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Lai tavs pavards dvēseli silda 
Gadi sudraba ceļos kaut iet. 
Vēl tavā dārzā puķu ir gana, 

Vēl kā dārzs tava dvēsele zied!

Sveicam maija jubilārus!
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Esi sveicināts, mazulīt!
Lai Jūsu mazā meitenīte 

Ir kā saules purenīte. 
Izaugs liela, tad būs viņa 
Saules takas mijējiņa.

9.aprīlī
Reinim Rastjoginam

un
Baibai Brantei

piedzimusi meita Alise
Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!

PAŠVALDĪBAS
DARBI MAIJĀ

Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļa gada pir-
majos mēnešos ir pildījusies, pārsniedzot plānoto 
līmeni, un jūnijā tiek gatavoti apstiprinātā bu-
džeta grozījumi. Tā kā 2012.gada valsts budže-
ta likums atļauj pašvaldībām ņemt aizņēmumus 
Valsts kasē vairākiem prioritārajiem investīciju 
mērķiem, tiek gatavots iesniegšanai Pašvaldību 
Aizņēmumu pārraudzības padomē kredīta piepra-
sījums Rembates internāta ēkas rekonstrukcijas 
projekta realizācijai Sociālās aprūpes centra va-
jadzībām. Kredītus Valsts kasē plānots saņemt 
arī līdzfinansējuma nodrošināšanai pašvaldības 
ēku siltināšanai un Ķeguma tautas nama iekštelpu    
rekonstrukcijai. 

Noslēgti līgumi par pašvaldības ceļu ikdienas 
uzturēšanu un uzsākta pavasara greiderēšana, bet 
šie darbi ievelkas gan ceļu sliktā stāvokļa, gan 
daļēji arī laika apstākļu dēļ. Īpaši tas attiecas uz 
grunts ceļiem, kuru greiderēšanai nepieciešams 
gan noteikts mitrums, gan arī skaidra laika prog-
noze nākošajām dienām. Atkal ir būtiski sama-
zināts valsts piešķirtās mērķdotācijas apjoms 
pašvaldību ceļu uzturēšanai 2012.gadā. Kaut gan 
Pašvaldību savienība ir saņēmusi solījumus to 
palielināt, tomēr nav pamata uzsākt būtiskus ceļu 
remontdarbus, kamēr nav zināms ne papildu lī-
dzekļu apjoms, ne to piešķiršanas laiks. 

Turpinās tehnisko risinājumu un dokumentu 
sagatavošana Rembates internāta ēkas rekons-
trukcijai, lai izveidotu normatīvo aktu prasībām 
atbilstošu sociālās aprūpes centru. Iepriekš izstrā-
dātais tehniskais projekts ir sadalīts, daļu plānoto 
darbu veicot kopā ar ēkas siltināšanu projektā ar 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu 
piesaisti. Savukārt ēkas iekštelpu rekonstrukcijas 
darbi tiks veikti ar atsevišķu iepirkumu, atbilstoši 
izstrādātajam tehniskajam projektam izveidojot 
Rembates pamatskolas internāta ēkā sociālajai 
aprūpei funkcionāli piemērotas telpas. Šāds risi-
nājums ļaus ne tikai ļoti būtiski uzlabot sociāli 
aprūpējamo personu dzīves kvalitāti un centra 
darbinieku darba apstākļus, bet arī lietderīgi iz-
mantot šobrīd nenoslogotās telpas un palielināt 
stacionāri sociāli aprūpējamo personu skaitu no 
pašreizējām 16 vietām līdz vismaz 30 vietām.

Joprojām turpinās darbi Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta pašvaldību ēku siltināšanas 
projekta realizācijai. Ievērojams darba apjoms 
jau ir veikts Birzgales pagasta pārvaldes ēkā un 
bērnudārzā, kā arī Ķeguma ambulancē un paš-
valdības garāžās Ķeguma prospektā 5. Birzgales 
pamatskolā un ambulances ēkā, kā arī Rembates 
pamatskolas internāta ēkā darbus plānots uzsākt 

pēc mācību gada beigām. Tiek gatavoti 
arī iepirkumi darbu izpildei Tomes tau-
tas namā un Sociālās aprūpes centra ēkā        
Rīgas ielā. 

Uzsākta Rembates ūdenssaimniecības 
rekonstrukcijas projektēšana, notiek pro-
jekta trašu iepriekšēja saskaņošana ar ze-
mes īpašniekiem. Tas tiks realizēts kā SIA 
„Ķeguma Stars” iesniegtais struktūrfondu 
līdzekļu piesaistes projekts. Projekta mēr-
ķis ir būtiski uzlabot ļoti sliktā tehniskajā 
stāvoklī esošos Rembates ciema ūdensva-
da un kanalizācijas tīklus, kā arī ūdensie-
guves un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

No izstrādātāja saņemts Ķeguma nova-
da Attīstības programmas 2013. – 2019.
gadam pirmās redakcijas projekts. Pēc 
projekta izvērtēšanas domes izveidotajās 
darba grupās plānots to nodot sabiedriska-
jai apspriešanai. 

Saskaņā ar pagājušajā gadā noslēgto 
līgumu tuvākajā laikā tiks uzsākti būvdar-
bi autostāvvietu izveidošanai pie Ķeguma 
bibliotēkas Skolas ielā un pie bērnudārza 
Komunālajā ielā. Noslēgts līgums par Lie-
pu alejas rekonstrukcijas tehniskā projekta 
izstrādi, rekonstrukcijas būvdarbus plānots 
uzsākt jau šajā vasarā.

Ķeguma tautas nama iekštelpu rekons-
trukcijas būvdarbiem pagarināts izpildes 
termiņš līdz jūnija vidum sakarā ar vairā-
kiem grozījumiem projektā un lēmumu par 
virknes papilddarbu veikšanu, lai iespēju 
robežās uzlabotu telpu funkcionalitāti un 
arī estētisko izskatu. Projekts papildināts 
arī ar zāles un skatuves apgaismojuma sis-
tēmas pilnīgu rekonstrukciju. 

Saskaņā ar izveidojušos tradīciju saga-
tavota plaša programma Ķeguma novada 
svētkiem, kas notiks 26.maijā, un kuros ai-
cinu piedalīties visus novada iedzīvotājus!

Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Armandu Ozoliņu
Irinu Krilovu
Dainu Sniedzi
Sandru Pūpolu
Jeļenu Zagorecu
Sergeju Kuviku
Juri Larku
Juri Sproģi
Valdu Ivanovu
Liju Jarošenkovu
Aleksandru Fomčenkovu
Valēriju Boikovu
Uldi Plūmītu
Agri Skadmani
Ludmilu Belovu
Aleftinu Shevshelevu
Imantu Kliģi
Ināru Dumpi
Edgaru Burkeviču
Ainu Rinkuli
Antoņinu Romanovsku
Alfrēdu Bogdanovu
Antonu Lauski
Maiju Lauvu
Mairu Veiguli
Rasmu Virzu
Birutu Zālīti
Vigo Vollenbergu
Margaritu Kaimiņu
Ilgu Krūmiņu
Fainu Mamajevu

Laulības!
Lai vienmēr tā – lai plaukstu sajūt plauksta,

lai mūžs kā šodien saules krāsā zied,
lai jūsu vasara zem debess augstās

uz rudens augļu bagātību iet!
                                                                  / Lija Brīdaka /

Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā
5. maijā laulību noslēdza

Jānis Seržants un Liene Kārkliņa



ĶEGUMA NOVADA DOME
Ķeguma novada domes 2012. gada 9. maija sēde

(protokols Nr.10, 10.§)

Par brīvPusdienu nodrošināšanu 
1. Segt ēdināšanas izmaksas visiem 2. – 6. klašu skolēniem vi-

sās Ķeguma novada izglītības iestāžu ēdnīcās no 2012. gada          
3. septembra līdz 2013. gada 31. maijam.

2. Segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada pirmskolas izglītī-
bas iestādēs audzēkņiem (piecgadnieku un sešgadnieku apmā-
cība) no 2012. gada 3. septembra līdz 2013. gada 28. jūnijam.

ĶEGUMA NOVADA DOME

iZsLudina 2012. Gada ĶeGuMa novada PašvaLdības
iedZīvoTāJu iniCiaTīvas veiCināšanas ProJeKTu KonKursu

Konkursa mērķis ir Ķeguma novada iedzīvotāju radošās inicia-
tīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs.

Konkursa mērķa sasniegšanai tiek noteiktas šādas              
prioritātes:

1. Sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu ra-
dīšana.

2. Pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības 
iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju un program-
mu realizēšana tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai.

3. Dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (piem. sa-
biedrībai svarīgas teritorijas labiekārtošana, kādas visiem nozī-
mīgas ēkas, telpas remontdarbi, sporta laukuma ierīkošana u.tml.)

Maksimālais finansējuma apmērs, kuru var piešķirt vienam 
projektam, ir 500 (pieci simti) latu. Līdzekļus projektu realizā-
cijai piešķir konkursa kārtībā. Atbalsta intensitāte ir 100 procenti 
no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 
500 latu vienam projektam.

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2012. gada 28. maija 
līdz 2012. gada 22. jūnija plkst. 13:00 Ķeguma novada domē, 
Lāčplēša ielā 1, Ķegums, LV 5020.

Projekti jāīsteno laika posmā no 2012. gada 15. jūlija līdz 2012. 

gada 30. novembrim.
Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Ķe-

guma novadā un kuru rezultāti ir sabiedrisks ieguvums Ķeguma 
novadam, vai projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma novada ie-
dzīvotāji. 

Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas 
deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada teritorijā, ar ne vairāk 
kā 3 projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim. 

Konkursā kā projekta ierosinātājs nevar piedalīties pašval-
dība vai tās iestāde. 

Projektu konkursa komisija (turpmāk – Komisija) nepie-
ņem un neizskata pieteikumus no pretendentiem:

1. kuriem ir nodokļu parādi;
2. kuriem ir nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību, t. sk. 

kuri ir saņēmuši pašvaldības atbalstu projekta realizācijai iepriek-
šējā iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā, bet 
nav izpildījuši līgumā noteiktās saistības.

Ar projektu konkursa Nolikumu var iepazīties un to sa-
ņemt Ķeguma novada pašvaldībā pie lietvedības sekretāres                            
tālr.: 65038883, e-pasts: dome@kegums.lv , kā arī mājas lapā 
www.kegums.lv 

ĶEGUMA NOVADA DOME
Pielikums

Ķeguma novada domes 2012. gada 9. maija
sēdes lēmumam Nr.231 (protokols Nr.10, 32.§)

noLiKuMs Par GadaTirGu ĶeGuMā
Gadatirgus norises laiks – 2012.gada 26.maijs no plkst. 07.00 

līdz 19.00.
Gadatirgus norises vieta - teritorija pie Ķeguma tautas nama, Ķe-

guma pilsētas parks, Liepu aleja un „Zaļā tirdziņa” teritorija. 
Tirgoties atļauts fiziskām un juridiskām personām, ievērojot Mi-

nistru kabineta noteikumus nr.440 no 12.05.2010. “ Noteikumi par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdznie-
cības organizēšanas kārtību“, Ministru kabineta noteikumus nr.282 
no 02.05.2007. ”Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektro-
nisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”, Ministru kabineta notei-
kumus nr.662 no 30.08.2005. „Akcīzes preču aprites kārtība”, Ķe-
guma novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošos noteikumus nr.8 
„Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Ķeguma 
novadā”, Ķeguma novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošos no-

teikumus nr.7 „Par ielu tirdzniecību Ķeguma novadā”, kā arī citus 
preču apriti un tirdzniecību reglamentējošos normatīvos aktus.

Tirgoties atļauts tikai tām fiziskām un juridiskām personām, ku-
ras to ir saskaņojušas ar pašvaldību un samaksājušas pašvaldības 
nodevu par tirdzniecību publiskās vietās. 

Tirdzniecības maksas iekasēšanu veic Ķeguma novada domes 
norīkoti darbinieki gadatirgus norises vietā.

Tirdzniecība atļauta no transportlīdzekļiem un tirdzniecības vie-
tās, kas iekārtotas uz gadatirgus norises laiku.

Gadatirgus norises laikā paredzētos kultūras pasākumus organi-
zē un par tiem atbild Ķeguma novada domes Kultūras un sporta 
nodaļa, ievērojot Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības 
likumā noteikto.
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„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Ķeguma

novada pašvaldības ēkās”
2011. gada 14. martā uzsāktā Klimata pārmaiņu finanšu instru-

menta līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai Ķeguma novada pašvaldības ēkās” ID Nr. 
KPFI-7/31 ietvaros turpinās būvniecības darbi, ko veic būvuzņēmējs 
SIA „RRKP Būve”.

Pašlaik būvdarbi sparīgi notiek jau vairākos objektos, esam uzsāku-
ši darbus Birzgales pagasta pārvaldes ēkas, Ķeguma ambulances ēkas, 
pašvaldības garāžās un Rembates skolas-internāta ēkas un Birzgales 
PII „Birztaliņa” ēkas siltināšanai. Būvdarbu gaitā tiek risināti dažādi 
tehniskie jautājumi, kas netika pamanīti iepriekš, kā arī tiek saskaņots 
ēku krāsojums un vizuālais tēls, lai jau rudens pusē novadu un tā iedzī-
votājus priecētu vairākas skaistas ēkas. 

  Drīzumā tiks noslēgti būvdarbu līgumi par vēl divu pašvaldības 
ēku renovāciju.

Projektā renovācija tika veikta ar mērķi samazināt energoresursu 
patēriņu un kaitīgo CO2 izmešu daudzumu atmosfērā, kas rodas, ra-
žojot siltumenerģiju. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 585 
085,26 LVL, no tām 74,99 % - 438 755,44 LVL finansē Klimata pār-
maiņu finanšu instruments.

Raivis Ūzuls
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks,

projekta vadītājs 

Ķeguma novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam un 
Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam izstrāde

Turpinās aktīvs darbs pie Ķeguma novada attīstības programmas 
2013. – 2019. gadam izstrādes, kā viena no galvenajām prioritātēm, 
izstrādājot attīstības programmu, ir šajā procesā iesaistīt novada iedzī-
votājus, organizējot attīstības plānošanas seminārus Tomē, Birzgalē, 
Rembatē un Ķegumā, lai kopīgi diskutētu un vienotos par novada iden-
titāti un specializāciju, pašreizējo situāciju un attīstības tendencēm, at-
tīstības vīziju, ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķiem un prioritātēm.

Semināri veiksmīgi ir aizvadīti, informācija ir apkopota un no SIA 
„NK konsultāciju birojs” esam saņēmuši Ķeguma novada attīstības 
programmas 2013. – 2019. gadam 1. redakciju, kas tiks skatīta darba 
grupās un prezentēta interneta vietnē www.kegums.lv 

Projekts tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda Darbības programmā 
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes 
„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas ka-
pacitātes paaugstināšana” projekta „Ķeguma novada attīstības plā-
nošanas kapacitātes paaugstināšana” (ID Nr. 1DP/1.5.3.2.0/APIA/
VRAA/039/035) ietvaros. Projekts ilgs līdz šī gada beigām, saņemot 
100 % Eiropas sociālā fonda finansējumu 52500 Ls apmērā. 

Raivis Ūzuls
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks,

projekta vadītājs 
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Publisko un privāto partnerattiecību biedrība 
„Zied zeme” izsludina 2012. gada projektu
konkursu par kopējo summu 371 973,94Ls!

Konkurss tiek izsludināts sekojošās rīcībās:
1.1. Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai; 

(53 512,10Ls)
1.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem; 

(89 186,84Ls)
2.1. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažā-

došanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari); (35 674,74Ls)
2.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga 

infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai; (49 544,08Ls)
3.1. Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana 

un attīstība; (74 316,14Ls)
4.1. Atbalsts Mājražošanas attīstībai; (69 740,04Ls)

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012. gada 13. jū-
nija līdz 2012. gada 13. jūlijam!

Atbalsta saņēmēji var būt: biedrības vai nodibinājumi, pašvaldī-
bas, juridiskas un fiziskas personas.

Projekti jāīsteno Ogres (izņemot Ogres pilsētu), Ikšķiles, Ķeguma 
un Lielvārdes novados.

Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas 
kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai 
par projekta iesniegumu ir iespējams iepazīties Lauku atbalsta die-
nesta mājas lapā: www.lad.gov.lv un www.ziedzeme.lv, kā arī PPP 
biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a.

Projekti jāiesniedz līdz 2012. gada 13. jūlijam plkst.17:00 PPP 
biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1. stāvā) 
vai konsultāciju punktā Eizenšteina komunikāciju centrā, Ķeipenē 
(Stacijas ēka), Ogres novads.

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar 
elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko 
dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt lad@lad.gov.lv.

Semināri par konkursiem un projektu sagatavošanu:
• 16. maijs plkst.16:00 - Ogres novada pašvaldība, lielā zāle 

(3.stāvs), Brīvības iela 33, Ogre
• 23. maijs plkst.16:00 - Ikšķiles kultūras nams, Lībiešu iela 2, 

Ikšķile
• 30. maijs plkst.16:00 - Ķeguma komercnovirziena vidusskola, 

Skolas iela 10, Ķegums
• 7. jūnijs plkst.16:00 - Eizenšteina komunikāciju centrs, Ķeipe-

nes stacija, Ķeipenes pagasts 
• 14. jūnijs plkst.16:00 - Lielvārdes kultūras nams, 2.st. zāle, Par-

ka iela 3, Lielvārde 

Vairāk informācijas: www.ziedzeme.lv
Papildus informācija pie Jāņa Siliņa
(janis@ziedzeme.lv,tālr. 29185665)
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Ķeguma novadā talkojuši ap 300 cilvēku, 
savākti apmēram 45 m3 atkritumu

Ķeguma novada pašvaldība ir apkopo-
jusi informāciju par to, cik aktīvi Ķeguma 
novada iedzīvotāji šogad piedalījušies Lie-
lajā Talkā.

 Lielajā talkā Ķeguma novadā piedalī-
jās gan organizētas grupas, kā, piemēram, 
NBS Gaisa Spēku karavīri, biedrība „Mēs 
– zivīm”, Birzgales pamatskolas un Ķe-
guma komercnovirziena vidusskolas un 
to filiāļu skolēni, Gaidas un skauti, kā arī 
atsevišķas ģimenes Birzgalē, Rembatē, Ķe-
gumā un Tomē.

Talkas laikā tika sakopti Daugavas abi 
krasti, Birzgales apkārtne, Ķeguma un 
Tomes kapi, autobusa pietura Bekuciemā, 
valsts autoceļa Tome – Baldone malas un 
daudzas citas vietas.

Ja nebūtu NBS desanta, kas šodien „iz-
mests” mūsu novadā, tad talcinieku atsau-
cība būtu līdzīga, kā iepriekšējos gadus.

Ķeguma novadā Rembates pagastā iz-
vietotajā NBS Gaisa Spēku aviācijas bāzē 
60 dienošie karavīri bija izteikuši vēlmi 
iesaistīties novada sakopšanā, kuri kā orga-
nizēta grupa piedalījās pirmo reizi. Pašval-
dība tiem atvēlēja sakopt Daugavas krastu 
no Ķeguma HES lejtecē aptuveni pusotra 
kilometra garumā. Karavīri savāca vairāk 
nekā 100 atkritumu maisu.

Savāktais atkritumu daudzums tie-
ši talkas dienā šogad bija mazāks, jo bija 
vērojams, ka iedzīvotāju uzsvars likts uz 
sabiedrisko teritoriju un atpūtas vietu lab-
iekārtošanu.

Novadā pirms talkas tika izveidoti lie-
lie konteineri, uz kuriem tie talcinieki, kam 
ir transports, paši var nogādāt atkritumu 
maisus, taču iedzīvotājiem bija arī iespēja 
atbrīvoties no sadzīves atkritumiem un lie-

totām mēbelēm. Visu Talkas dienu un arī 
turpmākajās dienas notika atkritumu maisu 
izvešana, lai pēc talkas nekas nekur nemē-
tājas. 

Kopumā talciniekiem tika izdalīti ap-
mēram 3000 maisi, kuri pēc tam bija jāsa-
vāc un jānogādā atkritumu izgāztuvē.

Ķeguma novada pašvaldība ir pateicīga 
visiem, kuri piedalījās talkā un sakopa savu 
māju, savas pilsētas un pagasta apkārtni, tā 
padarot tīrāku, skaistāku, zaļāku mūsu ko-
pīgo dzīves telpu!

Edgars Kozlovs,
Lielās Talkas Ķeguma novada koordinators

DZĪVOT AR 
DZIESMU

Šī gada pavasaris bija ļoti veiksmīgs 
Tomes tautas nama dāmu vokālajam ansam-
blim. Pateicoties Ķeguma novada atbalstam, 
ansamblis tika pie jauniem skatuves tēr-
piem. Kā jau īstām dāmām, tas deva jaunus 
spēkus un iedvesmu ne tikai labi izskatīties, 
bet arī pierādīt savas spējas dziedāt prasmē, 
piedaloties 1. Latvijas sieviešu vokālo an-
sambļu konkursā pirmajā kārtā Vidzemes 

reģionā, kas notika Siguldas kultūras namā. 
Dāmas dziedāja ar patiesu prieku par savu 
jauno vizuālo izskatu, īpaši negaidot uz ļoti 
aukstiem rezultātiem, tāpēc iegūtā pirmā 
vieta Latvijā starp 53 sieviešu vokālajiem 
ansambļiem ar dalībnieku skaitu no 7 – 12 
pārsteidza nesagatavotas. Šie sasniegumi 
uzlika jaunus pienākumus – 3 nedēļu laikā 
sagatavot jaunu repertuāru 2. konkursa kār-
tai, kur Tomes dāmām jāsacenšas ar 14 labā-
kajiem kolektīviem no visas Latvijas. Divas 
nedēļas pagāja nemierpilnas, jo pa vidu dau-
dzie svētki, dalībnieču slimošanas un darba 
pienākumi ārpus Latvijas. Ansambļa vadītā-
ja uzstādīja mērķi – kolektīvs nedrīkst „iz-
gāzties” un jātiek pirmajā trijniekā. 12. mai-
jā Engures novadā Smārdes pagastā Tomes 
dāmas uzstājās kā pēdējais ansamblis, tas ir 
14., un ieguva 3. labāko rezultātu Latvijā, 
pa priekšu sev palaižot Skrīveru k/c sievie-
šu vokālo ansambli un Ķekavas k/n jauniešu 
vokālo ansambli, kas ieguva 1. vietu.

Prieks neizsakāms! Tomes un Ķeguma 
vārds izskanēja visā Latvijā. Par ansambļa 

sasniegumiem īpaši jāpateicas ansambļa 
vadītājai Ingrīdai Strapcānei, jo viņas pro-
fesionalitāte ir noteicošais tik labiem pa-
nākumiem. Prasmīga repertuāra izvēle un 
prasmīga kolektīva mobilizēšana darbam, 
izmantojot katru mēģinājuma minūti, jo 
laiks visām ir dārgs, tas vienmēr pietrūkst 
ģimenēm, bērniem. Paldies jāsaka meiteņu 
otrajām pusēm un bērniem par atbalstu un 
sapratni, par pacietību sagaidīt māmiņas 
un sievas vēlos vakaros pēc mēģinājumiem 
un koncertiem. Lielu paldies vēlos teikt vi-
sām dziedātājām par izturību un iegūtajiem 
augstajiem rezultātiem! Lai kolektīvam arī 
turpmāk skan un veicas, lai izdotas atrast 
laiku gan darbam, gan ģimenei, gan dzies-
mai, gan pašām sev! 

Informāciju par ansambli un bildes no 
uzstāšanās var atrast LVAA mājas lapā, bet 
dzirdēt konkursa programmu būs iespēja 
youtube mājas lapā. 

Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama kultūras

darba organizatore
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Priecīga un koša tāda ir jaunā 
pavasara Mākslas studijas izstāde! 

Skaistākais pavasara laiks ir teju jau 
pagājis. Laiks, kad kokiem pumpuri tik 
tikko sāk vērties, kad visapkārt mirguļo 
tas īpašais zaļais tonis, kāds vērojams ti-
kai pavasara sākumā. Kad skolās un pul-
ciņos notiek atskaites koncerti un skates, 
kad bērni atrāda iemācīto un paveikto. Šis 
ir brīnišķīgs un grūts laiks gan bērniem, 
gan skolotājiem, jo darba daudz un atbil-
dība liela. Maijā atskaitāmies par padarīto 
arī mēs. Un, tā kā mūsu mājvieta šobrīd ir 
skolā, tad arī mūsu lielā pavasara izstāde ir 
šeit – skolas vestibilā. Šoreiz tā tika atklāta 
pavisam nemanāmi, bez ierastā pasākuma, 
taču visi viesi, kas ieradās uz Mātes dienai 
veltīto koncertu skolā, varēja novērtēt arī 
bērnu mākslas darbus. Izstāde būs apska-
tāma mēnesi, tāpēc visi mīļi aicināti to ap-
skatīt skolas 1. stāvā. 

Kamēr Ķeguma tautas namā rit remon-
ta darbi, Mākslas studija un mākslas sko-

la nav pārstājusi darboties. Šajā pusgadā 
esam piedzīvojuši lielo pārvākšanos. Pal-
dies Ķeguma vidusskolas vadībai, kas ļauj 
mums šeit darboties! Neskatoties uz liela-
jiem pārcelšanās darbiem, kad visa iedzīve 
no studijas telpām bija jāpārvieto uz tautas 
nama pagrabu, kad jāatlasa paši nepiecie-
šamākie materiāli turpmākajam darbam 
un tie jāved uz skolu, bērni ir pastrādājuši 
godam. Ir tapuši ļoti daudz skaistu, košu, 
dzīvespriecīgu darbu, ar kuriem priecēt 
skatītājus. 

Ciemos ir labi, bet mājās vēl labāk. Ar 
nepacietību gaidām tautas nama remonta 
beigas, lai varētu iekārtoties jaunajā māj-
vietā. Ir taču tik daudz jaunumu! Veiksmīgi 
tuvojas noslēgumam abi         Eiropas pro-
jekti, kā rezultātā mākslas studijas darbība 
iegūs jaunus virzienus, kā arī darba apstāk-
ļi krietni uzlabosies – būs jaunas mēbeles, 
kur glabāt materiālus, jau ir sagādāti mol-

berti zīmēšanai un gleznošanai, ir iegādāta 
datortehnika, lai studijas audzēkņi varētu 
apgūt datorgrafiku. Drīzumā tiks sagādā-
ta arī grafikas spiede, kuru ceram izman-
tot jau pavisam drīz – vasaras radošajās 
darbnīcās, kas notiks no 18.06. – 22.06. 
un 20.08. – 24.08. Kā katru gadu, skolas 
vecuma bērniem un jauniešiem būs iespē-
ja izmēģināt vēl neiepazītas tehnikas, uz-
meistarot skaistas, paliekošas lietas. Katra 
darbnīca darbosies 5 darba dienas no 10.00 
– 14.00 vienu nedēļu jūnijā un vienu nedē-
ļu augustā. 

Maijs ir mēnesis, kad Mākslas skolā 
var pieteikties jaunie audzēkņi. Visi skolē-
ni, kuri ir sasnieguši 10 – 12 gadu vecumu, 
kuriem patīk zīmēt un veidot, var apdomāt, 
vai vēlas iegūt padziļinātu izglītību vizuā-
lajā un plastiskajā mākslā. Mākslas skolā 
jāmācās 5 gadi un šeit apgūst zīmēšanu, 
gleznošanu, kompozīciju, darbu materiālā, 
veidošanu un mākslas valodas pamatus. 5. 
kursā audzēkņi izstrādā diplomdarbu un 
saņem apliecību par skolas beigšanu. 

Pieteikties mākslas skolā, uz vasaras 
radošajām darbnīcām vai saņemt jebkuru 
sīkāku informāciju par mākslas skolas un 
studijas nodarbībām, var Ķeguma mākslas 
studijā (šobrīd vēl skolā 311. telpā), vai 
rakstot uz e-pastu ieva.lace@apollo.lv. 

Ieva Lāce,
Mākslas studijas vadītāja

ĢIMEnES DIEnAS nOSKAņĀS
Maijā mūsu valstī ierasti atzīmējam 

Māmiņu dienu, un tā ir viena no neskaitā-
mām iespējām katram personīgi vai domās 
pateikt paldies saviem vecākiem par to at-
balstu, kuru visspilgtāk esam izjutuši un 
izjūtam savā dzīves gaitā. 

Tradicionāli šajā laikā Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolas skolēni saka 
paldies saviem vecākiem un vecvecākiem 
par to atbalstu un sapratni, kura nepiecie-
šama uzmundrinot, kad „jāsarauj” mācībās, 
vai jāatjauno enerģijas lādiņš pēc kārtējā 
konkursa, skates vai sporta sacensībām. 
Paldies, ka Jūs kopā ar saviem bērniem 
kāpjat autobusā un braucat uz kādu pasā-
kumu, kur esat gatavi gan sapīt matus, gan 
gludināt tērpus, gan uzmundrināt, gan kopā 
talkā pastrādāt, kopīgi pasportot, vai kādā 
sanāksmē labus priekšlikumus izteikt, lai 
visiem kopā labi klātos!

 Mūsu paldies izskan dziesmās, tas tiek 
izdejots dejās, tas ir pārdzīvots izrādēs un 
iestudējumos. Mēs, Ķeguma skolas kolek-
tīvs, sakām paldies visām mūsu skolēnu 
māmiņām un tētiem, kuru atbalstu izjūtam 
ikdienā, it īpaši I.Dušenkovai, A.Pilānei, 
B.Zariņai, Ataru ģimenei, L.Grantai, Ves-
seru ģimenei, Trapšu ģimenei, Liepu ģi-
menei, G.Vērītim, Ē.Vintukam, Bramaņu 
ģimenei, K.Kalniņai, A.Bluķei, A.Gailei un 
daudziem citiem, kuri esat mums blakus!

11.maijā kupli apmeklētais koncerts 
bija visu mūsu vissirsnīgākais sveiciens 
Jums Ģimenes dienā.

Arī turpmāk vēlot atbalstu un saliedētī-
bu ikdienas darbā un svētkos!

Edgars Viņķis,
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

direktors

Ir beidzies
„Mana Aptieka”

zīmējumu konkurss 
„Man patīk sportot”
Jau ceturto reizi „Mana Aptieka” Ķegu-

mā norisinās bērnu zīmējumu konkurss.
2012. gadā zīmējumu konkursa tēma 

bija „Man patīk sportot”. Bērniņiem vaja-
dzēja atnest zīmējumu, kurā ir attēlots, kā 
viņš pats sporto. Savus zimējumus kon-
kursam ir iesnieguši 35 bērni, un visu ap-
rīli Ķeguma aptiekā katram apmeklētājam 
tika dota iespēja nobalsot par sev tīkamāko 
zīmējumu.

Pēc balsu saskaitīšanas tika noteikti kon-
kursa uzvarētāji:

1. vietu ieguva ... Madara Mihailova (11 
gadi) un saņēma balvu – APOVIT Smart-
Kidz zivju eļļu. Par zīmējumu nobalsoja 
25 cilvēki.

2. vietu ar 23 balsu atbalstu ieguva Inga 
Grejere (11 gadi) un saņēma balvu – APO-
VIT multivitamīnus.

3. vietu ieguva Katrīna Priedoliņa 
(4gadi) un saņēma balvu – APOVIT C 
vitamīnus. Par zīmējumu nobalsoja 16 cil-
vēki.

    Katrs konkursa dalībnieks zimētāju 
apbalvošanas ceremonijas laikā saņēma 
veicināšanas balvu – krāsojamo grāmatiņu 
„Sporto ar prātu”.

Paldies visiem ķegumiešiem par izrādīto 
interesi!
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SKOLēnU SASnIEgUMI PRIECē!
2011./2012.mācību gads tuvojas noslēgumam. Mācību process 

sastāv ne tikai no obligāto mācību stundu apmeklējuma, bet arī 
no papildus ārpusstundu nodarbībām un konsultācijām. Pedagogi 
velta ļoti daudz laika, lai papildus darbotos gan ar skolēniem, ku-
riem ir grūtības mācībās, gan ar tiem, kuriem ir īpašs talants. Pe-
dagogu un skolēnu ieguldītā darba augļi ir zināšanas, sasniegumi 
un panākumi. Visa mācība gada garumā notika novadu, reģionu un 

valsts mācību priekšmetu olimpiādes, koru, deju un teātru skates, 
izteiksmīgās runas konkursi un sporta sacensības. Priecājamies, ka 
katru gadu sasniegumu saraksts kļūst arvien plašāks (skat.tabulu). 
Esam gandarīti par skolēniem un sakām lielu paldies pedagogiem!

O.Grimaļuka-Nazarova,
Direktora vietniece 

Skolēna
vārds, uzvārds Klase Mācību

priekšmets Sasniegums Skolotāja
vārds, uzvārds

Inga Grejere 4.a Mūzika atzinība M.Sprukule
Vineta Ulmane 4.b Latviešu valoda atzinība L.Ozerska
Jānis Vessers 4.b Matemātika atzinība L.Ozerska
Ligita Ābele 5. Matemātika 1.vieta S.Čevere
Elīna Trence 5. Matemātika 3.vieta S.Čevere

Santa Ozerska 5. Vizuālā māksla 2.vieta A.Zagorska

Sanija Rubene 6.a Matemātika 1.vieta 
(Zemgales reģ.) L.Upīte

  Vizuālā māksla 1.vieta A.Zagorska
  Angļu valoda 3.vieta D.Germa-Lemese

Linda Skābene 6.a Matemātika 2.vieta
(Zemgales reģ.) L.Upīte

  Angļu valoda 2.vieta D.Germa-Lemese

Elizabete Avotiņa 6.b Matemātika 3.vieta
(Zemgales reģ.) L.Upīte

Megija Ruise 6.b Matemātika 2.vieta
(Zemgales reģ.) L.Upīte

Megija Miķe 6.b Matemātika atzinība
(Zemgales reģ.) L.Upīte

Loreta Luīze Zaķe 6.b Matemātika 3.vieta
(Zemgales reģ.) L.Upīte

Samanta Pļaviņa 6.b Mājturība un 
tehnoloģijas 2.vieta M.Sprukule

Samanta Sorokina 6.b Angļu valoda atzinība D.Germa-Lemese
Laura Ozerska 7.a Informātika 2.vieta A.Lošaka

 Matemātika 3.vieta
(Zemgales reģ.) L.Upīte

Jānis Dāvids Siliņš 7.a Matemātika atzinība
(Zemgales reģ.) L.Upīte

Kristiāna Caune 7.a Vizuālā māksla 2.vieta A.Zagorska
Aleksandra Soboļeva 7.a Angļu valoda 3.vieta I.Krastiņa

Leo Ābele 7.b Matemātika atzinība
(Zemgales reģ.) L.Upīte

Una Elksnīte 7.b Matemātika atzinība
(Zemgales reģ.) L.Upīte

Rainers Elija Zaķis 7.b Vizuālā māksla 3.vieta A.Zagorska
Diāna Grigorjeva 7.Rem. Matemātika 3.vieta S.Čevere

Zigurds Teikmanis 8.c Latviešu valoda 
un literatūra 1.vieta G.Grejere

  Ģeogrāfija 1.vieta V.Spilberga

  Ģeogrāfija 1.vieta
(Vidzemes reģ.) V.Spilberga

  Angļu valoda 2.vieta D.Germa-Lemese

Agnese Reķe 8.c Latviešu valoda
 un literatūra atzinība G.Grejere

Ieva Ozolniece 8.c Angļu valoda atzinība D.Germa-Lemese
Pēteris Grandāns 8.c Krievu valoda 3.vieta I.Kovaļčuka

Lolita Striķe 9. Ķīmija 2.vieta A.Ābols
Rihards Matrosovs 9. Krievu valoda 1.vieta I.Kovaļčuka

Laura Balabane 9. Krievu valoda 1.vieta V.Livdāne

Austra Granta 9. Mājturība un 
tehnoloģijas 1.vieta A.Zagorska

Sandra Balode 10. Fizika 3.vieta I.Rūze
Ilze Kalniņa 11.b Matemātika 3.vieta I.Rūze

Anna Jermolajeva 11.b Krievu valoda 2.vieta I.Kovaļčuka
Jānis Martinovs 11.c Matemātika 3.vieta I.Rūze

Pēteris Jēkabsons 11.c Ģeogrāfija 1.vieta V.Spilberga
  Fizika 2.vieta I.Rūze
  Matemātika atzinība I.Rūze

Renāte Burova 11.c Angļu valoda 1.vieta I.Krastiņa
Daniils Pilāns 12.b Krievu valoda 1.vieta I.Kovaļčuka

  Ekonomika 1.vieta V.Spilberga
Mārtiņš Tīdemanis 12.b Ekonomika 2.vieta V.Spilberga

Aneta Tračuma 12.b Ekonomika 3.vieta V.Spilberga
Anna Stanka 12.c Bioloģija 1.vieta S.Stalidzāne

  Angļu valoda 2.vieta I.Krastiņa
  Matemātika atzinība I.Rūze

Simona Ūzule 12.c Angļu valoda atzinība I.Krastiņa

Skolēna vārds, 
uzvārds vai kolektīva 

nosaukums
Klase Nosaukums Sasniegums Skolotāja

vārds, uzvārds

1.-4.klašu koris 1.-4. Koru skate 1.pakāpe M.Sprukule
Elīna Kļaviņa 2.b Tāllēkšana 3.vieta N.Brīve

2.ab klašu deju 
kolektīvs 2.ab Tautisko deju 

skate I pakāpe E.Tabure

Andrejs Sakne 2.b Sporta deju 
sacensības 1.vieta A.Miķelsons

  
Sporta deju 

konkurss “Ērgļu 
vizbulīte 2012

2. un 3.vieta A.Miķelsons

  “Madonas valsis 
2012” 1.vieta A.Miķelsons

Ričards Atars 2.b Sporta deju 
sacensības 3.vieta A.Miķelsons

  
Sporta deju 

konkurss “Ērgļu 
vizbulīte 2012

1. un 3.vieta A.Miķelsons

Ansamblis “Spurdzes” 4.ab Konkurss “Balsis” I pakāpe M.Sprukule
Amanda Laučjuna 4.b Pavasara kross 2.vieta A.Kaļva

Ligita Ābele 5. 60m skrējiens 3.vieta A.Kaļva
Līga Eniņa 5. 800m skrējiens 3.vieta A.Kaļva

Megija Miķe 6.b “Toņi un pustoņi” 
(viz.māksla) 3.pakāpe A.Zagorska

Jānis Dāvids Siliņš 7.a Runas konkurss 
(krievu val.) 1.vieta I.Kovaļčuka

Diāna Liepiņa 7.a “Toņi unpustoņi” 
(viz.māksla)

2.pakāpe 
(Pierīgas reģ.) A.Zagorska

Agnese Reķe 8.c Skatuves runas 
skate 3.pakāpe G.Grejere

Didzis Grieznis 8.c

Sporta skolas 
“Arkādija” 

atklātās ziemas 
sacensības

vieglatlētikā

2.vieta A.Ābols

I.Ozolniece, M.Lūse, 
G.Zaķe, U.Dzintare 8.c

Izstāde 
“Dzīparotais 
pavasaris”

atzinība A.Zagorska

Lolita Striķe 9.
Dabaszinību 

konkurss “Nāc un 
eksperimentēt 

sāc!”
1.vieta A.Ābols

5.-9. klašu koris 5.-9. Koru skate 1.pakāpe L.Ivanova
Karolīna Matrosova 10. Galda teniss 3.vieta N.Brīve

  400m skrējiens 2.vieta N.Brīve

Signe Grūbe 11.b

Pierīgas 
reģionālais 

skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu 

konkurss

atzinība V.Spilberga

Reinis Stīpiņš 11.b Tāllēkšana 1.vieta A.Ābols
  Augstlēkšana 1.vieta A.Ābols

Arnolds Eida 11.b 400m skrējiens 1.vieta A.Ābols

Pēteris Jēkabsons 11.c Skatuves runas 
skate 1.pakāpe S.Bērziņa

  
Publiskās runas 

konkurss (latviešu 
valodā + anļu 

valodā)
2.vieta I.Krastiņa, 

S.Bērziņa

2011./2012.m.g. sasniegumi starpnovadu
OLIMPIĀDēS

2011./2012.m.g. sasniegumi starpnovadu 
KOnKURSOS, SACEnSĪBĀS, SKATēS

turpinājums 7. lpp.►
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  Runas konkurss 
(valsts līmenī) 3.vieta S.Bērziņa

Sandijs Brīze 11.c

Pierīgas 
reģionālais 

skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu 

konkurss

atzinība S.Stalidzāne

Kristiāna Andersone 11.c

Pierīgas 
reģionālais 

skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu 

konkurss

atzinība S.Stalidzāne

ĶKV 10.-12.kl. teātris 10.-12. Teātru skate 2.pakāpe S.Bērziņa
10.-12.klašu koris 10.-12. Koru skate 1.pakāpe M.Līduma

  

II Latvijas skolu 
jaukto koru sa-
lidojuma “Mēs 

lidosim!” 2.kārtas 
koru konkurss 

Vidzemē

1.pakāpe M.Līduma

Mārtiņš Tīdemanis 12.b Tāllēkšana 2.vieta A.Ābols
  100m skrējiens 3.vieta A.Ābols

Ivars Sirmais 12.c 3000m skrējiens 1.vieta A.Ābols
  Pavasara kross 3.vieta A.Ābols

Vidusskolas zēnu 
futbola komanda 10.-12. Futbols 2.vieta A.Ābols

K.Matrosova, 
L.Urbucāne,                                      

I.Sirmais, I.Lauss
10.-12. Kross (komandu 

kopvērtējums) 2.vieta A.Ābols, N.Brīve

Skolēnu padome 10.-12.
Skolēnu 

pašpārvalžu 
sporta spēles

1.vieta A.Ābols, N.Brīve

Ceļā pošas vislabākie...
8. maijā, sākumā mākoņai-

nā, bet vēlāk ļoti saulainā dienā, 
mūsu Ķeguma komercnovirzie-
na vidusskolas labākie skolēni, 
sportisti un aktīvisti devās eks-
kursijā uz Ērgļiem, kur pabijām 
Rūdolfa Blaumaņa memoriālajā 
muzejā „Braki”, un turpat arī 
izmēģinājām savu sportiskumu 
un izturību „Braku trasē”, kurā 
bija dažādi šķēršļi un kāpelēša-
na. Viesojoties „Braku” mājās, 
uzzinājām par R.Blaumaņa dar-
bību, piemēram, rakstnieks ir 
ļoti pārdzīvojis savu radīto tēlu 
likteņus, iedzīvojoties to izjū-
tās, tapuši dialogi. 

Ļoti interesanta aktivitāte 
bija darba „Velniņi” mini izrā-

de, kurā iesaistījāmies arī paši. 
Apskatījām dzīvojamo māju, 
kūti, pirtiņu, un pēc tam mūs 
cienāja ar siltu tēju. Vēlāk de-
vāmiess uz „Braku trasi”. Tra-
se bija interesanta, paredzēta 3 
grūtības pakāpēm ar dažādiem 
šķēršļiem. 

Sekoja Ērgļu vidusskolas un 
pilsētas apskate. Nolikām zie-
dus R.Blaumaņa atdusas vietā. 
Šajos kapos atrodas arī kompo-
nista Jurjānu Andreja vecāki un 
citi pazīstami cilvēki. Ekskur-
sija bija izdevusies, tāpēc pal-
dies ekskursijas vadītājiem un           
organizatoriem! 

Laura Ozerska,
7.a klases skolniece

21. APRĪLIS
ĶEgUMA SKOLĀ

Skaistums un sakārtotība nomierina, ie-
dvesmo un emocionāli bagātina.

Sakopt savu darba vietu un apkārtni 
mēs bērnus mācām gan ģimenēs, gan sko-
lā. Jauki, ja varam un spējam šos spēkus 
apvienot, un visi kopā – skolēni, vecāki 
un skolotāji – radīt tīru un skaistu vidi sev 
apkārt. Tas izdevās 21. aprīlī Lielās talkas 
laikā Ķeguma skolā.

Agri no rīta, kad vēl balti miglas vāli 
bija ieskāvuši visu apkārtni, šeit rosījās lie-
li un mazi talcinieki, kuri sakārtoja skolas 
pagrabu, iztīrīja grāvi aiz skolas, savāca 
skujas un uzraka esošās un jaunās puķu 
dobes. Lielākie devās gar Daugavu savākt 
atkritumus. Priecīgu prātu visiem radīja 
kopības sajūta, jo tēvi kopā ar dēliem raka 
zemi, mammas ar meitām purināja nezāles. 
Arī skolas direktors rosījās kopā ar visiem! 
Kā jauks talkas noslēgums bija puķu stā-
dīšana un zēnu gatavotā putnu būrīša pie-
likšana tuvējā skolas bērzā. Par atraitnīšu 
stādiem liels paldies Anastāsijas Postnovas 
māmiņai Kristīnei Kalniņai. Šis jaukais 
žests rosināja arī citu klašu skolēnus ziedot 
naudu puķu stādu iegādei, kurus pakāpe-
niski nopirksim un iestādīsim pie skolas, 
lai mums būtu skaistākā skola pasaulē!

Ar vārdiem grūti darba tikumu iemācīt, 
to var izdarīt tikai, kopā strādājot. Tāpēc 
mēs ļoti priecājamies par vecāku atbalstu 
šajā dienā! Liels, liels paldies par to!

Māra Andersone,
skolotāja

7 

2012. gada 25. maijs



KRĀSAInAIS
MĀCĪBU gADS 
ĶEgUMA SKOLĀ

Šajā mācību gadā Ķeguma komercno-
virziena vidusskolā skolēni radoši strādāju-
ši vizuālās mākslas un mājturības stundās, 
kā arī ārpusstundu nodarbībās. Skolēni 
veiksmīgi piedalījušies dažādos konkursos 
un izstādēs. 

Septembrī mēs zīmējām radošos darbus 
konkursam „Jūra nav līdz ceļiem”. 

Oktobrī piedalījāmies zīmējumu kon-
kursā „Es dzīvoju pie jūras”.

Novembrī katrā klasē tika zīmēti zīmē-
jumi, kuri piedalījās akcijā „Mans sveiciens 
Latvijas karavīriem Afganistānā”. 

Savukārt vecāku dienas ietvaros bija 
aplūkojama skolēnu radošo darbu izstāde 
„Gribu, protu un varu”. Šajā izstādē sumi-
nājām tās dalībniekus.

Janvārī sākām aktīvi gatavot darbus 
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas kon-
kursam „Toņi un pustoņi”. Izstāde bija ap-
skatāma Lielvārdes kultūras namā. Uz II 
kārtu tika izvirzīti Megijas Miķes (6.b), Di-
ānas Liepiņas (7.a) un Artūra Kovaļevska 
(8.b) darbi. Šie skolēni piedalījās izstādes 
atklāšanā Mālpilī. Savukārt Diānas Lie-
piņas darbs „Komponists” ceļos tālāk  uz 
Mazsalacu. 

Skolēnu darbiņi ir bijuši skatāmi mūsu 
skolas izstādēs. Šobrīd ir aplūkojama izstā-
de Ķeguma pilsētas bibliotēkā.

22. martā skolā notika vizuālās māks-
las olimpiāde. Šī gada olimpiādes tēma 
bija „Tautasdziesmas ilustrācija”. Skolēni 
uzzīmēja brīnišķīgus darbus. Šie darbi šo-
brīd apskatāmi Tomes tautas namā. Starp-
novadu olimpiādē Ikšķilē ieguvām 1. vie-
tu - Sanija Rubene (6.a), 2. vietu – Santa 
Ozerska (5.), 3. vietu – Rainers Elija Zaķis 
(7.b). Olimpiādes darbi šobrīd ir apskatāmi 
Lielvārdes kultūras namā.

Tikpat radoši esam strādājuši mājtu-
rības un tehnoloģiju stundās. Tāpēc olim-
piādē Lielvārdē ieguvām 1. vietu – Austra 
Granta (9. kl.) un 2. vietu – Samanta Pļa-
viņa (6.b). Piedalījāmies radošajā izstādē 
Lielvārdes Edgara Kauliņa vidusskolā. Pa-
teicību saņēma 8. klašu meitenes par austa-
jiem darbiem.

Skolas kokapstrādes kabinetā ceturtdie-
nās pēc stundām zēni un meitenes aktīvi 
darbojas skolotāja Kaspara Trenča vadībā. 
Šeit top ļoti interesanti un radoši darbiņi.

Milzīgs prieks skolēniem ir bijis piekt-
dienu pēcpusdienās, kad viņi no sirds varē-
ja darboties ar mālu. Māla darbiņus esam 
dāvinājuši sev un citiem, šobrīd daļa no 
tiem aplūkojami izstādē Lielvārdes kultū-
ras namā. 

Gribu teikt lielu paldies visiem radoša-
jiem un strādātgribošajiem skolēniem, viņu 
vecākiem un saviem kolēģiem par atbalstu!

Aina Zagorska,
Vizuālās mākslas skolotāja

Koristu un dejotāju triumfs
11. aprīlī uz Koru skati Ogrē devās 

meitenes un zēni no daudzām skolām. Vi-
ņiem visiem patīk dziedāt, un viņi to dara 
ar prieku. Parādīt savu sniegumu aizbrauca 
arī mūsu pilsētas skolas kori: 2. – 4. klašu 
koris (vadītāja Marija Sprukule), 5. – 9. kla-
šu koris (vadītāja Linda Ivanova) un jauktais 
vidusskolas koris, kuru vada Maira Līduma. 
Ka jau parasti, valdīja patīkams satraukums, 
vai tērpi ir kārtībā, vai lentīte matos turēsies, 
vai saktiņa piesprausta labi ...

Kad visi bija saposti un dziesmas izmē-
ģinātas, tad kori katrs savā laikā devās pa-
rādīt žūrijai un klausītājiem, ka viņi grib un 
prot dziedāt ar prieku un smaidu, ar domām 
un jūtām. Klausītāji bija ļoti saviļņoti 5. – 9. 
klašu kora izpildītā skaņdarba „ Ave, Mari-
ja” laikā.

Cik spēcīgi un daudzbalsīgi skanēja vi-
dusskolas koris, kur dzied tikai 17 jaunieši! 
Jauki, smaidīgi, ar skaistām balsīm, latvie-
šu tautas tērpos viņi parādīja to, ka mūsu 
dziedošajai tautai ir nākotne un tā ir tikpat 
skaista un skanīga kā Ķeguma skolas dzie-
dātāji. Pēc labi paveikta pamatīga darba arī 
rezultāti ir iepriecinoši: visi trīs kori ieguva 
1. pakāpes diplomus!

Jauktajam korim tā bija ceļazīme uz 
Valmieru, kur dziedāja labākie Vidzemes re-
ģiona kori. 19. aprīlis nebija korim labākais 
laiks, jo stiprākās balsis bija aizsmakušas, 

bet cīņas spars bija stiprāks par slimībām, 
un koris aizbrauca ar to sastāvu, kāds bija. 
Atbalstīt dziedātājus devās arī skolas direk-
tors E. Viņķis un skolotāja I.Kovaļčuka, kas 
palīdzēja saģērbt un sakārtot māksliniekus.

Skolotājām Lindai Ivanovai un Mairai 
Līdumai izdevies šajā mācību gadā izveidot 
stipru, draudzīgu, izpalīdzīgu un atbildīgu 
kolektīvu, uz kuru var paļauties. To aplie-
cināja arī uzstāšanas Valmieras ģimnāzijā. 
Nezināmā zālē, kurā nebija izmēģināta ne-
viena dziesma, nepilnā sastāvā nopietnas 
žūrijas priekšā viņi bija kopā – skolotāja un 
koristi, un viņu kopīgais sniegums bija lie-
lisks, jo korim atkal piešķirts 1. pakāpes dip-
loms. Tas ļaus viņiem braukt uz skaistajiem 
sadziedāšanas svētkiem Saldū 19. maijā. 
Paldies mūzikas skolotājām, kas ar mīles-
tību un pašaizliedzību paveikušas ļoti lielu 
un skaistu darbu, tāpat arī koncertmeistarei 
Dacei Lauriņai!

Neatpaliek no dziedātājiem arī 2. klašu 
dejotāji, kuri skatē novērtēti ar 1.pakāpes 
diplomu. Liels paldies klašu audzinātājām 
Mārai Andersonei un Dzintrai Kļavai, kā 
arī vecākiem, kas ar savu klātbūtni atbalstīja 
dejotājus. Bet vislielākais paldies skolotājai 
Evitai Taburei, kas ļoti īsā laikā spējusi pa-
veikt tik daudz un ar ļoti labu kvalitāti. Tā 
turpināt!

Kopā ar koriem ceļoja Ināra Kovaļčuka

CEPU, CEPU KUKULĪTI

Maize ir enerģijas devēja. Mēs savu ik-
dienu bez tās nevaram iedomāties.

Maija sākumā pie mums skolā viesojās 
ciemiņi, kuru produkciju lietojam ikdienā 
– Fazer Latvija pārstāvji – speciāliste Māra 
un „MAIZES ŠĶĒLĪTE”. Savā prezentāci-
jā „MAIZES ŠĶĒLĪTE” uzsvēra, ka tāpat 
kā jebkuram cilvēkam, arī uzņēmumam 
ir savas vērtības. Fazer Latvija vērtības 
ir cilvēki, kas ikdienā lieto uzņēmuma 
produkciju un produktu izcilā  kvalitāte.

Lekcija par uzturu bija ļoti jautra, atrak-
tīva, interesanta. Stāstītājs uzskatāmi parā-
dīja, cik ātri pazūd kalorijas, kuras uzņem 
cilvēks ar saldumiem. Viņš vēlreiz skolē-
niem atgādināja, cik svarīgi ir ēst brokastis. 
Īpašu uzmanību pievērsa dažādām graudu 
biezputrām, kā vienam no veselīgākajiem 
ēdieniem. Lektoru iepriecināja skolēnu la-

bās zināšanas par uzturu, tikai pēc pacelto 
roku daudzuma varēja konstatēt, ka apmē-
ram piektā daļa skolēnu nebija brokastoju-
ši. Tas nozīmē, ka skolēni zina veselīga uz-
tura piramīdu, bet to pielietojums ikdienā 
nesakrīt ar teoriju. Skolēni apsolījās „MAI-
ZES ŠĶĒLĪTEI” domāt par savu zināšanu 
pielietošanu praksē. Tikšanās beigās skolē-
ni saņēma garšīgo Fazer Latvija produkci-
ju – sēklu maizīti, kuru daudzi skolēni ātri 
vien apēda. Skolai tika uzdāvinātas grāma-
tas par maizi un veselīga uztura piramīdas 
plakāti.

Gan skolēnu, gan skolotāju vārdā vēlos 
pateikties par jauko nodarbību Fazer Latvi-
ja lektoriem!

Edīte Dārzniece,
sākumskolas skolotāja
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KOMERCSKOLU SALIDOJUMS
Dzīvē ļoti svarīgi ir tikties ar līdzīgi 

jūtošiem un domājošiem cilvēkiem, tā-
pēc 20.aprīlī Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas skolēni un skolotāji devās uz 
ikgadējo komercskolu salidojumu, kurš 
šogad norisinājās jau četrpadsmito reizi.

Saldus 2. vidusskola – šī gada sali-
dojuma organizētāji – mūs uzņēma ļoti 
viesmīlīgi. Pēc nelielas atpūtas no tālā 
ceļa visi devāmies ekskursijā uz kon-
fekšu „Gotiņa” ražotni Saldus pārtikas 
kombinātā, jauniešu iniciatīvas centru 
„Šķūnis” un Sv. Pētera un Pāvila Romas 
katoļu baznīcu.

Konfekšu ražotnē iepazināmies ar ļoti 
gardo, saldo un unikālo sortimenta piedā-
vājumu. Pēc degustācijām tikai retais no 
mums spēja apēst vēl kādu saldumiņu.

Ierodoties jauniešu centra „Šķūnis” 
telpās, daudziem no dalībniekiem radās 
diezgan interesanta sajūtu, jo atmosfēra, 
kas valdīja tur, nav sastopama visai bie-
ži. Tā bija brīva un nepiespiesta. Ikdie-
nā katrs jaunietis „Šķūnī” var izpausties 
sev tīkamās nodarbēs. Arī mēs tikām ie-
saistīti dažādās aktivitātēs, kas veicināja 
salidojuma dalībnieku sadarbošanos un 
draudzību. Jauniešu centra apmeklējums 
bija tik iedvesmojošs, ka tagad mēs paši 
esam pārpilni idejām par šāda centra vei-
došanu Ķegumā.

Kā pēdējais apskates objekts bija            
Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznī-
ca. Tajā mūsu gids izstāstīja par dažādām 

aktualitātēm katoļu ticībā un ar tām sais-
tītiem notikumiem.

Pēc atgriešanās skolā un atpūtas bija 
iepazīšanās ar pašu Saldus 2. vidussko-
lu, tāpēc notika atraktīva orientēšanās 
spēle pa skolu, kuras laikā katras skolas 
komandas uzdevums bija atrast noteiktu 
informāciju. Tas bija aizraujoši, jo viss 
izdomāts interesantāk nekā citos līdzīgos 
pasākumos.

Vakarpusē, pasākuma noslēguma 
daļā, katra skola rādīja savu sveicienu 
salidojuma dalībniekiem. Brīnumainā 
kārtā Saldus un Ķeguma skolu sveicienu 
dziesma bija vienāda – „Aprīļa pilieni”. 
Pēc 2. vidusskolas direktores teiktā, tas 
esot tāpēc, ka Ķegums un Saldus ir uz 
„viena viļņa”.

Neizpalikām arī bez erudītu konkur-
sa, kurā piedalījās visu dalībnieku jauktās 
komandas. Konkursa jautājumi bija sais-
tīti ar komerczināšanām, kuras pārbaudī-
ja gan skolēnu, gan skolotāju atjautību.

Salidojums beidzās ar saviesīgām 
aktivitātēm un dejām līdz pusnaktij. Tas 
ļāva justies dalībniekiem daudz brīvāk 
un iepazīties nepiespiestā vidē. Ap div-
padsmitiem notika sirsnīga un draudzīga 
došanās ceļā uz mājām. Dalībnieki, pilni 
ar pozitīvām emocijām un sajūsmu, ir 
gatavi sagaidīt jau piecpadsmito komerc-
skolu salidojumu Kuldīgā. 

Lelde Kuldo,
11.b klases skolniece

Svešvalodu teātra festivāls
Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā

26. aprīlī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas aktu zālē no-
tika svešvalodu teātra festivāls, kas apvienoja skolēnus, kuriem 
patīk spēlēt teātri un apgūt svešvalodas. Festivāla dalībnieki prie-
cēja skatītājus ar jautriem un atraktīviem priekšnesumiem angļu, 
vācu un krievu valodās.

Pirmie uzstājās 3. klases skolēni, kas kopā ar skolotāju Ilzi 
Krastiņu angļu valodā bija sagatavojuši priekšnesumu „Mūsu zoo-
dārzs”. Šajā priekšnesumā piedalījās tīģerēns, zilonēns, ķengurēns 
un pingvīns kopā ar dzīvnieku kopēju Salliju un draugiem, kas 
dziedāja dziesmas, skandēja dzejolīšus un pat dejoja. 6.a klases 
skolēni kopā ar skolotāju Vitu Livdāni krievu valodā bija iestudē-
juši divus asprātīgus uzvedumus par viltīgo lapsu un gudro zīmuli. 
Tad uz skatuves kāpa 7. komercprogrammas klase ar krāšņiem tēr-
piem un skaistām dekorācijām, kuros skatītāji atpazina Simpsonu 
ģimeni un juta līdzi dabas aizsardzības problēmām, kas izskanēja 
uz skatuves angļu valodā. Arī šos skolēnus priekšnesumam saga-
tavoja Ilze Krastiņa. Viegls un ar humoru bagāts bija 8.c klases 
un skolotājas Ināras Kovaļčukas sagatavotais priekšnesums krievu 
valodā par to, cik daudz mūsu dzīvē nozīmē telefons. Vidusskolu 
festivālā pārstāvēja 10. klases skolēni ar uzvedumu vācu valodā. 
Priekšnesumā skolēni darbojās kopā ar skolotāju Grinetu Kimmeli 
un rādīja vācu valodas paraugstundu. Tad atkal uz skatuves bija 
8.c klase, bet šoreiz ar pašu asprātīgi iztulkotu lugas „Sprīdītis” 
fragmentu angļu valodā. Šos skolēnus uzvedumam sagatavoja 

skolotāja Dzintra Germa – Lemese.
Pasākuma noslēgumā tika parādīti vidusskolēnu nofilmētās 

izrādes „Nekā personīga” fragmenti, kas veidoti „Comenius” pro-
jekta ietvaros un pilnībā tiks izrādīti Varšavā. Festivāla atmosfēra 
bija draudzīga, sirsnīga un jauka, katrs dalībnieks varēja nogaršot 
arī gardo kliņģeri.

Paldies visiem dalībniekiem, kas spēlēja uz skatuves, un arī 
skolotājām Ilzei Krastiņai, Vitai Livdānei, Dzintrai Germai – Le-
mesei, Grinetai Kimmelei, Inārai Kovaļčukai un Sandrai Bērziņai, 
kas palīdzēja šiem daudzvalodīgajiem svētkiem notikt. Tradīciju 
turpināsim arī nākamajā mācību gadā.

Ināra Kovaļčuka, Grineta Kimmele

Ķeguma Mini Mis
un

Misters 2012
Jau trešo gadu pēc kārtas Ķeguma komerc-

novirziena vidusskolā notiek Skolēnu padomes 
rīkotais talantu konkurss 5.-8. klašu skolēniem 
par titula „Mini Mis un Misters” iegūšanu.

 Šoreiz dalībniekiem nācās rādīt savus paš-
gatavotos tērpus, atjautību, fizisko rūdījumu, 
kā arī savu spožo talantu, ko vērtēja žūrija, 
kurā darbojās sociālā pedagoģe Linda Marku-
sa – Ciematniece, skolotāja Silvija Čevere un 
skolas absolvente Dace Pavlovska. Novērtē-
jot individuāli spilgtāk izteiktos talantus, žū-
rija katram dalībniekam piešķīra īpašu titulu: 
„Mis Talants” - Daniela Dišereite, „Misters Ta-
lants” – Reinis Švagris, „Mis Atjautīgā”- Kris-
tiāna Caune, “Misters Atjautīgais”- Niks 
Vismanis, „Mis Atraktīvā”- Astra Strance, 
„Misters Atraktīvais”- Didzis Grieznis, „Mis 
Elegance”- Karīna Atare, „Misters Elegan-
tais”- Rainers Elija Zaķis. Bet galveno titulu 
“Mini Mis un Misters 2012” ieguva Kristiāna 
Caune un Rainers Zaķis. 

Balvās visi konkursanti saņēma “Estrellas” 
sponsorētās čipšu pakas, dzirkstošo dzērienu 
“Mežezers”, skaistas krūzītes un brīvu ieeju 
diskotēkā, kas tika rīkota uzreiz pēc konkursa.

Visi, kuri nenobijās un uzdrīkstējās būt at-
raktīvi un parādīt sevi, tika novērtēti un saņēma 
gandarījumu par paveikto.

Karolīna Matrosova,
10. klases skolniece
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STARPnOVADU SKOLēnU SPORTA SPēLES
Novadu sporta spēlēs teicami startē Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolas komandas. Aprīļa beigās Ogres sporta hallē norisinājās 
tenisa sacensības, kur jauniešu komanda izcīnīja 2. vietu, zaudējot 
tikai Ogres tehniskajai ģimnāzijai. Komandā spēlēja L.Pļavniece, 
K.Matrosova, K.Kampāns un R.Strauss. Individuālās sacensībās    
2. vietu izcīnīja L.Pļavniece, 3. – K.Matrosova, zēniem veiksmīgā-
kais bija K.Kampāns, kurš izcīnīja 4. vietu. 

25.aprīlī Ogres Zilajos kalnos norisinājās skolēnu sacensības 
pavasara krosā, kur piedalījās 20 skolas ar vairāk nekā 500 jaunie-
šiem. Apsveicams starts vidusskolas jauniešiem, kuri ar 33 punk-
tiem izcīnīja 2.vietu, paliekot aiz ļoti spēcīgās Ogres ģimnāzijas ko-
mandas. Komandā: I.Sirmais, K.Matrosova, L.Bērziņa un I.Lauss. 
Individuāli labākais bija I.Sirmais (3.vieta) un K. Matrosova (4.vie-
ta). „C” grupā skolai kopvērtējumā 4.vieta, bet „D” grupai – piektā 
vieta. Labākā bija L.Laučuna (2.vieta), Ē.Apine (5.vieta).

Atjaunotajā un modernajā Madlienas novada stadionā norisinā-
jās starpnovadu sacensības vieglatlētikā, kur piedalījās visi spēcīgā-
kie jaunieši pat ar starptautisko sacensību pieredzi. Ko tu spēcīgiem 
padarīsi? Ķeguma skolas 10.-12. klašu jaunieši padarīja savu dar-
biņu godam, kaut arī iegūtās vietas nav tikai labas, tomēr visvai-

rāk priecē augstvērtīgi rezultāti: Reinis Stīpiņš – uzvara tāllēkšanā 
(6.18.m.), augstlēkšanā (1.80.m.), Arnolds Eida – pirmais 400 met-
ru skrējienā. Pārliecinošu pirmo vietu izcīnīja Ivars Sirmais, atstājot 
savu konkurentu vairāk nekā 70 metrus aiz sevis. Mārtiņš Tīdema-
nis izcīnīja otro vietu tāllēkšanā (5.90.m.) un trešo 100 metru skrē-
jienā (11.6.s.), Karolīna  Matrosova – otrā  400 metru skrējienā.

Ogrē norisinājās pusfināla cīņas ZZ čempionātā, un kā saka 
„tas ir sports”, nepaveicās 10. klasei, kura 2010.gadā ieguva 2.vietu 
valstī, šoreiz pietrūka tikai mazumiņš līdz iekļūšanai valsts finālā, 
iegūta 5.vieta (finālā iekļuva pirmie četri). Neskatoties uz to, tas 
tomēr ir ļoti liels gandarījums, jo šogad piedalījās lielāks audzēkņu 
skaits nekā skolēnu dziesmu svētkos, kaut gan daudzu skolu admi-
nistrācijas tonevēlas atzīt.

Mācību gads tuvojas beigām, vēl tiek plānotas divas nozīmīgas 
sacensības – olimpiskā diena Ogrē un Zemessardzes 54. Inženier-
tehniskā bataljona kopā ar Vidzemes centra rīkotās sacensības divas 
dienas Lēdmanes mežos skolu komandām, kas ne tikai ir psiholo-
ģisks un fizisks pārbaudījums jauniešiem, bet arī viņu attieksme 
pret valsti un tās būtību.

Artūrs Ābols, sporta skolotājs

ES atbalsts
28. maijā sākas projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku atbalsta 

dienestā pasākumos:
•	 “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”;
•	 “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”;
•	 “Lauku saimniecību modernizācija”;
•	 “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”;

Joprojām turpinās projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā:
•	 „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”;

Mājražotājiem un pārtikas amatniekiem
Adresē www.laukutikls.lv sadaļā Bibliotēka – Lauku mājamatnieku 

uzņēmējdarbība Latvijā ir atrodama konspektīva rokasgrāmata Labas 
prakses vadlīnijas pārtikas amatniecībā ar normatīvu un prasību 
izskaidrošanu, kas jāievēro pārtikas mājražotājiem.

Mācību prakses iespējas jauniešiem lauksaimniecībā 
Agroverde Baltics jauniešiem piedāvā mācību prakses 

lauksaimniecībā Eiropā, Skandināvijā, ASV un Austrālijā. Sīkāka 
informācija pa tālr. 67372187 vai www.agroverdebaltics.lv. 

Jaunie noteikumi koku ciršanai ārpus meža
Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi noteikumus Noteikumi 

par koku ciršanu ārpus meža, ko 2. maijā apstiprināja valdība. 
Noteikumi paredz, ka kokus ārpus meža zemes īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs cērt pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, 
kad koku ciršanai ārpus meža nepieciešama atļauja. Salīdzinot ar 
līdz šim spēkā esošo redakciju, ir vairākas teritorijas, kur atļauja 
vairs nav nepieciešama (piemēram, dabiskas izcelsmes koku rindas 
u.c.), bet ir iekļauts arī jauns, līdz šim nebijis nosacījums, ka koku 
ciršanai ir nepieciešama pašvaldības atļauja, ja koks ir sasniedzis 
caurmēru 60 % apmērā no īpaši aizsargājama koka caurmēra. 
Atļauju koku ciršanai ārpus meža turpmāk izsniegs tikai pašvaldība, 
izņemot aizsargājama koka nociršanai, kad atļauju izsniegs Dabas 
aizsardzības pārvalde. Ja nepieciešams nocirst kokus būvniecības 
laikā, tad būvatļauja ir uzskatāma arī par koku ciršanas atļauju. 
Tas gan neatbrīvo zemes īpašnieku no zaudējumu atlīdzināšanas, 
ja koku ciršana paredzēta pilsētā vai ciemā. Noteikumi paredzot, 
ka vietējā pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem var konkrētāk 
noteikt koku ciršanas kārtību. 

T. Vaļevko, novada lauku attīstības speciālists 

Jaunie aktieri dzimst skolas solā
Ilgus jo ilgus gadus skolā norisinās izteiksmīgās runas konkurss 

„Zvirbulis”, kurā dažādu vecumu skolēni parāda savas spējas dze-
joļa un prozas fragmenta runāšanā. Labākie skolā tiek izvirzīti uz 
līdzīgu konkursu novadā. Starpnovadu konkursā uzvarēt nav viegli, 
jo konkurence liela, bet vērtētāji jau ir ļoti kompetenta žūrija ar pro-
fesionāla aktiera un režisora piedalīšanos.

Mums paveicās. 11. klases skolnieks Pēteris Jēkabsons ir Dieva 
dots talants ar milzīgām darba spējām un vēlmi attīstīt spējas līdz 
dārgakmens slīpējumam. Pēteris ieguva ne tikai 1. vietu skolas kon-
kursā, bet uzvarēja arī starpnovadu skatē, izcīnot iespēju piedalīties 
Pierīgas reģiona izteiksmīgās runas skatē Jūrmalā, kur savas dotī-
bas apliecināja 31 dalībnieks no 23 izglītības iestādēm. Žūrijā bija 
Latvijas Nacionālā teātra zežisors un aktieris Jānis Kaijaks, VISC 
vecākā referente Dace Jurka, režisore un skatuves runas pedagoģe 
Dace Liepeniece. Kompetentās žūrijas vērtējumā Pētera sniegums 
pārsteidza ar savu augsto meistarību un izjusto patriotisko skatīju-
mu, jo viņš bija izvēlējies runāt Aleksandra Čaka un Dzintara Sodu-
ma tekstus. Jaunietis ieguva valsts mērogā 3. vietu un ir uzaicināts 
uzstāties ar savu priekšnesumu 22. maijā uz Nacionālā teātra skatu-
ves, kur notiks Skolu jaunatnes Izteiksmīgās runas svētki. Protams, 

gandarījums ir liels, jo varējām konkurēt ar profesionālu režisoru 
sagatavotiem audzēkņiem, kā arī gūt jaunus iespaidus, ieklausoties 
citu runātāju veikumā.

Diena bija jauka un piepildīta, jo dalībniekiem par brīvu bija 
iespēja aplūkot ar modernajām tehnoloģijām aprīkoto Jūrmalas pil-
sētas muzeju, kā arī žūrija neskopojās ar uzslavām un konstruktī-
viem ieteikumiem turpmākajam darbam. Skaidrs ir viens – Pēterim 
ir nepieciešamais talants aktiermeistarības attīstīšanai nākotnē.

Tomēr mūsu skolā ir daudz jauku un ar aktiera dzirksti apveltītu 
skolēnu. To apliecina sniegums Starpnovadu teātru skatē un iegū-
tā 2. vieta. Bijām sagatavojuši iestudējumu „Akmens mistērija” ar 
V.Plūdoņa un V.Podkalnes tekstiem. Tikām uzaicināti ar to piedalī-
ties 4. maija svētku pasākumā Ogres kultūras centrā. Publikai mūsu 
5. - 9. klašu kora un 10. - 11. klases teātra kopas priekšnesumi ļoti 
patika, jo daudziem bija acīs asaras un izskanēja apgalvojums, cik 
žēl, ka lielās pilsētas skolās tādu patriotismu vairs nesadzird.

Katra šāda pieredze un sasniegums silda sirdi un iedvesmo atkal 
jauniem darbiem.

Sandra Bērziņa,
dramatiskā kolektīva vadītāja
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POLICIJAS ZIņAS
03.04.2012. piektdienā zēnu draiskulības Birzgales pamatskolā 

ieguva pavisam negaidītu pavērsienu. 1997.gadā dzimušam zēnam 
konflikta laikā skolas biedrs iedūra ar adatu. Cietušo zēnu  ar durtu 
brūci augštilbā nogādāja Ogres slimnīcā, lai izņemtu cietušajam ie-
durto adatu. Neiztika bez ķirurģiskas iejaukšanās, jo adata bija nolū-
zusi. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres policijas iecirkņa 
Kriminālpolicijas nodaļas priekšniece Inga Meikšāne informē, ka par 
notikušo uzsākts kriminālprocess. 

03.04.2012. Ķegumā no saimniecības ēkas nozagti dažādi instru-
menti, kā arī benzīna krūmgriezis un motorzāģis.

04.04.2012. Ķeguma novada pašvaldības policijas darbinieki Rem-
bates pagastā aizturēja trīs vīriešus, kuri bija iekļuvuši svešā īpašumā, 
tādejādi pārkāpjot krimināllikuma 143.pantu par personas dzīvokļa 
neaizskaramību. Kas zina, vai tikai vien ar dzīvokļa neaizskaramības 
pārkāpšanu būtu beidzies minētais notikums, ja vien pašvaldības po-
licijas darbiniekiem nebūtu izdevies vīriešus aizturēt. Uz notikuma 
vietu tika izsaukta valsts policijas operatīvā grupa, kas vīriešus nogā-
dāja VP Ogres iecirknī personības un apstākļu noskaidrošanai.

12.04.2012. Pašvaldības policijas darbiniekiem Rembates pagas-
tā nācās tvarstīt izbēgušos teļus, kuri pēc satiksmes negadījuma bija 

iebēguši mežā, par laimi izbiedētos mājlopus izdevās notvert un at-
griezt īpašniekam.

18.04.2012. kārtējo reizi Ķeguma novada pašvaldības policijas dar-
binieki Rembatē aizturēja kādu vīrieti, kurš bija iegādājies nelegālas 
izcelsmes alkoholisko dzērienu, jeb tautā saukto „krutku”, persona 
tika aizturēta un nogādāta Rembates pagasta ēkas telpās, kur tika iz-
ņemts „točkā” iegādātais alkohols, no personas pieņemts paskaidro-
jums un uzsākta administratīvā lietvedība.

Rembates pagastā, mēģinot notvert uz auto jumta patvērušos kaķi, 
kāds suns nodarījis pamatīgus postījumus automašīnai “LAND CRU-
ISER”. Suns saskrāpējis 1982.gadā dzimušajam rīdziniekam piede-
rošās automašīnas motora pārsegu, atdures stieni un abus priekšējos 
spārnus.

23.04.2012 pulksten 4.30 Tomes pagastā 80 kvadrātmetru platībā 
dega vienstāva koka mājas jumta konstrukcija, sienas un sadzīves 
mantas. Par laimi, cietušo nav. Uzsākts kriminālprocess. 

24.04.2012. saņemts izsaukums uz Birzgales pagastu, kur jaunieši 
daudzdzīvokļu mājas galā spēlē bumbu, sitot to pret mājas sienu un 
traucējot iedzīvotājiem mieru. Pašvaldības policijas darbinieki no-
skaidroja vainīgos jauniešus, tika veiktas pārrunas ar viņiem un iz-
teikts brīdinājums par sabiedriskā miera traucēšanu.

28.04.2012. konstatēts, ka Birzgales pagastā no kādas automašīnas, 
izsitot durvju loga stiklu, nozagtas dažādas mantas.

galda spēles Ogrē

Ogres sporta centra hallē 6. maijā norisinājās pirmais Ogres 
novada atklātais čempionāts galda spēļu trīscīņā. Kopskaitā deviņ-
padsmit sacensību dalībnieki sacentās sešu stundu garumā  galda 
tenisā , novusā un dambretē. Dāmām uzņēmība piedalīties izrādī-
jās tikai divām – Ruta Auziņa no Rembates spēja tomēr uzvarēt 

savu gados daudz jaunāko konkurenti ogrēnieti Andru Maļinovs-
ku. Vīru konkurencē arī dominēja pieredzējušie spēlētāji, atstājot 
aiz sevis junioru pārstāvi Raivi Ozoliņu.

1. vieta – Ilmāram Visockim (Līvāni) centrā; 
2. vieta – Jurim Pūpolam (Ķegums) pa kreisi;

3. vieta – Jurim Firstam (Ķekava) pa labi.
Edgars Siliņš,

sacensību galvenais tiesnesis

VĪRIEŠI galda teniss novuss Dambrete Punkti kopā Vieta
ILMĀRS VISOCKIS 2-3v. / 16p 1-3v. / 17,3p 3-5v. / 14p. 47,3 1.
JURIS PŪPOLS 10-12v. / 7p 1-3v. / 17,3p 1-2v. / 18,5p 42,8 2.
JURIS FIRSTS 15-17v. / 2p 4-6v. / 13p 1-2v. / 18,5p 33,5 3.
RAIVIS OZOLIŅŠ 2-3v. / 16p 8-12v. / 8p 10-11v. / 7,5p 31,5 4.
RAIMONDS RASTJOGINS 18-19V. / 0p 1-3v. / 17,3p 3-5v. / 14p. 31,3 5.
ARTŪRS POKŠĀNS 4-6v. / 13p 8-12v. / 8p 6-9v. / 8,5p 29,5 6.
VACLAVS GRIŅEVIČS 7-9v. / 10p 13-17v. / 3p 3-5v. / 14p. 27 7.
VILNIS OSVALDS 13-14v. / 4,5p 7v. / 11p 6-9v. / 8,5p 24 8.
ĀRIJS IRBE 10-12v. / 7p 8-12v. / 8p 6-9v. / 8,5p 23,5 9.
JĀNIS SLĪPAIS 1v. / 20p 17-19v. / 0p 14-15v. / 3p 23 10.
ARNIS ŠIMENS 15-17v. / 2p 4-6v. / 13p 10-11v. / 7,5p 22,5 11.
ANDRIS SOSNARS 13-14p. / 4,5p 8-12v. / 8p 6-9v. / 8,5p 21 12.
MARIO KIRILKO 4-6v. / 13p 8-12v. / 8p nespēlē 21 13.
MĀRTIŅŠ JUŠKĀNS 4-6v. / 13p 13-17v. / 3p 16v. / 3p 19 14.
ANDRIS SPROĢIS 7-9v. / 10p 13-17v. / 3p 12-15v. / 5,5p 18,5 15.
DIDZIS KRASTIŅŠ 18-19V. / 0p 4-6v. / 13p 14-15v. / 3p 16 16.
AIVIS ROSTOKS 10-12v. / 7p 13-17v. / 3p nespēlē 10 17.

SIEVIETES      
RUTA AUZIŅA 2v. / 17p 1v. / 20p 1v. / 20p 57 1.
ANDRA MAĻINOVSKA 1v. / 20p 2v. / 17p 2v. / 17p 54 2.

Ogres novada 2012. gada atklātais čempionāts galda spēļu 3-cīņā
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2012.gada 18.aprīļa 
Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā nekusta-

mā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam pie-
derošo kustamo un nekustamo    īpašumu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 
6.aprīļa rīkojumu „Par darba dienas pārcel-
šanu 2012.gadā” pieņēma lēmumu par darba 
dienas pārcelšanu no pirmdienas, 2012.gada 
30.aprīļa, uz sestdienu 2012.gada 28.aprīli 
un noteica darba dienas ilgumu 2012.gada 
28.aprīlī kā pirmssvētku dienā, saīsinot to par 
divām stundām. 

Atbrīvoja Rinaldu Liepiņu no Ķeguma 
novada bāriņtiesas locekļa pienākumiem ar 
2012. gada 20. aprīli.

Piešķīra Ķeguma novada domes priekšsē-
dētājam Robertam Ozolam apmaksāta ikga-
dēja atvaļinājuma daļu – vienu kalendāro ne-
dēļu, no 2012. gada 10. maija līdz 17. maijam 
ieskaitot.

Pieņēma lēmumu par izmaiņām Ķeguma 
novada domes Administratīvās komisijas sa-
stāvā, iekļaujot tās sastāvā Sandru Biļinsku kā 
komisijas locekli ar 2012. gada 20. aprīli.

Pieņēma lēmumu par izmaiņām Ķeguma 
novada pašvaldības īpašumu privatizācijas 
komisijas sastāvā, izslēdzot Sandru Biļins-
ku no Ķeguma novada pašvaldības īpašumu 
privatizācijas komisijas sastāva ar 2012. gada 
20. aprīli.

Pieņēma lēmumu par izmaiņām Ķeguma 
novada pašvaldības Interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības programmas 
licencēšanas komisijas sastāvā, izslēdzot no 
tās sastāva Guntu Kozlovu un iekļaujot tajā 
Neldu Sniedzi kā komisijas locekli.

Pieņēma lēmumu par izmaiņām Ķeguma 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, At-
tīstības programmas un Teritorijas plānojuma 
dokumentu izstrādes Uzņēmējdarbības un 
ekonomikas attīstības tematiskās darba gru-
pas sastāvā, izslēdzot no tās sastāva Sandru 
Biļinsku.

Anulēja ziņas par 2 personu deklarēto 

dzīvesvietu Ķeguma novada pašvaldības          
īpašumā.

Nolēma slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 
par īres tiesībām uz dzīvokli Birzgales pagas-
tā, Ķeguma nov., nosakot īres maksas peļņas 
daļu 0,06 Ls/kv.m un pienākumu īrniekam 
papildus īres maksai maksāt likumā noteikto 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus. 

Ievēlēja Ķeguma novada Dzīvokļu jautā-
jumu komisijā Ķeguma novada domes darba 
aizsardzības speciālisti Lolitu Liepu.

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldības 
Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumu jau-
nā redakcijā. (Ar nolikumu var iepazīties mā-
jas lapā www.kegums.lv).

Apstiprināja 2011. gada Finanšu pārskatu. 
(Ar pārskatu var iepazīties Domes ēkā, Rem-
bates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta 
pārvaldē).

Anulēja ziņas 4 personām par deklarēto 
dzīvesvietu SIA „Ektornet Real Estate Lat-
via” īpašumā, kas atrodas Ķeguma novadā.

Pilnvaroja Ķeguma domes deputātu Pāvelu 
Kotānu pārstāvēt Ķeguma novada pašvaldību 
Latvijas Pašvaldību savienības 23. kongresā, 
kas notiks 2012. gada 18. maijā Preiļu novada 
kultūras centrā.

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par 
aktuālajiem veiktajiem un plānotajiem saim-
nieciskajiem darbiem novadā par periodu no 
2012. gada 4.aprīļa.

Iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības 
ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2012. 
gada vasaras periodā” iepirkumu komisija ir 
veikusi piedāvājumu vērtēšanu. Iepirkuma 
„Ķeguma pilsētas, Rembates un Tomes pa-
gastu neasfaltēto ceļu un ielu ikdienas uztu-
rēšanas darbi 2012.gada vasaras periodā” ir 
noteikts uzvarētājs – SIA „VIA Mežs”. Daļā 
„Ķeguma novada pašvaldības asfaltēto ceļu 
un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2012.gada 
vasaras periodā” – SIA „GLUDI LM”. Daļās 
„Birzgales pagasta neasfaltēto ceļu un ielu 
ikdienas uzturēšanas darbi 2012.gada vasa-
ras periodā” attiecīgi – SIA „Granīts-2” un 
R.Bindes z/s „Vecumnieki”.

Iepirkumā „Siltumtrases nomaiņa Ķeguma 
novada Birzgales pagastā” piedāvājumu ie-
sniegšanas termiņā 12.04.2012. tika saņemti 
piedāvājumi no pieciem pretendentiem. Iepir-
kumu komisija ir veikusi piedāvājumu vērtē-
šanu un piešķīrusi līguma slēgšanas tiesības 
SIA „Gasteks”.

SIA „MN Īpašumi” turpina darbus pie Ķe-
guma Tautas nama iekšējās rekonstrukcijas.

SIA „RRKP būve” turpina siltināšanas dar-
bus Birzgales iestādēs un Ķegumā domes ga-
rāžās un ambulancē.

SIA „Perfekt Būve” ir pabeigusi ĶKNV 
virtuves ventilācijas sistēmas sakārtošanu, 
nosiltinot gaisa ņemšanas šahtu, nomainot 
bojātos sistēmas elementus, tajā skaitā auto-
mātiku, atjaunojot ventilācijas izvadus virs 
ēkas jumta un arī sistēmu kopumā nedaudz 
pārbūvējot. 

5.aprīlī izsludināts iepirkums „Būvuzrau-
dzība objektā „Pašvaldības ceļa Lielvārde 
– Misiņi posma (18+00 līdz 25+50) rekons-
trukcija Ķeguma novadā””. Piedāvājumu ie-
sniegšanas termiņā 17.04.2012 ir saņemti divi 
piedāvājumi. Piedāvājumi tiek vērtēti.

Gatavojamies Lielajai Talkai, pieteikušies 
Ķegumam palīgā 20 – 30 talcinieki no Gaisa 
Spēkiem. Viņi tiks norīkoti talkot pie Dauga-
vas, labajā krastā no HES uz leju. Koordina-
tors ir Edgars Kozlovs. Maisus varēs saņemt 
pie garāžām gan talkas dienā, gan arī piekt-
dien.

Esam tikušies ar iedzīvotājiem 10. aprīlī 
Birzgalē un 17. aprīlī Rembatē. Iedzīvotāju 
interese bija vidēja. Galvenie problēmjautāju-
mi Birzgalē: Birzgales kapu nesakoptība, jau-
tājumi par apkuri Birzgalē, bērnu rotaļu lau-
kums bērnudārzā u.c. Rembatē: ļoti sliktais 
autoceļa stāvoklis, nesakoptie iekšpagalmi, 
interneta problēmas, sabiedriskā transporta 
problēmas. Rembatē pārrunājām arī ģerbo-
ņa idejas, iedzīvotāji atzina par labu, ja būtu 
ābeļziedi un/vai tilts pār Ogres upi. 24. aprīlī 
plānota šāda tikšanās ar Ķeguma iedzīvotā-
jiem un 10. maijā Tomē.

2012.gada 9.maijā
Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam Rembates pagastā, 
Ķeguma novadā, kura platība tiks precizēta 
pēc robežu uzmērīšanas. Apstiprināja Nosa-
cījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.

Ar 2012. gada 1. maiju izbeidza Zemes 
nomas līgumu par zemes gabala „Pašvaldī-
bas nomas zeme” nomu un pieņēma lēmumu 
slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas 
zeme”, Birzgales pagastā daļas   0,08 ha pla-
tībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa 
vajadzībām līdz 2012. gada 31. decembrim, 
ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 
termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmē-
rā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. 
Nomnieks papildus nomas maksai maksā ne-
kustamā īpašuma nodokli.

Anulēja ziņas par 1 personas deklarēto dzī-

vesvietu SIA „Hipotēku bankas nekustamā 
īpašuma aģentūra” valdījumā esošajā īpašu-
mā Birzgales pagastā. 

Apstiprināja nekustamā īpašuma Ķegumā 
precizēto zemes gabala platību – 18250 m2. 

Nolēma pagarināt 2008. gada 10. martā 
noslēgto Zemes nomas līgumu Rembates pa-
gastā līdz 2012. gada 31. decembrim, nosakot 
nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadas-
trālās vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma 
nodokli par zemi maksā nomnieks. 

Anulēja ziņas par 1 personas deklarēto dzī-
vesvietu nekustamajā īpašumā Ķegumā.

Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu no 2 fiziskām 
personām par nekustamo īpašumu Ķegumā, 
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzek-
ļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu. 

Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no juri-
diskas personas nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par 4 nekustamajiem īpašumiem Rem-
bates pagastā, piedziņu vēršot uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 
un nekustamo īpašumu. 

Pieņēma lēmumu segt ēdināšanas izmaksas 
visiem 2. – 6. klašu skolēniem visās Ķegu-
ma novada izglītības iestāžu ēdnīcās no 2012. 
gada 3. septembra līdz 2013. gada 31. Mai-
jam, kā arī segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma 
novada pirmskolas izglītības iestāžu audzēk-
ņiem (piecgadnieku un sešgadnieku apmā-
cība) no 2012. gada 3. septembra līdz 2013. 
gada 28. jūnijam.

Apstiprināja zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam Bekuciemā, Tomes 
pag., Ķeguma nov. Sadalīja nekustamo īpašu-
mu 2 venībās un piešķīra katrai vienībai adre-
si, nosakot lietošanas mērķi – individuālo dzī-
vojamo māju apbūve (kods 0601); bet otrai 
vienībai – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam Rembatē, pārdalot 
divus nekustamos īpašumus, noteica, ka pla-
tības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas. 
Apstiprināja Nosacījumus zemes ierīcības 
projekta izstrādei.

Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no juri-
diskas personas nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu Birzgalē, piedziņu vēršot uz parādnie-
ka naudas līdzekļiem un tam piederošo kusta-
mo un nekustamo īpašumu. 

Nolēma uzņemt vienu personu VPII „Gais-
miņa”.

 Piešķīra finansiālu atbalstu dalībai sa-
censībās „Skrien Latvija” un „Zelta keda”, 
saskaņā ar sacensību organizatoru piestādīta-
jiem rēķiniem. 

Ņemot vērā, ka biedrībai „Birzgales Attīstī-
bas Centrs” tika piešķirts sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss, nolēma izbeigt 2011. 
gada 21. jūlija Telpu nomas līgumu ar 2012. 
gada 1. maiju un slēgt Patapinājuma līgumu 
ar biedrību „Birzgales Attīstības Centrs par 
telpām Birzgales tautas nama ēkā II stāvā līdz 
2018. gada 31. decembrim, Birzgales jaunie-
šu kultūras centra izveidei un darbības nodro-
šināšanai. 

Piešķīra finansiālu atbalstu LVL 150,- 
(viens simts piecdesmit latu) apmērā SIA 
„DK Media” profesionālas filmas par Alsviķu 
profesionālo skolu uzņemšanai no pašval-
dības budžeta izglītības pārējie pakalpojumi 
līdzekļiem ar pārskaitījumu pēc piestādītā 
rēķina.

Nolēma pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka 
statusu uz dzīvojamo platību 5 personām. 

Nolēma izmaksāt 1 personai pabalstu ār-
kārtas situācijā medikamentu iegādei Ls 40 
(četrdesmit latu) apmērā no pašvaldības bu-
džeta sociālo pabalstu līdzekļiem.

Nolēma izmaksāt 2 personām pabalstu ār-
kārtas situācijā medicīnas pakalpojumu ap-
maksai Ls 80 (astoņdesmit latu) apmērā kat-
rai, 1 personai Ls 60 (sešdesmit latu) apmērā, 
1 personai Ls 50 (piecdesmit latu) apmērā un 
2 personām Ls 100 (viens simts latu) apmērā 
katrai no pašvaldības budžeta sociālo pabal-
stu līdzekļiem.

Piešķīra pabalstu 3 personām kurināmā ie-
gādei Ls 80,- (astoņdesmit latu) apmērā kat-

rai, no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu 
līdzekļiem, pabalstu izmaksājot sociālā darbi-
nieka un malkas pārdevēja klātbūtnē.

Nolēma izbeigt Zemes nomas līgumu un 
slēgt Zemes nomas līgumu par zemes gabala 
Ķegumā, 586 kv.m platībā, kas ir iepriekššejā 
zemes gabala daļa, nomu bez apbūves tiesī-
bām, ar mērķi – pagaidu lietošana sakņu dār-
za ierīkošanai, līdz 2012.gada 31.decembrim, 
ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 
termiņu, nosakot nomas maksu 1,5 % no ze-
mes gabala kadastrālās vērtības plus PVN /uz 
vienu gadu, ar tiesībām pagarināt zemes no-
mas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 
atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem. Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav 
iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks.

Pieņēma lēmumu par nodokļu parādu un 
nodokļu pārmaksu dzēšanu 7 juridiskām 
personām un nekustamā īpašuma nodokļa 
pārmaksu fiziskām personām par 24 nekusta-
majiem īpašumiem, kā arī nolēma dzēst noka-
vējuma naudu, kas izveidojusies līdz lēmuma 
spēkā stāšanās brīdim, un informāciju par 
nodokļu parādu dzēšanu publicēt laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis”.

Apstiprināja „Nolikumu par gadatirgu     
Ķegumā”.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.6 
„Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza 
vajadzībām”, uzdeva pašvaldības sekretārei 
triju dienā laikā pēc saistošo noteikumu pa-
rakstīšanas nodrošināt to nosūtīšanu rakstvei-
dā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai. Saistošie 
noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldī-
bām” 45.panta paredzētajā kārtībā.

Nolēma iznomāt uz vienu gadu rūpniecis-
kās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē 
pašpatēriņa zvejai ar vienu zivju murdu ar 
sētu līdz 30 m, nosakot zvejas tiesību nomas 
pamatmaksu LVL 7,- (septiņi lati).

Ar 2012. gada 1. aprīli izbeidza Zemes no-
mas līgumu par zemes gabala „Pašvaldības 
nomas zeme” nomu un nolēma slēgt Zemes 
nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā ze-
mes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, Birz-
gales pagastā daļas 0,05 ha platībā nomu bez 
apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām. 

Izbeidza 2011. gada 9. jūnija Telpu nomas 

līgumu ar 2012. gada 1. maiju.
Izbeidza Zemes nomas līgumu par zemes 

gabala Ķegumā, 527 kv.m platībā, nomu ar 
2012. gada 1. maiju.

Izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs 
informē par aktuālajiem veiktajiem un plāno-
tajiem saimnieciskajiem darbiem novadā par 
periodu no 2012.gada 18.aprīļa. 

• Notika Lielā talka, kurā varēja būt 
piedalījušies ap 300 iedzīvotāju un sa-
vākts ap 600 maisu dažādu atkritumu.
• Ir sagatavoti un noslēgti līgumi par 
pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturē-
šanu novada teritorijā 2012.gada vasaras 
periodā. Ir uzsākti arī ceļu un ielu uzturē-
šanas darbi.
• Iepirkumā „Siltumtrases nomai-
ņa Ķeguma novada Birzgales pagastā” 
iepirkumu komisija ir veikusi iesniegto 
piedāvājumu un papildus pieprasītās in-
formācijas vērtēšanu un noteikusi par uz-
varētāju SIA „Gasteks”.
• Iepirkumā „Būvuzraudzība objek-
tā „Pašvaldības ceļa Lielvārde – Misiņi 
posma (18+00 līdz 25+50) rekonstrukcija 
Ķeguma novadā” piedāvājumi ir izvērtēti. 
Par uzvarētāju ir noteikta AS „Ceļu Inže-
nieri”.
• 18.04.2012 izsludināts iepirkums 
„Ķeguma novada pašvaldības sociālās 
aprūpes centra renovācija, atbilstoši augs-
tām energoefektivitātes prasībām un iz-
mantojot videi draudzīgus būvniecības 
materiālus, projekta „Kompleksi risinā-
jumi siltumnīcas gāzu emisiju samazinā-
šanai Ķeguma novada pašvaldības ēkās” 
ietvaros”. Piedāvājumu iesniegšanas ter-
miņā 02.05.2012 saņemti 4 piedāvājumi.
• 28.04.2012 izsludināts iepirkums 
„Apmācību pakalpojumi Ķeguma nova-
da pašvaldības darbinieku kolektīvajām 
apmācībām ES struktūrfondu un citu ār-
valsts finanšu instrumentu projektu vadī-
šanā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
ir 11.05.2012.
• 07.05.2012 izsludināts atklātais 
konkurss „Ozolu ielas rekonstrukcija 
Ķegumā”. Piedāvājumu iesniegšanas         
termiņš ir 04.06.2012.

GfK Custom Research Baltic ir starptautisks GfK grupas uzņēmums, kura galvenās darbības sfēras ir tirgus un 
socioloģisko pētījuma veikšana (datu vākšana, apstrāde, analīze un konsultācijas) Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Piedāvātais amats: INTERVĒTĀJS/-A Rīgas reģionā
Mēs piedāvājam:
•  Samaksu atbilstoši padarītajam darbam
•  Iespēju apvienot darbu ar mācībām vai pamatdarbu
•  Nepieciešamās apmācības pienākumu veikšanai

darba pienākumi
•  Intervēšana (aptauju veikšana) respondentu dzīves vietā.
•  Darba laiks – vakaros, brīvdienās

Prasības kandidātiem:
•  Pieredze darbā ar cilvēkiem, labas komunikācijas prasmes
•  Spēja plānot savu laiku un augsta atbildības sajūta
•  Ļoti labas latviešu un krievu valodas zināšanas
•  Vismaz 5 gadu vispārējā darba pieredze
•  Iemaņas darbā ar datoru
•  Vēlama (bet ne obligāta) B kategorijas autovadītāja apliecība 
un personīgais auto, kuru var izmantot darba vajadzībām.

Gaidīsim Jūsu CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Intervētājs” uz e-pasta adresi info@gfk.lv
Papildu informācija pa telefonu  +371 67218603
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 „Pieslēdzies, Latvija!” aicina 
seniorus pieteikties bezmaksas 

datorapmācības kursiem
Kopš Lattelecom organizētā senioru apmācības projekta 
„Pieslēdzies, Latvija!” izsludināšanas šī gada aprīļa 
vidū, mēneša laikā trīs dienu bezmaksas kursiem ir 
pieteikušies jau 1000 seniori. Ikviens seniors apmācībām 
var pieteikties līdz pat oktobrim.
Maijā, paralēli skolotāju apmācībām darbam ar internetā bāzēto 
„Pieslēdzies, Latvija!” apmācību programmu un mācīšanas 
metodiku, pirmās senioru grupas atgriežas skolas solā. Projekts 
norisināsies visā Latvijā līdz pat rudenim, tāpēc apmācībām 
joprojām var pievienoties ikviens seniors. Pieteikties apmācībām var 
vairākos veidos: zvanot uz „Pieslēdzies, Latvija!” bezmaksas tālruni 
80000822, interesējoties savas pilsētas pensionāru biedrībās, kā arī 
atsaucoties uz pašu skolotāju publicēto kontaktinformāciju. 

„Vēlamies uzsvērt, ka nekas vēl nav nokavēts, un aicinām ikvienu 
senioru izmantot šo bezmaksas iespēju. Noteiktais mācību ilgums 
ir trīs dienas, bet skolotājs pats izveido sev un savām grupām 
piemērotāko mācību grafiku. Turklāt, ņemot vērā, ka ir vairāk nekā 
100 mācību vietas visā Latvijā, un projekts ilgs līdz rudenim, tad pat 
aizņemtākajiem būs iespējams atrast sev piemērotāko risinājumu,” 
skaidro Līga Bite, Lattelecom sabiedrisko attiecību projektu vadītāja.

Pagājušajā gadā vairāk nekā 1500 seniori apguva pirmās iemaņas 
darbam ar datoru un internetu. Šogad, pateicoties vairāk nekā 100 

skolotāju iesaistei Lattelecom organizētajās apmācībās „Pieslēdzies, 
Latvija!”, projekts notiks ar vēl plašāku vērienu – plānots ne tikai 
četrkāršot apmācāmo skaitu, bet arī paplašināt apmācāmo loku, 
bezmaksas datorapmācības piedāvājot cilvēkiem vecumā  pēc 
50 gadiem. Apmācības, tāpat kā pērn, tiks organizētas nelielās 
grupās – pa 14 dalībniekiem katrā grupā. To ilgums būs trīs dienas, 
apmācībām veltot četras mācību stundas (45 minūtes katra) ik dienu.

Tā kā šis gads visā Eiropā izsludināts par Aktīvās novecošanas 
un paaudžu solidaritātes gadu, tad sociāli nozīmīgais projekts 
„Pieslēdzies, Latvija!” norisinās arī ar LR Labklājības, Izglītības un 
zinātnes ministriju atbalstu, aicinot apmācībā iesaistīties skolas un 
to informātikas skolotājus. Skolotājam jāveic piecas senioru grupu 
datorapmācības, sniedzot gan teorētiskās, gan arī praktiskās 
iemaņas darbam ar datoru, atbilstoši Lattelecom izstrādātajai 
apmācību programmai. Pateicībā par skolotāju ieguldīto darbu, 
Lattelecom dāvinās jaudīgu portatīvo datoru.

Līga Bite
Lattelecom Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja 

Tālruņi: 670 55 740, 29109944
liga.bite@lattelecom.lv

www.lattelecom.lv
www.1188.lv

LĪDZJŪTĪBA
Aiz katra paliek dzīve 
Un pasacītais vārds, 

Bet atmiņas tik dārgas 
Sirds ilgi saglabās. 

Skumju brīdī esam kopā ar Mārīti Ki-
seļu un izsakām līdzjūtību tuviniekiem, 

mammu pavadot pēdējā gaitā. 

Ķeguma Tautas nama kolektīvs 

PATEICĪBA
Vīriešu florbola komanda „Lielvārde” 
izsaka pateicību Z/S Rubeņi īpašnie-
kam J.Skrīverim par sniegto palīdzību 
veiksmīgās sezonas noslēguma pa-
sākuma organizēšanā.

vasarsvĒTKu
dievKaLPoJuMi

Ķeguma ev. luteriskajā draudzē
27. maijā plkst. 9.00

Tomes ev. luteriskā baznīcā
27. maijā plkst.  14.00

Stādaudzētava “Zaķi” 
piedāvā stādus

meža atjaunošanai
dekoratīvos augus

• dzīvžogiem 
• apstādījumiem 
• kapu iekārtošanai 
• rožu stādus (izturīgas šķirnes) 
• ziemciešu stādus. 

Darba laiks:
P; O; T; C; P;  9-17

Sestdienās 9-14; Svētdienās SLĒGTS  
tālr. 29410163  Birzgales pag., “Zaķi” 

«Rembates Metāls» SIA
•	 PĒRKAM	nolietotus	transportlīdzekļus,	agregātus;	
• Autoevakuātora , kravas auto pakalpojumi;
• Konstrukciju, iekārtu demontāža, izvešana;
• Norakstām a/m CSDD

Atrodamies: Rembatē, bijušajās mehāniskās darbnīcās, Katlu ielā, „Viktors”

T. 29 320387, 650 55821; www.rembatesmetals.lv

LĪDZJŪTĪBA

Cik tukšs un kluss nu kaktiņs, māt,
Kurš varēs tavā vietā stāt,

Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt.

Ķeguma novada domes kolektīvs izsaka 
līdzjūtību Mārītei Kiseļai, māti mūžībā 

aizvadot.

Mūžībā aizgājuši
No atmiņām paliek tik starojums maigs,

Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,

Norims sāpe, rūpes un bēdas.

Ligita Stūre
11.02.1954. – 17.04.2012.

Visvaldis Ernests
05.06.1938. – 17.04.2012.

PRIVĀTSLUDInĀJUMI
Pārdod jauntrušus no 2.5 mēn. vecuma (gaļas 
šķirnes) Cena no 3.- Ls Tel. 22001236  Tomes pag.
Pārdodu medu, par cenu vienosimies.
T. 650 38 851 mob. 26182284
Pārdod puķu stādus. Tālr.: 29343993 vai 29474837
Meklēju auklīti - palīgu 4 gadus vecai meitenei 
Ķegumā. Darbs no 9 – 13 apmēram 3 x nedēļā. 
Auklītei jābūt aktīvai un atraktīvai, kura spēs mo-
tivēt bērnu darboties un kustēties. Vēlams ņemt 
savu bērniņu līdzi, ja tāds ir, kopā jautrāk.
Tālr. 26466289.
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Laikraksta nākamais numurs iznāks 22. jūnijā.

Publikācijas ar ilustratīvo materiālu lūdzam 
iesūtīt līdz 13. jūnijam uz jauno laikraksta 

e-pastu: keguma.avize@inbox.lv
“Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī tīmeklī

www.kegums.lv

Aicinām kopā Rembates skolas 140 gadu
jubilejas svinībās skolas absolventus,

skolotājus, esošos un bijušos darbiniekus,
lai atkal būtu kopā un atcerētos skolas

bagāto vēsturi!
Kopā sanāKšana

2012. gAdA 9. JūNiJā pLKSt. 18:00 
Rembates sKolā

Lūdzam pieteikt dalību skolas e-pastā: 
rembatespsk@inbox.lv vai pa tālr.: 65055534 (skola) 

Dalības maksa 3 lati

Tomes parkā  2. jūnijā

Bērnu svētki
 11.00 tiksimies ar Āfrikas pasaku varoņiem, 
spēlēsim spēles, apgleznosim sejiņas, mācīsimies 

afrikāņu dejas un vēl.....
13.00 tautas nama zālē varēs noskatīties Tomes 

t/n dramatiskā kolektīva  izrādi
„Zvaigznes bērns”

Pasākuma organizētāji: sieviešu  biedrība ĀBELE un 
Ķeguma novada dome

Ķeguma novada pensionāru biedrība
organizē 30. jūnijā ekskursiju uz ventspili

ZIEDU SVĒTKI VENTSPILĪ
(autobusa + gida pakalpojumi Ls 7)
Pieteikties un samaksāt pie Vijas Cepurītes 

20. jūnijā no plkst. 14.00-17.00 novada bibliotēkā.
Informācija pa tālr. 650 38854,  27728445

Līgosim Ķegumā
22.jūnijā   plkst.19:00

Ķegumā pie Tautas nama
Izrāde „Pārdotie svētki”

viesosies Lielvārdes tautas teātris

23. jūnijā  plkst. 22:00 - 4:00
Pļaviņā pie Ķeguma tautas nama

Līgosim kopā ar Ķeguma muzikantiem

26. maijā sakarā ar Ķeguma novada svētkiem no 8:30 – 9:30 
būs satiksmes ierobežojumi ceļa posmos – Skolas iela, sākot 

no Ķeguma prospekta līdz Ogres ielai, Ogres iela līdz
Ķeguma prospektam. Paldies par sapratni!

SATIKSMES IEROBEŽOJUMI

Lūgums palīdzēt
Laika posmā no 7. uz 8. maiju pie Staru ielas 12. mājas otrās trepju telpas 

tika izpostīti izrauti no zemes ogu krūmiņi un mazi ķiršu stādiņi. Kāds to izda-
rīja ļaunprātīgi. Ja esat redzējis to mirkli un cilvēku, kas to izdarīja, lūgums to 
paziņot  uz tālruņa numuru 29664218, vai uz e-pastu: vitauts34@inbox.lv vai 
anonīmi iemest zīmīti pastkastītē Staru ielā 12 dzīvoklis 16. Būšu pateicīgs, 
jo šis nav pirmais gadījums. Būsim saliedēti un cienīsim citus līdzcilvēkus un 
viņu padarītos darbiņus!

Ar cieņu, V.Burkēvics 

2.	jūnijā												PlKst.	11.00

toMes	sPoRtA	sPĒles
Programmā: 
• pludmales volejbols 5:5 (vismaz 1 dāma)
• futbols 6:6
• dārzabols
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