lāčplēša diena
Plkst. 17. 30  pie Tomes akmens piemiņas brīdis 1919. gada 
11. novembra notikumiem Latvijā. Brīvības cīnītāju godināša-
na.
Plkst. 18.00 svecīšu, lāpu un ziedu nolikšana Tomes  brāļu 
kapos, pieminot karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušos 
un bezvēsts pazudušos Tomes dēlus, godinot Tomes Lāčplēša 
kara ordeņa kavalierus.
Plkst. 19.00 Tomes Tautas namā animācijas filma “Mans mī-
ļākais karš”. Ieeja bez maksas, bet ar iepriekšēju pieteikšanos, 
piezvanot uz tel. 27843230 un rezervējot sēdvietu.

15. novembrī plkst. 16.00 pie Tomes Tautas nama kopīgi 
sveiksim Latviju 102. dzimšanas dienā. Koncertā “Stāsts Lat-
vijai” piedalās dziesminiece Anta Eņģele, muzikants Marko  
Ojala un Tomes amatierteātra  “Poga” dalībnieki. Sildīsimies 
pie dziesmām un ugunskura, baudot karstu tēju.

Visos pasākumos ievērosim valstī noteiktos epidemioloģiskos 
drošības  ieteikumus.

ĶEGUMĀ
29.novembrī plkst. 17.00 parkā pretī Ķeguma Tautas namam 
Jautra, lustīga un līksma Ķeguma pilsētas lielās eglītes iedegšana 
kopā ar atraktīvajiem pasaku tēliem. Šogad darbosies Ziemas-
svētku Pasts, kur varēs nosūtīt īpašo vēstulīti Ziemassvētku vecī-
tim. Neaizmirsti silti saģērbties un paķer līdzi jautru garastāvokli. 
Baudīsim siltu tēju un piparkūkas.

BIRZGALĒ
28.novembrī no plkst.16.00 – 20.00 pie Birzgales Tautas nama 
vakara tirdziņš. Tirgot gribētājus pieteikties līdz 25.novembrim, 
zvanot uz tālruni – 29424612 (Mudīte).
plkst.17.00 pie Birzgales Tautas nama svētku egles lampiņu ie-
degšanas pasākums. Lielus un mazus priecēs aizjūru burvis ar 
savu draudzeni.

REMBATĒ
29. novembrī plkst. 16.00 lampiņu iedegšana Rembates pagasta 
Ziemassvētku eglītē pie tautas nama. Ģērbjamies silti, lai mums 
visiem sirdsmīļš pirmās adventes vakars. Sakarā ar valstī noteik-
tajiem ierobežojumiem, lūdzam sekot līdzi informācijai www.ke-
gumanovads.lv , tiem kuriem nav tādas iespējas, OBLIGĀTI vismaz 
dienu pirms pasākuma zvanīt pa tālruni 27884206 (Liene).


