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Gadi ir dīvaini dārgumi, draugs
Birst tie kā ziedi no ābeles kalnā.
Nobirst un aizspurdz kā putni

Rudens vizošā salnā.
Sveicam oktobra jubilārus!
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Esi sveicināts, mazulīt!
Man nevajag daudz,

Man pietiktu ar nieku:
Ar mazu, mazītiņu prieku.

Cik tas ir daudz!
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā

reģistrēts jaundzimušais
Sņežanai Ņorbai piedzimis dēls Artjoms

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts jaundzimušais

Initai un Maksimam Kuranoviem piedzimis dēls Maksis
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Andri Dudenu
Edīti Zarāni
Elitu Čerņavsku 
Ivetu Karpoviču
Kasparu Trenci
Oskaru Bušu
Sarmi Bīriņu
Sarmu Amani
Nikolaju Ļebedevu
Vladimiru Ponceru
Aleksandru Volohu
Aleksandru Vorobjovu
Normundu Kreimani
Zaigu Ķirpi
Anatoliju Pavļenko
Egonu Sauliteni
Jevgeniju Paegli
Lidiju Koberidzi
Mārīti Kuciku
Renāti Ikaunieci
Albertu Dzeni
Annu Gruzdevu
Imantu Karvecki
Kārli Dzilnu
Leonu Kalnzemnieku
Lilitu Šlomaku-Veckaktiņu
Modri Putriņu
Aleksandru Fiļipovu
Īriju Trenci
Juri Opincānu
Juri Rūsiņu
Māru Beķeri
Andri Veisu
Broņislavu Lubānu-Griguli
Ivaru Lauvu
Jāzepu Veļiku
Gunāru Ruski
Guntu Niedru
Olģertu Dzerkali
Raimondu Vērīti 
Veltu Bilderi
Pēteri Plonišu
Irēnu Kalniņu
Leontīni Valpēteri
Rozāliju Pauloviču

Laulības!
No tevis mans smaids un asaras, 

No tevis ikviens mans darbs,
No tevis liepziedu vasaras

Un ziemas spelgonis skarbs.
Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā

laulību noslēdza:
Aleksandra Pinčukova un Vjačeslavs Aržaņņikovs

Ļubova Mihailova  un Andrejs Porietis 

Sveicam!

Ķegumam 75
Notikumi Ķeguma spēkstacijas būvē 

oktobrī pirms 75 gadiem.
Kā jau lasījām iepriekš, dzelzs tilts ar truļu 

sliežu ceļu darbojās no 1937.g. jūlija uz pagaidu 
atzīmes 29,70 m. Tagad, kad aizsprosta būvdarbi 
pilnīgi pabeigti un ceļ ūdenskrātuves līmeni, arī ir 
laiks pacelt tiltu projektētajā augstumā.

Daži Ē.Šica ieraksti:
„1939. g. 4. oktobris. Sāk tilta posma no labā 

krasta līdz 13. balstam pacelšanu ar hidrauliskām 
spiedēm”.

„1939. g. 6. oktobris. Vakarā pirmais tilta posms 
ir savā vietā”.

„1939. g. 16. oktobris. Ceļ tilta posmu starp 11. 
un 8. balstiem.( Tilts starp 13. un 11. balstiem pa-
celts 12. oktobrī)”. 

Un tā līdz decembrim pacēla visus posmus līdz 
kreisajam krastam.

Spēkstacijas ēkā jau griežas 3. hidroagregāts, 
žāvē  ģeneratora tinumus. Vienlaicīgi montē arī 4. 
turbīnu un  ģeneratoru.

„1939. g. 5. oktobris. plkst. 11.40 palaiž izmē-
ģinājuma skrējienā 4. turbīnu. Atverot vadlāpstas, 
pie 4 cm atvēruma turbīna sasniedz 107 apgriezie-
nus minūtē. Ģeneratora tinumi saslēgti īssavieno-
jumā  žāvēšanai”.

„1939. g. 13. oktobris. Pakāpeniski ceļot sprie-
gumu 3. ģeneratoram, pārbauda tālvadu līniju līdz 
Rīgas transformatoram”.

„1939. g. 15. oktobris  (tā bija svētdiena – H.J.). 
Ar finansu ministra pavēli par Ķeguma spēka 
stacijas vadītāju nozīmēts Pāvils Krasovskis, par 
viņa palīgu – Edgars Ķelders. Vakarā plkst. 23.45 

izdodas pieslēgt Ķeguma strāvu (no 3.ģeneratora – 
H.J.) caur Rīgas transformatoru staciju (pa vienu 
88 kV līniju uz Jāņciema a/st – H.J.) Rīgas tīklam. 
Ķegums dod apm. 4000 kW”.

 Un kā bijis rakstīts vienā avīzē – „strāva pa 
kapara vadiem lēnām sāka plūst uz Rīgu”.

Pie vadības pults uz maiņām sēdās sagatavotie 
latviešu puiši: maiņu vecākie Helmūts Vanags un 
Vilis Rožkalns, I elektriķi Teodors Ābels, Valentīns 
Bušs, Valentīns  Veselis, Oskars  Mellups, II elek-
triķi Ādolfs Melnbrencis, Alfreds Jegins, mašīnzā-
lē pie regulatoriem I mehāniķi Augusts Lielmanis, 
Eduards Dīriķis, Ilja Vorobjovs un citi elektriķi, 
mehāniķi  un uzraugi. Visu šo grupu vadīja vecā-
kais elektriķis Voldemārs Indriksons un vecākais 
mehāniķis Jēkabs Sviriņš. Sākumā, līdz decembrim 
viss ekspluatācijas personāls operatīvi bija pakļauts 
zviedru inženierim K.E. Söderbomam. 

Ar šo mirkli sākās Ķeguma HES darbība. 
Bija radīts tehniskais pamats Latvijas 

energosistēmai.  
▶  turpinājums 6. lpp  

Spēka stacijas vadības pults 



Pašvaldības darbi oktobrī
Septembra mēnesī iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitījumi 

pašvaldības budžetā ir bijuši tikai 90,9 % no Finanšu ministrijas 
prognozētā līmeņa, tomēr iepriekšējos mēnešos uzkrātā ieņēmumu 
prognozes pārpilde ļauj cerēt, ka gada kopējā ieņēmumu prognoze 
tiks izpildīta un Ķeguma novada domes budžetā paredzētie pasā-
kumi varēs notikt pilnā apmērā.

 Diemžēl arī šogad, lai būtu iespējams uzsākt Ķeguma pilsētas 
apkures sezonu, domei nācās pieņemt lēmumu par SIA „Ķeguma 
Stars” pamatkapitāla palielināšanu.  Tā kā apkures tarifu risinā-
jums, slēdzot līgumu par siltumenerģijas piegādi no kokapstrādes 
kompleksa nav realizējies firmas maksātnespējas dēļ, no jauna uz-
sāktas sarunas ar AS „Latvenergo” par Ķeguma pilsētas siltumap-
gādes sistēmas iespējamo reorganizāciju. Sarunas gan ir sarežģītas 
un to rezultātu nav iespējams prognozēt, jo AS „Latvenergo” pār-
stāvji jau sākotnēji norādīja, ka tarifa pārskatīšanas gadījumā tas 
tikšot palielināts, nevis samazināts. 

Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumu ietvaros noslēgts lī-
gums ar Lauku atbalsta dienestu par valsts dotācijas saņemšanu 
dzesētavu iegādei, lai sadarbībā ar mednieku kolektīviem nodroši-
nātu nomedīto mežacūku liemeņu uzglabāšanu analīžu veikšanas 
periodā. Veikta iepirkuma procedūra, un tiek gatavots līgums par 
iekārtu piegādi.

Ķeguma dienas centra ēkas izbūves darbi tuvojas noslēgumam, 
pakāpeniski veicot visas ēkas ārsienu siltināšanas tehnoloģiskās 
darbības ēkas zonā, kurā tās ēkas rekonstrukcijas laikā traucēja 
AS „Latvenergo” elektrosadales iekārtu vecie skapji. Vienlaikus 
notiek iekštelpu aprīkošana ar mēbelēm un pārējo iekārtojumu, lai 
varētu uzsākt dienas centra darbību. 

Liepu alejā turpinās rekonstrukcijas projekta būvdarbi. Sas-
kaņoti risinājumi saistībā ar ielas zonā paredzētajiem darbiem sil-
tumtrašu rekonstrukcijas projektā, lai nebūtu nepieciešams rekons-
truēto ielu nākamgad atkal pārrakt. Uzsākta ielas pamata profila 
veidošana un lietus kanalizācijas tīklu izbūve. Konstatēts, ka stāv-
laukuma izbūves zonā Kuģu ielas galā ir līdz 1,5 metri biezs augu 

zemes slānis, kas prasa koriģēt paredzēto darbu apjomu. Arī Liepu 
alejas pieslēguma vietā pie A6, saskaņojot ar AS „Latvijas valsts 
ceļi”, veiktas korekcijas projektā, lai uzlabotu ielas piemērotību 
gājējiem. Diemžēl iepirkumā uzvarējušās būvfirmas darba orga-
nizācija un intensitāte ir neapmierinoša, kas rada šaubas par darbu 
pabeigšanu līgumā paredzētajā termiņā, par ko firmai izteikts raks-
tisks brīdinājums. 

Pilnībā pabeigti būvdarbi Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolā, rekonstruēta arī skolas aktu zāle. Aktu zālē veikta deko-
ratīvo griestu un zāles apgaismojuma sistēmas pilnīga nomaiņa,               
ieklāta jauna parketa grīda, uzstādītas jaunas apskaņošanas sis-
tēmas,  skatuves apgaismošanas un aprīkojuma iekārtas. Tālākos 
plānos ir skolas ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un plašo pag-
rabtelpu renovāciju, lai piemērotu tās izmantošanai dažādām mā-
cību iestādes vajadzībām.

Birzgales pamatskolā saskaņā ar projektu turpinās darbmācī-
bas aprīkojuma uzstādīšana. Jau uzstādīti un darbojas kokapstrā-
des darbgaldi, vēl tiek risināts jautājums par keramikas darbnīcas 
iekārtu izvietošanu. 

SIA „Energy Expert” ir pabeidzis jauna ielu apgaismojuma tīk-
la izbūvi Ķegumā, Ķugu un Lāčplēša ielās, kur AS „Latvenergo” 
pēc elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas šī gada pavasarī demontē-
ja vecās gaisvadu līnijas kopā ar apgaismes ķermeņiem. 

Turpinās dokumentu sagatavošana, lai SIA „Ķeguma Stars” 
realizētu Kohēzijas fonda projektu „Siltumenerģijas pārvades sis-
tēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pil-
sētā II kārta”, kurš paredz veco siltumtrašu rekonstrukciju. Saska-
ņā ar investīciju līgumu, ko SIA „Ķeguma Stars” ir noslēdzis ar 
Latvijas investīciju un attīstības aģentūru,  projekta realizāciju ir 
paredzēts veikt līdz 2015.gada 1. jūnijam.

Roberts Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Par SIA „Ķeguma Stars” projekta  „Siltumenerģijas pārvades sistēmas 
efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta”

Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 (līguma Nr. L-PCS-14-0115) 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 
pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada 
Ķeguma pilsētā II kārta”. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda 
(KF) 3.5.2.1. aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes 
sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (5. kārta)” ietvaros saskaņā 
ar līgumu Nr. L-PCS-14-0115, kas 2014.gada 4.aprīlī tika noslēgts 
starp SIA „Ķeguma Stars” un Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūru.

Projekta galvenais mērķis ir rekonstruēt Ķeguma pilsētā siltu-
mapgādes tīklus, nomainot vecos un savu laiku nokalpojušos siltu-
mapgādes tīklus. Projekta ietvaros kā primāri ir izvirzīti uzdevumi 
– uzlabot siltumenerģijas pārvades efektivitāti samazinot siltuma 
zudumus un rekonstruēt siltumapgādes tīklus 3256 m garumā.

Lai realizētu siltumapgādes tīklu rekonstrukciju, bija nepiecie-
šams rīkot atklātus  iepirkumu konkursus, kā rezultātā SIA „Ķe-
guma Stars” iepirkuma Nr. ĶS 01/2014 KF ietvaros 2014. gada 
10. oktobrī noslēdza līgumu par būvdarbu veikšanu objektā „Siltu-

menerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķegu-
ma novada Ķeguma pilsētā II kārta” ar pilnsabiedrību „DGS un TG 
Construction” reģ. nr. 50103834521 par līgumsummu 948 499,94 
EUR (bez PVN) un iepirkuma Nr. ĶS 03/2014 KF ietvaros 2014. 
gada 10. oktobrī noslēdza līgumu par būvuzraudzību objektā „Sil-
tumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķe-
guma novada Ķeguma pilsētā II kārta” ar SIA „Firma L4” reģ. nr. 
40003236001 par līgumsummu 31 833,12 EUR (bez PVN).

Plānotie būvdarbi tiek uzsākti un tiem jābūt pabeigtiem līdz 
2015.gada 1.jūnijam.  Šoruden plānots rekonstruēt siltumapgādes 
tīklus Liepu alejas masīvā un daļu Skolas ielas (Ķeguma pros-
pekts) masīvā. 

Vēlamies lūgt iedzīvotājus ar sapratni un iecietību izturēties 
pret būvdarbiem, jo siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas būvdarbi 
ir komplekss pasākums.

Sīkāku informāciju par projektu var iegūt, vēršoties pie šī 
projekta kontaktpersonas Jura Piebalga T. 25440447, Kuģu ielā 5, 
2. stāvā.

SIA „Ķeguma Stars” 
Administrācija 
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Par SIA „Ķeguma Stars” projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”

Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013  aktuālo informāciju
SIA „Ķeguma Stars” informē Ķeguma novada iedzīvotājus, 

ka projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķegumā” līguma nr. 
3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013 ietvaros tika papildus rekons-
truēts sadzīves kanalizācijas posms Liepu alejā.

Viens no SIA „Ķeguma Stars” koordinētajiem projektiem ir 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”. Projekts tiek 
īstenots Kohēzijas fonda (KF) aktivitātes „Ūdenssaimniecības infra-
struktūras aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” 
ietvaros saskaņā ar līgumu Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013, 
kas 2012. gada 23. jūlijā tika noslēgts starp SIA „Ķeguma Stars” 
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk      
VARAM).

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt normatīvajiem aktiem 
atbilstošus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus 
Ķeguma pilsētas iedzīvotājiem. Projekta ietvaros kā primāri ir izvir-
zīti uzdevumi – uzlabot vides stāvokli, palielināt ūdenssaimniecības 
darbības efektivitāti un nodrošināt kvalitatīvu ūdenssaimniecības 

pakalpojuma pieejamību un drošību. Tā kā Liepu alejas sadzīves 
kanalizācijas posms nepildīja primāro uzdevumu un bija ļoti nove-
cojis, tad, vienojoties ar VARAM, 2014. gada 20. jūnijā iepirkuma 
konkursa rezultātā tika parakstīts līgums par Liepu alejas sadzīves 
kanalizācijas tīklu projektēšanu un būvdarbiem ar būvfirmu SIA 
„Wesemann” reģ. nr. 40003140237 par 49 788,00 EUR (bez PVN), 
būvuzraudzību nodrošināja SIA „Akorda”  reģ. nr. 44103076170. 
Rekonstruētais Liepu alejas sadzīves kanalizācijas tīkls tika pie-
ņemts ekspluatācijā 2014. gada 14. augustā.

Ņemot vērā, ka Ķeguma ūdenssaimniecības prioritārā investīci-
ju programma ir realizēta, tad izvērtējot esošā projekta ilgtermiņa 
investīciju programmu, tiek plānoti ūdenssaimniecības attīstības 
pasākumi arī citās pilsētas daļās, kurās šie pakalpojumi šobrīd nav 
pieejami. Tuvākajā laikā SIA „Ķeguma Stars” sniegs aktuālo infor-
māciju par projektu.

SIA „Ķeguma Stars” 
Administrācija

PAzIņojumS SIA „ĶEgumA StArS” kLIENtIEm 
Izraksts noministru kabineta noteikumi Nr. 1014  

Rīgā 2008. gada 9. decembrī (prot. Nr.89 13.§)

Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

10. Par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaim-
niekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam dzīvojamās mājas 
pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļa īpašniekam ne vēlāk kā līdz 
attiecīgā gada 15. oktobrim, paziņojumā norādot laiku un vietu (pie-
mēram, mājaslapa internetā, informatīvs stends), kur dzīvokļa īpaš-
nieks var iepazīties ar tāmes kopsavilkumu, kā arī dzīvojamai mājai 
nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem. 
Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma tāmes kopsavilkumu un dzīvojamai 
mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu pārvaldnieks rakstis-
ki nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam.

12. 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētā 
paziņojuma saņemšanas dzīvokļu īpašnieki dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulcē (turpmāk – kopsapulce) pieņem lēmumu par dzīvoja-
mai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas 
apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam, kā arī par dzīvojamai 
mājai nepieciešamo remontdarbu plāna apstiprināšanu nākamajiem 
periodiem. Kopsapulce ir tiesīga pilnvarot personu dzīvokļu īpaš-
nieku saziņai ar pārvaldnieku.

14. Ja dzīvokļu īpašnieki šo noteikumu 12. punktā minētajā ter-
miņā nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai 
mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nāka-
majam kalendāra gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinā-
tā maksa nākamajam kalendāra gadam stājas spēkā ar 1. janvāri vai 
ar citu pārvaldnieka noteiktu termiņu.

15. Dzīvokļu īpašnieki, pieņemot kopsapulcē attiecīgu lēmumu, 
bez pārvaldnieka starpniecības var nodrošināt dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemesgabala un koplietošanas telpu sani-
tāro kopšanu. Darbu kārtību atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 
dzīvokļu īpašnieku atbildību nosaka kopsapulces protokolā.

16. Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē noraida pārvaldnieka pie-
dāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas mak-
su, vienlaikus izlemjams jautājums par attiecīgās maksas noteikša-
nu visu šajos noteikumos noteikto pakalpojumu nodrošināšanai vai 
par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Plānotās apsaimniekošanas izmaksas 2015. gadam  
SIA „Ķeguma Stars” daudzdzīvokļu mājām

Adrese
Apsaimniekošanas maksa 
2015. gadam EUR mēnesī 

uz 1m2

 Plānotais uzkrājums 
2015. gadam EUR mēnesī 

uz 1m2

Kopējā apsaimniekošanas 
maksa 2015. gadam EUR 

mēnesī uz 1m2

Staru iela 4 0,37 0,08 0,45
Staru iela 6 0,37 0,13 0,50
Staru iela 8 0,47 0,08 0,55
Staru iela 10 0,38 0,12 0,50
Staru iela 12 0,40 0,12 0,52
Skolas iela 1 0,13 0,10 0,23
Skolas iela 7 0,26 0,13 0,39
Skolas iela 9 0,40 0,11 0,51
Smilšu iela 2 0,30 0,22 0,52
Smilšu iela 4 0,30 0,20 0,50
Smilšu iela 6 0,30 0,19 0,49
Ogres iela 2 0,39 0,14 0,53
Ogres iela 6 0,40 0,16 0,56
Dzintaru iela 1 0,08 0,20 0,28
Komunālo iela 1 0,29 0,15 0,44
Ķeguma iela 2 0,30 0,15 0,45
Ķeguma iela 8a 0,30 0,11 0,41
Ķeguma iela 8 0,30 0,11 0,41
Ķeguma iela 6 0,30 0,11 0,41
Ķeguma iela 4 0,30 0,12 0,42
Liepu iela 1 0,30 0,15 0,45
Liepu iela 3 0,30 0,12 0,42

Dzīvokļu īpašnieki ar plānotajām apsaimniekošanas izmaksām 
var iepazīties SIA „Ķeguna Stars” mājas lapā un pie namu pārziņa 
Rolanda Elksnīša. T. 25774460,

 e-pasts: parzinis.kegumastars@inbox.lv
Dzīvokļu īpašnieku sagatavotos kopsapulces protokolus iesniegt 

SIA „Ķeguma Stars” Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, līdz 
2014. gada 28. novembrim.

Rolands Elksnītis,
Namu pārzinis
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Kas notiek būvniecībā?
Būvniecības nozarē šobrīd ir daudz neatbildētu jautājumu, tāpēc Ogres 

pilsētas un apkārtējo (Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma) novadu darba devēju 
un darba ņēmēju pārstāvji tiksies, trīspusējā būvniecības nozares pārstāvju 
seminārā, lai identificētu, diskutētu un meklētu risinājumus sasāpējušajām 
būvniecības nozares problēmām Ogres, Ikšķiles Ķeguma un Lielvārdes no-
vados, un uzzinātu vairāk par aktualitātēm būvniecībā šo novadu teritorijā. 

Latvijas Celtnieku arodbiedrība sadar-
bībā ar Latvijas Būvnieku asociāciju un 
Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pil-
sētu pašvaldībām rīkos trīspusējo būvniecī-
bas nozares pārstāvju semināru – diskusiju 
„Būvniecība un tās attīstība”, kuras mērķis 
ir būvnieku informēšana par nākotnes plā-
niem būvniecības nozarē visu četru novadu 
teritorijās. Būvnieki tiksies, lai apspriestu 

būtiskākās problēmas būvniecības nozarē, 
novadu apkaimē, kā arī izvērtētu iespējas 
ieviest cilvēka cienīga darba iespējas reģio-
nā. Seminārā tiks apskatītas arī aktualitātes 
publisko iepirkumu procesā un jaunajā būv-
niecības likumā.  

Semināra laikā tiks organizēta diskusija 
ar klātesošajiem būvniekiem un valsts iestā-
žu pārstāvjiem par aktualitātēm un situāciju 

būvniecības darba tirgū reģionā, par nepie-
ciešamību attīstīt un pilnveidot sadarbību 
starp pašvaldību un uzņēmējiem reģionā.  

Seminārs notiks 2014. gada 31. oktobrī, 
plkst.12:00 – 16:00, Ogres Kultūras Centra 
mazajā zālē, Brīvības ielā 15, LV – 5001, 
Ogre, Latvija

Uz bezmaksas semināru tiek aicināti 
Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes no-
vadu būvniecības kompāniju vadītāji, paš-
valdību un sabiedrisko apvienību atbildīgās 
personas. Semināram var pieteikties, sūtot 
pieteikumu līdz 30. oktobrim uz adresi: 
liga@lca.lv Līga Kokmane,

Latvijas Celtnieku arodbiedrības
projektu vadītāja

Iespēja Darba Devējiem sadarbībā ar NVA saņemt
50% algas dotāciju darbinieka darba algai

Eiropas Sociālā fonda  projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām” (projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001)*

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu 
grupām” (turpmāk – pasākums) mērķis: iesaistīt nelabvēlīgākā 
situācijā nonākušu bezdarbnieku valsts līdzfinansētajās darbavietās.
Pasākumā var iesaistīties:
• komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, 

kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana),
• pašnodarbinātas personas,
• biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas)

NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu:
• ikmēneša darba algas dotāciju 50% apmērā no darba devēja no-

teiktās mēneša darba algas, ievērojot, ka ikmēneša dotācija nor-
māla darba laika ietvaros nepārsniedz valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmēru. Ja darbinieks nostrādājis nepilnu dar-
ba laiku, dotāciju piešķir atbilstoši faktiski nostrādātajam darba 
laikam; 

• ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam, kurš strādā ar dar-
bā pieņemtajiem bezdarbniekiem – invalīdiem, 50% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;

• ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām    

iemaksām no algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai 
nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana perso-
nām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbnieku asistenta per-
sonām ar invaliditāti vai pavadoņa, surdotulka, latviešu nedzirdī-
go zīmju valodas tulka, interešu pulciņa audzinātāja personām ar 
invaliditāti, speciālā pedagoga profesijā;

Nodarbinot personu ar invaliditāti papildus iespēja saņemt:
• vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko 

palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei atbilstoši ergoterapeita 
atzinumam, bet ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas 
pielāgošanai;

• ikmēneša izmaksas par asistentu pakalpojumiem 50% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli dienu 
skaitam, kurās bezdarbnieks ar invaliditāti iesaistījies pasākumā.

Detalizētāka informācija pieejama: Aģentūras mājas lapā
 www.nva.gov.lv ▶ Darba devējiem ▶ Pasākums noteiktām personu 

grupām (ESF projekts)
 Kontaktpersona NVA Ogres filiālē: Zanda Skadmane, T. 65024807, 

28392220, e-pasts: zanda.skadmane@inbox.lv

2014. gada 17. septembrī
Deputāta amatā uz deputātes D. Māliņas prombūtnes laiku 

stājas Jānis Priževoits no Ķeguma novada saraksta „VIDZEMES          
PARTIJA”.

Atzina pašvaldības nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 8 – 16, 
Rembate, Ķeguma nov., kas sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopē-
jo platību 51 m2, kopīpašuma 490/13457 domājamo daļu no būves 
(daudzdzīvokļu māja) un 490/13457 domājamo daļu no zemes (ko-
pējā platība 0,48 ha), otro izsoli par nenotikušu. 

Uzdeva ar Ķeguma novada domes 2013.gada 18.decembra lē-
mumu Nr.480 izveidotajai Nekustamā īpašuma izsoles komisijai 
organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 8 – 16, 
Rembate, Ķeguma nov., trešo izsoli ar augšupejošu soli, nosakot iz-

solāmās mantas sākumcenu 1500 EUR.
Nolēma pārdot atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu Ķegu-

ma iela 6 – 6, Rembate, Ķeguma nov., kas sastāv no trīs istabu dzī-
vokļa ar kopējo platību 71,8 m2, kopīpašuma 682/9109 domājamām 
daļām no būvēm (daudzdzīvokļu māja), 74840040301002 (nojume) 
un 682/9109 domājamo daļu no zemes (kopējā platība 0,62 ha). 

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.14/2014 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Ķeguma    
novadā”.

2014. gada 24. septembrī
Apstiprināja Ķeguma novada Ķeguma komercnovirziena        

vidusskolas nolikumu. ▶

mailto:liga@lca.lv
http://www.nva.gov.lv
mailto:zanda.skadmane@inbox.lv
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2014. gada 1. oktobrī
Apbalvoja ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstiem Ķegu-

ma novada izglītības iestāžu darbiniekus:
Ņinu Lorenci (40 gadi), Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
bibliotekāri;
Intu Pastari (30 gadi), Birzgales pamatskolas skolotāju un direk-
tora vietnieci mācību darbā;
Valiju Skuju (30 gadi), Birzgales pamatskolas skolotāju;
Valentīnu Pastaru (30 gadi), Birzgales pamatskolas direktoru;
Anitu Brinku (25 gadi), Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
skolotāju;
Mariju Jermolajevu (25 gadi), PII „Gaismiņa” skolotājas palīdzi;
Aldu Daudzi – Kārkliņu (25 gadi), PII „Birztaliņa” pedagoģi;
Alfrīdu Kolosovu (25 gadi), PII „Birztaliņa” pavāri;
Ingu Šteinu (25 gadi), PII „Birztaliņa” pedagoga palīdzi;
Sarmīti Pikaļevu (25 gadi), PII „Birztaliņa” saimniecības daļas 
vadītāju.

Apbalvoja ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu Birzga-
les pamatskolas skolotāju Mārīti Skābarnieci par mūža ieguldīju-
mu Ķeguma novada izglītības attīstībā.

Piešķīra Aigaram Apinim veicināšanas balvu par sasniegu-
miem Eiropas čempionātā diska mešanā.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 15/2014 „Par grozīju-
miem Ķeguma novada domes 29.01.2014. saistošajos noteiku-
mos Nr. 2/2014 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2014.         
gadam””.

Apstiprināja zemes vienībai Pie Viršu ielas, Ķegums, Ķegu-

ma nov., precizēto platību 854 m2. Zemes vienībai Pie Viršu ielas,     
Ķegums, Ķeguma nov., noteica zemes lietošanas mērķi – individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve.

2014. gada 8. oktobrī
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.16/2014 „Par grozīju-

miem Ķeguma novada domes 29.01.2014. saistošajos noteiku-
mos Nr. 2/2014 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2014.         
gadam””.

Pieņēma lēmumu palielināt SIA „Ķeguma Stars” pamatkapitā-
lu, izdarot naudas ieguldījumu 79551  EUR apmērā.

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

Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pirmajā un trešajā
trešdienā plkst. 15:00. Domes ārkārtas sēdes tiek sasauktas

likuma „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 
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

ĶEgumA NoVADA DomE
SAIStoŠIE NotEIkumI Ķegumā Nr. 14/2014

2014. gada 19. septembrī    APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 
2014. gada 17. septembra lēmumu Nr.345 (protokols Nr.23,7.§)                                         

Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu
piemērošanu Ķeguma novadā

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu  un
likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta  8.1daļu,  3.panta  1.6daļas, 9.panta otro daļu,   

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, 

kādā Ķeguma novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) ad-
ministratīvajā teritorijā tiek piemērotas likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” atsevišķas normas nodokļa aprēķinam bū-
vēm, kuras būvniecībā pārsniegušas normatīvajos aktos noteik-
to kopējo būvdarbu veikšanas ilgumu,  daudzdzīvokļu dzīvoja-
mām mājām (to daļām) un dzīvojamo māju palīgēkām, kā arī 
nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņu.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdoša-
nu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši 
šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Ķeguma novada do-
mes speciālisti – nodokļu administrators, nodokļu ekonomists,       
jurists.
II. Kārtība, kādā  ar nekustamā īpašuma nodokli apliek 
būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos 

noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums
3. Lēmumu par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos 

aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, vai 
lēmumu par attiecīgās būvatļaujas atjaunošanu pieņem Ķeguma 
novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde). 

4. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais 
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc 
būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts 
akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk 
minētās kadastrālās vērtības: 
4.1.būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

4.2.būves kadastrālās vērtības.
5. Būvei piekritīgo zemes platību nosaka saskaņā ar Ministru 

kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.

6. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu par būvi, 
kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais 
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, Ķeguma novada dome 
nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā pēc būvniecības 
termiņa izbeigšanās. 

7. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic, sākot 
ar nākamo mēnesi, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā.

8. Būvēm, kuru būvniecībai pirms 2013. gada 1. jūlija ir izsniegta 
būvatļauja, bet tās derīguma termiņš beidzies līdz 2013. gada  
31. decembrim un būves nav nodotas ekspluatācijā, un līdz 
2014. gada 31. decembrim būvatļaujas nav atjaunotas, ar    
2015. gada 1. janvāri piemēro  likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 3.panta 1.6 daļā noteikto nodokļa aplikšanas kārtību 
līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

9. Būvēm, kuru būvniecībai pirms 2013. gada 1. jūlija ir izsniegta 
būvatļauja, bet tās derīguma termiņš beidzies pēc 2013. gada 
31. decembra un 12 mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma 
termiņa beigām būves nav nodotas ekspluatācijā vai būvatļaujas 
atjaunotas, ar 13. mēnesi pēc būvatļaujas derīguma termiņa 
beigām piemēro likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
3.panta 1.6 daļā noteikto nodokļa uzlikšanas kārtību līdz būves 
nodošanai ekspluatācijā. ▶

http://m.likumi.lv/doc.php?id=43913#p3
http://m.likumi.lv/doc.php?id=43913#p3
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Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.14/2014
Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Ķeguma novadā

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta pieciešamības pamatojums 1.1.Noteikumu pieņemšanas nepieciešamība saistīta ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta  8.1daļu, 

3.panta  1.6daļas, 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 58. un 59.punktu, kas dod tiesības pašvaldībām savos 
saistošajos noteikumos noteikt vairākus ar šī nodokļa piemērošanu saistītos jautājumus:
1) ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos objektus;
2) nekustamā īpašuma nodokļa likmi;
3) nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu; 
4) nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka: 
2.1. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta   8.1daļu, pieņemot saistošos noteikumus pašvaldība 
īsteno tiesības noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību, ka par pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas (tās daļu) nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji ir arī īrnieki, nomnieki un lietotāji (faktiskie lietotāji). 
2.2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta  1.6daļu (stājas spēkā ar 01.01.2015.) - Būvi, kuras 
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc 
būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, aplikšanu ar 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
2) būves kadastrālās vērtības.
2.3. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu - pašvaldība, pieņemot saistošos 
noteikumus, tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus 
gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi palielina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa. 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uzzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ar 2015. gada 1. janvāri tiks veicināta  būvju pieņemšana ekspluatācijā.

5. Informācija par inistratīvajām procedūrām Konsultācijas par saistošo noteikumu piemērošanu varēs  saņemt Ķeguma novada domes pašvaldības 
administrācijā pie nodokļu speciālistēm. 

6. Informācija par  konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
7. Cita informācija Ar saistošajiem noteikumiem un paskaidrojuma rakstu varēs iepazīties Ķeguma novada domē, Rembates pagasta 

pārvaldē, Birzgales pagasta pārvaldē, Tomes pagasta pārvaldē un mājas lapā www.kegumanovads.lv,  pašvaldības 
laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas”.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji par 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu)

10. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju (tās daļu),  dzīvojamo māju palīgēkām un pašvaldībai 
piederošo vai piekritīgo zemi (tās daļu), uz kuras šī māja 
atrodas, maksā:
10.1.daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īrnieki un nomnieki, 
kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību vai deleģēto 
institūciju; 
10.2.personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās 
daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai; 
10.3.dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā 
īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);    

10.4.persona, kurām ar pašvaldības institūcijas lēmumu 
nekustamais īpašums nodots valdījumā;
10.5.nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs), kuram 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  daļa  nav nodota valdījumā, 
bet uz likuma vai cita pamata atrodas lietošanā (faktiskā 
lietošanā).

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņš

11. Nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama 
ne vēlāk kā 7 (septiņu) gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa 
iestāšanās brīža.

V. Noslēguma jautājumi
12. Noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

Bet būve vēl nebija pilnībā pabeigta.
„1939. g. 18. oktobris. Aizsprostā iemontēti visi 

segmentaizvari un sektoraizvari. Līmeni ceļ līdz 27,80 m”. 
Atcerēsimies, ka lielo vairogaizvaru slieksņi ir uz atzīmes 
27.50 un pār tiem laiž lieko ūdeni.

Pilnā sparā jau montē 4. un 2. turbīnu, gatavojas 
vairogaizvaru montāžai, turpina  kuģu ceļa ieejas kameras 
un plostu ceļa būvi. Būvē 88 kv līnijas Ķegums – Ieriķi un 
Rīga – Jelgava.

Bet jāatceras arī, ka pēc PSRS ultimāta Latvijas 
valdība bija spiesta 1939. g. 5. oktobrī parakstīt „Kara 
bāzu līgumu”, kas radikāli mainīja Latvijas, tai skaitā arī 
Ķeguma,  turpmāko dzīvi. H.jaunzems

14. oktobrī Ķeguma HeS muzejā tikāS pieredzeS
bagāti cilvēki, lai kopīgi kavētoS atmiņāS,

diSkutētu par Ķeguma HidroelektroStaciju un
par šo Sfēru kopumā.

Veterāni muzejā. Aizmugurē no kreisās muzeja „saimniece"
G.Zālīte un Ķeguma HES vadītājs A.Rozentāls

 Bildē no kreisās: Kārlis Briņķis, Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas 
(LEEA) izpilddirektors, Vilnis Krēsliņš, LEEA valdes priekšsēdētājs, abi bijušie Dispečeru centra 

"Baltija" (DC Baltija) vadītāji, Jānis Knoks, bijušais Daugavas HES kaskādes direktors, Emīls 
Kūmiņš, bijušais Ķeguma HES vadītājs, Roberts Ozols, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs, 

Harijs Jaunzems, bijušais Daugavas HES kaskādes direktors

http://m.likumi.lv/doc.php?id=43913#p2
http://www.kegumanovads.lv
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pagājušajā gadā aizsākām tradīciju, pasniegt Ķeguma 
novada pašvaldības balvu „gada skolotājs”. par
ieguldīto darbu bērnu vispusīgā attīstībā Ķeguma 
novada pašvaldības balvas laureāta titula „gada 
skolotājs 2013” ieguvēja ir birzgales pamatskolas 
skolotāja maira līduma

Ko Tu stāstītu pati par sevi? 
Mūziķis, jau no bērnības pilnīgi pārņemta ar mūziku, par to es 

dzirdēju no klasesbiedriem. Sākumā jau nesapratu, bet vēlāk apzinā-
jos, ka nekas jau cits nebūs kā mūzika un liela aizraušanās ar mācī-
šanos. Man vienmēr paticis kontakts ar bērniem.

Pēc savas dabas Tu esi izlēmīga un enerģiska, proti uzlā-
dēt apkārtējos ar pozitīvām emocijām. To apliecina Tava 
prasme kopā saturēt un vadīt tik dažādus mūsu novada paš-
darbības kolektīvus: Birzgales jauniešu ansambli „Tikai tā”, 
Birzgales sieviešu kori „Pērles”, Ķeguma jauniešu kori. Kur 
smelies spēku to visu paveikt? 

Spēku smeļos no viņiem. Šī savstarpējā sadarbība mani aizrauj 
un uzlādē. 

Katrs kolektīvs ir pilnībā atšķirīgs, dažreiz es jūtu viņu greizsir-
dību, bet tā ir absolūti nevainīga. Reizēm nogurums ir tik liels un 
darba tik daudz, bet aizejot uz jauniešu ansambļa mēģinājumu un 
ieraugot tās mīļās sejas, kas pazīstamas jau no viņu bērnības, viņi 
pabeiguši Birzgales mūzikas skolu, bet aizvien turpina dziedāt. Šie 
jaunieši ir apbrīnojami, viņi paši nodibināja ansambli „Tikai tā”, jo 
vēlējās dziedāt un pateica: „Mēs tevi izvēlamies par vadītāju. Mēs 
gribam būt kopā.” Sieviešu koris „Pērles” ir pilnīgi atšķirīgs kolek-
tīvs. Dziedāt korī cilvēki nāk savas iekšējās sajūtas pēc, dziedāt gri-
bēšanas pēc. Visus garos gadus, ko esmu nostrādājusi Birzgalē, man 
blakus bijusi un grūtībās spēku devusi arī mana uzticīgā koncert-
meistare Inese Martinova. Ķeguma jauniešu kolektīvs ir pilnīgi kaut 
kas savādāks, šeit jaunieši nāk dziedāt ar milzīgu degsmi, patiesībā 
spēku es gūstu no viņiem. Dažreiz uz mēģinājuma sākumu es atnāku 
nogurusi, bet pēc mēģinājuma mēs visi aizejam tik uzlādēti. Nesen, 
pēc jauniešu kora mēģinājuma, viena no kora meitenēm teica: „Man 
likās, ka pēc tik smaga notikuma dzīvē nevarēšu pasmaidīt, bet, iz-
nākot no kora mēģinājuma, manī ir prieks.”

Kas Tevi visvairāk pārsteidz, vadot kolektīvus?
Visvairāk, ja es runāju par visiem kolektīviem, mani pārsteidz tas, 

kā viņi uztver mūziku un kā parādās viņu dvēsele mūzikā. Katram 
no kolektīviem savādāk. Tas mani pārsteidz ikreiz no jauna, kāds 
dziļums ir katrā cilvēkā! Atkarībā no viņa dzīves pieredzes, izglītī-

bas, no skatījuma uz lietām un notikumiem, katrs uztver vienu un to 
pašu mūziku pilnīgi atšķirīgi, un viņš parāda viņu tā, ka reizēm ar 
manu pieredzi un profesionālo rūdījumu paliek mute vaļā. Tad vēl ir 
otrs aspekts, kā viņi šo mūziku izjūt kolektīvā, kas tad no tā sanāk, 
jo mijiedarbība nav tikai ar mani un individuālu dziedātāju, viņiem 
savstarpēji un viņiem ar mani. Kad nodziedam dziesmu, no viņiem 
staro tādas sajūtas, kas reizēm liek man pārsteigumā aizraut elpu, jo 
pārņem satraukuma vibrācijas. Tas nāk no jaunajiem cilvēkiem, bet 
īpaši no „Pērlēm”. Ne velti sieviešu kori es tā nosaucu. Bieži man 
nācies dzirdēt vīpsnāšanu: „Nu kas tad tās par pērlēm!” Katrā no vi-
ņām ir paslēpusies šī pērle, cik nu kurā tā liela un spoža, kādu dzīves 
pieredzi un notikumu pārdzīvojumu atspulgs tajā ir sakrājies, bet arī 
dabā ir nepieciešams ilgs laiks, lai pērle iemirdzētos visā spožumā. 
Ir dziesmas, kuras nevar nodziedāt gados jauni cilvēki, jo viņos nav 
tā sāpe un dzīves pieredze.

Ko nozīmē strādāt ar jauniešiem?
Tā ir milzīga enerģija no viņu puses, tā mani uzlādē. Tie ir abso-

lūti neparedzami pagriezieni, tas man liek būt tikpat jaunai kā viņi. 
Strādāju kopā ar manu kolēģi Lindu Ivanovu, kas savā dvēselē ir 
ārkārtīgi jauks cilvēks, viņa palīdz man būt vienmēr formā un jaunai, 
bet arī jaunieši palīdz, jo man ir jābūt ļoti elastīgai un mobilai, jāprot 
pagriezties ap savu asi un jāprot noreaģēt uz kaut ko pilnīgi savādāk. 
Es no jauniešiem esmu ļoti daudz mācījusies un augusi līdz ar vi-
ņiem, kļuvusi daudz elastīgāka un daudz savādāk uztveru dzīvi. Viņi 
man dod darba prieku, gan Ķeguma jauniešu koris, gan ansambļa 
„Tikai tā” dalībnieki. Ar „Tikai tā” ir mazliet savādāk, jo tie ir mani 
bērni, kurus es mācīju Birzgales mūzikas skolā un kuri auga un vei-
dojās kopā ar mani, dziedot Birzgales pamatskolas korī „Volante”. 
Tie ir manējie, es viņus pazīstu, kā mamma, bet, neskatoties uz to, 
mums ir absolūti interesantas attiecības, mēs vairs neesam vadītāja 
un kolektīvs, mēs esam draugi. Ansambļa dalībnieki ir īsti Birzga-
les patrioti. Ķeguma jauniešu koris ir fantastisks pozitīvās enerģijas 
lādiņš, ko es līdz šim nebiju Ķegumā sajutusi. Tas ir reāls spēks – 
spridzinošs, pozitīvs, domājošs. Viņi vēl tam netic, bet viss veidojas.

Vai arī pati dziedi kā dalībniece kādā kolektīvā?
Dziedu projektu veidā. Dziedu Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības akadēmijas sieviešu korī „Balta”, kora dalībnieces ir 

Virtuāla pastaiga pa Daugavu
jeb enerģētika jaunā gaismā

Tieši pirms 75 gadiem – 1939.gada 15. 
oktobrī – darbu sāka Ķeguma spēkstacijas 
pirmais hidroagregāts. Tobrīd kopš ražotnes 
būvniecības aizsākuma un pamatakmens 
likšanas bija pagājuši nedaudz vairāk nekā 
2 gadi. Celtniecībā pastāvīgi strādājuši bija 
2000 – 4000 strādnieku. Ķeguma spēkstaci-
jas būvniecība bija tolaik vērienīgākais un 
sarežģītākais būvprojekts Baltijas reģionā, 
tādēļ ne velti pēc pirmā hidroagregāta iedar-
bināšanas par moderno būvi rakstīja ne tikai 
Baltijas, bet arī Eiropas prese.

Enerģētika, kā daudzas citas tehniskas 
nozares, mēdz būt komplicētas, kas nereti 

neļauj sabiedrībai izprast sfēras darbības 
principus un specifiku, un bieži ir tā – ko cil-
vēks nesaprot, no tā baidās vai distancējas.

Principu vienkārši par sarežģīto mēģinā-
jusi iedzīvināt  AS „Latvenergo”, kas tikko 
kā virtuāli vērusi durvis   uz saviem ražoša-
nas objektiem – Daugavas hidroelektrosta-
cijām (HES), klajā laižot interesantu projek-
tu – HES interaktīvo tūri.

Šāds virtuāls, izglītojošs materiāls par 
kādas tautsaimniecības nozares specifiku 
Latvijā tapis pirmo reizi. Zīmīgi, ka šogad 
aprit 75 gadi, kopš darbu sāka pirmais Ķe-
guma spēkstacijas agregāts, un Latvenergo 
koncerna izstrādātā interaktīvā tūre paver 
iespēju ielūkoties un izzināt Latvijas ener-
ģētikas mugurkaulu – hidroelektrostacijas.

Piedāvājam doties interaktīvajā tūrē jau 
tūlīt – apmeklē Latvenergo koncerna mājas-
lapu  www.latvenergo.lv/hesture

Sandra Vējiņa,
AS „Latvenergo” preses sekretāre
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akadēmijas studentes un absolventes. Ļoti augsti vērtēju vadītāju 
un diriģenti profesori Māru Marnauzu. Tā ir iespēja pilnveidot savu 
profesionālo pieredzi un attīstīt arī dziedāt prasmi, tā ir fantastiska 
brīvības sajūta mūzikā, jo es neesmu neparko atbildīga, bet gūstu tik 
daudz gaišas sajūtas, tā ir atpūta.

Vai kopš bērnības esi sapņojusi, ka būsi pedagogs? 
Nezinu vai esmu sapņojusi. Tas likās pats par sevi saprotams, jo 

visi tā teica un tā arī notika. 
Tu nāc no pedagogu dzimtas? 
Nosacīti tā varētu teikt. Pa tēva līniju, jā.
Vai tēvam bija kāda saistība ar Ķegumu?
Jā. Daudzu gadu garumā. Man bija ļoti interesanti strādāt Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolā, atceroties tos laikus, kad es kā mazs 
bērns staigāju pa jaunās skolas sporta zāles nesen ieliktajiem pama-
tiem tētim pie rokas, jo viņš bija Ķeguma skolas direktors Vladislavs 
Kokins, kurš stingri uzraudzīja šo skolas ēkas celtniecību. Atceros, 
ka bija reizes, kad tētis dusmīgi bārās uz celtniekiem. Īpaši daudz par 
jauno skolu neatceros, bet zinu, ka vecāki bieži runāja par tās celtnie-
cības darbiem. Patika, ka kopā ar tēvu devāmies uz Ķeguma HES, 
ar ko skolai bija laba sadarbība, tad mēs varējām iet pa to tuneli, pa 
kuru visi nevarēja tikt. Spilgtā atmiņā ir skolas draudzība ar tankkuģi 
„Ķegums”, jūrnieki bija atbraukuši no Kubas un atveduši skaistas 
lelles, kuras vēlāk stāvēja direktora kabinetā un veselu kasti ar košļe-
nēm bērniem, kas tajos laikos Latvijā nebija nopērkamas. Ļoti labi 
atceros veco „Baložu skoliņu”, kurā es kā mazs bērns bieži spēlējos 
zem galda, kad tētis ar kolēģiem sēdēja un kaut ko pārsprieda. 

Tētim es biju visjaunākā meita. Viņu es neiepazinu, kā pedagogu, 
kā bērns es vienīgi redzēju, kā viņš darbojas. Šodien es gribētu uzzi-
nāt ļoti daudzas lietas, jo īpaši par vadības lietām. Man būtu intere-
santi uzzināt, kāds mans tētis bija kā pedagogs.

Vai arī Tava mamma ir pedagogs?
Nē. Mana mamma ir dzīves gudrs un vieds cilvēks. Viņa ir saistīta 

ar cipariem, viņa ir grāmatvedis. No mammas esmu mantojusi pras-
mi izprast matemātisko pasauli un iemantojusi loģisko domāšanu. 

Manuprāt, Tu esi cilvēks, kurš mērķtiecīgi iet uz
nosprausto mērķi.

Domāju, ka jā. Man iekšējo garīgo pasauli veidoja man līdzīgi do-
mājošie cilvēki – mammas mamma un mamma. Viņas ar savu mie-
ru, absolūto dzīves gudrību un pieredzi, kas nav izglītība tradicionālā 
nozīmē, bet ir sirds gudrība, veidoja manu pasauli.

Manas mammas mamma (vecmāmiņa) ir rembatiete. Viņa dzīvoja 
blakus Rembates skolai „Jaundzilnās”. Kad jauniešu korī dzied jau-
nieši no Rembates, es vienmēr cenšos izzināt, kur viņi dzīvo, un stās-
tu savas atmiņas par savu bērnību. Savā laikā dzīvojot pie vecmam-
mas, es iepazinu lielisku skolotāju Alksni, kura pirmā, redzot kā ar 
visiem darbojos, pateica, ka manī redz skolotāju. Rembate ir manas 
bērnības paradīze. Kaimiņos dzīvoja Alkšņu ģimene, Brinku ģime-
ne. Manu pasauli veidoja vecmāmiņa, kura bija tīrs dabas cilvēks, 
vectēvs, kurš bija zirgkopis un bieži mani vizināja zirga mugurā. 
Spilgtā atmiņā ir ceļš līdz Ogres upei. Rembatē es apguvu latvisko 
dzīves ziņu, gudrību un ieguvu latviskās saknes. Es redzēju, kā svin 
Jāņus, kad ceļa galā kopā sanāca visi kaimiņi, dziedāja dziesmas, bet 
pirms tam kopā ar vecmāmiņu lasījām jāņuzāles. Diemžēl es savam 
bērnam to nevaru iedot.

Ko Tu vari pateikt par savu ģimeni?
Man dēls mācās Ogres 1.vidusskolā, kurā mācījos arī es. Arī viņā 

ir muzikālais gēns. 
Gandrīz 20 gadi aizvadīti, strādājot Birzgales mūzikas 

skolā. Kā viss aizsākās? Kā Tu tur nonāci?
Birzgales mūzikas skolā es nonācu, pati vēl būdama studiju gados, 

pateicoties savai klavieru skolotājai. Kopā ar mani strādāja skolotāja 
Sandra Siliņa, Līga Paukšte, Līga Čūdere. Skolas sākuma gadi bija 
fantastisku iespēju laiks, ļoti draudzīgs kolektīvs. 18 gadu laikā ir 
izaugusi mana klavieru klase. Aizejot no darba Birzgales mūzikas 

skolā, es sapratu, kādas saknes man tajā ir bijušas. Šobrīd man viss 
jāsāk no sākuma.

Tagad Tu strādā Ikšķiles mūzikas skolā un Ikšķiles vidus-
skolā. Kas kopīgs Birzgalei un Ikšķilei?

Bērni. Bērni nemainās nekur, mūzikā viņi ir tīri un patiesām emo-
cijām.

Manuprāt, cilvēka dzīvē ļoti lielu iespaidu atstāj cilvēki, 
kuri ir mums līdzās, kuri tevi veido kā personību. Kuri Tevi 
ir ietekmējuši un iedvesmojuši?

Dzīves ceļā ir daudz cilvēku, kuri piedod krāsas un paver citu ska-
tu uz lietām, notikumiem un situācijām. Īpaša un vistiešākā nozīme 
manas dzīves uzskatiem ir vecmāmiņai un mammai. Arī tēvam, kuru 
tik tieši neizjutu, bet kurš manī ir atstājis kaut ko īpašu. Ir cilvēki, 
kuri mani bagātinājuši un iedrošinājuši. Ogres mūzikas skolā fantas-
tiskā klavieru skolotāja Izolde Jukumsone. Koru mākslu labāk iepa-
zīt mācīja Ogres 1.vidusskolas skolotāja Baiba Kokina, bet RPIVA 
Tamāra Bogdanova un Māra Marnauza. Dainis Saliņš atklāja manī 
koncertmeistaru. Mana kolēģe un draudzene Linda Ivanova – profe-
sionāli daudzpusīgs un unikāls mūziķis.

Kāds, Tavuprāt, ir mūzikas pedagoga galvenais uzdevums?
Galvenais ir atrast kontaktu ar bērnu, lai viņi vēlētos ienākt mū-

zikas pasaulē, lai nerastos neviens komplekss par viņu spējām un 
pats svarīgākais, lai mūzika iekristu viņa sirdī. Šobrīd daudzi peda-
gogi aizrāvušies ar rezultātu iegūšanu, punkti un cipari kļuvuši par 
galveno un noteicošo. Mūzikā tas ir nepiedodami, jo būtiskākais ir 
dvēsele.

Kas ir Tavs vaļasprieks?
Muzicēšana, daba, grāmatas, rokdarbi – adīšana un tamborēšana. 
Ja Tev būtu vairāk brīva laika, ko Tu darītu, kur vēlētos 

nokļūt?
Ļoti vēlētos vairāk laika velīt savai ģimenei. Esmu redzējusi pa-

sauli, koncertējot ar kori „Balta” – Šveice, Itālija, Austrija, Spānija. 
Ja būtu iespējams ceļot atkal, es apskatītu Itāliju, Austriju, nestei-
dzoties izstaigātu Vīni un Zalcburgu, vienkārši pasēdētu Venēcijas 
laukumos, kāptu Norvēģijas kalnos.

Tu esi mūziķis un pedagogs?
Mūzikas jomā es dzīvoju divās pasaulēs – kora mākslā un pianista 

dzīvē. Pianismā atpūšos no publiskās dzīves. Esmu īpaši satraukta, 
kad varu parādīt mūzikas burvību, spēlējot klavieres. Johana Sebas-
tiana Baha mūzikā varu atpūsties. Spēlēju Ogres mūzikas skolas ab-
solventu kameransamblī pie neatlaidīgā Daiņa Saliņa. Mani aizrauj 
mūzika, kas atļauj atpūsties – Vivaldi, Hendelis, Bahs.

Tavs mīļākais komponists? 
Katram dzīves posmam savs. Šobrīd ir Šopēna laiks.
Tu esi vairāku koru vadītāja un diriģente. Vai ir cilvēki, 

kuri Tev ir īpaši profesionālajā ziņā? 
Mārtiņš Ozoliņš – cilvēks, kurš diriģē pūtēju un simfoniskos     or-

ķestrus, ka arī korus. Sigvards Kļava – šovasar vadīja kordiriģentu 
kori.

Kuri dziedātāji?
Bočelli aizskar manu dvēseli. Tā kā es strādāju ar jauniešiem, man 

ir svarīgi arī estrādes dziedātāji, kā viņi dzied, kā uzplaukst viņu ta-
lants un prasme.

Tavs vēlējums novada pedagogiem.
Birzgales pamatskolā strādā unikāls pedagogu pāris – Inta un 

Valentīns Pastari. Viņi ir pedagogi ar lielo burtu, kuriem vēlu visu 
vislabāko. Ikvienam skolotājam un skolas darbiniekam novēlu, lai 
izdodas šo sarežģīto un agresīvo laiku izdzīvot, nepazaudējot pašiem 
sevi, lai ikviens no mums saglabā gaišo skatu bērnu acīs.

Ar skolotāju Mairu Līdumu sarunājās Sandra Čivča
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„Gada skolotājs 2014” 

Svētki izglītības darbiniekiem

Skolotājiem ir īpaša loma ikviena cilvēka dzīvē un būt par labu 
skolotāju, ir sūtība vai nolemtība, tas pa spēkam ir garā stipriem 
un dvēselēs bagātiem cilvēkiem, kas spējīgi būt par iedvesmas un 
jaunrades avotu, kas ir aicināti saglabāt sevī un bērnos vēlmi nekad 
neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt pilnveidoties un meklēt jau-
nus izaicinājumus.

Jau ceturto gadu Ķeguma novada izglītības darbinieku pasāku-
mā pašvaldība saka paldies tiem, kuri mūsu novada skolās, bērnu-
dārzos nostrādājuši 10, 15, 20, 25, 30 un vairāk gadus. Šajā vakarā 
Ķeguma novada domes pateicības un Atzinības rakstus pasniedza 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols un pašvaldī-
bas izpilddirektore Nelda Sniedze.

Desmit gadus VPII „Gaismiņa” strādā iestādes vadītājas viet-
niece Baiba Rožkalne un darbiniece Raisa Arsentjeva, 15 gadus 
Birzgales pamatskolā sākumskolas skolotāja Mārīte Petrovska un 
pavāre Dzintra Birzule.

 20 darba gadu mūsu novada izglītībai veltījuši VPII „Birzta-
liņa” skolotāja Ilona Klimane, Birzgales mūzikas skolas direktors 
– pedagogs Laimonis Paukšte, KNV ģeogrāfijas, ekonomikas sko-
lotāja Vita Spilberga, KNV marketinga, tirgzinības skolotāja un di-
rektora vietniece mācību darbā Aiga Gūtmane, latviešu valodas un 
literatūras skolotāja Anna Paltere, ēdnīcas darbinieces Janīna Kova-
ļeva un Kristīne Zelmene. 

Pašvaldības atzinības raksti par ilggadīgu, apzinīgu, godprātīgu 
darbu un sakarā ar nostrādātiem 25, 30 un 40 darba gadiem Ķeguma 
novada pašvaldībā tika pasniegti VPII iestādes „Birztaliņa” skolo-
tājai Aldai Daudzei – Kārkliņai (25) un iestādes pavārei Alfrīdai 
Kolosovai (25), pedagoga palīdzei Ingai Šteinai (25), saimniecības 
daļas vadītājai Sarmītei Pikaļevai (25), VPII „Gaismiņa” peda-
goga palīdzei Marijai Jermolajevai, KNV sākumskolas skolotājai 
Anitai Brinkai (25), Birzgales pamatskolas matemātikas skolotājai 
Valijai Skujai (30), Birzgales pamatskolas skolotājai un direktora 
vietniecei Intai Pastarei (30), direktoram – pedagogam Valentīnam 

Pastaram (30), KNV ilggadīgajai skolotājai Ņinai Lorencei (40). 
Par ilggadīgu, apzinīgu, godprātīgu darbu  Birzgales pamatskolā 
un mūža ieguldījumu Ķeguma novada izglītības attīstībā atzinības 
raksts tika pasniegts Birzgales pamatskolas ilggadīgajai skolotājai 
Mārītei Skābarniecei. 

Pagājušajā gadā aizsākām tradīciju, pasniegt Ķeguma novada 
pašvaldības balvu „Gada skolotājs”. „Gada skolotājs 2013” lau-
reāta titulu ieguva Birzgales pamatskolas mūzikas pedagoģe Maira       
Līduma. 

Šajā gadā „Gada skolotājs 
2014” balvai tika pieteikti divi pe-
dagogi: PII „Gaismiņa” skolotāja 
Santa Strausa un Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolas skolotāja 
Māra Andersone. 

Par ieguldīto darbu bērnu vis-
pusīgā attīstībā Ķeguma novada 
balva „Gada skolotājs 2014” tika 
piešķirta Mārai Andersonei. Kolēģi 
par Māru Andersoni saka:

„1998. gadā Māra Andersone uzsāka darba gaitas Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā par sākumskolas skolotāju. Vairāku 
gadu garumā vada skolas muzeju, ieguvusi otro augstāko izglītību 
– skolotāja logopēda kvalifikāciju un kopš 2009.gada veic logopēda 
pienākumus skolā. Skolotājas talants ir prasme aizraut skolēnus, 
kā arī skolas un klases darbā iesaistīt skolēnu vecākus. Viņa rosina 
darboties citus, popularizējot savu pedagoģisko pieredzi, pieda-
loties metodisko izstrādņu skatēs un vadot Ķeguma un Lielvārdes 
novadu sākumskolas skolotāju metodisko apvienību, aicina un iein-
teresē skolēnus piedalīties dažādos pasākumos, konkursos, mācību 
priekšmetu olimpiādēs.” 

Prieka iemeslam nemaz nevajag pasaules plašumu, pietiek ar 
gaismu acīs paraudzīties apkārt, bet vēl patīkamāk, ja atsaucas uz-
ņēmēji vai iestādes, lai atbalstītu skolotājus. Jau vairāku gadu garu-
mā a/s „Swedbank” turpina aizsākto tradīciju, godināt un apbalvot 
skolotājus. Pasākumā bankas pārstāve Aija Latkovska  pasniedza 
A/s „Swedbanka”  pārsteiguma balvu skolotājai Santai Strausai. 

Vakara gaitā skanēja kolēģu domas par jubilāriem, bet īpašo 
noskaņojumu radīja Dailes teātra aktieri Ieva Segliņa un Gints An-
džāns, kā arī ģitārists Mārcis Vasiļevskis.

Skolotājs ir dzīves gudrību turētājs, padomdevējs, kas spēj atklāt 
zināšanu burvību, atrast ikvienā bērnā talantu un prasmīgi palīdzēt 
izvēlēties turpmāko dzīves ceļu. Ikvienam skolas darbiniekam, bet 
jo īpaši skolotājiem vēlu, lai izdodas atrast prieku radīt, iedvesmot, 
saskatīt un nepazaudēt! 

Sandra Čivča, 
pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos

Transilvānija kā nākamā gada jauks piedzīvojums
Jau trīs gadus birzgalieši un ķegumieši kopīgi dodas tālākos 

braucienos. Esam bijuši Saksijas un Bohēmijas Šveicē (2012. gads), 
Slovākijā izbaudījuši kalnu burvību (2013. gads), bet šogad visi 
kopā apmeklējām Itāliju. Mājupceļā jau sākām risināt sarunas par 
nākamā gada braucienu un izvēlējām maršrutu – Transilvānija (Ru-
mānija, Transilvānija, Ungārija). Brauciens notiks 2015. gadā no    
28. jūlija līdz 6. augustam. Cena – 515 euro. Ceļojuma ilgums būs 10 
dienas bez nakts braucieniem. Transilvānijas teritorijā visi izdevumi 
iekļauti cenā. Sīkāku informāciju varat iegūt Birzgales tautas namā 
vai mājas lapā www.remirotravel.lv.

Ja ir vēlme pievienoties mūsu jaukajai kompānijai un izbaudīt 
nākamās vasaras burvīgo ceļojumu, tad nāc vai zvani – 29424612 un 
piesakies! Par braucienu var samaksāt arī pa daļām. 

Rita Reinsone,
Birzgales tautas nama vadītāja
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Ķeguma novada sporta laureāts 2014

Kā jauna tradīcija mūsu novadā ir izvei-
dojies pasākums „Ķeguma novada sporta 
laureāts”. Pasākums kopā pulcē Ķeguma 
novada aktīvākos sportistus, kuri gada lai-
kā ir paspīdējuši ar dažādiem sasniegumiem 
sportā kā savā novadā, tā reģionā, visā Lat-
vijā un arī pasaulē, nesot Ķeguma, Remba-
tes, Tomes un Birzgales vārdu ārpus mūsu 
novada robežām. Šogad, 26. septembrī – 
Olimpiskajā dienā Ķeguma tautas namā tei-
cām paldies mūsu sportistiem par gūtajiem 
panākumiem, nesavtīgu un entuziastisku 
darbu, attīstot Ķeguma novada sporta dzīvi. 
Sportistus ar panākumiem sveica un pateicī-
bas rakstus pasniedza Ķeguma novada do-
mes priekšsēdētājs Roberts Ozols.

Par sasniegumiem sportā 2014. gadā 
pateicības saņēma Latvijas Sporta veterānu 
savienības 51. sporta spēļu laureāti: Mirdza 
Aizsilniece (1. vieta galda tenisā), Andris 
Aizsilnieks (3. vieta diska mešanā), Jānis 

Avens (2. vieta 5 un 10 km soļošanā), Ha-
rijs Jaunzems (3. vieta galda tenisā un lodes 
grūšanā), Agita Kaļva (1. vieta trīssoļlēkša-
nā), Ivars Mauriņš (1. vieta dambretē), Zita 
Varova (2. vieta 5 km soļošanā un 3. vieta    
3 km soļošanā).

Pateicību par sasniegumiem orientēša-
nās sportā 2014. gadā saņēma Nauris Nei-
manis. Par sasniegumiem pludmales volej-
bolā 2014. gadā pateicību saņēma Kristaps 
Rūde un Deivids Strazdiņš (Ogres atklātajā 
pludmales volejbola čempionātā 1. vieta 
kopvērtējumā). Pateicību par ieguldījumu 
Ķeguma novada sporta dzīves attīstībā saņē-
ma Uldis Vītols (volejbols), Vaclavs Griņe-
vičs (veterānu sports) un Gatis Ciematnieks 
(bērnu futbols). Pateicību par riteņbraukša-
nas popularizēšanu Ķeguma novadā saņēma 
Jānis Priževoits. 

Ķeguma novada vārdu pasaulē nes 
paraolimpietis Aigars Apinis, kurš šogad 

ieguvis zelta medaļu Eiropas čempionātā 
diska mešanā. Aigars Apinis saņēma ne 
tikai pateicību par sasniegumiem sportā, 
bet arī kādu īpašu balvu, kas sportistu mājās 
gaidīja jau divus gadus, tas ir tituls „Ķeguma 
novada lepnums 2012”. Savukārt Aigars 
Apinis pasniedza pateicības U-16 Latvijas 
čempionāta vieglatlētikā laureātēm: Sabīnei 
Veisai (1. vieta 3 km soļošanā) un Andrijai 
Priedītei (1. vieta šķēpa mešanā). Pateicību 
saņēma arī U-14 Latvijas čempionāta 
vieglatlētikā laureāte Amanda Laučjuna   
(1. vieta 4 x 160 m stafetē). 

Rembates spēka sporta veida cienītāji kā 
vienmēr plūc laurus Latvijas čempionātos 
pauerliftingā. Pateicības par sasniegumiem 
šajā sporta veidā saņēma Artūrs Brūveris, 
Raimonds Liepiņš, Mārtiņš Bruģmanis, 
Dzintars Roga, Aivars Gailītis, Jānis Dzēr-
ve, Jānis Babris, Gundega Gailīte, Ervīns 
Zods, Alvils Nelsons, Kristaps Kupčus, 
Sandis Babauskis, Igors Orlovs. 

Pasākuma kulminācija bija titula „Ķe-
guma novada gada sportists 2014” pasnieg-
šana. Šogad titulu ieguva spēkavīrs Uldis 
Veliks, kurš Latvijas čempionātā spiešanā 
guļus ieguva 1. vietu. Uldis aktīvi piedalās 
sacensībās, gūst panākumus un ir paraugs 
jaunajiem censoņiem. 

Visiem aktīvā dzīves veida piekritējiem 
vēlam spēku cīnīties ar izaicinājumiem, 
sasniegt jaunas virsotnes un neapstāties pie 
šķietamām grūtībām. Tiksimies atkal nā-
kamgad pasākumā „Ķeguma novada sporta 
laureāts 2015”, kā arī dažādās sportiskās 
aktivitātēs un sacensībās Ķeguma novadā 
un ārpus tā. Mīļu paldies sakām pasākuma 
māksliniekiem – dziedātājai Alisei Sedolai 
un deju studijas TRIUMFS deju grupai.

Inese Marcinkiana,
Ķeguma novada kultūras un sporta

pārvaldes vadītāja

Iepazīt jauno
15. oktobrī  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika projekta    

„Es augu vesels” konference, kurā piedalījās Ķeguma un Liel-
vārdes novada skolotāji, kā arī izglītības iestāžu administrācijas 
pārstāvji un novada izglītības speciālisti. Konferences organizato-

ri Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija 
„Papardes zieds”, bet galvenais projekta atbalstītājs „Grindex”. 

Skolotāji iesaistījās diskusijā, daloties savā pieredzē, kas iz-
veidojusies, realizējot projektu. Pasākuma dalībnieki  tikās, klau-
sījās un uzdeva jautājumus Ginekologu un dzemdību speciālistu 
asociācijas prezidentei, ginekoloģei Dacei Matulei un psiholoģei 
Karīnai Andersonei, kura stāstīja par jauniešu garīgo veselību – kā 
skolotājiem izprast un rīkoties sarežģītās situācijās.

Konferences noslēgumā visiem dalībniekiem tika dota iespē-
ja gidu pavadībā iepazīties ar jauno bibliotēkas ēku. Daži fakti 
par ēku – Gaismas pils kopējā platība 40 455 m2, ēkas augstums          
68 m jeb 13 stāvi (ieskaitot pagrabstāvu), strādā 400 darbinieku. 
Ēka sadalīta 5 zonās: publiskajā, lasītāju, krātuvju, darbinieku un 
tehniskā nodrošinājuma zonā. Tajā atrodas konferenču centrs un 
semināru telpas, Mūzikas istaba, Pasaku istaba, Valodas klase, iz-
stāžu zāles… Daudzskaitlīgajās lasītavās lasītājiem ir radīti labi 
apstākļi darbam, bet atpūtas brīžos ir iespēja vērot pilsētas pano-
rāmu, īpašas sajūtas veidojas, raugoties uz pilsētu pa ēkas 12. un 
13. stāva logiem.  

Iesaku ikvienam iepazīties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
ēku un tās plašo piedāvājumu! 

Sandra Čivča,
pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos
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Birzgalieši muzicē Gaismas pilī
Šogad, 22. septembra rītā Birzgales pūtēju orķestra dalībnieki bija 

tie, kas pārstāvot Tautas eposa autora Andreja Pumpura dzimto pusi, 
devās uz Rīgu, lai Lielajos kapos noliktu vainagu dzejnieka un karavī-
ra atdusas vietā un atcerētos viņu 173. dzimšanas dienā.

Kā atzinība jaunajiem mūziķiem par piedalīšanos koncertā Lie-
tuvā, kad Žeimelis pilsētiņā svinēja Gotharda Frīdriha Stendera 300. 
jubileju, bija ekskursija uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku. 
Godīgi sakot, jutos patīkami pārsteigta, cik saposušies šai vizītei bija 
mūsu spurainie Birzgales puikas un meitenes. Ciemošanos Gaismas 
pilī birzgalieši sāka ar nelielu muzikālu priekšnesumu. Pēc tā paši 
atzinīgi vērtēja, ka akustika esot brīnišķīga. Mums, klausītājiem,            
arī tā šķita.

Ekskursiju sākām Ziedoņa zālē, kas atrodas 1. stāvā. Telpā vairā-
kas sinhronās tulkošanas kabīnes, 350 ērti krēsli, skatuve. Uzstādīta 
arī vēsturiska kinoiekārta, lai varētu skatīties vecās filmas.

Gids nopriecājās, ka lifts visu mūsu grupu vienā braucienā ‘uzrā-
va’ 11.stāvā. Lai arī diena bija pelēka, Rīgas panorāma pa plašajiem 

logiem pavērās skaista. Stāvu pa stāvam kāpjot lejup, mūsu pavadonis 
stāstīja par ēkas krāsojumu, kas atgādina par nu jau vēsturē aizgājušo 
naudu – latu. No Zinātņu akadēmijas augstceltnes uz bibliotēku pār-
vests Krišjāņa Barona Dainu skapis. Tas novietots īpašu mitruma un 
temperatūras režīmu nodrošinošā telpā. Cauri stikla sienai zēni centās 
saskaitīt daudzās mazās atvilktnītes, kuras glabā tautas dziesmu lapi-
ņas. Mēģināja...,bet skaits sajuka.

Birzgales muzejā G.F.Stenderam veltītajā vitrīnā apmeklētāji redz 
divu globusu fotogrāfijas. Bet šeit varēja aplūkot no Kopenhāgenas 
karaliskās bibliotēkas uz trim mēnešiem atvesto Zemes modeli. Tas ir 
greznākais, ar Dānijas un Norvēģijas karaļa Frederika V materiālo at-
balstu gatavotais globuss. Pat mūsdienās atzinīgi jāvērtē 18. gadsimta 
izcilās personības – G.F.Stendera daudzpusība. Uzklausot gida lūgu-
mu – lasītavās būt klusiem, iegājām aplūkot ābeču izstādi. No „Bildu 
ābices” līdz mūsdienu pirmajai skolas grāmatai katram ir sava ābece. 
Lai arī pie informācijas tehnoloģijām pieraduši, pat pamatskolnieki 
bija priecīgi, atrodot savējo. Žurnālists un kolekcionārs Juris Cibuļs, 
kurš atzīst, ka bērnībā grāmatas plēsis, tagad savācis vairāk nekā 8600 
ābeču, kas izdotas 1060 valodās. Tiesa, izstādē nav visa viņa kolekci-
ja, bet mazākā ābece, kura lasāma ar lupu, un daudz citu interesantu 
izdevumu netrūkst.

Pērn Latvijā aicināja veltīt Gaismas pils grāmatu plauktam kādu 
savu mīļāko grāmatu. Plaukts liels, un izrādās pagaidām ar ziedotajām 
grāmatām tas aizpildīts tikai pirmajos divos lielās ēkas stāvos. Patīka-
mi lūkoties no augšas uz 1. stāva grīdu. Šķiet, ka bibliotēkas apmek-
lētāji staigā pa latviešiem tik pazīstamo drellī austo dvieli vai segu. 

Patlaban lasītāji sāk iepazīt reģistrēšanās kārtību jaunajā ēkā. Bet 
todien daudzās interesentu grupas, kuras gan pa plašo ēku pārvietojās 
viena otru netraucējot, liecina, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem šī 
rudens notikums būs – ekskursija uz Gaismas pili.

D.Melnūdre

„Gaismiņas” sportisti
sacenšas Ogrē

 27. septembrī jau otro reizi šajā gadā bērnudārza „Gaismiņa” 
audzēkņi piedalījās Jāņa Daliņa piemiņas sacensībās Ogrē. Šī gada 
maijā spēkus izmēģinājām tikai soļošanā. Šoreiz piedalījāmies divos 
sacensību veidos: soļošanā un stafetē. Sacensībās piedalījās Ikšķiles, 
Ogres un Ķeguma bērnudārzu komandas. Lielie soļotāji bija sabrau-
kuši arī no kaimiņvalstīm – Lietuvas un Igaunijas.

 Sacensībām sākām gatavoties, ļoti laicīgi un nopietni, skolas 
stadionā. Apgūt soļošanas iemaņas šajā vecumā nav tik viegli, tādēļ 
soļošanas sacensībās varēja piedalīties vien retais. Sagatavošanas un 
vecākās grupiņas bērni skrēja 6x200 m stafetes skrējienā. Deviņu ko-
mandu konkurencē izcīnījām ceturto vietu.

 Visi soļotāji tika apbalvoti ar garšīgām dāvaniņām; stafetes skrē-
jēji tika apbalvoti ar lielu kliņģeri. 

 Liels paldies visiem vecākiem, kuri veltīja laiku un brīvdienu, un 
atveda bērnus uz sacensībām!

Laima Semionova,
PII „gaismiņa” sporta skolotāja 

Dzejas pēcpusdiena
„Maza zīle dzīves kokā” Tomē

Bagātīgu rudens krāsu noska-
ņā 26. septembrī Tomes bibliotē-
kas „mazajā koncertzālē” ar ģitā-
ristu Daces Priedoliņas un Oskara 
Zahārova muzikālā pavadījumā 
nodziedāto kopdziesmu „Vēl ir 
laiks” tika atklāta Tomes biblio-
tēkas vadītājas Agitas Freibergas 
iecerētā literāri muzikālā pēcpus-
diena „Maza zīle dzīves kokā”.

Uzaicinātie Ogres novada 
Literātu apvienības „Sirdsdoma” 
dzejnieks un mākslinieks Ziedo-
nis Romāns ar savu kolēģi dzej-
nieci Ivetu Sarmuli .un pašmāju 
dzejniece Katrīna Rotgalve prie-
cēja klātesošos ar savu dzeju la-
sījumiem. „Dzejas pēcpusdienas” 
autore, Agita Freiberga, nolasīja 
savus dzejoļus „Dzeja” un „Mana 
Dzīve”. Dzeju lasījumi mijās ar 
Daces un Oskara skaistajiem mu-

zikālajiem priekšnesumiem. Pasā-
kumu sirsnīgi vadīja Tomes tautas 
nama vadītāja Sarmīte Pugača.

Pasākuma noslēgumā Sarmīte 
un Agita dzejniekiem un mūzi-
ķiem, kā pateicību par skaisto lite-
rāri mūzikālo noskaņu,  pasniedza 
Tomes biliotēkas un Tomes pagas-
ta pārvaldes sarūpētās rudens vel-
tes un ziedus. Arī  Ogres novada 
Literātu apvienības „Sirdsdoma” 
pārstāviji pateicās par uzaicināju-
mu un Ziedonis Romāns dāvināja 
paša zīmētās grafikas.

Literāri muzikālās pēcpusdie-
nas „Maza zīle dzīves kokā” dzeju 
un dziesmu, skaistā ģitāru pava-
dījumā,  radīto burvīgo noskaņu 
baudīja arī klausītāji no Ķeguma.

V.Kurmis,
 grāmatu draugu klubs „Doma”
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Ķeguma jaunieši apmeklē dzīvnieku
patversmi Ogrē

Septembra sākumā jauniešu foruma dalībniekiem radās ideja 
apmeklēt Ogres dzīvnieku patversmi „Ogres ķepas”, kura atrodas 
15 – 20 minūšu gājienā no Pārogres dzelzceļa stacijas. Uz patvers-
mi devāmies pēdējā šī gada siltajā dienā – 21. septembrī, kur mūs 
sagaidīja patversmes darbinieks, kas bija patīkami pārsteigts, ka 
esam ieradušies tik kuplā skaitā, lai izvestu pastaigā suņus.

Pastaigā devāmies ar 7 suņiem – gan lieliem, gan maziem. Su-
ņuki pa vienam tika izvesti no patversmes un tika nodoti pavadiņā 
kādam no jauniešiem. Katrs suns ar nepacietību gaidīja, kad va-
rēs doties pastaigā. Jau tajā mirklī mūsu visu sejās bija smaids un 
prieks, kas nepameta mūs visu atlikušo dienu. Kad visi suņi bija 
nodoti mums, varējām kopīgi doties pusotru stundu garā pastaigā 
pa mežu, kas atrodas tieši blakus patversmei. Kad devāmies ārā no 

patversmes teritorijas, suņi sāka skriet un mēs kopā ar tiem. Tajā 
mirklī radās sajūta, ka suņi ved pastaigā mūs, nevis mēs viņus. Bet 
jau pēc kāda laika daži suņi sāka izbaudīt mierīgāku pastaigu, ka-
mēr citi turpināja skriet pavadiņā pa meža takām un ceļiem. 

Lai gan laiks paskrēja nemanot, secinājām vienu – suņi bija 
izbaudījuši šo pastaigu, kamēr mēs bijām noguruši no tik enerģiska 
pasākuma. Bija prieks sagādāt šiem suņiem kaut maziņu prieciņu 
ar šo pastaigu un pašiem gūt pozitīvas emocijas. Lai izdarītu ko 
labu, bieži vien nav nepieciešams daudz. Un Tu pats gūsti prieku 
no tā, ka esi citam sagādājis prieku.

Inese Marcinkiana: Nekad nebūtu domājusi, ka pastaiga ar pat-
versmes sunīšiem var dot tik lielu prieku un pozitīvas emocijas! 
Tā bija sirsnīga, jautra un jauka pastaiga. Kopumā varētu teikt, ka 
tā nebija pastaiga, tas bija maratons cauri parkam, jo sunīši tik ļoti 
gribēja izskrieties, un tas nozīmēja, ka arī mēs visi skrējām. Gaidu 
atkal nākamo reizi, kad ar Ķeguma jauniešu forumu dosimies uz 
kādu patversmi, iespējams, ka uz to pašu, jo jau paspējām iedrau-
dzēties ar Ogres dzīvnieku patversmes iemītniekiem, kaut gan arī 
ceram, ka viņi atradīs labus saimniekus.

Sandijs Brīze: Palīdzot otram, cilvēks palīdz arī pats sev! Arī 
Tev ir iespēja izdarīt labu darbu, kas uzlabos tavu dienu un pašsa-
jūtu vismaz par 99%! 

Austra Granta: Ķeguma jaunieši tika izvesti pastaigā, jo plāno-
tā pastaiga pārvērtās par jautru skrējienu. Laba pieredze, kolektīva 
saliedēšana un labas emocijas redzot, ka suņi bija patiešām priecīgi 
par mūsu apciemojumu.

Kristīne Andža

Stūri un trīsstūri
Jogi Badžans ir teicis: „Kundalini joga ir stūru un 
trīsstūru zinātne“. Jebkuram leņķim kādā mēs turam 
savu ķermeni ir enerģētiska ietekme, jo muskuļi veic 
spiedienu uz noteiktām ķermeņa daļām. Piemēram, 
ja paceļam rokas 30 grādu leņķī, tās ietekmē nabas 
punktu, ja – 60 grādu leņķī, – sirdi un plaušas. Dažādi 
ķermeņa izliekumi un formas spēj atšķirīgā veidā 
sakopot dzīvības spēku.
Kundalini joga kā ķermeņa atgriezeniskā saite. 
Jogas praktizēšana vairo jūsu spēju apzināties ķermeni un tajā 
notiekošos iekšējos procesus.

No 20. novembra ceturtdienās plkst. 18:15 – 19:40

Deja mandalā
Tas ir ceļojums pie sevis, ar katru reizi ienirstot arvien dzi-

ļāk un dziļāk savās dzīlēs, iepazīstot un atklājot sevi arvien no 
jauna. Tā ir deja katrai sievietei, radīta sievietes dabai – plūstoša, 
mīloša, maiga. Dejas laikā un vēl vairākas dienas pēc tam, sie-
viete izjūt savu sievišķo smalkumu ar abām kājām stabili turo-
ties pie zemes, kamēr ķermeņa augšdaļa dejo ar debesu gaismas 
būtnēm. Taču vienlaikus – sieviete atrodas savā centrā, izjūt mu-
gurkaulu, tiešā un pārnestā nozīmē – apzinās, kas es esmu un ko 
šeit daru. Sieviete dejas laikā ap sevi zīmē enerģētiskus mandalas 
ziedus. Ņemsim palīgā arī nedaudz skaņu, caur to ievibrējot savu 
ķermeni un dvēseli.

Katrā sievietē pašā ir spēcīgs enerģijas avots, tikai ir jāzina, kā 
to atraisīt. Dejojot mandalu, mēs to darām, tādā veidā sevi enerģe-
tizējot bez kafijas un cukura palīdzības. Pie kam, šādi raisīta ener-
ģija ir plūstoša un rāma, bez agresijas. Mandalu deja ir dziedinošs 

process visam sievietes ķermenim un jo īpaši – dzimumorgāniem. 
Dejojot mandalu, līdzsvarojas hormonālais stāvoklis, līdz ar to uz-
labojas vispārējā pašsajūta un veselība, kā arī ķermenis elastīgāk 
atjaunojas un palēninās novecošanās procesi.

Sieviete, savienojoties ar savu būtību un izbaudot savu patieso 
esību, kļūst pārliecināta, nosvērta, emocināli stabila. Atjaunojoties 
vispārējai dzīvības enerģijai, aktivizējās arī koncentrēšanās spējas. 
Seviete labāk izjūt savu seksualitāti – kā ļoti tīru, smalku, rado-
šu un juteklisku. Tātad – dejot mandalu nozīmē strādāt ar iekšējo 
enerģiju.Tas ir smalks juvelierdarbs. Viss notiek ar 100% apziņas 
klātbūtni, nemitīgi ļaujoties sajūtām. Pat, ja sākotnēji šķiet, ka iek-
šā ir tukšums un posts, saudzīgi atraisot savu iegurni un ļaujoties 
sajūtām, arī enerģija pamazām atraisās un dzimst sevis pieņemša-
na un maiga mīlestība pret sevi. Un tālāk jau tā uzsāk savu plūdu-
mu arī pie tuvajiem, mīļajiem, tad – apkārtējiem...

Apziņas stāvokļi un ķermenis pamazām transformējas. Sievie-
te izdejo savu pieredzi no dzimšanas līdz šim brīdim bez sevis un 
citu vērtēšanas.

 Mandalu deja ir sievietes pārtapšana Sievietē, sievišķā vīrišķā 
balans pieņemšana.

NoDArBīBAS SākSIm
20. novembrī  ceturtdienās plkst. 19:45 – 21:45.

Ķeguma dienas centrā 2. stāvā. Pasniedzēja Sanita 
Lablaika. Sīkāka informācija, pieteiksanās zvanot, gan 

uz jogu, gan Dejām. t. 26786131        
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Projekts „Skaistumam
un labsajūtai”

Piedaloties „Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu kon-
kursā”, ko izsludināja Ķeguma novada dome, biedrība „JADARA” 
pieteica projektu „Skaistumam un labsajūtai”. Projekta realizācijai 
tika piešķirti 200 EUR. Pilns pieprasītais finansējums netika pie-
šķirts, līdz ar to nodarbībām būs dalības maksa 7.50 euro – par 
vienu nodarbību. Vienā dienā notiks uzreiz divas nodarbības, tātad 
samaksa – 15 euro. Starp nodarbībām – kafijas pauze.

Nodarbības vadīs no Rīgas uzņēmuma „Stila studija” vadītāja 
Ligita Prodniece.

Nodarbību piedāvājums: 
1. – 2. nodarbība – 27. septembris: mana krāsu sezona, krāsu 

kombinēšanas pamatprincipi, praktiska darbošanās ar krāsu parau-
giem un paletēm;

3. – 4. nodarbība – 19.oktobris: figūras tipa noteikšana, apģērba 
līnijas, garderobes revīzija, praktiska darbošanās ar līdzpaņemta-
jiem apģērbiem;

5. – 6. nodarbība – 8. novembrī: ādas kopšanas pamatprincipi, 
praktiska darbošanās, dekoratīvā kosmētikas uzklāšana, līdzpa-
ņemtā kosmētikas maciņa revīzija;

7. – 8. nodarbība – 18. novembrī: biznesa un prezentatīvu pa-
sākumu etiķete, ātra imidža pārveidošana ar aksesuāriem atbilstoši 
„dress code”, apliecību izsniegšana katra nodarbība 3 – 4 h.

Biedrība „JADARA” T. 29424612

Realizēti Ķeguma novada
NVO atbalsta projekti

Biedrība „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes” 2014.gadā Ķegu-
ma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda piešķirtā līdzfinan-
sējuma ietvaros realizējusi divus projektus. Lai veicinātu sadarbību, 
popularizētu savu organizāciju un novadu, kā arī valsti kopumā, izga-
tavoti jauni biedrības „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes” bukleti 
ar aktuālu informāciju latviešu un angļu valodā. Tajā ievietots bied-
rības logo, atspoguļoti biedrības mērķi un darbības virzieni, pēdējos 
gados īstenotie nozīmīgākie projekti, kontaktinformācija. Lekciju 
cikla „Zinības garam, dvēselei un miesai” ietvaros noorganizētas 3 
lekcijas – „Vārda spēks”, „Savvaļas aptieka”, „Pirts rituāli”. Lekcijas 
vadīja pieredzes bagāta lektore – ventiņu stāstniece un zāļu sieva Līga 
Reitere. Dalībnieki guva dziļāku izpratni par tautasdziesmu un stipro 
vārdu spēku, ieguva zināšanas par ārstniecības augiem, to atpazīšanu, 
vākšanu, uzglabāšanu, pielietošanu tautas medicīnā, par zāļu tējām, 
indīgiem augiem. Tika virtuāli apgūtas jaunas prasmes pirts rituālā, 
uzzinot par tādām lietām, kā zāļu lāviņa, ziedu slotas, ziedu skrubis, 
krustotais pēriens u.c.

Lektore spēja klātesošos aizraut un iedvesmot kaut ko, mainīt savā 
dzīvē uz labu un izprast, ka tikai veselā miesā mājo vesels gars.

Liāna Čodore,
Sieviešu klubs „Ķeguma saulespuķes” valdes locekle 

Realizēts projekts „„SK Birzgale” 
futbola komandas formas”

Ķeguma novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu finan-
sēšanas konkursa ietvaros ir realizēts projekts „SK Birzgale” futbola 
komandas formas”. Projekta mērķis bija veicināt Birzgales jauniešu 
saturīga, sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšanu un piekop-
šanu nodarbojoties ar futbola spēli. Projekta īstenotājs – Jānis Siliņš. 
Projekta ietvaros tika iegādātas 12 futbola formas un 2 vārtsargu for-
mas. Projekta kopējās izmaksas bija 642,68 EUR. Futbola formas 
tika iegādātas Ogres novada āra futbola čempionāta sākumā, kura 
ietvaros jauniegādātas formas tika izmantotas vienota komandas tēla 
veidošanai. 
Tā kā projekta mērķgrupa ir „SK Birzgale” futbola komanda, kuras 
sastāvā spēlē Birzgales jaunieši, iegādātās formas būs noderīgas gan 
āra futbola spēlē, gan arī 2014./2015.gada Ogres atklātajā telpu fut-
bola čempionātā. Jānis Siliņš,

 komandas kapteinis

Skeitparks Ķegumā
Ķeguma skeitparks izveidots 2013. gadā un kopīgiem spēkiem to 

apsaimnieko biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre –Ķe-
gums“, Ķeguma novada pašvaldība un Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskola. 

Aktīvākie skeitbordisti Ķegumā – Leons Ābele, Reinis Švagris un 
Artis Uršuļskis atzīst, ka Ķeguma skeitparks jauniešu vidū kļūst arvien 
populārāks.  

Šovasar braukšana skeitparkā ritēja pilnā sparā, vidēji dienā brauca 
12 braucēji vecumā no 12 līdz 20 gadiem. Visbiežāk tiek braukts ar 
dēli, otrais populārākais ir skūteris un trešajā vietā ir braukšana ar rite-
ņiem. Pagaidām šos ekstrēmos sporta veidus Ķegumā iecienījuši tikai 
puiši, meitenēm vairāk patīk skatīties.

Ķeguma skeitparku iecienījuši arī braucēji no Ogres, Rīgas, Jūr-
malas, Ikšķiles, Kokneses un citām pilsētām. Par to ķegumiešiem liels 
prieks, jo var izbaudīt citu skeitbordistu sniegumu un padalīties ar savu 
pieredzi.

Šī vasara bija izdevusies! Neskatoties un to, ka skeitparkā nebija 
lielu pasākumu, kustības dinamikas netrūka! Nākamsezon Ķeguma 
skeitbordisti ir apņēmības pilni vairāk darboties pie skeitparka popula-
rizēšanas, rīkojot sacensības un piesaistot vairāk jaunos braucējus. 

Ikdienā par kārtību skeitparkā rūpējas paši braucēji un ir apbēdi-
nāti, ka šad un tad kāds ļaundaris ir samētājis papīrus un saulespuķu 
sēkliņas, jo tas ir ne vien neestētiski, bet arī bīstami skeitparka izman-
totājiem. 

Skeitparka konstrukcijas divas braukšanas sezonas un vienu ziemu 
ir pārlaidušas godam – nekas nav saplīsis vai „pazudis“. Droši vien tajā 
lielu lomu spēlē atrašanās vieta – iežogota teritorija Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolas tuvumā.

Ķeguma skeitbordisti vēlas iedrošināt arī citus pamēģināt šos spor-
ta veidus, jo tas ne tikai popularizē skeitparku izmantošanu, fiziski aktī-
vu dzīves veidu, bet arī sadarbību, draudzību un dzīvesprieku jauniešu 
vidū. Nākošajā sezonā Ķeguma skeitbordisti priecāsies pulcēt visus 
jaunos un vecos braucējus!

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums”
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Realizēts biedrības „Birzgales Attīstības Centrs” otrais LEADER 
projekts „Birzgales jauniešu centra attīstība”

Š.g. 11. oktobrī biedrība „Birzgales Attīstības Centrs” ar pie-
sātinātu dienas programmu atklāja savu otro īstenoto LEADER 
projektu. Plks.12:00 jaunieši sakopa vidi ap centru (grāba lapas, 
izveidoja taciņu līdz jauniešu centram), plkst.16:00 Birzgales pa-
matskolas jauniešiem tika organizēts pasākums ar oficiālo daļu, 
kurā jaunieši tika informēti par projekta īstenošanu un citām ak-
tualitātēm. Pēc oficiālās daļas sekoja neformālā vakara daļa, kuras 
laikā jauniešiem tika organizētas dažādas galda spēļu sacensības. 
Īpašs prieks bija redzēt daudz jaunu seju, kuri vēlas iesaistīties 
jauniešu centra aktivitātēs. Plkst.22:00 projekta prezentācija tika 
sniegta vakara īpašajiem viesiem – Ķeguma jauniešu foruma dalīb-
niekiem. Šī bija pirmā reize, kad Birzgales jauniešu centrā viesojās 
jaunieši, lai iepazītos ar mūsu sasniegumiem un paveikto centra 
izveidē. Vakars izvērtās ļoti pozitīvs, jo tika veicināta savstarpējā 
pieredzes apmaiņa, kā arī apspriestas dažādas sadarbības iespējas 
kopīgu aktivitāšu organizēšanai.

Projekta vēsture. 2013. gada janvārī biedrība noorganizēja di-
vus jauniešu forumus, kuru laikā tika ģenerētas idejas par to, ko 
jaunieši vēlētos pilnveidot un ar ko nodarboties jaunizveidotajā 
centrā. Pamatojoties uz šo forumu rezultātiem un vairākiem no-
organizētajiem tematiskajiem pasākumiem, tika nolemts sagatavot 
otro LEADER projektu, iegādājoties dažādus pamatlīdzekļus, kas 
veicinātu jauniešu centra sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un 
biedrības darbības attīstību ilgtermiņā. Projekta ietvaros tika iegā-
dāts biljarda galds ar aprīkojumu, tika izveidota spoguļsiena dažā-
du deju nodarbību organizēšanai, iegādāts televizors dažādu kultū-
ras, sporta un izklaides pasākumu organizēšanai (karaoke, sporta 
pārraižu vakari u.c.), iegādāti LED gaismas prožektori pasākumu 
apgaismošanai, āra nojume, kas jau tika izmantota 9.augusta Birz-
gales pagasta svētkos dažādu aktivitāšu organizēšanai jauniešiem. 
Projekta ietvaros tika iegādāts arī portatīvais dators un projektors 
(biedrības tehniskās darības nodrošināšanai, dažādu pasākumu or-

ganizēšanai) un elektriskā ģitāra ar kombi (muzikālu vakaru orga-
nizēšanai).

Ļoti ceram, ka realizētais projekts dažādos gan centra darbību, 
gan arī jauniešu rīkotos publiskos pasākumus, kā arī piesaistīs jau-
nus biedrus un centra apmeklētājus. Galvenais, ka jaunieši paši ir 
šo ideju autori un, pateicoties šīm idejām, Birzgales jauniešu centrs 
ir kļuvis pievilcīgāks apmeklētājiem.

Liels paldies projektā iesaistītajām pusēm: biedrībai „Zied 
zeme” par iespēju piesaistīt finansējumu, Ķeguma novada domei 
par sniegto atbalstu līdzfinansējuma veidā, Lauku atbalsta dienes-
tam par atsaucību un veiksmīgo sadarbību, Kārlim Okmanim par 
privāto ziedojumu projekta īstenošanai, kā arī jauniešu centra aktī-
vākajiem biedriem projekta ieviešanas procesā.

Jānis Siliņš

Projekts „Bērnu rotaļu stūrītis”
Birzgales kultūras dzīve pēdējos 

gados ir strauji pieaugusi, par ko lieci-
na daudzo pašdarbības kolektīvu aktīvā 
darbība. Lai piesaistītu vairāk cilvēkus 
pašdarbībai, bieži vien dzirdējām atru-
nas, ka nav kur atstāt bērnus. Tā bija ie-
rosme bērnu rotaļu stūrīša izveidei tautas 
namā, kas būtu problēmas atrisinājums, 
jo mēģinājumu, semināru, lekciju laikā 
bērni varētu rotaļāties un tiktu pieskatī-
ti, bet vecāki varētu izglītoties un iegūt 
zināšanas. 

Piedaloties Ķeguma novada „Iedzī-
votāju iniciatīvas veicināšanas projektu” 
konkursā, mūsu ierosmei tika piešķirti 
365.90 EUR. Par piešķirtajiem  līdzek-
ļiem iegādājāmies rotaļlietas, galda spēles, sēžammaisus, paklāju 
un daudzfunkcionālo bērnu tāfeli. Līdz ar to Birzgales tautas namā 
ir izveidots mazs, mājīgs rotaļu stūrītis, kur bērni var pavadīt laiku, 
kamēr vecāki piedalās pašdarbībā. 

Nāciet, piedalieties pašdarbībā un ņemiet līdzi savus mazuļus, 
jo jaunais „Bērnu rotaļu stūrītis” gaida viņus ciemos!

Iveta Freimane
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„Ķeguma novada ziņas” tiekas ar 
motosportistu, ķegumieti reini bicānu
Ķegumā ir daudz jauniešu, kas izvēlējušies kādu sporta veidu, kuru 
saukt par savējo. Reinim Bicānam tas ir motosports. 

Reini, pastāsti, kas esi bez ķiveres galvā? 
Hm...Es?! Jautrs, asprātīgs puisis. Man ir 

12 gadi, cenšos labi mācīties.
Kad saprati, ka tavs sporta veids būs tieši 
motosports?

Vispār es tā īsti neatceros, kā tas sākās. Ģi-
menes albumā ir pirmās bildes, tomēr par pašu 
sākumu zinu to, ko stāsta mamma, opis un 
tētis – kā ziemā mani uzsēdināja uz kvadriņa 
un paši uz maiņām skrēja pakaļ. Tad pēc īsas 
pavizināšanās es opim licis uztaisīt to ātrāku.
Cik tev tad bija gadu?

3 gadi, jo jau 3,5 gados piedalījos pirmajās 
sacensībās un tad arī viss sākās pa īstam.
Kas Tev visvairāk patīk šajā sporta veidā?

Azarts un tas, ka viss ir ātri jāizlemj. Aiz-
rauj viss process gan pirms, gan pēc braukša-
nas. 
Kā tiec galā ar uztraukumu pirms starta? 

Koncentrējos domām par startu, arī par 
kādu vietu, kurā nejūtos drošs. Man palīdz, ja 
varu pabūt viens pirms brauciena.
Kāpēc izvēlējies tieši kvadra motociklu?

Nezinu, kad biju mazāks laikam kvadra 
man bija stabilāks un pašam ļoti patika. Ar solo 
arī esmu braucis, bet tas nav tik forši! 
Vai pa šo laiku neko citu neesi gribējis 
mainīt?

Noteikti nē, katru sezonu ir mērķis būt vēl 
ātrākam un labākam. 
Kā notiek sagatavošanās, lai būtu visāt-
rākais?

Nu pirmais ir mocis, šogad it sevišķi, jo 
ar tehniku gājis ir grūti. Un tad treniņi – iz-
braukt trasi, iemācīties to un reizēm pārvarēt               
arī bailes. 
Cik bieži tavuprāt ir jātrenējas, lai sa-
sniegtu labus rezultātus?

Labs rezultāts ir arī reizēs, ja esi finišējis. 

Bet tā, katru dienu ir jākustas. Ja ne ar moci, 
tad savādāk – braucot ar riteni, peldot, skrienot.
Vai tev arī ir treneris?

Jā, daudzi! Mani treneri ir visa mana ģime-
ne! Opis ar mammu arī paši ir braukuši sacen-
sībās. Vēl Agris daudz pastāsta, kā labāk lekt, 
kā līkumā braukt. Tētis arī pēc  brauciena  pa-
saka, kā no malas viss izskatās. Tagad es gaidu, 
kad brālītis paaugsies, un tad es varēšu būt viņa 
treneris!
Ko papildus vēl dari?

Spēlēju florbolu, volejbolu, futbolu, reizēm 
braucam uz baseinu un ziemā katru dienu spē-
lēju hokeju.
Kas ir tavi lielākie fani?

Noteikti ģimene, protams, vislielākais 
mans fans ir brālītis.
Vai tev pašam ir kāds favorīts?

Man patīk Roberts un Augusts Justi. Kad 
tikko biju sācis braukt, viņi pirms starta pienā-
ca un pateica tādus vārdus, kas man līdz šodie-
nai ir svarīgi un tos atceros. Viņiem sanāk mani 
uzmundrināt.
Pa šiem gadiem tev noteikti ir arī kāda 
mīļākā trase?

Jā, man patīk Ķegumā, jo trase ir augstā 
līmenī, ja vēl ir nolīdzināta, tad vispār super! 

lielā rudens labdarības izsole 2014
2014. gada 27. septembra sestdienā Ķeguma tautas namā norisinājās 
jau par tradīciju kļuvusī biedrības Starptautiskais Soroptimistu klubs 
„Ogre – Ķegums” organizētā Lielā rudens labdarības izsole.

Izsoles apmeklētāji tika aicināti ziedot 
labdarībai – pārdošanai izsolē mantas, ku-
ras pašiem nav nepieciešamas, lai no izsolē 
iegūtiem līdzekļiem palīdzētu kāda projek-
ta vai ieceres realizācijai Ķeguma novadā. 
Kādai? Tas jau bija pašu izsoles apmeklē-
tāju ziņā.

Pasākumu apmeklēja līdz šim vēl nepie-
redzēts apmeklētāju skaits un tika saziedota 
līdz šim vēl nepieredzēta naudas summa, 
proti, 316 EUR. Un nav jau brīnums! Iz-
solei tika ziedots –trauki, audumi, somas, 
interjera priekšmeti, skaistumkopšanas pie-
derumi, sadzīviski noderīgas lietas, ritenis, 
galda spēles, ievārījumi, dārza veltes un vēl 
daudz kas cits. Latvijas futbola federāci-
ja izsolei bija ziedojusi fanu atribūtiku un 
oficiālo Pasaules čempionāta futbolā 2014, 
kas norisinājās šajā vasarā Brazīlijā, adidas 
futbola bumbu BRAZUKA, kuru rotāja šīs 
sezonas Latvijas futbola izlases spēlētā-
ju autogrāfi. Un tas vēl nav viss! Papildus 
izsolei apmeklētājiem bija unikāla iespēja 
piedalīties loterijā, kur, iegādājoties loteri-
jas biļeti par 1 EUR, varēja tikt pie divām 

divu dienu ieejas biļetēm Nāciju kausā 
motokrosā 2014, kas norisinājās Ķegumā, 
„Zelta Zirgs” trasē 27. un 28. septembrī, 
kuru izsolei bija ziedojis Baltijas Kausa 
Fonds. Laimīgās loterijas biļetes ieguvēju 
Māri no Lielvārdes varat aplūkot attēlā.

Tika pārspēti augstākās nosolītās sum-
mas rekordi, turklāt viens aiz otra. Katrs, 
kurš apmeklēja izsoli, varēja gūt ne tikai 
prieku un gandarījumu par kopā paveikto, 
bet arī atrast sev kādu noderīgu mantu vai 
lietu, cienāties ar uzkodām un kopā jautri 
pavadīt laiku. 

Izsoles izskaņā, balsojot par divām ini-
ciatīvām, kur novirzīt izsoles laikā saziedo-
tos naudas līdzekļus, ar pārliecinošu klāt-
esošo balsu vairākumu tika nolemts izsolē 
iegūto naudiņu ziedot Ķeguma jauniešu ko-
rim tērpu un aksesuāru iegādei. Pateicībā 
par dāsno ziedojumu izsole noslēdzās ar 
Ķeguma jauniešu kora dziedājumu!

Soroptimistu kluba „Ogre – Ķegums” 
biedres ir gandarītas par notikušo izsoli un 
tās rezultātiem, izsakot pateicību izsoles va-
dītājam Bruno Āriņam, kurš ikdienā ir diž-
kareivis un vairāku misiju Afganistānā da-
lībnieks un viņa asistentei                 Diānai Arājai par 
atraktīvo izsoles vadīšanu, Ķeguma tautas 
nama meitenēm par palīdzību organizēšanā 
un pasākuma telpu nodrošināšanā, Ķeguma 
novada domei un personīgi Raivim Ūzu-
lam, Latvijas Futbola federācijai, Latvijas 
Motokrosa saimniekiem par izsoles un lote-
rijas vērtīgo balvu ziedošanu! Paldies jums, 
kopā mēs varam!

Uz tikšanos jau pavasarī, kad tiks
organizēta Lielā pavasara izsole!
Biedrība Starptautiskais Soroptimistu 

klubs “Ogre – Ķegums”



Jaunas idejas skolēnu attīstībai un pašiem
Rudens. Cik krāšņs ir oktobris Latvijā! Čaukstošais lapu pa-

klājs aicināt aicina doties skatīt tā skaistumu. Arī skolotāji izman-
toja šo burvīgo laiku, lai dotos ne tikai interesantā  Skolotāju die-
nai veltītā ekskursijā uz Tartu un pabūtu mūsu censoņu Krišjāņa 
Valdemāra un Ausekļa studiju vietā, bet  arī apmeklētu  AHAA  
Zinātnes centru, kurā ir iespēja daudzas lietas gan izmēģināt,  gan 
pašam tās sajust. Centra  trīs stāvos  izveidoti  50 interaktīvi ob-
jekti: milzīga enerģijas mašīna jeb Ņūtona ābece, paceļams krēsls, 
kas triecas zemeslodes iekšienē, brauciens ar divriteni pa virvi, var 
iepazīt ūdens pasaules radījumu krāšņo dzīvi. Cik krāšņi ir koraļ-
ļi! Varēja izjust, kā jūtas cilvēks miglā vai kuģī, kurš sasvēries uz 
vienu pusi, piedalīties atraktīvā mācību stundā „Gaiss”. AHHAA 
centrs  ir atraktīva mācību vide ne tikai skolēniem, bet jebkuram!

Edīte Dārzniece, 
sākumskolas skolotāja AHAA eksponāti direktora V.Samohina  tvērienā
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Tad vēl Stelpē ir labi un Viļakā, lai gan man ne-
vienu gadu nav tajās veicies. Šogad piedzīvoju 
kritienu, pēc kura nācās braukt arī uz slimnīcu 
un izlaist vēl daudzas citas svarīgas sacensības.
Kas notiek, ja kaut kas trasē atgadās?

Viss atkarīgs no tā, kas tieši ir noticis. Visur 
ir tiesneši, kas ziņo ar dzelteno karogu. Paras-
ti līdzjutēji gaida savu braucēju un tad arī viņi 
ziņo. Mamma agrāk skrēja līdzi, es pat domā-
ju, ka atrodos vienā un tajā pašā vietā, jo visur 
viņa bija priekšā. Bet tagad, kad sabrauc visi, 
līdzjutēji viņi sadalās kurš, kurā vietā stāvēs.
Kādi līdz šim ir tavi augstākie sasniegumi?

2010. gadā beidzot izcīnīju Latvijas Čem-
piona titulu, pārējos gados esmu finišējis kā vi-

cečempions. Tas tāpēc, ka ar tehniku ne vien-
mēr paveicās. Šogad diemžēl trijniekā netiku, 
bēdīgi.

Esi piedalījies tikai Latvijas Čempionātā?
Nē, ir bijis arī Latvijas kauss, tad Baltijas 

čempionāts un dažādas mazākas sacensības.
Kādi ir tavi nākotnes plāni?

Viss atkarīgs no tā, cik ilgi tētis šo visu va-
rēs atļauties. Jo ar katru gadu viss paliek dār-
gāk. Ome jau otru gadu lūdzās, lai daru ko citu. 
Viņa baidās skatīties manus braucienus. Gribu 
braukt vismaz vēl trīs gadus līdz 200cc klasei. 
Un šogad, ja viss izdosies un būs piemērota 
ziema, braukšu skijoringā. 

Paldies Reini par interesanto ieskatu 
motosportā. Vēlam veiksmi tev un izturību 
taviem līdzjutējiem! 

Ķeguma pensionāri Rēzeknē
2014. gada 18. septembrī devāmies ekskursijā austrumu virzienā 

ar gala mērķi – Rēzekne. Skaista saulaina diena, skaists ceļš  un eru-
dītā gide Līga Dziedātāja – labi priekšnosacījumi labai ekskursijai.

Gides stāstījumā iepazinām tās vietas, kurām braucām cauri – 
Skrīverus, Koknesi, Pļaviņas – un iezīmējām jau nākošās vasaras 
maršrutus. 

Kā pirmais apskates objekts bija Kristus Karaļa kalns Aglonā, 
kuru sāka veidot 2006. gadā. To izveidojusi Stupānu ģimene savā 
īpašumā mitrā, paugurainā apvidū. Tagad augstākā uzkalnā slejas 
skaista baznīciņa un apkārt plešas daudzi pauguri ar koka skulptū-
rām un dīķi ar tiltiņiem un ūdensrozēm. Koka skulptūru autors ir 
Ēriks Delpers, kurš arī veidojis skulptūras Lielvārdes pils parkā. Pa-
visam ir uzstādītas 230 skulptūras par dažādām tēmām, gan garīgām, 
gan laicīgām. Visa parka dizainu veidojusi un dabā iekārtojusi Anita 
Kazāka no kokaudzētavas „Baltezers”, gadu gaitā dāvinot simtiem 
krūmu un puķu stādus.  Šis ir objekts, uz kuru var braukt atkārtoti, jo 
visu laiku notiek parka paplašināšanas darbi.

Tālāk braucām uz Rēzekni. Kā pirmo apskatījām Sv. Jēzus sirds 
baznīcu. Lielā, staltā sarkano ķieģeļu baznīca celta no 1888. līdz 
1900. gadam. Baznīcā ir pieci lieli altāri un trīs pārnēsājamie altāri. 
Centrālais altāris iesvētīts 1914. gadā. Pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes 
laikā Latvijā, šai baznīcai piešķīra katedrāles nosaukumu ar bīskapa 
krēslu tajā. Rēzekne ir samērā augstu virs jūras līmeņa un pie baznī-
cas ārdurvīm sienā ir ģeodēziskā atzīme – 237 m.

Pēc tam devāmies uz Rēzeknes jauno Austrumlatvijas koncert-
zāli jeb saīsināti nosauktu par „Gors”, jeb „Gars”, ar ko būtu do-
māts pacilājošs dvēseles stāvoklis. Ēka tiešām neiedomājami liela, 
ar vairākām zālēm un daudz tehniskām palīgtelpām. Šeit mums bija 

tikšanās ar Rēzeknes novada pensionāru biedrības vadītāju Antoņi-
nu Ružāni. Ar „Gors” Rēzekne, Latgale un visa Latvija ir ieguvusi 
jaunu, modernu koncertzāli.  Lai pilnībā izjustu „Gora” iespaidu, tā 
jāredz pašam. Tālāk pilsētas apskati turpinājām, uzkāpjot Rēzeknes 
pilskalnā un apskatot dīvainās ēkas „Zeimuļš”. 

Veicot goda apli ap 1992. gadā atjaunoto pieminekli Latgales 
Māra, atvadījāmies no viesmīlīgās Rēzeknes un uzņēmām ceļu mā-
jup.  Skaists nobeigums mūsu garajai ekskursijai bija pie Teiču pur-
va. Drosmīgākie uzkāpa jaunuzbūtētā skatu tornī līdz pašai augšai, 
un skats tiešām bija varen plašs uz visām debess pusēm. 

Liels paldies par skaisto ekskursiju autobusa šoferim, gidei un 
Dagnijai Berķei!

Ilga Andrejeva

Uz koncertzāles „Gors” balkona



Atklāta vēstule ikvienam Ķeguma 
iestāžu darbiniekam un iedzīvotājam!

Cienījamie Ķeguma ļaudis!

Mēs, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome, 
vēršamies pie  Jums aicinājumā sadarboties un 11. novembrī  plkst. 
17:00 vienoties kopīgā patriotiskajā akcijā „Iedegsim sauli Ķegumā”.

Jau pagājušajā rudenī mēs paši saviem spēkiem aizdedzām sveces 
līdz pat pilsētas parkam visas Skolas ielas garumā, tādējādi iezīmējot 
ceļu uz izgaismoto Latviju. Sveču iedegšanā piedalījās gan skolēni, gan 
vecāki, gan skolotāji, pievienojās arī minētās ielas iedzīvotāji. Izgais-
motā iela tika fotografēta, filmēta, parādījās plašsaziņas līdzekļos, pa 
to pastaigājās ģimenes ar bērniem. Ja mūs atbalstīsiet, kopā  iespē-
jams  padarīt gaišu visu Ķegumu, izveidojot loku apļa formā. No kos-
mosa izgaismotais ceļš izskatītos kā saule, kas apgaismo un sasilda visu 
mūsu pilsētu. Šī akcija spētu padarīt ikvienam savu pilsētu tuvāku un 
mīļāku, vairotu mūsu nacionālo pašapziņu, kā arī vienotu iestādes un 
iedzīvotājus pozitīvā sadarbībā valstiskuma labā.

Aicinām šo vēstuli apspriest darba kolektīvos, nevalstis-
kajās organizācijās un grupās, atsaukties un iezīmēt savu 

vietu  Saules ceļā! (Skatīt afišu!)
ĶKV Skolēnu padome

Latvija lepojas...
Tuvojas novembris – mūsu valsts svētku mēnesis (Lācplēša 

diena, Latvijas dzimšanas diena).  Par godu savai  zemei un tautai 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas audzēkņi Projektu nedēļas 
ietvaros uzsākuši projektu „Latvija lepojas...”.  Arī mēs, 3.a kla-
ses skolēni, sākām ar aktīvu līdzdalību tajā. Pats pirmais darbs, ko 
veicām, bija apraksts ar tādu pašu nosaukumu. Nevar nepadalīties 
domās ar novada ļaudīm par to, cik patiesi un skaisti mūsu bērni 
redz un dzird savu Dzimteni, par ko viņi pateicas Latvijai, kādu 
viņi redz tajā savu nākotni. Lūk, viņu domas!

romualds Skrindževskis: „Mana Latvija ir zeme, kurā es pie-
dzimu un dzīvoju. Es ceru, ka tajā cilvēki būs laimīgi, jo domāju, 
ka cilvēks var būt īsti laimīgs tikai savā dzimtenē. Es lepojos, ka 
dzīvoju Latvijā!”.  

 Aiva Enija Erneste: „Es priecājos, ka Latvijai ir pašai sava 
himna un karogs, kas izskatās kā pasakā!”

 Emīls Saulītis: „Es dzīvoju uz vectēva zemes, ko viņam pie-
šķīra par brīvības cīņām kā Lāčplēša ordeņa kavalierim. Latvija ir 
sena, ar daudzām pilīm un pilsdrupām, ar skaistu dabu. Es neesmu 
daudzkur bijis, bet domāju, ka tik labi kā mājās nav nekur!”

rūta janovska: „Latvija lepojas ar labiem cilvēkiem.  Daudzi 
labprāt palīdz pamestiem dzīvniekiem. Viņi dodas uz dzīvnieku 
patversmi, izved dzīvniekus pastaigā, pabaro, sakopj. Ļaudis šim 
nolūkam ziedo pat naudu.” Jā, patiešām, arī ar to Latvija lepojas!

Aleksis reinis: „Latviešu tauta var lepoties ar senām tradīci-
jām, zīmēm,  rakstiem, tautasdziesmām, ticējumiem. Latviešu tau-
tas tērpi katrā novadā ir dažādi. Tie atšķiras ar formu, rakstiņu, kā 
arī ar krāsu salikumu. Man par tautas tērpiem pastāstīja mamma, 
un es tos redzēju mūsu skolā dažādos koncertos.” Izlasot šīs rindas, 
gribas teikt lielu paldies visiem klases vecākiem, ka jūs rosināt bēr-
nus saskatīt mūsu tautas patiesās vērtības!

 kristīne kolanga: „Es lepojos ar to, ka Latviju vada prezi-
dents Andris Bērziņš. Es lepojos ar Latviju tāpēc, ka mums ir skais-
ti Dziesmu un Deju svētki un par tiem zina visā pasaulē. Es lepojos 
ar Latviju tāpēc, ka mūsu zemē aug rudzu maize, kas cilvēkiem 
dod spēku. Es lepojos ar Latviju tāpēc, ka mēs dzīvojam pie skais-
tās Baltijas jūras un ka mums ir dzintars.”

gustavs krišs grandāns: „Latvija lepojas, ka ir neatkarīga 

un tik skaista valsts. Latvija lepojas ar mūsu brīvības cīnītājiem. 
Latvijā ir tik daudzi gudri un labi cilvēki: mākslinieki, zinātnieki, 
sportisti un vienkārši darba darītāji. Latvija lepojas ar Ventas rum-
bu un Gaiziņkalnu, ar to, ka ir sakopta!”

kaspars Voskāns: „Mana Latvija nav liela, bet tā ir mana 
dzimtene, un es ar viņu lepojos!  Mūsu  prezidentu sauc Andris 
Bērziņš. Mūsu tauta ir dziedātāju un dejotāju tauta. Dziesmu svētki 
ir paši lielākie svētki Latvijā. Arī Jāņi mums ir svarīgi. Es lepojos 
ar savu Latviju!” Nu, vai nav skaisti?

justīne Aldersone: „Latvija lepojas ar skolām un bērniem, ar 
tās cilvēkiem. Tā lepojas ar sakopto dabu, svētku tradīcijām, savu 
Brīvības pieminekli un hokeja komandu „Dinamo Rīga”; ar mūsu 
stipro rupjmaizi un garšīgajiem speķa pīrāgiem, ar stiprajām ģi-
menēm. Latvija lepojas ar mani pašu, jo esmu latviete un dzīvoju 
savā Latvijā!” 

kitija Paula grižibovska: „Latvija lepojas ar saviem latviešu 
ornamentiem un Lielvārdes jostu, kura ir viens no mūsu novada 
simboliem.” 

Indra Leumane apgalvo, ka viņai „liekas, ka Latvija ir pati 
skaistākā valsts pasaulē”.

Ieva Aizstrauta apgalvo, ka mums jālepojas ar to, „ka tik dau-
dzi Latvijas iedzīvotāji  lūdz Dieviņu un vispār tic labajam”. 

krista koreškova stāsta, ka „Latvijā ir skaisti cilvēki. Mīļi, 
labi, sirsnīgi. Man patīk dzīvot Latvijā, es gribu vienmēr dzīvot 
kopā ar ģimeni. Latvijā ir skaista daba, un skaistu to iekrāso puķes, 
taureņi, dažādi kukaiņi,  putni, koki.”

Armands Vīksniņš: „Latvija var lepoties ar dabu. Mums ir 
četri gadalaiki. Vasara.  Rudens.  Ziema.  Pavasaris. Citās zemēs tā 
gadalaiki nemainās.” 

Visus darbus nav iespējams pieminēt. Katrā ir kaut kas pateikts. 
Sirsnīgs, jauks, saskatīts un izjusts. Un to, ko jūt, neaizmirst. Un 
vai tas nav brīnums, ko katrs bērns saredzējis savā sirsniņā? Ieklau-
sīsimies mūsu bērnu domās un iedegsimies par Latviju arī paši!  
Mēs visi lepojamiesi ar Tevi, LATVIJA!  

Anita Brinka, 
3.a klases audzinātāja
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Ciemos pie
sirmajiem vecīšiem

1. oktobrī mūsu zemē tiek at-
zīmēta Starptautiskā veco ļaužu 
diena. Tas ir brīdis, kad pateikt 
paldies visiem vecajiem ļaudīm 
par viņu bagāto mūžu, darbu un 
jaunajiem atstātajiem padomiem. 
Īpaši šāds paldies svarīgs ir tiem, 
kuri ir palikuši vieni un mūža no-
gali aizvada Sociālajā mājā. Tieši 
viņiem gribas, lai kāds uzklausa 
un samīļo. To saprotot, mēs, Ķe-
guma komercnovirziena vidus-
skolas muzikālie 6. klases skolē-
ni, nolēmām viņiem sarīkot mazu 
svētku pārsteigumu.

Un tā – trešdienas pusdienlai-

kā devāmies ceļā uz veco Remba-
tes skolu. Vecīši jau mūs gaidīja, 
jo atcerējās mūsu sveicienu kopš 
pagājušā gada. Līdzi vedām gar-
du kliņģeri, bet muzicēja klases 
skolēni Anfisa Aleksejeva, Laura 
Cakule, Jūlija Miķelsone un Niks 
Nazarovs. Protams, ka mums 
nekas neizdotos bez mūsu mīļās 
klases audzinātājas un mūzikas 
skolotājas Marijas Sprukules.

Mums ļoti patika iepriecināt 
šos cilvēkus, un mēs to noteikti 
darīsim vēl un vēl.

Anfisa Aleksejeva, 
6. klases skolniece    

Top skolēnu uzņēmumi
Skolēnu mācību uzņēmums ir viena no uzņēmējdarbības mā-

cību metodēm, kuru mācību darbā pielieto vairāk nekā simts JA 
– YE Latvija dalībskolu.

Skolēni, kuri veido mācību uzņēmumu, formulē savu biznesa 
ideju, izstrādā biznesa plānu, sadala darba pienākumus, attīsta pro-
dukta vai pakalpojuma ražošanas procesu, izvērš mārketinga ak-
tivitātes, izvērtē riskus un realizē savu produktu vai pakalpojumu 
skolas pasākumos, kā arī JA – YE Latvija organizētajos gadatirgos 
Rīgā un citviet. Piedaloties gadatirgos, uzņēmumi varēs mēroties 
spēkiem dažādās nominācijās, piemēram: „Inovatīva biznesa ide-
ja”, „Labākā reklāma”, „Videi draudzīgs produkts” u.tml.

Skolēnu mācību uzņēmumu veidošanas mērķis ir praktiskās 
uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu pilnveidošana reālā vidē, iz-
ejot pilnu ciklu no sava uzņēmuma izveides līdz slēgšanai, tādejādi 
veidojot  skolēnos uzņēmējdarbības iemaņas un izpratni par finan-
šu dokumentācijas organizēšanu.

Šajā mācību gadā  skolā darbību plāno uzsākt trīs skolēnu mā-
cību uzņēmumi, kuru darbības veids būs gan informācijas tehno-
loģiju jomā, gan saistībā ar pasākumu organizēšanas pakalpoju-
miem, gan pašizgatavotu preču tirdzniecībā.

Šobrīd, oktobrī, rit biznesa plānu sagatavošana, bet jau ap Zie-
massvētkiem gaidīsim dalību tirdziņos. Laiks skrien ātri, darba 
daudz! Vienlaikus mācamies plānot savu laiku :)

Ilze Avotiņa, 
mazo uzņēmēju darba vadītāja
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Skolas sporta vēstis
Lai arī mācību gads iesācies nesen, mūsu skolas skolēni jau aktīvi 

un ar panākumiem piedalās starpnovadu sporta sacensībās. Pirmās sa-
censības norisinājās jau 17. septembrī Ogres stadionā, un tā bija „kara-
liene” – vieglatlētika 2. – 5. klašu skolēniem. Mājās atgriezāmies labā 
noskaņojumā un ar medaļām. Divas pirmās vietas izcīnīja  3.b klases 
skolnieks Andris Zariņš (tāllēkšana un bumbiņas mešana), otro vietu 
ieguva arī 3.b klases skolniece Gita Vītola (tāllēkšana), trešās vietas 
bija vairākas – Danielam Ratkevičam no 4. klases (1000m), Elīnai 
Kļaviņai no 5.b klases (60 m un tāllēkšana), Kristai Bužeriņai no 2.a 
klases (600m un tāllēkšana).

Šogad skolā norisinājās tradicionālais sporta pasākums Olimpis-
kā Diena (OD), kas mūsu skolā notiek jau 4 gadu. Gatavošanās no-
tika laicīgi. Es, kā OD organizatore, piedalījos seminārā Rīgā, kur no 
87 norises vietām izlozēja 14 mini handbola vārtus. Mums laimējās, 
un Ķeguma skola arī tādus ieguva savā īpašumā un līdz ar to nodro-
šināja arī Olimpisko vēstnesi – Handbola federācijas pārstāvi Vitau-
tu Mihalovski. Cītīgi gatavojās arī skolēni, mācoties rīta vingrošanas 
kompleksu, daži uzcītīgākie vadīja OD rītā pārējiem dalībniekiem. Tās 
bija Amanda Laučjuna, Kristiāna Driksna, Sanija Rubene, Elizabete 
Avotiņa, Megija Miķe, Sabīne Veisa, Loreta Luīze Zaķe un Māra Prie-
doliņa. Liels paldies par atbalstu! 

Visas dienas garumā katrai klase bija jāveic dažādi uzdevumi. Tika 
noteikti veiksmīgākie un spēcīgākie katrā vecuma posmā: sākumskolā 
– 4. klase, pamatskolā – 8. klase un vidusskolas posmā – 12. klase. 
Bet,tā kā sacensību nolikums paredz apbalvot ar kausu vienu komandu, 
tad pēc kopējo punktu skaita tā bija 4. klase (kl. audzinātāja K. Rotgal-
ve), kas tikai ar vienu punktu apsteidza 12. klasi. 

Paldies par atbalstu un sarūpētajiem kliņģeriem, kā arī dažādām 
balviņām Ķeguma novada sporta organizatoram E. Siliņam! 

Uz tikšanos nākamā gada Olimpiskajā dienā!
Agita Kaļva,

 Sporta skolotāja un oD organizatore Ķegumā

Olimpiskās dienas uzvarētāji – 4. klases skolēni un viņu audzinātāja Katrīna Rotgalve

Interesanta iespēja –
„Jauniešu garantija!’’

29. septembrī Ķeguma komercnovirziena vidussko-
lā pie 10. – 12.klašu skolēniem viesojās Nodarbinātības 
valsts aģentūras Ogres filiāles pārstāves, lai pastāstītu 
par NVA realizēto projektu „Jauniešu garantija’’.

Šis projekts sniedz lielisku iespēju 15 līdz 29 gadus veciem 
jauniešiem, kuri nestrādā vai nemācās, iesaistīties dažādos atbalsta 
pasākumos, piemēram, apmeklēt karjeras konsultācijas. Tajās bez-
darbnieki var iegūt individuālo darba meklēšanas plānu. Pieejami 
arī semināri, lekcijas, kursi ļoti daudzās profesijās. Jauniešiem tiek 
sniegta palīdzība arī CV vai motivācijas vēstules sagatavošanā, kā 
arī citu jautājumu risināšanā. Tie, kuri nav izvēlējušies savu vēla-
mo nākotnes profesiju, var apmeklēt NVA piedāvātās darbnīcas, 
kurās būs iespēja noteiktā laika periodā iepazīt trīs profesionālās 
izglītības programmas. Īpaši aktīvi jaunieši projekta ietvaros ar 
speciālistu atbalstu var uzsākt arī uzņēmējdarbību. Sarunas laikā 
NVA Ogres filiāles karjeras konsultante pastāstīja arī par savu dar-
ba pieredzi un par aktuāliem tematiem karjeras konsultācijās. 

Vairāk par šo projektu un tā sniegtajām iespējam var uzzināt 
NVA mājaslapā – http://www.nva.gov.lv/

Gerda Kočkere, 
10. klases skolniece



Rindā pēc jautājuma
3. oktobra rīts Ķeguma skolā 1. – 5. klašu skolēniem bija pa-

visam savāds – mazie uz skolu devās kopā ar savām mammām un 
mājdzīvniekiem, jo laukumā aiz skolas bija gaidāma nebijusi tik-
šanās ar Ķeguma novada vetārstiem Ilmāru Zemnieku un Kristapu 
Reķi. Viņi bija gatavojušies atraktīvai sarunai par mājdzīvnieku 
barošanu un kopšanu, kā arī vakcinēšanu, bet Kristapam piemīt 
tāds talants runāt ar bērniem, ka nācās sastādīt skolēnus rindā, lai 
katrs varētu sagaidīt sava jautājuma kārtu.

Organizējot tikšanos, veicām aptauju par to, kādi mājdzīvnieki  
skolēniem ir mājās un vai viņi būtu tos gatavi atvest izstādē uz sko-
lu. Izrādījās, ka mums mājās ir ļoti daudz suņu un kaķu, šinšilla, 
trusis, kāmis un arī papagaiļi. Tā kā atsaucība bija liela, aicinājām 
atvest uz skolu tikai vienu vai divus dzīvniekus no klases, lai viņi 
spētu mierīgi sadzīvot savā starpā. Bija suņi, kaķi, trusis un kāmī-
tis. Katru dzīvnieciņu mazie mīļoja, labprāt bija gatavi to parādīt 
un pastāstīt par viņa ieradumiem citiem. Visus ļoti interesēja abu 
vetārstu stāstījums un saprotamās atbildes uz skolēnu jautājumiem.

Paldies Ilmāram Zemniekam un Kristapam Reķim par atsaucī-
bu un materiālo atbalstu skolai! Paldies mammām, kuras palīdzēja 
saviem bērniem tikt galā ar mājas mīluļiem, kā arī aizgādāja tos 
mājās, jo skolēniem turpinājās stundas!

Sandra Bērziņa, 
direktora vietniece audzināšanas darbā

Skolotāju sirdīs – prieks
Agrs 10. oktobra rīts. Debesis smagas un tik tuvu zemei, ka 

liekas – ar roku var aizsniegt. Klusu nočaukst krītošās lapas un 
aizvirpuļo vējā. Piektdiena. Nekas neliecina par ko īpašu, bet tās ir 
mānīgas izjūtas. 

Jau tuvojoties skolai, pārņem svētku sajūta, jo skolēniem rokās 
milzīgi ziedu klēpji. Draiskie miķelīši, cēlās dālijas, kas paglābu-
šās pirmajās salnās, košās asteres, pat ziedu karalienes rozes šajā 
dienā dodas uz skolu. Kļūst tik gaiši un priecīgi, it kā vasara būtu 
atgriezusies. Taču tas nav vienīgais pārsteigums – pie skolas dur-
vīm skolotājus sagaida 12. klases meitenes ar nelielu dāvaniņu un 
jauku apsveikumu.

Arī pirmā stunda brīnumaina, tā pārvērtusies par svētku kon-
certu. Šajā jaukajā koncertstundā skolēni, kas darbojas skolas dra-
matiskajā pulciņā, rāda fragmentu no izrādes „Zelta zirgs”. Cik 
zīmīgi – tieši tagad, kad Ķeguma skola pārdzīvo pārmaiņu laiku, 
kad visi kopā meklējam labāko ceļu skolas attīstībai un izaugsmei, 
skolēni izvēlējušies visiem tik labi zināmo pasaku par Saulcerītes, 
Skolotāju dienā nosauktu par Izglītību, modināšanu.

 Labo var atmodināt tikai ar labiem darbiem. Paldies dziesmi-
niecei  un mammai Dacei Priedoliņai, kura bija izvēlējusies kon-
certa programmai dziesmas, kas liek sirdij dziedāt un dvēselei pa-
celties spārnos. Raimonda Paula „Nepareizā dziesma”, manuprāt, 
ir dziesma par skolotāju – cilvēku, kas skolā pavada katru dienu. 
Dažs – visu savu mūžu. 

Jauka sajūta visu laiku atrasties starp jauniešiem, saindēties ar 
viņu aizrautību, palīdzēt piepildīt viņu sapņus un atļauties izsapņot 
savējos. Kopā dzīt jokus un pasmieties. Reiz man klasē jautāja, vai 
es esmu palikusi otru gadu kādā klasē. Atbildēju godīgi, ka mani 
ik pēc četriem gadiem atceļ atpakaļ pirmajā klasē. Krievu valodas 
skolotāja Valodu nedēļas pasākumā iemācīja 8. klases skolēniem 
krievu častuškas par izglītības tēmu. Bērniem prieks, un skolotāji 
smejas…  Dzīvība jau nav tikai smieklos, arī kustībā. Skatījos  uz 
Lindu Stenņikovu, kad viņa rādīja  savus akrobātiskos trikus, un 
uzreiz domas aizskrēja sporta zāles virzienā. Paldies dejotāju pā-
rim. Domāju, ka nekļūdīšos, ja teikšu, ka nevienai vien skolotājai 
gribējās būt dejotāju vietā un virpuļot skaistās mūzikas ritmā. Ar 
sajūsmu un apbrīnu klausījāmies Sindijas Kļaviņas ģitāras pavadī-
bā dziedātajās dziesmās, protams, nevarējām noturēties un dziedā-
jām līdzi.

Kopā dziedāt, kopā mācīties, kopā atpūsties, kopā svinēt svēt-
kus, meklēt labo sevī un apkārtējos, to atrast un priecāties, priecā-
ties no visas sirds – tāda man šķita koncerta noskaņa. 

Prieka un jautrības pilna bija arī nākamās stundas noskaņa, kad 
atbildību par mācību tēmām uzņēmās 12. un 11. klases skolēni, 
bet skolotāji uz brīdi nokļuva skolēnu lomā. Paldies, ka veicamie 
uzdevumi nebija ļoti grūti! Tos pildot, bija laiks paskatīties vienam 
uz otru no citas puses, labāk iepazīt savus kolēģus, jo darbdienās, 
steidzīgi darot ikdienas darbus, nereti paskrienam viens otram ga-
rām, nepamanot, kādi talanti slēpjas katrā no mums.  

Arī kafijas pauze un meiteņu ceptā kūka deva spēku atkal strā-
dāt, atrast ko interesantu, iesēt kādu nemiera sēklu, lai dīgst un aug, 
un nes augļus nākotnē.

Paldies, mīļie vecāki, par skaistajiem ziediem, paldies par jūsu 
talantīgajiem bērniem, paldies, ka uzticaties mums, jo tikai visi 
kopā mēs varam veidot dzīvi tādu, kādu to patiesi vēlamies!

Iveta Barkāne, 
sākumskolas skolotāja

12. klases skolēni pēc princeses Izglītības uzmodināšanas

Rindā pēc jautājuma pie atraktīvā vetārsta Kristapa Reķa

Vetārsta  I. Zemnieka prieks par klausītāju interesi – acīmredzams
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Skolēnu pašpārvaldei – ideju daudz!
Šogad Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu paš-

pārvalde bijusi īpaši aktīva, jo pusotra mēneša laikā esam paspē-
juši sastrādāt visādus darbus un nedarbus. 

Iesākām mācību gadu ar īpašu āra kino uz skolas sienas par 
godu Baltijas ceļa 25. dzimšanas dienai. Tepat, skolas pagalmā, 
tika izveidota arī burvīga svecīšu karte, kas simbolizēja mūsu 
tautu kopību un spēku. Paldies par tās veidošanu skolotājai Vitai 
Spilbergai un 12. klases meitenēm! 

Skolēnu pašpārvalde rīkoja arī Tēvu dienai veltītu pasāku-
mu, kur piedalījās gan jaunāko, gan vecāko klašu skolēni un viņu 
tēti. Arī mīļās mammas sniedza savu atbalstu kartes šifrēšanā, kā 
arī nogurušo kāju glābšanā. Lielākajā Ķeguma daļā tika izvietoti 
kontrolpunkti, kur aktīvie pašpārvaldes dalībnieki uzdeva dažā-
dus prātu asinošus jautājumus un lika arī aktīvāk izkustēties.

Protams, mēs domājam arī par nākotni, tāpēc uzņēmāmies 
ļoti atbildīgu darbu – pagājušajā rudenī iedegto Gaismas ceļu 

līdz pat iedegtajai Latvijas kontūrai pilsētas parkā pagarināt cau-
ri visam Ķegumam, veidojot saules formu jeb apli. Vieni mēs 
to nevaram izdarīt, tāpēc aicinām ikvienu pilsētas uzņēmumu, 
nevalstisko organizāciju, pulciņu kolektīvu, iedzīvotāju atsauk-
ties un ar savu svecīti iedgt Gaismas ceļu Ķegumā par godu              
11. novembrim. Esam uzrakstījuši  aicinājuma vēstuli firmām un 
uzņēmumiem piedalīties šajā skaistajā notikumā. Prognozējam, 
ka šogad Ķegums atspīdēs visā valstī un, ļoti iespējams, mūs pat 
redzēs no kosmosa. Tieši tāpēc mēs, Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas Skolēnu pašpārvalde, aicinām piedalīties mūsu iece-
rētajā akcijā, jo tikai kopā mēs esam spēks!

Ketija Katrīna Atare, 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas pašpārvaldes prezidente 

vecāku rokās – liels spēks
Jau laiciņu gaisā virmoja prieks par to, ka Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolas mācību kabineti drīz iegūs jaunus un mūsdienīgus vaibstus, 
pateicoties no Valsts nekustamo īpašumu aģentūras iegūtajām mēbelēm.
Tā kā to bija ļoti daudz, mēs, Skolas padomes dalībnieki, nolēmām 27. 
septembrī rīkot vecāku talku.

Sestdienas rīts bija saulains, tāpēc tal-
kā devos labā noskaņojumā. Ierodoties īsi 
pirms 10:00, sapratu, ka talka jau ir sākusies 
un cilvēki, kas ieradušies agrāk, pilnā sparā 
darbojas. Tāpēc arī es ķēros pie darba. Uz-
nesot augšā pirmo skapi un nonākot lejā, kā 
patīkams pārsteigums bija daudzie vecāki, 
kas arī bija ieradušies uz talku, lai palīdzētu 
pārnest mēbeles. Nu darbs iesākās ar tādu 
sparu, ka uz kāpnēm veidojās sastrēgumi 
kā Rīgas ielās pirms darba dienas sākuma. 
Tomēr, atšķirībā no Rīgas, cilvēki smaidīja 
un palīdzēja viens otram iegrozīt skapjus un 
citas lielās mēbeles kāpņu pagriezienos. Pa-
teicoties tam, kustība kāpnēs noritēja diez-
gan raiti, neskatoties uz to, ka arī lejā bija 
jānes lielas un smagas, vēl padomju laikā 
ražotas mēbeles. Strādāja visi, gan vecāki, 
gan skolotāji, gan vecākiem līdzi atbrauku-
šie skolnieki. Ar īpašu entuziasmu izcēlās 
vecāko klašu skolēni, kas aktīvi ķērās pie 

jebkura darba. Darījām visu – nesām ārā 
vecās mēbeles, šķirojām un salikām jau-
nās, kuras pēc tam nesām uz norādītajām 
klasēm. Tā ar prieku, pateicoties kuplajam 
talcinieku skaitam, sākotnēji lielais darbs 
tika paveikts pāris stundu laikā. Pēc lielās 
mēbeļu nešanas sākās pats atbildīgākais 
posms – skapju līmeņošana un sastiprināša-
na, galdu samontēšana un visu mēbeļu pre-
cīza novietošana tām iepriekš paredzētajās 
vietās. Tomēr arī šis darbs nebija pārāk ilgs. 

Pēc šo darbu veikšanas, nu jau nedaudz 
piekusuši, bijām priecīgi par aicinājumu 
doties skolas sagādātajās pusdienās. Zupa 
visiem garšoja lieliski! Atzīšos – es pat pa-
lūdzu papildus porciju... Nemaz nerunājot 
par gardo ābolu pīrāgu ar tēju! 

Nobaudījuši gardās pusdienas un ne-
daudz atpūtušies, ķērāmies klāt „saldajam 
ēdienam” – nonesām klavieres no 3. uz 1. 
stāvu, bet dažas mammas tautas tērpu no-

vietnē vēl čakli šuva tautastērpiem inventa-
rizācijas numuriņus.

Biju neizsakāmi priecīgs par kuplo 
cilvēku skaitu talkā, kas atsaucās aicinā-
jumam! Ir ļoti patīkami apzināties, ka Ķe-
guma skolas skolēniem ir tik aktīvi un at-
saucīgi vecāki! Gribu pateikties visiem, kas 
veltīja savu brīvdienu, lai ierastos skolā un 
palīdzētu dažu stundu laikā veikt darbu, kas 
skolas darbiniekiem prasītu vairākas nedē-
ļas! Pateicoties Jums, vecāki, daudzas kla-
ses ir kļuvušas gaišākas un skaistākas ļoti 
īsā laikā! Ceru, ka, pateicoties Jūsu atsaucī-
bai un dalībai talkā, mūsu visu bērni tagad 
mācīsies kaut nedaudz sparīgāk un ar lielā-
ku prieku apgūs zināšanas!

Vēl gribēju pateikties mūsu skolas di-
rektoram Vladimiram Samohinam, jo, pa-
teicoties viņam, mums radās iespēja iegūt 
skolas īpašumā visas šīs daudzās mēbeles!

Cerot uz turpmāko sadarbību,
Gundars Vērītis, 

Skolas padomes priekšsēdētājs

Gardo talkas zupu garšojot

Pozitīvo paraugu rāda Skolas padomes vadītājs G.Vērītis

Darbā kā viens vesels
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Alūksnes novada čempionāts, LK 15. posms
Alūksnes novada čempionātā spiešanā guļus 11. oktobrī, 
kas vienlaikus bija arī Latvijas Kausa izcīņas pauerliftingā 
15. posms, Rembates komanda sīvā cīņā ierindojās 
godpilnajā 2. vietā, aiz sevis atstājot komandu „Spēka 
Pasaule – Alūksne”. 

Patlaban Latvijas Kausa izcīņā pēc notikušajiem 15 posmiem 
komanda „Rembate”  pārliecinoši ieņem trešo vietu. 

Mūsējo sasniegumi: 
Sievietes:
-52 kg Renāte Grūbe uz stieņa 35 kg – 2.vieta

-57 kg Annija Roga uz stieņa 47,5 kg – 1.vieta
-72 kg Agnese Roga uz stieņa 55 kg – 1.vieta
-72 kg Baiba Krauze uz stieņa 35 kg – 4.vieta
-84 kg vija Dzērve uz stieņa 40 kg – 3.vieta

Jaunieši:
-66 kg Elvijs Skruļs uz stieņa 65 kg – 3.vieta
-74 kg Kristaps Kupčus uz stieņa 105 kg – 1.vieta
-83 kg Sandis Babauskis uz stieņa 95 kg – 3.vieta

Juniori:
-66 kg Ervīns Zods uz stieņa 100 kg – 1.vieta
-83 kg Dāvis Katkūns uz stieņa 120 kg – 3.vieta
-105 kg Kaspars Staņēvičs uz stieņa 155 kg – 2.vieta
Open:
-74 kg Ervīns Kārkliņš uz stieņa 137,5 kg – 1.vieta

Seniori 1:
-93 kg Uldis Veliks uz stieņa 167,5 kg – 1.vieta
-93 kg Alvils Nelsons uz stieņa 145 kg – 2.vieta
120+ kg Dzintars Roga uz stieņa 192,5 kg – 1.vieta
Seniori 2:
-120 kg Aivars Gailītis uz stieņa 145 kg – 1.vieta

Seniori 3:
-83 kg Jānis Dzērve uz stieņa 105 kg – 1.vieta
-120 kg Jānis Babris uz stieņa 162,5 kg – 1.vieta
Liels paldies jāsaka Ķeguma novada domei par finansiālu 
atbalstu.

Aivars Gailītis

Rēzeknē 27. septembrī pulcējās spēcīgi atlēti no visas Latvijas, lai cīnītos par
VIII Latgales Kausu Rēzeknes pilsētas atklātajā čempionātā svaru stieņa spiešanā

guļus bez ekipējuma. Komandu vērtējumā pirmo vietu izcīnīja „Rembate”
Latgales Kausa sacensības tiek rīkotas jau astoto gadu, un šoreiz 
sacensībās piedalījās ap 100 sportisti no vairākām Latvijas pilsē-
tām un 13 sporta komandām. Komandu vērtējumā pirmo vietu ie-
guva komanda „Rembate. Sacensības Rēzeknē vienlaikus bija arī 
Latvijas Kausa izcīņas pauerliftingā 14. posms. Patlaban Latvijas 
Kausa izcīņā pēc notikušajiem 14 posmiem komanda „Rembate” 
ierindojas trešajā vietā.

Sieviešu konkurencē pirmo vietu absolūtajā vērtējumā izcīnī-
ja komandas „Rembate” sportiste Agnese Roga, uzspiežot 55 kg 
smago svara stieni, trešā – Annija Roga, arī pārstāvot komandu 
„Rembate” un uzspiežot 45 kg.

Starp spēcīgākajiem senioriem virs 40 gadiem absolūtajā vērtē-
jumā pirmajā vietā ierindojās komandas „Rembate” sportists Dzin-
tars Roga ar rezultātu 190 kg.

Rembatiešu sasniegumi:
Sievietes:
-63 kg Agnese Roga uz stieņa 55 kg – 1.vieta
-63 kg Annija Roga uz stieņa 45 kg – 3.vieta
63+ kg Vija Dzērve uz stieņa 37,5 kg – 2.vieta
jaunieši:
-74 kg Kristaps Kupčus uz stieņa 102,5 kg – 1.vieta
-83 kg Sandis Babauskis uz stieņa 85 kg – 2.vieta
juniori:
-66 kg Ervīns Zods uz stieņa 92,5 kg – 1.vieta
-83 kg Dāvis Katkūns uz stieņa 117,5 kg – 3.vieta
-93 kg Igors Orlovs uz stieņa 125 kg – 3.vieta
Vīri:
-74 kg Ervīns Kārkliņš uz stieņa 135 kg – 1.vieta
-74 kg Sergejs Cviguns uz stieņa 110 kg – 3.vieta
Seniori 1:
-93 kg Uldis Veliks uz stieņa 165 kg – 1.vieta
-93 kg Alvils Nelsons uz stieņa 145 kg – 2.vieta
120+ kg Dzintars Roga uz stieņa 190 kg – 1.vieta
Seniori 2:
-74 kg Ainārs Gūtmanis uz stieņa 97, 5 kg – 4.vieta
-83 kg Jānis Dzērve uz stieņa 102,5 kg – 3.vieta
-120 kg Jānis Babris uz stieņa 160 kg – 2.vieta
-120 kg Aivars Gailītis uz stieņa 140 kg – 3.vieta

Paldies Ķeguma novada domei par finansiālu atbalstu un trans-
porta piešķiršanu, kā arī šoferītim Jānim par pacietīgu gaidīšanu.   

 Aivars Gailītis
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Mūžībā aizgājuši
Saule nenodzisa,

Palika arī pasaule visa,
Tikai cilvēks gāja, projām

Uz Zemes mājām.
Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:
matilda taukača (1926) 

Valentīna kokoreviča (1937)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Ķeguma kausa izcīņa futbolā
4.oktobrī, līdz ar vēlēšanām, Ķeguma vidusskolā norisinājās 

Ķeguma kausa izcīņa futbolā 2007.gadā dzimušo zēnu komandām.

Piedalījās Aizkraukles, Kokneses un divas Ķeguma komandas. 
Ļoti spraigās un sīvās cīņās, komandām izspēlējot katrai ar katru, 
pirmo vietu izcīnīja Aizkraukles komanda, otrajā vietā – Ķegums 
I komanda, trešie – Kokneses komandas zēni. Ķegumiešu otrā ko-
manda startēja kā paši jaunākie dalībnieki (pārsvarā bērnudārznie-
ki), līdz ar to likumsakarīga ceturtā vieta. Tas, protams, arī viņiem 
netraucēja sacensību noslēgumā saņemt garšīgas balvas, šoreiz 
gan, vēl netiekot pie savām pirmajām medaļām. Ķeguma pirma-
jā komandā sudraba medaļas izcīnīja Markuss Kaļva, Emīls Buls, 
Matīss Aizstrauts, Ralfs Speldziņš, Lūkass Siliņš, Renārs Grasis 
(komandas labākā spēlētāja balva) un Aksels Liepiņš. Komandu 
spēlēs vadīja treneris Gatis Ciematnieks.

Paldies Ķeguma komandas līdzjutējiem par lielo atbalstu spēļu 
laikā, kas nav mazsvarīgi spēlētājiem jebkurā vecumā. Lai jauna-
jiem futbolistiem veicas turpmākajās sporta gaitās!

E.Siliņš

,,Ķeguma apļi 2014’’
noslēgušies 

Sausā statistika:
Kopā 13 kārtās kopā piedalījās 26 skrējēji (šoreiz soļotāji un 

nūjotāji izpalika). Jaunākais dalībnieks – Jānis Laučjuns (3 gadi), 
vecākais dalībnieks – Vaclavs Griņevičs (68 gadi); 
Vīru konkurencē:

1.v. Jānis Avens – 212 apļi
2.v. Vaclavs Griņevičs – 163 apļi
3.v. Andris Žvagins – 102 apļi 

Sieviešu grupā:
1.v. Gita Vītola – 160 apļi
2.v. Amanda Laučjuna – 95 apļi
3.v. Sabīne Veisa – 58 apļi
Nākošajā gadā visi ceram uz jauniem dalībnieku skaita rekor-

diem un personīgiem sasniegumiem!

Līdzjūtība
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.

Nostājas blakus draugi un klusē, 
Kaut vai tā, lai palīdzētu.

                                    ( R.Skujiņa )

Godinām aizsaules ceļos aizgājušā
Jāzepa Osmaņa

ilgā mūža daudzpusīgā darba veikumu
Jūtam līdzi viņa tuviniekiem

Ķeguma pensionāru biedrība

Līdzjūtība
Ir apklusuši soļi,

Vien paliek mīlestības gaišais stars.
Skumju brīdī esam kopā ar

Ēvaldu Justu,
sievu mūžības ceļos pavadot

Ķeguma pensionāru biedrība

Vingrošana sievietēm!
Vingrošanas nodarbībās iekļautas:

•	Pilates
•	Kalanētika
•	Strečings

•	Spēka vingrojumi

Nodarbības notiek Ķeguma  skolas aktu zālē
pirmdienās un trešdienās plkst. 18:30 – 19:30

Sīkāk info t. 22329190 

Nodarbības vada:
Linda Markusa Ciematniece 

Uz tikšanos!
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SVECīŠu VAkArS
2. novembrī plkst. 16:00  Ķeguma kapsētā



Tomes TauTas namā
no 11. – 18. novembrim

Biedrības „ Atceries Latviju”

 

Ceļojošā foto izstāde

„Ķeguma novads”
Novada dabas ainavas, vide,

mūsu cilvēki un iespaidi

11. NOVeMBRī  
Lāčplēša dienai veltīts pasākums

„Es visus savus baltos ziedus
pār jūsu dusas vietām lieku”

plkst. 16:30  Piemiņas brīdis
Tomes  karavīru kapos

plkst. 17:30 Tomes tautas namā 
dokumentālā filma

„4. maija republika”
Režisore Antra Cilinska, 

scenāriju veidojis žurnālists Jānis Domburs

rEmBAtES PAkALPojumu 
CENtrā

30. oktobrī plkst. 18.00
Latvijas lielākās ogas – ķirbja sapošanas
svētki. Noteiksim lielākā ķirbja īpašnieku

un saposīsim to svētkiem.
31. oktobrī izstādīsim to parādei un
cepsim  ķirbju pankūkas, protams,

spokosimies

 
4. novembrī plkst. 18.30

rembates dāmu ansambļa
pirmā nodarbība

Gaidam jaunus dalībniekus.
Vecuma ierobežojuma nav.

 
10. novembrī

rembate bibliotēkas telpās
Lāčplēša dienas pievakarē  tiks

atklāta izstāde 
„tā top lielvārdes josta“

Centīsimies izprast zīmju nozīmi mūsu 
zemei Latvijai un katram mums atsevišķi.

Ķeguma tautas namā
21. novembrī plkst. 19:oo

Koncerts

„ceļš, kas savieno”

Brīnišķīgā komponista, 
dziedātāja

Laura Valtera
izpildījumā

Ieeja  3 eur
bērniem līdz 10 gadiem par brīvu

www.laurisvalters.lv

PRIVĀTSLUDINĀJUMS
Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā. T 26182284

PaklausĪgs suns!
Nodarbības grupā un individuāli no

4 mēnešu vecuma. T. 25951842

18. NOVeMBRī PLKST. 12.00
SKRēJIeNS

„Rembates aPlis “
ar skrējiena nolikumu var iepazīties

www.kegumanovads.lv
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Ķeguma tautas namā 
31. oktobrī plkst. 19:00 
Ķeguma parkā pretī tautas namam

HELoVīNA ĶIrBju
PArāDE

Izgreb savu Helovīna ķirbi, saposies
svētkiem, saņem dūšu un nāc spokoties 

kopīgā Helovīna ķirbju parādē!
Apbalvosim centīgākos un
sabiedēsim nopietnākos!

Pēc pasākuma Helovīna ķirbjus varēs
atstāt izstādei Ķeguma tautas namā

***
Aicinām ikvienu

Ķeguma novada iedzīvotāju
11. novembrī no plkst. 17:00
izgaismot Latviju sveču gaismiņās

Ķeguma parkā pretī tautas namam un 
pievienoties Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolas Skolēnu padomes
rīkotajai akcijai

„Iedegsim sauli Ķegumā”
Plkst. 19:00

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā 
pilnmetrāžas dokumentālā filma

„4. maija republika”
(režisore Antra Cilinska, TV “sejas”

Jāņa Dombura scenārijs).
Ieejas maksa: 1 EUR, skolēniem un

pensionāriem ieeja brīva.

***

māmIņu ForumS
katru trešdienu plkst. 11:00

Gaidīs jaunās māmiņas un viņu atvasītes 
Ķeguma tautas namā interesantās

nodarbībās un vienkāršās tikšanās reizēs, 
kas papildinās ikdienu, dos jaunus

iespaidus un pieredzi.
29. oktobrī viesosies jogas trenere

Sanita Lablaika ar lekciju par
Baha ziediem

5. novembrī pedagoģe
Elīna tolpežņikova vadīs montesori 

praktisko nodarbību
„Sīkā roku muskulatūra”

mūsu vidū ir šī gada
Ķeguma novada lepnums,

tāpēc gaidīsim jūsu vēstules par 
iedzīvotājiem, ar kuriem mēs

varam lepoties. 
Laba sirds ir visa sākums,
Laba sirds ir visa beigums,

Vairāk cilvēks nespēj sasniegt.
Vēstules Jūs varat iesūtīt elektroniski

Inesei Marcinkianai uz e-pastu
inese.marcinkiana@kegums.lv vai nodot 
Tomes, Birzgales, Ķeguma tautas namos, 

Rembates pakalpojumu centrā vai Ķeguma 
novada domē pie sekretāres līdz

1. novembrim. 
Titula „Ķeguma novada lepnums”

ieguvējus godināsim Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienas svētku koncertā 
16. novembrī Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolas aktu zālē.
***

16. novembrī plkst. 18:00
Ķeguma komercnovirziena

vidusskolas aktu zālē
LAtVIjAS rEPuBLIkAS

ProkLAmēŠANAS
96. gADADIENAS SVētku

koNCErtS
„DIžojIES, tēVzEmītE,

StIPrAS tAutAS VAINAgā!”
Koncertā:

Ķeguma novada domes priekšsēdētāja
Roberta Ozola svētku uzruna

Titula „Ķeguma novada lepnums”
pasniegšanas ceremonija
Svētku koncertā piedalās 

Ķeguma tautas nama amatierkolektīvi
SVētku BALLE

ĶEGUMA TAUTAS NAMĀ
plkst. 21:00 kopā ar grupu „Vīzija”
Galdiņus rezervēt līdz 14. novembrim

pa tālruni: 65038875/ 22010300 
Ieeja brīva

***
17. novembrī plkst. 12:00

EruDīCIjAS koNkurSS
„Cik daudz tu zini par Latviju?”

Sīkāku informāciju meklē
www.kegumanovads.lv

Spēlfilma „IZLAIDUMA GADS”
Režisors Andris Gauja
Tomes tautas namā 

7. novembrī plkst. 19: 00  
Ķeguma tautas namā 

22. novembrī plkst. 19:00 
Ieejas maksa  2 EUR

Filmu ieteicams skatīties, sākot no 16 gadu vecuma.

Birzgales tautas nams 
organizē braucienu uz
Nacionālā teātra izrādi

28. novembrī
komēdija 2 daļās

„Divu kungu kalps”
ričards Bīns

Biļetes cena 14,50 EUR 
Pieteikties un samaksāt līdz 7. novembrim

T.  29424612

birzgales tautas namā
15. novembrī plkst. 19:00

latvijas republikas 
proklamēšanas gadadienai

veltīts koncerts
„Četri novadi – viena valStS”

Koncertā piedalās: 
Birzgales pamatskolas,

bērnudārza „Birztaliņa”, 
mūzikas skolas audzēkņi un
tautas nama pašdarbnieki

pēc koncerta svētku balle
kopā ar muzikantu

Ēriku Smaļķi
Ieeja bezmaksas

2014. gada 24. oktobris
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