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Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Šī gada 24. maijā notiks Eiropas Parlamenta 

vēlēšanas. Ķeguma novada vēlēšanu komisija in-
formē, ka novadā darbosies 3 vēlēšanu iecirkņi:
Iec.
Nr. Iecirknis Adrese Tālrunis

689 Ķeguma
Ķeguma tautas nams

Ķeguma prosp. 4, Ķegums
LV – 5020

65038875

690 Rembates

Rembates tautas nams
Lielvārdes iela 3, Rembate, 

Rembates pag., Ķeguma nov.
LV – 5016

65055880

694 Birzgales
Birzgales tautas nams

Skolas iela 2, Birzgale Birzgales 
pag., Ķeguma nov. LV – 5033

65034155

Visi trīs vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no 19. 
maija un tiem būs vienāds darba laiks:

19.05 20.05 21.05
16:00 - 20:00 09:00 -13:00 17:00 - 20:00

22.05 23.05 24.05
09:00 - 12:00 10:00 - 16:00 07:00 - 20:00

Laikā no 2014. gada 21. maija līdz 23. mai-
jam iecirkņos notiks iepriekšējā balsošana.

No 19. maija vēlēšanu iecirkņos varēs saņemt 
informāciju par vēlēšanu kārtību, iepazīties ar 
kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un 
priekšvēlēšanu programmām. Tāpat no 19. maija 
vēlētāji, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar ierasties 
vēlēt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties vēlēt savā 
dzīves vietā. Šādā gadījumā ir jāuzraksta iesnie-
gums vēlēšanu komisijai un jānogādā tas tajā  
vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs ir iekļauts. 
Iesniegumā jānorāda:

1. vārds, uzvārds;
2. personas kods;
3. adresi, uz kurieni jādodas vēlēšanu komisi-

jai (vēlams arī ārdurvju kods, ja tāds ir);
4. tālruņa numurs saziņai. 

Iesniegumu šī cilvēka vārdā var rakstīt un  
nogādāt vēlēšanu iecirknī arī cita persona.

Svarīgi ir atcerēties, ka noteikti tiks apmie-
rināti tie iesniegumi, kas būs iesniegti vēlēšanu 
iecirknī līdz 25. maija plkst. 12:00. Pēc šī laika 
saņemtie iesniegumi tiks apmierināti tādā gadīju-
mā, ja paspēs iekļauties laikā.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāju uz-
skaitei lieto vēlētāju reģistru, un balsošana no-
tiek, izmantojot vēlētāju sarakstus. Katrs vēlētājs 
vēlēšanām ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī 
atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde kat-
ram vēlētājam uz deklarēto dzīvesvietas adresi 
Latvijā pa pastu ir izsūtījusi paziņojumu par to, 
kura iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts. 

Tehniskas kļūdas dēļ Tomes pagasta iedzī-
votājiem sākotnēji Pilsonības un migrācijas lie-
tu pārvalde bija izsūtījusi paziņojumus, norādot 
balsošanas iecirkni Rembatē. Šī kļūda tika labo-
ta, izsūtot atkārtotu paziņojumu par balsošanu 
Ķeguma vēlēšanu iecirknī.

Ja paziņojums kādu iemeslu dēļ nav saņemts, 
noskaidrot, kurā vēlēšanu iecirknī jābalso, ie-
spējams tiešsaistē, Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes mājaslapā vai pa tālruni 67049999.

Balsošanas dokuments Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās ir pase vai personas apliecība jeb 
identifikācijas karte. Bez attiecīgā dokumenta 
vēlētāji vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā ielaisti 
netiks.

Ja ir kādi jautājumi par vēlēšanām, ko nevar 
atrisināt vēlēšanu iecirkņos, tad var zvanīt uz Ķe-
guma novada vēlēšanu komisiju 65038421 vai 
arī uz Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālru-
ni 67049999 katru dienu no plkst. 08:00 – 20:00 
vai izmantot internetu – Centrālās vēlēšanu ko-
misijas mājas lapu www.cvk.lv.

Eižens Kanskis, 
Ķeguma novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 

2014. gada  22. maijsNr. 09/10 (467/468)

Sveicam maija jubilārus
Dzīve pavasarim līdzi plūst,
Darba drūzmā dienas bēg,
Aizšalc laiks kā dziļa upe,

Sirdī paliek pavasara spēks.
Sveicam maija jubilārus!

Vingru Baturoviču
Elitu Bērziņu
Aldi Bļudņikovu
Rigondu Brīzi
Intu Brokāni - Zaumani
Ivetu Roznieci
Dzintaru Tribulu
Baibu Veidi
 
Sergeju Astapkoviču
Vilhelmīni Grabovsku
Ēriku Ofmani
Dzintru Rubīnu
Ivaru Spakovski
Jāni Treieru
Jāni Vorobjovu

Zaigu Āboliņu
Olgu Čerevani
Rolandu Čubreviču
Valēriju Fjodorovu
Skaidrīti Jakāni
Vladu Radvilu
Ervinu Rozenbaumu
 
Vladimiru Paegli
Imantu Salu
Āriju Salceviču
Annu Sergejevu
Anitu Smilškalnu

Rasmu Kļučņiku
Staņislavu Mukānu

Andreju Landi
Laimoni Norveli
Daci Viļumsoni

Luciju Kiukucāni
Ilmāru Kocenu - Veinbergu
Larisu Mikutenu
Uldi Milleru

Artūru Briezi
Gvido Grabovski

Valentīnu  Koļesņikovu
Valentīnu Žuru
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Esi sveicināts, mazulīt!
Sapņi dzimst arvien no jauna,
Izaug pasakām un teikām līdz. 

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie

Vairai Speldziņai un Edgaram Zūbergam 
piedzimusi meita Džeina

Madarai un Artūram Albertiņiem
piedzimis dēls Alvis

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Pašvaldības autobusu 
kursēšanas laikus un 

maršrutus Eiropas
parlamenta vēlēšanu 

dienā – 2014. gada 24. maijā, 
skatīt 2. lpp.

https://epak.pmlp.gov.lv/NYX.Nyx002.WebSite/Default.aspx
https://epak.pmlp.gov.lv/NYX.Nyx002.WebSite/Default.aspx
http://www.cvk.lv


Pašvaldības darbi maijā
Dome ir apstiprinājusi konkursa komisi-

jas sagatavoto nolikumu Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolas direktora amata pre-
tendentu atlasei, un izsludināta pretendentu 
pieteikšanās līdz 19.jūnijam. Pretendentu 
vērtēšana paredzēta trīs atlases kārtās, un 
tai jānoslēdzas jūlija mēnesī, lai jaunais di-
rektors varētu sākt darbu jau augustā.

Uzsākta jaunās pašvaldības mājas lapas 
darbība, pārejas periodā saglabājot arī veco 
mājas lapu. Informācija no vecās mājas la-
pas tiek pakāpeniski pārskatīta, atjaunota 
un pārcelta uz jauno mājas lapu, kuras pilnu 
funkcionalitāti plānots nodrošināt dažu mē-
nešu laikā.

Veikti iepirkumi un noslēgti līgumi 
par pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uz-
turēšanu, un uzsākti ceļu labošanas darbi. 
Tiek gatavoti arī iepirkumi par lauku ceļu 
periodisko remontu veikšanu, piesaistot arī 
kredītlīdzekļus no Valsts kases. Tā kā 2014.
gada budžetā ir nedaudz palielināta valsts 
dotācija pašvaldības ceļu uzturēšanai un 
paredzēta arī atļauja pašvaldībām saņemt 
Valsts kases kredītu ceļu rekonstrukcijas 
projektiem, plānots veikt ieguldījumus tieši 
pašvaldības grants ceļu remontos. 

Saņemti piedāvājumi iepirkumā par 
Liepu alejas rekonstrukcijas projekta reali-
zāciju, kuru plānots veikt šajā vasarā. Tāpēc 
asfalta segums Liepu alejā ūdenssaimniecī-
bas projekta ietvaros netiks atjaunots – to 
plānots veikt ielas rekonstrukcijas projekta 
ietvaros.

Ķeguma dienas centra ēkas būvdarbi 
pamatā ir pabeigti, un ir pamats cerēt, ka 
tiks ievērots būvdarbu līgumā paredzētais 
darbu izpildes termiņš – 20.maijs. Atlikuši 
dažādi sīkāki darbi, tajā skaitā arī ar elek-
troapgādi saistīto AS „Latvenergo” iekārtu 
rekonstrukcija. 

Uzsākti darbi Ķeguma ambulancē, lai 
pārbūvētu tualetes atbilstoši Ministru ka-
bineta noteikumos paredzētajām prasībām 
ģimenes ārstu praksēm. Darbus saskaņā 
ar būvdarbu līgumu plānots pabeigt jau          
šomēnes.

Sagatavotas tāmes plānotajiem telpu re-
montiem Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolā, un tiek gatavots būvdarbu iepirkums. 
Plānots veikt remontus aktu zālē, pirmā un 
otrā stāva gaiteņos, vestibilā, ēdamzālē un 
sporta zāles dušu telpās. Pēc iepirkuma re-
zultātiem tiks gatavots pieteikums kredīta 

saņemšanai Valsts kasē, jo darbus plānots 
veikt skolas brīvdienu laikā.

Intensīvi ūdenssaimniecības rekons-
trukcijas un paplašināšanas darbus Ķeguma 
pilsētā turpina SIA „Vesemann”, jo saskaņā 
ar līgumu darbu pabeigšanas termiņš ir 24. 
maijs. Diemžēl rakšanas darbi bieži sagā-
dā arī problēmas, gan sakarā ar ielu posmu 
slēgšanu, gan arī saistībā ar ielu seguma 
stāvokli. Šobrīd ir uzsākta ielu segumu 
sakārtošana vietās, kur ūdensvada un ka-
nalizācijas tīklu izveide vai rekonstrukcija 
ir pabeigta. Saskaņā ar būvdarbu līguma 
nosacījumiem paredzēts ielu segumu atjau-
not iepriekšējā kvalitātē. Lai grants seguma 
vietā izbūvētu asfaltu, pašvaldībai nepiecie-
šams slēgt jaunu līgumu ar papildu finanšu 
līdzekļiem, tāpēc asfalta segumu paredzēts 
no jauna izbūvēt tikai atsevišķos gadījumos 
– Saules un Priežu ielās, lai novērstu regu-
lāros lietus izskalojumus, kā arī Staru ielas 
vienā posmā un Stacijas laukumā piekļūša-
nai daudzdzīvokļu ēkai.

Roberts Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Pašvaldības autobusu kursēšanas laiki un maršruti
Eiropas parlamenta vēlēšanu dienā – 2014. gada 24. maijā

BIRZGALE
1. maršruts

08:00 Birzgale
08:03 Brūveri
08:05 Vecumnieku pagrieziens
08:10 Širmeļi
08:13 Dzintari 
08:15 Krusts
08:20 Ņega
08:30 Lindes pagrieziens
08:40 Daugaviešu autopietura
08:45 Plieņi
08:55 Aizpori
09:00 Birzgale
12:00 Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ

2. maršruts
09:00 Birzgale
09:20 Peņķi
09:30 Gāguļi
09:40 Lāčplēsis
09:55 Zeltmaņi
10:00 Birzgale
13:00 Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ

TOME
1. maršruts atkārtojums vakarā

08:15 Ķegums (tautas nams)
08:25 Tome
08:35 Bekuciems
08:45 Tome
09:00 Ķegums (tautas nams)
10:30 Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ

REMBATE
2. maršruts atkārtojums vakarā

09:05 Ķegums (tautas nams)
09:10 Lielvārde (pilsētas robeža Ķeguma pusē)
09:15 Ķegums (tautas nams)

3. maršruts atkārtojums vakarā
09:20 Ķegums (tautas nams)
09:45 Glāzšķūnis 
09:50 Rembates skola
09:55 Pagrieziens uz Rembati
10:00 Rembate
12:05 Rembate
12:15 Rembates skola
12:20 Glāzšķūnis
12:45 Ķegums (tautas nams)

4. maršruts atkārtojums vakarā
10:10 Rembate
10:25 Ķegums (tautas nams)
12:55 Ķegums (tautas nams)
13:10 Rembate

5. maršruts atkārtojums vakarā
11:20 Ķegums (tautas nams)
11:30 Lielvārde (Avotu iela)
11:45 Duklāvi
12:00 Rembate
13:15 Rembate
13:30 Duklāvi
13:45 Lielvārde (Avotu iela)
13:55 Ķegums (tautas nams)
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TrakTorTehnikas ikgadējās valsTs Tehniskās
apskaTes laiki un vieTas Ķeguma novadā 2014. gadā

Novads/Pilsēta (pagasts) Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Birzgale 16.06 12:00 SIA „Birzgale K”

Birzgales pag. 16.06 11:00 „Virslavas” (R. Binde)
Ķegums 28.05 11:00 18.06 11:00 Dome

Tome 28.05 13:00 18.06 12:00 A/S „Tomieši”
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Ķeguma novada dome pagarina projektu iesniegšanas termiņu
2014. gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursam

Konkursa mērķis ir Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas 
veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs.

Konkursa mērķa sasniegšanai ir noteiktas šādas prioritātes:
1. Sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana.
2. Pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības iespēju 
veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju un programmu realizēšana 
tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai.
3. Dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (piem. sabiedrībai 
svarīgas teritorijas labiekārtošana, kādas visiem nozīmīgas ēkas, telpas 
remontdarbi, sporta laukuma, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana u.tml.)

Maksimālais finansējuma apmērs, kuru var piešķirt vienam projek-
tam, ir 750 (septiņi simti piecdesmit) euro. Līdzekļus projektu realizācijai 
piešķir konkursa kārtībā.  Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no projekta 
attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 750 euro vienam         
projektam.

Projektu iesniegumus var iesniegt no 2014. gada 28. aprīļa līdz 
2014. gada 10. jūnija plkst. 17:00 Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, 
Ķegums, LV – 5020.

Projekti jāīsteno laika posmā no 2014. gada 16. jūnija līdz 2014. gada 
15. decembrim.

Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Ķeguma 
novadā un kuru rezultāti ir sabiedrisks ieguvums Ķeguma novadam, vai 
projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma novada iedzīvotāji. 

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

Konkursā kā projekta ierosinātājs nevar piedalīties pašvaldība vai tās 
iestāde. Projektu konkursa komisija nepieņem un neizskata pieteikumus 
no pretendentiem:

1. Kuriem ir nodokļu parādi;
2. Kuriem ir nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību.

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt Ķeguma no-
vada domē pie lietvedības sekretāres tālr. 65038883;

e-pasts: dome@kegums.lv, kā arī pašvaldības mājas lapā
www.kegums.lv un www.kegumanovads.lv 

Ķeguma novada Sociālais 
dienests aicina trūcīgās un 

maznodrošinātās personas un 
ģimenes ar bērniem izmantot 
SIA „Fazer Latvija ” dāvināto 
iespēju reizi nedēļā sociālajā 

dienestā saņemt Druvas klona 
rupjmaizes kukulīti. 

Dāvinājuma mērķis ir sniegt 
atbalstu sociāli nozīmīgu 

jautājumu risināšanā, paužot 
SIA „Fazer Latvija” labo gribu. 
Svaiga maizīte tiek piegādāta 

katru otrdienu. Kukulīšus 
var saņemt Ķegumā, Birzgalē 

un Rembatē pie sociālajiem 
darbiniekiem.

KuKuLīšu SKAItS IR IeRoBežotS

Sīkāka informācija pa
tālruni 65038896 

ĶEGUMA NOVADA DOME
izsludina konkursu uz vakanto 
ĶEGUMA KOMERCNOVIRZIENA VIDUSSKOLAS         
DIREKTORA AMATU

 Prasības pretendentiem:
•	augstākā pedagoģiskā izglītība;
•	ne mazāk kā 3 gadu pieredze izglītības iestādes vadības darbā vai vadības darbā izglītības jomā;
•	praktiskā pedagoģiskā darba pieredze vispārējās izglītības jomā ne mazāka par 5 gadiem;
•	valsts valodas zināšanas;
•	iemaņas darbā ar datoru (MS Office u.c.);
•	izpratne par vispārējās izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu.

Vēlamās prasmes (tiks vērtētas):
•	zināšanas vadības darba organizēšanas metodoloģijā;
•	vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
•	pieredze darbā ar fondu projektiem, arī starptautiskiem;
•	svešvalodu zināšanas;
•	B kategorijas autovadītāja apliecība. 

Piedāvājam:
•	stabilu atalgojumu, sociālās garantijas;
•	profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
•	izaugsmes pieredzi iestādes attīstības ideju un projektu realizācijā;
•	nepieciešamības gadījumā dienesta dzīvokļa īri.

Iesniedzamie dokumenti:
•	pretendenta pieteikums;
•	motivācijas vēstule;
•	īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
•	izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
•	ieteikuma vēstules (vēlamas).
Dokumentus lūdzam iesniegt Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, lietvedības sekretārei, ar norā-
di „Konkursam uz vakanto ĶKNV direktora amatu” – personiski, nosūtot pa pastu vai elektroniski 

parakstītus  (dome@kegums.lv) ar saņemšanas termiņu līdz 2014. gada 19. jūnijam plkst.16:00. 
Konkursa nolikumu un papildus informāciju par vakanci var saņemt, zvanot pa tālr. 20223212,

e-pasts dome@kegums.lv 
Ar konkursa nolikumu var iepazīties (www.kegumanovads.lv).

http://www.kegums.lv
http://www.kegumanovads.lv
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Par SIA „Ķeguma Stars” projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas
efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā”

Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/002 aktuālo informāciju
SIA „Ķeguma Stars” primārais uzdevums ir nodrošināt komu-

nālos pakalpojumus Ķeguma novadā, tāpēc uzņēmums, lai spētu 
nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzņēmies vairāku 
Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ieviešanu. Viens no SIA 
„Ķeguma Stars” koordinētajiem projektiem ir Siltumenerģijas pār-
vades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķe-
guma pilsētā. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda (KF) 3.5.2.1. 
aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efekti-
vitātes paaugstināšanai (4. kārta)”   ietvaros saskaņā ar līgumu Nr. 
L – PCS – 13 – 0083, kas 2013. gada 19. aprīlī tika noslēgts starp 
SIA „Ķeguma Stars” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt normatīvajiem aktiem 
atbilstošu siltumenerģijas piegādes nodrošināšanu Smilšu ielas 4 

un Smilšu ielas 6 ēkām. Projekta ietvaros kā primāri ir izvirzīti uz-
devumi – uzlabot siltumenerģijas pārvades efektivitāti un izbūvēt 
jaunu siltumtrases posmu 207 m garumā.

Visi plānotie būvdarbi ir pabeigti. Ķeguma novada būvvalde 
12.09.2013. ir parakstījusi aktu par objekta nodošanu ekspluatāci-
jā. Šobrīd SIA „Ķeguma Stars” gatavo visus dokumentus par pro-
jekta realizācijas pabeigšanu, lai varētu saņemt noslēguma maksā-
jumu no ES struktūrfondiem. 

PAteICAmIeS vISIem IedzīvotājIem 
PAr SAPrAtNI reAlIzējot šo Projektu, 

ItSevIšĶI būvdArbu lAIkā.
SIA „Ķeguma Stars” administrācija 

IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ!

2014. gada 16. aprīlī
Pieņēma lēmumu atcelt ciema statusu šādiem Ķeguma novada 

ciemiem: Ozolkalni, Rembates pagastā; Bekuciems, Tomes pagas-
tā; Salas, Tomes pagastā; Latgaļi, Tomes pagastā. 

Sakarā ar adrešu kārtošanu nolēma mainīt adreses vairākiem 
nekustamiem īpašumiem  Ķeguma novada pagastos.

Nolēma atbrīvot Lolitu Liepu un Aleksandru Fiļipovu no darba 
pienākumiem Ķeguma novada dzīvokļu jautājumu komisijā.

Pieņēma lēmumu atļauj Dacei Pavlovskai valsts amatperso-
nas – Ķeguma novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekles 
– amatu savienot ar PPP biedrības „Zied Zeme” finanšu vadītā-
jas darba pienākumiem un SIA „Eiroplasts” valdes priekšsēdētāja 
asistenta amatu.

Nolēma veikt grozījumus Ķeguma novada domes 2014.gada 
15.janvāra lēmuma Nr.26 „Par Ķeguma novada pašvaldības amatu 
atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2014.gadā” 1.pielikumā, izsa-
kot 7.14.rindu šādā redakcijā: 

Amats
Saime

(apakšsaime), 
līmenis

Mēnešalgas 
grupa

Amata 
likme

Amatalga EUR
mēnesī 2014.g.

714. Ēdnīcas vadītājs 
(kasiere) 13., V 7 1 560

Apstiprināja Ķeguma novada domes saistošos noteikumus Nr. 
7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīko-
šanai Ķeguma pilsētā” un nosūtīja apstiprināšanai uz VARAM.

Nolēma apstiprināt  noteikumus „Par kārtību, kādā Ķeguma 
pilsētā iznomā pašvaldības zemi sakņu dārza vajadzībām”.

Apstiprināja 2013. gada Finanšu pārskatu.
Pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2014 

„Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglī-
tības programmas apguvei” un nosūtīja izskatīšanai uz VARAM.

Izveidoja konkursa komisiju Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas (turpmāk – KNV) direktora amata kandidātu izvērtē-
šanai sekojošā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja: Līga Strauss 
– Ķeguma novada domes deputāte, izglītības, kultūras un sporta 
komitejas priekšsēdētāja; komisijas locekļi: Roberts Ozols – Ķe-
guma novada domes priekšsēdētājs; Pāvels Kotāns – Ķeguma no-
vada domes priekšsēdētāja vietnieks; Nelda Sniedze – pašvaldības 
izpilddirektore; Sandra Čivča – pašvaldības speciāliste izglītības  
jautājumos; Valentīns Pastars – Ķeguma novada domes deputāts, 

Birzgales pamatskolas direktors; Gundars Vērītis – Ķeguma KNV 
skolas padomes priekšsēdētājs; Sandra Bērziņa – Ķeguma KNV 
direktora vietniece. 

2014. gada 7. maijā
Nolēma apstiprināt Ķeguma pilsētā pašvaldībai piekrītošo ze-

mes vienību platības.
Pieņēma lēmumu pilnvarot Ķeguma novada domes deputā-

tu Pāvelu Kotānu pārstāvēt Ķeguma novada pašvaldību Latvijas 
Pašvaldību savienības 25. kongresā un biedru sapulcē, kas notiks 
2014.gada 30.maijā Aizkraukles pilsētas kultūras namā.

Apstiprināja Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora 
amata kandidātu izvērtēšanas konkursa nolikumu.

Izveidoja komisiju pašvaldības dzīvokļu īpašumiem Nr.2, Nr.3 
un Nr.4, nekustamā īpašuma „Ziemeļu tālā pievadstacija”, Remba-
tes pag., Ķeguma nov., piekrītošo domājamo daļu no zemes vienī-
bas, pieņemšanai: komisijas priekšsēdētāja: L. Strauss – Ķeguma 
novada domes deputāte; komisijas locekļi: L. Čodore – Ķeguma 
novada pašvaldības administrācijas    juriskonsulte; M.Priževoite 
– pašvaldības administrācijas centralizētās grāmatvedības galvenā 
grāmatvede  

Ar pilniem domes sēdes protokoliem var iepazīties
interneta vietnē kegums.lv

domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pirmajā un trešajā 
trešdienā plkst. 15:00. Domes ārkārtas sēdes tiek sasauktas likuma 
„Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 
04.06.2014. Domes sēde, 
18.06.2014.  Domes sēde.
komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju 
sēdes ir atklātas. Ja komitejas sēdē izskatāmais jautājums skar 
fiziskās personas 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
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Ķeguma Zaļais tirdziņš

10. maija setdienā bija vērojama aktivitāte pašā Ķeguma cen-
trā. Jau rīta agrumā bija sabraukuši stādu tirgotāji un bija izlikuši 
kastes ar dārzeņu un košu puķu stādiem. Rīta klusumā uznāca ne-
lielas bažas, vai būs pircēji. Prieks, ka pēc brīža tirdzniecība sāka 
kūsāt. Nupat bija pienācis īstais stādīšanas laiks gan lauka stādiem, 
gan tomātiem un gurķiem siltumnīcās. 

Tirgotāji bija sabraukuši no pašu novada – Ķeguma, Tomes, 
Bekuciema un Rembates, gan arī no tālākiem pagastiem. 

Tirgus dalībnieki ar tirgus dienu visumā bija apmierināti un 
izteica cerību, ka būs iespēja vēl kādu reizi atbraukt uz Ķeguma 
Zaļo tirdziņu. 

Paldies stādu tirgotājiem un stādu pircējiem par aktīvo rosīša-
nos šai skaistajā setdienas rītā. 

Ilga Andrejeva

Andele iet vaļā PII „Gaismiņas” bērni soļo

17. aprīlī Ogres stadionā notika Latvijas čempionāts soļošanā. 
Tieši tik nozīmīgās sportiskās sacensībās pirmo reizi piedalījās arī 
mūsu bērnudārza audzēkņi. Mēs vērojām kā sacentās jau pieredzes 
bagāti sportisti ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas. Vērojām 
kā soļo veterāni un jaunieši.

Tā ka soļošanas tehniku nekad nebijām mācījušies, domājām 
vai šādas sacensības mums būs piemērotas. Bet tad soļošanas en-
tuziasts V. Griņevičs, tepat no Rembates, iedrošināja mūs un pa-
līdzēja sagatavoties, novadot vairākus treniņus bērniem.  Liels 
paldies viņam! Iespējams tieši iepriekšējais sagatavošanās darbs 
bija iemesls, ka tiesneši uzslavēja mūsu zēnus par labu soļošanas 
tehnikas apguvi.  

Ļoti liels prieks par sasniegtiem rezultātiem. Meiteņu grupā 
startēja Tīna Tretjakova no sagatavošanas grupas un izcīnīja 9. 
vietu no četrpadsmit dalībniecēm. Tieši meitenes visakurātāk ie-
vēroja noteikumu soļot nevis skriet.

Zēnu grupā bija kuplāks dalībnieku skaits – 28. No mūsu saga-
tavošanas grupas startēja pieci sportiskākie zēni.

3. godalgoto vietu izcīnīja Ralfs Speldziņš.
4. vietu Markuss Kaļva.
9. vietu Rauls Vīksniņš.
11. vietā bija Lūkass Siliņš, kuru sacensību galvenais tiesnesis 

atzina par pareizāko soļotāju.
17. vieta tika Matīsam Aizstrautam.
Protams, ka šis vietu sadalījums ir nosacīts. Visi zēni bija spor-

tiski noskaņoti, soļoja plecu pie pleca un tieši vēlme uzvarēt dažu 
zēnu soļošanu pārvērta skriešanā, tādēļ iedzenot sacensību tiesne-
šus izmisumā, jo apturēt bērnus vairs nebija iespējams. Pirmssko-
las vecuma bērniem tā bija pirmā īstu sacensību pieredze, tādēļ 
emocijas bija nozīmīgākas par sasniegto vērtējumu.

Vēlos pateikt lielu paldies par palīdzību un atsaucību PII 
„Gaismiņas” vadītājai un bērnu vecākiem, īpaši Roberta Mazā tē-
tim un Lūkasa mammai.

Mēs esam veseli, stipri un ņipri!
L. Semionova,

sporta skolotāja

Lielā talka!
Paldies visiem talciniekiem, kas piedalījās mūsu novada sa-

kopšanā! Paldies arī visām talkas saimniecēm, kas rūpējās par to, 
lai talcinieki būtu paēduši.

Ir padarīts liels darbs un cerams, ka līdz 2018. gadam izdosies 
realizēt mērķi – Lai Latvija būtu vistīrākā vieta uz zemeslodes!

Aicinām visu cauru gadu rūpēties par to, lai mūsu māju ap-
kārtnes būtu tīras un sakoptas, kā arī, veicot brīvprātīgo darbu, 
palīdzēt tiem, kam nepieciešama kāda palīdzīga roka, lai sakoptu 
savas mājas – būsim atsaucīgi!

Uz tikšanos nākamgad!

Jaunieši dara!

Aprīļa mēnesī Ķeguma novada Jaunieši ir daudz paveikuši – 
izveidota Zemes dienas sēta (pie bērnu rotaļu laukuma „Sauļuks”), 
sakopts mūsu novads Lielās Talkas ietvaros u.c. Kā arī vienā no 
mūsu tikšanās reizēm tika ievēlēta jauniešu foruma vadība:

Prezidents – Sandijs Brīze;
Priekšsēdētāja vietnieces – Signe Trence un Alīna Beļakova;
Protokoliste – Anna Zālīte;
Preses sekretāre – Marija Berķe;
Sporta aktivitāšu koordinatore – Ilze Veļugo.
Sava entuziasma vadīti jaunieši palīdzēs Bērnu svētku organi-

zēšanā 1. jūnijā, kā arī Ķeguma novada svētku organizēšanā.
Ja arī Tev ir vēlme mums pievienoties vai dalīties idejās, tad 

raksti mums uz e – pastiem: antra.binde@kegums.lv, sandijsbri-
ze@gmail.com vai nāc uz nākamo Jauniešu tikšanos 26. maijā, 
plkst. 19:00, nedaudz neierastākā vietā, bet vietā ar jauku un pro-
duktīvu gaisotni – Sporta bārā Kesha Motorsports.

Zemes dienas pasākumā jaunieši izkrāšņoja bērnu rotaļu laukumu

mailto:antra.binde@kegums.lv
mailto:sandijsbrize@gmail.com
mailto:sandijsbrize@gmail.com
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Ķeguma pensionāri
Centrālā Vidzemē

14. maija rītā Ķeguma pensionāri brau-
ca savā pirmajā šā gada ekskursijā. Šoreiz 
uz Vidzemes pusi. Kā pirmais apskates ob-
jekts bija pinumu darbnīca Jaunkalsnavā. 
Meistare Elza iepazīstināja mūs ar darbnī-
cas vēsturi 40 gadu garumā. Pinumiem  tiek 
izmantoti materiāli no vēl padomju laikā 
stādīto kārklu plantācijām. Uzzinājām, ka 
pinumu veidošanai lielākā vērība tiek pie-
vērsta klūgu pareizai izvēlei,  sagatavošanai 
un to uzglabāšanai. Izmanto viengadīgus 
dzinumus, un visumā sagatavošanas darbi 
sastāda lielāko daļu no visa pinumu izgata-
vošanas procesa.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Cesvaini, kur 
pirmais apskates objekts bija Cesvaines 
luterāņu baznīca. Celta 1879. gadā, neogo-
tikas stilā, tā pārcietusi daudzus vēstures 
pagriezienus. Patreiz dievnams atjaunots, 
un tajā ir uzstādītas ērģeles no Rīgas Svētā 
Jāņa baznīcas. Mēs noklausījāmies nelielu 
koncertu, un pēc tam mūs iepazīstināja ar 
ērģeļu darbību tuvumā. 

Tad braucām uz Cesvaines pili, kura pa-
mazām atkopjas pēc postošā ugunsgrēka. 
Kreisajā spārnā apskatījām jau atvērtās tel-
pas. Bija arī iespēja uzkāpt pils tornī.

Pēc tam apmeklējām zemnieku saimnie-

cību „Līvi” kurā saimnieko Raimonds Mel-
deris. Saimniecībā ir apmēram 200 līdz 300 
kazu. Saimniecība specializējusies kazu 
siera un kazu gaļas produktu ražošanā. 

Saimnieks bija priecīgs piedāvāt mums 
plašu gatavās produkcijas klāstu.

Kā pēdējais apskates objekts bija Kals-
navas arboretums. Gide Benita mūs izveda 
īsā ekskursijā pa skaistāko arboretuma daļu, 
iepazīstinot ar pārstāvēto augu dadzveidību. 
Noslēgumā visi iegādājās lielākus vai ma-
zākus stādus par piemiņu no šī brauciena. 

Ilga Andrejeva

Atjaunotās ērģeles Cesvaines luterāņu baznīcā

mākslas skolai trīs izstādes vienlaicīgi
Kā katru gadu, tā arī šogad, tautas namā uz Māmiņdienu māks-

las skolas un studijas audzēkņi un skolotāji ir sarūpējuši skaistu 
izstādi. Tajā redzami 2. pusgada darbi, kas reizē ir arī atskaite par 
padarīto darbu. Atlasot darbus, tos kārtojot, liekas, ka izstāžu zālē 
vietas paliek arvien mazāk, jo paliek neizlikti daudz labu darbu. 
Taču tas nozīmē, ka mēs augam, ka arvien vairāk bērnu šeit darbo-
jas, par to arī liels prieks. 

Taču šogad izstādē piedalās ne tikai bērni, bet arī pieaugušo 
studijas dalībnieki. Darbi ir skaisti, ar lielu mīlestību un rūpību 
izstrādāti. Ļoti priecājos, ka Ķegumā ir ne tikai radoši bērni, bet 
arī pieaugušie, ceru, ka, redzot skaistos darbus, mūsu pulciņam 
pievienosies vēl kāds.

Izstādes atklāšanas dienā bērni ļoti nopietni piedalījās dar-
bu vērtēšanā – tikka meklēts košākais, rūpīgākāis, sarežģītākais, 
mākslinieciskākais u.c darbs, lai pēc rezultātu apkopošanas varētu 
apbalvot uzvarētājus. Bērni ar interesi vērtēja savus darbus, kā arī 
mācījās novērtēt savu kolēģu veikumu. 

Mākslas skolas un studijas audzēkņu darbi šobrīd veido trīs 
izstādes novadā – tie ir izstādīti arī Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolā un Tomes tautas namā. 

ogres mākslas skolas Ķeguma klase
uzņem jaunus audzēkņus

Līdz maija beigām vēl var pieteikties mācībām Ogres mākslas 
skolas Ķeguma klasē (šogad uzņem 2004. gadā un agrāk dzimušos 
bērnus mācībām 1. vai 2. kursā). Mākslas skolā jāmācās 5 gadi un 
šeit apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, darbu materiālā, 
veidošanu un mākslas valodas pamatus. 5. kursā audzēkņi 
izstrādā diplomdarbu un saņem apliecību par skolas beigšanu. 
Iestājeksāmeni notiks Ķegumā, tautas namā 3. un 4. jūnijā.

ŠOGAD JAUNUMS – ir iespēja izvēlēties vienu no divām 
akreditētām programmām – pamatprogrammu (ko realizējam 
šobrīd) un atviegloto programmu (paredzēta bērniem, kas vēlas 
mākslas nodarbības savienot ar citām savām interesēm).

vasaras radošās darbnīcas mākslas studijā
Aicinām pieteikties skolas vecuma bērnus, kas vēlas intere-

santi pavadīt laiku vasarā radoši darbojoties. Izmēģināsim atkal 
jaunas un vēl neizmēģinātas tehnikas. Katra darbnīca darbosies 5 
darba dienas 10:00 – 14:00. Var izvēlēties piemērotāko laiku – 9. 
– 13. jūnijs, 30. jūnijs – 4. jūlijs vai 4. – 8. augusts. Uz darbnīcām 
var pieteikties visi skolēni, kas vēlas, arī tie, kas līdz šim nav 
apmeklējuši nodarbības mākslas skolā un studijā. Pieteikties varēs 
līdz maija beigām.

Sīkāku informāciju par nodarbībām gan bērniem gan pieaugu-
šajiem var iegūt mākslas studijā tautas namā,    zvanot vai rakstot: 
29203293; ieva.lace@apollo.lv

Ieva Lāce, mākslas studijas vadītāja

Māmiņdienas 
koncerts

13. maijā plkst. 18:00 Rembatē notika 
koncerts, ko Rembates bērni un jauniešu 
radošā grupa sagatavoja savām māmiņām 
un vecmāmiņām. Bērnus koncertam saga-
tavoja Rembates radošās grupas vadītāja 
Evita Tabure un ansambļa vadītājs Kristaps 
Taburs. Vecāki varēja arī apskatīt darbiņus, 
ko bērni gada laikā zīmējiši, līmējuši un 
veidojuši Rembates bērnu radošajā grupā.
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Sadancošanās pavasara noskaņās
Šā gada 21. aprīlī Ķeguma deju kolektīvs 

„Rasa” un pensionāru biedrība Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolā organizēja sadan-
cošanos un sadziedāšanos no dažādiem Latvi-
jas novadiem. Koncertā piedalījās: vistālākie 
ciemiņi no Krāslavas – senioru deju kolektīvs 
„Mežrozītes”, Smiltenes koris „Pīlādzītis” 
un deju kolektīvs „Mežābele”, no Lielvārdes 
senioru deju kolektīvs „Sidrabotie gadi”, no 
Jaunjelgavas  senioru deju kolektīvs „Vīzija”, 
no Ķeguma vokālais ansamblis „Kvēlziedi” un 
senioru deju kolektīvs „Rasa”. 

Tālākos ciemiņus no Krāslavas Harijs un 
Vija Jaunzemi iepazīstināja ar Ķeguma ievēro-
jamākām vietām un radošo darbnīcu „Dzīves 
optimismam”. 

Koncerta skatītājus priecēja dejotāju raitais 
solis un dziedātāju skanīgās balsis. Pēc koncer-
ta visi kolektīvi draudzīgi pasēdēja pie kafijas 
tases, daloties pieredzē un gūstot jaunas idejas.

Lai sadancošanās un sadziedāšanās svētki 
notiktu, izsakām pateicību Ķeguma novada 
Domei un sponsoriem, kā arī skolas vadībai 
par atbalstu.

d. berķe

Uz skatuves Inese Marcinkiana un deju kopa „Rasa “

SaSniegumi!

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
deju kolektīvs „Apodziņš” piedalījās skolēnu 
deju kolektīvu skatē, kura norisinājās 8. maijā 
Ogres novada kultūras centrā. Kolektīvu pārstā-
vēja pirmās klases un otrās klases deju kolektī-
va grupas, kuru mākslinieciskā vadītāja ir Evita 
Tabure. Katra no grupām dejoja vienu obligāto 
un vienu izvēles deju. „Apodziņa” dejotāji ir gan-
darīti par rezultātiem, jo abas grupas ieguva pir-
mās pakāpes diplomus. Paldies, skolotājām Ive-
tai, Līgai un Sandrai par kolektīva atbalstīšanu 
šajā atbildīgajā dienā, kā arī mammām, kuras 
palīdzēja dejotājus sapost skatei.

BDK „Apodziņš” pirmās un otrās klases deju kolektīvi

Harijs un Vija Jaunzemi sagaida ciemiņus no Krāslavas  

„Paši skaistākie vārdi”

Ar pavasara ziediem un putnu skaņām klāt ir pavasaris. Arī tautas 
namā tas ir pienācis nemanot, jo visus rudens un ziemas vakarus ir čakli 
strādāts, lai pašdarbības kolektīvi varētu piedalīties skatēs. 9. martā Tau-
rupes pagastā, vokālais ansamblis „Tikai Tā” piedalījās koncertā. Šoreiz 
kolektīvus nevērtēja pēc punktu un pakāpju sistēmas. Kolektīvs saņēma 
pateicības rakstu par skanīgu dziedāšanu Ogres apriņķu vokālo ansambļu 
pavasara koncertā. 29. martā uz Ogri devās deju kolektīvs „Dejotprieks”, 
kur ieguva I pakāpes diplomu, bet savukārt pūtēju orķestris „Birzgale” 
30. martā savā grupā ieguva II pakāpes diplomu. Sieviešu koris „Pērles” 
savu skanīgo dziedāšanu devās atrādīt 26. aprīlī un ieguva II pakāpes 
diplomu, bet kā noslēdzošā skate notika tepat Birzgalē, mūsu amatier-
teātrim, kur ļoti bija nepieciešams jūsu atbalsts – skatītāju, kuru arī sa-
ņēmām un ieguvām II pakāpes diplomu. Liels Paldies visiem pašdarb-
niekiem, kuri nāk un savu brīvo laiku pavada tautas namā iemācoties 
dziedāt, dejot, spēlēt teātri utt. Paldies visiem vadītājiem, kuri iegulda 
lielu darbu, lai kolektīviem būtu labi rezultāti un Birzgales vārds izskanē-
tu Latvijā. Man patiess prieks un es ļoti lepojos ar jums, ar jūsu paveikto 
darbu, ko varēja redzēt arī 10. maija koncertā „Paši skaistākie vārdi”, 
kas bija veltīts Māmiņas dienai. Pirms koncerta skaistus svētku apsvei-
kumus un saldumiņu saņēma ikviena māmiņa, kura bija atnākusi. Paldies 
par to Vitai Kozlovskai. Šajā koncertā piedalījās visi Birzgales kolektī-
vi: mūzikas skolas, VPII „Birztaliņa”, Birzgales pamatskolas audzēkņi 
un tautas nama kolektīvi, bet pūtēju orķestris „Birzgale” iedzīvotājus ar 
saviem skaņdarbiem priecēja no rīta, kad notika „Pavasara gadatirgus”. 
Ne viena vien prieka un sajūsmas asara pavīdēja vecāku acīs, kad viņu 
mazais ķipars vai arī jau lielāks bērns, uzstājās uz skatuves. Viņi visi to 
darīja ar lielu prieku un atbildību, jo zālē taču bija viņu māmiņa, kas vēro 
un pasmaida par katru viņa izdevušos vai neizdevušos solīti. Koncertu 

atklāja mazie bērnudārza „Birztaliņa” dziedātāji ar divām dziesmiņām 
„Saulīt silta, māmiņ jauka” latv. t. dz. un Aijas Ozolas dziesmiņu „Zaļā” 
, bet tad viņi visi devās uz aizskatuvi, lai gatavotos savam pirmajam deju 
priekšnesumam Birzgalē. Viņu izpildījumā redzējāt dejas „Sešas peles 
miegu vilka” I. Mistres horeogrāfija, tautas mūzika, M. Krūmiņa apdare 
un „Vēderiņš burkšķ” Lilitas Jansones horeogrāfija. Koncerta turpināju-
mā savu skanējumu  rādīja 5. – 6. klases ansamblis „Sapnis”. Skanēja J. 
Lūsēna mūzika un P. Brūvera vārdi „Rīta Klusums” un R. Paula  mūzi-
ka un latviešu tautas dziesmas vārdi „Zinu, zinu, kas nu bija”. Visgrūtāk 
bija uzstāties mūzikas skolas audzēkņiem, jo tas jādara individuāli. Pir-
mais drosminieks Valters Ruda pedagoģe Sandra Siliņa klavieru solo: P. 
Dambis ,,Dej māsiņa līdz ar mani’”, nākamie Harijs Pudulis pedagogs un 
koncertmeistars Laimonis Paukšte, trompetes solo: V. A. Mocarts ,,So-
natīne”’, Haralds Puķe pedagogs un koncertmeistars Laimonis Paukšte,  
eifonija solo: M. Šanette ,,Rīta sveiciens”, Ritvars Eglītis pedagogs un 
koncertmeistars Laimonis Paukšte tubas solo „Cant help feeling in love”. 

1. – 4. klašu deju kolektīva izpildījumā divas dejas  „Latviešu pāru 
deju svīta” I. Saulītes horeogrāfija, apdare, tautas mūzika, V. Pūces aran-
žējums un  „Vilciņš zaķi aicināja” I. Mistres horeogrāfija, M. Krūmiņa 
apdare, tautas mūzika. Savukārt  ansamblis „Sapnītis‘’ priecēja ar dzies-
miņām 1. – 4.klašu ansamblis „Sapnītis”  R.Rodžersa mūz., O. Hammer-
steina m. „DO,RE,MI’’  un R. Paula m., I.Lasmaņa v. „Vai tas var būt”. 
Modernās dejas pulciņa meitenes lielākās meitenes dejoja deju „Mei-
tenes odziņas”, bet mazākās parādīja „Kaut ko no Āfrikas” horeogrāfe 
abām dejām Egija Abaroviča. Vokālā ansambļa  „Tikai Tā” skanēja trīs 
dziesmas „Kad es biju jauns puisīts” l.t.dz., „Māte mani lolodama” l.t. 
dz. Lindas Ivanovas un  Mairas Līdumas aranžija, „Melna čūska” l. t. 
dz. Deju kolektīvs „Visma” izpildīja  „Vālodzīte” M. Petrovskas apdare 
R. Paula mūzikas apdare un Visma „Iecel mani saulītē” M. Petrovskas 
horeogrāfija, tautas mūzika, bet „Dejotprieks” priecēja ar dejām „Mu-
gurdancis” J. Purviņa horeogrāfija tautas mūzika, R. Paula apdarē  un 
„Es kādreiz Talsos aizbraucu” Santas Laurinovičas horeogrāfija Inge-
māra Hamsera mūzika, bet koncerta noslēgumā visi kopā izpildījām J. 
Lūsēna mūzika, M. Zālītes vārdi „Paši skaistākie vārdi”. Šie vārdi tika 
veltīti Jums mīļas māmiņas! 

Paldies visiem, kas ieguldīja lielu darbu, lai koncerts būtu daudzvei-
dīgs  un interesants. Paldies Mairai Līdumai, Inesei Martinovai, Līgai un 
Laimonim Paukštēm, Lindai Ivanovai, Mārītei Petrovskai, Egijai Abaro-
vičai, Mārītei Skābarniecei, Sandrai Siliņai un darba grupai  Armandam 
Arājam, Edgaram Siliņam, Ivetai Freimanei, Innai Reimanei. Paldies par 
sadarbību Anitai Skosai un Valentīnam Pastaram. 

uz tikšanos nākamajos svētkos, kas notiks jau „rūķu” parkā 23. 
jūnijā līgo vakarā.

Rita Reinsone, birzgales tautas nama vadītāj



2013./2014.m.g. sasniegumi starpnovadu OLIMPIĀDĒS
Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Mācību priekšmets Sasniegums Skolotāja vārds, uzvārds
1. Dace Dziemisova 1.b Vizuālā māksla 3.vieta Iveta Barakāne
2. Nils Vērītis 2.b Vizuālā māksla 1.vieta Līga Ozerska
3. Tīna Kurpniece 3. Matemātika 2.vieta Katrīna Rotgalve
4. Kristaps Uvis Ērkšķis 4.a Matemātika 3.vieta Dzintra Kļava
5. Amanda Gaile 4.a Matemātika atzinība Dzintra Kļava
6. Estere Līva Logina 4.b Vizuālā māksla 3.vieta Māra Andersone
7. Estere Paula Paegle 4.b Latviešu valoda 1.vieta Māra Andersone
8. Ričards Atars 4.b Matemātika 1.vieta Māra Andersone
9. Kristiāns Tomass Bramanis 4.b Matemātika 2.vieta Māra Andersone

10. Marija Evelīna Koreškova 5. Mājturība un tehnoloģijas 1.vieta Aina Zagorska
11. Sandija Viktorija Pētersone 5. Angļu valoda 1.vieta Ilze Krastiņa
12. Inga Grejere 6.a Vizuālā māksla 2.vieta Aina Zagorska
 Inga Grejere 6.a Angļu valoda atzinība Ilze Krastiņa

13. Andis Trapša 6.b Mājturība un tehnoloģijas 2.vieta Kaspars Trencis
 Andis Trapša 6.b Matemātika 3.vieta Zemgales novadā Anita Lošaka

►

Bērnu aizsardzības diena
Bērnu aizsardzības diena, 1. jūnijs, rosināja Tomes tautas namu un 

sieviešu biedrību „Ābele” padomāt par ģimenes pamatvērtībām un par 
mūsu atvasēm. Mūsu radītais pasākums dos iespēju ģimenēm pavadīt 
laiku kopā.

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena ir kā nemainīga tradīcija 
daudzās pasaules valstīs un šajā dienā visā pasaulē notiek dažādi pasā-
kumi, kas veltīti bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena. 
Diemžēl kā citviet pasaulē, tā arī Latvijā daudzi bērni cieš no dažādiem 
vardarbības veidiem – viņi tiek sisti, ievainoti, turēti badā un izolāci-
jā vai kā citādi pakļauti pārestībām. Nav šaubu, ka pret bērnu vērstā 
vardarbība atstāj sekas bērnu psihē un turpmākajā dzīvē. Pasākumi un 

aktivitātes paredzētas, lai pievērstu uzmanību bērnu aizsardzības jautā-
jumiem. Pasākuma  mērķis ir galvenokārt padomāt par bērnu labklājī-
bu – vai mēs varam kaut ko darīt, lai bērni un ģimenes kļūtu laimīgākas. 
Mēs uzskatām, ka tas ir iespējams. Tāpēc, Ķeguma novada dome un 
Tomes tautas nams sadarbībā ar Tomes sieviešu biedrību „ĀBELE” 
vēlas dāvāt šos svētkus Tomes pagasta ģimenēm. Pasākuma laikā dar-
bosies grāmatu maiņas punkts, bērnu rotaļlietu  maiņas punkts. Parka 
teritorijā darbosies vairākas radošās darbnīcas – būs iespēja veidot no 
māla, papīra un auduma, uzzināt vēsturiskus notikumus par savu pa-
gastu, par veselīgu dzīves veidu un iet rotaļās kopā ar blēdīgo lapsēnu. 

Radīsim krāšņus un jautrus svētkus mūsu mīļajiem mazuļiem, bēr-
niem un vecākiem pozitīvas emocijas.  Radošajās darbnīcās sniegsim 
jaunas zināšanas un prasmes.
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2014. gada 22. maijs

Krāsains pavasaris „Senliepās”
Klāt ir pavasaris! Pavasara svētki un darbi, 

nav gājuši garām arī aprūpes centram. Mūs-
mājās aprīlis sākās ar skanīgu dueta „Sandra” 
koncertu, kurš pulcēja ne vien aprūpes centra 
seniorus, bet arī citus mūsu novada iedzīvotā-
jus. Pateicoties Ķeguma novada pensionāru 
biedrībai, kuri par projekta līdzekļiem apmak-
sāja mākslinieku darbu, koncertu noklausījās 
ap piecdesmit klausītāju. Paldies, par sagādāto 
skaisto iespēju!

Lieldienas ir gaidīti svētki katrās mājās. Lai 
svētku sajūta būtu arī pie mums, tai gatavojās 
jau laicīgi. Ķeguma KNV darbmācības skolo-
tājs Kaspars Trencis izvirpoja brīnišķīgas koka 
olas. Savukārt tās nokrāsot senioriem palīdzēja 
12.klases skolēni Karolīna Matrosova, Anna 
Zālīte un Raivis Driksna. Lieldienā ēdnīcas 
vadītāja Liene bija noorganizējusi desiņu cep-
šanu un svētku galdu „zaļumos”, notika koka 
olu ripināšanas sacensības un mīklu minēšana. 
Pateicoties šiem palīgiem, svētki izvērtās krāš-
ņi un jautri.

Pēc Rembates skolas internāta renovācijas, 
pie SAC ir palicis daudz teritorijas labiekār-
tošanas darbu. Tāpēc, šogad „Senliepas” bija 
viens no Lielās talkas objektiem pašvaldībā. 
26.aprīlī darboties bija ieradušies Ķeguma no-
vada pensionāru biedrības Rembates nodaļas 
biedri, Starptautiskā Soroptimistu kluba „Ogre 
– Ķegums” pārstāves, mednieki no biedrības 
„Breneks”, kā arī paši SAC darbinieki. Dar-
bi bija fiziski smagi – puķu dobju uzrakšana, 
melnzemes vešana, zaru izzāģēšana, augu pār-
stādīšana. Un izmantojot iespēju, kad talcinie-

ku rindās ir tik daudz stipru puišu, SAC augšējā 
stāvā tika nomainītas 10 parastās klientu gultas 
pret funkcionālajām. Pēc darba talcinieki tika 
pacienāti ar karstu zupu un saņēma pateicības 
dāvaniņas par ieguldīto darbu. 

Paldies, „Fazer Latvija” par sniegto atbal-
stu un sarūpētajām saldajām dāvanām un mai-
zi! Pateicoties „Fazer Latvija”, mēs varējām 
pateikties talciniekiem ne tikai   vārdos.

ĶeGumA komerCNovIrzIeNA vIduSSkolAS
SkolēNu SASNIeGumI

Tuvojas noslēgumam mācību gads. Visa gada garumā skolēni 
piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs gan 
starpnovadu, gan reģionālajā līmenī. Tabulā atspoguļota detalizēta 
informācija par sasniegumiem. Paldies visiem skolēniem un peda-
gogiem par papildus ieguldīto darbu, gatavojoties dalībai olimpi-
ādēs, konkursos, skatēs. Mācību gada noslēguma pasākumā (30.
maijā) saskaņā ar Ķeguma novada domes Izglītības veicināšanas 

nolikumu gan skolēni, gan pedagogi pelnīti saņems arī materiālu 
apbalvojumu. 

Varam būt lepni un gandarīti par panākumiem daudzveidīgās 
jomās! Lai nākamajā gadā vēl augstāki sasniegumi!

Oksana Grimaļuka – Nazarova,
 direktora pienākumu izpildītāja



14. Vineta Ulmane 6.b Matemātika atzinība Anita Lošaka
 Vineta Ulmane 6.b Matemātika 2.vieta Zemgales novadā Anita Lošaka
 Vineta Ulmane 6.b Informātika 2.vieta Anita Lošaka

15. Alīna Krūmiņa 6.b Vizuālā māksla 1.vieta Aina Zagorska
16. Ligita Ābele 7.c Latviešu valoda un literatūra 3.vieta Anna Paltere
 Ligita Ābele 7.c Matemātika atzinība Edīte Vigule

17. Linda Skābene 8.a Ģeogrāfija 2.vieta Vita Spilberga
 Linda Skābene 8.a Ģeogrāfija 1.vieta Vidzemes reģionā Vita Spilberga
 Linda Skābene 8.a Angļu valoda 1.vieta Dzintra Germa-Lemese

18. Sanija Rubene 8.a Ģeogrāfija atzinība Vita Spilberga
19. Megija Ruise 8.b Mājturība un tehnoloģijas 1.vieta Marija Sprukule
 Megija Ruise 8.b Matemātika atzinība Zemgales novadā Ligita Briede

20. Samanta Pļaviņa 8.b Ģeogrāfija 3.vieta Vita Spilberga
21. Ulrihs Aldersons 8.b Matemātika 2.vieta Zemgales novadā Ligita Briede
22. Kristiāna Caune 9.a Mājturība un tehnoloģijas 1.vieta Aina Zagorska
 Kristiāna Caune 9.a Bioloģija atzinība Ligita Strautniece

23. Laura Ozerska 9.a Latviešu valoda un literatūra atzinība Vija Šaicāne
 Laura Ozerska 9.a Matemātika 3.vieta Zemgales novadā Ligita Briede

24. Una Elksnīte 9.b Mājturība un tehnoloģijas 3.vieta Aina Zagorska
25. Ivars Laicāns 9.b Ķīmija 1.vieta Arturs Ābols
 Ivars Laicāns 9.b Matemātika 2.vieta Ligita Briede
 Ivars Laicāns 9.b Fizika 3.vieta Anita Lošaka

26. Gerda Kočkere 9.b Latvijas un pasaules vēsture 3.vieta Vita Livdāne
27. Leo Leons Ābele 9.b Fizika atzinība Anita Lošaka
28. Dāvis Kaspars Sproģis 10. Ģeogrāfija atzinība Vita Spilberga
29. Arnolds Barsovs 10. Ģeogrāfija 2.vieta Vita Spilberga
30. Kalvis Dekters 10. Fizika 3.vieta Inta Šreibere
31. Lolita Striķe 11. Krievu valoda 2.vieta Ināra Kovaļčuka
32. Karolīna Matrosova 12. Krievu valoda 3.vieta Ināra Kovaļčuka
33. Kārlis Kampāns 12. Bioloģija 3.vieta Ligita Strautniece
 Kārlis Kampāns 12. Ģeogrāfija atzinība Vita Spilberga

34. Artis Uršuļskis 12. Angļu valoda atzinība Dzintra Germa-Lemese
35. Sandra Balode 12. Angļu valoda atzinība Dzintra Germa-Lemese

2013./2014.m.g. sasniegumi starpnovadu KONKURSOS, SACENSĪBĀS, SKATĒS
Nr. Skolēna vārds, uzvārds vai

kolektīva nosaukums Klase Nosaukums Sasniegums Skolotāja vārds, uzvārds

1. 1.-4.klašu koris 1.-4. Starpnovadu koru skate I pakāpe Marija Sprukule
2. 1.klašu kolektīvs 1.ab Starpnovadu tautisko deju skate I pakāpe Evita Tabure
3. 2.klašu kolektīvs 2.ab Starpnovadu tautisko deju skate I pakāpe Evita Tabure
4. 5.-9.klašu koris 5.-9. Starpnovadu koru skate I pakāpe Evita Konuša, Antonijs Kleperis
 5.-9.klašu koris 5.-9. Reģionālā koru skate I pakāpe Evita Konuša, Antonijs Kleperis
5. 10.-12.klašu koris 10.-12. Starpnovadu koru skate I pakāpe Evita Konuša, Antonijs Kleperis
 10.-12.klašu koris 10.-12. Reģionālā koru skate I pakāpe Evita Konuša, Antonijs Kleperis
6. Teātra pulciņa kolektīvs 7. Starpnovadu literāro uzvedumu un teātru skate III pakāpe Sandra Bērziņa
7. Andrejs Krēsliņš 1.a Skatuves runas konkurss III pakāpe Edīte Dārzniece
8. Laura Pļavniece 12. Skatuves runas konkurss III pakāpe Sandra Bērziņa
9. Karolīna Matrosova 12. Skatuves runas konkurss III pakāpe Sandra Bērziņa

10. Justīne Aldersone 2.a Skatuves runas konkurss III pakāpe Anita Brinka
11. Amanda Laučjuna 6.b Skatuves runas konkurss III pakāpe Anna Paltere
12. Signija Liepiņa 6.b Skatuves runas konkurss III pakāpe Anna Paltere
13. Agnese Šmediņa 4.a Piedaugavas novadu stāstnieku konkurss III pakāpe Dzintra Kļava
14. Jānis Dāvids Siliņš 9.a Piedaugavas novadu stāstnieku konkurss III pakāpe Vija Šaicāne
15. Laura Ozerska 9.a Piedaugavas novadu stāstnieku konkurss III pakāpe Vija Šaicāne
16. Laine Grūbe 9.a Piedaugavas novadu stāstnieku konkurss III pakāpe Vija Šaicāne
17. 2.-9.klašu komanda 2.-9. “Lieliskā Balva 2013” 1.vieta A.Kaļva, A.Ābols
18. 4.-5.klašu komanda 4.-5.kl. Starpnovadu tautas bumbas sacensības 2.vieta Agita Kaļva
19. 2.-3.klašu komanda 2.-3.kl. Starpnovadu tautas bumbas sacensības 3.vieta Agita Kaļva
20. Kristers Auziņš, Daniels Ratkevičs, Nauris Ivanovs 3. Starpnovadu krosa sacensības (stafete) 1.vieta Agita Kaļva
21. 4.-5.klašu komanda 4.-5. Pretstafete (Olimpiskā diena 2014 Ogrē) 3.vieta A.Kaļva, A.Ābols
22. Amanda Laučjuna, Ērika Apine, Līga Eniņa 6.-7. Starpnovadu krosa sacensības (stafete) 1.vieta Agita Kaļva
23. Dāvis Jakimjonoks, Juris Jēgers, Māris Freibergs 6.-7. Starpnovadu krosa sacensības (stafete) 3.vieta Agita Kaļva
24. Amanda Laučjuna 6.b Pavasara kross 2.vieta Agita Kaļva
 Amanda Laučjuna 6.b Atspoles skrējiens (Olimpiskā diena 2014 Ogrē) 2.vieta Agita Kaļva

25. Loreta Zaķe, Elizabete Avotiņa,
Sanijas Rubene, Anete Kļaviņa 8.ab 4 x 100 m stafete 3.vieta Agita Kaļva

26. Emīls Ozolnieks 8.b Lodes grūšana 2.vieta Arturs Ābols
27. Elizabete Avotiņa 8.b Augstlēkšana 2.vieta Agita Kaļva
28. 8.-9.klašu komanda 8.-9. Orientēšanās (Olimpiskā diena 2014 Ogrē) 2.vieta A.Kaļva, A.Ābols
29. Alīna Beļakova 9.b Pavasara kross 3.vieta Agita Kaļva
30. Alīna Beļakova 9.b 800 m skrējiens 3.vieta Agita Kaļva
31. Orests Jurkštis 9.b Pievilkšanās (Olimpiskā diena 2014 Ogrē) 1.vieta Arturs Ābols
32. Guntars Sietiņš 11. Lodes grūšana 3.vieta Arturs Ābols
33. Karolīna Matrosova 12. Pavasara kross 3.vieta Agita Kaļva
 Karolīna Matrosova 12. 400 m skrējiens 1.vieta Agita Kaļva
 Karolīna Matrosova 12. 100 m skrējiens 3.vieta Agita Kaļva

34. 9.-12.klašu komanda 9.-12. Volejbols (Olimpiskā diena 2014 Ogrē) 3.vieta Arturs Ābols
35. Adriāna Sakne Ostrovska 1.a Vairāki sporta deju konkursi  Andris Miķelsons
36. Andrejs Sakne 4.b Vairāki sporta deju konkursi  Andris Miķelsons
37. Karīna Keita Atare 8.b Vairāki sporta deju konkursi  Andris Miķelsons
38. Megija Miķe, Elizabete Avotiņa, Loreta Zaķe 8.b Starpnovadu vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi!” 1.vieta Vita Spilberga
 Megija Miķe, Elizabete Avotiņa, Loreta Zaķe 8.b Valsts vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi!” 3.vieta valstī Vita Spilberga

39. Gerda Kočkere, Laura Ozerska, Kristiāna Caune 9.ab Starpnovadu vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi!” 1.vieta Ligita Strautniece
40. Gerda Kočkere 9.b Starpnovadu konkurss “Nāc un eksperimentēt sāc!” 1.vieta Arturs Ābols
41. Arnolds Barsovs, Dāvis Sproģis, Gatis Zeltiņš 10. Sociālo zinību konkurss 2.vieta Vita Livdāne
42. Toms Dmitročenko 1.b Starpnovadu vizuālās makslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” I pakāpe Aina Zagorska
43. Daniela Dišereite 7.c Starpnovadu vizuālās makslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” I pakāpe Aina Zagorska
44. Dainis Salaks, Sergejs Balabans, Ojārs Kauliņš 9.ab Starpnovadu vizuālās makslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” III pakāpe Kaspars Trencis
45. 12.klases komanda 12. “ZZ čempionāts” (Jelgavas pusfināls) 2.vieta Arturs Ābols
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SVARĪGA SARUNA
Atgriežoties skolā no saulainā Lieldienu brīvlaika, 22. 

aprīlī abu 9. klašu, kā arī 6. – 8. klašu kolektīviem bija inte-
resanta iespēja tikties un iesaistīties nozīmīgā diskusijā ar 
Rīgas domes labklājības departamenta Veselības pārval-
des, Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses no-
daļas galveno speciālisti Ievu Grietēnu, kas bija ieradusies 
mūsu skolā, lai apspriestu dažādus nozīmīgus tematus. 
Piemēram – atkarības, to veidus un cēloņus, ietekmi uz 
mūsu ikdienu. Tas ir svarīgs temats, jo arī mūsu vidē sākas 
aizraušanās ar legālajām atkarības vielām. Ne visi par tām 
ir pietiekami informēti un apzinās lietošanas bīstamību. 

Ikviens devītās klases skolēns, arī daži skolotāji, ie-
saistījās sarunā, kas jauniešu saiedrībā tik aktuāla. Tika 
apspriesti dažādi viedokļi par atkarībām un to sekām, 
varējām arī uzklausīt un izpētīt dažādas speciālistes pie-
dāvātās situācijas. Rezultātā katrs skolēns spēja izvērtēt 
ikdienā sastopamo, bet šķietami mazvērtīgo lēmumu 
patieso nozīmi. Apspriesties ar Ievu Grietēnu bija tiešām 
ļoti lietderīgi ikvienam no klašu kolektīva, jo šī saruna 
paliks atmiņās vēl ilgi. Kādam tā, iespējams, ir jauna mā-
cība vai pieredze, citam – atgādinājums. Bija tiešām ļoti 
aizraujoši, tāpēc šādas sarunas vajadzētu rīkot biežāk da-
žādām vecuma grupām. 

Liels paldies par organizēto tikšanos un sakām paldies 
Ievai Grietēnai par brīnišķīgo sarunu!

P.S. Sarunas ar klašu kolektīviem notika vairākās gru-
pās, daloties pa vecumiem, tāpēc saruna bija intīma un 
tieši skāra katru, kas tajā piedalījās.

Gerda Kočkere,
9.b klases skolniece

Harijs Jaunzems – Latvijas cilvēks
Turpinās tradīcija uz skolu aicināt 

interesantus un nozīmīgus cilvēkus, 
kuri ar savu devumu izdarījuši ko 
nozīmīgu Latvijas labā. Šos cilvēkus 
mēs dēvējam par Latvijas cilvēkiem, 
izzinām viņu dzīves pieredzi un kopā 
nodziedam savas valsts himnu.

Tā 28.aprīlī Ķeguma komercno-
virziena vidusskolā pie 9. – 12.klašu 
skolēniem un skolotājiem viesojās 
pārsteidzošs cilvēks – bijušais Dau-
gavas HES kaskādes direktors Harijs 
Jaunzems. Viņš visu savu mūžu saistī-
jis ar elektroenerģetiku, un šīs tikšanās 
laikā bija iespēja uzzināt par šī cilvēka 
interesanto mūžu un sasniegumiem. 
Tikām iepazīstināti arī ar viņa saraks-
tītajām grāmatām, piemēram, „Tūk-
stoš un viena diena”, kurā vēstīts par 
Ķeguma spēkstacijas būvniecību. Tik-
šanās mūs arī pārsteidza, jo pat savā 
cienījamajā vecumā – 86 gados - Ha-
rijs Jaunzems izstaro dzīvessparu un 
vēl joprojām nodarbojas ar daudzām 
aktivitātēm – dzied Aizkraukles vīru 
korī „Staburags’’ un ir Ķeguma nova-
da pensionāru biedrības aktīvists. Ko-
pumā diskusija izvērtās ļoti izglītojoša 
un interesanta, redzējām arī dažādas 
bildes no Ķeguma vēstures un dzirdē-

jām atmiņu stāstus. Domāju, ka dau-
dziem skolēniem ir arī liela interese 
par Harija Jaunzema izteikto piedāvā-
jumu pārrunāt dažādas iespējas saistīt 
savu izglītību ar elektroenerģētiku un 
apspriest interesējošos jautājumus, kā 
arī organizēt vēl vienu diskusiju ar 
mūsu skolas audzēkņiem. 

Šādi cilvēki tiešām iedvesmo ar 
savu nepadošanos, gribasspēku, sa-
sniegtajiem mērķiem un interesanto 
pieredzi. Tāpēc visu skolēnu vārdā 
saku lielu paldies mūsu viesim par 
burvīgo iespēju uzzināt tik daudz aiz-
raujoša un izdevušos tikšanos! 

Gerda Kočkere,
9.b klases skolniece

Harijs Jaunzems diskusijai atvērts

PIEZĪVOTAIS ZELTA ZIVTIŅAS ČEMPIONĀTĀ
ZZ Čempionāts ir aktīvākās sacensības starp klasēm visā Lat-

vijā, kurās pārbaudīt drosmi, cīņas sparu, atjautību, radošumu un 
klases vienotību.  Sajūtas, kas rodas sākoties sacensībām, ir neap-
rakstāmas. Klase kļūst vienotāka kā jeb kad. Mēs, 12.klase, pro-
tam nepārdzīvot  par neveiksmēm,  no visas sirds izbaudīt veiksmi 
un apzināties, ka kopā mēs esam viens vesels – spēks!

Latvijas skolēnu sporta un prāta spēles „ZZ Čempionāts” ir 
tradīcijas, kas ik gadu vieno tūkstošiem skolēnu.

Vērienīgākajām Latvijas spēlēm „ZZ Čempionāts 2014.” šo-
gad tika saņemts rekordliels pieteikumu skaits – vairāk kā 2000 
klases ar 70.000 skolēniem no visas Latvijas. Lai nokļūtu pusfi-
nālā skolēniem bija jāveic mājas darbs „Slepenā misija: Labais 
darbs”, paveicot labu darbu savā skolā, pilsētā, ciematā. 

Ar klases audzinātāja Artura Ābola svētību, mūsu klase devās 
uz Ķeguma novada Sociālā dienesta centru, kurā mēs iepriecinā-

jām  pensionārus ar sagādātajiem našķiem un sarunām, kuras atrai-
sīja viņos prieku un sirds siltumu. Klase arī ar Lielās talkas sparu 
– sakārtoja aprūpes  centra apkārtni.   

Izpildot šo uzdevumu klase izcīnīja tiesības piedalīties čem-
pionāta pusfinālā Jelgavā, kur 9. – 12. klašu grupā iekļuva 32 klašu 
komandas.

2. maijā, Jelgavas sporta hallē norisinājās „ZZ Čempionāta” 
otrais pusfināls 4. – 12. klašu grupās.  Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolu sacensībā pārstāvēja 3 klases: 4b, 6b, 12b. Ņemot vērā 
vējaino un nogurdinošo dienu, tas neliedza 6b un 12b iekļūt finālā. 
Mazajiem 4b vēl  viss ir  priekšā, no iekļūšanas finālā viņus šķīra 
tikai 1 punkts. Iekļūstot finālā, 12.klase pierādīja,  ka tas ir iespē-
jams vairākas reizes pēc kārtas, precīzāk 3. 

Tiekamies finālā 31. maijā Rīgā – mēs būsim gatavi!
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 12. klase
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Mīļās māmiņas!
„Paldies par Jūsu mīlestību, gādību, 

nesavtību un rūpēm! No visas sirds Jums 
pateicamies, ka devāt mums mūsu dzīvi. 
Vienmēr jūtam Jūsu mīlestību un esam lai-
mīgi par šo bagātību. Esam laimīgi mīlēt arī 
Jūs un priecājamies skaļi pateikt: „Mēs Jūs 
mīlam!” Māmiņas ir tuvākais un dārgākais 
cilvēks pasaulē, katra bērna sargeņģelis.

Mēs dziļi Jūsu priekšā noliecam galvas 
un lūdzam Dievu par Jūsu veselību, dzīvi 
un nebeidzamo mīlestību. Lai Jums pietiek 
sirdsgudrības, miera, prieka un gaismas!

Paldies Jums par visu, Māmiņas!” – šādi 
un vēl dažādi pateicības vārdi māmiņām 

skanēja 9. maijā Ķeguma skolas aktu zālē 
tradicionālajā Mātes dienai veltītajā kon-
certā „Paldies!” Pamīšus ar paldies skanēja 
dziesmas visu trīs skolas koru izpildījumā 
(vadītāji – Marija Sprukule, Antonijs Kle-

peris, Evita Konuša), varējām vērot standar-
ta un Latīņamērikas dejas (skolotājs Andris 
Miķelsons), latviešu tautas dejas (vadītāja 
Evita Tabure), kā arī skolas vokāli instru-
mentālā ansambļa priekšnesumus (vadītāji 
– Kārlis Paukšte un Katrīna Rotgalve).

Sandra Bērziņa,
 direktora vietniece audzināšanas darbā

Vokāli instrumentālais ansamblis aizrauj ikvienu

Mazāko veltījums māmiņām



Nodod nereģistrētu ieroci
08.04.2014. Tomes pagasta iedzīvotāji informēja Ķeguma PP darbi-

niekus, ka Tomē kādā privātmājā iepriekšējās dienas vakarā bija dzirdami 
šaušanas trokšņi. 

PP darbinieki uzsāka saņemtās informācijas pārbaudi un noskaidrot 
notikušā apstākļus, kā rezultātā kāds Tomes pagasta iedzīvotājus uzzinot 
par policijas darbinieka aktivitātēm ieradās Ķeguma policijas iecirknī un 
paskaidroja, ka viņš tīrot saimniecības ēku esot atradis mazkalibra ieroci 
un pārbaudīja, vai tas darbojas. Tā kā vīrietim bija atmodusies tiesiskā ap-
ziņa, ka turēt mājās nereģistrētu ieroci nedrīkst, viņš labprātīgi to nodeva 
policijas darbiniekiem, lūdzot nesaukt viņu pie kriminālatbildības.

lai iekļūtu mājoklī izsit loga rūti
22.04.2014. PP darbinieki saņēma izsaukumu uz stacijas laukumu, 

kur kādam pirmā stāva dzīvoklim bija izsista loga rūts. 
Ierodoties notikuma vietā augstākminētā informācija apstiprinājās, uz 

perona pusi dzīvoklim bija izsista loga rūts un perona ietve piegružota ar 
stikla lauskām. PP darbinieki notikuma vietā noskaidroja, ka kāds vīrie-
tis kurš atgriezās mājās alkohola reibumā bija nozaudējis dzīvokļa atslē-

gas, un lai iekļūtu dzīvoklī izsita loga rūti. Par notikušo vīrietim sastādīts      
administratīvā pārkāpuma protokols. 

jaka pazuda un atradās
22.04.2014. Pie Ķeguma pašvaldības policijas ieradās kāds vīrietis, 

kurš informēja, ka viņam Ķeguma ambulancē ir pazudusi virsjaka. Kā 
vīrietis paskaidroja, kamēr viņš atradās kabinetā pie ģimenes ārsta, viņš 
virsjaku bija atstājis priekštelpā uz pakaramā, bet izejot no ārsta kabineta 
konstatēja, ka virsjaka uz pakaramā vairs neatrodas. Viņš kopā ar ģimenes 
ārstu pārmeklēja visu priekštelpu, bet jaku neatrada. Viņš ieradās policijas 
iecirknī un informēja par notikušo.

Intersantākais atklājās vēlāk, kad PP darbinieki ieradās notikuma vie-
tā, lai veiktu notikuma vietas apskati, un kā izrādījās pēc vīrieša apraksta 
virsjaka atradās norādītajā vietā. Pēc notikušā var izdarīt secinājumus, ka 
iespējams kāds to bija paņēmis nejauši.

25.04.2014. No kādas Birzgales pagasta iedzīvotājas tika saņemta sū-
dzība par to, ka kaimiņiem piederošais zirgs ir izbradājis viņu augļu dār-
zu. Par notikušo PP ir uzsākusi administratīvo lietvedību, tiek noskaidroti 
notikušā apstākļi.

Sporta veterāni krāj punktus
Lielās talkas dienā Bauskā sporta veterā-

ni pulcējās uz 51. sporta spēles sacensībām 
dambretē un šautriņu mešanā. Lai ceļš būtu 
īsāks un interesantāks, savos ceļojuma ie-
spaidos par Ķīnu dalījās Ivars Mauriņš. At-
liek tikai krāt naudu un doties ceļā!

Mūsu novada komandu pārstāvēja 
Dz.Borozinsksis, J.Kantoris, A.Mundurs, 
V.Bērziņa. Šautriņu mešanas komanda šā-
dās sacensībās piedalās tikai 3. reizi. Augu-
si dalībnieku meistarība, bet pietrūkst pie-
redzes un stablitātes, tādēļ nākošā sezonā 
jārod iespēja komandai piedalīties vairāk 
dažāda mēroga sacensībās. Izcīnīta god-
pilnā 8. vieta. Uzvarēja Jūrmalas komanda, 
2. vietā – Vecumnieki, 3. vietā – Jēkabpils.

Dambretisti devās cīņās ar lielu apņē-
mību atkārtot pagājušā gada rezultātus 
– izcīnīt 3. vietu. Startēja 17 komandas, 
trijās vecuma grupās ar kopējo dalībnie-
ku skaitu – 77. Vecuma grupā K50+ - 20 

dalībnieku konkurencē 5. vietu ieguva 
A.Balbārzdis, V.Griņēvičam – 6.vieta 18 
dalībnieku starpā (vecuma grupā K60+).
Vissīvākā konkurence ar vislielāko dalīb-
nieku skaitu – 25, vecuma grupā K70+. Te 
sacentās sen savstarpējās cīņās rūdītākie 
spēlētāji. Godpilno zelta medaļu izcīnīja 
I.Mauriņš, 6. vieta – D.Bruņeniekam, 13. 
vieta – J.Zanderam.

Pēc ilgu stundu cīņām, rezumējot re-
zultātus komandām, kur vērtēja četru la-
bāko dalībnieku iegūtos punktus, 1. vieta 
– Bauskas 1. komandai, 2. vieta – Rīgas 
pilsētas komandai, bet nākamajā 3 ko-
mandām izrādījās vienāds punktu skaits, 
to starpā arī mūsu komandai. Šoreiz spor-
tiskās veiksmes trūkums 7 kārtu cīņās mūs 
ierindoja 5. vietā, bet arī tas ir lielisks sa-
sniegums.

Veiksmīgus startus arī turpmāk!
Mirdza Aizsilniece

Rembatiešu sasniegumi 
Rēzeknē

10. maijā norisinājās Rēzeknes čempionāts spēka trīscī-
ņā bez ekipējuma Latvijas kausa 7. posms, kurā piedalījās arī 
Rembates sporta klubs „Rembate”. Rembatiešiem arī šajās 
sacensībās veicās labi un mājās viņi atveda 3. vietas koman-
du kausu. Lai gan šoreiz bijām ne visai kuplā pulciņā taču 
startējām ar labiem rezultātiem.

Sakām lielu paldies Ķeguma novada domei par finan-
siālu atbalstu un transporta piešķiršanu, kā arī šoferītim 
Normundam, kuram bija jāgaida patiešām garas stundas, lai 
atvestu mūs mājās.

Mūsu sasniegumi:
Sievietes:
-57 kg Gundega Gailīte – 6.vieta;
-72 kg Agnese Roga – 3.vieta;

Jaunieši:
-66 kg Elvijs Skruļs – 3.vieta;
-66 kg Edgars Bogdanovs – 6.vieta;
-83 kg Sandis Babauskis – 1.vieta;

Juniori:
-66 kg Ervīns Zods – 1.vieta;
-83 kg Dāvis Katkūns – 5.vieta;
-93 kg Arvis Avens – 2.vieta

Seniori:
-93 kg Alvils Nelsons – 2.vieta;
-120 kg Aivars Gailītis – 2.vieta.

Mūžībā aizgājuši
Tajās lapās,

ko šķirsta mūžības vējš,
aiziet  un pazūd,

un paliek cilvēka mūžs. 
Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Helmuts Petrovičs (1926)
Skaidrīte klodāne (1927)
Aivars Priževoits (1956)

jānis Avotiņš (1951)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

LĪDZJŪTĪBA
Lai tēva mīlestība visos ceļos vada,
Lai tēva miers tev jaunus spēkus dod.
Lai labā, apklususī sirds vēl ilgi
Tev padomus un ceļa maizi dod.

Esam kopā ar Daci Soboļevu pavadot
tēvu aizsaules ceļos

kolēģi Ķeguma novada domē 

LĪDZJŪTĪBA
Pie Tevis nākšu es ar ziediem baltiem,
Kad vasara tos bagātīgi sniegs,
Ar egļu zariem, sniegotiem un saltiem,
Kad ziema smaržojošas puķes liegs.

Skumstam par mūsu kolektīva 
dalībnieka Aivara Priževoita aiziešanu 

mūžībā, un izsakām vissirsnīgāko 
līdzjūtību Maijai Priževoitei pavadot 

vīru kapu kalniņā.

Senioru deju kolektīvs „Ķegums”

LĪDZJŪTĪBA
Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar Tevi parunāt
Un tavu smaidu vienkāršu un siltu 
Mums vajadzēs tik sirdī paglabāt

Izsakām līdzjūtību Aivara Priževoita 
tuviniekiem 

SIA „Ķeguma Stars” bijušie darba kolēģi
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7. jūnijs „UzplaUkst krāsas”
9:00 Garšīgo krāsu gadatirgus pie Ķeguma tautas nama 
10:00 Krāsas paspilgtinās folkloras kopa „Graudi” no Tomes un 
Lielvārdes folkloras kopa 
10:00 Tautas sports ienāk stadionā
11:00 „Mans krāsainais sapnis” – Miegamiču skrējiens.
Aicinām ikvienu Miegamici
11:30 „Raibais Sauļuks” – aktivitātes bērnu laukumā Radošās 
darbnīcas bērniem pie Ķeguma tautas nama
13:30 „Krāsu kariete” – ratu, riteņu parāde no Ķeguma tautas nama 
līdz lielajai svētku skatuvei
14:00 „Brīnumi Brīnumzemē” – koncerts, piedalās novada
bērni un jaunieši
16:00 Sporta aktivitātes ģimenēm Ķeguma stadionā
17:30 Izrāde bērniem  „Madagasakāra. Sākums” Ķeguma tautas namā
19:00 „Uzplaukst krāsas” – noslēguma koncerts, piedalās Ķeguma no-
vada amatierkolektīvi. Koncerta laikā sveiksim mūsu novada aktīvākos 
sportistus, kā arī iedzīvotājus, kurus Jūs būsiet izvirzījuši, rakstot labus 
vārdus, šādās nominācijās:
„Labais gariņš”,  „Mans draugs, mans kolēģis”, „Mans drošības sargs”
Tiks izlozēts foto orientēšanās konkursa uzvarētājs
21:30 Ekstrēmais velo sporta šovs „Greentrials Bike Tour”, 
priekšnesumi no Soul city Breakers
23:00 Grupas „Musiqq” koncerts
23:30 „Spridzinām krāsas” – svētku salūts
23:40 Grupas „Musiqq” koncerta turpinājums
00:00 Svētki turpinās ar grupu „Credo” un DJ ANss

2014. gada 2. – 7. jūnijā

02.06. Dzeltenā pirmdiena – plkst. 18:00 Mūs vieno 
saule, vējš, ūdens un pludmales volejbols. Ķeguma 
pludmalē.

03.06. Zilā otrdiena – plkst. 18:00 „Zili brīnumi zaļā 
mežā” – orientēšanās sacensības. Tiekamies Tomes 
sporta laukumā.

04.06. Sarkanā trešdiena – plkst. 18:00 „ Prāts, 
precizitāte un spēks sadzīvo kopā” – šo trīs īpašību 
pielietojums sportā. Tiekamies Rembates pagasta 
pārvaldes telpās.

05.06. Zaļā ceturtdiena – plkst. 18:00
Birzgales veselības aplis. Starts tiks padots Oškalnu 
ielā 5, Birzgalē

06.06. Baltā piektdiena – plkst. 20:00 „Balto 
domu koncerts” pie Ķeguma tautas nama, 
uzstājas „gg Choir” un tomes dāmu ansamblis

PRIVĀTSLUDINĀJUMI
Vajadzīgi zemeņu lasītāji T.26768612
Pārdod dažādu ziedu medu T. 26182284 Ķegumā
Vēlas īret vienistabas dzīvokli vai vienu istabu. Kartīga 
sieviete bez kaitīgiem ieradumiem T. 25369462 
5.maijā ap plkst. 13:00 Ķegumā (Dzintaru – Uzvaras – 
Celtnieku ielu krustojumā) pazudis 6 mēnešus vecs 
kaķēns – atsaucas uz vārdu Mikus. Ja kāds ir šo kaķē-
nu redzējis, vai var norādīt tā atrašanās vietu, atlīdzība       
garantēta T. 29206030
Pārdod garažu Ķegumā, pie Ķeguma prospekta aiz        
Ķeguma Aptiekas T.26432812
Būšu mīļa auklīte Jūsu bērniņam, pieskatīšu pie sevis 
mājās. Pašai ir puika, kas iet bērnudārzā un meitiņa 
(2.g), kurai meklēju rotaļu biedru. Kopā iesim ārā, ro-
taļāsimies un citādi jauki pavadīsim dienu! Ir pieredze 
un auklītes sertifikāts. Zvaniet un visu sīkāk sarunāsim 
T. 29440381

Bērnu svētki – Pirātu ballīte!
Starptautiskā Saoroptimistu 

biedrība „Ogre – Ķegums” aicina
uz Bērnu svētkiem 

Ķeguma tautas namā
1. jūnijā      plkst. 11:00
Sveiksim jaunos Ķegumiešus, 

kopā ar pirātiem iesim rotaļās un  
meklēsim apslēptos dārgumus...

Ķeguma novada bibliotēkas 2. stāvā 
8. jūnijā     plkst.9:00 

Ķeguma ev.luter. draudzes 
Vasarsvētku dievkalpojums

Vadīs mācītājs Ingus Dāboliņš

TomEs TauTas namā
1. jūnijā plkst. 11.00

BēRNU SVēTKI
„LIELāS VASARAS PRIEKI”

Kopā ar radošo apvienību „Divi” 
piedalīsimies izrādē

„LAPSēNS BLēDiS”;
Ar Tomes sieviešu biedrības „Ābele”

rūķiem strādāsim radošajās darbnīcās;
Grāmatu un rotaļlietu maiņas punktā 
apmainīsimies ar sev mīļām mantām, 

dāvinot tās citiem.

5. jūnijā plkst. 19:00 
Daugmales teātra draugu grupa ar 

komēdijizrādī 

„NāK PALīDZīBA” 
Autors: Neretietis, Režisors: ilga Garā

REmbaTEs
infoRmācijas cEnTRā

19. jūlijā plkst. 10:00
Rembatē pie pagasta pārvaldes

Rembates spoRta spēles
Plkst. 22:00 Zaļumballe

1. augustā plkst. 16:00 
Rembatē pasākumu zālē

bēRnības svētki
Bērnus pieteikt līdz 1.jūlijam

Varbūt tieši teV blakus ir kāds, kurš 
ir pelnījis, lai Viņu sVeiktu, tāpēc neesi 
Vienaldzīgs un uzraksti labus Vārdus.

 Šogad, Ķeguma novada svētkos 
07.06.2014. sveiksim iedzīvotājus, kurus

Jūs būsiet izvirzījuši nominācijās:
• „Labais gariņŠ”
• „Mans draugs, Mans koLēģis”
• „Mans droŠības sargs”
gaidām Jūsu ieteikumus līdz 30.05.2014 e-pastā: 

tautasnams@kegums.lv, vai ienesot personīgi 
Ķeguma, Tomes, birzgales tautas namos vai 

rembates pakalpojumu centrā.k o n k U r s s
„iepazīsti Ķeguma novadu”

Ķeguma novada Jaunieši aicina piedalīties foto – orientēšanās 
konkursā „Iepazīsti Ķeguma novadu!”, kas norisināsies

Ķeguma novada svētku „Izgaismo krāsas” ietvaros
no 2. jūnija līdz 7. jūnijam.

Konkursa uzdevums: atrast 14 apskates objektus, 
nofotografēties pie tiem, tā lai konkursa

dalībnieks ir redzams bildē.
Konkursa materiāli būs pieejami visos Ķeguma novada tautas 

namos, kā arī Ķeguma novada
mājas lapā – kegumanovads.lv, no 2. jūnija.

Būs iespējams izmantot pašvaldīBas transportU 07.05.2014
12:00  Birzgale – Ķegums
16:00  Ķegums – Birzgale
17:00  Birzgale – Ķegums
21:30  Ķegums – Birzgale
00:00  Birzgale – Ķegums
3:00    Birzgale – Ķegums
9:00     Ķegums – 9:15 Bekuciems – 9:30 Ķegums

9:30     Lielvārde – 9:45 Rembate – 10:00 Glāzšķūnis – 10:15 Ķegums
12:30   Ķegums – 12:45 Bekuciems – 13:00 Ķegums
13:00   Ķegums – 13:20 Glāzšķūnis – 13:40 Rembate – 14:00 Ķegums
17:15   Ķegums – 17:30 Bekuciems – 17:45 Ķegums
18:00   Ķegums – 18:20  Glāzšķūnis – 18:40 Rembate – 19:00 Ķegums
00:00   Ķegums – Bekuciems
00:30   Ķegums – Glāzšķūnis – Rembate

23. jūnijā plkst. 20:00
Birzgales muzejs „rūķi” 

uz Līgo vakara svētku
koncertuzvedumu

„TauTiski un laTviski 
jāņudienu sagaidot”

neretietis
aicina Birzgales pašdarbnieki

Pēc koncertuzveduma zaļumbaLLe
koPā ar gruPu

„OKAy”
Darbosies āra kafejnīca

aicinām visus Ķeguma novada 
iedzīvotājus visas nedēļas  garumā 
atbalstīt svētkus, to izrādot krāsās 
– apģērbā vai aksesuāros atbilstoši 

katras dienas krāsai!AiCiNĀM PieTeiKTieS!
Sakarā ar jaunās Ķeguma novada mājas lapas 
izveidi ir nepieciešams aktualizēt informāciju 

vairākās mājas lapas sadaļās. Aicinām pieteikties 
tos, kas vēlas, lai viņu kontaktinformācija tiktu 

publicēta Ķeguma mājas lapā. 
Tūrisms:

Uzņēmējus, viesu namus un naktsmītnes;
Apskates objektu saimniekus.

Uzņēmējus un citus interesentus.
informāciju sūtīt uz e-pasta

adresi: antra.binde@kegums.lv

2014. gada 22. maijs
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