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Sirds joprojām jaunas takas taujā,
Laimes putns vēl ir jānotver.
Jānotur tas cieši savā saujā

Šajā dzīves stāvākajā kraujā.

Sveicam marta jubilārus!
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Esi sveicināts mazulīt!
No tava glāsta  saplaukst zari,
Un ziedi tavu maigo elpu jūt.

Laikam gan bez tevis pavasara
Man sirdī nevarētu būt.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie

Sandai Pētersonei un Agnim Pūpolam
piedzimis dēls Jēkabs

Airai un Jānim Vēveriem
piedzimis dēls Lauris

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Ņemot vērā, ka šobrīd ir aktualizējies jautā-
jums par Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
attīstības perspektīvām, kad diskusijās ir iesais-
tījušies ne tikai skolas administrācija, novada 
dome, bet arī skolas padome un dažādas iedzīvo-
tāju grupas, aicinu visus piedalīties 

atklātā forumā „Izglītības sistēmas 
attīstības iespējas Ķeguma novadā”, kas 

notiks 2014. gada 12. aprīlī
pl. 10:00 Ķeguma tautas namā

- analizēsim esošo situāciju(gan skaitļos, gan 
faktos, gan notikumos)

- apskatīsim pozitīvās tendences un kopīgi vēr-
tēsim, kā to izmantot skolu attīstībai

- vērtēsim negatīvās tendences un meklēsim 
risinājumu kopā
Forumā aicināti piedalīties visi, kam novada 

skolu nākotne nav vienaldzīga! Mums katram 
var būt savs īpašais viedoklis un redzējums, tā-
pēc ir vērtīgi sanākt kopā, lai vienotos par rīcību 
kopējam mērķim – izglītības sistēmas attīstībai 
mūsu novadā. 

Nelda Sniedze, izpilddirektore
Vēlams iepriekš apstiprināt savu dalību forumā, līdz 

10.04.2014. piesakoties pa tālruni 65038883
vai e-pastu: dome@kegums.lv

Lielā Talka
2014. gada 
26. aprīlī – Nāc 
un piedalies!

Aicinām visus novada iedzīvotājus aktīvi pie-
dalīties Vislatvijas Lielajā Talkā. Ķeguma novadā 
pašlaik ir šādas talkošanas vietas un atbildīgie:

Ķegums – Talkas atbildīgais – Antra Binde 
Starptautiskā soroptimistu biedrība „Ogre – 

Ķegums”  talkos pludmalē;
Pesnionāru biedrība un biedrība „Saulespuķes” 

talkos Ķeguma tautas nama parkā;
Makšķernieki kops Daugavas abus krastus;
Rembate – Talkas atbildīgais – Vineta Kļava
SAC „Senliepas” apkārtnes kopšanā un apza-

ļumošanā piedalīsies – Starptautiskā soroptimistu 
biedrība „Ogre – Ķegums”, mednieku un mak-
šķernieku biedrība „Breneks”, pensionāru biedrī-
bas dalībnieki no Rembates;

Birzgale – Talkas atbildīgais – Paulis Kotāns 
Birzgales apzaļumošanā un kopšanā piedalī-

sies – Biedrība „JADARA”, Birzgales Attīstības 
centra jaunieši, Birzgales pamatskolas kolektīvs, 
mednieki un makšķernieki;

Tome – Talkas atbildīgais – Ilona Ofmane
Tomes apkārtnes kopšanā un apzaļumošanā 

piedalīesies – Biedrība „Ābeles”, Biedrība „Tom-
es attīstībai”.

Savus priekšlikumus par talkošanas vietām, kā 
arī pieteikt savu darba spēku, gan apzaļumošanas 
materiālu piedāvājumu, gan idejas par konkrē-
tiem stādījumiem, aicinājums iesniegt vietējiem 
koordinatoriem pagastos un Ķeguma tautas namā 
– Antrai Bindei. Par konkrētiem darbiem, laikiem 
un resursiem tiks organizētas atsevišķas sapulces. 
Nākamā sapulce plānota marta beigās, lūdzu se-
kojiet līdzi informācijai mājas lapā.

Aicinām reģistrēt savas talkošanas vietas „Lie-
lās talkas” mājas lapā – www.talkas.lv. Papildus 
informācija par „Lielo Talku” – www.talkas.lv 
vai pie Talkas koordinatora novadā – Antras Bin-
des, e-pasts: antra.binde@kegums.lv

PAR BūVnIecīBAs
PuBlIsKO APsPRIešAnu
Ķeguma novada būvvaldes sēdē 2014. gada
24. februārī nolemts izsludināt būvniecības

publisko apspriešanu būvniecības pieteikumam
Komercēka – veikals un picērija Ķeguma

prospektā 5a, 5c, 5d, Ķegumā.
Projekta piedāvājums un informācija pieejama Ķe-
guma Domes mājas lapā un Ķeguma novada domē 

līdz 2014. gada 14. aprīlim. 
Publiskā apspriešana notiks š.g.14. aprīlī 

Ķeguma novada domē plkst.17:00



2014. gada 19. februāris 
Nolēma slēgt telpu nomas līgumu ar 

SIA „Ķeguma Stars” par pašvaldībai piede-
rošo telpu, koplietošanas telpām (15 kv.m) 
proporcionāli iznomājamo telpu platībai 
(703/1153 domājamā daļa), šķūni (platība 
22 kv.m.), kas atrodas Ķegumā, Ķeguma 
nov., nomu, sabiedrības saimnieciskās dar-
bības nodrošināšanai, līdz 2017. gada 31. 
decembrim.

Pieņēma lēmumu slēgt vienošanos pie 
2009. gada 26. oktobra Telpu nomas līgu-
ma nr.6/2009tn ar  pašnodarbinātu perso-
nu par telpas 8,7 kv.m platībā, kas atrodas 
Ķegumā, Ķeguma nov., nomas termiņa 
pagarināšanu, uz laiku līdz 2014. gada 31. 
decembrim. 

Nolēma uzņemt citā pašvaldībā dek-
larētu bērnu Ķeguma novada vispārējās 
pirmskolas izglītības iestādē „Gaismiņa”.

Pieņēma lēmumu apstiprināt grozījumu 
Ķeguma novada domes 2014. gada 15. jan-
vāra sēdes lēmumā Nr.26 un izteikt pieli-
kuma „Ķeguma novada pašvaldības amatu 
vietu un atalgojuma saraksts 2014. gadam” 
sadaļā „Sociālais dienests” 11.1. punktu 
šādā redakcijā:
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11.1. Vadītājs 39.,IV 10 1 850
Nolēma nodot Ķeguma novada pašval-

dības funkcijas – pasažieru pārvadājumu ar 
vieglajiem taksometriem licencēšanu Ķe-
guma novada administratīvajā teritorijā – 
izpildi Ogres novada pašvaldībai uz vienu 
gadu – līdz 27.02.2015.

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabal-
stiem”.

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.5/2014 „Par grozījumiem Ķeguma no-
vada domes 29.01.2014. saistošajos no-
teikumos Nr.2/2014 „Par Ķeguma novada 
pašvaldības budžetu 2014. gadam.””

Nolēma atbrīvot Sandru Kampāni, no 

Ķeguma novada domes iepirkumu komi-
sijas locekles (komisijas priekšsēdētājas) 
amata pienākumiem. Uzdot Ķeguma nova-
da domes iepirkumu komisijas loceklei Lo-
litai Liepai pildīt Ķeguma novada domes 
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja pienā-
kumus līdz jauna komisijas priekšsēdētāja 
apstiprināšanai.

2014. gada 5. marts
Pieņēma lēmumu noteikt maksu par 

pašvaldības institūciju sniegto pakalpo-
jumu „Bērnības svētku ceremonija” EUR 
10 (desmit euro) t.sk. PVN. Pakalpojumā 
ietilpst – bērnu svētku apliecības izgatavo-
šana, svētku cienasts. Maksas pakalpojums 
tiek ieskaitīts Ķeguma novada pašvaldības 
budžetā.

Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu SIA 
„Baltijas Kausa Fonds”, Rembates pag., 
Ķeguma nov., Nāciju Motokrosa 2014 
rīkošanai Ķeguma novadā 15 000 EUR 
(piecpadsmit tūkstoši euro) apmērā no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem, slēdzot 
līgumu par finanšu līdzekļu piešķiršanas, 
izlietošanas un atskaites nosacījumiem un 
kārtību. 

Pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus 
Ķeguma novada domes lēmumā Nr. 50 
„Par lietošanas mērķa noteikšanu”, lemjo-
šās daļas 1. punktā.

Nolēma ar 2014. gada 1. martu slēgt 
zemes nomas līgumu par pašvaldībai pie-
krītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas 
zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 
0,1 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām 
personiskās palīgsaimniecības vajadzībām 
līdz 2015. gada 31. decembrim, ar tiesībām 
pagarināt zemes nomas līguma termiņu, 
nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no ze-
mes kadastrālās vērtības plus PVN. 

Pieņēma lēmumu apstiprināt Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas izdevumu 
tāmi 2014.gadam  285 604 EUR (divi simti 
astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti četri 
euro) un noteikt uzturēšanās maksu vienam 
audzēknim mēnesī 81.51 EUR (astoņdes-
mit viens euro un 51 euro cents). Apstipri-
nāt Birzgales pamatskolas izdevumu tāmi  

130 203 EUR (viens simts trīsdesmit tūk-
stoši divi simti trīs euro) un noteikt uztu-
rēšanās maksu vienam audzēknim mēnesī 
114.21 EUR (viens simts četrpadsmit euro 
un 21 euro cents). Apstiprināt VPII Birzta-
liņa izdevumu tāmi 111 040 EUR (viens 
simts vienpadsmit tūkstoši četrdesmit euro) 
un noteikt uzturēšanās maksu vienam au-
dzēknim mēnesī  185.07 EUR (viens simts 
astoņdesmit pieci euro un 07 euro centi). 
Apstiprināt VPII Gaismiņa izdevumu tāmi 
237 154 EUR (divi simti trīsdesmit septiņi 
tūkstoši viens simts piecdesmit četri euro) 
un noteikt uzturēšanās maksu vienam au-
dzēknim mēnesī  143.21 EUR (viens simts 
četrdesmit trīs euro un 21 euro cents).

Ar pilniem domes sēdes proto-
koliem vAr iepAzīties internetA 

vietnē kegums.lv

Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša 
pirmajā un trešajā trešdienā plkst. 15.00. Do-
mes ārkārtas sēdes tiek sasauktas likuma „Par 
pašvaldībām" noteiktajā kārtībā. 

02.04.2014. Domes sēde, 
16.04.2014.  Domes sēde.

Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi 
mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Ja komitejas 
sēdē izskatāmais jautājums skar fiziskās perso-
nas datus, jautājums tiek izskatīts slēgtā sēdē 
(vai izsludina slēgto sēdes daļu). 

Katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā.
13.00 Tautsaimniecības komiteja
14.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja
15.00 Sociālo un veselības jautājumu komiteja
16.00 Finanšu komiteja

komiteju sēžu laiki var tikt mainīti.
tālrunis informācijai 26406395

Intervija ar „SIA Ķeguma Stars ”
valdes locekli V. Soboļevu

Ir atrasta iespēja kā cīnīties ar parādniekiem. Ne maksāt ne-
spējīgiem un ar tiem, kuri ir zaudējuši darbu, kā arī ne jau pen-
sionāriem, kuriem jāizlemj, vai atdot naudu vispirms SIA „Ķegu-
ma Stars” vai iet aptiekā un nopirkt nepieciešamās zāles. Tieši šī 
iedzīvotāju grupa ir tā, kura nāk un interesējās kā nomaksāt ie-
krātos parādus, kā vienoties, lai parāda summa nepalielinātos. Ir  
daļa iedzīvotāju – 86%, kuri maksā un atlikusī daļa iedzīvotāju, 
kuri nemaksā. Pārsvarā nemaksā dažādu iemeslu dēļ, nerēķino-
ties ar SIA „Ķeguma Stars” darbību. Pastāv arī iedzīvotāju grupa, 
kuri ņirgājās par blakus esošajiem kaimiņiem, kas nomaksājuši                        
rēķinus. 

Kaimiņu novadi Jumprava un Lielvārde jau ir raduši iespēju, 
mēģinot risināt šo problēmu. Pamatojoties uz Ministru Kabine-

ta Noteikumos Nr. 298 noteikto par „Kārtību, kādā pārtraucama 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšana”, – var pārtraukt sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu tiem lietotājiem, kuri nav samaksājuši par 
saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem vai nav izpildījuši 
citas saistības pret sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju.

Šo noteikumu sestais paragrāfs, paredz „Sabiedrisko pakal-
pojumu sniegšanas pārtraukšanu ūdensapgādes un kanalizācijas 
nozarē”. Sadarbojoties ar firmu, kura nodrošina šo sabiedrisko pa-
kalpojumu sniegšanu kanalizācijas nozarē, SIA „Ķeguma Stars” 
mēģinās pakāpeniski veidot komunikāciju un risināt parādu at-
maksas procesu, atsaucoties uz minētajiem MK noteikumiem. Tā-
dējādi netraucējot pārējo SIA „Ķeguma Stars” pakalpojumu ņēmē-
ju labklājībai un vienlaicīgi uzrunājot katru parādnieku.

2 

2014. gada 21. marts



 Vecā Stendera globusi
Pavasarī, kad saule „apaļa kāpj  augs-

tāk”, vēlos  pastāstīt pa jubilāra Gotharda 
Fridriha Stendera apaļajiem darbiem – viņa 
izgatavotajiem globusiem. „Augstas gudrī-
bas grāmatā no pasaules un dabas”, ko, kā 
jau minēju, varam lasīt muzejā „Rūķi”,  3. 
izdevumā  redzami G.F.Stendera darinātie 
globusi Dānijas Valsts arhīvā / 20.gs. 20. 
gadu uzņēmums/. Kad pirms pāris gadiem 
ar Dānijas Kultūras institūta atbalstu saņē-
mu atmiņas karti ar abu globusu attēliem, 
atsaucīgā koordinatore Ilva Senkēviča  pa-
stāstīja, ka lielais paldies pienākas Kopen-
hāgenas Karaliskās bibliotēkas fotogrāfam. 
Nevis arhīva?

Lai precizētu šos faktus šķiru Z.Frīdes 
monogrāfiju „Latvis”. Stāsts par globusiem 
turpinās... Pirmo globusu G.F.Stenders iz-
gatavojis Braunšveigas hercognamam. Tas 
tapis viņa paša spēkiem un samērā ierobe-
žotiem līdzekļiem.  Ar Krievijas diplomāta 
Dānijā un Norvēģijā Johana Albrehta Korfa 
atbalstu Stenderu ģimene 1761.gada otrajā 
pusē apmetās uz dzīvi Kopenhāgenā. Par 
to liecina literatūrvēsturnieces M.Grudules  
Kopenhāgenas Svētā Pētera baznīcas grā-
matā 2002. gadā atrastais ieraksts par Go-
tharda Fridriha Stendera un Annas Elizabe-
tes Braunšveigas dēla piedzimšanu Dānijas 
galvaspilsētā 1762.gada 13.februārī. Sten-
deru jaunākais dēls Johans Albrehts (1762 – 
1765) domājams,  savu vārdu bija guvis par 
godu tēva atbalstītājam – grāfam Korfam.

Dānijas un Norvēģijas karalis Frederiks 
V bija liels zinātnieku, mākslinieku un lite-

rātu atbalstītājs. Dānijā Stenders ieradās ar 
savu otro globusu, kura diametrs ir astoņ-
desmit centimetri. Tas tika uzdāvināts Ka-
raliskajai bibliotēkai. Bet trešais, nedaudz 
lielākais /90 cm diametrā/ zemes modelis, 
kļuva par Stendera mūža lepnumu un tika 
pagatavots par Dānijas karaļnama līdzek-
ļiem .Pirmā naudas izmaksa fiksēta 1762. 
gada decembrī. Kā atzinis  pats autors  „ne-
trūkst nekā ne iekšējos labumos, ne ārējā 
skaistumā”. Naudas pieticis lai samaksātu 
arī amatniekiem-  galdniekam, tēlniekam, 
varkalim, apzeltītājam un  meridiāna izga-
tavotājam.

Tālāk citēju Z. Frīdi. „Diemžēl, Sten-
ders mūža pēdējos gados pats par sava  
darinājuma tālāko likteni nav bijis pareizi 
informēts. Viņš uzskatīja, ka globuss gājis 
bojā Kopenhāgenas pils ugunsgrēkā 1794. 
gadā. Tomēr abiem globusiem liktenis izrā-
dījies labvēlīgs...”

Monogrāfijas „Latvis” autore Zigrīda 
Frīde par  zemes modeļu tālākajām un arī 
iecerētajām gaitām birzgaliešiem pastāstīs 
pati, kad svētdien 30. martā plkst. 13:00 
aicinām uz tikšanos ar viņu Birzgales tau-
tas namā. Pasākumā klausīsimies arī Vecā 
Stendera pasakas. Bet globusu fotogrāfijas 
būs redzamas muzeja jaunajā ekspozīcijā, 
kuru  apmeklētāju vērtējumam nodosim 
Muzeju naktī, 17. maijā.

D.Melnūdre,
Birzgales muzeja „Rūķi”vadītāja
Pārpublicēts no „Birzgales Avīzes”

ĶeguMA noVAdniece,
VienA no eS SieViešu 

tieSību inStitūtA (Sti) 
gAdA bALVAS LAureātēM

Sievietēm ir bijusi būtiska loma Latvijas 
kultūrā un vēsturē, jo īpaši kopš Atmodas lai-
kiem. Latvijas sievietes soli solī ar vīriešiem 
veidojušas Latvijas politisko un kultūras dzīvi, 
ietekmējušas sabiedrisko domu. STI ir bied-
rība, kas darbojas nevalstiskajā sektorā kopš 
1997. gada. 

2013. gada novembrī Sieviešu tiesību in-
stitūts ir kļuvis par lielākās Eiropas nevalstisko 
organizāciju asociācijas EAPN - The European 
Anti – Poverty Network (Eiropas Pretnabadzī-
bas Tīkla) – dalīborganizāciju. Šīs organizāci-
jas mērķis ir līdzsvara veidošana starp abiem 
dzimumiem.

Turpinot sieviešu solidaritātes tradīcijas, 
STI katru gadu organizē svinīgus pavasara 
svētkus visas Latvijas sievietēm, šī gada 7. 
martā Eiropas Savienības mājā, tika organizē-
ta STI gada balvas pasniegšanas ceremonija.

Kā viena no STI gada balvas laureātēm 
uz pasākumu tika aicināta arī Ķeguma novad-
niece Vineta Kļava. Vineta saņēma pateicības 
rakstu un ziedus par ieguldījumu veicinot naba-
dzības mazināšanos un sociālo nevienlīdzību. 
Lepojamies par mūsu novadnieci un vienlaikus 
pievienojamies STI sveicienam pateicībā par 
sociālo darbu un ieguldījumu Ķeguma novada 
iedzīvotāju labā. 

Biedrība starptautiskais soroptimistu 
klubs “Ogre – Ķegums”

Jaunieši!
6. martā notika Ķeguma novada 

jauniešu pirmā tikšanās. Man ir 
liels prieks, ka ieradās tik daudz 
aktīvu, zinošu un darboties gribošu 
jauniešu! Pirmais solis ir sperts, 
lai kopīgi veidotu Ķeguma novadu 
draudzīgāku jauniešiem!

Plānots turpmāk veidot regulāras 
tikšanās, kas notiktu katru otro 
nedēļu Ķeguma tautas namā, 
par precīziem tikšanās laikiem 
interesēties pie manis vai sekot līdzi 
informācijai Ķeguma novada mājas 
lapā, kā arī sekot līdzi jaunumiem:
 www.facebook.com/KegumaNovads

Antra Binde,
Jaunatnes lietu speciāliste

SkAnīgIe SAuleS SVētkI
Marts Birzgales tautas namā „ienāca” ar 

divu koru kopkoncertu. Iniciatore – Ogres 
skolotāju kamerkora diriģente Ilze Kūle gan-
darīta, ka viņas kolektīvam, kurā darbojas jau 
pieredzējuši dziedātāji, Birzgalē pievienojās 
jaunieši – Ķeguma tautas nama jauktais koris. 
Bet, savukārt, Maira Līduma neslēpa prieku, 
ka viņas pērn vadītais Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas koris izrādījis īstu cīnītāja 
garu un  pārvarējis dažādus organizatoriskus 
labirintus, tagad darbojas tautas namā. 

Koncerts izvērtās par savdabīgu kora mū-
zikas mācību stundu. Ilze Kūle atraktīvi pa-
stāstīja par 2014. gada jubilejām. Piemēram, 
vasarā Dikļos, Neikena kalnā  arī Ogres koris 
piedalīsies koncertā, lai ar dziesmām slavi-
nātu latviešu pirmo dziedāšanas svētku 150. 
gadskārtu. Vasarā aprit arī 200 gadi, kopš dzi-
mis Jānis Cimze, kura vāktās tautas dziesmas 
bija, ir un būs mūsu koru repertuārā. Pērn 
150. jubileja bija vēl kādam Vidzemē dzimu-
šam mūzikas dižgaram Jāzepam Vītolam. 

Klausoties kā kori – briedums un jaunība 
jubilāru veidotajās melodijās izdziedāja šo 
vēsturi, aplaudēju un lepojos par tiem birzga-
liešiem, kuri sestdienas pēcpusdienā  atnāca 
uz tautas namu, lai saņemtu muzikālu enerģi-

jas lādiņu visam pavasarim. Neklausījāmies 
svešus, bet savējos, jo Ogres skolotāju ka-
merkorī dzied Sandra, Edgars un  Jānis Siliņi, 
bet ķegumiešu rindās Rolands Ķirpis, kora 
„Pērles” prezidente Linda Ivanova. Arī Maira 
Līduma jau gadiem ir mūsējā.

 Neuzskaitīšu visu koncerta programmu, 
bet jutu, ka ogrēniešu koncertmeistare Gunta 
Trasune ar prieku spēlē uz mūsu tautas nama 
jaunā flīģeļa. Abiem koriem, īpaši ķegumie-
šiem, patīk zāles akustika. Izskaņā, klausītā-
jus, vārda tiešā nozīmē, apņēma mūzika. Abi 
kori, izstājoties aplī ap zāli, diriģentei Ilzei 
vidū stāvot, klausītājiem piebalsojot ,koncer-
tu beidza ar tradicionālo, mūžīgo „Pūt, vējiņ”. 

D.Melnūdre,
Pārpublicēts no „Birzgales Avīzes”
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Rotaļlietu
salidojums
bēRnudāRzā

No 10. Līdz 21. februārim bērnudārzā 
„Gaismiņa” bija brīnumu laiks – atdzīvojās 
rotaļlietas! Ikvienam – gan bērniem, gan 
pieaugušajiem bija dots laiks īpašākām at-
tiecībām ar mantām, kuras ikdienā ir blakus; 
dažkārt nenovērtētas, dažkārt nepamanītas, 
bet tik ļoti nepieciešamas ikvienam bērnam, 
un, starp citu, ir arī lieli palīgi vecākiem...

Jau 8. reizi mūsu bērnudārzā padziļi-
nātāk tiek pievērsta uzmanība kādai tēmai, 
kas tiek pētīta projekta veidā. Šoreiz kārta 
bija pienākusi rotaļlietām. Vecāki jau no 
mēneša sākuma tika aicināti atsaukt atmi-
ņā savu bērnību, atnesot savas kādreiz ļoti 
mīlētās lelles. Vērtīgākie eksemplāri tika 
izlikti izstādē. Te bija sastopamas gan rūpī-
gi glabātās un sekcijās aiz stikla sienas sau-
dzētās aizgājušo laiku lelles, arī kolekciju 
lelles krāšņos tērpos, gan arī ļoti nomīļotas, 
nospēlētas lellītes padilušās drānās. Pro-
tams, ne mazāka cieņa tika izrādīta mūsdie-
nu Bārbijai un viņas draugiem.

Šajās dienās rotaļlietai tika piešķirta 
īpaša loma bērniem pavadot laiku 
bērnudārzā – tās tika aicinātas darīt visu 
kopā ar bērniem. Par godu rotaļlietām, tika 
izveidota īpaša ēdienkarte. Te bija īpašs 
ēdiens Zibenim Makvīnam, kuram droši 
vien patīk ieturēties benzīntankā, ēdien-
kartē tika iekļauts kaķa Gārfīlda mīļākais 
ēdiens, bija arī Bārbijas veselīgā uztura die-
na, kā arī īpaši padomāts par lāču un robotu 
ēdienkarti.

Jau projekta pirmās nedēļas nogalē tika 
organizēts visu rotaļlietu salidojums. Bēr-
ni parādīja citiem savas mīļākās mantiņas, 
bērniem bija iespēja vērot skolotāju un bēr-
nudārza darbinieku teatrālu priekšnesumu, 
kur ciemos tika atvestas „dzīvās lelles”. 

Otrajā nedēļā bērni vairāk darbojās 
paši, iejūtoties rotaļlietu tēlos. Trešdiena 
bija meiteņu diena – tad kā jau meitenēm, 
īpaša uzmanība tika veltīta lellēm. Visas 

meitenes pārtapa par lellītēm un demons-
trēja priekšnesumus. Skudriņu grupiņas 
lelles savos tīklos sapina Spaidermens jeb 
Zirnekļcilvēks, Mārīšu grupiņā meitenes 
skaitīja dzejoļus par lellēm un rādīja izrā-
di, ko lelles dara, kad neviena nav mājās. 
Taurenīšu grupā visas meitenes bija Mal-
vīnes, kuras griezās aizrautīgā dejā katra 
ar savu  Pinokio. Ļoti krāšņi sapucēti bija 
Bitīšu bērni – katrai lellei pie sāniem bija 
savs džentlmenis ar hūti. 

Jāpiezīmē, ka meiteņu dienā uzmanība 
tika pievērsta ne tikai lellēm, bet arī pašām 

meitenēm – šī bija diena, kad puiši mācījās 
un centās būt īpaši pieklājīgi pret meitenēm.

Nākamā diena bija puišu diena. Šajā 
dienā notika dažādas sportiskas aktivitātes, 
kas vairāk piemērotas puišiem, kā arī puišu 
rotaļlietu – bleibleidu, rotaļu automašīnu un 
šautriņu mešanas sacīkstes. Meitenes šoreiz 
bija „karsējas„ jeb līdzjutējas. 

 Bez kopīgajiem pasākumiem katrā gru-
piņā īpaši tika strādāts pie šīs tēmas. Bērni 
ļoti daudz un no netradicionāliem materiā-
liem gatavoja lelles un rotaļlietas. Radošā 
darbnīca leļļu gatavošanā notika arī bēr-
nudārza darbiniekiem. To vadīja Antoņina 
Skrīvele (mūsu audzēknes vecmāmiņa), 
kura pati gatavo ļoti mīļas un māksliniecis-
ki vērtīgas lelles.

 Šis laiks bija vērtīgs bērniem, kuri īpaši 
varēja sadraudzēties ar savām rotaļlietām 
un nedaudz nostalģisks mums, lielajiem, 
kam spēlēšanās laiks nu izbaudāms tikai 
caur saviem bērniem.

Paldies visiem vecākiem un vecvecā-
kiem par atsaucību gan izstādes tapšanā, 
gan pasākumu veidošanā. Gribas novēlēt, 
lai rotaļlieta ir tā, kas arvien veido mūsu 
bērnu pasauli pozitīvu, krāsainu un radošu.

Baiba Rožkalna,
 VPII „Gaismiņa” vadītājas vietniece 

izglītības jomā  

„Dzīvās lelles”

Bleibleidu cīņas

un rūķi tomēr šļūc!
Šogad sacensības „Rūķu šļūciens” noti-

ka netradicionāli. Bez sniega, pirmajiem pa-
vasara ziediem parkā plaukstot, 22. februārī 
birzgalieši, gumijas zābakos āvušies, sportiski 
svinēja XXII Ziemas Olimpisko spēļu izska-
ņu. Jāteic, ka tik liela gadu amplitūda vēl ne-
bija pieredzēta, jo olimpisko apļu krāsošanas 
krosā startēja divi duči dalībnieku no 1 līdz 
79 gadu vecumam! Garāka pastaiga parkā sa-
nāca visiem, kuri centās noskaidrot, cik apļus 
rūķi paslēpuši ābelēs, pērnajās lapās, ozolu 
zaros. Precīzākās, vērīgākās izrādījās dāmas – 
Mirdza Safronova un Iveta Balodīte. Par godu 
XXII Ziemas Olimpiskajām spēlēm, 22. feb-

ruārī, iekļaujoties laika limitā, viņas saskaitīja 
visus 22 apļus.

Pavasarīgajā „Bumbiņbiatlona” trasē par 

uzvarētājiem kļuva Samanta Ziemele, Andis 
Gopers un Salvis Cers. Viņiem un vēl trim da-
lībniekiem pietika dūšas skriet divus apļus pa 
parku un veiksmīgi mest mērķos bumbiņas. 
Gods 9 dalībniecēm, kuras izlēma izmēģināt 
roku, lai pasmagās bumbiņas mestu muzeja 
sarūpētajos salmu apļos. Uzvarēja Olita Zein-
valde. Pēc startiem un uzvarētāju apbalvo-
šanas labi garšoja rūķu vārītā zupa un karstā 
tēja. Paldies sacensību tiesnesim Edgaram Si-
liņam un viņa palīgiem no Birzgales Attīstības 
centra – Lāsmai Krastiņai un Jānim Siliņam. 

Prieks, ka Birzgalē ir atsaucīgi ļaudis, kuri 
apliecina, ka „Rūķu šļūciens” spēj pastāvēt un 
dažādot aktivitātes jebkuros laika apstākļos. 

D. Melnūdre 
Pārpublicēts no „Birzgales Avīzes”
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kultūras notikumi tomē
2014. gads Tomes pusē iesācies ar dau-

dziem kultūras pasākumiem. Tomes tautas 
namā ar izstādēm ciemojušies amatierko-
lektīvi no Suntažiem un Ķeipenes. 3 reizes 
šajā gadā tomenieši un ķegumieši devušies 
uz teātra izrādēm Rīgā. Tomes dāmu vokā-
lais ansamblis sadraudzības pasākumā pie 
sevis  uzņēma viesus no Madonas, Kalsna-
vas Aizkraukles Preiļiem un Lielvārdes. Pēc 
skaista un skanīga koncerta sekoja dejas un 
atrakcijas. Kā  jau katru gadu īpašas Tomē 
ir Valentīndienas balles arī šogad balle save-
da kopā dažādas dancotāju paaudzes, gan no 
Tomes, gan Ķeguma un tuvākajiem kaimiņu 
pagastiem.

Pateicoties folkloras kopai „Graudi” 
Tomes pusē izveidojušās jaunas tradīcijas. 
Meteņu dienā 1.martā tautas namā uz Me-
teņu danci sanāca dancotāji no Ogres, Liel-
vārdes. Prieks bija, ka par šo pasākumu in-
teresi izrādīja arī daži vietējie – tomenieši. 
Kā jau Meteņos pienākas ēdam pašu ceptās 
pankūkas, dzērām kļavu sulu, 3 stundas no 
vietas dancojām, dziedājām, spēlējām un 
piedalījāmies arī atrakcijās. Malā sēdošo ne-
bija. Rīkojot pasākumus tomeniešiem, esmu 
novērojusi, ka īsti latviskās tradīcijas veidoti 
pasākumi nav pie sirds. Ceru ar laiku tome-
niešiem iepatiksies šāda veida pasākumi.

 Kaut arī Tomes tautas namā jau vairākus 
gadus darbojas dramatiskais kolektīvs, ļoti 
grūti izveidot kolektīvu ar patstāvīgiem da-
lībniekiem. Katrai izrādei, iestudējumam nā-
kas no jauna piemeklēt un pierunāt  dalībnie-
kus, kas piekristu spēlēt. Tautas namam un 
dramatiskā kolektīva vadītajai ideju un pro-
jektu par jauniem iestudējumiem netrūkst, 
bet īstenot iecerēto kavē dalībnieku trūkums, 
sabiedrības  sliktais atbalsts.

Tomēr neskatoties uz to, katru gadu ir 
iestudēti nelieli uzvedumi dažādiem gads-
kārtu svētkiem, kā piemēram, Lieldienām, 
Mātes dienai,Valsts svētkiem, Ziemassvēt-
kiem. Lielākā atbalsta grupa šo pasākumu 
veidošanā ir bijuši Tomes bērni un jaunieši, 
bet tā kā skolēni arvien mazāku laiku uzturas 
Tomes pusē, tad arī šo atbalstītāju grupu ir 
grūtāk pierunāt spēlēt. Jau otro gadu  ar dra-
matiskā kolektīva palīdzību tautas nams rīko 
pasākumus, kas veltīti Sieviešu dienai. Pagā-
jušā gadā tas bija  iestudējums „Mīlestības 
vēstules sievietei”, bet šogad A. Freibergas 
luga  „Sapņu sieviete”. Šajā reizē izdevās 
sarunāt lomu atveidotājus. Vislielāko paldies 
vēlos teikt Laimai Semionovai un tomenie-
tēm Antrai Lejniecei, Ilzei Rumpei, Jeļenai 
un Aļesjai Čerkesai, Laurai Siliņai, Solvitai 
Rozenbaumai. Šai izrādei bija nepieciešama 

arī vīrieša klātbūtne, tāpēc tika uzrunāts Ķei-
penes amatierteātra dalībnieks Oskars Anc-
veriņš, kurš ne tikai piekrita nospēlēt Saimo-
na lomu, bet palīdzēja tikt galā ar tehniskām 
lietām – gaismām, skaņām, video materiālu. 
Pateicoties dalībnieku centībai, izrāde izde-
vās, sniedzot gan pašiem, gan skatītajiem pa-
tīkamas emocijas. Sieviešu sirdis ar skaistam 
dziesmām aizkustināja arī ķegumietis Arvīds 
Berķis un lai patiešām svētki sasniegtu kul-
mināciju, visi tika cienāti ar tomenietes Vel-
gas Zagorskas gardo kūku.  

Pasākumi un svētki Tomē turpinās – no 
19. marta būs skatāma foto izstāde „Die-
višķais pieskāriens”, kuras laikā aicināsim 
ziedot rotaļlietas Tomes bērniem. Izstāde 
1.aprīlī noslēgsies ar autores Dainas Vanagas 
stāstījumu par redzēto un piedzīvoto Etiopijā. 
29. martā Tomes skolas darbnīcā mācīsimies 
gatavot būrīšus saviem draugiem – putniem, 
kas jau ir sajutuši pavasari un  atgriezušies . 

12. aprīlī tiksimies koncertā „Atrodi sevi 
dziesmā”, un pavasara ballē „Sniegpulkste-
ņu zvani”, kuru noteikt jāapmeklē, jo tā būs 
pēdējā šajā sezonā.  Kā katru gadu svinēsim 
Lieldienas kopā ar folkloras kopu „Graudi”, 
piedalīsimies dažādās rotaļās un atrakcijās. 
Neskatoties uz to, ka esam vismazāk ap-
dzīvotākais pagasts, bet pasākumu diezgan 
daudz, ceru uz kuplu  tomeniešu atbalstu pa-
sākumu apmeklēšanā.

Sarmīte Pugača

Ķeguma komercnovirziena
vidusskola akreditēta uz 6 gadiem

Valstī pastāvošā kārtība paredz, ka izglī-
tības iestādēs realizētās izglītības program-
mas ir jāakreditē reizi 6 gados. Tas ir ap-
liecinājums, ka izglītības process ir likumu 
pamatots, kvalitatīvs un izglītības iestādei 
ir tiesības izsniegt izglītības dokumentus. 
Akreditācija notika saskaņā ar izglītības ies-
tādes pašvērtējuma ziņojumu, kura izstrādē 
piedalījās viss skolotāju kolektīvs, skolēni 
un skolēnu vecāki. Skolas darbs tika izvēr-
tēts septiņās jomās, anketēšanas rezultātā 
skolēniem, vecākiem, skolotājiem bija iespē-
jas izteikt savu viedokli par dažādām izglī-
tības iestādes attīstības jomām. Turpinājumā 
iepazīstināsim ar pašvērtējuma ziņojuma at-
sevišķiem fragmentiem.

1. MācīBu sATuRs
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā 

tiek īstenotas sešas izglītības programmas.
Skolas pedagogi ir autori deviņiem IZM 

apstiprinātiem mācību priekšmetu standar-
tiem 12 autorprogrammām.

2012./2013.m.g. pedagogu kolektīvs, 
Skolas padome, izvērtējot pašreizējo situā-
ciju, iesaistījās vidējās izglītības profesionāli 
orientētās programmas grozījumu sagatavo-
šanā, ievērojot skolēnu un viņu vecāku vaja-
dzības. 2013./2014.m.g. uzsākta optimizētās 
izglītības programmas veiksmīga realizācija.

2. MācīšAnA un MācīšAnās
2011./2012.m.g. viena no pedagoģiskā 

darba prioritātēm bija „Pārbaudes darbu vei-
došanas kvalitātes un analīzes uzlabošana”. 
Skolēnu zināšanu, prasmju un iemaņu kva-
litatīvākai pārbaudei pedagogi izstrādājuši 
157 pārbaudes darbus (pedagogu autordarbi/
oriģināldarbi).

2012./2013.m.g. metodiskā darba tēma 
bija „Mācību materiālu izstrāde, akcentē-
jot informācijas tehnoloģiju izmantošanu”. 
Mūsdienīgākai un daudzveidīgākai mācību 
procesa pilnveidei skolotāju kolektīvs izstrā-
dājis 185 metodiskos materiālus, t. sk. 80 – 
darbam ar informācijas tehnoloģijām (peda-
gogu autordarbi/oriģināldarbi).

2013./2014.m.g. metodiskā darba tēma ir 
„Mācību metožu dažādošana mācību priekš-
metā un pieredzes popularizēšanā”, kuras 
ietvaros pedagogi jau sagatavojuši 35 auto-
rdarbus/oriģināldarbus, kas ļaus mācību pro-
cesu padarīt interesantāku un motivēt skolē-
nus pozitīvākam mācību darbam.

Skolēni saņem palīdzību un padomu no 
pedagogiem, atbalsta personāla, ja kaut ko 
nesaprot, un nebaidās izteikt savas domas. 
92% no aptaujātajiem skolēniem atzīst, ka 
var prasīt padomu skolotājiem, ja kaut ko ne-
saprot. Pedagogi ņem vērā skolēnu viedok-
ļus. Skolēnu mācību darba organizācijā un 

kvalitatīva rezultāta sasniegšanā tiek izman-
totas daudzveidīgas mācību darba metodes: 
mācību ekskursijas, uzņēmējstundas, vies-
lektoru lekcijas, zinātniski pētniecisko darbu 
izstrāde, dažādi projekti, spēles, rotaļas u.c.

3. ATBAlsTs sKOlēnIeM
Sadarbībā ar Ķeguma novada domi ir 

atrisināts jautājums par novērošanas kameru 
uzstādīšanu skolas teritorijā. Skolas vadība 
iesaistījās publiskā projekta apspriešanā par 
skolai blakus esošās ielas rekonstrukciju un 
panāca drošības uzlabošanai „guļošo policis-
tu” uzstādīšanas iekļaušanu projektā, kas arī 
tika realizēts. Skolas stadiona rekonstrukci-
jas rezultātā daļēji iežogota skolas teritorija. 
Drošības uzlabošanai tiek rīkotas evakuāci-
jas mācības. Par svešu cilvēku neiekļūšanu 
izglītības iestādes telpās rūpējas skolas de-
žurants.

Daudz uzmanības tiek veltīts satiksmes 
noteikumu apmācībai. 

Šajā mācību gadā sadarbībā ar AS „Lat-
venergo” un skolēnu vecākiem skolēni tika 
izglītoti elektrodrošības jautājumos. Pēc 
klašu audzinātāju iniciatīvas sadarbībā ar 
CSDD skolēni apgūst ceļu satiksmes no-
teikumus un iegūst velosipēdista apliecību. 
Mācību ekskursijas ietvaros katru mācību 
gadu pamatskolas skolēni viesojas Valsts po-
licijas Ogres nodaļā. 

Skolā veiksmīgi darbojas skolēnu paš-
pārvalde. Skolā ir izstrādāta kārtība Skolē-
nu pašpārvaldes darbības nodrošināšanai. 
Skolēni plāno savu darbu un finanses, regu-
lāri tiekas sanāksmēs. Pedagogi atbalsta un 
veicina skolēnu iesaistīšanos pašpārvaldes 
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darbā, rekomendējot konkrētus skolēnus, 
motivējot radošai un organizatoriskai dar-
bībai, sniedzot praktisku palīdzību. 83% no 
aptaujātajiem skolēniem uzskata, ka skolēnu 
pašpārvalde darbojas labi. Skolēnu pašpār-
valdes dalībnieki novērtē skolas direktora 
ieinteresētību un atbalstu.

Skolēni līdzdarbojas Skolas padomes 
darbā.

Aktīvāko skolēnu darbs tiek novērtēts ar 
skolas administrācijas pateicības rakstu vai 
ierakstu skolēnu liecībā, piedalīšanos bez-
maksas ekskursijā.

Skolā pārdomāti tiek plānoti un orga-
nizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasāku-
mi, kuru sagatavošanā, norisē un vadīšanā 
veiksmīgi iesaistās paši skolēni, piemēram, 
„Valentīndiena”, „Pop-iela”, „Ziemassvēt-
ku eglīte”, sporta diena, Olimpiskās diena, 
svešvalodu teātra festivāls, „Mini Miss un 
Misters”, „Avangarda modes skate”, Skau-
tu un Gaidu kustība u.c. 2013.gadā skolēnu 
pašpārvalde organizēja starpnovadu (Ķegu-
ma, Lielvārdes, Ikšķiles) skolēnu pašpār-
valžu sporta spēles. Skolēnu pašpārvaldes 
pārstāvji piedalījās Latvijas skolēnu pašpār-
valžu salidojumā, kā arī projektā „Ar ritmu 
kabatā” Rēzeknē. Regulāri piedalās starpno-
vadu pašpārvalžu semināros, dalās pieredzē, 
iesaistās novada aktivitāšu organizēšanā kā 
brīvprātīgie palīgi. Regulāri tiek organizētas 
skolēnu radošo darbu izstādes skolā un in-
formācijas centrā. Piedalīšanās COMENIUS 
projektos veicinājusi skolēnu personības un 
Eiropas valstu kultūras apzināšanos. Katru 
gadu vidusskolēni apmeklē American The-
atre Group viesizrādes Rīgā. Skolēni apzi-
nās latviešu tradicionālās vērtības, regulāri 
piedaloties gadskārtu tradīcijām veltītajos 
pasākumos.

Ik gadu Skolēnu pašpārvalde rīko akciju 
„Paēdušam Ķegumam”, iesaistot tajā pārējos 
skolas skolēnus, viņu vecākus un skolas dar-
biniekus, domes pārstāvjus.

Skolas piedāvātās interešu izglītības 
programmas veicina skolēnu vispusīgas 
personības attīstības iespējas. Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolas skolēniem tiek 
dota iespēja dziedāt, dejot, spēlēt teātri, zī-
mēt, veidot, sportot, šūt, spēlēt mūzikas ins-
trumentus, dambreti, pilnveidot kulinārijas 
prasmes, nodarboties ar kokapstrādi, kerami-
ku, zīmēt, darboties skolas avīzes veidošanā. 
Informatīvajā stendā un skolas mājas lapā 
skolēniem un viņu vecākiem ir pieejama in-
formācija par interešu izglītības programmu 
piedāvājumu. Katra mācību gada sākumā 
skolas vecāku sapulcēs skolēnu vecāki tiek 
iepazīstināti ar iespējām skolēniem darboties 
daudzveidīgās interešu izglītības program-
mās. Sākot ar 2012.gadu, skolas administrā-
cija sadarbībā ar pašvaldību ir radusi iespējas 
piesaistīt papildus pašvaldības finansējumu 
plašākam interešu izglītības programmu pie-
dāvājumam.

Lai padarītu daudzpusīgāku interešu iz-
glītības piedāvājumu un veidotu skolēnus kā 
vispusīgi attīstītas personības, skolas admi-
nistrācija radusi iespēju sadarbībā ar Birz-
gales mūzikas skolu izveidot tās filiāli sko-
las telpās. Skola vienmēr atvērta arī Ogres 
Mākslas skolas Ķeguma filiāles aktivitātēm, 

organizējot izstādes un mācību ekskursijas.
Skolā plāno un regulāri organizē profe-

sionālās orientācijas pasākumus visu vecum-
grupu skolēniem, mērķtiecīgi palīdz viņiem 
apzināt savas spējas un intereses, sniedz 
konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē. 
Skolā viesojas sabiedrībā populāri cilvēki, 
vieslektori, dažādu mācību iestāžu pārstāvji 
un bijušie skolas absolventi, kuri mācās da-
žādās Latvijas izglītības iestādēs un akcentē 
izglītības nozīmi cilvēka dzīvē. Akcentējot 
veiksmes stāstus un komercizglītības aktu-
alitāti, organizējam skolēniem uzņēmējstun-
das pie komersantiem.

Skola atbalsta talantīgos skolēnus. Mācī-
bu gada noslēgumā skola rīko pēcpusdienu, 
kurā aicina skolēnus, kuri mācību gada laikā 
guvuši panākumus mācību darbā, mākslinie-
ciskajā darbībā, sportā un bijuši sabiedriski 
aktīvi, iesaistoties dažādās skolas aktivitātēs. 
Sadarbībā ar Ķeguma novada domi ir izstrā-
dāts Izglītības veicināšanas nolikums, kurš 
paredz naudas balvas gan skolēniem, gan 
pedagogiem, kuri virzījuši skolēnus panā-
kumu gūšanai. Pateicībā par ieguldīto darbu 
skolēnu talantu attīstīšanā skolas administrā-
cija aicina uz Ziemassvētku pieņemšanu pie 
direktora skolēnus, viņu vecākus un skolēna 
ieteikto pedagogu, kā arī mācību gada noslē-
gumā skolotājam tiek pasniegta administrā-
cijas pateicība par ieguldījumu skolēnu pa-
nākumu sekmēšanā.

96% no aptaujātajiem skolēniem piekrīt, 
ka skolā ir iespēja piedalīties dažādos mācī-
bu projektos, konkursos, olimpiādēs un spor-
ta sacensībās. Pavasarī pilsētas dome dāvā 
panākumus guvušajiem skolēniem vienas 
dienas ekskursiju. 

Skolā mērķtiecīgi tiek plānots, organi-
zēts un pārraudzīts atbalsta personāla darbs. 
Ir apzināti skolēni, kuriem ir nepieciešama 
atbalsta personāla palīdzība. Ikvienam sko-
lēnam un viņu vecākiem ir iespēja saņemt 
regulāru un kvalitatīvu atbalsta personāla 
palīdzību. Atbalsta komanda organizē regu-
lāras tikšanās ar skolēniem, kuriem mācības 
sagādā grūtības, un viņu vecākiem.

4. sKOlAs VIde
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

kolektīvs rūpējas par savas skolas tēla vei-
došanu un tradīciju kopšanu. Skolai ir sava 
simbolika – karogs, kurš izgatavots par 
skolēnu vecāku un skolotāju ziedojumiem, 
logotips, skolas žetons, dienasgrāmatas. Ir 
izstrādāti prezentācijas materiāli – bukleti, 
atslēgu piekariņi, grāmatzīmes, nozīmītes, 
pildspalvas, kalendāri, klades. Par tradīciju 
nozīmi un lomu skolas dzīvē liecina arī Sko-
las muzejs, kur tiek vadītas klases stundas, 
kur skolēni un jaunie skolotāji iepazīstas ar 
savas skolas vēsturi un tradīcijām. Ikdienā 
un svētkos tiek veicināta skolēnu, skolas 
darbinieku un vecāku piederības apziņa un 
lepnums par savu skolu. Kopīgi rūpējamies 
par skolas tēla veidošanu. Esam izveidojuši 
jaunas tradīcijas – Tēva diena, Ābeces svētki, 
Latvijas cilvēks u.c. Skolā būtiska loma ir arī 
senajām tradīcijām – Zinību dienai, salidoju-
miem, Ziemassvētku ballēm, Ģimenes dienas 
koncertiem, Žetonu vakariem, izlaidumiem, 
sekmēs labāko skolēnu pieņemšanai pie di-

rektora, labdarības akcijām, Ziemassvētku 
dāvanu sarūpēšanai un pensionēto skolas 
darbinieku apciemošanai u.c. Visos skolas 
pasākumos aktīvi līdzdalībnieki ir skolēnu 
vecāki, piemēram, 11.novembrī skolotā-
ji, skolēni un skolēnu vecāki veidoja sveču 
Gaismas ceļu kā patriotisma izpausmi un 
piederības zīmi savai skolai un pilsētai. Ļoti 
sirsnīgs un emocionāls pasākums ir mirklis 
pirms Skolotāju dienas, kad dodamies pie 
kolēģiem Ķeguma kapos. Vienlaikus tas ir 
atceres, pateicības un vēsturiskās apziņas 
veidošanās mirklis. 94% aptaujāto skolotāju 
pozitīvi vērtē savu skolu.

Skolā ir iekārtoti mūsdienīgi dabaszinī-
bu, matemātikas, informātikas, mājturības 
un tehnoloģiju, mūzikas, speciālā pedagoga 
un logopēda kabineti u.c. Skolēnu rīcībā ir 
liela, prasībām atbilstoša sporta zāle ar mo-
dernu, mūsdienīgu grīdas segumu, kā arī aktu 
zāle ar rekonstruētu skatuves segumu. Skolā 
ir prasībām atbilstoša skolēnu garderobe, iz-
remontētas tualešu un kāpņu telpas. Veikts 
3.stāva koridora kosmētiskais remonts. Sko-
las ēka ir siltināta. 93% no aptaujātajiem 
skolēnu vecākiem un 92% no aptaujātajiem 
skolēniem piekrīt, ka ziemā skolā ir silti.

Skolas telpas ir drošas. Skolā ir uguns-
drošības signalizācija, videonovērošana un 
ugunsgrēka mutiskās apziņošanas sistēma. 

5. ResuRsI
Ķeguma komercnovirziena vidusskola 

nodrošina visas izglītības programmu īste-
nošanai nepieciešamās telpas un iespēju ro-
bežās arī materiāltehniskos resursus mācību 
procesa realizēšanai. Telpu aprīkojums atļauj 
veiksmīgi realizēt visas skolas licencētās iz-
glītības programmas. Skolā ir izveidoti un 
darbojas speciāli iekārtoti mācību priekšme-
tu kabineti – speciālā pedagoga un logopēda 
kabinets, divi informātikas kabineti (vienā 
pilnībā nomainīta jauna datortehnika), da-
baszinību kabineti, mājturības un tehnoloģi-
ju kabinets, prasībām atbilstoša sporta zāle. 
Daudzos mācību priekšmetu kabinetos ir 
nepieciešamā tehnika mācību procesa piln-
veidošanai – datortehnika, datorprojektori, 
9 interaktīvās tāfeles, dokumentu kameras, 
magnetofoni u.c. Mācību kabinetos materiāl-
tehniskais aprīkojums atbilst kvalitatīva mā-
cību procesa realizēšanas prasībām, ir drošs 
lietošanā. Skolas bibliotēkā/lasītavā ir visa 
mācību procesa nodrošināšanai nepiecieša-
mā literatūra. 

Skola rūpējas par papildus līdzekļu pie-
saisti savas attīstības nodrošināšanai un vi-
des uzlabošanai. Ar ES projektu atbalstu 
un Ķeguma novada domes līdzfinansējuma 
līdzekļiem ir veikta skolas siltināšana. Sko-
lā veiksmīgi īstenots ELFLA LAD projekts 
„Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglī-
tošanai, personiskai izaugsmei un jaunu ie-
maņu iegūšanai”, izveidojot mūsdienīgu un 
prasībām atbilstošu speciālā pedagoga un lo-
gopēda kabinetu. ES projektā “Kvalitatīvai 
dabaszinību apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolā” tika labiekārtoti un aprīko-
ti ar moderniem mācību līdzekļiem 4 dabas-
zinību mācību priekšmetu kabineti. Par ES 
projekta līdzekļiem nomainīta datortehnika 
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vienā no informātikas kabinetiem. Katrā mā-
cību kabinetā ir pieejams vismaz 1 dators. 
Skolēnu rīcībā ir 20 portatīvie datori, kurus 
var lietot jebkurā telpā vai mācību stundā. 

Katru gadu skola piedalās LAD projektā 
„Skolas auglis”, veicinot skolēnu veselīgas 
ēšanas paradumus.

Skola regulāri iesaistās ES partnerības 
projektā Comenius. Šajā laikā radās iespēja 
papildināt skolas materiāltehnisko un mācī-
bu līdzekļu bāzi, vairākiem pedagogiem un 
skolēniem iepazīties ar izglītības darba pie-
redzi vairākās valstīs.

Sadarbībā ar Ķeguma pensionāru bied-
rību skola īpašumā ieguvusi aušanas stelles 
latvisko tradīciju iedzīvināšanai.

Skola regulāri gatavo projekta pieteiku-
mus sadarbībā ar skolēnu vecākiem un sa-
biedriskajām organizācijām Ķeguma novada 
domes izsludinātajiem iniciatīvu projektiem, 
kā rezultātā ir iespējams papildināt materiāli 
tehnisko bāzi.

6. sKOlAs dARBA
ORGAnIzācIjA, VAdīBA

un KVAlITāTes
nOdROšInāšAnA

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā ir 
izveidota pašvērtēšanas sistēma. Pašvērtē-
šana tiek mērķtiecīgi plānota, organizēta un 
īstenota. Skolas vadība pārrauga personāla 
darbu, izvirzot pietiekami augstas prasības, 
veicina un atbalsta pašvērtējuma metodikas 
apgūšanu, darbinieku, skolēnu un vecāku ie-
saistīšanu skolas stipro pušu apzināšanā un 
tālākas attīstības vajadzību formulēšanā. 

Skolā valda koleģiāla gaisotne, kas vei-
cina kolektīva iesaistīšanos pašvērtēšanā, ir 
noteiktas tradīcijas un iestrādes savas dar-

bības un tās rezultātu izvērtēšanai. 94% no 
aptaujātajiem pedagogiem uzskata, ka var 
pārrunāt savas darba problēmas ar skolas 
vadību. Katrs pedagogs veic individuālo 
pašvērtēšanu, iekļaujot tajā skolas darba 
novērtējumu, katra metodiskā komisija, Me-
todiskā padome regulāri izvērtē savu darbu, 
skolas direktora padome izvērtē skolas darbu 
kopumā. Pašvērtēšanā tiek izmantota vieno-
ta pieeja un kritēriji, tā tiek balstīta uz kon-
krētiem, pierādāmiem faktiem.

Skolā ir izveidota saliedēta un sekmīgi 
funkcionējoša vadības komanda ar saba-
lansēti noteiktām atbildības jomām. Augsta 
kompetence, koleģiāls darba stils un nepār-
traukta tālākizglītība nodrošina rezultatīvu 
vadības komandas darbu. Vadības komandā 
ir 3 maģistri, izglītības iestādes vadītājs ir 
5.kvalitātes pakāpes skolotājs, visi direkto-
ra vietnieki ir 4.kvalitātes pakāpes skolotāji. 
Izglītības iestādes vadītāja pedagoģiskā dar-
ba stāžs ir 22 gadi, t.sk. 15 gadi skolvadības 
darbā. Direktora vietniekiem pedagoģiskā 
darba stāžs attiecīgi ir 22; 19 un 15 gadi pe-
dagoģijā, t.sk. 19; 5 un 2 gadi skolvadībā. 

Izglītības iestādes vadītājs ir ieguvis 
izglītības vadības eksperta statusu, ir bijis 
vairāku skolu akreditācijas komisiju priekš-
sēdētājs, guvis prasmes skolu novērtēša-
nas jautājumos, iegūto pieredzi veiksmīgi 
izmantojis Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas turpmākās attīstības plānošanā 
un pašvērtēšanā. Par nozīmīgu ieguldījumu 
izglītības kvalitātes novērtēšanas procesā 
izglītības attīstībai Vispārējās izglītības kva-
litātes novērtēšanas valsts aģentūra skolas 
direktoru apbalvoja ar Atzinības rakstu. LR 
IZM augstu novērtējusi skolas direktora dar-
bu, piešķirot Atzinības rakstu par profesionā-
lu darbu un nesavtīgu ieguldījumu Latvijas 

pedagogu profesijas goda atjaunotnei.
Šobrīd Ķeguma komercnovirziena vi-

dusskolā ir nodrošināti kvalitatīvi kadri, pie-
tiekama materiāltehniskā bāze, daudzveidīgs 
izglītības un interešu izglītības programmu 
nodrošinājums, lai skolēni varētu iegūt kva-
litatīvu un darba tirgum atbilstošu izglītību.

Paldies visiem skolotājiem, skolēniem un 
skolēnu vecākiem, kuri ieguldīja savu darbu 
un laiku pašvērtējuma ziņojuma veidošanā, 
apspriešanā un priekšlikumu izteikšanā.

Skola ir akreditēta uz 6 gadiem, kas ir il-
gākais pieļaujamais termiņš, tas nozīmē, ka 
mūsu novadā ir kvalitatīva izglītības iestāde, 
un mums visiem ar to vajadzētu lepoties.

Informāciju sagatavoja skolas
Pedagoģiskā padome

Mācību ekskursija uz latvijas Banku
Otrdien, 25. februārī, mēs, Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolas 8. klašu 
komercgrupa, devāmies ekskursijā uz Lat-
vijas Banku, precīzāk, uz Latvijas Bankas 
apmeklētāju centru „Naudas pasaule”. 

Ekskursijas sākumā mums pārbaudīja 
pases, tad mūs gide aizveda uz „Naudas 
pasaules” pirmo izstāžu telpu – tur atra-
dās pilnīgi visas lata jubilejas un piemiņas 
monētas. Tur bija tāda monēta kā „Zelta 
ābele”, kura ir veidota no pilnīgi tīra zelta 
un ir 13.92 mm diametrā. Tālāk, nākamajā 
istabā, mums gide pastāstija visu par Latvi-
jas Bankas vēsturi un rašanos. Tur arī bija 

ekspozīcija ar vecajām naudas banknotēm 
un monētam, kuras bijušas Latvijā. 

Kā arī gide neaizmirsa pastāstīt par paš-
reizējo ekonomisko stāvokli valstī un par 
to, ka 20. gadsimta 20. gados Latvijā bija 
sieviešu biedrība, kura vāca zelta gredze-
nus, kaklarotas utt. , lai papildināu Latvijas 
zelta rezerves. Tagad gan viss šis zelts ir 
pārkausēts stieņos un aizvests uz Lielbritā-
niju glabāšanā. 

Tālāk mēs devāmies uz izstāžu zāli, kur 
bija dažādi stendi par inflāciju, monetāro 
politiku, kā arī tur bija galds ar dažādām 
ekonomikas datorspēlēm. Uzejot pa stikla 
kāpnēm 2. stāvā, turpinājās ekspozīcija par 
naudas viltošanu, pretviltošanas elemen-
tiem, norēķinu kartēm un daudz ko citu. 

Visinteresantākā, kā klasesbiedri stās-
tīja, bija novērošanas kamera, kura atrodas 
pie bankas un kuru var grozīt, kā tik gribas. 
Mums arī iedeva darba lapas, lai pārbaudī-
tu, ko mēs esam iemācījušies ekskursijas 
laikā. Ekskursijas beigās noskatījāmies fil-
mu par Latvijas zeltu un nofotografējāmies 
kopbildē.

 Ulrihs Aldersons,
 8.B klases skolnieks

Topošo
pirmklasnieku 
vecākiem!

ĶeguMA koMercnoVIrzIenA     
VIduSSkolA līdz 6. JūnIJAM

AIcInA pIeteIkt BērnuS MācīBāM 
1. klASē 2014./2015.MācīBu gAdā.

Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu un:
- aizpilda skolas direktoram adresētu iesn-

iegumu (veidlapa skolas kancelejā)
- uzrāda bērna dzimšanas apliecību

līdz 2014. gada 1. septembrim
skolas kancelejā jāiesniedz:

- pirmsskolas izglītības iestādes izdota 
izziņa par apgūto izglītības programmu 
5 – gadīgo un 6 – gadīgo bērnu obligātajā 
sagatavošanā skolai

- bērna medicīniskā karte (026/u veidlapa) 
ar ģimenes ārsta slēdzienu

- bērna fotogrāfija (3x4 cm) skolēna 
apliecības izgatavošanai

līdztekus mācībām Jūsu bērniem
būs iespēja bez maksas:

- saņemt brīvpusdienas (1. – 6.klase)
- nokļūt skolā ar autobusu no Ogres,      

Kaibalas, Lielvārdes, Tomes, Rembates
- apmeklēt koriģējošās vingrošanas 

nodarbības
- apgūt dambretes spēli
- dejot tautiskās un sporta dejas
- dziedāt korī, ansamblī
- darboties kokapstrādes, keramikas, 

vizuālās mākslas un sporta spēļu pulciņos
- saņemt logopēda, psihologa konsultācijas
- apgūt angļu valodu
- iesaistīties pagarinātas dienas grupas 

nodarbībās
Skolēniem ir iespējas mācīties Birzgales 

mūzikas skolas filiālē (skolas telpās)
un Mākslas skolā Ķegumā.

Dokumentus pieņem skolas kancelejā
darba dienās no plkst.8:30 līdz 16:30.

Informācija pa tālruni 65038565
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pavasaris klāt ne tikai dabā, bet arī skolas dzīvē
pavasara klātbūtni  Ķeguma komercnovirziena vidusskolā apliecina vairāki no-
zīmīgi pēdējā mēneša pasākumi: 14. februārī nosvinējām Valentīna dienu, bet 
28. februārī – 12. klases Žetonvakaru.

Mīlētāju diena šoreiz bija netradicionā-
la, bez jau ierastajiem konkursiem. 11 klašu 
kolektīvi rūpīgi gatavojās mīlestības tēmai 
veltītās Popielas priekšnesumiem. Kad uz-
stāšanās brīdis bija klāt, sanākušie jutās kā 
īstā koncertā, kuru vadīja pieredzes bagā-
ti pasākumu vadītāji Karolīna Matrosova 
un Kaspars Soboļevs. Katrs priekšnesums 

pārsteidza ar rūpīgu darbu, izdomu un at-
raktivitāti. Kompetentajai žūrijai (skolas 
absolvente, Skolēnu padomes ekspreziden-

te Agnese Krūmiņa, skolas absolvente, no-
vada laikraksta redaktore Zane Zemniece,  
LU studente, teātra „Skatuve” aktrise Linda 
Vilkārse un Ķeguma tautas nama praktikan-
te Inese Marcinkiana) izdarīt savu izvēli par 
labu kādam priekšnesumam  nebija viegli. 
Tā kā bija stingri izstrādāta vērtēšanas ska-
la, līderos izvirzījās  9.a,  5. un 8.b  klase. 
Tika noskaidrota arī Skatītāju simpātija, uz-
teikts un novērtēts katrs dalībnieks. Apmie-
rināti un ieguvēji bija visi.

Vakara noslēgumā skolēniem bija iespē-
ja dejot nu jau 3. gaismas, lāzeru un dūmu 
diskotēkā, kuru vadīja skolas absolvents, 
arī Skolēnu padomes bijušais prezidents  
Sandijs Brīze. Liels patdies TEV, Sandij! 
Apmeklētāju bija daudz, ieradās arī viesi no 

Lielvārdes pamatskolas.
Viens no visnozīmīgākajiem pasāku-

miem skolā ir 12. klases Žetonvakars, kurā 
skolēni saprot, ka ir gatavi eksāmeniem un 
atvadas no skolas būs pavisam drīz. Svi-
nīgajā daļā svētku uzrunu teica skolas di-
rektors  Edgars Viņķis un novada domes 
izglītības speciāliste Sandra Čivča, skolēni 
saņēma žetongredzenu kā apliecinājumu 
piederībai savai skolai, teica paldies sko-
lotājiem un vecākiem par viņu palīdzību 
mācību laikā. Atraktīvs priekšnesums bija 

11. klasei (audzinātāja Vita Spilberga), kura 
laikā abiturienti saņēma īpašas nomināci-
jas. Vakars bija sirsnīgs, jo liela vērība tika 
veltīta katram skolēnam, iedziļinoties viņu 
horoskopa īpatnībās.

Bet pēc neilga starpbrīža klātesošie ar 
aizturētu elpu sekoja klases un audzinātāja 
Artūra Ābola priekšnesumam pašu iestudē-
tajā  I.Bankas izrādē „Sausā lapa”.

Pilsētas parkā aust gaisma. Uz vientuļa 
soliņa guļ bezpajumtnieks, kurš turpat arī 
dzīvo ar savām mantām – somu, tupelēm 
un vēl daudz ko citu. Bezpajumtnieka diena 
pārvēršas pavisam citādāk nekā pārējās, jo 
viņš sastopas ar dažādiem notikumiem, ku-
ros  viņu ievij garāmgājēji.

Neaizmirstams bija galvenā tēla atvei-
dojums Arta Uršuļska izpildījumā, no sirds 
savu lomu tēlojas arī Ainārs Zariņš, Anna 
Zālīte, Vladislavs Deņisenko, Mārtiņš La-
piņš, Karolīna Matrosova, Kintija Jēkab-

sone, Laura Pļavniece, Raivis Driksna un, 
protams, talantīgais klases audzinātājs  Ar-
tūrs Ābols. Dažus no klases uz skatuves 
neredzējām, bet izrādes sagatavošanā un 
norisē piedalījās visi.

Vakars turpinājās līdz pirmajiem gai-
ļiem jautrā ballē muzikanta Andra Priedīša 
pavadībā.

Ieskatīsimies pašu skolēnu emocijās!
Sandra Bērziņa, 

direktora vietniece audzināšanas darbā

Man ļoti patika mans Žetonvakars, īpaši  11. 
klases apsveikums – kaut ko tādu es nebiju gaidījis. 

(V.Deņisenko)

Esmu lepns par paveikto, runājot par mūsu 
izrādi. Nekad  vēl tik omulīgi uz skatuves nebiju 
juties. Publika bija atsaucīga un,  man liekas, iz-
baudīja un labi uztvēra šo lugu. 

(A..Uršuļskis)

Žetonvakars  manā skatījumā bija izdevies pa-
sākums. Svinīgajā daļā ļoti sabalansēti tika sveikti 
divpadsmitie, ko papildināja interesanti priekšne-
sumi (dziesminiece Dace Priedoliņa un mūziķis Ei-
nārs Kvilis), kā arī 11. klases sagatavotie  tituli, ko 
pasniedza katram  gredzena saņēmējam.

(R.Driksna)

Uztraukumā un steigā viss šķita kā miglā. At-
ceros tikai to, ka ļoti patika. Aprakstīti tikām no 
galvas līdz kājām. Ieguvām nominācijas. Tajās bija 
humors, kas lika pasmaidīt. Pilnu atmosfēru radīja 
draugu un radu fotoaparātu zibspuldzītes.

(S.Balode)

Aizraujošs pasākums. Viss mēģinājumu pro-
cess  bija saspringts  laiks, bet rezultāts lielisks, 
jo publika aizrauta. Gan svinīgā daļa, gan izrāde 
sniedza lielu emociju uzplūdu. Esmu ļoti apmieri-
nāts. 

(J.Birznieks)

Žetonvakarā itin viss bija jauks un mīļš, bet 
gatavošanās bija jautra. Pūpolu plūkšana Dau-
gavgrīvas ielā  bija smieklīga, bet pats  vakars 
– vienkārši ideāls. Jauka odziņa balles atklāšanā 

bija skaistais moderno deju priekšnesums  Karīnas 
Keitas  Atares un viņas partnera izpildījumā... Šis  
noteikti bija viens no lieliskākajiem vakariem vi-
dussskolas dzīvē.

(A.Zālīte)

Mēs, 12. klase, ilgi domājām, ko lai rāda Že-
tonvakara radošajā daļā. Izskatījām neskaitāmus 
variantus, līdz skolotājs Artūrs Ābols no noputēju-
ša plauktiņa izņēma lugu „Sausā lapa”. Kad  to 
izlasījām, sapratām –  tā ir mūsu. Skolotāja Sandra 
Bērziņa izveidoja brīnišķīgu svinīgo daļu, kas aiz-
kustināja lielu daļu skatītāju, tai skaitā arī mani. 
Emocijas sita augstu vilni, apzinoties, ka šis ir pē-
dējais gads kopā ar šo man tik mīļo klasi un labāko 
klases audzinātāju, kāds mums jebkad bijis. 

(L.Pļavniece)

Žetongredzenus kā piederības zīmi savai skolai gatavojas saņemt 13 divpadsmitās
klases skolēni un viņu audzinātājs A.Ābols 

 2. vietas ieguvēja Popielā 5. klase bija īsti spridzekļi 
un saviļņoja ikvienu 

3. vietas ieguvēji – 8.b klase savā priekšnesumā 
ievijuši pat Ķeguma vārdu

Ļoti teatralizēts bija 9.a klases priekņesums, kurā jo 
īpaši izcēlās Kaspars Arvīds Upenieks
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Par nežēlīgu izturēšanos atsavina septiņus liellopus. 
11.02.2014. Pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Pārtikas un 

veterināro dienestu (PVD) no kādas saimniecības Rembates pagastā 
izņēma septiņus liellopus, jo tika konstatēts, ka dzīvnieki ilgstoši ba-
dināti, kā arī tiek turēti nepiemērotos apstākļos. Pēc saņemtajām vai-
rākām kaimiņu sūdzībām, PVD pārvaldes speciālisti jau iepriekš bija 
konstatējuši pārkāpumus un neatbilstību noteiktajām prasībām, pēc kā 
sekoja vairāki brīdinājumi un ieteikumi, kā saimniecei rīkoties, bet tā 
kā situācija saimniecībā nemainījās tika pieņemts lēmums liellopus no 
saimniecības izņemt un tos ievietot  citā novietnē. 

dzērājšoferis mūk no Pašvaldības policijas.
15.02.2014. PP Rembates pagastā pretī autobusa pieturai Ķeguma 

ielā, uz ceļa braucamās daļas ar ieslēgtām avārijas gaismām atradās 
Volvo markas automašīna. Piebraucot tuvāk pie automašīnas, brīdī 
kad policijas darbinieks izkāpa no dienesta auto un tuvojās Volvo, tās 
vadītājs strauji uzsāka kustību Lielvārdes virzienā, nereaģējot uz po-
licijas darbinieka prasību apturēt automašīnu, policijas darbinieki ar 
savu dienesta automašīnu sekoja Volvo automašīnai ar ieslēgtām bā-
kugunīm un speciālo skaņas signālu, uz vairākkārtējām prasībām ap-
turēt transporta līdzekli Volvo vadītājs nereaģēja, bet tieši otrādi palie-

linot ātrumu centās aizbēgt, tikai 51 km uz šosejas Rīga – Daugavpils 
pašvaldības policijas darbiniekiem izdevās apturēt transporlīdzekli, 
un kā izrādījās šis Volvo vadītājs bija alkohola reibumā. Uz notikuma 
vietu tika izsaukta ceļu policijas ekipāža, kas attiecīgi konstatēto faktu 
fiksēja administratīvās lietas noteiktajā kārtībā. Par šādu rīcību Volvo 
vadītājam būs jāstājas tiesas priekšā, kura lems par viņa rīcību.

dedzina kūlu.
24.02.2014. Rembates pagastā, kāds vīrietis savā īpašumā dedzina 

kūlu (pērnā gada zāli). Notikuma vietā tika noskaidrota vīrieša perso-
nība un notikuma apstākļi, un par konstatēto faktu tika sastādīts ad-
ministratīvā pārkāpuma protokols, kurš nosūtīts izskatīšanai Ķeguma 
novada domes administratīvajai komisijai.

27.02.2014. PP saņēma izsaukumu uz Rembates pagastu, kur 
kādā privātīpašumā bija ieklīduši divi sveši klaiņojoši suņi un noko-
duši vairākas stirnas, lai apturētu agresīvos suņus, kuri privātīpašuma 
teritorijā plosīja dzīvniekus, īpašniekam nācās pielietot savu medības 
ieroci, kā rezultātā viens no suņiem tika nošauts, bet otram izdevās 
aizbēgt. PP aicina suņu īpašniekus būt uzmanīgiem un neatstāt bez 
uzraudzības savus mājdzīvniekus, jo līdzīgi kā minētajā gadījumā se-
kas var būt liktenīgas.

Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi
un provizoriskās likmes 2014.gadā

Izmaiņas 2014.gadā:
• atcelta prasība, kas noteica, ka vienoto platības maksājumu (VPM) 

var saņemt tikai par lauksaimniecības zemi, kas 2003. gada 30. 
jūnijā bija labā lauksaimniecības stāvoklī. VPM šogad varēs sa-
ņemt par ikvienu lauksaimniecības zemes hektāru, kas būs labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī;

• lai lauksaimniecības zemi, kas 2003. gada 30. jūnijā nebija labā 
lauksaimniecības stāvoklī, iekļautu lauku blokos, līdz šī gada 
1.maijam LAD iesniedzams lauku bloku precizēšanas iesniegums;

• atcelts atsevišķais maksājums par cukuru;
• ieviests jauns atbalsta veids – īpašais atbalsts par liellopiem;
• atcelta prasība par samazinājumu piemērošanu pārejas posma 

valsts atbalstam saņēmējiem, kuri kopumā tiešajos maksājumos 
saņem vairāk par 5000 eiro gadā;

• grozīta laba lauksaimniecības un vides stāvokļa prasība par mi-
nimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu, platības slieksni sa-
mazinot no 50 ha uz 30 ha. Šogad atbalsta pretendentiem, kuru 
VPM platība būs 30 ha vai lielāka un ja zālāju īpatsvars būs lielāks 
par 50%, būs jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku 
blīvums vismaz 0,2 liellopu vienības uz zālāju ha. Izņēmumu no-
teikumi netiek grozīti.

Plašāku informāciju, t.sk., atbalsta likmes var uzzināt Zemko-
pības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv sadaļā ES atbalsts → 
Tiešie maksājumi → Izmaiņas 2014. gadā. 

Atbalsts savstarpējās atbilstības prasību izpildē
SIA „LLKC” līdz 2014. gada 24. martam aicina lauksaimnie-

kus pieteikt dalību konkursam pasākumā „Savstarpējās atbilstības 
atbalsta nodrošināšana”. Lai lauksaimnieki pretendētu uz valsts un 
ES atbalstu tiešā atbalsta shēmu ietvaros, jāievēro gan savstarpējās 
atbilstības (SA) prasības, gan arī minimālās organiskā mēslojuma 
un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un citas obligātās prasības. 
Lauksaimniekiem ir iespēja ar LLKC sertificētu konsultantu palī-
dzību izvērtēt saimniecību atbilstību SA prasībām, aizpildot vizītes 
lapu, un saņemt ieteikumus saimniecības ražošanas efektivitātes 
paaugstināšanai. Tas attiecas tādām jomām kā laba lauksaimnie-
cības un vides stāvokļa nosacījumi, vides aizsardzība, sabiedrības, 

dzīvnieku un augu veselība, dzīvnieku identifikācija un reģistrāci-
ja, dzīvnieku labturība. Pretendēt uz dalību novērtējumā var perso-
nas, kas pretendē uz ES platību maksājumu atbalstu.

Nosacījumi saimniecībām:
• piederošie mājlopi un ganāmpulki ir reģistrēti dzīvnieku ganām-

pulkā valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs” normatīva-
jos aktos noteiktā kārtībā;

• lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulks atrodas pārraudzībā nor-
matīvos noteiktajā kārtībā;

• lauksaimniecības dzīvnieku skaits ir 5 un vairāk dzīvnieku vienī-
bas, bet īpaši jutīgā teritorijā 5 un vairāk dzīvnieku vienības;

• augkopības saimniecībām laukaugu sējplatība ir 20-1000 ha un/
vai audzē dārzeņus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lie-
lākā platībā.

Pieteikšanās anketas un sīkāka informācija pieejama: 
ilze.skudra@llkc.lv un pa tālr. 63050577.

Par sezonas laukstrādnieku ienākuma
nodokļa režīmu

6. martā ir grozīts likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, 
kas paredz ieviest sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režī-
mu, sākot ar 2014. gada 1. jūniju. Tas attieksies tikai uz tiem lauk-
strādniekiem, kuri ir nodarbināti no kārtējā gada 1. aprīļa līdz kārtē-
jā gada 30. novembrim (kopā ne vairāk kā 65 dienas) tieši sezonas 
rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, 
sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dār-
zeņu šķirošanā. Nodoklis paredzēts 15% apmērā no laukstrādnieka 
nopelnītā atalgojuma, bet ne mazāks kā 0,70 eiro par katru nostrā-
dāto dienu. Persona, kura maksās sezonas laukstrādnieka ienākuma 
nodokli, kļūs sociāli apdrošināta pensijai, ja pie visiem darba devē-
jiem nopelnītais ienākums mēnesī pārsniegs 70 eiro.

Sezonas laukstrādnieku darba devēji izmantos LAD informāci-
jas sistēmu, tajā reģistrējot ienākumu gūšanas dienu, noslēgto lī-
gumu formu un sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par 
darbu. Savukārt ziņojums VID būs jāiesniedz vienu reizi mēnesī. 
Samazinātā nodokļa ieviešana varētu rosināt lauksaimniekus legali-
zēt līdz šim nereģistrētos laukstrādniekus.

T.Vaļevko,
sagatavoja novada lauku attīstības konsultants
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2014. gada Inčukalna novada 
čempionāts Spiešanā guļus uz 
atkārtojumu skaita

Inčukalna novada čempionāts, Latvijas Kausa 3. posms, nos-
lēdzies ar Rembates komandas uzvaru. Pēc trim Latvijas kausa 
posmiem Rembate stabili ieņem 1.vietu 34 komandu konkurencē.

sievietes:
-57 kg Gundega Gailīte uz stieņa 27 kg 21 reize – 1.vieta
jaunieši:
-66 kg Edgars Bogdanovs uz stieņa 60 kg 10 reizes – 4.vieta
-83 kg Kristaps Kupčus uz stieņa 72 kg 14 reizes – 4.vieta
    Jānis Grabežovs uz stieņa 73 kg 10 reizes – 6.vieta 
    Sandis Babauskis uz stieņa 72 kg 8 reizes – 7.vieta
juniori:
-66 kg Artūrs Brūveris uz stieņa 59 kg 26 reizes – 1.vieta
    Armands Semjonovs uz stieņa 66 kg 8 reizes – 3.vieta
-83 kg Ervīns Zods uz stieņa 68 kg 21 reize – 2.vieta
Open:
-83 kg Artis Viļumsons uz stieņa 81 kg 25 reizes – 2.vieta
-105 kg Ilgars Mammadovs uz stieņa 84 kg 22 reizes – 4.vieta
     Ēvalds Rihters uz stieņa 95 kg 18 reizes – 7.vieta
seniori 1:
-105 kg Uldis Veliks uz stieņa 90 kg 41 reize – 1.vieta
      Alvis Nelsons uz stieņa 92 kg 19 reizes – 4.vieta
105+ kg Dzintars Roga uz stieņa 128 kg 13 reizes – 2.vieta
seniori 2:
-83 kg Ainārs Gūtmanis uz stieņa 71 kg 14 reizes – 4.vieta
105+ kg Jānis Babris uz stieņa 106 kg 19 reizes – 1.vieta
 Aivars Gailītis uz stieņa 110 kg 15 reizes – 2.vieta
Paldies Ķeguma novada domei un šoferim Normundam.

A. Gailītis

Novada čempionāts galda tenisā    
Aicinām Ķeguma novada iedzīvotājus 

5. aprīlī Rembates pagasta zālē

plkst. 10:00 – 2. grupa  
plkst. 12:00 – 1.grupa

plkst. 10:00 – šautriņu mešana
tālr. informācijai: 29739674 V. griņevičs, 

65055800 m.aizsilniece

Skolēnu Sporta Spēles
Florbola sacensību rezultāti (tīnūžu pamatskolā, 2014.5.03.)
d grupa zēni 2002. – 2004. g.dz. 

 Komanda 1 2 3 4 5 6 7 punkti vieta
1 Ogresgala pamatskola  3   5:3 3   2:0 0   1:3 0  3:9 0   1:3 0   1:7 6 6
2 Tīnūžu pamatskola 0   3:5  0   0:8 0   0:7 0 0:10 0   1:5 0   0:8 0 7
3 Ķeguma vsk 0   0:2 3   8:0  1   2:2 0  2:6 3   2:1 0   0:2 7 5
4 Lielvārdes vsk 3   3:1 3   7:0 1   2:2  0  1:7 3   1:0 1   1:1 11 3
5 Lielvārdes pamatskola 3   9:3 3  10:0 3   6:2 3   7:1  1   3:3 0   2:3 13 2
6 Ogres 1.vsk 3   3:1 3   5:1 0   1:2 0  0:10 1  3:3  1   2:2 8 4
7 Birzgales pamatskola 3   7:1 3   8:0 3   2:0 1   1:1 3  5:3 1   2:2  14 1

1.vieta Birzgales pamatskola, komandā spēlēja Maikls Naza-
rovs, Markus Nazarovs, Klāvs Kozlovskis, Ričijs Cīrulis, Raivis 
Gudraisis, Ritvars Eglītis, Aleksandrs Kuļpa, Vitālijs Jakubovs, 
Marats Gopers. Sporta skolotājs  Kaspars Kreimanis.

2.vieta lielvārdes pamatskola, komandā spēlēja Oskars Tū-
tāns, Emīls Veļiks, Armands Skulte, Armands Savins, Ingars Pin-
ka, Oskars Lapiņš, Artis Babris, Edmunds Skulte. Sporta skolotājs       
Pēteris Imšs.

3.vieta lielvārdes vsk, komandā spēlēja Didzis Nemme, Niks 
Kozenko, Ērmanis Circins, Mareks Grāvītis, Gustavs Ražinskis, 
Kārlis Rudzītis, Kārlis Jansons.  Sporta skolotāja Zintis Bergmanis.

Dz.Žindiga,
Ogres novada izglītības un sporta pārvalde
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latvijas Čempionāts spiešanā 
guļus (ar ekipējumu)

2014. gada 7. martā ir noslēdzies Latvijas čempionāts spiešanā 
guļus, kurā piedalījās arī sporta kluba „Rembate” sportisti. Šoreiz, 
diezgan mazā sportistu pulciņā, bet ar labiem rezultātiem, ierin-
dojoties komandu kopvērtējumā 5.vietā piecpadsmit komandu      
konkurencē.

Jāsaka liels paldies par mūsu atbalstu gan finansiāli, gan arī 
par transporta piešķiršanu – Ķeguma novada domei, kā arī šoferim 
Normundam par pacietību gaidot mūs garās stundas, lai aizvestu 
uz mājām.

MūSu SASnIeguMI
sievietes:
-52 kg Annija Roga ar svaru 30 kg – 4.vieta
-57 kg Agnese Gailīte ar svaru 40 kg – 3.vieta
-72 kg Agnese Roga ar svaru 42,5 kg – 7.vieta
juniori:
-66 kg Ervīns Zods ar svaru 120 kg – 3.vieta
-74 kg Agris Veļiks ar svaru 100 kg – 5.vieta
-83 Dāvis Katkūns ar svaru 105 kg – 5.vieta
seniori 1:
-93 kg Alvils Nelsons ar svaru 142,5 kg – 3.vieta
120+ kg Dzintars Roga ar svaru 175 kg – 3.vieta
seniori 2:
-120 kg Aivars Gailītis ar svaru 180 kg – 1.vieta
seniori 3: 
-83 kg Jānis Dzērve ar svaru 105 kg – 3.vieta
-120 kg Jānis Babris ar svaru 160 kg – 1.vieta

A. Gailītis



Mūžībā aizgājuši
Visvairāk šī zeme ir tava,
Kad tā tavas pēdas dzēš.

Tad jūti – vairs nebūs tā tava,
Kad pavasars vaļā to plēš.

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Ausma liepa (1934)
Andrejs Makars (1945)
Miervaldis štelcs (1934)
jurijs šķerbiņins (1943)

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

jeļena Žoide (1935)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

BirzgAles tAutAs nAms orgAnizē
16. jūnijā BrAucienu uz nAcionālā teātrA izrādi

Rūdolfs Balumanis

„skRodeRdienas silmačos”
„Skroderdienu” skatīšanās latviešiem jau sen nav tikai teātra apmeklējums, bet gatavošanās Jāņiem, ielīgojot 

gada īsāko nakti. Tiem pilsētniekiem, kas Jāņos Rīgu nepamet, Nacionālā teātra „Skroderdienas” ar slaveno 
līgošanas skatu kļūst par sava veida Jāņiem. Kā ik gadu pirmsjāņu dienās – Silmaču sētā atkal ieradies Dūdars, 
viņam pa pēdām žīdu ģimenīte – pauninieks Ābrams ar dēlu Joski un šneideriene Zāra, bet priekšā jau gaida Bebene, 
Tomuļmāte un Pindacīša, un skroderdienas iet vaļā – uzbrūk bites, sprāgst krāsns, pazūd zaļā krūze un lūst sirdis. 

Biļetes cena 14,50 EUR (10,19 Ls). Biļetes rezervēt un apmaksāt līdz 7. maijam T. 29424612

Līdzjūtība
Ir pienācis atvadu brīdis,

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

Un aiziet caur mūžības vārtiem.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

Rinaldam Liepiņam māti mūžībā pavadot.
Ķeguma novada pašvaldība

Pateicība
Ķeguma novada policijas iecirkņa inspektoram 
Romualdam Jurkevičam par godprātīgu darbu, 

aizturot zagli un palīdzot atgūt īpašniecei
nozagtās mantas.

Veiksmi turpmāk!

Pateicība
Raivīt, tu esi kā brīnumbērns! Es tā atļaujos teikt, jo zinu, ka ne katrs būtu meklējis īpašnieku, lai atdotu 
atrasto naudas maciņu. Kā to darīja Raivis Gudraisis no Birzgales skolas. Raivīt, Tavi skolas biedri var 

lepoties par Tavu godīgumu. Arī man ļoti liels prieks par Tevi. Sirsnīgs paldies Tev un lai visas dienas Tavā 
dzīvē būtu saulainas un prieka pilnas. 

Anna Polika

ĶeGuMA nOVAdA BIBlIOTēKā nOTIeKOšIe dIeVKAlPOjuMI:
•	13.	aprīlī	plkst.9:00	Ķeguma	ev.luter.draudzes	Pūpolsvētdienas	dievkalpojums,
•	18.	aprīlī	plkst.12:00	Ķeguma	ev.luter.draudzes	Lielās	Piektdienas	dievkalpojums,
•	20.	aprīlī	plkst.	9:00	Ķeguma	ev.luter.draudzes	Lieldienu	dievkalpojums	vadīs	mācītājs	
Ingus	Dāboliņš,	notiks	bibliotēkas	2.stāvā!

Ziedi, dāvanas, saimniecības preces, 
kanceleja, bērnu rotaļlietas u.c.

Tomes ev. LuT. Baznīcā
20. aPRīLī PLksT. 18:00

LIeLdIeNu dIevkaLPojums

BiRzgAles spoRtA zālē 
22. marTā pLksT. 20:00 

MIX nakts turnīrs 1. kārta
Dalības maksa 1 EUR no cilvēka

Maksimālais skaits komandā – 8 cilvēki
Pieteikšanās turnīra dienā no plkst. 19:30

Turnīru rīko biedrība
„Ķeguma volejbola klubs”

29. martā plkst. 20:00 
MIX nakts turnīrs 2. kārta un
kopvērtējuma apbalvošana

Dalības maksa 1 EUR  no cilvēka
Maksimālais skaits komandā – 8 cilvēki
Pieteikšanās turnīra dienā no plkst. 19:30

Turnīru rīko biedrība
„Ķeguma volejbola klubs”

BiRzgAles tAutAs 
NAmā

5. aprīlī plkst. 19:00
uz 5 gadu juBiLejas koncerTu 

„savējie sapraTīs”
aicina sieviešu koris 

„pērLes”
Mīļi aicināts ikviens, kam patīk

dziesma, mūzika
Jo īpaši ciemos gaidīsim bijušās

kora dalībnieces!

21. aprīlī plkst. 13:00
radošā apvienīBa „divi” 

aicina uz jauku Lieldienu izrādi 
„pifa piedzīvojumi”

Pēc izrādes piedalīsimies olu ripināšanā, 
radošās darbnīcās un iesim rotaļās 
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prIVātSludInāJuMI

Š ū Š a n a s  d a r b n ī c a

„ Ā r e s ”
Mūsu šūšanas darbnīca sniedz dažāda veida 

šūšanas pakalpojumus. Cenšamies apģērbt ļau-
dis no tuvākas un tālākas apkārtnes, gan dažādus 
kolektīvus. Neizpaliek arī iedzīvotāju tikko nopirk-
to un jau esošo tērpu pārveidošana un remonts. 
Apkalpojam restorānus, viesnīcas un viesu namus. 
Viņiem tiek uzšūti galdauti, salvetes, galdasvārki, 
krēslu pārvalki un daudzas citas jaukas lietiņas.

Ja sanāk laiks un varēšana, tad ar savu klātbūtni 
pagodinām dažādus tirgus un tirdziņus, un mēģi-
nām no sava saražotā kaut ko arī nopārdot.

Ja esam jūs ieinteresējuši, tad mūs var atrast:
Liepu aleja 1a dz. 3 (ieeja no pagalma),
Ķegums, Ķeguma novads.
T. 26792414 Uģis  T. 28266886 diāna
e-pasts: spiegelis@inbox.lv;
                liepkalnadiana@inbox.lv

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

Pārdodu dažādu ziedu medu. T.26182284  
Ķegumā

Pārdod egļu, priežu ietvarstādus 0.15eur/gab. un 
lapegļu ietvarstādus 0.20 eur/gab. Stādi ir sertifi-
cēti. Vēlams pieteikties savlaicīgi. T. 26513852

Pārdod pus māju Birzgales centrā. Platība 88 m2, 
divi stāvi, 4 istabas, malkas apkure, zeme 0,1ha. 
Cena 10 000EUR.T. 28309879

Firma veic asenizācijas pakalpojumus.   
Sākot no 20 EUR. T. 26597316

SIA
„SOLID METAL”

Licence Nr. 2010-02/269

◊ IEPĒRK MELNOS UN KRĀSAINOS
METĀLLŪŽŅUS

Pieņemam visa veida mašīnas, tehniku. 
Izbraucam uz objektiem. Veicam iekārtu, 
agregātu griešanu, kraušanu. Svēršana ar 

verificētiem svariem. Savlaicīga samaksa.T. 
26 679 374,  26 338 775

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

tomes tAutAs NAmā
No 19. marta līdz 1. aprīlim

Tomes TauTas namā   FoTo izsTāde 
"dIevIŠkaIs PIeskĀRIeNs"

autore – daina vanaga
1. aprīlī  plkst. 18:30 izstādes noslēgumā  

tikšanās  ar autori un 
iespaidi par Āfrikas ceļojumu

IEEJA BRĪVA

12. aprīlī plkst. 20:00
Koncerts „Atrodi sevi dziesmā”

Uzstāsies: Artūrs Kovaļevskis, Katrīna 
Rotgalve, Gabriela Zaķe, Zigurds Teikmanis 

kopā ar Ķeguma jauniešu ģitāristu ansambli un 
vadītāju Daci Priedoliņu

Ieeja brīva

plkst. 21:30  pavasara balle 
„Sniegpulksteņu zvani”
Kopā ar „Ķeguma muzikantiem”

Apģērbs – pavasarīgi saulains
Ieeja: 3,00 EUR

21. aprīlī plkst. 12:00
Tomes tautas nama parkā 

Lieldienu pasākums
Pasākumu ieskandinās folkloras kopa 
„GRAUDI” ar dziesmām, rotaļām un
rituālu ciklu, kas saistās ar Lieldienu

ticējumu un svinību paražām.
Šūpošanās un olu cīņas, skaistākās olas 
konkurss, olu ripināšana un vēl daudz

dažādu atrakciju

ĶegumA tAutAs 
NAmā

26. marTā pLksT. 14:00
Par godu komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

dienai veltīts pasākums
„mūsu sirdīs Liesmo vienas domas: 
LaTvju TauTai mūžam neBūs zusT!”

plkst. 13:00 tikšanās Rembatē
pie piemiņas akmens

Ieeja ar ielūgumiem
Informācija T. 22010300

28. marTā pLksT. 18:00
TemaTiskais vakars

Pirmā lekcija: grupu psiholoģija, supervīzijas, 
partnerattiecības

Otrā lekcija: dabas augu efektīva pielietošana 
mūsu veselībai un skaistumam

Lekcijas vadīs Līga Eizenberga un Solvita Kūna
Gaidīsim visus interesentus!

Dalības maksa: 0.70 €

30. marTā pLksT. 16:00
koncerTs „sauLes svēTki”

Piedalās: 
Ogres skolotāju kamerkoris

soliste – Ance Purmale
diriģente –Ilze Kūle

koncertmeistare – Gunta Trasune
Ķeguma tautas nama juniešu koris

diriģente Maira Līduma
kormeistare Linda Ivanova

koncertmeistare Ginta Eisaka
Esiet mīļi gaidīti pavasarīgā, skanīgā koncertā!

Ieeja brīva

10. MAIjā nORIsInāsIes KOnKuRss
„Ķeguma novada 

vecmāmiŅa”
Savu mīļo, jauko un lielisko vecmāmiņu dalībai 
konkursā piesaki līdz 10. aprīlim. Pieteikuma 

vēstuli vari ienest Ķeguma tautas namā vai sūtīt 
elektroniski uz e-pastu: tautasnams@kegums.lv

Pieteikumā jābūt: aprakstam par vecmāmiņu 
(viena A4 formāta lapa), jānorāda vecmāmiņas 

vārds, uzvārds, vecums, telefona nr., adrese, 
jānorāda pieteikuma autora vārds, uzvārds un 

kontaktinformācija. Konkursa nolikumu meklē 
Ķeguma novada mājas lapā www.kegums.lv

21. aprīLī pLksT. 11:00
Ķeguma tautas namā jautri un skanīgi 

pavadīsim otrās lieldienas
kopā ar Čučumuižas rūķiem

muzikālā izrādē „lieldienu zaķa skola”
Izspēlēsim arī Lieldienu tradīcijas, tāpēc līdzi 

jāņem krāsainas Lieldienu olas.
Uz tikšanos!

21. aprīLī pLksT. 14:00
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā

dāmu deju kopas „rasa” 
sadraudzīBas koncerTs

„sudraBa rasa LieLdienu rīTā”
Piedalās viesi no Krāslavas, Smiltenes, 

Lielvārdes, Jaunjelgavas, Birzgales, Ķeguma
Esiet mīļi gaidīti!

Ķeguma pensionāru biedrības
Ķeguma tautas namā
No 15. – 17. aprīlim 
Rokdarbu izstāde – tirdziņš!

RemBAtes
pAkAlpojumu ceNtRā

29. martā plkst. 10:00
 „mēs Rembatē”

Aicinām piedalīties vietējos ražotājus,
amatniekus, lauksaimniekus un 

uzņēmējus, kuri vēlas sevi parādīt
un iegūt noderīgu informāciju.

•	 tikšanās ar projektu koordinatoriem;
•	 pasākuma laikā būs iespēja prezentēt 

savu darbību, kā arī ražoto produkciju 
iegādāties;

•	 dienas gaitā saviesīgas sarunas 
patīkamā atmosfērā.

Sīkāka informācija skatīt interneta vietnē 
www.kegums.lv

Pie Rembates pagasta pārvaldes
 21. aprīlī plkst. 13:00 

 „Raibā diena”
 Lieldienu lielo un mazo zaķu izstāde,

olu ripināsana, šupošanās!

Pavasaris ir laiks, kad putni atgriežas 
no siltajām zemēm. Sagaidīsim tos! 

 29. MarTā pLksT. 12:00 
Tomes skolā aicinām ģimenes ar bērniem

pagatavot putnu būrīšus.
Vēlams līdzi ņemt labu noskaņojumu,

zāģīšus, āmurus un naglas.
 Pasākuma rīkotāji – Tomes pagasta pārvalde un tautas nams

2014. gada 21. marts

mailto:tautasnams@kegums.lv
http://www.kegums.lv
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