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Katru mirkli – lielu, mazu –
Ietin dzīves kamolā.

Tie, kad savu ceļu iesi,
Vērsies skaistā paklājā.

Sveicam novembra jubilārus!
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Esi sveicināts mazulīt!
Kā sveces liesmiņa logā

kā flautas dvēsele pirkstgalos dreb
kā elpa spogulis raso

es esmu starp sirdspukstiem diviem
tīmeklīts cerības nests 

(P. Stelps)

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie

Ivetai Alksnei – Butkus un Gatim Butkus piedzimusi meita Annija
Sanitai Ošiņai un Edmundam Čodoram piedzimis dēls Klāvs
Anetei Kalderauskai – Lizdikai un Jānim Lizdikam piedzimis

dēls Andrē Pauls
Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētie jaundzimušie
Natālijai Filipovai piedzimusi meita Sofija

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Laulības!
Lai dzīvē saules vienmēr gana,
Lai silti tad, kad vēji pāri iet,
Un lai no pirmās satikšanās 
Jums visu mūžu mīla zied.

Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza

Gunta Plūme un Artūrs Satkuns 
Elīza Kalniņa un Dāvis Justs 

Lāsma Žagata un Aigars Ribe

Sveicam!

Iedzīvotāju komunālo maksājumu
parādi Ķeguma novadā ir vairāk
kā 225 000 lati

Oktobra beigas un novembra sākums lat-
viešiem vienmēr ir saistījies ar veļu laiku, kad 
tumšie vakari un miglas pielietās dienas vieš 
cilvēkos skumjas par aizgājušajiem tuvinie-
kiem, tiek iedegtas sveces mājās, kapos, bie-
ži arī darba vietā ir vēlēšanās sildīties mazajā 
svecītes liesmiņā. Šis gads ir atnesis mums arī 
prātam neaptveramu traģēdiju, kad visa Latvi-
ja nolieca galvu un sēroja par bojāgājušajiem 
cilvēkiem, kad tik daudzi bija kopā un sniedza 
atbalstu bojāgājušo tuviniekiem.

Tomēr šis notikums rosina uz daudzām pār-
domām. Pirmkārt, par cilvēka neaizsargātību 
un dzīves trauslumu. Cik patiesībā esam ievai-
nojami… Tas varbūt tikai mirklis, kas maina 
visu dzīvi. Otrkārt, šoreiz tā, visticamāk, bija 
pašu cilvēku radīta kļūda, paviršība, vienal-
dzība pret savu darbu, varbūt šaurs skatījums, 
nespēja paredzēt iespējamās sekas savai neiz-
darībai. Un droši vien tā nebija viena cilvēka 
kļūda, bet gan vesela virkne apstākļu sakritība, 
kad viens varbūt pavisam nedaudz kļūdījās ap-
rēķinos, cits, sasteidza, „uz ātro” un „pa lēto” 
paveica būvdarbus, vēl kāds nepadomāja un 
kaut ko neizdarīja, neredzēja, neievēroja … 
bet tas mirklis sagrāva daudzu dzīves. Lai cik 
tas nežēlīgi izklausītos, tomēr dzīve turpinās, 

mums ir jādzīvo tālāk, un katram jāpilda savi 
pienākumi pēc labākās sirdsapziņas, lai tādas 
vai citādas traģēdijas neatkārtotos. 

Pārskatot Ķeguma sasāpējušo apkures jau-
tājumu, kas cieši savijies ar parādnieku radī-
tājām problēmām, jāsecina, ka situācija kopš 
oktobra nav mainījusies uz labo pusi, un paš-
valdībai būs kārtējo reizi jāuzņemas smags 
lēmums – no mūsu visu kopējās naudas atkal 
ievērojama summa jāiemaksā SIA „Ķeguma 
Stars”, lai nodrošinātu skolai, bērnudārzam, 
citām pašvaldības iestādēm un daudzdzīvokļu 
mājām, ARĪ NEMAKSĀTĀJIEM, siltumu. Šo 
naudu nāksies „paņemt”, atsakoties no citiem 
plānotajiem pasākumiem.

Sākumā vēlos precizēt iepriekšējā rakstā 
(oktobra numurā) publicēto informāciju. Paš-
valdības SIA “Ķeguma Stars” apsaimnieko  15 
dzīvojamās mājas Ķegumā un 10 dzīvojamās 
mājas Rembatē. Pārējās dzīvojamās mājas ap-
saimnieko citi pārvaldnieki, kuriem pašvaldī-
bas SIA “Ķeguma Stars” sniedz ūdensapgādes, 
kanalizācijas un/vai siltumapgādes pakalpoju-
mus. Līdz ar to tabulā ir atspoguļots tikai māju 
kopējais parāds pret SIA „Ķeguma Stars” par 
sniegtajiem pakalpojumiem. Iespējams, ka ne-
maksātāji ir arī tajās mājās, ► turpinājums 2. lpp 

Līdzjūtība
Ķeguma novada dome izsaka visdziļāko līdzjūtību Zolitūdes 

traģēdijā cietušajiem, viņu ģimenēm un tuviniekiem
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kur apsaimniekotājs ir cits. Tas nozīmē, ka mājas apsaimniekotājs 
samaksā arī nemaksātāju parādus. Tāpēc aicinu, ja to vēlaties,  in-
formāciju par konkrētajiem savas mājās nemaksātājiem noskaidrot 
pie savas mājas pārvaldnieka vai apsaimniekotāja.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku parādi par 
SIA „Ķeguma Stars” izrakstītajiem rēķiniem uz 1.novembri, ku-
riem iestājies apmaksas termiņš (izrakstītie rēķini par 2013. gada 
oktobri nav iekļauti):

Adrese Apsaimniekotājs Parāds uz 
09.10.2013

Parāds uz 
01.11.2013

Dzintaru iela 1, Ķegums SIA „Ķeguma Stars” 501,49 532,78
Komunālā iela 1, Ķegums SIA „Ķeguma Stars” 0,00 0,00
Lāčplēša iela 3, Ķegums Ruta Sprūdža 0,00 0,00
Liepu aleja 1, Ķegums SIA „Namu pārvaldnieks IS” 1637,17 850,00
Liepu aleja 1a, Ķegums SIA „Namu pārvaldnieks IS” 224,15 100,00
Liepu aleja 2, Ķegums Gaļina Isidorova 0,00 0,00
Liepu aleja 4, Ķegums Dainis Bramanis 27,88 0,00
Liepu aleja 6, Ķegums Egils Caune 0,00 0,00
Ogres iela 2, Ķegums SIA „Ķeguma Stars” 9895,39 9651,99
Ogres iela 4, Ķegums Aleksandrs Fiļipovs 0,00 0,00
Ogres iela 6, Ķegums SIA „Ķeguma Stars” 322,28 424,86
Skolas iela 1, Ķegums SIA „Ķeguma Stars” 1513,71 1346,74
Skolas iela 2, Ķegums Aleksandrs Fiļipovs 0,00 0,00
Skolas iela 3, Ķegums Aleksandrs Fiļipovs 0,00 0,00
Skolas iela 4, Ķegums DzĪKS „Ķeguma Nams” 0,00 0,00
Skolas iela 5, Ķegums Aleksandrs Fiļipovs 0,00 0,00
Skola iela 7, Ķegums SIA „Ķeguma Stars” 27,18 22,63
Skolas iela 9, Ķegums SIA „Ķeguma Stars” 7787,57 7286,10
Skolas iela 11, Ķegums DzĪKS „Ķeguma Nams” 0,00 -100,00
Smilšu iela 2, Ķegums SIA „Ķeguma Stars” 3841,70 3947,27
Smilšu iela 4, Ķegums SIA „Ķeguma Stars” 9187,73 9146,91
Smilšu iela 6, Ķegums SIA „Ķeguma Stars” 13263,89 13284,12
Staru iela 4, Ķegums SIA „Ķeguma Stars” 15309,49 14987,25
Staru iela 6, Ķegums SIA „Ķeguma Stars” 8306,03 7896,94
Staru iela 8, Ķegums SIA „Ķeguma Stars” 2637,85 2426,27
Staru iela 10, Ķegums SIA „Ķeguma Stars” 24264,20 24367,18
Staru iela 12, Ķegums SIA „Ķeguma Stars” 32998,20 32570,34
Ķeguma iela 2, Rembate SIA „Ķeguma Stars” 4464,85 4364,28
Ķeguma iela 4, Rembate SIA „Ķeguma Stars” 2895,33 2879,82
Ķeguma iela 6, Rembate SIA „Ķeguma Stars” 7732,09 7760,47
Ķeguma iela 8, Rembate SIA „Ķeguma Stars” 3114,66 3162,94
Ķeguma iela 8a, Rembate SIA „Ķeguma Stars” 2638,13 2610,26
Liepu iela 1, Rembate SIA „Ķeguma Stars” 1397,72 1452,36
Liepu iela 3, Rembate SIA „Ķeguma Stars” 2083,42 2127,57
„Puscelītes”, Rembate SIA „Ķeguma Stars” 449,10 451,96
„Vecķervāni”, Rembate SIA „Ķeguma Stars” 0,00 0,00
„Ziemeļu tālā pievadstacija”, 
Rembates pagasts SIA „Ķeguma Stars” 463,11 474,91

Kā redzams kopējais parāds ir samazinājies par nepilniem 
3000 latiem, kas ir nepietiekami, lai nodrošinātu arī turpmāk sil-
tumu pašvaldības ēkām un daudzdzīvokļu mājām. 134 klienti SIA 
„Ķeguma Stars” rēķinu apmaksu ir nokavējuši vairāk kā trīs mē-
nešus. Arī Birzgales pagastā komunālos pakalpojumu parādi nav 
būtiski mazinājušies. 

Tomēr pašvaldība un SIA „Ķeguma Stars” ir uzsākusi un tur-
pinās cīņu ar nemaksātājiem. Tā SIA „Ķeguma Stars” ir veicis 
šādus:
1. laikā  01.09.2013. – 14.11.2013.  ir noslēgtas 8 vienošanās ar 
klientiem par parāda pakāpenisku apmaksu;
2. 2013.gadā ir saņemti 8 tiesu spriedumi parādu piedziņas lie-
tās, 1 lietā spriedums būs tuvākajās dienās, no tām:
•	 1 lietā – tiesā noslēgts izlīgums, pusēm vienojoties;
•	 7 lietu izpildraksti ir nodoti tiesu izpildītājiem spriedumu 

izpildei;
•	 iepriekšējo gadu visi tiesu spriedumu izpildraksti ir nodo-

ti tiesu izpildītājiem spriedumu izpildei.
      3. Laikā 01.08. – 14.11.2013.klientiem ir izsūtītas 64 pretenzi-
jas par neapmaksātajiem SIA „Ķeguma Stars” rēķiniem.

Birzgales pagasta pārvaldē ir izsaukti uz pārrunām 12 klienti 
un noslēgtas 9 vienošanās par parādu pakāpenisku dzēšanu. Ķegu-
ma pilsētā ir izsaukti uz pārrunām par parādu dzēšanu 14 pašval-
dības dzīvokļu īrnieku, kuri ir ilgstoši parādnieki. Ķeguma novada 
domes deputāti ir pieprasījuši parādnieku sarakstu, kā arī uzdevuši 
Sociālajam dienestam pārbaudīt, vai un cik daudzi ir sociāli ne-
aizsargāti, kam nepieciešama sociālā palīdzība. Aicinu arī pašus 
iedzīvotājus izvērtēt savus apstākļus un iespējas, un ja tas tiešām ir 
nepieciešams, vērsties Ķeguma novada Sociālajā dienestā pēc pa-
līdzības. Pašvaldībā ir sagatavots izskatīšanai nolikums par maz-
nodrošinātā statusa piešķiršanu. 

Tomēr ar skumjām jāsecina, ka lielākā daļa no nemaksātājiem 
ir ļaunprātīgi nemaksātāji, kuri uzskata par savu „godu”, vai var-
būt „priviliģēto statusu” DZĪVOT UZ CITU RĒĶINA, un vien-
kārši nemaksā. Apliecinu, ka esam uzsākuši aktīvu darbu ar ne-
maksātājiem un to turpināsim. Apsveram iespēju piesaistīt kādas 
nopietnas parādu piedzinējas firmas pakalpojumus. Arī turpmāk 
šajā laikrakstā regulāri publicēsim dzīvojamo māju kopējo parā-
du, lai godprātīgie maksātāji būtu informēti par reālo situāciju. 
Nobeigumā atkārtoti vēlos uzsvērt, ka mūsu novada iedzīvotāji ir 
vienlīdz pelnījuši pašvaldības rūpes, un pašvaldības pienākums ir 
nodrošināt ne tikai sociālo palīdzību, bet arī novada kopēju attīs-
tību. Patiesā cieņā,

Nelda Sniedze,
izpilddirektore

Pašvaldības darbi novembrī
Saeima ir apstiprinājusi valsts 2014.gada budžetu, paredzot 

pašvaldības ieņēmumu prognozi ievērojami zemāku par 2013.
gada faktiskās izpildes līmeni. Tas nozīmē, ka pašvaldības nākamā 
gada budžetā nāksies iestāžu izdevumus salīdzinājumā ar šo gadu 
samazināt, sevišķi, ņemot vērā plānoto Ķeguma dienas centra un 
tā Tomes filiāles darba uzsākšanu nākamajā gadā. Lai gan arī ok-
tobrī budžeta ieņēmumi trešo mēnesi pēc kārtas atpalika no Finan-
šu ministrijas noteiktā grafika, šobrīd ir cerības, ka kopīgais gada 
ieņēmumu apjoms tiks izpildīts, kas ļautu sekmīgi noslēgt finanšu 
gadu. Diemžēl plānot nākamā gada pašvaldības budžetā nozīmīgas 
investīcijas, piemēram, ielu apgaismojuma vai ceļu seguma rekons-
trukcijai, no pastāvīgajiem budžeta ieņēmumiem acīmredzot nebūs 
iespējams.

Saņemts  SIA „Ķeguma Stars” iesniegums par nepieciešamu pa-
matkapitāla palielināšanu, faktiski novēršot maksātnespēju.  Diem-
žēl iedzīvotāju parādi uzņēmumam joprojām turpina pieaugt, neļau-
jot SIA „Ķeguma Stars” ievērot parāda AS „Latvenergo” nomaksas 
grafiku. Tā kā parāda nomaksas grafika neievērošanas gadījumā AS 
„Latvenergo” draud apkuri pārtraukt, bet SIA „Ķeguma Stars” ie-
ņēmumi ir nepietiekami, domei nāksies izdarīt budžetā grozījumus, 
kuri ļautu lemt par pamatkapitāla palielināšanu, neskatoties uz sa-

springto finansiālo situāciju gada beigās.
Birzgalē intensīvi turpinās darbi saistībā ar AS „Latvenergo” 

elektroapgādes tīklu rekonstrukciju, vienlaikus saskaņā ar noslēg-
to līgumu notiek arī jaunas ielu apgaismojuma sistēmas izbūve, 
jo vecos AS „Latvenergo” tīklus pēc projekta paredzēts demontēt, 
atstājot ielas faktiski bez apgaismojuma. Pagarināts darbu izpildes 
termiņš kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvei, kuras būvdarbi bija uz 
laiku apturēti sakarā ar elektroenerģijas pieslēguma problēmām. 

Saistībā ar plānoto AS „Latvenergo” elektroapgādes tīklu re-
konstrukciju Glāžšķūnī sagatavots projekts vienlaicīgai ielas ap-
gaismojuma izveidošanai. Esošā apgaismojuma rekonstrukcija ra-
jonā pie tilta plānota nākamajā gadā, jo bojāta kabeļa dēļ šie darbi 
prasa lielākus darba apjomus. 

Ar domes lēmumu noteikts par prioritāru pašvaldības investīciju 
un tiks finansēts no Valsts kases kredīta ielu apgaismojuma izbūves 
projekts Ķegumā, Upes, Rīgas un Kuģu ielu rajonā, jo uzsākta  AS 
„Latvenergo” elektroapgādes tīklu rekonstrukcija, kas paredz esošo 
gaisvadu līniju demontāžu, kā rezultātā ielas paliktu bez apgaismo-
juma. 

Sekmīgi risinās būvdarbi Tomes dienas centra izveidē, kas uz 
laiku bija apturēti sakarā ar vecās ēkas demontāžas rezultātā ēkas 
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pamatos un jumta pārsegumā  konstatētajām 
problēmām.  Šobrīd ir atrasti risinājumi ne-
pieciešamajām projekta izmaiņām,  veikta 
lielākā daļa paredzēto darbu, un ir pamats 
cerēt, ka būvdarbi tiks pabeigti jau šajā gadā. 
Līdz ar to varēs uzsākt dienas centra iekār-
tošanu, un līdz pavasarim tas varētu sākt 
darbu.

Pabeigta vecās Ķeguma katlumājas iekār-
tu un nevajadzīgo būvju demontāža un teri-
torijas sakopšana, veikta vecās katlu mājas 

lieko konstrukciju nojaukšana.  Saskaņā ar 
projektu uzsākti Ķeguma dienas centra ēkas 
būvdarbi, kurus plānots pabeigt nākamā 
gada vasarā. 

Saskaņā ar izstrādāto projektu paplašinās 
vairākās Ķeguma pilsētas vietās Kohēzijas 
fonda līdzfinansētie  ūdenssaimniecības re-
konstrukcijas būvdarbi, kur darbu pasūtītājs 
ir SIA „Ķeguma Stars” un būvnieks ir SIA 
„Wesemann”.  Pirmās kārtas darbi Staru, 
Aizvēja, Celtnieku un Pakalnes ielās tuvojas 

noslēgumam, vienīgi ielu seguma atjauno-
šanu paredzēts veikt pamatā nākamā gada 
pavasarī.  Šobrīd ir uzsākti arī otrās kārtas 
darbi vairākās citās pilsētas vietās, kur tiks 
atjaunoti un paplašināti ūdensvada un kana-
lizācijas tīkli.

 Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Kadastrālo vērtību IzmaIņas Ķeguma novadā 2014. gadā
Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu 

veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) 
vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.

Kadastrālo vērtību aprēķina pēc nor-
matīvajos aktos noteiktajām formulām, ņe-
mot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā 
noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības 
(atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) 
un Nekustamā īpašuma valsts kadastra in-
formācijas sistēmā (Kadastra informācijas 
sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (ze-
mes vienību  un būvju) raksturojošos da-
tus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības 
tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, 
tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, bū-
ves vai dzīvokļa īpašniekam.

VZD ir sagatavojis pārskatu par kadas-
trālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, 
ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus 
tendences un citi vērtību noteicošie fakto-
ri. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, 
kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 
550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes 
vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. 
un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 
87 tūkstoši) darījumi. 

Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir at-
spoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. jan-
vāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas 
kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašu-
mu kadastrālās vērtības.

Ķeguma novadā minētajā periodā re-
ģistrēti gandrīz 60 darījumi ar dzīvokļiem, 
gandrīz 240 darījumi ar zemi (no tiem vai-
rāk nekā 160 darījumi ar lauksaimniecības 
zemi) un vairāk nekā 60 darījumi, kur pār-
dota zeme kopā ar ēkām.

Darījumi ar dzīvojamajiem īpašumiem 
(zemi un zemi ar ēkām) neuzrādīja izteik-

tas cenu izmaiņas, līdz ar to bāzes vērtības 
2014. gadā dzīvojamās apbūves zemei un 
ēkām Ķeguma novadā nemainīsies. Izvēr-
tējot dzīvokļu darījuma cenas Ķeguma no-
vadā, nedaudz samazināsies bāzes vērtība 
Ķeguma pilsētas teritorijā aiz dzelzceļa 
daudzdzīvokļu ēkām ( no 95 Ls/m2 uz 85 
Ls/m2) un dzīvokļiem ( no 110 Ls/m2 uz 100 
Ls/m2).

2014. gadā būtiskākās izmaiņas zemes 
bāzes vērtībās ir lauksaimniecības zemei. 
Pamatojoties uz notikušajiem darījumiem 
ar lauksaimniecības zemi, visos pagastos 
bāzes vērtība lauksaimniecībā izmantoja-
mai zemei pieaugs par 7% – 26%, vidēji 
par 16%. Vidējas kvalitātes zemes (31 – 40 
balles) bāzes vērtība novadā aplūkojama 
šajā tabulā:

Zemes bāzes 
vērtība 2013. gadā 

Ls/ha 

Zemes bāzes 
vērtība 2014. gadā 

Ls/ha 
Birzgales pagasts 360 420

Rembates pagasts 510 580
Tomes pagasts 360 420

Komercdarbības īpašumiem izmaiņas 
zemes un ēku bāzes vērtībās 2014. gadā ne-
būs, jo nekustamā īpašuma tirgus neuzrāda 
izteiktas cenu izmaiņas. Savukārt, ievērojot 
vispārējo ēku vērtību līmeni, neliels bāzes 
vērtības samazinājums (no 110 Ls/m2 uz 
100 Ls/m2) būs komercdarbības telpām 
Ķeguma pilsētā. 

Kadastrālo vērtību kopsummas 
Ķeguma novadā kopumā zemei pieaugušas 
par 5%, savukārt ēkām samazinājušās par 
1%. 

Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu gru-
pā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr ka-
dastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas 
izmaiņas objektu datos (piemēram, pašval-
dība mainījusi zemes lietošanas mērķi, re-
ģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra 
informācijas sistēmā reģistrētie dati neat-
bilst īpašuma patiesajam stāvoklim dabā, 
tad īpašnieku pienākums ir ierosināt datu 
aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašu-
ma valsts kadastra likuma 13. pants.   

Informāciju par Kadastra informācijas 
sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un 
prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt 
datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.

Plašāku informāciju par kadastrālo vēr-
tēšanu var lasīt specializētajā mājas lapā 
www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatī-
vajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, 
kas pieejams VZD klientu apkalpošanas 
centros visā Latvijā.

Ķeguma novada dzīvojamo māju apbūves vērtību zonas 
2014. gadam, zemes bāzes vērtības Ls/m2

Par uzraudzības pastiprināšanu, par
zemes apsaimniekošanas pasākumiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija                 
(turpmāk – ministrija) ir saņēmusi Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta (turpmāk – VUGD) 2013. gada 15. oktobra vēstuli, 
kurā VUGD vērš uzmanību uz nepieciešamību pievērst pastiprinā-
tu uzmanību pasākumiem kūlas ugunsgrēku skaita samazināšanai.

Saskaņā ar VUGD apkopoto informāciju par notikušo kūlas 
ugunsgrēku skaitu pašvaldību administratīvajās teritorijās, no 
2010. gada līdz 2013. gadam, kā arī notikušo kūlas ugunsgrēku 
kopējo platību 2013. gadā, 70% kūlas ugunsgrēki notikuši pašval-
dībām piederošajās teritorijās. 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turp-

māk – LAPK) 51.pantu par zemes apsaimniekošanas pasākumu 
neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, 
ir paredzēta administratīvā atbildība. Atbilstoši LAPK 210.pantam 
administratīvās lietas par LAPK 51.panta pārkāpumiem ir tiesīgas 
izskatīt pašvaldību administratīvās komisijas.

Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka kūlas neatļauta dedzinā-
šana apdraud cilvēka dzīvību, radot kaitējumu dabai un nodarot 
zaudējumus valsts, pašvaldību un privātajam īpašumam, aicinām 
ikvienu aktīvi iesaistīties šīs problēmas risināšanā. Pašvaldība pa-
stiprināti veiks kontroli par zemes apsaimniekošanu savā adminis-
tratīvajā teritorijā. 

http://www.kadastrs.lv
http://www.kadastralavertiba.lv
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neKustamā īPašuma nodoKļa maKsātāju un 
Pašvaldību zemju Iznomātāju IevērībaI

Tuvojoties 2013.gada beigām pašvaldība vēlās atgādināt, ka šā 
gada nekustamā īpašuma nodokļa pēdējais 4. maksāšanas termiņš 
bija 15. novembris. Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
6.pants nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību, 
kas paredz maksāt nodokli reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 
15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmē-
rā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā 
avansa veidā līdz pirmajam paredzētajam nodokļa nomaksas ter-
miņam. Vēlos pievērst uzmanību nodokļu maksātājiem, kuri no-
dokļu summu par visu gadu maksā ar internetbankas starpniecību 
pēdējā maksāšanas ceturksnī (līdz 15.novembrim), šajā gadījumā 
tiek nokavēti pirmie trīs noteiktie maksāšanas termiņi (31.marts, 
15.maijs, 15.augusts) un  saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un 
nodevām” 29.pantu otro daļu, par nodokļu maksājuma samaksas 
termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nau-
da – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavē-
to dienu, kas savukārt rada uz gada beigām nokavējuma naudas 
apmēra nenomaksāto nodokli. Maksājuma veikšanas brīdi (ja Jūs 
kavējat kādu no maksāšanas termiņiem)  lūdzam  sazināties ar paš-
valdību lai noskaidrotu sava nodokļa summas apmēru uz maksāša-
nas brīdi, neradot parādus uz nākamo gadu.

Līdzīga situācija ir arī ar zemes nomniekiem, kuri neievēro 

nomas maksas paredzētos maksāšanas termiņus. Ministru kabi-
neta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes 
nomu” 12.punktu nosaka, ka nomas maksas aprēķina periods ir 
viens ceturksnis un nomas maksu jamaksā ne vēlāk kā līdz attie-
cīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām, ja līgumslēdzējpuses nav 
vienojušās par citu norēķinu kārtību.  

Cienījamie nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas 
maksātāji lūdzam pārliecināties par pilnīgu nodokļu nomaksu. 
Informāciju par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma no-
dokli un nomas maksu varat iegūt:

Pašvaldībā pie nodokļu speciālistēm vai pa tālruni 65055436, 
Mājaslapā www.epakalpojumi.lv (par nekustamo īpašuma no-

dokli).
Pateicamies visiem nekustamā īpašuma nodokļa un zemes no-

mas maksātājiem, kas savlaicīgi, norādītajos termiņos, ir veikuši 
samaksu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā interesēties:
Ķeguma novada domē Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, pieņemšanas 

dienās pirmdienās un ceturtdienās vai  zvanīt pa tālruni 65055436.
Marina Birzule,

domes nodokļu administratore

ĶEGUMA NOVADA DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14/2013

APSTIPRINĀTS  ar Ķeguma novada domes 
2013.gada 16.oktobra lēmumu Nr.363

Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk 
tekstā – pabalsts)
tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību no-
drošināšanai un ģimenes institūcijas stiprināšanai.
2. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām tiesības saņemt pabalstu, 
tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

II. PABALSTA APMĒRS

3. Pabalsta apmērs ir:
3.1. ja bērna deklarētā dzīvesvieta un abu bērna vecāku vai vienīgā vecā-
ka (māte vai tēvs) deklarētā dzīvesvieta vismaz 6 (sešus) mēnešus pirms 
bērna dzimšanas ir Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā terito-
rijā par katru jaundzimušo – 150 euro;
3.2. ja bērna deklarētā dzīvesvieta un viena no bērna vecākiem deklarētā 
dzīvesvieta vismaz 6 (sešus) mēnešus pirms bērna dzimšanas ir Ķeguma 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā par katru jaundzimušo – 
100 euro;
3.3. ja bērna deklarētā dzīvesvieta un abu bērna vecāku deklarētā dzī-
vesvieta vismaz 6 (sešus) mēnešus pirms bērna dzimšanas ir Ķeguma 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un jaundzimušā vecāki 
sastāv reģistrētā laulībā:
• par abu kopējā laulībā dzimušo otro bērnu – 250 euro 
• par abu kopējā laulībā dzimušo trešo bērnu un katru nākamo – 300 

euro.    

III. PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA
4. Tiesības saņemt pabalstu ir Ķeguma novada administratīvajā terito-
rijā deklarētajiem Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalst-
niekiem un bezvalstniekiem, kuriem ir piešķirts personas kods un kuri 
pastāvīgi dzīvo pašvaldībā.
5.Ķeguma novada pašvaldība piešķir un izmaksā pabalstu no Ķeguma 

novada pašvaldības budžeta līdzekļiem:
5.1. vienam no bērna vecākiem;
5.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 (div-
padsmit) mēnešu vecumam.
6. Lai saņemtu pabalstu, 5.1. un 5.2. punktos minētajām personām, 
uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļā vai Birzgales pagasta dzimtsarakstu nodaļā iesnie-
gums.
7. Pabalsts pieprasāms ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna dzim-
šanas dienas.
8. Attiecīgās dzimtsarakstu nodaļas vadītāja divu nedēļu laikā no iesnie-
guma saņemšanas sniedz atzinumu par pabalsta izmaksu.
9. Pabalstu izmaksā saskaņā ar domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka 
lēmumu Ķeguma novada pašvaldības kasē vai Birzgales pagasta pārval-
dē, vai pārskaita uz pieprasītāja norādīto bankas kontu.
10. Pamatojoties uz Ķeguma novada Bāriņtiesas vai Sociālā dienesta 
rakstisku atzinumu, pabalstu var piešķirt mantiskā veidā.
11. Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk kā 
septiņas diennaktis.

IV. LĒMUMA PĀRSūDZĪBAS KĀRTĪBA
12. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu 
persona var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
13. Saistošie noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevu-
mā „Ķeguma Novada Ziņas” un ievietoti pašvaldības mājas lapā  www.
kegums.lv.
14. Līdz ar saistošo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē 2012.gada 
15. februāra saistošie noteikumi Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu”.
15. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.

Ar pilnu sAistošo noteikumu tekstu vAr iepAzīties vietnē www. kegums.lv 
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Projekts „Ceļā uz dziesmu un deju svētkiem” realizēts
Ar Ķeguma novada domes iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 

finansēšanas līgumu Nr. KNP/3-9/13/15 tika apstiprināts projekta 
pieteicējas Sandras Pūpolas projekts „Ceļā uz Dziesmu un Deju 
svētkiem”. Aktivitāte – senioru deju kolektīva „Ķegums” mēģinā-
juma tērpu iegāde. Projekta kopējās izmaksas – 506,65 lati.

Projekta realizācijas rezultātā ir nodrošināta senioru deju ko-

lektīva materiāli tehniskā bāze. Kolektīvs spēj veicināt atpazīsta-
mību dažāda mēroga kultūras pasākumos, kā arī popularizē Ķegu-
ma vārdu.

Kolektīvs aicina jaunus dalībnieku!
Sandra Pūpola,

Senioru deju kolektīva „Ķegums” dalībniece

ĶEGUMA NOVADA DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12/2013

APSTIPRINĀTS ar Ķeguma novada domes 2013. gada 18. septembra sēdes lēmumu Nr.333 (protokols Nr.22, 17.§) 
Precizēti ar Ķeguma novada domes 2013.gada 16.oktobra  lēmumu Nr.366 (protokols Nr.24,4.§)

Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma
piemērošanu zemēm Ķeguma novadā 2014. gadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 40.2 punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2014. gadā pie-
mēro nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu ze-
mei, kā arī nosaka šī pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas 
nosacījumus.
2.  Noteikt, ka pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizā-
cijas, nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību 2014. gadā 
nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa 
apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem. Ne-
kustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums par zemi 
tiek piemērots arī tādiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājās, kuri sastāv no vienas telpu grupas un zemes 
domājamām daļām, kuri no jauna izveidoti privatizācijas rezultātā. Šādā 
gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu piemē-
ro, vadoties no iepriekšējam taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa par 

nesadalīto zemes vienību, kas bija piekritīga katram atsevišķam dzīvok-
lim vai nedzīvojamai telpai. 
3.  Nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu piemēro, ja: 
3.1. zemes vienībai nav mainīta tās kopējā platība un kopējās izmaiņas, 
kas radušās pēc zemes vienības lietošanas mērķu maiņas, nepārsniedz 
10 procentus no zemes vienības kopējās platības; 
3.2. zemes vienību ar vienu lietošanas mērķi sadala vairākās zemes vie-
nībās un atdalītajām zemes vienībām nosaka tādu pašu lietošanas mērķi, 
kāds bija zemes vienībai pirms tās sadalīšanas. 
4.  Šo noteikumu 2. punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma iero-
bežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 7,11 euro.
5.   Šo noteikumu 2. punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ie-
robežojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaim-
niecības zemi.
6.  Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.

Ar pilnu sAistošo noteikumu tekstu vAr iepAzīties vietnē www.kegums.lv 

2013. gada 16. oktobrī
Nolēma apstiprināt saistošos noteiku-

mus:
Nr.14/2013 „Par vienreizēju pabalstu ģi-

menei sakarā ar bērna piedzimšanu”;
Nr.15/2013 „Grozījumi Ķeguma novada 

domes 2009. gada 3. jūlija saistošajos notei-
kumos Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības 
nolikums””;

Nr.16/2013 „Grozījumi Ķeguma novada 
domes 2011. gada 2. februāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 „Par interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības program-
mu licencēšanu””;

Nr.17/2013 „Grozījumi Ķeguma nova-
da domes 2011. gada 20. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.8 „par pašvaldības nodevu 
par tirdzniecību publiskās vietās Ķeguma 
novadā””;

Nr.18/2013 „Grozījumi Ķeguma novada 
domes 2012. gada 4. aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr.2 „Par sabiedrisko kārtību Ķe-
guma novada administratīvajā teritorijā””;

Nr.19/2013 „Grozījumi Ķeguma nova-
da domes 2012. gada 4. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.5 „Ķeguma novada pašval-
dības sniegto sociālo pakalpojumu saņem-
šanas un samaksas kārtība””;

Nr.20/2013 „Grozījumi Ķeguma novada 

domes 2012. gada 20. jūnija saistošajos no-
teikumos Nr.9/2012 „Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem””;

Nr.21/2013 „Grozījumi Ķeguma novada 
domes 2012. gada 27. septembra saistoša-
jos noteikumos Nr.14 „Par nodokļu atbalsta 
pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma 
nodoklim Ķeguma novadā””;

Nr.22/2013 „Grozījumi Ķeguma novada 
domes 2012. gada 9. maija saistošajos no-
teikumos Nr.6 „Par kārtību, kādā iznomā 
zemi sakņu dārza vajadzībām”.

Pieņēma lēmumu precizēt Ķeguma no-
vada domes 2013. gada 18. septembra sais-
tošos noteikumus Nr.12/2013 „Par nekus-
tamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma 
ierobežojuma piemērošanu zemēm Ķegu-
ma novadā 2014. gadā”.

Pieņēma lēmumu apbalvot ar Ķeguma 
novada domes Atzinības rakstiem Ķeguma 
novada izglītības iestāžu darbiniekus: Elgu 
Avenu Birzgales pamatskolas skolotāju; 
Gaļinu Rubinu Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas darbinieci; Viju Šaicāni Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolas skolotā-
ju; Ainu Zagorsku Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas skolotāju.

Lai nodrošinātu apgaismojuma tīkla op-
timālu un nepārtrauktu darbību arī turpmāk, 

noteikt projektu „Ķeguma novada publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūras re-
konstrukcija” kā Ķeguma novada pašval-
dības prioritāro infrastruktūras investīciju 
projektu. Slēgt līgumu ar SIA „ECU Ķe-
gums” par pašvaldībai piederošās apgais-
mojuma sistēmas rekonstrukciju Rembates 
ciema Kaktu ielā par summu 930,88 LVL, 
t.sk. 21% PVN 161,56 LVL. Slēgt līgumu 
ar SIA „ECU Ķegums” par pašvaldībai 
piederošās apgaismojuma sistēmas rekons-
trukciju Ķeguma pilsētas Upes un Rīgas 
ielās par summu 11399,25 LVL,  t.sk. 21% 
PVN 1978,38 LVL. Projekta realizācijai 
ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 12330,00 
LVL (divpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdes-
mit latu) apmērā. Lūgt aizņēmuma summas 
atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) 
gadus uz Valsts Kases noteiktajiem procen-
tiem. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 
2014.gadu un pabeigt 2033.gadā, garantējot 
tā izpildi ar pašvaldības budžetu.

Pieņēma lēmumu piekrist nodot Ogres 
novada pašvaldības īpašumā kustamo man-
tu – 100 (viens simts) dzelzsbetona pane-
ļus ar kopējo bilances vērtību 10000 LVL, 
(desmit tūkstoši latu). 

Nolema ņemt papildus aizņēmumu 
Valsts Kasē 45464,00 Ls (četrdesmit pieci 
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tūkstoši četri simti sešdesmit četri Latvi-
jas lati) apmērā. Lūgt aizņēmuma summas 
atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) 
gadus uz Valsts Kases noteiktajiem procen-
tiem. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 
2014.gadu un pabeigt 2033.gadā, garantējot 
tā izpildi ar pašvaldības budžetu.

Pieņēma lēmumu piešķirt naudas balvu 
invalīdu grupas vadītājai Birzgalē izmaksā-
jot 65,79 Ls (sešdesmit pieci komats septiņ-
desmit deviņi lati) no pašvaldības budžeta.       

2013. gada 30. oktobrī
Nolēma iznomāt SIA „Komerccelt-

nieks”, Ķeguma novada pašvaldībai pie-
derošu kustamu mantu – dzelzsbetona 
plāksnes 80 gab. uz laiku līdz 2013.gada 
30.novembrim, nosakot nomas maksu 1 
LVL, plus PVN par 1 gab. plāksni par visu 
nomas periodu.

Pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA 
„Baltijas Kausa Fonds”, par nekustamā 
īpašuma „Kausi”, Rembates pag., Ķegu-
ma nov. iegādi ar nosacīto cenu 1000 LVL, 
(viens tūkstotis latu).

Nolēma pagarināt 04.03.2004. noslēg-
to Telpu nomas līgumu ar SIA „Ķeguma 
Stars”, par telpas ar platību 6,24 kv.m., 
nomu saimnieciskās darbības nodrošināša-
nai līdz 2014.gada 31.decembrim, nosakot 
nomas maksu 0,10 Ls/kv.m jeb no 2014.
gada 1.janvāra 0,14 euro/kv.m mēnesī plus 
PVN.

Nolēma atbrīvot Ilonu Klimani no Ķe-
guma novada bāriņtiesas locekļa pienāku-
miem, ar 2013.gada 1.novembri. 

Pieņēma lēmumu saskaņot nolikumu par 
licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus 
Ķeguma HES aizsprosta. 

2013. gada 6. novembrī
Pieņēma lēmumu apbalvot Ķeguma no-

vada iedzīvotājus, konkursa „Ķeguma no-

vada lepnums 2013” laureātus ar Ķeguma 
novada domes Atzinības rakstiem un naudas 
balvām 100 LVL  (pēc nodokļu nomaksas) 
(EUR142,29) apmērā katram: Juri Skrīveri; 
Anitu Biedri; Andri Dambi.

Apbalvot ar Ķeguma novada domes At-
zinības rakstu un naudas balvu 70 Ls  (pēc 
nodokļu nomaksas) (EUR 99,60) par aktīvu 
iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē: 
Anitu Zītari; Dagniju Berķi.

Nolēma piešķirt līdzfinansējumu biedrī-
bai „Birzgales attīstības centrs”, aktivitātes 
īstenošanai. Noteikt, ka līdzfinansējuma 
apmērs ir ne vairāk kā 430,64 Ls (EUR 
612,75) un nepārsniedz 10% no Lauku at-
balsta dienesta lēmumā apstiprinātajām 
projekta „Birzgales jauniešu centra attīs-
tība” izmaksām. Pagarināt 2012. gada 24. 
maija patapinājuma līguma Nr.3/2012 ter-
miņu līdz 2020. gada 31. decembrim.

Pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansē-
jumu biedrībai „Ķeguma volejbola klubs”, 
aktivitātes īstenošanai. Noteikt, ka līdzfi-
nansējuma apmērs ir ne vairāk kā 366,40 
Ls (EUR 521,34) un nepārsniedz 10% no 
Lauku atbalsta dienesta lēmumā apstiprinā-
tajām projekta „Ķeguma sieviešu, vīriešu 
telpu un pludmales volejbola attīstība Ķe-
guma novadā” izmaksām.

Nolēma nodot Ogres novada pašvaldī-
bas īpašumā bez atlīdzības Ķeguma novada 
pašvaldības īpašumu – kustamo mantu – 80 
(astoņdesmit) dzelzsbetona paneļus ar ko-
pējo bilances vērtību 8000,00 LVL (astoņi 
tūkstoši lati) (EUR 11382,97) ar mērķi – 
Ogres upes pretplūdu pasākumu veikšanas 
darbiem, t.i., aizsargdambja remontam. No-
teikt, ka Ķeguma novada pašvaldībai kom-
pensējamo izdevumu apmērs par dzelzsbe-
tona paneļu demontēšanu un transportēšanu 
no Lielvārdes lidlauka, kā arī par uzglabā-
šanu sastāda 8000,00 LVL (astoņi tūkstoši 
lati), tai skaitā PVN (EUR 11382,97).

2013. gada 20. novembrī
Pieņēma lēmumu piešķirt Aigaram Api-

nim, veicināšanas balvu 300 LVL (trīs simti 
latu) apmērā pēc nodokļu nomaksas apmērā 
par sasniegumiem Paraolimpiskajās spēlēs 
Lionā.

Nolēma atcelt Ķeguma novada 2013. 
gada 5. jūnija lēmumu „Par galvojumu SIA 
„Ķeguma Stars””. 

Pieņēma lēmumu sniegt galvojumu SIA 
„Ķeguma stars” 2013. gadā aizņēmuma 
ņemšanai uz 20 (divdesmit) gadiem LR 
Valsts kasē vai Komercbankā ar tās noteikto 
procentu likmi Eiropas Savienības Kohēzi-
jas fonda projekta „Siltumenerģijas pārva-
des sistēmas efektivitātes paaugstināšana 
Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” ID Nr. 
PCS/3.5.2.1.1/12/04/002 īstenošanai – 47 
569,00 Ls (četrdesmit septiņi tūkstoši pieci 
simti sešdesmit deviņi lati 00 sant.) apmērā 
vai ekvivalentu citā valūtā.

Nolēma izdarīt grozījumus Ķeguma 
novada domes 2013. gada 5. jūnija domes 
sēdes lēmumā „ Par galvojumu SIA „Ķe-
guma Stars””, izslēdzot no lemjošās daļas 
3.punktu.

Pieņēma lēmumu atbalstīt Lielvārdes 
novada pašvaldības un Ķeguma novada 
pašvaldības starpnovadu pedagogu novēr-
tēšanas komisijas izveidi. Darbam komisijā 
deleģēt: Sandru Bērziņu, Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotāju, direktora vietnieci mā-
cību darbā, LIZDA pārstāvi; Sandru Čivču, 
pašvaldības speciālisti izglītības            jau-
tājumos.

Nolēma Apstiprināt Ķeguma novada do-
mes 2013. gada 16. oktobra saistošos notei-
kumus Nr.14/2013 „Par vienreizēju pabal-
stu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” 
precizētajā redakcijā.

Ar pilniem domes sēdes protokoliem vAr 
iepAzīties vietnē kegums.lv

Tomes un Rembates pagastiem savs ģērbonis
2011. gada 25. oktobrī Valsts prezidents, Andris Bērziņš iedi-

bināja Ģērboņu svētku tradīciju, kuras laikā notiek novadu un pa-
gastu ģerboņu svinīgā pasniegšana.

Svētki notiek reizi pusgadā, kad uz svētkiem tiek aicināti tie 
novadi un pagasti, kas izstrādājuši un likumā noteiktajā kārtībā 
saskaņojuši savas pašvaldības ģerboņus. Pasākuma laikā pašval-
dības īsā prezentācijā vai priekšnesumā iepazīstina klātesošos ar 
savu teritoriālo vienību.

   24. oktobrī  Melngalvju nama Svētku zālē notika VI Ģērboņa 
svētki. Valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedza ģerboņus  Kan-
davas un Krimuldas novadiem, Stāmerienes, Sventes, kā arī  Tom-
es un Rembates pagastiem. 

Tomes pagasta ģērboni prezentēja Tomes dāmu vokālais  an-
samblis ar dziesmu „Seši mazi bundzinieki”. Tomes tautas nama 
vadītāja Sarmīte Pugača iepazīstināja klātesošos  ar vietām un 
notikumiem ar ko lepojas Tomes pagasts. Tomes pagasta ģērbo-
ņa saņemšanā piedalījās Tomes pagasta novadpētniece un vairāku 
grāmatu autore Ruta Andersone, kura Valsts  prezidentam dāvanā 
pasniedza savu sarakstīto grāmatu. 

Rembates pagasta ģērboni prezentēja Rembates bērnu vokālais 
ansmablis. Rembatieša Meldra Virša dzejoli „Rembates valsis” 
deklamēja ansambļa dalībniece Alise Vorobeja. Rembates pagas-

ta ģērboņa saņemšanā piedalījās Mirdza Aizsilniece un Benita      
Šteina.

Tagad Ķeguma novads ir apģērbis visus savus pagastus ar ģēr-
boņiem, un vienojošo novada ģērboni!

Tomes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Ofmane, 
Rembates pagasta pārvaldes vadītājs Juris Pupols

Rembates pagasta ģerbonis Tomes pagasta ģerbonis
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latvijas republikas Proklamēšanas 95. gadadiena
Mēs paši savā brīvā Latvijā varam vei-

dot savu valsti, savu nākotni, savu vidi, kurā 
dzīvojam. Mūsu katra paša kaut mazākais 
ieguldījums pilsētas un novada attīstībā ved 
mūs pie gaišākas nākotnes.

 Latvijas Republikas Proklamēšanas 95. 
gadadiena. Tie ir svētki, ko atzīmē katrā no-
vadā, katrā pilsētā un pagastā. Katram šīs 
svētku tradīcijas ir savas. 

Ķeguma novada vēsturē ierakstīti 5 gadi, 
kad Latvijas valsts svētkos godinām titula 
„Ķeguma novada lepnums” ieguvējus:

2008. gadā Jāzeps Osmanis, Vija un Ha-
rijs Jaunzemi.

2009. gadā Ruta Andersone, Raimonds 
Bergmanis, Semjons Isjomins.

2010. gadā Elga Sakse, Māra Blūzma, 
Ausma ūzule, Ilmārs Zemnieks.

2011. gadā Mirdza Aizsilniece, Anita 
Smilškalna, Airisa un Emīls Kūmiņi.

2012. gadā Skaidrīte Jakuboviča, Irēna 
Dmitročenko, Aigars Apinis

Arī šogad, valsts svētku laikā, izvērtējot 
novada iedzīvotāju priekšlikumus, sveicām 
un godinājām „Ķeguma novada lepnums 
2013” titula laureātus. 

Šogad titulu „ Ķeguma novada lepnums 
2013” ieguva – Anita Biedre, Andris Dam-
bis, Juris Skrīveris.

 Atzinības rakstus par ieguldījumu no-
vada iedzīvotāju labā, dzirkstošu entuzias-
mu, nesavtīgumu un atsaucību ieguva Anita 
Zītare un Dagnija Berķe.

Sveicot „Ķeguma lepnumus” un atzi-
nību ieguvējus koncerta laikā uzstājās Ķe-
guma pašdarbības kolektīvi. Liels paldies 
visiem kolektīviem par atsaucību, sadarbī-
bu un sapratni, par smaidiem, ko sniedzāt 

svētku dienā. 
Visu šo svētku nedēļas nogali iesākām 

ar svinīgo koncertu Ķegumā 15. novembrī. 
Paldies Ķeguma tautas nama vadītājai Ine-
sei Marcinkianai. 

Jau sestdien 16. novembrī svinīgais 
koncerts notika Birzgalē. Birzgales kon-
certs šogad bija ne tikai par godu Valsts 
svētkiem, bet arī Birzgales tautas namam, 
jo šogad Birzgales tautas nams svinēja savu 
80 gadu jubileju. Svinīgajā pasākumā „Man 
bij dziesmu vācelīte”, kurā uzstājās Birzga-
les kolektīvi. Skatītājiem tika nodots vēstī-
jums par tautas nama vēsturi, par kolektī-
viem, par to kā bija un kā ir šobrīd. Paldies, 
Birzgales tautas nama vadītājai Ritai Rein-
sonei un darbiniekiem par jauko pasākumu, 
par ieguldīto darbu un pārdomāto koncertu. 

Birzgales tautas namam vēlot daudz rado-
šus un bagātus gadus arī turpmāk!

„Mēs tavi, tu mūsu Latvija!” – 17. no-
vembrī Tomes tautas nams Latvijai un 
iedzīvotājiem veltīja svinīgu pasākumu. 
Sirsnīgs un patiess pasākums, kurā uzstājās 
Tomes tautas nama kolektīvi un viesi. Tom-
es tautas nama vadītāja Sarmīte Pugača šajā 
pasākumā sveica mazos, 2013 gadā dzimu-
šos Tomēniešus un tos pagasta iedzīvotājus, 
kuri ar savu darbu ir palīdzējuši citiem. Ce-
rams, ka tā būs jauka tradīcija arī turpmāk, 
jo jebkuram iedzīvotājam ir liels prieks, ja 
viņam pasaka „Paldies” par to, ko viņš dara.

Visas šīs svētku dienas mēs noslēdzām 
Rembatē tieši 18. novembrī, kad pār mums 
laidās helikopteri un lidmašīnas. Rembatē 
tradicionāli jau 27 gadu pēc kārtas notiek 
skrējiens „Rembates aplis 2013”. Pasāku-
mu spilgtāku padarīja koncerts „Stipra ģi-
mene, stiprai Latvijai”, kurā uzstājās Man-
guļu ģimene. Paldies Sanitai Jefremovai par 
ieguldīto darbu svētku un skrējiena gatavo-
šanā, kā arī Edgaram Siliņam par skrējiena 
organizēšanu.

Šogad ikviens Ķeguma novada 
iedzīvotājs varēja apmeklēt visus četrus 
novada pasākumus, jo katrs bija savā dienā. 
Patīkami bija redzēt tik daudz skatītājus 
katrā pasākumā, patiess prieks bija dzirdēt, 
ka iedzīvotāji apmierināti par redzēto un 
piedzīvoto. Vēlētos tikai, lai mēs visi mīlē-
tu savu zemi, lepotos ar labo, kas mums ir, 
un strādātu kopā pie tā, kas mūsu skaistajā 
Latvijā vēl jāsasniedz!

Dace Māliņa,
Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

No kreisās A.Biedre, A.Zītare, D.Berķe, otrā 
rinda no labās J. Skrīveris, A. Dambis

labdarības Izsole
Šī gada 2. novembrī Ķeguma tautas namā norisinājās labda-

rības izsole, ko rīkoja Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – 
Ķegums“. Izsole, kas nu jau kļuvusi par tradīciju, jau otro gadu 
pulcēja viesus kuplā skaitā. Starp viesiem bija gan izsoles ekspo-
nātu ziedotāji, gan pircēji, gan skatītāji.  

Pasākuma nolūks bija kopīgiem spēkiem saziedot naudu, kuru 
izmantot labdarības mērķu realizēšanai Ķeguma novadā.  Ikviens 
Ķeguma iedzīvotājs tika aicināts ziedot sev nevajadzīgās, bet var-
būt kādam citam tik ļoti nepieciešamas lietas, kas varētu tikt pār-
dotas izsolē. 

Atsaucība bija liela. Sev noderīgu lietu varēja rast ikviens. Tika 
izsolītas bērniem nepieciešamas lietas, rokdarbi, saimniecībā no-
derīgas lietas un visbeidzot eksponāti, ar kuriem varētu lepoties 
kolekcionāri. Ārkārtīgi ekskluzīvus priekšmetus izsolei bija zie-
dojis Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis 
no savas privātās kolekcijas, proti, kaklasaiti ar Latvijas Olimpis-
kās komitejas simboliku, fanu šalli, Latvijas futbola izlases kreklu 
un fultbola bumbu. Sākumcena visiem izsoles eksponātiem bija 
vienāda, divdesmit santīmu, un solis tika noteikts desmit santīmu 
apmērā. Tas netraucēja izsoles dalībniekiem solīt vairāk un kārtīgi 
pacīnīties par izvēlētajiem eksponātiem.

Vislielāko interesi izsoles viesos izraisīja tieši Jāņa Mežecka 
ziedotā futbola bumba, kas bija oficiālā 2013. gada Eiropas Čem-
pionāta futbolā – bumba, ar kuru spēlējuši un uz tās savus paraks-

tus atstājuši Latvijas izlases spēlētāji. Minētā bumba arī tika noso-
līta par visaugstāko cenu – divdesmit vienu latu. Fultbola bumbu 
savā īpašumā ieguva Ivo Vējonis.

Paralēli izsolei pasākuma laikā norisinājās loterija, kurā pieda-
līties varēja ikviens neierobežotu skaitu reižu ziedojot piecdesmit 
santīmu labdarībai. Loterijas galvenā balva bija Lindas Freibergas 
ziedotā glezna. Laimīgā uzvarētāja šajā izlozē bija Sandra Pūpola.

Izsole izvērsās par jautru un sirsnīgu pasākumu, kuru apmek-
lēja ģimenes ar bērniem, vecāka gada gājuma cilvēki un jaunieši, 
kopā lieliski pavadot laiku. Izsoles laikā kopā tika saziedoti 136 
lati un 50 santīmi. Pasākuma noslēgumā klātesošie tika aicināti 
izteikt viedokli, par to, kādam mērķim saziedoto naudu novirzīt. 
Balsojot tika izlemts, ka šī gada izsoles laikā saziedotā summa gan 
no izsolē, gan no loterijā gūtajiem līdzekļiem, tiks ziedota Ķeguma 
novada pensionāru biedrības īstenotā projekta „Radošās darbnīcas 
dzīves optimismam” materiālu iegādei.

Kopumā pasākums vērtējams, kā izdevies un produktīvs, kas 
nesis labumu Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotājiem, ne tikai 
ziedojot līdzekļus Ķeguma novada pensionāru biedrības projek-
tam, bet arī palīdzot izsoles eksponātu ziedotājiem un nosolītājiem 
tikt pie sen kārotām un nepieciešamām lietām. Uz tikšanos jau nā-
košajā izsolē 2014. gadā!

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums“



vienā dziesmā „austra” un „Pērles”
Septembrī, sākot Birzgales sieviešu kora „Pērles” sesto sezo-

nu, pārrunājot Dziesmu svētkos gūtos iespaidus, atcerējāmies arī 
savas jauniegūtās paziņas – kori „Austra” no Kārsavas novada 
Mērdzenes tautas nama. Visās balsu grupās viņas mums bija kai-
miņienes, mēģinājumos un koncertos kā labs atbalsts derēja Lat-
gales sievu optimisms. Godīgi sakot, pat apbrīnojām viņu uzņē-
mību – līdz Rīgai ceļā vien jāpavada piecas stundas. Lielo svētku 
programmiņā ierakstītais telefona numurs bija kā labs atgādinā-
jums, ka arī korim „Austra” esam bijušas laba kompānija.

Zvans pa zvanam, jautras un lietišķas sarunas ar kora prezi-
denti Ināru, diriģenti – arī Ināru un tautas nama vadītāju Intu, tad 
aicinājums – Latvijas Republikas 95. gadadienu svinēt draudzības 
koncertā Mērdzenē, tikai 10 kilometrus no mūsu valsts austrumu 
robežas. 17. novembra rītā, kad daudzi vēl atpūtās pēc Birzgales 
tautas nama 80. jubilejas svinībām, kora „Pērles” dziedātājas de-
vās viesos. 

Jau brauciena sākums izvērtās par Latvijas vēstures stundu, jo 
gar Daugavas kreiso krastu, savas bērnības vietas Secē un Sta-
buragā vērojot, piedzīvoto atcerējās Anna un Sanita. Uz laukiem 
tālajam ziemas pārlidojumam barojās zosu bari, autobusa logā si-
tās pa retai lietus lāsei. Bet, jo tuvāk Rēzeknei, jo augstākas kļuva 
debesis un Latgales vēstniecību „GORS” sasniegušas, jau sveicām 
sauli. Latgales koncertzālei tikai pusgads, bet tā jau ieguvusi vi-
sas Latvijas interesi. Svētdien tur notika filmu maratons, no lielās 
zāles balkona, klausoties gides stāstījumu, vērojām, kā rēzeknieši 
pulcējas uz filmas „Latgales stāsti” pirmizrādi, uz kuru bija iera-
dies arī tās veidotājs Jānis Streičs. Horeogrāfijas zālē vingrinājās 
dejotāji, bet jaukajā bērnu istabā, mazuļi, novilkuši apavus, ērti 
iekārtojušies uz paklāja, audzinātāju rosināti, rotaļājās, kamēr viņu 
vecāki izbaudīja filmu programmu. Pēc garšīgām pusdienām dažas 
enerģiskākās dziedātājas ‘sturmēja’ pilskalnu, tad ceļš uz Ludzu. 
Starp četriem ezeriem iekārtojusies, Latvijas vecākā pilsēta  mūs 

sagaidīja ar tikko remontētām ielām, ar jaukiem koka namiņiem. 
Uzkāpām pilskalnā, kur kādreizējās latgaļu koka pils vietā  no 14. 
gadsimta beigām  bija iespaidīgs Livonijas ordeņa, savu valdījumu 
aizsardzībai pret austrumu iebrucējiem, celts cietoksnis. Samērā 
labi saglabājušies pils mūri. Izrādās, ka to varenību apbrīnojuši un 
novērtējuši pat vēlāko gadsimtu valdnieki, uzdodot  saglabāt.  Ar 
bijību iegājām arī Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas 
katoļu baznīcā. Dievnama gadsimtiem ilgā un sarežģītā vēsture ir 
kā apliecinājums tam, cik garā un ticībā stipri ir Latgales ļaudis.

Pār laukiem jau vēlās Mēness pilnā ripa, kad pa labu  ceļu ie-
braucām Mērdzenē. Laipni, kā senas paziņas, sagaidītas devāmies 
arī nelielā ekskursijā pa krēslaino ciematu. Pirms pieciem gadiem  
sākumskolas vietā uzcelts ēku komplekss, kurā vienkopus ir bēr-
nudārzs, pamatskola, sporta laukums un zāle. Te mācās vairāk 
nekā 100 bērni. Bet toreizējam, uzņēmīgajam pagasta padomes 
priekšsēdētājam A. Urtānam par godu nodēvēta smuidru bērzu 
rinda. Ciematā arī veikals, aptieka, staltu egļu ieskauta estrāde. 
Vienā ēkā izvietojies Tautas nams un bibliotēka, arī tie remontēti 
nesen. Teritorijas sakoptība liecināja, ka ne velti vairākus gadus 
Mērdzene ir pelnīti sumināta čaklāko, skaistāko pagastu pulkā.

Izrādās, ka  Mērdzenē jau 15. novembrī  ar koncertu Latvijas 
jubileju svinējuši pamatskolas bērni, koris „Austra” pabijis Kār-
savas novada pasākumā. Bet arī svētdien  jau krietni pirms kon-
certa zāle pildījās – nāca ģimenes ar maziem bērniem, dažāda ga-
dagājuma cilvēki. Pēc pagasta pārvaldes vadītāja J.Poča uzrunas 
uz skatuves „Austra”. Klausoties, cik iejūtīgi latgaliešu melodijas 
skan  viņu izpildījumā, jutāmies gandarītas, ka dziesmu „Skaid-
rā valūda” izpildīsim kopā, ka to diriģēs Ināra Dovgiallo – Mēr-
dzenes kora vadītāja.  Savukārt, mūsu diriģente Maira Līduma, 
koncertmeistare Inese Martinova, bez  kora „Pērles” izpildītajām, 
iemīļotākajām, ar siltiem aplausiem sveiktajām dziesmām vadīja 
arī abu koru izpildīto kopdziesmu „Bērnam” /A.Reinika mūzika, 
J.Jaunsudrabiņa vārdi/. Koncertā uzstājās arī Mērdzenes tautas 
nama jauniešu deju kolektīvs „Juste” un ... Lauberes dejo kopa 
„Spiets”/ pasaule tiešām ir maza!/. 

Kā jau svētkos klājas, balle iekustināja visus – gan uz dejošanu, 
gan sadziedāšanos, gan viesmīlīgo latgaliešu saimnieču gatavoto 
cienastu baudīšanu. Kora „Pērles” dalībniecēm ir pilnīgi skaidrs 
– ja svinēsim jubileju, tad ciemos noteikti aicināsim jaukās  sie-
vas un meitas – „Austras” dziedātājas. Paldies mūsu atsaucīgajam 
šoferim Jānim Petrovskim, kurš pēc brauciena atzina, ka nedaudz 
bažījies par atceļu, kad „Pērles” gulēšot. Nekā, ar pozitīviem ie-
spaidiem „uzlādētas”, visu mājupceļu dziedājām, priecājāmies, ka 
Latvijā ir labi ceļi, labi cilvēki. Tad arī ikdienas gaitās ejot, spējam 
darīt labu.

D.Melnūdre,
Birzgales tautas nama sieviešu  kora „Pērles” 2.altu grupas dziedātāja                        
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11. novembris rembatē
11. novembrī Rembates tradīciju zālē 

Lāčplēša dienai veltītajā pasākumā tika 
prezentēts Rembates pagasta ģerbonis, 
kuru 24. oktobrī Melngalvju namā Pašval-
dību ģerboņa ceremonijā Latvijas valsts 
prezidents pasniedza Rembates pagasta 
pārvaldniekam J.Pūpolam un desmit pa-
gasta iedzīvotājiem bija dots gods prezen-
tēt Rembates pagastu.

11. novembrī pēc svinīgā pasākuma 
Rembates pagasta iedzīvotāji nolika svecī-
tes pie pagasta pārvaldes, cienājās ar kli-
nģeri un siltu tēju.

Sanita Jefremova,
Rembates pasākumu organizatore Rembates pagasta pārvaldes vadītājs Juris Pūpols un Evita Tabure, Rembates radošo bērnu pulciņa vadītāja
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BLITZE prezentē 
jaunāko veikumu 
– „Laimes zeme”

Grupa Blitze (kuras saknes meklējamas 
Ķegumā) Latvijas 95.dzimšanas dienā dāvā 
saviem klausītājiem daudzkrāsainu me-
lodiju, iedvesmojošu ritmu, melanholisku 
pieskārienu, augšup ceļošu spēku un pa-
tiesu stāstu jaunākajā radio singlā „Laimes 
Zeme”.

Nav svarīgi, kur tu atrastos – laimes zeme 
ir tepat un jebkur uz pasaules, kur ir Tavas 
mājas. Mūzikas gardēži un grupas draugi 
iesaka – lai kur Tu dzīvotu, Tev noteikti jā-
noklausās grupas jaunākais singls „Laimes 
Zemes” (autori: Midis un Arvīds Berķis).

Grupa Blitze jau laidusi klajā astoņus 
singlus – „Bibliotekārs”, „Segā ietinies”, 
„Stāsts savādāks”, „Hop!”, „No griestiem 
atspēries”, „Kamēr zeme griezīsies”, „Laiks” 
un „To kā nav”. Zināms, ka visi minētie singli 
pabijuši kādā no Latvijas ietekmīgāko dzies-
mu un radio topiem – radio SWH, Latvijas 
radio 2, Kurzemes radio, radio Valmiera, 
Super FM, Radio 1, Latvian Airplay Top 50, 
Muzikālā Banka, Mikrofona aptaujas gada 
Top 50 u.c.

Grupa Blitze aktīvi koncertē ne tikai Lat-
vijā, bet arī ārpus tās. 

Zinātāji stāsta, ka katrs grupas Blitze 
koncerts ir krāsains, skanīgs un pozitīvismu 
rosinošs muzikāls piedzīvojums, kas uzlādē 
savus klausītājus ar spēcīgas un neatkārto-
jamas enerģijas lādiņu. Ja Tu esi tur, Tu esi 
savējais, jo mūzika uzrunā un satuvina pat 
svešos.

Grupas Blitze sastāvs – Arvīds Berķis 
(vokāls un ideju ģenerēšana), Arnis Grīn-
bergs (basģitāra un tehnikas guru), Artūrs 
Krivoručko (sitamie un citi instrumenti), Mi-
dis jeb Aldis Zaļūksnis (ģitāra un producē-
šana) .

Grupa Blitze saka lielo paldies: Norčam, 
Berga Foto, Marekam Bērentam, Vladam 
Ščepinam, Gatim Saukānam, kā arī visiem 
saviem draugiem un atbalstītājiem!

Sīkāka informācija par grupu, jaunākās 
dziesmas, fotogrāfijas, video un koncertu 
apskats:

http://www.facebook.com/MusicBlitze
http://www.draugiem.lv/_blitze_ 
www.blitze.lv
Seko grupai Blitze:
http://twitter.com/#!/_Blitze_    

Sagatavoja Katrīna Rotgalve

No kreisās Aldis Zaļūksnis (Midis), Arvīds Berķis un 
Arnis Grīnbergs

tikšanās ar ainu Poišu
Kādā krēslainā novembra dienā Ķegu-

ma tautas namā notika ļoti gaiša un emo-
cionāla tikšanas ar pazīstamo psihoterapeiti    
Ainu Poišu.

Gaidot viņas ierašanos, mēs noskatījā-
mies iepriekšējo gadu ekskursiju un kon-
certu videoierakstus.

Un tad Aina burtiski ielidoja zālē, un 
tūlīt pārņēma mūs savā varā ar dzirkstošo, 
sajūsmas pilno stāstījumu.

Par pašu lekciju neko tuvāk nevaru pa-
stāstīt. Tā bija jāredz un jādzird klātienē. 
Zālē pilnīgs klusums, un katrs Ainas teik-
tais vārds aizgāja līdz klātesošo dziļākai 
apziņai.

Šis bija ļoti labi apmeklēts pasākums. 
Cilvēki visu laiku nāca klāt, un visi drau-
dzīgi sarūmējās ciešāk. Bija atbraukuši arī 
ciemiņi no Lielvārdes un pat no Ogres.

Mūsu viešņa bija ļoti sajūsmināta par 
tautas namā izstādīto Ķeguma novada čak-
lo rokdarbnieku  plašo  izstādi.

Paldies Ķeguma Domei un tautas na-
mam par atbalstu pasākuma norisei.

Ilga Andrejeva

Par aizvadītajiem 
pasākumiem
novembrī

Novembris – svētku mēnesis, kam īpa-
ši gatavojas tautas nami un amatieru ko-
lektīvi. Jāsagatavo programma un svētku 
noformējums, gan latviešu tautas tradīciju 
svētkiem Mārtiņiem, kas ir īsti zemkopju 
svētki un nāk kā gandarījums pēc smagās 
ražas novākšanas, gan Latvijas brīvības 
cīņu visslavenākajai dienai – Lāčplēša die-
nai, un pats svarīgākais, protams, Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienai. 

Mārtiņos Tomes tautas namā notika 
Ķeguma novada sieviešu biedrību forums, 
kurā priekšnesumus sniedza Tomes folklo-
ras kopa un sadancošanās ar Ogres danču 
klubu.

Lāčplēša dienā tautas nams deva iespē-
ju noskatīties dokumentālo filmu „Atmo-
das antoloģija” un jau tradicionāli tāpat kā 
citus gadus devāmies ar svecītēm, lāpām 
un ziediem  uz „par 1914. – 1919.g. Tēvze-

mi kritušo varoņu kapiem, aizdedzinājām 
svecītes pie 13 ozoliem baznīcas kalnā, 
kas iestādīti par godu Pirmajā pasaules 
karā kritušajiem un bez vēsts pazuduša-
jiem draudzes locekļiem, nolikām ziedus 
pie Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Jāņa 
Bergmaņa kapa. Kopā ar novadnieci Rutu 
Andersoni pieminējām notikumus, kas 
saistīti ar brīvības cīņām Latvijā un Tomes 
pagastā. Valsts svētku pasākumā „Mēs tavi 
,tu mūsu Latvija” sveicām Tomes pagasta 
cilvēkus – ģimenes, kurās šajā gadā piedzi-
muši bērniņi. Paldies, ka esi starp mums 
un kopā vadām dienas mūsu mazajā Tomē 
teicām: Aleksim Daukstem, Lindai Zagor-
skai, Mikum Skujam, Alisei Sniedzei, Ro-
bertam Ofmanim un Ancei Valainei.

Paldies teicām mūsu jauniešiem, kas 
aktīvi iesaistās Tomes pasākumu veido-
šanā un sabiedriskā dzīvē: Paulai Paeglei, 
Martai Skudrai, Rasmai  Kuriņai, Vinetai 
Ulmanei, Artūram Kovaļevskim, Pēterim 
Jēkabsonam, Solvitai Rozenbaumai, Līgai 
Zagorskai, Laurai Siliņai un Annai Zālītei. 
Paldies teicām Tomē godināmām sievie-
tēm: Agitai Freibergai – par ilggadēju un 
pašaizliedzīgu darbu Tomes pagasta labā, 
Ainai Riķei – par aktīvu līdzdalību Tomes 
pagasta rīkotajos  pasākumos. Lepojamies 
ar tomenieti Anitu Biedri, kas šogad tika 
nominēta Ķeguma novada Lepnumam. 
Paldies teicām Naurim Vinovskim – par 
izpalīdzību Tomes iedzīvotājiem.

Vēlos pateikt lielu paldies visiem paš-
darbniekiem, kas piedalījās svētku koncer-
tā un vēl lielāks paldies iedzīvotajiem par 
kuplo apmeklējumu.

Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama vadītāja

Tomes folkloras kopa, valsts svētku koncertā

http://www.facebook.com/MusicBlitze
http://www.draugiem.lv/_blitze_
http://www.blitze.lv


No Andrejiem uz
Ziemassvētkiem

30. novembrī – Andreja vakarā mūsu senči zīlējās tāpat kā Jau-
najā gadā. 1. decembris – šogad ievada Ziemassvētku gaidīšanas 
laiku. Jau vairākkārt Birzgales muzejs „Rūķi” šādu dienu krustce-
lēs pulcējis interesentus uz puzuru un Adventa vainagu gatavoša-
nu.

Šogad muzejs aicina svētdien, 1. decembrī pulksten 13.00 uz 
radošu pēcpusdienu „No Andrejiem uz Ziemassvētkiem”. Tas no-
tiks tautas namā, precīzāk – jauniešu centrā.

Gadu mijā, viesojoties Liepājā, patīkami pārsteidza vairāki lie-
lie nami, kuru kāpņu telpu logus greznoja gaumīgi darināti rotāju-
mi. Radās iecere, ka arī Birzgales centrā mājas varētu saņemt kādu 
iedzīvotāju rokām tapušu jauku dāvanu. Tāpēc muzejs „Rūķi” ai-
cina 1. decembrī līdzi paņemt šķēres, lai no pavisam parasta mate-
riāla – papīra – izgrieztu rotājumus, kuriem „pusfabrikāti” – kon-
tūras jau būs sagatavotas. Lai darbiņš labāk veiktos padomāts par 
muzikālu iepriecinājumu. Strādāsim un klausīsimies Tomes fol-
kloras grupas vadītājas Daces Priedoliņas izpildītās ziemas dzies-
mas. Un varbūt kādu melodiju padungosim kopā.

D.Melnūdre,
muzeja „Rūķi” vadītāja
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dzejas vakars ar muzikālu pieskārienu „rudens zelts”
19. oktobra vakarā Ķeguma tautas namā 

Grāmatu draugu klubs „Doma” aicināja 
iedzīvotājus apmeklēt sirsnīgu un krāsai-
nu dzejas vakaru „Rudens zelts”, kurā bija 
baudāma ne tikai dzeja, bet arī muzikāli 
priekšnesumi. Vakaru iesāka dūdu skaņas 
grupas „Auļi” dalībnieka Māra Jēkabsona 
izpildījumā. 

Savu rudenī piedzīvoto un zelta atziņas 
dzejā izstāstīja dzejnieces Dzintra Žīgure 
un Jevdokija Čerepanova. Dzeja caurvija 
visu koncerta gaitu, dzejniece Jevdokija 
Čerepanova savu dzeju izpildīja arī dziedot. 

Koncertu papildināja klarnetes skaņas 
Paulas Jēkabsones izpildījumā. Lirisku un 
sirsnīgu gaisotni koncertā ienesa Ķeguma 
ģitārstudijas jauniešu grupa Daces Prie-
doliņas vadībā. Ģitārskaņas turpināja Elīna 
un Linda Greines. Priekšnesumus sniedza 
arī jaunās dziedātājas Laura Dancigere un 
Zane Lazdiņa, duetā viegli iezīmējot gadā-
mos Latvijas svētkus. Īpaši gaidīti viesi bija 
Latvijas Nacionālās operas solistes: Liene 
Kinča un Ieva Parša. Abas solistes izpildīja 
gan duetus, gan solo dziesmas: Jāzepa Vī-
tola, Jāņa Mediņa, Alvila Altmaņa, Pētera 

Čaikovska un citu pazīstamu komponis-
tu darbus. Šķita, ka apmeklētāji no tautas 
nama zāles izgāja pacilātāki un laimīgāki, 
jo Liene Kinča un Ieva Parša rudenīgajā 
vakarā ienesa tik lielu enerģiju un prieku 
tautas namā, ka neviens nevarēja palikt 
vienaldzīgs pret dzirdēto un redzēto abu 
mākslinieču izpildījumā. Tas bija iespai-
dīgs, krāšņs un reizē sirsnīgs vakars. 

Liels paldies visiem māksliniekiem, 
ka atvēlējāt mums savu laiku un sirds              
bagātību! 

Inese Marcinkiana,
Ķeguma tautas nama vadītāja

Helovīnu ķirbju parāde!
Visu svēto dienas priekšvakarā pār zemi valda viss mistiskais, 

arī pie mums Ķeguma tautas nama parkā 31. oktobra vēlā vakarā 
bija sanākuši visvisādi mošķi. Bija gan raganiņas, gan spoki, gan 
pirāti un vampīri, lāči un vēl citādi Helovīna svinētāji. 

Bija sanākuši kā lieli tā mazi, lai parādītu kādu ķirbi viņi ir 
izveidojuši un varētu vienoties kopīgā Helovīnu ķirbju parādē. 

Šim pasākumam bija ļoti liela atsaucība, vienā mirklī parks 
pārvērtās par mistisku radījumu mitekli, kurus ieskāva zirnekļu 
tīkli, gaismas un spocīga mūzika. Pats galvenais bija atnestie, pašu 
izgrebtie ķirbi. Cilvēki patiešām bija centušies, bija lieli un mazi, 
dusmīgi un priecīgi ķirbji, un pat kabači. 

Bija apskatāmi arī īsti mākslas darbi, ķirbī izgrebta ragana, sik-
spārnis un zirnekļu tīkls ar visu zirnekli vidū. 

Organizatori šo pasākumu veidoja ar ideju radīt īpašu notiku-
mu Helovīna vakarā, kur galvenais būtu pašu izgaismotie ķirbji, 
īpaša atmosfēra un kopā būšana. Visi varēja apskatīt kādi ķirbji ir 
izdevušies citiem un varēja pastāstīt kā viņi ir veidojuši šos ķirb-
jus, kā radās ideja un cik ilgu laiku tas aizņēma. 

Dzirdējām arī pašas baismīgākās Helovīnu skaņas apmeklētā-
ju izpildījumā, kā arī spoku stāstiņus. Prieks par to, ka bērni bija 
patiešām centušies, šis notikums viņiem radīja motivāciju izgrebt 
īpašus un skaistus ķirbjus, kuri patiktu gan pašiem, gan citiem. 
Katrs bija centies tāpēc arī katrs saņēma pa kādam Helovīna saldu-

mam. Pēc pasākuma parkā Ķirbjus varēja apskatīt Ķeguma tautas 
namā, tie priecēja gan mūsu kolektīvus, gan citus apmeklētājus. 

Liels paldies visiem dalībniekiem par atsaucību un ieguldīto 
čaklo darbu skaisto ķirbju veidošanā, tiksimies nākošajos Helo-
vīnos! 

Inese Marcinkiana, Ķeguma tautas nama vadītāja

Par sociālā dialoga
attīstību oktobrī

Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības bied-
ri un to atbalstītāji tradicionāli dodas uz Paula Stradiņa slimnīcu, 
kur notiek pacientu seminārs veltīts Pasaules artrīta dienai. Šādās 
tikšanās reizēs tiek pārrunāti Reģionālo orgaizāciju būtiskākie jau-
tājumi, kā arī tiek doti ārstu ieteikumi efektīvākām ārstēšanas me-
todēm šīs slimības mazināšanai. 

Galvenais psiholoģiskās labsajūtas nodoršināšanai un uzturē-
šanai ir sociālais atbalsts un integrācija.To nevar saistīt ar ārstē-
jošā ārsta divreiz, pat trīsreiz dārgāka nepieciešamā medikamen-
ta parakstīšanu cilvēkam, bet ģimenes un draugu izpratne vēlme 
palīdzēt. Ja tajā visā būtu vērojama arī valsts ieinteresētība, tad 
vismaz viena slimība Latvijā būtu izskausta.Taču kamēr tā nav... 
pa pasauli ceļo jauns reimatoīda slimību paveids – Fabri slimība. 
Tā ir reta un diagnoticēšanai apgrūtināta, jo katram pacientam var 
dominēt atsevišķi simptomi turklāt tie nereti parādās tikai 20 – 30 
gadu vecumā. Ir ļoti svarīgi saņemt palīdzību pēc iespējas ātrāk, 
lai varētu stabilizēt stāvokli, tādejādi samazinot slimības nodarīto 
kaitējumu. Taču to iespējams paveikt tik kopīgiem spēkiem, mazi-
not riska iespēju kļūt invalīdam.

Andris Vīgants
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tikšanās vieta – pusceļā
starp rīgu un viļņu

Birzgales sieviešu biedrība „JADARA”, kuras dzimšanas 
diena ir 2013. gada martā, cenšoties gūt jaunu informāciju savas 
darbības pilnveidei, oktobrī saņēma ļoti negaidītu un vilinošu pie-
dāvājumu – piedalīties Baltijas valstu lauku sieviešu forumā, kas 
notika Lietuvā, Kupišķos. Jauko tradīciju pirms 11 gadiem aizsāka 
Rasma Freimane, enerģiska kundze no toreizējā Valmieras rajona 
Kauguru pagasta. Piemēram, pērn Baltijas valstu lauku sievietes 
tikās Gulbenes pusē. Tāpēc, iekāpjot autobusā, trijotne no Birz-
gales – Inta Pastare, Valija Skuja un šo rindu autore saprata, ka 
daudzām citu biedrību pārstāvēm uzkrāta jau krietna darba pie-
redze. Bet tas netraucēja justies labi arī mums. Vairākas kundzes 
tikko bija atgriezušās no Gruzijas, kur ar lauku sievietēm, kā arī 
valsts televīzijā bija dalījušās gan plusos, gan arī mīnusos par mik-
rouzņēmumu veidošanu Latvijā. Līdz Kupišķiem autobusā valdīja 
Gruzijas noskaņas, kas palīdzēja aizdzīt  rudenīgās dienas pelē-
kumu.

Kupišķu tehnoloģiju skola ir viena no 70  profesionāli teh-
niskajām mācību iestādēm, kuras mūsu dienvidu kaimiņi pratuši 
sekmīgi saglabāt un turpina pilnveidot. Topošie celtnieki, tūrisma 
speciālisti, ēdināšanas un servisa darbinieki – ap 500 jauniešu vecā 
Viļņas – Rīgas trakta malā / pilsētiņa atrodas pusceļā starp abu 
valstu galvaspilsētām/ te apgūst vidējo izglītību un, galvenais, spe-
cialitāti. 

Atbraucējas saņēma  jaukas atpazīstamības puķītes, kuras 
valkājam arī tagad. Lietuvietēm – zaļas, latvietēm – sarkanas , 
igaunietēm – dzeltenas, polietēm – visu triju krāsu kombinācijā 
tamborētas puķītes liecināja, ka foruma saimnieces ir čaklas rok-
darbnieces.

Klausoties  ziņojumus, vairāk vai mazāk oficiālas uzstāšanās 
sapratām, ka lauku dzīves ikdiena visur ir gana skarba, ka sie-

vietēm ir jādomā par iesaistīšanos politikā, kā to visai enerģiski 
realizē Polijā. Igaunietes, analizējot valsts centrālās preses izde-
vumu, parādīja, ka pat fotoattēlos  jūtama izteikta nevienlīdzība 
– uzsvērts vīriešu pārākums. Bet no kultūras un sporta rubrikām 
vairākus gadus sievietes fotoattēli vispār bija pazuduši! Tagad  si-
tuācija nedaudz un lēnām mainoties... Toties dziedātājas, brašas 
sievas un meitas no Igaunijas,  forumā rāva vaļā gan savas tautas, 
gan arī pa latviešu dziesmai un centīgi mēģināja tikt pie lietuviešu 
melodijām un notīm.

Divās Lietuvā aizvadītās dienās pabijām skolas visai netradi-
cionālajā fermā, kur mitinās kamielis, strausi, truši, ēzelīši, poniji, 
kaziņas. Lielas saimniecības īpašnieks kā anekdoti stāstīja patie-
su notikumu – pirms gadiem Vācijā nopērkot 5 Limuzīnas gaļas 
šķirnes teles un bullīti un apdrošinot iegādātos lopus, iekļuvis teju 
vai miljonāru sarakstā, ka Kupišķu pusē lauksaimniekam pagal-
mā esot ... 6 limuzīni un... daži jaunlopi. Šie ‘daži’ tagad izauguši 
līdz  ganāmpulkam, kurā vairāk nekā 100 vērtīgu gaļas šķirnes 
dzīvnieku. Cits lielsaimniecības valdes priekšsēdētājs, raksturojot 
saimniekošanu 2000 hektāros, lika aizdomāties par visai planētai 

„KadIĶa” dejotāji atkal talko likteņdārzā!
Kā pagājušajā gadsimtā paaudzes aiz 

sevis atstāja Brīvības pieminekli, tā mūsu 
paaudzes aiz sevis atstās Likteņdārzu. 

Ķegums – Koknese – Ķegums, kā pa 
smieklam, kā pa jokam, bet cik tomēr īsti 
un pamatīgi tas viss ir sanācis! 

Kadiķa dejotāju ceļš uz Koknesi aizsā-
kās 2009.gada 3.oktobrī un turpinās katru 
gadu, ar savām čaklajām rokām piedalo-
ties dārza tapšanā un sakopšanā. Arī šogad 
– pavasarī un tagad – rudenī mēs bijām 
tur. Pavasarī mums tiek uzticēti stādīša-
nas darbi – stādām puķes, košumkrūmus, 
kokus, un ir jau pat sajucis skaits, cik to ir 
iestādīts. Kopā ar tēlnieku Ojāru Feldbergu 
esam „stādījuši” pat lielos akmeņus. Mūsu 

stādītas ir arī košās selekcionāra Jāņa Va-
sarieša Likteņdārzam dāvinātās dienlillijas, 
kas tagad priecē daudzus. Vasarā, braucot 
uz Likteņdārzu to apskatīt, vai vedot uz tu-
rieni savus draugus, radus, vienmēr prieks 
redzēt, kā mūsu stādījumi zeļ un zied.

Rudens šogad mūs lutina ar siltu laiku, 
tāpēc 2.novembrī jau septīto reizi devāmies 
uz Koknesi, lai atkal pastrādātu. Veidojot 
„Sirmā saulrieta” akmens krāvumu, amfi-
teātra zaļā zona ar tehniku bija pabojāta, 
tāpēc to sakārtojām pirms Latvijas nozī-
mīgajiem svētkiem – 18.novembra, jo šajā 
dienā, tāpat kā iepriekšējos gados, lāpu ceļš 
vedīs uz Likteņdārza  amfiteātri, lai pulk-
sten 16.06 sagaidītu saulrietu. Vēl cīnījā-
mies arī ar lielo lapu daudzumu. Teritorija 
dārzā ir ļoti plaša tāpēc visas lapas savākt 
vienā dienā nav iespējams, bet kaut nelielu 
daļu sakopt bija liels prieks. Par labajiem 
darbiem dārzā Kokneses fonds mums uz-
dāvināja kadiķa kociņus, ko paši varējām 
arī iestādīt. Pēc padarītā „Kadiķa” dejotāju 
tradīcija ir izstaigāt loku pa dārzu, lai no-
vērtētu, kā tas mainījies, kas jau padarīts un 
ko vēl varētu darīt. Katru reizi ir sajūta, ka 
roku darbi tur vairs nav nepieciešami, bet 
projekta vadītājs Bruno Cīrulis mums vien-
mēr atrod darbus, jo zina, ka mums tos var 
uzticēt. Šīs tikšanās vienmēr ir patīkamas 

abpusēji un dod milzīgu spēku nepadoties, 
iet uz priekšu un gadu no gada braukt uz 
Likteņdārzu strādāt.

mums katram ir iespēja kļūt par 
daļu no likteņdārza un piedalī-

ties tā tapšanā!
Lielie Dziesmu un deju svētki ir aiz 

muguras, un tāpēc bieži vien deju kolek-
tīvos dažādu iemeslu dēļ dejotāji paņem 
pauzi dejošanai, vai met mieru tai pavisam. 
Katrs mēs izvērtējam savus spēkus, veselī-
bu un prioritātes. Arī mūsu kolektīvam šajā 
sezonā nav viegli, jo daļēji nomainījies sa-
stāvs – ir aizgājuši dejotāji un nākuši klāt 
jauni, nomainījusies arī vadītāja. Bet mēs 
ļoti gribam būt un dejot. Tāpēc ikkatrs, ku-
ram patīk tautas deja, kurš vēlas stiprināt 
novada kultūru, kā arī katrs bijušais „Kadi-
ķa” dejotājs, kurš ir pārskatījis savas prio-
ritātes, ir aicināts pievienoties „Kadiķim” 
mēģinājumos (otrdienās un ceturtdienās 
plkst. 20.00 Ķeguma tautas namā) un citās 
sabiedriskajās aktivitātēs.

Sasmeļamies spēkus kopīgos pasāku-
mos un turpinām strādāt, jo tie, kuri dejo, 
daudz dot un ļoti daudz gūst!

Velga Platace,
VPDK „KADIĶIS” dejotāja



Koks, kas aigara rokās pārtop par...
Ķeguma novada Birzgales pusē daudzi 

būs pamanījuši, ka vidi rotā interesantas 
koka figūras. Visvairāk to ir Birzgales parkā 
– vietā, kur koka izstrādājumi pārsteidz ar 
savu daudzveidību un meistara izdomu. 
To autors ir birzgalietis Aigars Larks, kura 
aizraušanās ar koka amatniecību un viņa 
arvien tālejošāka slava kļuva par iemeslu 
nelielai sarunai un tās atspoguļojumam šajā 
rakstā. 

Aigars ir skolojies Birzgales pamat-
skolā un Ogres Meža tehnikumā, vienmēr 
bijis dabas un koku tuvumā, taču jau kopš 
bērnības aizrāvies arī ar elektroniku un me-
hāniku. Pēdējais noteicis to, ka šobrīd Ai-
gars strādā algotu darbu uzņēmumā „Fazer” 
tieši elektromehāniskas jomā. Taču tie, kas 
pazīst Aigaru, noteikti teiks, ka arī darbs ar 
koku ir viņa aicinājums. Vienkārši hobijs – 
tā saka pats Aigars. 

Birzgales parkā ikvienu interesentu sa-
gaida Aigara veidotie rūķi – neatņemami 
šī parka tēli, ņemot vērā parka nosaukumu 
(Rūķu parks). Tie lasa grāmatu vai sveicina, 
stāvot zem milzīgas koka sēnes. Birzgalieši 
droši vien atceras milzīgo ozolu parka vidū, 
kam bija lemta bojāeja, bet nu tā vietā ozol-
koks pārtapis par rūķu māju, kuras jumta 
galā garāmgājējus novēro pūce. Netālu ir 
arī ežu ģimene un lielais koka ābols, kā arī 
bērnu īpaši iecienītā milzīgā koka skudra 
(apm. 2,5 m garumā). Pēdējais Aigara pie-
nesums parka ainavas arhitektūrā ir kāda 
koka stumbra rotājums – ligzda ar olām un 
bite ar tranu, kas rāpjas pa stumbru tuvāk 
šai ligzdai. Jau iztālēm redzamā epizode 
ar kukaiņiem un olām pievērš uzmanību 
un raisa pārdomas, kāpēc tāds sižets radies 

un kas notiks tālāk? Izmantojot izdevību, 
uzdevu šo jautājumu arī autoram. Saņēmu 
diezgan interesantu atbildi.

Aigars nāk no Birzgales pagasta „Kāpu-
riem”. Tur, izrādās, dzīvo arī viņa veidotais 
pterodaktils – milzīgs aizvēsturisks putns, 
ko Aigars izvietojis koka zaros. Tāpēc jau-
tāju, vai olas Birzgales parkā ir pterodaktila 
olas? Aigars smejoties saka, ka ļoti iespē-
jams, jo vispār putns skatoties tieši Birzga-
les centra virzienā... Taču smiekli nav nāku-
ši viņa mammai, kas reiz vēlā rudens vakarā 
pēc dažu dienu prombūtnes pārradās mājās 
un kokā pamanīja pavīdam pterodaktilu! 
Aigars vienkārši piemirsa savējos pabrīdi-
nāt, ka viņa kolekcijai pievienojies vēl kāds 
objekts...

„Kāpuru” saimniecībā patiesībā arī aiz-
sākās Aigara aizraušanās ar koka amatnie-
cību. Reiz pie mājas nolūza lielā kļava. Ne-
izdevās to sazāģēt malkai, bet Aigara rokās 
ar motorzāģa palīdzību tās resnais stumbrs 
pārtapa par āra galdu un krēsliem. Vēlāk 
tapa arī 6 metrus garais koka kāpurs. 

Darbs ar koku Aigara dzīvē intensīvi at-
tīstījās arī tad, kad Aigars strādāja guļbūvju 
un mēbeļu izgatavošanas firmās Ciemupē 
un Ogrē. Tā bija laba skola, kas Aigaram 
ļauj apgalvot, ka arī guļbūves (roku darbs) 
viņam nesagādā īpašas problēmas. Ekono-
miskās krīzes apstākļos Aigars bija spiests 
pārorientēties, tāpēc guļbūves kā darbības 
sfēra uz kādu laiku ir novirzīta malā, taču 
Aigara rādītajās fotogrāfijās ievēroju, ka 
viņa izgatavojumu klāstā ir daudz āra un 
masīvkoka mēbeļu ar guļbūves elemen-
tiem. Aigars stāsta, ka arī gadatirgos, kur 
viņš piedalās, šīs mēbeles piesaistot cilvēku 
uzmanību.

Tātad paralēli saviem ikdienas pienāku-
miem un darba gaitām Aigars atrod laiku 
dažnedažādu koka izstrādājumu izgatavo-
šanai. Idejas pie viņa visbiežāk atnāk naktī. 
No rīta viņam ir skaidrs, ko un kā viņš darīs. 

Aigars uzsver, ka koks ir jājūt, koka ga-
balā ir jāredz vairāk nekā šķietami redzams. 
Jautāju, vai no Aigara kāds ir vēlējies viņa 
amatu mācīties? Viņš saka, ka ir gan, bet 
ļoti ātri atklājies tieši tas, vai cilvēks jūt 
vai nejūt koku, redz vai neredz koka gabalā 
kādu tēlu. Tas savukārt noteicis Aigara turp-
māko sadarbību ar šo cilvēku.

Vēl viens princips, kas, manuprāt, Ai-
garu padara par interesantu meistaru, ir tas, 
ka viņš neatzīst konveijeru. Aigaram patīk 
izgatavot arvien jaunas figūras un lietas no 

koka. Katra jauna ideja viņam ir jauns izai-
cinājums, un viņš ir gatavs ieguldīt laiku un 
spēkus, lai to realizētu. Piemēram, Aigars ir 
radījis daudzas koka sēnes (baravikas, apšu 
bekas, mušmires, gailenes u.c.), tās viņš ir 
variējis gradācijās no 1 cm (virpoti auska-
ri) līdz 1,5 m augstumā, bet...tieši uz sēnēm 
šobrīd Aigars būtu visgrūtāk pierunājams 
augstāk minētā iemesla (nepatikas pret kon-
veijeru) dēļ. 

Arī koka zīļu izgatavošanā Aigaram jā-
meklē arvien jauni formāti un konteksti, jo 
Aigara zīles jau rotā gan Birzgales parka 
kokus, gan tautas nama interjeru, gan pri-
vātmāju izkārtnes. Lielākā Aigara gatavo-
tā zīle sver „nieka” 70 kg, bet smalkākais 
darbs ir sievai dāvātie virpotie auskari zīļu 
formā.

Daudzas idejas Aigaram rodas, ieraugot 
konkrētu vietu un apkārtni. Viņa objekti 
ir cieši saistīti ar to, kā Aigars intuitīvi un 
mākslinieciski sajūt visu kopumā. Tā, pie-
mēram, tapuši daudzie putnu un dzīvnieku 
tēli. 

Ļoti interesants Aigaram šķiet darbs 
arī pie māju izkārtņu veidošanas – tās 
parasti vizualizē pašu māju nosaukumus 
(„Jāķelāniem” kļavu lapas, „Cērmūkšām” 
pīlādžus, „Kaijām” ūdens viļņus utt.). Vēl 
Aigaram patīk „apgrūtināt dzīvi pastnie-
kiem”, jo viņš izgatavo pastkastītes zīļuka, 
sēnes u.c. neparastās formās.

Ņemot vērā to, ar kādu entuziasmu 
Aigars stāsta par savu nodarbošanos, 
likumsakarīgi rodas jautājums, vai Aigars 
grib un var izgatavot visu, kas vien 
iespējams no koka? Tomēr, nē. Piemēram, 
koka rotaļlietas un karotes gadatirgiem viņš 
netaisa, jo Aigara princips ir „neatņemt 
darbu (maizi) citiem”, jo šajā virzienā 
amatnieku netrūkstot. Taču viens gan viņu 
vilina vairāk par visu – atveidot kokā 
cilvēka seju. Pie tā meistarība vēl slīpējama.

Iesaku Aigaram piedalīties arī izstādēs, 
lai viņa daudzo darbu attēli neglabātos foto 
albumos un neceļotu internetā vien, taču 
Aigars saka, ka dalību izstādēs pagaidām 
apgrūtina objektu transportēšanas iespē-
jas. Un ir jau arī tā, ka par Aigara talantu 
un meistarību zina daudz tālāk par dzim-
to pusi, jo, raugi, pat Ķemeru un Tērvetes 
parki ir izteikuši vēlmi sadarboties ar mūsu 
novadnieku.

Novēlot radošo ideju piepildījumu Ai-
garam un visiem, kas mūsu novadā rūpējas 
par vizuāli pievilcīgu lauku vidi!

Tadeušs Vaļevko,
lauku attīstības konsultants   
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būtisku problēmu – ūdeni. Darbnīcu teritorijā izveidoti vairāki pa-
matīgi baseini, kuros krāj lietus ūdeni un ziemā sastumj sniegu, lai 
lauku miglošanai nebūtu jāizmanto dzeramais ūdens. Dzestrā sest-
dienas rītā izstaigājām nelielu, bet ar aizrautību veidotu brīvdabas 
muzeju, iestādījām  ozoliņus. 

Kā jau pierasts, viesos iepazinām arī nacionālo virtuvi. Mums 
krietni jāsaturas, jo lietuvieši savu kulinārijas mantojumu glabā, 
arī tagad galdā ceļot vienkāršus, bet ļoti gardus ēdienus. Nespējām 
atturēties no iespējas nofotografēties ar kaimiņu viesībās galdā 

celtajiem lepnumiem, kurus mēs dēvējam par „skudru pūžņiem”. 
Skaisti un , galvenais, garšīgi!

Latvijas lauku sieviešu apvienības mājas lapā ir Ē. M.Remarka 
vārdi „Smieties ir labāk nekā raudāt. It īpaši, ja nelīdz ne viens, ne 
otrs”. Tiesa, arī mēs apzināmies, ka labu ieceri lolojot, cenšoties to 
īstenot, kādreiz birst bezspēcības asaras. Bet ... labāk tomēr smie-
ties un strādāt. Nākošgad tikšanās Igaunijā. 

D.Melnūdre
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senajā un senatnīgajā tomes
bibliotēkā jaunas darba metodes

Laikā, kad nedaudzie Tomes pamatiedzī-
votāji apmeklē, galvenokārt, tirdzniecības ob-
jektus, bet pa retam kādu kultūras pasākumu, 
ar grāmatu lasīšanu ir pagrūtāk. Nav jau tā, 
ka neviens nelasa, ir jau grāmatu mīļi ārpus 
Tomes bibliotēkas aptvēruma, jo uz Grāmatu 
Svētkiem Ķegumā bija prāvs pulciņš Tomes 
pagasta pārvaldnieces Ilonas Ofmanes sa-
pulcināts, par to paldies! Jūsu līdzdalība tika 
novērtēta ar divām dāvanu kartēm 20 LVL 
vērtībā! 

Pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veici-
nāšanas projektu konkursā šī gada pavasarī 
tika dota iespēja piedalīties iedzīvotājiem, 
jo „ Konkursa mērķis ir Ķeguma novada 
iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana 
kultūras, sporta un izglītības norisēs”. Bib-
liotekāre nevēlējās kāda iedzīvotāja vārdā 
rakstīt un iesniegt projektu, lai gan Ideja, kas 
pašlaik vajadzīgs, bija! Iznēsāta Ideja ieguva 
pavisam citu pielietojumu  projektu konkursā 
www.labiedarbi.lv, kuru finansiālu atbalstīša-
nu nosaka Interneta balsojums. Tā bija jauna 
pieredze, proti, veselu mēnesi (oktobrī) uz-
turēt, ik dienas, ik stundas, ik minūtes,  rūpi 
– ieteikšanu balsot! Rezultātā līdz bibliotēkas 
finansiālam atbalstam bija pārāk tālu, bet tika 

iegūti jauni sekotāji bibliotēkas aktualitātēm  
www.twitter.lv; www.draugiem.lv/tomesbib-
lioteka, kā arī nedaudz aktivizēta bibliotēkas 
darbība www.facebook.com un www.biblio-
teka.lv. Bibliotēka  ieguva lieliskus virtuālā 
apmeklējuma rādītājus! Gada atskaitēs tiek 
ņemts vērā virtuālais apmeklējums, bet ne 
sekotāju skaits. Iespēja bibliotēku apmeklēt 
virtuāli ir kopš novada mājas lapas izveides, 
proti www.kegums.lv/kultūra/bibliotēkas/ 
tomes filiāle. Saite: http://www.kegums.lv/
page.php?id=77. 

Jāsaka, bibliotēka filiāles statusu atpakaļ 
uz bibliotēkas statusu mainīja š.g. 13. feb-
ruārī, kad tika apstiprināts Ķeguma novada 
bibliotēkas Tomes bibliotēkas reglaments un 
izstrādāti darba kārtības noteikumi, kuri  no-
teica jaunu darba laiku no plkst. 8:00 – 16:00 
nedēļā no otrdienas līdz sestdienai. 

Ja kāds interesents vēl nezina, - bibliotēka 
jau vairāk kā 10 gadus ir atvērta sestdienā! 

Š.g. septembrī  bibliotēkai bija jāatskaitās 
Latvijas Bibliotēku padomes Bibliotēku akre-
ditācijas komisijai par ieteikumu izpildi, kur 
viens ieteikums bija iegādāties jaunu biblio-
tēkas aprīkojumu. Ja ieskatīsieties bibliotēkas 
veidotajās galerijās www.draugiem.lv/tom-
esbiblioteka, tad redzēsiet, ka bibliotēka sa-
glabājusi savus senatnīgos grāmatu plauktus, 
bet kā maza novitāte ir pērn vietējā mēbeļu 
ražotnē izgatavotais plaukts pirms skolēniem.

Tagad ir gan jauns plaukts, gan pietie-
kams modernu grāmatu klāsts, bet paši pirms 
skolēni šogad izzuduši no lietotāju loka! Arī 
vecākiem grāmatas pietiekoši gan bērnu iz-
glītošanā, gan audzināšanā. Pat ar modernām 
pedagoģijas metodēm! Līdz ar skolas filiāles 
slēgšanu Tomē, samazinājies 1. – 4.klašu sko-
lēnu – lasītāju skaits, tādēļ grāmatas šogad 
vairāk komplektētas 5. – 7.klašu skolēniem 
(skatiet bibliotēkas galerijā!). 

Attālinātam bibliotēkas lietotājam            
iesaku elektroniskā kataloga pielietojumu:          
www.ogre.biblioteka.lv/Alise4_5, – redzē-
siet, vai bibliotēkā ir vajadzīgā grāmata, vai 
tā ir, caur bibliotēku,  pasūtāma no citām no-
vada bibliotēkām. Ceru, ka arī Tomes biblio-
tēka 2014.gadā uzsāks automatizēto lietotāju 
apkalpošanu, kuras  darbības laikā vairs ne-
būs iespēja grāmatu turēt mājās mēnešiem, 
vai pat gadiem. Vienkārši, neviena bibliotēka 
grāmatu parādniekam neizsniegs (parāds būs 
redzams). Lai gan labo darbu nedēļa mūsu 
valstī pagājusi, iesaku ilglasītājiem savlaicīgi 
nodot grāmatas līdz š.g. 28.decembrim!

Aicinu bijušās Tomes skolas absolventus, 
reģistrētus www.draugiem.lv

kļūt par bibliotēkas lapas www.draugiem.
lv/tomesbiblioteka sekotājiem, tā saglabāsiet 
kontaktu ar dzimto pusi un uzzināsiet Tomes 
bibliotēkas un  citu novadu bibliotēku darbī-
bas novitātes. Tad atskārsiet, ar ko atpalikusi, 
vai moderna ir Jūsu bibliotēka. 

Arvien vairāk bibliotēkās notiek dažādi 
pasākumi, kuros piedalās vietējie, vai pār-
novadu literāti. Daudzi literāti savus darbus 
izdod mazos metienos nepopulārās izdevnie-
cībās, kad vienīgā iespēja darbus iegādāties ir 
tikai ar literāta starpniecību. Tomes bibliotēkā 
arī varētu būt šādas tikšanās, ja būtu intere-
senti ar savu ziedojumu. Esiet aktīvi, pulcē-
simies dažādos grāmatu lasījumos vai pārru-
nās! Pamudiniet ar savu ideju bibliotekāru, 
un bibliotekārs pamudinās arī Jūs uz dažādām 
aktivitātēm.

Izmantojiet bibliotēkas Interneta lasītavu 
un pieprasiet bibliotekāra konsultāciju, vai arī 
maksas pakalpojuma (kopēšanas, printēšanas, 
skanēšanas) sniegšanu! 

 Tomes bibliotēka šogad pateicas 
grāmatu dāvinātājiem  Gintai Zālītei , Rutai 
Andersonei, Harijam Jaunzemam par novad-
pētniecības literatūras pienesumu!

Agita Freiberga,
Ķeguma novada bibliotēkas Tomes

bibliotēkas vadītāja

Kultūras darbinieki apciemo rēzekni
Tradīcija, ko mēģinam saglabāt ir doties pieredzes apmaiņas 

braucienos uz citiem novadiem. Šajā reizē pateicoties Sarmītes 
Pugačas ieteikumam devāmies uz Rēzekni.

Un tā saulainā, bet vējainā rītā, kad naktī bija  plosijusies vēt-
ra, mēs Ķeguma novada kultūras darbinieki devāmies ceļā uz tālo 
Rēzekni. 

Iebraucot Rēzeknē pirmais, ko pamanijām bija Rēzeknes izvei-
dotais logo ar sveicienu. Patīkami, uzreiz sajūti, ka tevi šeit gaida. 
Apmeklējām Latgales Kultūrvēstures muzeju, kur vecajām mu-
zeja telpām tika piebūvētas jaunas telpas un muzejs paplašināts. 
Iestādē jūtams siltums un omulīgums, interesantas ekspozīcijas, 
mums pat tika novadīta mācību stunda, kur vajadzēja sēdēt skolas 
solā un rakstīt ar tinti uz līniju lapas. Muzejā ir iespējama audio 
ekskursija, kur ar austiņu un ierakstu palīdzību var apskatīt visas 
ekspozīcijas pa punktiem un pie katra punkta tiek izstāstīts redza-
mais. Ērti, īpaši cittautu apmeklētājiem. Muzejā var manīt, ka dar-
binieki mīl savu darbu, ir erudīti un izdomas bagāti.

Muzejā mūs sagaidīja  pašvaldības aģentūras „Rēzeknes kultū-
ras un tūrisma centra” direktores vietnece Maija Brēķe. ►
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ProjeKts „garā PuPa”
Projekts „Garā 

pupa” aizsākās 2012. 
gada janvārī. Visa 
gada garumā biedrī-
ba „Ascendum” or-
ganizēja ekskursijas 
uz Rīgu bērniem no 
mazturīgām ģime-
nēm Latvijas reģionos. Ekskursiju ietvaros 
bērni apmeklēja Latvijas Nacionālo ope-
ru, Mākslas muzeju „Rīgas Birža”, Saules 
muzeju, Zooloģisko dārzu, Rīgas Domu un 
citas Vecrīgas ievērojamākās vietas, kā arī 
priecājās par Latvijas Leļļu teātra jaukajām 
izrādēm. 2012. gada laikā norisinājās 16 šā-
das ekskursijas, kurās kopā devās ap 1130 
bērnu no 36 novadiem visā Latvijā! Eks-
kursijas bērniem bija pilnībā atmaksātas – 
izdevumus par ieejas, teātra biļetēm, kā arī 
pusdienām sedza biedrība „Ascendum”, sa-
vukārt transportu finansēja projektā iesaistī-
tās pašvaldības. 

Kas ir „Garā pupa”? „Garā pupa ir 
simbols tam, kā tautas pasakām raksturīgā 
fantāzijas izmantošana un kopīga garīga 
piepūle palīdz topošai personībai pakāpties 
augstāk un ieraudzīt sev līdzās esošo zemi 
un sabiedrību plašākā kontekstā. Bērnu kul-
tūras projekts „Garā pupa” ne tikai cenšas 
vērst sabiedrības uzmanību uz kultūras pie-
redzes nozīmību bērnu veiksmīgā attīstībā, 
bet jau pusotra gada garumā ir strādājis pie 
tā, lai iekļautu kultūras procesos tos bērnus 
vecumā no 6 līdz 12 gadiem, kas reģionā-
lās un sociālās nevienlīdzības vai vecāku 
kūtruma dēļ palikuši ārpus Latvijas teātra, 
mākslas, mūzikas un ārpusskolas izglītības 
norisēm. 

Iepazīstoties ar projekta nosacījumiem 
nolēmu arī mūsu novada  bērnus iesaistīt 
šādā projektā. Un tā 2. novembra pusdienas 
laiks Birzgales pagasta centrā pulcēja daudz 
bērnus braucienam uz Rīgu, lai piedalī-
tos projektā „Garā pupa”. Pa ceļam mums 
pievienojās 2 bērni no Ķeguma un 5 bērni 
no Tomes pagasta. Pavisam kopā bijām 32 
bērni un 3 pieauguši. Kad visi bijām iekār-

tojušies ērti autobusā sākam iepazīšanos. 
Katram bērnam piespraužam pie jaciņas 
vārdiņu. Kad ieradāmies Rīgā, pie Latvijas 
Nacionālās operas mūs sagaidīja jaukas pro-
jekta gides. Pirmais jau ir jauks pārsteigums 
– katrs saņēmām maisiņu ar ceļamaizi, kurā 
bija iekšā maizītes, „Laimas” konfektes un 
šokolādīte. Mūsu grupa, tā kā bija ļoti liela, 
tā tika sadalīta divās daļās. Pirmā grupiņa 
devās uz „Saules „muzeju, kur bērni radoši 
pastrādāja – krāsoja no ģipša veidotas saulī-
tes, kuras ieguva, kā dāvaniņas. Otrā grupi-

ņa devās ceļā iepazīt Vecrīgu. Bērni ar lielu 
interesi klausījās gides Baibas stāstījumos, 
kā arī viņiem radās daudz jautājumu. Pēc 
pastaigas Vecrīgā, mūsu ceļš veda atpakaļ 
uz Nacionālās operas kafejnīcu, kur mūs 
jau sagaidīja siltas, garšīgas pusdienas. Kad 
bijām labi paēduši, tad devāmies tālāk. Šai 
grupiņai bija iespēja apmeklēt „Dekoratīvās 
un Dizaina mākslas muzeju”. Abām grupām 
maršruti bija vienādi, tikai atšķīrās muzeju 
apmeklējumi. Pēc muzeja apmeklējuma 
mums bija ekskursija pa Latvijas Nacionālo 
operu. Šeit abām grupiņām bija ekskluzīva 
iespēja pastaigāt pa baleta balto grīdu, ap-

skatīt operas telpas no pašu mākslinieku 
puses – no skatuves. Pēc tam gide Irbe mūs 
ieveda prezidenta loža un atļāva pasēdēt 
skaistajos krēslos. Šeit mēs visi sajutāmies 
ļoti svarīgi un atbildīgi. Kad uzkāpām otra-
jā balkona, skats uz leju bija bailīgs, bet tai 
brīdi iedegās lielā skaistā lustra, visiem ac-
tiņas vien zibēja no prieka. Ekskursija bija 
ļoti interesanta. Projekts  mums beidzās ar 
Latvijas leļļu teātra apmeklējumu, kur no-
skatījāmies izrādi „Sarkangalvīte un vilks”. 

Un tad jau ceļš veda mājup. Likās, ka 

bērni būs noguruši, jo pēcpusdiena bija gara 
un daudzām jaunām emocijām bagāta, bet 
nekā – viņu acīs mirdzēja prieks un jaukas 
atmiņas. 

Liels paldies maniem palīgiem Ivetai 
Freimanei un Agnesei Putānei, kuras arī 
noorganizēja visus bērnus, kuri brauca šajā 
pasākumā. Kā arī paldies mūsu izturīgajam 
un jaukajam šoferim Aldim Kauliņam. 

Uz tikšanos kādā citā projektā!

Rita Reinsone,
Birzgales tautas nama vadītāja un

biedrības „JADARA” valdes locekle

Vēlāk mums pievienojās arī Jūlija Danilina, kas ir aģentūras 
direktore un kopigi dzerot piparmētru tēju mums prezentēja Rē-
zeknes lielākos pasākumus, patreiz esošos projektus un mērķus, 
ko vēl ir jārealizē. 

Tālāk devāmies uz Latgales vēstniecību „GORS”. Ēka iespai-
dīga, interesanta, tapēc jau tā ir nozīmīgākā kultūras būve Latvijā, 
bet vispārsteidzošākais ir ēkas iekšpusē, tās ir šīs akustiskās kon-
certzāles, kuras ir vislabākās Latvijā un pat Baltijā. Pareizi akus-
tiski izbūvētas ar pārbūvējamām iekārtām. Tiešām iespaidīgi! Tiek 
padomāts par visu. Ir mākslinieku telpas, horeogrāfijas telpas ar 
pareizu grīdas segumu, akustiskā telpa, kurā var mēģināt orķestris 
un netraucēt citiem. Tiešām telpas plašas, kā jau koncertzālēm pie-
nākas. Varētu teikt, ka Rēzeknes novada iedzīvotājiem nav jābrauc 
uz Rīgas koncertiem, viņiem patiešām ir ļoti laba pašiem sava 
koncetzāle. Tagad uzdevums paliek organizētājiem, lai pulcinātu 
skatītājus. Protams organizētāji neslēpa, ka strādā pie cenu poli-
tikas, jo tik augstām cenām kā ir Rīgā  viņiem nebūs pirktspēja.

Apmeklējām arī radošuma namu „Zeimuļs”. Iespaidīga ēka 
ar savu vēstures stāstijumu. Viss šājā vietā ir paredzēts iedzīvo-
tājiem, bērniem, kuri pēc skolas brīvajā laikā pavada savu dienu 
interesanti, radoši. Kaut visos novados bērniem būtu tādas iespējas 
darboties.

Visbeidzot Rēzekne mūs pārsteidza arī pustumsā, jo apgaismo-
jums kuru ieraudzijām tiešām bija burvīgs. Mainīgs diožu apgais-
mojums uz laternām un radošuma nama „Zeimuļs”, tilti izgais-
moti, pilsētas promenādes apgaismotas. Tiešām šajā pilsēta tiek 
domāts par katru iedzīvotāju, viesi, tūristu. Šeit var manīt mīlestī-
bu pret savu zemi un savu Latgales tautu, kas arī dod to siltumu, 
vēlmi atgriezties, tapēc daļiņu no tā visa mēs  centāmies pārvest 
savā novadā. Vēlreiz pateicamies Sarmītei par organizētajām eks-
kursijām un cilvēkiem, kuri mums visu izrādija, pastāstija un spēja 
atbildēt uz mums interesējošiem jautājumiem.

Dace Māliņa,
Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
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Ķeguma novada nvo forums
Mārtiņos Tomes tautas namā pulcējās Ķeguma novada sieviešu 

klubu pārstāves: vietējās Tomes sievietes no kluba „Ābele”, Ķe-
guma sieviešu klubs „Ķeguma Saulespuķes” un Starptautiskais 
soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums”, kā arī tālākās viešņas no 
Birzgales sieviešu biedrības „JADARA”. Katra biedrība prezen-
tēja paveikto un iepazīstināja ar plānotjām aktivitātēm nākotnē. 
Prieks bija vērot cik atraktīvas un radošas ir biedrību sievietes. 
Sagatavotās prezentācijas sniedza daudzpusīgu ieskatu biedrību 
darbībā. 

Novada pirmais sieviešu klubs „Ķeguma Saulespuķes” attais-
nojot nosaukumu prezentēja savus labos darbus ar katru saulespu-
ķes lapiņu dalībnieces veidolā. Pats viducis, kas šo visu saturēja 
kopā, protams bija L. Čodare. 

Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums” prezentā-
ja daudzās starptautiskās aktivitātes, un aicināja ikvienu aizdomā-
ties par globālām problēmām un to risināšanu. 

 Tomes sieviešu klubs „Ābele” apvieno Tomes pagasta tuvākas 
un tālākas sievietes, kuras, neskatoties uz attālumu līdz Tomei, da-
lās savās radošajās izpausmēs ik kopā sanākšanā. Kā tradīcija sāk 
veidoties ikgadējie „Ābeļu” rīkotie Ziemassvētku pasākumi Tom-
es pagasta nākotnei – mazākajiem iedzīvotājiem.

Jaunākā novada biedrība „Jadara”, neskatoties uz nepilnu de-
viņu mēnešu pastāvēšanu, ļoti aktīvi ir iesaistījusies Birzgales pa-

gasta sabiedriskajā dzīvē, to bagātinot ar saturīgiem semināriem 
un labdarības akcijām.

Paldies par priekšnesumiem Tomes folkloras kopai un Ogres 
danču klubam, īstenos latvju dančos izkustinot foruma dalībnieces 
un sniedzot baudu klausoties latviešu tautasdziesmas. Kopīgās de-
jas, dziesmas un sarunas saliedēja novada klubus!

Zane Zemniece

Biedrības kopā ar Tomes folkloras kopu un Ogres danču klubu

vēstures nedēļa Ķeguma sKolā
Sabiedrisko priekšmetu komisija katru mācību gadu rīko izvē-

lētā mācību priekšmeta tematisko nedēļu. Šajā gadā tā bija VĒS-
TURES NEDĒĻA. 11. – 15. novembrī katru dienu tika piedāvātas 
dažādas aktivitātes.

Pirmdien, Lāčplēša dienā, no paša rīta visi varēja aplūkot iz-
stādi „Senlietas stāsts”. Senos priekšmetus sagādāja paši skolēni 
un skolotāji (organizēja skolotāja V.Livdāne). Pēc mācību stun-
dām aktu zālē tika demonstrēta mākslas filmu „Sapņu komanda. 
1935”. Lepojamies, ka galvenās lomas atveidotājs ir mūsu absol-
vents Jānis Āmanis. Pēc filmas skolēni, skolotāji, skolas darbinieki 
un vecāki veidoja sveču „Gaismas ceļu” Skolas ielas garumā. Uz 
Ķeguma iedzīvotāju jautājumu, kas šo skaistumu ir izveidojis, ar 
lepnumu atbildēju „Ķeguma skolas saime”! Vēlāk redzēju, ka arī 
citi Ķeguma iedzīvotāji pielika savu sveci kopīgam „Gaismas ce-
ļam”. Lūk, tā rodas kopības sajūta! 

Otrdien 7. – 8. un 9. – 12.klašu skolēniem notika Latvijas oku-
pācijas muzeja un 4. maija deklarācijas kluba organizētās nodarbī-
bas par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Skolēni dažādās aktivi-
tātēs varēja pierādīt vēstures zināšanas, kā arī iegūt jaunas.

Trešdien 9. – 12.klašu skolēnu un skolotāju komandas pie-
dalījās erudītu konkursā „Mana Latvija” (sagatavoja skolotāji 
E.Viņķis un O.Grimaļuka – Nazarova). Punktu skaits bija līdzīgs 
visām komandām, un uzvarētājus izdevās noskaidrot tikai pēc pē-
dējā konkursa, kad dalībniekiem bija jāuzmin atskaņojamā patrio-
tiskā dziesma. Tā vadībā izvirzījās 12.klases komanda, skolotāji 
un 9.a klases komanda.

Ceturtdien 6. – 8.klašu komandas piedalījās erudītu konkursā 
„Lampu drudzis” (sagatavoja skolotāja V.Livdāne). Priecē, ka 9.a 
klases skolēni atsaucās uz skolotājas lūgumu un atveidoja frag-
mentu no „Zilās dāmas” dzīves Kurzemes hercoga Jēkaba laikā, 
dejojot polonēzi un rādot fantastiskos tērpus. Konkursa vadīšanā 
palīdzēja 10.klases skolēni. Paldies! Tika noskaidroti gudrākie 
šajā konkursā, kaut gan cīņa notika līdz pat pēdējam jautājumam! 
1.vieta – 8.b klases komandai, 2.vieta – 8.a klases komandai, bet 
3.vieta – 7.c klasei.

Piektdien visa skola pulcējās uz svētku koncertu. Svētku sajū-
ta, prieks par Latviju tika radīts visaugstākajā pakāpē! Pasākumā 
skanēja novembra lielā jubilāra Ojāra Vācieša dzeja vidusskolas 

Īpašs lepnums – Gaismas ceļš uz skolu visas Skolas ielas garumā.
Mēs to paveicām, un Ķegums Lāčplēša dienā bija tik skaists!

 Iedzīvoties vēsturiskā laikā palīdz arī tērpi un deja, šoreiz – skolēnu dejotā polonēze



skolēnu pašpārvalžu konference
17. oktobrī  kopā ar Skolēnu padomes 

prezidenti Ketiju Atari un skolotāju Sandru 
Bērziņu devāmies uz Rīgu, kur Latvijas 
skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem norisi-
nājās salidojums „Mūsu iniciatīvas Eiropas 
pilsoņu gadā”. Ar sagatavoto prezentāciju, 
priekšnesumu  un labu garastāvokli  brau-
cām jau no paša rīta. Skolēnu centrā Ka-
ņiera ielā  mūs sagaidīja ļoti omulīgi – ar 
tēju, cepumiem, novēlējumiem, kā arī  dā-
vaniņām. Vērtīgākā no tām – salidojuma 
dienasgrāmata, kurā redzama mūsu skolas 
prezentācijas lapa par paveikto labdarības 
projektā „Paēdušam Ķegumam.” 

Mācības sākām jau pašā rīta agrumā, 
kad tika sadalītas grupas. Pārsvarā dalīja 
pēc vecuma, tāpēc ar Ketiju un skolotāju 
vienā grupā netikām, kaut arī nebija nemaz 
tik slikti, jo paspēju ļoti ātri sadraudzēties 
ar savas grupas pārstāvjiem un skolotājiem, 

kas mums vadīja nodarbības. 1. lekcija 
mūsu grupai bija omulīgajā istabā – tur mēs 
visi savā starpā iepazināmies. Spēlējām da-
žādas spēles, kas mūs ļoti saliedēja, raks-
tījām dažādus padomus, kā no vienkāršām 
lietām var  izdomāt ko orģinālu, un vienkār-
ši labi pavadījām laiku sarunās. Pēc  pirmās 
nodarbības mēs devāmies uz sarunu par 
zaļu vidi. Tur mēs mācijāmies, kā skolu pa-
darīt zaļāku, iepazināmies, kā  to dara citās 
skolās , dalījāmies  savā pieredzē. 2. lekci-
jā mēs jutāmies jau pavisam brīvi, varējām 
droši runāt nekautrējoties un nu jau bijām 
ieguvuši sev jaunus draugus. Pēc lekcijām 
mēs devāmies gardās  pusdienās. Nākamā 
lekcija notika pie apaļā galda, un tā man 
patika visvairāk no visām lekcijām, jo tajā 
guvu vislielāko pieredzi un tā mani visvai-
rāk uzrunāja. Šajā lekcijā mēs runājām, kā 
rast sevī pašpārliecinātību, kā uzstāties lie-

las publikas priekšā, kā prezentēt sevi. Spē-
lējām dažādas jautras spēles un runājām par 
dažādiem piedzīvojumiem. Pēc lekcijām 
mēs devāmies vakariņās, bet pēc tam varē-
jām iekārtoties savās ierādītajās guļvietās. 
Ar lielu interesi piedalījos sarunā ar pašas 
izraudzītu  slavenību, kur mēs varējām uz-
dot jautājumus un uzzināt viņu dzīves pie-
redzi. Pašā vakarā mūs iepriecināja ar  sko-
lēnu pašu sagatavotām izklaidēm – mēmo 
šovu, talantu istabu, kā arī dažādām citām 
interesantām izklaidēm un aktivitātēm. Nā-
kamo dienu mēs sākām ar gardām un ve-
selīgām brokastīm. Pēdējā lekcija kopā ar 
savu grupu bija pie interesanta cilvēka, kurš 
mums iemācīja interesantas lietas, kā pār-
liecināt citus par savu viedokli, kā uzlabot 
savas skolas padomi. Taisījām plakātus, kā 
arī uzdevām sev interesējošus jautājumus. 
Pēc šīs aizraujošās lekcijas mēs devāmies 
uz lielo zāli, kur mēs kopēji spēlējām ļoti 
populāru spēli „Kafejnīcas galdiņš”. Izvē-
lējāmies  skolās vērojamās problēmas, ku-

... kaut varētu mārtiņdienu aiz ausīm noturēt!
Kad rudens vēji saldē pirkstus, bet pir-

mais lielais sals liek ausīm slēpties zem 
šallēm un cepurēm, skaidrs, ka ziema vairs 
nav aiz kalniem. Beidzot ir pienācis brīdis, 
kad pabeigti visi rudens darbi, kad cilvēks 
var sākt savu lielo rosīšanos piebremzēt, lai 
ļautos citām nodarbēm – ērtai sēdēšanai ar 
karstu tējas krūzi rokās vai adīkli, izlasītu 
kādu biezāku grāmatu vai nodotos kādam 
citam savam hobijam. Tas ir laiks, kad ie-
dedzināt svecītes – piemiņai, godināšanai, 
gaismai, siltumam un sirdsmieram. Tas ir 
laiks, kad esi pats sev un ģimenei.

Taču, kamēr lielais ziemas miers, miegs 
un nogaidīšana nav iestājusies, nesen pie  
loga klaudzināja viena raiba, skaļa diena, 
kas iezīmē rudens izskaņu – laiku, kad vārti 
uz ziemu jau vaļā – Mārtiņdiena.

Ķeguma skolā 8. novembrī aktu zālē 
līksmi un maskoti bērneļi no 1. līdz 5.klasei, 
uz rakstainām segām sasēduši, ar nepacietī-
bu gaidīja – kas nu būs, ko nu darīs? Jau no 
paša rīta uzaicinātās folkloristes klātesošos 
nepiespiesti ievadīja Mārtiņdienas mistēri-
jā – tika skandētas tautasdziesmas, minētas 
mīklas, sacīti ticējumi, dziedāts un uz dažā-
diem instrumentiem spēlēts. Liels bija bēr-

nu un pieaugušo prieks, redzot vienkopus 
tik daudz seno masku, kas darinātas teju pēc 
senču metodēm un līdzekļiem – Garā sie-
va, Siena guba, Mazais vīriņš, Zirgs, Nāve, 
Dzērve, Kaza, Čigāns un Čigāniete, Lācis, 
gaiļi, Vilks. 

Jāpiebilst, ka dzērves maska ir vēl sa-
glabājusies no tiem tālajiem gadiem, kad 
Ķegumā darbojās folkloras kopa „Trejdevi-
ņi” Igora Lodziņa vadībā, tāpēc pieaugušie 
varēja gremdēties atmiņās par tā laika ķe-
katās iešanu, kad bērni zem gultām muka 
no Nāves.

Rībināšana, dziedāšana, dejas un rotaļas 

radīja pacilājošu noskaņojumu, sevišķi, kad 
garum garā budēļu un Mārtiņdienas bērnu 
virtene izvijās ārpus zāles robežām. 

Kā jau svētkos klājas, neiztika ar bez 
kurioziem – Garā sieva knapi pa durvīm 
iekšā tika; Dzērvei sega nost slīdēja; Siena 
guba, kā gāja, kā skrēja, tā gar zemi gan! 
Kā jutās Mārtiņbērns maskas iekšpusē, ko 
domāja apkopēja, kad ieraudzīja zāles grīdu 
kā siena šķūnī, budēļi klusē!

Visi dalībnieki bija godam gatavojušies, 
lai radītu sev svētkus – katra klase, izvei-
dojot ne tikai vienu īpašo, seno masku, bet 
paši vienojoties kopīgā ģērbšanās vai mas-
košanās stilā. Tāpēc aizejošā rudens vārdā 
paldies sakām māksliniecēm, Tomes tautas 
nama folkloras kopas dalībniecēm – Dacei 
Priedoliņai un Līgai Valainei, ārpusklases 
darba organizatorei Sandrai Bērziņai (par 
to, ka uzjundīja, saorganizēja un neatkāpās) 
un visām klašu audzinātājām (Mārai Ander-
sonei, Edītei Dārzniecei, Marijai Sprukulei, 
Ivetai Barkānei, Līgai Ozerskai, Dzintrai 
Kļavai, Anitai Brinkai un raksta autorei). 

Šogad mums Mārtiņdiena kā ne kuru 
gad’ – pati labākā!

Katrīna Rotgalve
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dramatiskā kolektīva izpildījumā, kas mijās ar skolas dziedā-
tāju un dejotāju priekšnesumiem. Kā skolotājas E.Tabures ma-
zie dejotāji dejoja! Kā skolotājas M.Sprukules mazie dziedātāji, 
E.Konušas un A.Klepera lielie dziedātāji dziedāja! Kā instrumen-
tālisti K.Rotgalves un K.Paukštes vadībā spēlēja! Lepojamies ar 
mūsu skolēniem un viņu talantīgajiem pedagogiem! 

Pēc koncerta direktors skolotājiem teica svinīgu svētku uzru-
nu un pasniedza pateicību skolotājai Vitai Livdānei par ieguldīju-
mu skolēnu patriotiskajā audzināšanā, kā arī direktora vietniecēm 
O.Grimaļuka – Nazarovai un S.Bērziņai par VĒSTURES NEDĒ-
ĻAS pasākumu organizēšanu!

Visas nedēļas garumā skolēniem bija iespēja piedalīties arī 
maketu un zīmējumu konkursā „Piemineklis Latvijai”. Par labāko 
maketu balsoja skolēni un skolotāji. Maketu konkursa uzvarētājas 
Linda Kārkliņa un Kristiāna Caune no 9.a klases raksta: „Piemi-

neklis ir radīts mūsu Latvijas 95 gadu jubilejai! Mēs varam būt 
lepni un pagodināti, ka Latvija ir turējusies kopā šos 95 gadus, pat 
caur bēdām mēs esam kļuvuši stipri un vienmēr turējušies kopā. 
Mēs šo pieminekli veidojām šādu, jo tas ataino 3 mūsu vissvarī-
gākos notikumus: 1.stāvs – nepadevāmies karos, kas mūs nepār-
traukti izaicināja; 2.stāvs – bijām pietiekami stipri, lai gūtu uzvaru 
un valsts neatkarību; 3.stāvs – kļuvām par suverēnu valsti”. Otrās 
vietas ieguvējas – Elizabete Avotiņa (8.b) un Sanija Rubene (8.a), 
3.vieta – Kristam Neilandam (8.b). Zīmējumu konkursa uzvarētā-
ji: 1.vieta – Elīnai Trencei (7.c), 2.vieta – Signijai Liepiņai (6.b), 
3.vieta – Viktorijai Līvai Tošenai (6.b) un Vinetai Ulmanei (6.b), 
4.vieta – Dāvim Bogdanovam (7.c). Paldies radošajiem skolēniem!

Oksana Grimaļuka – Nazarova,
Sabiedrisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja



ras pie atsevišķiem galdiņiem risinājām. Šī 
spēle mums iemācīja, ka jebkākādās dzīves 
situācijās kopā ar komandu problēmas var 
atrisināt. Pēc šīs aizraujošās spēles bija ko-
pīgs noslēgums, novēlējumi, sveicieni, dā-
vanas. Visiem labi garastāvokļi, jauni drau-
gi un iegūtas zināšanas.

Šī konforence mums deva ļoti daudz ko 
jaunu: gan pieredzi, gan iespējas un, pro-
tams, jaunus paziņas. Šādas konforences 
jebkuram no mums noder  savas skolas dzī-
ves bagātināšanā un darbam skolēnu pado-
mē.  Gaidām nākamo šāda veida pasākumu!

Megija Miķe, 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
Skolēnu padomes prezidentes vietnieceMegija Miķe pie galdiņa ideju kafejnīcā, gaidot 

jaunus kafejnīcas apmeklētājus

Vēlējumu salūta sienā savus novēlējumus ierakstīja 
arī Ķeguma skolas Skolēnu pašpārvaldes pārstāves 

Ketija Atare un Megija Miķe
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10. klases skolēni – vidusskolā iesvētīti
Pēc  pamatizglītības iegūšanas un 9. 

klases pabeigšanas vairāki skolēni izvēlas 
mācīties vidusskolā. Šogad vēlmi mācīties 
10. klasē  izrādīja 11 skolnieki.  Desmito 
klasi sagaida jaunas prasības, jauni mācību 
priekšmeti, jauni pasākumi, kas raksturīgi 
tikai vidusskolai. Tāpēc 8. novembrī plkst. 
17.00 pēcpusdienā tika rīkotas 10.klases ie-
svētības vidusskolā. Uz iesvētībām varēja 
ierasties visi, kuri vēlējās vērot iesvētību 
ceremoniju.  Šo ceremoniju  sagatavoja pie-
redzes bagātie 12.klases skolēni, lai pārbau-
dītu mūsu fizisko un morālo sagatavotību  
atbildīgajam vidusskolas mācību cēlienam.

 Pēc 12.klases norādījumiem mums visu 
dienu bija jāsaģērbjas vienotā stilā, šo sti-
lu raksturo treniņbikses,  lakādas kurpes,  
kautiņos iegūtas traumas zilumu veidā,  
zeķveidīgas cepures un saulespuķu sēkli-
ņu lietošana uzturā. Šādi ģērbtiem desmit-

klasniekiem bija jāsagatavo priekšnesums 
dziesmai „Melnais bembis (BMW)”.  Ak-
tīvākie 10.klases skolēni piedalījās iesvētī-
bu ceremonijā, skatītāju klātbūtnē vispirms 
bija jāveic fiziski vingrinājumi – skriešana, 
lēcieni ar lecamauklu,  līdzsvara vingrinā-
jumi ar bumbu.  Pēc tam tika pārbaudītas 
mūsu zināšanas komercdarbības jomā – bija 
jāpārdod sērkociņu paciņas visiem klāteso-
šajiem, neveiksmīgākie pārdevēji  tika pie 
uzzīmētas vienas uzacs.  Tālāk tika pārbau-
dītas matemātiskās prasmes – lai nepaliktu 
bez apģērba, no apģērba gabaliem bija jā-
saliek līnija cauri visai zālei. Tas mums iz-
devās!  Tad sekoja fizikas uzdevums – bija 
jākliedz uz sveci tā, lai nodzēstu sveces 
liesmu, bet ne visiem tas iznāca. Tika pār-
baudīta  arī mūsu saliedētība: mūsu klases 
audzinātāja Agita Kaļva tika sasieta, un 
mums vajadzēja viņu atbrīvot. Tas notika 

rekordātri – 45 sekundēs! Tad atkal vajadzē-
ja klases audzinātāju kā mūmiju ietīt papīra 
sloksnēs, lai papīra sloksnes nepārtrūktu. 
Kad godam bijām tikuši galā ar visiem pār-
baudījumiem,  sekoja zvēresta nodošana. 
Pēc  tam tikām iesvētīti vidusskolēnu kārtā.  

Pasākumam sekoja balle.  Uz balli va-
rēja doties visi skolēni no 5. līdz 12.klasei.

Pasākums bija patiešām jautrs un atrak-
tīvs un patika ne tikai iesvētību dalībnie-
kiem, bet arī visiem klātesošajiem. Liels 
paldies 12.klasei par šo piedzīvojumu, kā 
arī  pasākuma dalībniekiem no 10.klases, 
kas  varonīgi izturēja visus pārbaudījumus 
– Agatei, Elizabetei, Gatim, Dāvim, Arnol-
dam, Danielam, Renāram un klases audzi-
nātājai Agitai Kaļvai!

Agate Šaicāne, 
10. klases skolniece

Jauno sporTIsTu rosīBa
Šis mācību gads veiksmīgi sācies Ķeguma 

skolas sportiskajiem jauniešiem. Esam jau 
piedalījušies divās starpnovadu sacensībās: 
krosa stafetē, kas notika novadu līmenī pirmo 
gadu, un „Lieliskajā balvā”, kura notiek katru 
gadu.

Krosa stafetes sacensībās, kas norisinā-
jās Lielvārdē 16. oktobrī, mēs izcīnījām trīs 
godalgotās vietas. Lai gan ārā jau bija diezgan 
pavēss, visi skolēni veiksmīgi aizstāvēja sko-
las godu. 2. – 3. klašu grupā zēnu komandā 
1. vietu izcīnīja D. Ratkevičs, K. Auziņs, N. Iva-
novs, 6. – 7. klašu grupā meitenēm A. Laučju-
nai, E. Apinei, L. Eniņai arī 1. vieta, bet 6. – 7. 
klašu grupā zēniem 3. vieta J. Jēgerim, D. Ja-
kemjonokam, M. Freibergam.

23. oktobrī Lieliskās balvas sacensībās 
mūsu skolas 2. – 9. klašu komandai godalgo-
tā 1. vieta 17 komandu konkurencē. Koman-
das sastāvā bija D. Ratkevičs (3.kl.), S. Baltau-
se (3.kl.), J. Pavlovs (5.kl.), J. Miķelsone ( 5.kl.), 
J. Jēgers (6.b kl.), A. Laučjuna (6.b kl.), D. Trops 
(8.a kl.), E. Avotiņa (8.b kl.), M. Stars (9.b kl.), 
A. Beļakova (9.b kl.). Vecākus pārstāvēja Ģirts 
Ratkevičs, paldies viņam par to, un skolotāja 
Agita Kaļva. Šajās sacensībās bija jāveic dažā-
da veida stafetes, kur uzdevumi bija jāveic vi-

sai komandai. Uzdevumi bija orientēti ne tikai 
uz ātrumu un spēku, bet arī veiklību un atjau-
tību, un arī komandas savstarpējo sadarbību 
un izpalīdzību. Apvienojot visas šīs prasmes, 
mums arī izdevās izcīnīt pirmo vietu. Zinot ie-
priekšējo gadu pieredzi, mēs gan ļoti necen-
tāmies par visām varītēm uzvarēt, galvenais 
bija labi pavadīt laiku sportojot. Pildot uzde-
vumus, arvien vairāk mēs apzinājāmies, ka 
varam arī uzvarēt, un bija patīkami dzirdēt, ka 
tā tas arī notika, paldies visai komandai par 
saliedēto komandas garu!

 Agita Kaļva, sporta skolotāja

Komanda ar nopelnīto uzvarētāja kausu un saldo kliņģeri

aizsākusies
jauna sadarbība

Trīs nedēļas Ķeguma skolas izstāžu telpā 
bija skatāma mūsu absolventa un novadnieka 
Sandija Greišķāna gleznu izstāde. Gan sko-
lēni, gan skolotāji novērtēja viņa portretista 
talantu, atpazina vairāku zināmu jauniešu un 
pat slavenību sejas. Interesanti bija vērot arī 
pašu Sandiju, kurš regulāri apciemoja savus 

darbus un pārbaudīja to veselības stāvokli, 
allaž papildinot izstādi ar kādu jaunu darbu. 
Sadarbība izvērtās pozitīvi, tādēļ mākslinieks 
mūs pavasarī iepriecinās atkal un, cerams, būs 
gatavs arī plašākai intervijai.

S.Bērziņa

Māsas Lindas Freibergas portrets
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ar elektrību
– uzmanīgi!

Ķeguma skolā līdztekus mācību darbam 
notiek daudz visdažādāko pasākumu, taču 
īpašs prieks, ja iniciatīvu izrāda un iesais-
tās arī vecāki. Tā 4. novemrī 4 dažādu ve-
cumu skolēniem nodarbību energodrošībā 
vadīja 2. a klases skolnieka Gustava Kriša 
Grandāna mamma Maija Janševska – dar-
ba drošības speciāliste „Latvijas tīklos”. 

Viņa iesaistījusies Latvenergo rīkotajā ak-
cijā skolēniem – doties uz savām tuvākajām 
skolām, lai runātu ar skolēniem par uzmanī-
bu elektroierīču un elektrības lietošanā. Kā 
rāda prakse, daudzi rīkojas neapzinīgi un 
rezultātā gūst nopietnus apdegumus vai pat 
draudus dzīvībai.

Stāstījumā tika izmantota izsmeļoša 
prezentācija, skolēniem bija iespēja uzdot 
jautājumus, kā arī iesaistīties nelielā kon-
kursā  pašiem. Īpaši uzrunāja  izmantotā  
videofilma, kurā izskanēja pašu jauniešu 
sāpīgā pieredze. Radās ideja  tikties atkal 
pavasarī, organizējot skolēniem konkursu. 
Tas ļaus iegūtās zināšanas atsvaidzināt un 
paturēt prātā ilgstoši.

Paldies par piedāvāto palīdzību un        
sadarbību!

S.Bērziņa
Direktora vietniece audzināšanas darbā

valsts prezitenta uzruna
latvijai skolēnu iztēlē

gatavojoties valsts 95. dzimšanas 
dienai, tika izsludināts domrakstu 
konkurss „valsts prezidenta uzruna 
latvijai”. Prezidenta tēlā iedzīvojās 
arī Ķeguma skolas 9. klašu skolēni. 
Piedāvājam jūsu vērtējumam daļiņu 
no skolēnu rakstītā.

Sandra Bērziņa

Sveika visa Latvijas tauta! Šodien mums 
ir svētku diena. Svinēsim svētkus visi kopā 
šeit, krastmalā! Mēs esam stipra tauta, 
tādēļ darīsim stipru visi kopā arī Latviju! Lai 
cik grūti, vienmēr aizstāvēsim savu valodu, 
dzimteni un tautu! Nekas mūs nepadarīs 
sliktākus. Nekas, latu aizstās eiro, bet 
mēs būsim tādi paši, kādi bijām. Latvija ir 
spēcīga valsts, tai ir skaista daba, bagāta 
ar ūdeņiem un mežiem. Ar katru dienu 
darīsim Latviju skaistāku, sakopsim to tā, lai 
pašiem būtu prieks! Paldies par uzmanību! 
Esi sveika, Latvija, mūžu mūžos!

Alīna Antra Beļakova

Mani dārgie latvieši! Es jūs sveicu šajos 
svētkos un novēlu jums labu atlikušo gadu! 
Mēs esam daudz pārdzīvojuši, bet, zinot 
mūsu tautas stiprumu, varam izturēt vēl 
vairāk. Novēlu jums spēku un inteliģenci 
nākotnei! Priecīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu!

Reinis Šalme 

Latvijas pilsoņi! Ir pagājis ilgs un grūts 
laiks, kopš mēs visi kopā atguvām Latvijas 
neatkarību. Mēs pierādījām to, ka esam 
stipri un vienoti. Ja nebūtu mūsu izcilo 
strēlnieku pulku, kuri uzvarēja sīvās cīņās, 
iespējams, tas nenotiktu un es jūsu priekšā 

nestāvētu. Gribu pateikties jums, ka esat 
šeit, kopā ar savu dzimteni, paldies par to, 
ka aizstāvat savu zemi! Daudz laimes Tev, 
Latvija, un tās pilsoņiem 95. dzimšanas 
dienā!

Māris Skrīvelis

Es priecājos redzēt Latviju šodien tik 
ekonomiski bagātu, tik plaukstošu un skais-
tu. Man prieks, ka esam tikuši tik tālu, ka 
esam izlauzušies no vācu un krievu skavām, 
ka esam dibinājuši savu patstāvīgu valsti, 
kurai jau svinam 95. gadadienu. Es ticu, ka 
Latvija būs stipra vēl daudzus gadu simtus. 
Es novēlu tai būt stiprai, jo latvieši ir spējīgi 
savu valsti pasargāt. Mēs esam spējīgi 
izdarīt neiespējamo. Priecāsimies par savu 
Latviju!

Una Elksnīte

Dārgie tautieši! Ir pienākusi vēl viena 
mūsu dārgās Tēvzemes jubileja. Jau 95 ga-
dus mēs kopā pilnveidojam šo valsti. Visi 
kopā esam pārcietuši dažādus laikus, bet 
izdzīvotais ir mūs tikai padarījis stiprākus. 
Mūsu aizstāvju asins dvaša, kas izlieta 
par mūsu brīvību, ir ar mums visur. Mūsu 
zeme ir godājama, cienījama, un ikvienam 
vajadzētu ar to lepoties! mē augam katru 
dienu katrs atsevišķi un visi kopā. Nekad 
neaizmirsīsim, ka mūsu zeme ir skaista, 
interesanta un neatkārtojama! Es kā šīs 
valsts prezidente apsveicu valsts jubilejā 
katru, jo tie ir mūsu visu kopīgie svētki. 
Priecāsimies! Ļausim mūsu sirdī iedegties 
95 karstām liesmiņām, apliecinot savu 
piederību un dziļo mīlestību pret valsti! Kā 
reiz rakstījis Baumaņu Kārlis – „Dievs, svētī 
Latviju!”.

Gerda Kočkere

Lāčplēša ausu kauss jau otro gadu ceļo uz
Ķeguma komercnovirziena vidusskolu

8. novembrī, par godu Lāčplēša dienai, 
Birzgales pamatskolā norisinājās „Lāčplē-
ša ausu kauss” sacensības. Pasākums tiek 
organizēts, lai mudinātu skolēnus pievēr-
sties Latvijas vēsturei un atzīmēt šo dienu 
kā svētkus par godu Latvijas brīvības cī-
ņām. Piecu dalībnieku komandā skolēniem 
bija jāpierāda sava varēšana un komandas 
saliedētība ierindas skatē, militāro priekš-
metu meklēšanā, spēka un izturības pār-
baudījumos, kā arī vēstures faktu zināšanā. 
Sacensību svinīgajā atklāšanā dalībniekus 
uzrunāja pasākuma organizētāji – Birzga-
les zemessargi. Viņu stāja un noteiktā balss 
lika skolēniem iztaisnoties  un ierindas ska-
tē savu komandu prezentēt ar staltu stāju, 

vienotu soli un pārliecību. 
Sacensībās kopumā piedalījās 10 ko-

mandas no Birzgales un Ķeguma. Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolu sacensībās 
pārstāvēja 5 komandas – 7.c klase (au-
dzinātāja Dz. Germa – Lemese), 8.a klase 
(audzinātāja V. Šaicāne), 8.b klase (audzi-
nātāja L. Briede), 9. b klase (audzinātāja 
A. Zagorska) un 9. a klase (audzinātāja I. 
Krastiņa). Goda pjedestālu šajās sacensībās 
dalīja Birzgales pamatskolas 7. un 9 klases 
komandas, izcīnot otro un trešo vietu, bet 
pirmo vietu izcīnīja ĶKV 9. a klases ko-
manda „Turbīnas”. Paldies visām koman-
dām par dalību sacensībās, bet īpašu pal-
dies vēlos teikt manas 9. a klases komandas 

dalībniekiem – K. Caunei, R. Švagrim, O. 
Kauliņam un E. Varslavānam par centīgo 
gatavošanos sacensībām, jo tikai pēc iegul-
dīta darba var cerēt uz panākumiem. 

Paldies sacensību organizētajiem par in-
teresantajām sacensībām un pozitīvo attiek-
smi pret dalībniekiem. 

I. Krastiņa,
ĶKV 9. a klases audzinātāja 



10.10. PP saņēma izsaukumu uz Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolu, kur pie skolas ieejas durvīm sēdēja vācu aitas sugas suns, 
kurš ar savu klātbūtni biedēja bērnus. Tā kā PP darbiniekiem uz vietas 
neizdevās noskaidrot suņa saimnieku, suns tika nogādāts dzīvnieku 
patversmē Ogrē.

11.10. PP saņēma izsaukumu uz Birzgales pagastu no kādas iedzī-
votājas, kura informēja, ka kāds suns esot nokodis astoņus viņas tru-
šus. Ierodoties notikuma vietā pavērās traģiska aina, pie saimniecības 
ēkas zemē gulēja beigti astoņi saplosīti truši, tie atradās viens no otra 
nelielā attālumā, bet vienā no trušu būdām bija iesprostojies pats suns, 
pēc kā arī izdevās noskaidrota suņa saimnieku un par notikušo vainīgo 
saukt pie administratīvās atbildības. 

15.10. Staru ielas iedzīvotāji informēja, ka kāda čigānu tautības 
sieviete staigājot pa dzīvokļiem un piedāvājot nopirkt dažādas preces. 

PP darbiniekiem ierodoties norādītajā adresē, sieviete jau bija paspēju-
si nozust. PP darbinieki apsekoja tuvāko apkārtni, daudzdzīvokļu mā-
jas kāpņutelpas un pagalmus, bet aizdomīgo personu atrast neizdevās. 

21.10. Palīdzību lūdza kāda Birzgales pagasta iedzīvotāja, kura 
sūdzējās par saviem kaimiņiem, kuru zirgi bija iekļuvuši viņas īpa-
šumā un izbradājuši viņas ābeļdārzu un sējumus. PP ierodoties noti-
kuma vietā konstatēja, ka apmēram 60 zirgi brīvi pārvietojās gan pa 
kaimiņu īpašumu, gan arī daži zirgi skraidīja pa ceļa braucamo daļu, 
tādejādi apdraudot satiksmes drošību. PP noskaidroja zirgu īpašnie-
kus un faktiskos apstākļus, un kā noskaidrojās izmukušie zirgi bija 
kādai zemnieku saimniecībai piederošie, kuru īpašnieki savā starpā 
konfliktējot saimniecības darbus bija atstājuši novārtā. Ar zemnieku 
saimniecības īpašniekiem tika veiktas pārrunas un zirgi tika atgriezti 
zemnieku saimniecībā.

Mūzībā aizgājuši
Ir pienācis atvadu brīdis,

Kad vietas nav skaļiem vārdiem,
Kad atkal kāds zieds ir vītis

Un aiziet caur mūžības vārtiem.

Pieminēsim Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

mūžībā aizgājušos:

Baiba Vēvere (1948)
Zigrīda Kanska (1930)

Nellija Eglīte (1917)
Alvis Vilnis Ezeriņš (1923)

Arvīds Krūmiņš (1937)
Elvīra Ozols (1915)

Elga Pētersone (1935)

Pieminēsim Ķeguma novada
Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

mūžībā aizgājušos:

Elvīra Vasiļjeva (1953)
Uldis Juris Mauriņš (1943)

Artūrs Gūtmanis (1936)
Mirdza Avena (1937)

Igors Drevinskis (1964)
Zelma Ozola (1933)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Pateicība
Paldies, visiem sveicējiem par man teiktajiem laba-

jiem vārdiem un skaistajiem ziediem, atzinību saņemot!

Dagnija Berķe

Pateicība
Sirsnīgs paldies 12. Grāmatu svētku darba grupas dalībniekiem un ikvienam, kurš darīja lielākus un mazākus 

darbiņus, lai šie svētki Ķegumā izdotos.
Īpašs  paldies par atsaucību un ieinteresētību svētku galvenās norises vietas saimniekiem – Ķeguma komercno-

virziena vidusskolas kolektīvam, kā arī novada Kultūras un sporta pārvaldei,  Ķeguma tautas nama un bērnudārza  
„Gaismiņa” darbiniekiem. 

Pateicos visiem šo svētku un bibliotēku labvēļiem, bet jo īpaši mūsu vietējiem atbalstītājiem – Ķeguma un Ogres 
novadu pašvaldībām, kā arī sieviešu klubam „Ķeguma Saulespuķes.”

Anita Biedre, Ķeguma novada bibliotēkas vadītāja
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galda spēles rembatē

2. novembrī Rembatē norisinājās Ķeguma novada 
čempionāts galda spēļu 3 – cīņā.

Acīmredzot vairāki potenciālie dalībnieki nejutās 
pietiekami stipri, lai piedalītos, līdz ar to par skaistajiem 
kausiem cīnījās vien 7 spēlētāji.

Par sacensību spraigumu liecināja jau tas, ka nevie-
nam sportistam neizdevās iekļūt pirmajā trijniekā visās 
trijās disciplīnās (novusā 1.v. – Pūpols Juris, dambretē 
– Vaclavs Griņēvičs, šautriņās – Andris     Aizsilnieks).

Vistuvāk tam bija Juris Pūpols, likumsakarīgi iz-
cīnot pirmo vietu kopvērtējumā, bet intriga cīņā par 2. 
– 3.vietu saglabājās līdz pat šautriņu mešanas beigām, 
pēc kurām kausu par otro vietu varēja saņemt Andris 
Aizsilnieks, par 0,5p. apsteidzot trešo vietu izcīnījušo 
Raimondu Rastjoginu. Apsveicu uzvarētājus, un novēlu 
visiem labas sekmes Rembates kausu izcīņā novusā 7. 
decembrī!

E. Siliņš

rembates aPlIs 2013

18. novembrī tradicionāli jau 27. 
reizi norisinājās skrējiens Rembates 
aplis, kas šogad pulcēja rekordlielu 
dalībnieku skaitu 215. Iepriecināja, ka 
Rembates apļa jaunākajam skrējējam 
bija 2 gadi, savukārt vecākajam dalīb-
niekam 71 gads. Arī laika apstākļi šogad 
bija skrējējiem sabiedrotie – kā radīti 
skriešanai. Pēc Valsts himnas tika dots 
starts gan 3km, gan 10 km distancēs. 

Kopvērtējumā 10 km distancē:
1.vieta Dmitrijs Serjogins (Ogre)
2.vieta Renārs Roze (JRK)
3.vieta Kristaps Vējš – Āboliņš (LSPA)

Kopvērtējumā 3 km distancē:
1.vieta Jānis Mesters (SK Ozolnieki)
2.vieta Māris Pakārklis (SK Ozolnieki)
3.vieta Līna Šulgina (VSK Noskriet)

Ar pilniem rezultātu protokoliem 
var iepaazīties vietnē www.kegums.lv/
rembatesaplis

Pēc skrējiena, nu jau ierasti, ikvienu 
sagaidīja Rembates pagasta pārvaldes 
sarūpētā siltā tēja un pīrādziņi. Apbal-
vošanas ceremoniju kuplināja dziedošā 
Manguļu ģimene. Paldies pasākumu 
organizatorei S. Jefremovai, E. Siliņam 
un citiem palīgiem, kas parūpējais lai 
pasākums norisinātos tik veiksmīgi!



SIA „KlIerS” /Lic.Nr. CS-2ME0035/
sadarbībā ar SIA „Rembates Metāls” 

• iepērk metāllūžņus
• iepērk transporta līdzekļus 
• norakstām, utilizējam a/m
• izbraucam pie klienta

D.d.: 8.00-17.00; Sestd.: 8.00-15.00
Laikā 17.00-22.00, un brīvdienās

nodošanu saskaņot pa telefonu Nr. 29320387
Ķeguma nov., Rembate, Katlu iela„Viktoros”, 

T. 29320387, 65055821
• iepērk mežus īpašumā, cirsmas

• kopj privātos mežus, jaunaudzes
l/s zemju apaugumu novākšana

T. 29188981

PrIvātsludInājumI
Pārdod medu. Lēti, jo nenodrošina piegādi. T. 26182284
Muzikants (balss, sintezators) spēlē visu laiku labāko 
latviešu mūziku dažādos saviesīgos, privātos un publis-
kos pasākumos.T. 25985566
Pārdod – elektrisko malkas zāģi, ūdens sūkni „NOCCHI”, 
dārza laistāmo šļūteni 100m, akumulatora lādētāju, 
bormašīnu. T. 26540275

Apsveikums
Ne jau vienmēr ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd.

Katra diena nes mirklīti laimes,
Un ik brīdi kļūst bagātāks mūžs.

Sirsnīgi sveicam Valentīnu Sirmo 
lielajā dzīves jubilejā!

Ķeguma novada bibliotēkas kolektīvs

SIA „RīgAS kombInētāS lopbARībAS RūpnīcAS”
izbraukuma tirdzniecība, ar visu veidu barībām un barības pie-
devām mājlopiem, vistām, govīm, cūkām, suņiem.  lielajiem 

pircējiem piegādājam  uz mājām,
slēdzam līgumus uz pēcmaksu 30 dienas, 

cenas draudzīgas.
 Maršruts: Tomē – 9.40; Širmeļos – 10.00;

Birzgalē – 10.30, pa ceļam uz Valli pēc pasūtījumiem.
 Tirdzniecības dienas:   18. decembrī,  22. janvārī

 Informatīvais tālrunis: 29103958 Vizma

SIA
„SOLID METAL”

Licence Nr. 2010-02/269

◊ IEPĒRK MELNOS UN KRĀSAINOS
METĀLLŪŽŅUS

Pieņemam visa veida mašīnas, tehniku. 
Svēršana ar verificētiem svariem.

Izbraucam, veicam griešanu, kraušanu. 
Godīga attieksme, savlaicīga samaksa.

T. 26 679 374,  26 338 775

Rembatē, Katlu ielas galā, „Mētras”
sekojiet reklāmas zīmēm!

ĶEGUMA TAUTAS NAMĀ
30. NOVEMBRī PlKST. 16:00

VOKĀLĀ ANSAMBĻA „KVĒLZIEDI” 10 GADU 
JUBILEJAS KONCERTS „RUDENS ROMANCE”!

Solisti: Ērika Pūle, Lidija Poluektova,
Ausma ūzule, Visvaldis Kurmis. Īpašie

viesi: ansambļa mazie lieldraugi – māsas
Blomas (deja, saksofons).

Esiet mīļi gaidīti ansambļa lielajā jubilejā!

1. DEcEMBRī PlKST. 16:00
Ķeguma tautas nama parkā. 

Iedegsim Ķeguma novada egli kopā!
Līdzi ņemiet katrs savu eglītes rotājumu,

ko kopīgi kārsim eglītē.

3. DEcEMBRī PlKST. 18:00
Tējas vakars Ziemassvētkus gaidot, kopā ar psiholoģi 
Līgu Eizenbergu, kura atbildēs uz jūsu interesējošiem 

jautājumiem. Par dabīgās kosmētikas veidošanu
stāstīs Solvita Kūna. Līdzi ņemiet nelielu cienastiņu un 

rakstāmpiederumus. Ieejas maksa: 0.50Ls 

7. DEcEMBRī   PlKST. 19.00
ĶEGUMA KNV ZĀLĒ DRAUDZĪBAS

KONCERTS „DEJU SVĒTKU ATSKAŅĀS”
pie VPDK „Kadiķis” ciemos brauc un sadancos:
senioru deju kolektīvs – „Ķegums” no Ķeguma

vidējās paaudzes deju kolektīvi – „Lubāna” no Lubānas, 
„Apinītis” no Gulbenes, „Kreicburga” no Jēkabpils,  

 „Sunta” no Suntažiem, „Dzēse” no Skrīveriem,
 „Medaga” no Vilces, „Cīrulis” no Palsmanes

jauniešu deju kolektīvs – „Žuburi” no Lubānas
bērnu deju kolektīvs – „Musturiņi” no Ogres

Būsiet laipni gaidīti! Ieeja brīva!

8. DEcEMBRī PlKST. 12:00
viesosies radošā darbnīca „Dzīves optimismam”.

Gan lielos, gan mazos aicinām kopīgi veidot
Ziemassvētku dāvanas un rotājumus, līdzi ņemot savus 

materiālus.

11. DEcEMBRī  PlKST. 11:00
Māmiņu forumā viesosies psiholoģe

Līga Eizenberga.

15. DEcEMBRī PlKST. 12:00
BĒRNU ZIEMASSVĒTKU KONCERTS

Piedalās Pop grupa „Sienāži” un
PII „Gaismiņa” bērni.

NO 18. līDZ 20. DEcEMBRIM
Pensionāru biedrības Ziemassvētku rokdarbu

izstāde, darbus varēs arī iegādāties

21. DEcEMBRī PlKST. 16:00
Ķeguma mākslas skolas un studijas Ziemassvētku

izstādes atklāšana! Mīļi aicināti visi izstādes
dalībnieki un viesi.

22. DEcEMBRī PlKST. 16:00 
Ziemassvētku pasākums Ķeguma pilsētas bērniem. 

Ciemosies Čučumuižas rūķi, iesim rotaļās un
sagaidīsim Ziemassvētku vecīti.

23. DEcEMBRī PlKST.19:00
ĢITĀRSTUDIJAS ZIEMASSVĒTKU

DZIESMU KONCERTS.
Esiet mīļi gaidīti! Ieeja brīva

26. DEcEMBRī PlKST. 14:00
Ķeguma novada pensionāru biedrības

Ziemassvētku pasākums. Sveiksim jubilārus,
būs dziesmas un dejas. Pasākums pie galdiņiem ar 

nelieliem groziņiem. Tālrunis: 26708424

28. DEcEMBRī PlKST. 15:00
PĒCPUSDIENAS KINO SEANSS BĒRNIEM

„Multenītes sniegā” Ieejas maksa: 0.50 Ls

1. JANVĀRī PlKST. 01:00
JAUNGADA BALLE „NAKTS 2014 € VĒRTĪBĀ”

kopā ar grupu „Ko es zinu”!
Ieeja brīva

TOMES TAUTAS NAMĀ
13. DEcEMBRī PlKST. 19.00

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS KONCERTS
Piedalās:  Elitas Veidemanes un Aivara Brīzes

izveidotais ansamblis „Spārni”
Ieeja brīva

21. DEcEMBRī PlKST.18.00 
„KLUSA UN SVĒTA”

RĪGAS DOMA KORA SKOLAS SOLO
DZIEDĀŠANAS AUDZĒKŅU KONCERTS

Pedagoģe – Ingrīda Klepere
Koncertmeistare: Diāna Bergmane

Ieeja brīva

28. DEcEMBRī PlKST. 21.00
DEJU VAKARS „ZIEMAS BALLE”

Spēlēs: Duets Ieva un Jānis
Ieeja : 3 Ls

Vietas pie galdiņiem rezervēt iepriekš - T: 27843230

30. DEcEMBRī PlKST. 12.00
ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS BĒRNIEM

Kā eglīte bērniem dziesmiņu mācīja 
Tikšanas ar Ziemassvētku vecīti 

Rotaļas un radošās darbnīcas
Ieeja ar ielūgumiem

BIRZGAlES TAUTAS NAMĀ
17. DEcEMBRī PlKST. 13.00

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS BIRZGALES
PAGASTA PENSIONĀRIEM UN INVALĪDIEM

Šogad jūs priecēs  Lielvārdes Pensionāru
biedrības  iestudētā luga

„SKAISTA MANA BRĀĻA SĒTA”
autore Gunta Micāne

Režisore SKAIDRĪTE TILAKA 
Saviesīgajā daļā spēlēs muzikants Ēriks Smaļķis

Lai pasākums būtu interesantāks, šogad tiek
izsludināts konkurss „Interesantākā balles cepure”
Tātad – gatavojam visi skaistas, interesantas balles 

cepures un dodamies uz pasākumu. 
Ja nepieciešams transports,  lūdzu pieteikties līdz 15. 
decembrim pa tālruni 29424612 vai 65034155, vai 

personīgi pie tautas nama vadītājas Ritas. 

22. DEcEMBRī PlKST. 13.00
BIRZGALES PAGASTA PIRMSKOLAS VECUMA 

BĒRNU ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS
Pasākumā jūs priecēs
leļļu teātris ar izrādi

„Saulīte un sniega cilvēciņi”
Transportu lūdzu pieteikt 18 decembrim  pa tālruni 

29424612

25. DEcEMBRī PlKST. 22.00
ZIEMASSVĒTKU BALLE

spēlēs grupa „Bruģis”
Ieejas maksa 2Ls

Galdiņus lūdzu pieteikt līdz 23. decembrim.
Kontakttālrunis: 29424612

REMBATES PASĀKUMU ZĀlĒ
9. DEcEMBRī PlKST. 18.30 „TĒJAS VAKARĀ” 

Interesantās sarunās Jūs iesaistīs psihaloģe
Līga Eizenberga un dabas augu efektivitātes

pārzinātāja Solvita Kūna. Ieeja 0.50Ls

26. DEcEMBRī PlKST. 11.00
Pirmskolas bērnu svētku eglīte. 

Ar Ču – ču muižas rūķiem meklēsim Ziemassvētkus.

28. DEcEMBRī PlKST. 21.00
VECGADA BALLE 

muzicēs muzikālā apvienība „Rēzus pozitīvs “ 
Par patīkamu atmosfēru ar dažādiem konkursiem

un jautrām aktivitātēm gādās  
vakara vadītāja – Jogita Pūpola. 

Ieejas maksa – 3Ls

30. novembrī plkst. 10.00
Ķeguma kausa izcīņa volejbolā

(ĶKV sporta zālē)
T.  29434985

7. decembrī plkst. 10.00
Rembates kausa izcīņa nousā
(Rembates pārvaldes telpās)

T. 26402547

2013. gada 29. novembris
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