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Jēkaba Graubiņa pianistu konkurss
Šī gada 11. aprīlī – vissiltākajā pavasara die-

nā, Līvānu mūzikas skolā notika IX Jēkaba Grau-
biņa jauno pianistu konkurss, kur varēja piedalī-
ties 2. – 5. klavierspēles klašu audzēkņi A, B, C, 
D grupās no visas Latvijas mūzikas skolām. Plaši 
tika pārstāvētas Latgales, Vidzemes un Rīgas re-
ģionu mūzikas skolas.

Birzgales mūzikas skolu B grupā pārstāvēja 
3. klases jaunais pianists Valters Ruda (pedagogs 
Sandra Siliņa), kurš atskaņoja obligāto skaņdarbu 
– latviešu tautas dziesmu Jēkaba Graubiņa apdarē 
„Trīs jaunas māsas”, kurš ir sarežģīts, polifonisks 
skaņdarbs un Viļņa Salaka skaņdarbu „Zooloģis-
kā dārzā”. Priekšnesums bija ļoti pārliecinošs, 
tehniski un muzikāli krāsains dažādo tēlu at-
klāsmē, un 31 konkursanta konkurencē, tas tika 
novērtēts ar augsto 2. vietu un Laureāta balvu.

Novēlu visiem Birzgales mūzikas skolas au-
dzēkņiem uzcītību, muzicēšanas prieku un vēlmi 
tiekties uz augstākiem mērķiem – piedalīties kon-
certos, festivālos un konkursos.

Sandra Siliņa,
Birzgales mūzikas skolas klavieru skolotāja

Aprīļvējš pār laukiem pūpolsmaržu nes,
Jau pēc pirmā medus lido kamenes,

Lido dzērves gaisos, lido cīrulīt’s,
Debess gaišos laukos lidoju tev līdz.

Sveicam aprīļa jubilārus!
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Esi sveicināts, mazulīt!
Nez no kurienes uzradies tas -  
Klēpī ievēlies kamolīts mazs.  
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,  

Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!
Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā

reģistrētie jaundzimušie
Sanitai Matrosovai un Aivim Pimberam

dēls Gustavs Arnis
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Juri Hunčaku
Ināru Melni
Rasu Ozoliņu
Inetu Plintu

Andri Bilderu
Zoju Krastiņu
Ivaru Ķesteri
Aiju Liepu – Artemjevu
Silviju Pētersoni
Juri Teikmani
Dzintaru Voldeku
Irēnu Zeili

Ilzi Alksni
Ļubovu Andrejevu 
Ilgu Branti
Pēteri Čalku
Nikolaju Kļaviņu

Sarmīti Beļakovu
Valentīnu Berķi
Mildu Dumpi
Vladislavu Grejeru
Jekaterinu Kozjolu
Jāni Lipšānu
Ilgu Skalderi

Hendrihu Mukānu
Elgu Osi
Edīti Ozoliņu
Liliju Vanagu

Aļinu Breusovu
Kārli Griezi
Regīnu Jansoni
Anastasiju Skangali

Virginiju Bleideli
Semjonu Isjominu
Gunāru Zablocki

Vilmu Booti

Ķeguma MTB maratons
Šī gada 16. maijā startēs jau 6. Ķeguma velo maratons – veselīgs un interesants 
aktīvās atpūtas velo pasākums pieaugušajiem ar ģimenēm, bērniem un jauniešiem. 
Tā nav tikai MTB (kalnu divriteņu) sacensība, tā ir vieta, kur, pavadot laiku brīvā 
dabā, ir iespēja iepazīt savus draugus un kolēģus no cita skatpunkta.

Milzīga kopības sajūta mijās ar adrenalīnu 
un azartu, cīņā ar draugiem un kolēģiem, radot 
neizmirstamas emocijas un atmiņas. Sacensības 
ir piemērotas ne tikai profesionāliem riteņbrau-
cējiem un sportistiem, bet arī jebkuram sporta 
entuziastam, riteņbraukšanas fanam, sportisku 
ģimeņu visu vecumu locekļiem un piedzīvojumu 
meklētājiem.

Sacensību centrs un starta vieta būs Ķegu-
ma Zelta Zirga motocentrā. Trase būs izveidota 
šķēršļotā apvidū ar meža ceļiem un takām. Tra-
ses maršrutā ir iekļautas vairākas jaunas, līdz šim 
velo sacensībās nebrauktas vietas. Dalībniekiem 
ir iespēja izvēlēties sev piemērotas distances: 52 
km sporta distance (divi apļi), 26 km tautas dis-

tance (viens aplis). Pašiem mazākajiem tiks orga-
nizēts bērnu 300 – 1500m velobrauciens.

Sacensību programma 16. maijā:
10:00 – 11:45 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, 

distances apskate un iesildīšanās

12:00 Starts sporta distancei (52 km)

12:10 Bērnu braucieni

13:20 Starts tautas distancei (26 km)

Vairāk informācija par maratonu mājas lapā:
 www.kegumanovads.lv/kegumamtb

Jānis Priževoits, 
organizators

16. maijā Birzgales
muzejs „rūķi’’

aicina uz muzeju nakti
Plkst. 19:00 ķeguma ģitārstudijas

ansambļa koncerts „tā zilā ilgu puķe’’
izstāde no muzeja krājumiem

„Vai varētu būt 150?’’
Fotoizstāde

„svētki un tradīcijas Birzgalē’’

http://www.kegumanovads.lv/kegumamtb


Pašvaldības darbi aprīlī
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmu-

mi pašvaldības budžetā gada pirmajā ce-
turksnī ir pārsnieguši Finanšu ministrijas 
prognozēto līmeni, bet atpaliek no 2014. 
gada faktiskajiem rezultātiem. Ņemot vērā 
iepriekšējo gadu pieredzi, šāds ieņēmu-
mu līmenis negarantē budžeta ieņēmumu 
grafika izpildi citos gada mēnešos, tāpēc 
jārēķinās ar budžetā plānoto līdzekļu tau-
pīgu lietošanu, arī iespējamu nepieciešamī-
bu papildus veikt izdevumu ierobežošanu. 
Saņemts Finanšu ministrijas izstrādātais 
jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
likuma projekts, plānota tā apspriešana arī 
Latvijas pašvaldību savienībā. Projekts pa-
redz būtiskas izmaiņas pašreizējā finanšu 
izlīdzināšanas aprēķina kārtībā. Ķeguma 
novada iedzīvotājiem šī projekta pieņem-
šana varētu pat būt izdevīga, jo pašvaldī-
bas budžeta iespējas nedaudz palielinātos, 
galvenokārt saistībā ar teritorijas platības 
kritērija iekļaušanu nepieciešamo finanšu 
līdzekļu aprēķinā. Protams, jaunās sistēmas 
galīgo redakciju un ieviešanas laiku vēl ir 
pāragri prognozēt, kaut arī projektā jau 
veikti aprēķini par pārejas perioda uzsākša-
nu jau 2016. gadā.

Saistībā ar SIA „Ķeguma Stars” budže-
ta plānu 2015. gadam, kurā  joprojām pa-
redzēts darbs ar zaudējumiem, saņemts un 

izskatīts Finanšu komitejā SIA „Ķeguma 
Stars” priekšlikums tarifu paaugstināšanai 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpoju-
miem Tomē, Ķegumā un Rembatē, tuvāka-
jā laikā jautājumu plānots izskatīt arī domes 
sēdē. Tā kā ar Kohēzijas fonda līdzfinansē-
jumu realizēti nozīmīgi ūdenssaimniecības 
projekti, kuru svarīgs mērķis bija vides 
aizsardzības prasību nodrošināšana, tiek 
gatavoti arī pasākumi, lai nodrošinātu māj-
saimniecību pieslēgšanos vismaz kanalizā-
cijas tīkliem. Jāņem arī vērā, ka plānotais 
un realizētais pieslēgumu skaits ir svarīgs 
kontroles kritērijs Kohēzijas fonda projektu 
uzraudzības periodā.

Noslēdzies publiskais iepirkums par 
pašvaldības grants ceļu uzturēšanu 2015. 
gada vasaras sezonā, un atbilstoši laika aps-
tākļiem tiks uzsākta grants un grunts segu-
ma ceļu pavasara greiderēšana.

Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma 
atsākti Liepu alejas  rekonstrukcijas būv-
darbi, un izveidoti pirmie posmi ar jauno 
ielas segumu. Tā kā saskaņā ar spēkā esošo 
būvdarbu līgumu uzņēmējam SIA „IKO” 
darbi jāpabeidz jau līdz š. g. 20. maijam, 
bet atlikušais veicamo darbu apjoms vēl ir 
liels, ir arī bažas par līguma termiņu ievē-
rošanu. Ķeguma dienas centra piedāvātās 
iespējas tiek aktīvi izmantotas, un aktuāls ir 

jautājums par auto novietošanu dienas cen-
tra tuvumā. Pēc siltumtrašu rekostrukcijas 
pabeigšanas pie dienas centra  plānots arī 
izveidot papildu autostāvvietas, kuras varē-
tu izmantot arī tautas nama apmeklētāji, jo 
Liepu alejas rekonstrukcijas projektā pare-
dzēt pietiekamu autostāvvietu skaitu tautas 
nama tuvumā nebija iespējams. Tiek izska-
tīta arī iespēja izveidot plašāku, dienas cen-
tram un tautas namam kopēju autostāvvietu 
pasākumu gadījumiem uz valsts īpašumā 
esoša zemes gabala. Sagatavots arī projekts 
un darbu izpildes līgums par ielas apgais-
mojuma sistēmas izbūvi zonā starp Ķeguma 
dienas centru un tautas namu.

Ķeguma pilsētā turpinās arī siltumtra-
šu rekonstrukcijas darbi Kohēzijas fonda 
projekta „Siltumenerģijas pārvades sistē-
mas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma 
novada Ķeguma pilsētā II. kārta” ietvaros.  
Atbilstoši būvdarbu pasūtītāja SIA „Ķegu-
ma Stars”  līgumam ar darbu izpildītāju SIA 
„DGS”, un Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras apstiprinātajam struktūrfondu 
projektam būvdarbus ir jāpabeidz līdz š. g. 
1. jūnijam.

Roberts Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Ķeguma
dienas
centrā

Lekcija ViSieM, kaS VēLaS
uZLaboT VeSeLību un
DZīVeS kVaLiTāTi

Aura, Čakras un kā to darbība
ietekmē mūsu dzīvi un veselību.

• Lekcijā uzzināsim kā čakras ir sastītas 
ar dažādām dzīves jomām, ķermeņa 
daļām.

• Mācīsimies kā atjaunot un harmonizēt 
enerģētikas un čakru darbību.

• iepazīsimies ar kundalini jogas vingro-
jumiem, kas ikdienā mums palīdzēs būt 
formā.

• iepazīsimies ar Lioss aktavio dzie-
dinošo, relaksējošo mūziku un uzzinā-
sim  kā to pielietot savā ikdienas dzīvē 
Veiksmīgas, Harmoniskas nākotnes 
veidošanā.

norises vieta Ķeguma Dienas centrs 
9. maijā no plkst. 11:00  līdz 12:30
Lekciju vadīs sertificēta kundalini jogas 

pasniedzēja  Sanita Lablaika.
Sīkāks info un pieteikumi dalībai pa

 tel. 26786131. www.sanitalablaika.lv

(Pieteikties līdz 7 maijam.)
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AICINĀJUMS ZIEDOT MANTAS!
Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju un ziedot jaunas vai lietotas mantas, kuras
pašiem vairs nav nepieciešams, bet kuras var atkārtoti lietot, Ķeguma novada
trūcīgajām ģimenēm ar bērniem!
Trūcīgajām ģimenēm visnepieciešamākās lietas ir:
•	 Gultasveļa (gan pieaugušo, gan bērnu);
•	 Segas, spilveni (gan pieaugušo, gan bērnu);
•	 Dvieļi;
•	 Bērnu drēbes, apavi;
•	 Bērnu ratiņi; gultiņas; barošanas krēsliņi; pārtinamie galdiņi;
•	 Brīvā laika inventārs bērniem (galda spēles, riteņi, skrituļslidas, 

bumbas, badmintons, ragavas u.c.);
•	 Higiēnas un saimniecības preces;
•	 Pārtika ar ilgstošiem lietošanas termiņiem;
•	 Mēbeles;
•	 Sadzīves preces;

Aicinām ziedot tīras, nesaplēstas un labā stāvoklī esošas mantas!
Sakarā ar ierobežotām iespējām uzglabāt tādas mantas kā mēbeles un sadzīves preces, pirms ziedojuma 
veikšanas, lūdzam sazināties ar Ķeguma novada Sociālo dienestu pa tālruni 65038896. Ziedotajām 
mantām, Ķeguma novada robežās, varam aizbraukt pakaļ.
Ķeguma novada Sociālais dienests Komunālā ielā 3, Ķegums.
Apmeklētāju pieņemšana: Pirmdienās no 8:30 līdz11:00 un no 13:00 līdz17:00. Ceturtdienās no plkst. 
8:30 līdz 11:00 un no 13:00 līdz 17:00. Pārējās darba dienās mantas ir iespējams nodot, iepriekš vienojo-
ties par konkrētu laiku.”

PALDIES! Zane Mundure
Ķeguma novada Sociālais dienests

Sociālā darbiniece T. 65038896
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Publiskā interneta pieejas punkti Ķeguma novadā
Aprīļa sākumā tika pabeigta Ķeguma novada publisko interneta 

pieejas punktu aprīkošana, un, projekta ietvaros veikto aktivitāšu 
rezultātā, iedzīvotājiem ir nodrošināta bezvadu pieeja internetam 
visu diennakti 50 metru rādiusā ap publiskajiem interneta pieejas 
punktiem, pieeja datoriem ar noteiktu minimālo programmatūru un 
pieslēgumu internetam, iespēja digitalizēt dokumentus A4 un A3 
formātā, iespēja izdrukāt melnbaltus dokumentus A4 un A3 formā-
tā, iespēja pieslēgt apmeklētājiem piederošus datu nesējus un dar-
boties ar tiem, kā arī veikt datu nesējiem kaitīgās programmatūras 
pārbaudi. 

Šie pakalpojumi ir pieejami katrā novada teritoriālajā vienībā, 
lai paaugstinātu piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašā-
kām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes 
un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpoju-
miem un informācijai, un veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabied-
rības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu 
viņu dzīves kvalitāti:
• Ķeguma novada dienas centrā, Liepu aleja 1B, Ķegums;
• Ambulances ēkā, Nākotnes iela 1, Birzgale, Birzgales pagasts;
• Ķeguma novada dienas centra Tomes filiālē, „Ābelītes”,, Tome;

• Sociālā dienesta sociālo prasmju dzīvoklī, Ķeguma iela 6 – dz. 3, 
Rembate, Rembates pagasts, Ķeguma novads,

• Ķeguma novada bibliotēkā, Skolas iela 6, Ķegums; 
• Birzgales bibliotēkā, Nākotnes iela 2a, Birzgale, Birzgales pagasts;
• Ķeguma novada bibliotēkas filiālē Tomē, „Pamatskola”, Tome:
• Ķeguma novada bibliotēkas filiālē Rembatē, Lielvārdes iela 3, 

Rembate, Rembates pagasts, Ķeguma novads.
Publiskajos interneta pieejas punktos A4 un A3 formāta doku-

mentu drukāšana un kopēšana ir maksas pakalpojums, bet pārējos 
šo punktu pakalpojumus iedzīvotāji var izmantot bez maksas.

PIPP izveide un pilnveidošana tiek veikta ERAF projekta „Pub-
lisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Ķeguma 
novadā” ID Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/063 ietvaros (ap-
stiprināts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras 08.10.2014. lē-
mumu Nr. 2/PIPP/14/3288), kopējās attiecināmās  izmaksas EUR 
34570,11, t. sk. ERAF finansējums EUR 27022, realizācijas ter-
miņš: 30.06.2015.

Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore

2015. gada 18. martā
Noteica maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu 

vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu bā-
riņtiesā vai pašvaldības institūcijā EUR 1 apmērā, tajā skaitā PVN.

Pieņēma dāvinājumā nekustamā īpašuma „Rutku ceļš”, Tomes 
pag., Ķeguma nov., zemes vienību 0,1595 ha platībā.

Piešķīra pabalstu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā dzī-
vojošajām politiski represētajām personām sakarā ar Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienu EUR 71,43 apmērā katrai.

Dzēsa no Valsts adrešu reģistra sekojošas adreses:
• Lakstīgalu iela 8, Ķegums, Ķeguma nov.;  
• Lakstīgalu iela 10, Ķegums, Ķeguma nov.;
• Celtnieku iela 1C,  Ķegums, Ķeguma nov.;
• Pils iela 8, Ķegums, Ķeguma nov.;
• Meža iela 11, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.

Izveidoja konkursa „Par Ķeguma novada logo izstrādi” vērtēša-
nas komisijas šādā sastāvā:
• komisijas vadītājs Raivis Ūzuls – domes priekšsēdētāja vietnieks;
• komisijas locekļi:  Līga Strauss – izglītības, kultūras un sporta ko-

mitejas locekle;
• Rita Reinsone – izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle;
• Sandra Čivča – pašvaldības administrācijas speciāliste izglītības 

jautājumos; 
• Aivita Heniņa – kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;
• Signe Kraukle –Ogres Mākslas skolas direktora vietniece mācību 

darbā.
Nolēma piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā” ar projekta iesniegumu „Siltumnīcefekta gāzu emi-
siju samazināšana Ķeguma novada pašvaldības publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā” par kopējo summu EUR 204 868,79, 
t. sk., attiecināmās izmaksas ir EUR 194 327,67, kurās iekļauts KPFI 
līdzfinansējums ir EUR 136 029,36 apmērā, un neattiecināmās iz-
maksas ir EUR 10 541,12, un iesniegt projekta iesniegumu finansē-
juma saņemšanai SIA “Vides investīciju fonds”. 

Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības 

budžeta līdzfinansējumu 30% apmērā no projekta attiecināmajām 
izmaksām EUR 58 298,31 apmērā, kā arī papildus nodrošināt paš-
valdības līdzfinansējumu projekta neattiecināmajām izmaksām līdz 
EUR 10 541,12 apmērā.

Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts 
Kasē EUR 204 868,00 apmērā.

2015. gada 18. aprīlī
Atcēla Ķeguma novada domes 16.04.2014. lēmumu Nr.152 

(protokols Nr.9,1.§). „Par ciemu statusu atcelšanu un adrešu maiņu”.
Atcēla ciema statusu šādiem Ķeguma novada ciemiem:
• Salas, Tomes pagastā;
• Rēžas, Rembates pagastā;
• Duklāvi, Rembates pagastā;
• Latgaļi, Tomes pagastā.

Atzina izsoli, kurā tika pārdots pašvaldības nekustamais īpašums 
– dzīvoklis „Ķieģeļceplis 5” – 3, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., 
kas sastāv no 1 istabu dzīvokļa ar kopējo platību 36,6 kv.m, kopīpa-
šuma 3700/15050 domājamo daļu no būves un 3700/15050 domāja-
mo daļu no zemes un nosolīts par EUR 1100, par notikušu.

Nolēma slēgt līgumu ar Nosolītāju par izsolē iegūtās mantas pir-
kumu līdz 2015. gada 8. aprīlim.

Apstiprināja izsoles komisijas 2014. gada 30. oktobra sēdes pro-
tokolu Nr.1 ar pielikumu, līdzekļus iedalot no izsolē iegūtajiem lī-
dzekļiem. 

Apstiprināja  grozījumus Ķeguma novada domes 2014. gada 19. 
marta Izglītības veicināšanas nolikumā. 

Pilnvaroja Ķeguma novada deputātu Raivi Ūzulu pārstāvēt Ķe-
guma novada pašvaldību Latvijas Pašvaldību savienības 26. kon-
gresā un biedru sapulcē, kas notiks 2015. gada 15. maijā Smiltenes 
pilsētas Kultūras centrā (Gaujas iela 1, Smiltene).

Noteica maksu par Ķeguma komercnovirzienas vidusskolas 
sniegto maksas  pakalpojumu: Ķeguma stadiona futbola laukuma 
izmantošana (t.sk. dušas, garderobes) 35 EUR/stundā (t.sk.PVN).

Apstiprināja saistošos noteikumus 8/2015 „Par grozījumiem Ķe-
guma novada domes 04.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 
„Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2015. gadam””. 
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Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma iedzīvotāji
rada idejas nākamajiem pieciem gadiem
PPP biedrība Zied zeme semināros – forumos tikās ar Ogres, Ikšķiles, 
Ķeguma un Lielvārdes iedzīvotājiem, lai noskaidrotu, kādai jābūt reģio-
na attīstībai nākamajos piecos gados. Iedzīvotāju idejas apkopotā veidā 
tiks iekļautas Zied zeme jaunajā piecgades stratēģijā, kurā būs noteiktas 
prioritātes, kurus virzienus atbalstīt ar finansējumu.

Zied zeme ir publisko un privāto partne-
rattiecību biedrība, kura rūpējas par ilgtspē-
jīgu reģiona attīstību un iesaistās sociāleko-
nomisko problēmu risināšanā. Zied zeme 
apsaimnieko Eiropas Savienības fondu 
finansējumu un atbalsta dažādus biedrību, 
pašvaldību, privātpersonu un komersantu 
pieteiktus projektus, vadoties pēc iepriekš 
izstrādātas stratēģijas un noteiktām priori-
tātēm.

„Biedrība pēdējos piecos gados ir atbal-
stījusi 208 projektus, un kopējais izmanto-
tais fondu finansējums ir 1,9 miljoni eiro. 
Šis pavasaris ne tikai ziedzemiešiem ir ļoti 
darbīgs, bet šogad visā Latvijā šāda veida 
biedrības veido nākamo piecu gadu stratē-
ģijas, lai turpinātu attīstīt reģionus, tāpēc 
notika Zied zemes reģiona – Ogres, Ikšķi-
les, Ķeguma un Lielvārdes – iedzīvotāju 
vēlmju apzināšana,” stāsta Zied zeme ad-

ministratīvais vadītājs Māris Cīrulis. 
Semināros – forumos atraktīvās darba 

grupās iedzīvotāji atskatījās uz to, kas ir 
mainījies reģionā pēdējo piecu gadu laikā 
uzņēmējdarbībā, pakalpojumos, infrastruk-
tūrā, sabiedriskajā dzīvē un vēl citās jomās. 
Dalībniekiem bija iespēja savu vērtējumu 
pārrunāt arī ar citiem klātesošajiem. Ar 
pieredzes stāstiem dalījās iepriekšējie Zied 
zemes atbalstīto projektu realizētāji. Darba 
rezultāti tika demonstrēti arī ar dziesmām 
un dejām, jo vairāki pašdarbnieku kolektīvi 
iepriekš bija saņēmuši finansējumu aprīko-
juma vai tērpu iegādei. Pasākuma dalībnie-
ki bija pozitīvi noskaņoti, jo labas lietas un 
pārmaiņas tika uzskaitītas ievērojami vai-
rāk nekā sliktas.

Pēc tam, kad atskats tika veikts, un bija 
noķerta sajūta par to, cik daudz iespējams 
paveikt piecu gadu laikā, sākās darbs pie 

nākotnes idejām. Labāka ceļu kvalitāte, 
atkal atjaunotas skolas pagastos, jauni uz-
ņēmumi ar darba vietām un dažādi kultūras 
pasākumi ir tas, ko iedzīvotāji vēlas redzēt 
reģionā. Idejas bija dažādas – sākot no vis-
pārīgām attīstības vīzijām, beidzot ar ļoti 
konkrētām aktivitātēm. 

Visi ierosinājumi tiks apkopoti un iz-
mantoti nākamo piecu gadu stratēģijas 
veidošanā, kopā ar rezultātiem no ekspertu 
intervijām un Zied zeme padomes locekļu 
ieteikumiem. Šobrīd notiek aktīvs darbs 
arī pie iepriekšējās stratēģijas izvērtēšanas 
un sasniegto rezultātu aplūkošanas. Zied 
zemes darba rezultāts un jaunās stratēģijas 
uzmetums tiks prezentēts konferencē 18. 
jūnijā.

Papildus informācija pieejama, sazino-
ties ar Zied zeme projektu koordinatori Ilzi 
Staģīti, rakstot ilze@ziedzeme.lv vai zva-
not 26467949.

Aija Upleja,
LEAD. Korporatīvā komunikācija

e-pasts: aija.upleja@lead.lv
tel.: 29767615

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI Nr. 5/2015
2015. gada 18. februārī APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 

2015. gada 18. februāra lēmumu Nr.73 (protokols Nr.4,7.§)

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanu   

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu, 47.panta trešo daļu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība īsteno 

Izglītības likuma 46. un 47.pantā noteikto pašvaldības kompeten-
ci - izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā tiek pārreģistrētas un 
anulētas licences, turpmāk tekstā Noteikumi. 

2. Licenci interešu izglītības programmu un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu īstenošanai (1.pielikums) izsniedz Ķeguma 
novada domes izveidota Interešu izglītības un pieaugušo neformā-
lās izglītības programmu licencēšanas komisija, turpmāk tekstā 
Komisija. 

II. Licences saņemšanas kārtība
3. Lai saņemtu licenci interešu izglītības un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu īstenošanai, licences pieprasītājs – juridiska 
persona  Komisijai iesniedz: 

3.1. noteikta parauga rakstveida pieteikumu (2.pielikums) licences sa-
ņemšanai, kurā norādīts licences pieprasītāja nosaukums, juridiskā 
adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, kontaktper-
sonas vārds un uzvārds, licenzējamās programmas nosaukums; 

3.2. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas sevī  ietver: 
3.2.1. programmas nosaukumu;
3.2.2. programmas mērķi un uzdevumus; 
3.2.3. programmas ilgumu stundās; 
3.2.4. programmas satura aprakstu (tematiskais plāns); 
3.2.5. programmas īstenošanas valodu; 
3.2.6. programmas mērķauditoriju;
3.2.7. plānotie rezultāti.

3.3. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts 
pēc sekmīgas programmas apguves; 

3.4. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītī-
bu apliecinošo dokumentu kopijas. Šī prasība neattiecas uz  pieau-
gušo neformālo izglītību.

3.5. bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai kvīti par pieprasīto 
licenču priekšapmaksu (avanss) 100% apmērā, samaksa par vienu 
licenci 21,00 euro, par  licences darbības pagarināšanu  21,00 euro, 
par licences dublikāta izsniegšanu 7,00 euro (tai skaitā PVN).

4. Lai saņemtu licenci interešu izglītības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu īstenošanai, licences pieprasītājs – fiziska 
persona Komisijai iesniedz: 

4.1. noteikta parauga rakstveida pieteikumu (3.pielikums) kurā norā-
dīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, 
tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese; 

4.2. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kurā norāda: 
3.5.1. programmas nosaukumu; 
3.5.1. programmas mērķi un uzdevumus; 
3.5.1. programmas ilgumu stundās; 
3.5.1. programmas satura aprakstu (tematiskais plāns); 
3.5.1. programmas īstenošanas valodu;
3.5.1. programmas mērķauditoriju,

4.3.  dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts 
pēc sekmīgas programmas apguves; 

4.4. bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai kvīti par pieprasīto 
licenču priekšapmaksu (avanss) 100% apmērā, samaksa par vienu 
licenci 14,00 euro, par licences darbības pagarināšanu  14,00 euro, 
par licences dublikāta izsniegšanu 7,00 euro (tai skaitā PVN).

mailto:ilze@ziedzeme.lv
mailto:Aija.upleja@lead.lv
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5. Pieaugušo neformālās izglītības programmas pašvaldības licences 
saņemšanai apjoms ir līdz 160 akadēmiskajām stundām. 

6. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, 
kas nepieciešami licences piešķiršanai, ja iesniegtajos dokumentos 
nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija at-
liek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju, 
15 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes nosūtot vēstuli licences 
pieprasītājam. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta pie-
prasītā informācija un/vai dokumenti. Ja noteiktajā termiņā piepra-
sītā informācija netiek iesniegta, pieteikums netiek izskatīts un to 
nosūta atpakaļ pieprasītājam. 

7. Komisija programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā 30 dienas pēc 
iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Komi-
sija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsnieg-
šanu vai motivētu rakstisku atteikumu izsniegt licenci. Par licences 
izsniegšanas atteikumu licences pieprasītājs tiek rakstveidā infor-
mēts 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas. 

8. Licences saņēmējam ir pienākums informēt pašvaldību par izmai-
ņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai ne 
vēlāk kā 15 dienu laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas.

III. Licencēšanas komisija un tās kompetence
9. Jautājumu par licences izsniegšanu, pārreģistrāciju vai anulēšanu 

izskata un lēmumu pieņem Komisija.  
10. Komisijai adresētie iesniegumi un dokumenti iesniedzami Ķe-

guma novada domē Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 
LV-5020, vai nosūtot pa pastu, vai elektroniski atbilstoši norma-
tīvo aktu prasībām par drošu elektronisko parakstu   
(e-pasts: dome@kegums.lv).

11. Komisija: 
11.1. izskata iesniegtos pieprasījumus un tiem pievienotos dokumen-

tus;
11.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem; 
11.3. pieņem lēmumu par: 

11.3.1. licences izsniegšanu uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem; 
11.3.2. atteikumu izsniegt licenci; 
11.3.3. izsniegtās licences anulēšanu; 
11.3.4. izsniegtās licences pārreģistrāciju un/vai pagarināšanu. 

11.4. izskata pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un pieņem 
lēmumu par licences izsniegšanu, pārreģistrāciju vai atteikumu 
ne ilgāk kā viena mēneša laikā; 

11.5. noformē un izsniedz licences (saskaņā ar 1.pielikumu); 
11.6. saņem un apkopo informāciju par interešu izglītības un pieau-

gušo neformālās izglītības programmu īstenošanu pašvaldības 
teritorijā; 

11.7. ir tiesīga pārbaudīt programmas īstenošanu (par pieaugušo ne-
formālās izglītības un interešu izglītības programmas īstenoša-
nas kvalitāti atbild programmas īstenotājs). 

12. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt li-
cenci, ja: 

12.1. iesniegtie dokumenti neatbilst vai tajā norādītās ziņas neatbilst 
normatīvo aktu  vai šo noteikumu prasībām; 

12.2. licences iesniedzējs ir sniedzis nepatiesas ziņas; 
12.3. licencējamā programma neatbilst interešu un pieaugušo nefor-

mālās izglītības kritērijiem.
13. Ja Komisija pieņem lēmumu par atteikumu programmas licencē-

šanai, licences pieprasītājs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu 
attiecīgās programmas īstenošanai, novēršot Komisijas lēmumā 
minētos atteikuma iemeslus. 

14. Komisija ir tiesīga anulēt agrāk izsniegto licenci vai pieņemt lēmu-
mu par atteikumu izsniegt licenci, ja: 

14.1. Licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības prog-
rammas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

14.2. licences saņēmējs, saņemot licenci, ir sniegtas nepatiesas ziņas; 
14.3. juridiskā persona tiek likvidēta. 

15. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts raks-
tiski ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmu-
ma pieņemšanas. 

16. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences pārreģistrāciju, 
ja, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē nepiecie-
šams izdarīt izmaiņas. Pārreģistrācijas vai darbības termiņa pagari-
nāšanas gadījumā kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem 
jāuzrāda arī izsniegtās licences oriģināls. 

17. Par šo noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā atbildība 
atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 1662 pantam 
„Komercdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (li-
cences) vai komercdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā 
(licencē) minētos nosacījumus. 

18. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija pieņē-
musi lēmumu par licences izsniegšanu. 

19. Licenci izsniedz licences pieprasītājam pret parakstu reģistrācijas 
žurnālā, licences viens eksemplārs tiek izsniegts licences pieprasī-
tājam, otrs eksemplārs glabājas pie Ķeguma novada domes galve-
nā speciālista izglītības jautājumos. 

20. Ja Komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu, tad sa-
ņemtā priekšapmaksa (avanss) tiek uzskatīta par samaksu par li-
cences saņemšanu. 

21. Ja Komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu, bet li-
cences pieprasītājs licenci neizņem vai rakstiski informē Ķeguma 
novada domi par to, ka atsakās licenci saņemt, tad priekšapmaksa 
(avanss) par pieprasītām licencēm, netiek atmaksāta.  

22. Ja Komisija pieņēmusi lēmumu par licences neizsniegšanu, tad 
priekšapmaksa (avanss) par pieprasīto licenci, tiek atmaksāta li-
cences pieprasītājam. 

23. Komisijas pieņemtos lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Administratīvā procesa 
likuma noteiktajā kārtībā. 

24. Ķeguma novada domes priekšsēdētāja lēmumu un/vai faktisko 
rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 
procesa likuma noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi
25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ķeguma novada domes 2011.gada 

11.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par interešu izglītības 
un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5/2015

„Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”.
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

•	Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz gādāt par 
iedzīvotāju izglītību, tai skaitā arī organizatorisku un finansiālu palīdzību izglītības atbalsta iestādēm u.c.; 43.panta trešā daļa 
paredz, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildi, 21.panta pirmās daļas 16.punkts paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 
tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu. 

•	Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punkts paredz, ka novada pašvaldība nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, 
izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai; 46.panta piektā daļa paredz, ka izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot 
pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas, bet citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas 
Izglītības iestāžu reģistrā, – pēc licences saņemšanas pašvaldībā; 47.panta trešā daļa paredz, ka interešu izglītības programmas 
ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences 
saņemšanas pašvaldībā. 

•	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 22.decembra vēstulē Nr.17.18.le/19768 (reģ. 2012.gada 11.janvārī 
Nr.1-8.1/97) izanalizējusi un izvērtējusi vairāku pašvaldību pieaugušo neformālās izglītības programmu un interešu izglītības 
programmu īstenošanas licenču izsniegšanas regulējumus un saistošos noteikumus un lūgusi veikt licencēšanas noteikumu 
pārskatīšanu, nodrošinot to atbilstību spēkā esošo normatīvo alktu prasībām.

Īss projekta satura izklāsts •	Saistošo noteikumu projekta būtība ir nodrošināt pašvaldības    autonomās funkcijas izglītības jomā izpildi, kā arī veicināt interešu 
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu  

Turpinājums ▶

mailto:dome@kegums.lv
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Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

•	Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt maksu par licences izsniegšanu, par tās darbības termiņa pagarinājumu un licences 
dublikāta izsniegšanu, kuras apmērs  nepārsniegs tās administrēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu, tādēļ saistošo noteikumu 
izpildei netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

•	Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai tiks izveidota Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 
licencēšanas komisija, kuras darbības nodrošināšanai nav nepieciešama papildus tehniskie un materiālie resursi, t.sk., jaunu darba 
vietu nodrošināšana, darba atlīdzība iekļauta samaksā par licenci. 

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 

sabiedrību (mērķa grupām) 
un uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā

•	Sabiedrības mērķa grupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir privātpersonas - fiziskas un juridiskās 
personas, kuras novada administratīvajā teritorijā vēlas veikt uzņēmējdarbību iedzīvotāju izglītošanas un radošās jaunrades jomā. 

•	Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta pozitīva ietekme gan uz uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā, 
sekmējot saimniecisko darbību un veicinot nodarbinātību, kā arī iedzīvotāju iespējas aktīvāk iesaistīties sabiedriskā vidē un 
pilnveidoties.

Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām

•	Licences saņemšanai persona varēs griezties Ķeguma novada domē ar iesniegumu Interešu izglītības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas komisijai, klāt pievienojot nepieciešamos dokumentus 

•	Saistošo noteikumu ievērošanu savas kompetences ietvaros ir tiesīgas kontrolēt pašvaldības amatpersonas.
•	Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina personām veicamo darbības līdzšinējo kārtību.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

•	Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem - potenciālajiem licences saņēmējiem. 
•	Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un 

publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.kegumanovads.lv , saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, 
izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 

•	Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā 
internetā www.kegumanovads.lv 

Normatīvie akti, saskaņā ar 
kuriem Saistošie noteikumi 

sagatavoti

•	Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta trešo daļu, Izglītības 
likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu, 47.panta trešo daļu. 

SIA „Ķeguma Stars” informācija
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

1. Par atkritumu apmaksas kārtību
Sakarā ar izmaiņām MK noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā 

dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4.1. 
punkts nosaka atkritumu apmaksas kārtību: ”ja atsevišķais īpašums 
ir dzīvoklis, – proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam”.

2. Par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem un ūdens 
patēriņa starpības sadali starp dzīvokļu īpašniekiem.

Sakarā ar izmaiņām MK noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā 
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

 Kopš 2014. gada janvāra spēkā stājusies jauna kārtība, 
kādā tiek veikta ūdens patēriņa starpības sadale starp dzīvok-
ļu īpašniekiem. Jau vairākus mēnešus dažu dzīvokļu īpašnie-
ku komunālo pakalpojumu rēķinos iekļauta maksa par ūdens 
patēriņa starpību. 

Lai novērstu neprecizitātes ūdens patēriņu uzskaitē daudz-
dzīvokļu mājās, uzņēmums atgādina, ka ūdens patēriņa skaitītāju 
rādījumi jānodod katra mēneša pēdējās trīs darba dienā, uzņē-
muma darba laikā.

Pārējā laikā rādījumi netiks pieņemti!
Ūdens patēriņa starpība ir starpība starp dzīvojamās mājas ko-

pējo ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu skaitītāju nodoto ūdens 
patēriņu, ieskaitot avārijas situācijās un remontu laikā izlietoto 
ūdens daudzumu. Ūdens patēriņa starpība var rasties gadījumos, 
ja mājas dzīvokļos nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, ja ūdens 
skaitītāji nav verificēti. Starpības rašanos sekmē dzīvokļu īpašnie-
ki, kuri ar neatļautiem paņēmieniem ietekmē tos, kā arī dzīvokļu 
īpašnieku nenodoti skaitītāju rādījumi vai nepatiesu rādījumu ie-
sniegšana var būt ūdens patēriņa starpības rašanās cēlonis. 

No ūdens patēriņa starpības veidošanās simtprocentīgi izvai-
rīties nav iespējams, taču ikviens mājas iedzīvotājs var to ietek-
mēt, pievēršot uzmanību sava dzīvokļa skaitītāja tehniskajam stā-
voklim un sniedzot precīzu, patiesu informāciju par tā rādījumu. 
Būtiska nozīme ir savlaicīgi pārbaudītiem un nomainītiem ūdens 
patēriņa skaitītājiem. Ja visi mājas dzīvokļu īpašnieki ir ievēroju-
ši prasības, godīgi veic likumā noteiktos uzturēšanas pasākumus 
un sniedz patiesu informāciju par izlietoto ūdens patēriņu, rēķinos 
iekļautā summa visiem dzīvokļu īpašniekiem ir neliela un tiek sa-
dalīta atbilstoši piederošo dzīvokļu īpašumu skaitam.

Tāpat kā dzīvokļu īpašnieks maksā par ūdens patēriņu savā 

dzīvoklī, jāmaksā arī par ūdens patēriņu, kas izlietots kopīpašuma 
uzturēšanai, ieskaitot avārijas situācijās un remontu laikā izlietoto 
ūdens daudzumu (ūdens patēriņa starpība), apmaksājot to likumā 
noteiktā kārtībā. Par šo un citu pakalpojumu norēķinu kārtību dzī-
vokļu īpašnieki var lemt sasaucot kopsapulci un izvērtējot kārtību 
kādā dzīvokļu īpašnieki norēķinās par komunālajiem pakalpoju-
miem un kritērijus, pēc kuriem tiek noteikta katra īpašnieka mak-
sājamā daļa par saņemto pakalpojumu. Ja kopsapulces laikā netiek 
panākta vienošanās vai sapulce lēmuma pieņemšanai nav notikusi, 
namu pārvaldnieks piemēro Ministru kabineta 2008. gada 9. de-
cembra noteikumos Nr. 1013: “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” norādīto  sadales kārtību. 
2013. gada 1. oktobrī stājās spēkā grozījumi  Ministru kabineta 
2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013, paredzot, ka sākot 
ar šā gada janvāri  ūdens patēriņa starpību sedz visi dzīvokļu īpaš-
nieki atbilstoši tiem piederošo dzīvokļu skaitam.

Dzīvokļu īpašnieks nav tiesīgs lūgt ūdens patēriņa starpības 
pārrēķinu par iepriekšējo periodu, ja tas savlaicīgi nav sniedzis 
informāciju par viņa īpašumā esošā dzīvokļa skaitītāja rādījumu 
namu pārvaldniekam.

Lai rēķinos iekļautā summa par ūdens patēriņa starpību būtu 
optimāla un vienāda visiem  ēkas dzīvokļu īpašniekiem, atliek ie-
vērot normatīvajos aktos noteiktās prasības un būt godīgiem gan 
pret sevi, gan citiem ēkas iedzīvotājiem.

Risinājums ūdens patēriņa starpības izskaušanai.
Viena no būtiskākajām problēmām ar kuru saskaras dzīvokļu 

īpašnieki ir ūdens patēriņa starpība. Ēkas kopējais ūdens skaitītājs, 
kas fiksē visu namam piegādātā ūdens daudzumu, uzrāda daudz 
lielāku patērētā ūdens apjomu nekā mājas iedzīvotāju dzīvokļos 
uzskaitīto skaitītāju kopsumma. Ja ūdens starpība ir dažu (līdz 5) 
procentu robežās, tā ir normāla parādība, taču dažos namos fiksētā 
starpība var pat sasniegt 50 procentus, arī pēc tam, kad veikti pa-
sākumi ūdens apgādes sistēmas sakārtošanai. Tas nozīmē, ka atse-
višķi mājas iedzīvotāji rīkojas negodprātīgi, ietekmējot skaitītāju 
rādītājus vai nododot nepareizus datus, savas neuzmanības dēļ vai 
apzināti uzrādot mazāku ūdens daudzumu. Tādējādi cieš kaimiņi, 
kuri ir spiesti maksāt par ūdeni, kuru tie nav lietojuši. Diemžēl 
šobrīd valsts mērogā nav precīza tiesiska regulējuma, kā šo prob-
lēmu atrisināt.

Risinājums ir jaunās paaudzes ūdens skaitītāji ar attālinātās 

http://www.kegumanovads.lv
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nolasīšanas iespējām – tie ir aprīkoti ar elektronisku raidītāju, kurš 
uzskaita patērēto ūdens daudzumu un noraida informāciju uz datu 
krātuvi. Visu skaitītāju rādījumi tiek nolasīti vienlaicīgi. Līdzšinējā 
prakse rāda, ka dzīvokļu īpašniekiem ir grūti vienoties par maksā-
jumiem

Lai uzstādītu modernos attālinātās nolasīšanas skaitītājus, dzī-
vokļu īpašnieku sapulcē ar balsu vairākumu jāpieņem pozitīvs lē-
mums. Ja daļa dzīvokļu īpašnieku atsakās no jaunajiem skaitītā-
jiem, tad sapulcē arī jāvienojas, ka ūdens starpības tiks sadalītas 
starp tiem dzīvokļiem, kuru īpašnieki būs atteikušies no attālinātās 
nolasīšanas skaitītājiem.

Dzīvokļu īpašnieki, kas ieinteresēti par attālināto skaitītāju 
ieviešanu  sazināties ar SIA „Ķeguma Stars” māju pārzini Rolandu 
Elksnīti tel. 25774460 vai e-pasts: parzinis.kegumastars@inbox.lv.

SIA „Ķeguma Stars” informācija par iespējamo ūdens-
saimniecības tarifu izmaiņām.

Atsaucoties uz 2015. gada 26. februāra Ķeguma Novada Ziņas, 
R.Ozola publikāciju, kurā tiek norādīts, ka SIA „Ķeguma Stars” 
joprojām strādā ar zaudējumiem, nepieciešams izskatīt dažādus 
iespējamos pasākumus šo zaudējumu novēršanai vai vismaz sama-
zināšanai. 

Šobrīd spēkā esošais ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifs Ķeguma pilsētai ir bijis bez izmaiņām no 2008. 
gada marta. Tarifi, kuri tika pastiprināti ar Aizkraukles novada 
sabiedrisko pakalpojumu regulatoru 2008. gada 25. martā un, kuri 
stājās spēkā 2008. gada 1. maijā nav mainīti 0,365 LS, vai (0,522 
EUR) bez PVN par ūdens piegādi un 1,091 LS, vai (1,552 EUR) 
bez PVN par kanalizāciju, arī Rembates pagastā ir bijis bez izmai-
ņām no 2008. gada marta. Tarifi, kuri tika pastiprināti ar Aizkrauk-
les novada sabiedrisko pakalpojumu regulatoru 2008. gadā un, kuri 

stājās spēkā 2008. gada 1. maijā nav mainīti 0,519 LS, vai (0,738 
EUR) bez PVN par ūdens piegādi.

 2012. gadā, izmantojot doto iespēju, tika realizēts Eiropas Sa-
vienības Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības pakalpo-
juma attīstība Ķegumā”, kura ietvaros tika izstrādāts arī Tehniski 
ekonomiskais pamatojums. Ar projekta rezultātiem tika iepazīsti-
nāta Ķeguma novada pašvaldība. Pamatojoties uz domes Finanšu 
komitejas atzinumu, Ķeguma novada dome izvērtē iespējas par 
tarifu maiņu.

Galīgo lēmumu par jauno tarifu apstiprināšanu, Ķeguma nova-
da deputāti pieņems tuvākajās domes sēdēs.

 SIA „Ķeguma Stars” paskaidro, ka pēdējo gadu laikā notikušas 
dažādas izmaiņas ūdenssaimniecības apsaimniekošanas izmaksās. 
Ievērojamākā no tām ir ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpo-
jumu tarifos iekļaujamās pamatlīdzekļu un to apsaimniekošanas 
izmaksas, kas, salīdzinot ar pašreiz spēkā esošo tarifu, ievērojami 
pieaugušas.

 Realizācijas apjoma samazināšanos, elektroenerģijas sadārdzi-
nāšanos un pamatlīdzekļu apjoma palielināšanos un to, ka Tarifa 
izmaiņas ir saistītas ar pilsētas ūdenssaimniecības attīstības pro-
jekta īstenošanu, kam tika ņemts kredīts. Ķeguma pilsētā veikti 
apjomīgi ūdenssaimniecības attīstības projekti, izbūvējot jaunus 
centralizētus ūdensvadus un kanalizācijas tīklus. 

 SIA „Ķeguma Stars” informē, ka jaunu pieslēgumu esot maz, 
bet izdevumi pamatlīdzekļu uzturēšanai palielinās, jaunie tīkli ir jā-
uztur. Arī daudzdzīvokļu mājās ūdens patēriņa skaits samazinoties, 
pirmkārt, jau tādēļ, ka zūd klienti, daudzi cilvēki pastāvīgi nedzī-
vo.  Savukārt  elektrības cena kopš 2009. gada palielinājusies jau 
trīs reizes, bet ūdens un kanalizācijas tarifi pa šo laiku nav mainīti. 

R. Elksnītis,
Sagatavoja, SIA „Ķeguma Stars” māju pārzinis

JADARA pavasari sāk ar viesošanos Skaistkalnē
Birzgales pagasta biedrība „JADARA”, 

iesākot darbības trešo gadu, devās piere-
dzes lūkošanā uz Skaistkalni, kur aktīvi 
strādā lauku sieviešu klubs „Mēmelīte”. 
Saulainajā, bet vēl ziemīgi auksta vēja ap-
pūstajā svētdienā, mūs sagaidot, „Mēmelī-
tes” projektu koordinatore Laima Indriķe 
atklāja, ka arī skaistkalnietes jubileju svin 
martā, jo „dzimušas” pirms 14 pavasariem 
– 2001. gadā. Kāpjot stāvajā Mēmeles sen-
lejas krastā, lai pabūtu Skaistkalnes katoļu 
baznīcā,  uzzinām, ka krāšņo puķu dobi, kas 
aizvadītajā vasarā bija skaitļa „ 525” veido-
lā un liecināja par laiku, kas ierakstīts šīs 
vietas vēsturē, katru pavasari stāda sievie-
šu klubs. „Pagasts nodrošina puķu dēstus, 
mēs veidojam ciparus. Šopavasar būs vieg-
li – piecnieks tikai nedaudz jāpapildina, lai 
pārtaptu par sešnieku,” atzīst Laima. Uzzi-
nājušas par dižās baznīcas vēsturi, varējām 
teikt, ka arī Birzgales jauniešu ansamblis 
„Tikai tā” un sieviešu koris „Pērles” pirms 
dažiem gadiem, Ziemassvētkos, dziedāja 
šajā dievnamā. Aplūkojām vienu no kras-
ta kritenēm, kas izveidojusies 1923. gada 
rudenī. Netālu no šīs jau palieliem kokiem 
apaugušās „piltuves” ir arī jauna, kura ra-
dusies jau 21. gadsimtā un turpina „augt”. 

Bet vairāk par vēstures un dabas līklo-
čiem mūs priecēja „Mēmelītes” sievu un 
meitu īstenotie projekti. Gājām pa  platu 
celiņu, kas realizējot projektu LEADER 
programmā, tapis pērn . Glītais bruģis tagad 
aizved gan uz Tautas namu un pagasta pār-

valdi, gan ievijas „Spēka takā”. Tā skaist-
kalnieši nodēvējuši celiņu gar āra trenažie-
riem un bērnu rotaļu laukumu, kuri arī ir 
sieviešu kluba ieceru rezultāts. Īpašs stāsts 
par mobilo tirgus laukumu. Plašā apkārtnē 
pazīstams Kanepenes tirgus augusta pirma-
jā nedēļā, bet arī pārējā laikā pagasta ļaudis 
tirgo savos dārzos izaugušo, mežos savākto. 
Tāpēc realizējot kārtējo projektu, tapušas 
vairākas pamatīgas, pārvietojamas tirgus 
nojumes, soli, iegādāta liela saliekama telts. 
Arī mūsu viesošanās bijusi ieplānota tirgus 
laukumā, bet vējš „iedzina” pagasta pado-
mes mājīgajā zālē.

Ciema kukulī aizvedām Ivetas cepto 
torti un Daces meistarstiķi – sāļo kliņģeri, 
Kristīnes lietās vaska sveces. Mēs katra 
saņēmām pa puķu vai garšaugu dēstam un 
informāciju par to tālāko audzēšanu. Pār-
steidza plašā izstāde – adījumi, tamborē-
jumi, klūdziņu pinumi, savdabīgas rotas 
lietas, krāšņi  lakati. Pa kuru laiku tie dari-
nāti? Kluba prezidente Gita Biezā, smaidot 
atklāja: „Neuztraucieties, kad mēs sanācām 
kopā, tad lēmums bija – tikai ne rokdarbi. 
Bet…, laika gaitā, organizējot seminārus 
un kursus, piedaloties tajos, gandrīz kat-
ra esam atklājusi, kas sirdij tuvāks.” Tikai 
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Lieldienu Mistērijas
Pavasaris sagaidīts, Lieldienas pavadītas. Ar ko katram saistās šie 

svētki? Ar bērnības atmiņām, ģimenes tradīcijām, tautas garamantām, 
ticību, piederību, dabas atmodu. Šis pavasaris bija tik bagāts ar izjūtām, 
ka vēlos ar tām padalīties. 

Pavasaris – Lielā diena.
Šogad astronomiskais pavasaris iestājās 

21. martā. Tas ir zīmīgs mirklis, kā jau visi 
saules pagrieziena punkti. Pavasara vienā-
dības – tā tagad mēdz teikt, kad dienas un 
nakts garums novienādojas. Kad pēc ilgās 
ziemas gaisma svin uzvaru pār tumsu, atnāk 
Lielā diena. 

Liela diena, Liela diena,
Maza mana villainīt`.
Es apsedzu Lielo dienu

Ar mazo villainīt`.
Šo īpašo brīdi sagaidījām sešos  no rīta 

Ķegumā pie Daugavas. Bijām prāvs pulciņš 
– folkloras kopa ,,Rāmupe’’ no Katlakalna, 
,,Artava’’ no Ogres, Tomes ,,Graudi’’, visi 
pavasa sajūtu alkstošie un daži zinātkārie 
ar`. Personīgi piedzīvoju vienu no skais-
tākajiem Lielās dienas rītiem. Viennozī-
mīgi tāpēc, ka biju tam gatavojusies – gan 
meklējot īpašo svinēšanas vietu un nosakot 
Saules lēkta punktu, gan dziedot dziesmas 
un gatavojot veselības rīksti no deviņiem 
zariņiem, gan iepriekšējā vakarā krāsojot 
olas un šujot baltu  lakatu. Saules lēktu sa-
gaidījām, iekurot uguni un ziedojot grau-
dus (svētībai un pateicībai), dziedot Saules 
dziesmas un ejot Saules apli. 

Lec Saulīte, rītā agri,
Lec ar Dieva palīdziņ`

Ir` mums tava gaišumiņa
Vajadzēti vajadzēj`.

Rīta rāmums un svaigums deva īpašas 
sajūtas. Nebija iestudēta pasākuma scenāri-
ja. Dziesmas nāca tajā brīdī, kad tās piedzi-
ma. Vairāk runāja stabuļu un dūdu skaņas, 
acis, rokas un augumi. Pilnīgi pieļaujams, 
ka tas kādubrīd varēja šķist mulsinoši, ja 
neesi palaidis ,,prātu ganībās’’,  un tas grib 
ievērtēt, salikt visu pa plauktiņiem un neļauj 
,,dvēselei šūpoties’’. Katrs saules lēkts ir kā 
tikko piedzimis bērns, tīrs kā Dieva elpa. 
Tāpēc gan acs, gan auss, gan augums vēlas 
visu dabisko. Apēst sārtas dzērveņogas un 
uzdzert malku bērza sulas vai sarkanvīna. 
Redzēt Daugavas ūdens lāšu mirdzumu uz 
sejām, sajust rokās linu dvieļa raupjumu. 

 Skaistākās šūpoles – tās, kas turpat 
vītolā pašu vīru rokām iekārtas, sievu rokām 
plaukstošiem bērzu zariem un pūpoliem iz-
pušķotas. Šūpošanās brīdī piedzimusi daina 

par šūpolēs iešūpoto. Dziesma Daugavai. 
Raibas oliņas – sitoties, smejoties, ripo-
joties. Olu, sniega un pavasara garša. Un 
skauģim mute ciet – ar sarkanu dzīparu trīs 
mezgliem aizsieta.  Varbūt nosalušas kājas 
un rokas? Bet dvēselei gribas turpināt, tā 
lido pretī dienai un pavasarim. Meklē arī tu 
šīs izjūtas, ja sirdī jūti plaukstam ilgu puķi. 

Lieldienas – Kristus 
Augšāmcelšanās laiks.
Pavasara sajūtas savienojas ar Kluso 

nedēļu, gavēņa laiku un domām par Kris-
tu, ciešanām, Augšāmcelšanos. Tā ir mūsu 
dzīve, dienas un nedienas, prieki un bēdas, 

mūsu ceļš. Saruna ar sevi, savu dvēseli.
Mācītājs Juris Rubenis: ,,Dvēsele ir ai-

cināta sasniegt kaut ko aizvien vairāk. Mēs 
mīlam ar dvēseli, šo pasauli mācāmies ap-
tvert caur dvēseli. Tāpat arī – uzticēties Die-
vam, redzēt blakus otru cilvēku un saprast 
sevi. Dvēsele ir laimīga, kad tā sastopas ar 
savu Radītāju. Tad tā piedzīvo prieku’’. 

Dvēsele, tāpat kā ķermenis, ir jāpabaro. 
Tā alkst zināšanu, miera un prieka, tā alkst 
darīt to, kas ir tās uzdevums. Nepabarojot 
dvēseli, tā nonīkst, cilvēks kļūst nomākts, 
depresīvs, slimīgs vai vienaldzīgs. Esmu 
augusi katoļticīgā ģimenē, tāpēc arī šīs tra-
dīcijas manī iesakņojušās jau no bērnības. 
Svētbrīdis baznīcā Lieldienu laikā var dot 
dvēselei mieru un ticību. Ja ir grūti pieska-
ņoties dievkalpojuma laikam, var doties uz 
dabas baznīcu. Ķeguma Krustakalns ir brī-
nišķīga dabas baznīca, kur nebūs garlaicīgi 
nevienam bērnam. Tur var parunāt par Die-
vu, var arī paklusēt. Arī mēs abas ar meitu 
Katrīnu Lieldienu rītā braucam ar riteņiem 
uz Krustakalnu, pasēžam grotā, aplūkojam 
lielos akmeņus mežā, salasām vizbulīšu 
pušķi. Tas ir īpašs notikums īpašā dienā. 

Izvēle.
Otrajās Lieldienās Tomē notiek ikgadējs 

ģimeņu pasākums, apvienojot senlatviskās 
un kristīgās tradīcijas. Bērniem ir jautri, 
ģimenēm prieks par kopā pavadīto laiku – 
dziesmām, rotaļām, spēlēm, olu kaujām. 
Var teikt – pavasaris atnācis, Kristus aug-
šāmcēlies – viss kopā! Ko izvēlēties? Kat-
ram savs ceļš ejams, sirds pateiks priekšā, 
ko darīt un kur būt. Mūsu bērni darīs to, ko 
mēs viņiem parādīsim. 

Mācoties, izzinot un meklējot Lieldienu 
laika sajūtas, savu dvēseli pabaroju trīskār-
ši, un nejūtos no tā samulsusi. Paldies vi-
siem maniem Skolotājiem, ko sastapu šajā 
ceļā! 

Dace Priedoliņa

dažas kluba dalībnieces dzīvo un strādā 
Skaistkalnes centrā. Vairākas savās zem-
nieku saimniecībās audzē dārzeņus, kopj 
lopus, pārvalda lauku īpašumus, sien sieru, 
gatavo gardas sulas un aromātisku vīnu. 
Bet, kad Skaistkalne jāpoš svētkiem, tad 
visas cenšas izbrīvēt laiku, lai pagasta cen-
trā taptu diženi, meldriem apvīti alus kausi, 
no salmiem darināts ragainu kazu bariņš, 
vezums ar brašiem tirdziniekiem. Katros 
Ziemassvētkos gan vietējie, gan daudzie 
braucēji, kas Skaistkalnē šķērso Latvijas 
– Lietuvas robežu, priecājas par ciemata 

krāšņo, pārdomātu noformējumu. Rudenī, 
biedrības „Latvijas lauku sieviešu apvienī-
ba” 14. konferencē, LSK „Mēmelīte” pre-
zentēja savu veiksmes stāstu sadarbībā ar 
Skaistkalnes pašvaldību. Šo jauko stāstu 
noskatījāmies arī mēs. Patīkami, ka pagasta 
pārvalde vienmēr  piedalās ar līdzfinansēju-
mu, atvēl transport,     noorganizē cienastu 
projekta nodošanas pasākumiem.

Biedrības „JADARA” dalībnieces, sa-
vukārt, varēja pastāstīt par radošajām darb-
nīcām, kurās piedalās  Birzgales bērni, par 
krāmu tirdziņu, par ābolu ievārījuma vārīša-

nu sociālā dzīvokļa un pansionāta iemītnie-
kiem, par mūsu pagasta cilvēku atsaucību, 
veidojot puķu dobes „Rūķu” parkā, par pir-
mo lielāko projektu – arī āra trenažieriem. 

Aplūkojušas muzeja „Novadnieki” eks-
pozīciju, iegādājušās gardu vietējā zemnie-
ka gatavotu gaļas produkciju, apmainījušās 
ar informāciju par interesantām atpūtas ie-
spējām, atvadoties nolēmām – tagad jāsa-
sparojas, lai nākošā tikšanās būtu Birzgalē.

D. Melnūdre
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Pavasaris – pašdarbības kolektīviem skates laiks
Runā, tad tu sevi izrunāsi!
Dziedi, tad tu sevi izdziedāsi!
Klausies, tad tu sevī ieklausīsies!
Un arī citus sadzirdēsi!

( Vēsma  Kokle – Līviņa)

Pavasaris ir laiks, kad visiem pašdar-
bības kolektīviem jāpiedalās skatēs. Un tā 
21. aprīļa pēcpusdienā, kad ārā nedaudz 
putināja, Birzgales Tautas namā pulcējās 18 
vokālie ansambļi no Ķeguma, Ogres, Ikšķi-
les, Lielvārdes un Salaspils novadiem, lai 
piedalīties Ogres apriņķa vokālo ansambļu 
skatē. Šāda veida pasākums Birzgalē notika 
pirmo reizi. Visus kolektīvus vērtēja nopiet-
na žūrija: Ogres apriņķu virsdiriģente Aira 
Birziņa, dziedātāja un vokālā pedagoģe 
Inese Romancāne, dziedātājs, komponists 
mūzikas izdevējs un producents Andris Sē-
jāns. Koncerts bija garš un plašs, varējām 
dzirdēt senioru, sieviešu, vīru un jaukto an-
sambļu izpildījumus. Katrs kolektīvs bija 
rūpīgi gatavojies, katram sava rozīnīte un 
mīlestība pret dziesmu. No mūsu novada 

uzstājās četri kolektīvi: Tomes tautas nama 
dāmu ansamblis, vadītāja Ingrīda Klepere, 
koncertmeistars Antonijs Klepers – ieguva 
II pakāpes diplomu, Ķeguma Tautas nama 
senioru ansamblis, vadītājs Gunārs Jākob-
sons – ieguva III pakāpes diplomu, Rem-
bates pagasta sieviešu vokālais ansamblis, 
vadītāja Alīse Vorobeja, koncertmeistare 
Linda Rozentāle – ieguva III pakāpes dip-
lomu un, protams, ar skanīgu, skaistu izpil-
dījumu koncertu noslēdza mūsu pašu ko-
lektīvs „Tikai Tā”,  vadītāja Maira Līduma, 
koncertmeistare Inese Martinova – ieguva 
II pakāpes diplomu, labākais rezultāts jauk-
to ansambļu grupā. Paldies visiem kolektī-
viem par brīnišķīgo sniegumu.

Mūsu pienākums bija noorganizēt un 
viesmīlīgi uzņemt viesus. Kā jau visi zi-
nām, tautas namam nav tik daudz un plašas 
telpas, lai varētu visus kolektīvus izvietot, 
tāpēc lūdzu palīdzību pašvaldības iestā-
dēm. Paldies Birzgales pagasta pārvaldei, 
ambulancei, Publiskajam Interneta Pieejas 
Punkta un bibliotēkas vadītājai, ka atļāvāt 

mums izmantot savas viesmīlīgās telpas. 
Bet īpašs PALDIES  biedrības „JADARA“ 
meitenēm: Ivetai Mackejevai, Lailai Krasti-
ņai, Innai Reimanei, Ivetai Freimanei, Intai 
Pastarei, Valijai Skujai, Marinai Birzulei un 
Anitai Smilškalnai, Ķeguma novada Kul-
tūras un sporta pārvaldes vadītājai Aivitai 
Heniņai, skaņotājam Armandam Arājam un 
vakara vadītājai Evitai Reinsonei par jūsu 
palīdzību pasākuma noorganizēšanā, jo bez 
jūsu palīdzības es to nespētu paveikt. Pal-
dies arī skatītājiem, kuri atnāca un izturēja 
gandrīz četru stundu garo koncertu.

Bet laiks iet, un nākamā skate klāt. 26. 
marts Ogres Kultūras centrā pulcēja Ogres 
apriņķa tautas deju kolektīvus. No mūsu 
novada piedalījās trīs kolektīvi: Ķeguma 
senioru deju kolektīvs „Ķeguums”, vadītājs 
Juris Driksna – ieguva I pakāpes diplomu, 
deju kolektīvs „Kadiķis”, vadītāja Eva Pe-
dāja – ieguva I pakāpes diplomu un mūsu 
deju kolektīvs „Dejotprieks”  vadītāja Mārī-
te Petrovska, koncertmeistare Inese Marti-
nova – ieguva I pakāpes diplomu. Man ir 
liels prieks un gandarījums par visiem no-
vada kolektīviem, par jūsu dziedātprieku un 
dejas mīlestību, jo pēc jūsu rezultātiem var 
redzēt ar kādu lielu mīlestību un atbildību 
jūs to darāt.

Bet īpašs prieks un mūsu Birzgales lep-
nums ir visi Birzgales kolektīvi, kuriem jau 
skates ir garām un arī tie, kuriem tās vēl ti-
kai būs. Es ar jums lepojos! Paldies, ka jūs 
esat.

Rita Reinsone, 
Birzgales Tautas nama vadītāja

Lieldienas lieliem
un maziem

Pirmajās Lieldienās Bir-
zgales Tautas nams pulcēja 
lielus un mazus pagasta ie-
dzīvotājus. Pasākums sākās 
ar jauku izrādi bērniem „Me-
dus rausis”, pēc izrādes kopā 
ar Ruksi, Lācēnu un Miz-
grauzi bērni gāja rotaļās un 
beigās notika lielā fotosesija, 
lai paliktu jaukas atmiņas no 
pasākuma. Kad rotaļas iz-
spēlētas, neliels darbiņš arī 
japadara, jo sāka darboties 
radošās darbnīcas, kurās bēr-
ni krāsoja oliņas, māla putni-
ņus, kurus sarūpēja biedrība 
“JADARA”, ripinājām olas, 
minējām mīklas un ēdam 

gardumus. Paralēli bērnu radošajām darbnīcām foajē telpās 
darbojās radošās darbnīcas pieaugušajiem. Ar Diānas Arā-
jas padomiem un ieteikumiem, vecāki varēja parādīt savas 
prasmes siena zaķu gatavošanā, kuri pēc tam rotāja mājās 
svētku galdu. Paldies, tiem kuri apmeklēja pasākumu.

Rita Reinsone, 
Birzgales Tautas nama vadītāja

„Sudraba rasa Lieldienu rītā”

„Vēl ir kopā sanākšanas prieks,
Vēl ir dejas un dziesmas prieks,
Un tas nav maz. ”

„Sudraba rasa Lieldienu rītā” 
– pasākums, kuru organizēja Ķe-
guma novada senioru deju kolek-
tīvs „Rasa” kopā ar atbalstītājiem, 
otrajās Lieldienās 6. aprīlī Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā. Uz 
pasākumu izlocīt kājas un ieskandi-
nāt balsis, ar deju kolektīva „Rasa” 
vadītājas iniciatīvu, tika uzaicinā-
ti kolektīvi no dažādām Latvijas 

pusēm: Gulbenes novada, Lejas-
ciema pagasta vokālais ansamblis 
„Satekas”, Burtnieku novada, Ma-
tīšu pagasta dāmu deju kolektīvs 
„Dzintare”, Valmieras instrumentā-
lais ansamblis „Džambulaj”, Aizkr-
aukles senioru dāmu deju kolektīvs 
„Jautrās vecmāmiņas”, Lielvārdes 
novada dāmu deju kolektīvs „Har-
monija”, Tomes tautas nama dāmu 
vokālais ansamblis. Pasākums bija 
jauks ar īpašu gaisotni, tādēļ pal-
dies visiem, kas palīdzēja, lai viss 
izdotos, kā bija paredzēts.

Dagnija Berķe,
Deju kolektīva „Rasa” dejotāja
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Bija skaistas „Kāzas martā”
„Ļausim Mīlestībai valdīt pār mums, un 
Zeme saplauks ziedos!” no 1940. gada 14. 
marta laikraksta „Dzimtenes Ziņas”.

Tieši 55 gadus vēlāk 2015. gada 14. mar-
tā Ķeguma Tautas namā bija koncertuzvedu-
ma „Kāzas martā” pirmizrāde.

Ar šo iestudējuma autore māksliniece un 
dzejniece Sandra Sabīne Jaundaldere un mū-
ziķe Dace Priedoliņa, uzjunda eksistenciālu 
tēmu par tiesībām dzīvot mierīgi savā zemē, 
radīt ģimeni un audzināt bērnus, veidojot 
laimīgu dzīvi mīlestībā. Un par valsts pienā-
kumu nodrošināt savas tautas labklājību un 
uzplaukumu.

Iestudējums uzdod vairākus būtiskus 
jautājumus, kurus aktualizējusi mūsdienu 
neprognozējamā politiskā un ekonomiskā 
situācija.

Kāpēc „gribi mieru, gatavojies karam” 
– vai cilvēce joprojām ir tik primitīva savā 
pasaules uzskatā? Kāpēc daudzus gadu tūk-
stošus sīkas un lielas varas dala un pārda-
la zemes un tautas, posta cilvēku dzīves un 
krāsmatās pārvērš iekoptas mājas, rada cie-
šanas un nelaimi?

Iestudējums veidots vairākos plānos. 
Priekšplānā ir Līnas (Sandra Sabīne Jaun-
daldere) un Kārļa (Oskars Kļava) mīlestība, 
kura vēl tikai veidojas, kuru vēl šausta paš-
taisnums, greizsirdība un neprasme sadzīvot. 

Otrajā plānā ir kāzas, – izveidojies mī-
lošs pāris, par kuru neko vairāk neuzzinām. 

Skaidrs ir tas, ka viņiem vajadzēs mieru 
zemē, lai turpinātos dzīve.

Trešajā plānā ir skatītāji – kāzu viesi, ku-
rus daļēji iesaista izrādes notikumos.

Fonā ir kara draudi, par ko liecina Kārļa 
izlasītie avīzes raksti, dunoņa pamalē.

Un neredzamā klātbūtnē ir valstu varas, 
kas veido mieru vai karu – tātad rada vai 
posta.

Un jautājums katram personīgi: kāds ir 
mans pienākums un manas tiesības dzīvē? 
Vai man, vienkāršam cilvēkam, ir tikai pie-
nākumi valsts labā (strādāt, aizstāvēt) un 
nav tiesību savā zemē (mīlēt, stādāt, būt 
laimīgam)?Vai mana valsts vara pilda savu 
pienākumu pret mums?

Iestudējums nedod atbildes uz šiem jautā-
jumiem, bet rosina tās meklēt sabiedriskajā 
un politiskajā dzīvē.

G. Neretniece,
iestudējuma skatītāja no Lielvārdes, tau-

tas tradīciju kopas „Austras Koks” vadītāja.

*
„Tas ir tikai viens vakars martā. Kādā mazā 
lauku sētā tiek postas un svinētas kāzas, 
ierodas muzikanti, dancotāji, čigāni, skan 
dziesmas un danči. Pamalē draudīgi dun 
lielgabali. Tur lielvaru alkatas poš un svin 

karu, rīda cilvēku pret cilvēku,
tautu pret tautu. Karš ir rijīgs un

draud izpostīt zemi...”
Ar tādiem ievadvārdiem sākas Sandras 

Sabīnes Jaundalderes režisētais koncertuz-
vedums „Kāzas martā”. Tā darbība risinās 
pirmskara Latvijā ( 1940.). Kārlis atgriežas 
no svešām zemēm un satiek Līnu –meiteni, 
kurai pirms aizbraukšanas uz atvadām      ie-
devis gredzenu, neko citu nesolot. Līna ir 
gaidījusi un cerējusi. Lauku sētā visi gata-
vojas kāzām, neskatoties uz to, ka kara elpa 
izpletusies pār pamali. Neviens tam netic un 
negrib ticēt, arī Līna un Kārlis ne.

Ir 2015. gads. Un tāpat kaut kur izverd 

kara elpa. Daudzās ukraiņu sētās vēl pirms 
gada posās kāzām, plānoja tuvāku un tālā-
ku nākotni. Tagad tur redzami ēku gruveši, 
posts un skumjas ukraiņu acīs.

„...tomēr cīruļi atgriežas – tiem nav baiļu, 
jo tie tic pavasarim un priekam.

Tiem vienalga, kurš sauc viņu dzimto lauku 
par savu, jo tie zina, ka tā visa ir Dieva 

zeme. Lūgsim! Lūgsim, Lai Dievam visiem 
pietiek mīlestības. Lai Dievam visiem 

pietiek miera!”

Paldies visiem kolektīviem un
radošiem cilvēkiem, kuri piedalījās 

koncertuzveduma tapšanā:
Galveno lomu atveidotājiem:

Sandrai Sabīnei Jaundalderei, Oskaram Kļavam, 
Lindai Kukarei Aldersonei, Kalvim Aldersonam
Brīvajiem danču muzikantiem: Eināram Kvilim, 

Līgai Valainei.
Ķeguma ģitārstudijai:

Dzintrai Žanno, Mārim Cīrulim, Danutei Trivolai, 
Oskaram Zaharovam, Egilam Viskintam,

Atim Dadzītim.
Perkusionistei un bundziniecei

Katrīnai Rotgalvei.
Ogres danču klubam (vadītājs Ainārs Sviķis): 
Dinai Sviķei, Irenai Rasinai, Egilam Viskintam, 

Raimondam Dzelmem, Līksmai Dzelmei,
Ligitai Urbānei.

Skaņu operatoram Bruno Grīnbergam un gais-
motājam Reinim Švagrim.

Tautas nama kolektīvam un vadītājai
Aivitai Heniņai.

Dace Priedoliņa,
koncertuzveduma rosinātāja, muzikālās 

daļas vadītāja, dziesminiece
*

Šopavasar beidzu mācības Rakstnie-
ku savienības Drāmas darbnīcā, un  Daces 
Priedoliņas ierosmi veidot koncertuzveduma 
scenāriju  uzņēmu ar lielu prieku. Manuprāt, 
īstai Mākslai ir jābūt brīvai no aizspriedu-
miem , līdz sāpēm patiesai, laikmetīgai, bet 
ejošai pāri Laika robežām, vienlīdz tuvai un 
virzītai uz Ideālu pasauli –Dieva vēstīju-
mu cilvēkiem. Koncerta muzikālā daļa tika 
izraudzīta un, kopā ar „Ķeguma ģitārstu-

Pavasara rosīgums Tomes pusē
Tomes pagasta ļaudis šo pavasari sa-

gaidīja ļoti aktīvi. 21. martā folkloras kopa 
„Graudi” kopā ar saviem draugiem Ķeguma 
pludmalē sagaidīja Lielo dienu. Lielākajai 
daļai no mums šis notikums bija pirmo rei-
zi, tāpēc īpaši emocionāls. 28. martā Putnu 
dienu pasākumā kopā ar Tomes tautas nama 
kolektīvu „Skanis” izdziedājām dziesmas 
un izdejojām rotaļas par putniem, kurus ļoti 
gaidījām atgriežamies. Lai sasauktu putni-
ņus,  no māla tika veidoti  svilpavnieki, bet 
lai putniņiem patiešām būtu, kur atgriez-
ties, tika taisīti būrīši. Būrīšu gatavošanā 
iesaistījās tēti un mammas kopā ar bērniem. 
Lielu paldies jāsaka Armandam Paeglim, 
kas iedeva materiālu putnu mājiņām. 6. ap-
rīlī otrajās Lieldienās Tomes tautas nama 
kolektīvi bija kopā ar Tomes ļaudīm. Iz-

dziedājām un izgājām Lieldienu rituālus, 
krāsojām olas, meklējam zaķu sadētās olas 
parka krūmos, sacentāmies olu ripināšanā, 
sviešanā pāri šūpolēm, sitām podus, dzi-
nām naglas un noslēgumā izbaudījām jautri 
izrādi Tomes tautas nama zālē „Puķu bro-
kastis”. Tā kā amatieru kolektīvs šo izrādi 
pieteicis skatei, tad gandrīz visas svētdienas 
līdz 17. maijam ar šo izrādi brauks ciemos 
uz Mazozoliem, Ķeipeni, Ļēdmani, Cie-
mupi. 12. aprīlī šo izrādi jau uzdāvinājām 
mūsu veco ļaužu mājai  Rembatē. Arī ci-
tiem kolektīviem liels darbs priekšā – bērnu 
kolektīvi gatavojas gan 4. maija koncertam, 
gan konkursam „Rembates Cielava”, gan 
Tome pagasta svētkiem. Dāmu vokālais 
ansamblis veiksmīgi nodziedājis skatē, ta-
gad gatavojas koncertam Cesvaines pilī, 

kur izskanēs 21 dziesma no ansambļa zelta 
repertuāra. Dažas dziesma no tām izskanēs 
arī Tomes pagasta svētkos. Paralēli tam an-
samblis gatavojas nopietnam darbiņam, jo 
vēlas ierakstīt savu kompaktdisku, ko vēlas 
dāvināt novadam. Šo projektu vēlamies īs-
tenot ar Ķeguma novada izsludināto „Iedzī-
votāju iniciatīvas projekta” palīdzību. Arī 
folkloras kopai „Graudi” daudz darāma. 
Pats svarīgākais sagatavoties Baltica 2015 
festivāla, tad Tomes pagasta svētki  un dau-
dzi pasākumi, kur esam uzaicināti vadīt vai 
piedalīties, piemēram, Ūsiņu dienas svinē-
šana Katlakalnā, vedību rituāla noturēšana  
Brunavā, Vasaras saulgrieži Tomē. Lūk tik 
darbīga ir Tomes amatieru kolektīvu saime.

Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama vadītāja
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diju” un „Brīvajiem danču muzikantiem”, 
iestudēta ar vislielāko rūpību. Līdz ar sen 
pazīstamām „Vēl Tu rozes plūc”, „Cīrulīti 
mazputniņu” un citām dziesmām izskanēja 
arī trīs Daces Priedoliņas komponētas ori-
ģināldziesmas: „Meitenes dziesmiņa” – pil-
na ar smelzi un ilgošanos, Oskara Zaharova 
izpildītā kaislīgā „Mīlnieka dziesma” un 
aizrautīgā „Čigāndziesmiņa”. Īpaši izcēlās 
multiinstrumentālista Eināra Kviļa snie-
gums ievijot caurspīdīgā un vēsā ziemeļu 
pavasara noskaņās, košus īru un spāņu me-
lodiju motīvus. Katrs dzejolis, viņa pavadī-
jumā, pārtapa dziesmā, katrs solis – dejā. 
Līgas Valaines lieliskā akordeona spēle vei-
doja tiltu starp to tālo pavasari un šo. Akor-
deona vadītā kāzu dejas melodija bija izrā-
des galvenais motīvs un sēkla. Pirms pāris 
mēnešiem, izdzirdot Jāni Kušķi spēlējam šo 
melodiju, kā nomoda sapnī vēroju uzplaik-
snījam  kāzu ainu uz skatuves, līgavas balto 
tērpu, un sapratu - tas būs. Un bija!... Bija 
arī Oskara Kļavas atveidotā dzejnieka Kārļa 
rotaļīgais vieglums un sāpīgais upuris. Ma-
nas Līnas trauksmainā kvēle un asaras. Lī-

gavas (Linda Kukare – Aldersone) un Līga-
vaiņa (Kalvis Aldersons) starojošais mīļums, 
Līgavas mātes (Danuta Trivola)  maigums  

un čigānu ( Danuta Trivola, Irena Rasina, 
Māris Cīrulis) dzirkstošā līksme un veiklā 
izmanība.

Jautrību un dejas prieku uz skatuves un 
zālē izdzīvoja prasmīgie „Ogres danču klu-
ba” dejotāji, kuri Ogres Kultūras namā al-
laž gaida jaunus dancot mācīties gribētājus.

Mielasta daļā saimnieces bija sarūpēju-
šas īstu pirmskara laika cienastu, un tautas 
balles daļā tikko izveidota mūziķu grupa 
pārsteidza ar savu pirmo uzstāšanos, spē-
lējot un izdziedot dzīvi  no tālā 1940. gada 
līdz pat šodienai. Dejojām kā pratām, bet 
no kāda svētku zāles stūrīša mums smaidīja 
laimīgu līgavu un līgavaiņu smaidi – sen pa-
gājušā laika fotogrāfijas. Ko gan viņi mums 
teica? Varbūt ...esiet gudrāki un laimīgāki 
par mums.

Paldies Dacei par iedvesmu, atbalstu,
dzīvesprieku, talantu, draudzību,

uzticēšanos ... un mūsu laimīgo laiku, kopā 

darot labas lietas un muzicējot.
Patiecos visiem, kuri sajuta iedvesmu un 

strādāja, lai šie svētki – šī lūgšana
PAR MIERU UN MĪLESTĪBU

izskanētu daudzbalsīgi.
Dievs mūs dzird, ja lūdzam no sirds.

Lai laimīgi. Vienmēr.
Paldies Ķeguma Tautas namam , kur 14. martā 
un mēģinājumos bija mums mājas. Paldies Vi-
siem jaukajiem Ķeguma Tautas nama darbinie-
kiem un kāzu viesiem, Lielvārdes Tautas teātrim 
par tērpiem un telpu pirmajam mēģinājumam, 

www.ogresbalss.lv par fotogrāfijām, skatītājiem, 
līdzi dziedātājiem ,balles dejotājiem, Tev, kurš 

lasi šīs rindas.
Cilvēka uzdevums uz Zemes ir vairot Labo un 
Skaisto. Un to var tikai Mīlestībā un Mierā.

Šorīt no rīta
Līdz ar Austras stariem
Sūti smaidu
Lai pārliecas par debesjumu
Varavīksnes loki

Šorīt no rīta
Līdz ar  spirgtu vēju
Sūti prieku
Lai aizved Ziemu līdz pat 
Pavasara vārtiem

Šorīt no rīta
Līdz ar medus saldmi
Sūti Mīlestību
Lai apvij Pasauli
Ar Gaismas pavedienu.

Lai laimīgi. Vienmēr. 
Jūsu Sandra Sabīne Jaundaldere,

māksliniece, dzejniece un dejotāja.
Koncertuzveduma scenārija autore un režisore

Atkal pabijām kolhozu laikos
Tautas nama pārpildītajā zālē, gluži kā 

kopsaimniecību laikos uz gada pārskata sa-
pulci, birzgalieši bija sanākuši uz amatier-
teātra pirmizrādi. Māras Rītupes luga „Rāja 
mani māmuliņa” aizveda skatītāju nesenā 
pagātnē. Tās liecinieki bijuši teju visi lau-
kos dzīvojušie, kuriem tagad ir 35 un vairāk 
gadu. Arī mūsu pagastā pārdzīvots mazo 
fermu likvidēšanas laiks, daudzu plecus un 
rokas tagad lauž jaunības gadu darba sma-
gums, izraudāta sāpe par ģimenes likstām, 
izkliegts pārmetums par izskolotā bērna 
„nepateicību”. Esam bijuši liecinieki jau-
no speciālistu ienākšanai kopsaimniecības 
skarbajā, kompartijas direktīvu noteiktajā 
ikdienā. Bet, ja sēžam zālē un skatāmies, 
kā šo jaunāko laiku vēstures stundu vada 
režisores Ritas Reinsones iestudētās lu-
gas atveidotāji – mūsu pagasta ļaudis, tad 
ir gandarījums, ka arī latvieši prot paši par 
sevi pasmieties. Izrādes veidotāju spēles 
prieks liek aizmirst ikdienas problēmas un 
atcerēties komiskos ne…gadījumus no pašu 
dzīves. Sirsnīgs paldies un aplausi par to!

Labākās slaucējas Martas (Irēna Tam-
pa) temperaments un vēlme ar jebkuriem 
līdzekļiem būt pirmrindnieku spicē, liek 
viņas vīram Andrejam (Raimonds Rastjo-
gins) būt biklam un tikai bez sievas klāt-

būtnes atzīt, ka meitai, jaunajai zootehniķei 
Eiženijai (Antra Petrova) ir taisnība. Kolo-
rīts pāris ir slaucēja Apolonija (Anita Sko-
sa) un viņas „uz kājām dabūtais” Gustavs 

(Jānis Reinsons). Ticu, ka amatierteātru  
skatē  aktieris tiks atzīmēts ar specbalvu. 
Tikai reizi izrādes laikā viņš pasaka 3 vār-
dus. Pārējais teksts, 1 vārds, tiek izteikts tik 
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pārliecinoši, ar piemērotu kustību, izteiks-
mi, ka skaidrs: „Vīrs” , „jāklausa”, „gudra”, 
„jāstrādā”, „ mīl”, „jāprec”. Saprotu, ka šī 
loma nav nākusi viegli, bet tā pārliecina, 
un, tāpēc izrādes gaitā, birzgalieši Gusta-
vam aplaudēja. Mūsdienās Aldas Grašiņas 
atveidotajai Emīlijai būtu vieglāk, jo ar mo-
bilā telefona palīdzību „sarafāna jaunumi” 
izplatītos daudz ātrāk. Bet izrādē ciema zi-
ņas Emīlijas traktējumā arī izskan kā vis-
lielākā patiesība. Pie tam, tenku izplatītāja 
„strādā” centīgi , nebēdājot par pērienu, ko 
saņem no jaunās ,bet dzīves problēmu pa-
burznītās slaucējas Zelmas (Inese Pilāne). 
Kad Zelmai dūša galīgi sašļukusi, viņa 
Sofijai (Sarmīte Pikaļeva) atbild ar tautas 
dziesmu „Rāja mani māmuliņa”. Jau pašā 
lugas sākumā tiek paziņota skarba patiesība 
– ilggadējais priekšsēdētājs iegūlis slimnīcā 
„ar sirdi”, tāpēc viņa pienākumi jāuzņemas 
agronomam Pēterim (Agris Križanovskis). 
Skatījos un atcerējos, ka manās darba gaitās 

vairākkārt iznācis sastapt Pētera tipa jaunos 
speciālistus, kuri baidās izlemt paši, bet 
meklē padomu partijas komitejā, kuri lavie-
rē, vēlēdamies būt labi visiem. Tad izrādās, 
ka Gustavs ar vienu vārdu  spēj agronomu 
par īstu vīru pārvērst.

Izrāde dzīvos, jo tuvojas amatierteātru 
skate un kolektīvs tai nopietni gatavojas. 
Ritai Reinsonei šī ir pirmā tikai viņas iestu-
dētā luga. Aizejošajā sezonā režisore daudz 
mācījusies, beigusi Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra organizētos amatierteātru re-
žisoru kursus. Gūtās zināšanas  kā svaiga 
gaisa vēsma jūtama jau šajā iestudējumā. 
Režisore nesēž aiz skatuves ar lugas eksem-
plāru un nesuflē, bet izrādi vada no zāles. 
Kad skatuves priekškars vēl nav vēries, ar 
senatnīgos rāmīšos ieliktajām melnbaltajām 
fotogrāfijām, skatītājs iepazīst darbojošās 
personas. Uz lielā ekrāna aktieri redzami 
govju kūtī tīrot stāvvietas, apčubinot teli-
ņus, pārlūkojot slaucenes un kāstuves. Var-

būt zālē kādam tas šķita nevajadzīgi, bet 
ne visiem. Piemēram, izrādi skatījos kopā 
ar savu mazmeitu, kura mācību ekskursijā 
pabijusi fermā, kur 21. gadsimtā govis slauc 
robots. Otrklasniecei dabūju stāstīt, kā ag-
rāk pienu kāsa kannās, kad pienu dzesēja ar 
ziemā sazāģēto ledu, kad baseini, piena vadi 
un filtra „zeķe” vēl sapņos nerādījās, kā zaļ-
barību izdalīja ar visparastākajām dakšām 
nevis ar mūsdienīgu tehniku. Paldies Ziedu 
un Strazdiņu ģimenēm par atbalstu fotostās-
ta tapšanā. Kamēr birzgalieši, kuri nebija uz 
pirmizrādi, klausoties mūsdienu „sarafānu 
ziņas”,  cer, „ka gan jau vēl kādreiz spēlēs”, 
amatierteātra kolektīvs  pieslīpē dažas nian-
sītes, lai skatē labāk veiktos un ķeras jau pie 
nākošās lugas, kuras pirmizrādei jābūt Līgo 
vakarā, „Rūķu” parka estrādē. Lai veicas!

D. Melnūdre
*Pārpublicēts no “Birzgales Avīzes”.

Teātru diena „Gaismiņā”
Šogad arī bērnudārza „Gaismiņa” audzēkņi un darbinieki, ie-

saistoties tradīcijā, atzīmēja teātru dienas. Pie mums tā bija viena 
piesātināta diena 24. martā. Pasākumā piedalījās visi bērnudārza 
bērni. Viss notika pa īstam un kā īstā teātrī – sākot ar biļetēm, port-
jē, starpbrīžiem un kafejnīcas apmeklējumu. Lūdzām arī, lai ska-
tītāji sapucējas un atnes ziedus aktieriem. Ikviens bērns šajā dienā 
paspēja būt gan aktiera, gan skatītāja lomā. 

Šajā dienā noskatījāmies mūziklu par kazu un kazlēniem, teātra 
izrādi par saulītes meklēšanu, īstu aktiermeistarības paraugu – iz-
rādi par princesi uz zirņa, baletu, kā arī teatralizētus priekšnesumus 
vienas dziesmiņas garumā, ko rādīja paši mazākie. Pēcpusdienas 
izrāžu laikā bija izrāde, kas izsauca lielu sajūsmu un skatītāju sim-
pātijas – izrādi par diviem ežiem rādīja bērnudārza administrācija. 
Bērni vēl ilgi pēc pasākuma izteica komplimentus vadībai.

Mūsu iestādes filozofija ir, ka pasākumos neviens nedrīkst pa-
likt malā – katram ir jāpiedalās, katrs ar kaut ko spēj sevi parādīt 
un katram arī šī iespēja tiek dota. Arī šoreiz priecājāmies par bērnu 

un pašu spējām, par jauniem un jau zināmajiem talantiem. Paldies 
visiem, kas palīdzēja un atbalstīja. Vairāk fotogrāfiju varat aplūkot: 
www.kegumaskola.lv  sadaļā PII „Gaismiņa” galerijas.

B. Rožkalna,
VPII „Gaismiņa” vadītājas vietniece izglītības jomā                                                                         

Dabaszinātnieki finālā
Atkal norisinās LU Dabaszinātņu un 

matemātikas izglītības centra, sadarbībā 
ar VISC un Latvijas Valsts meži, konkurss 
,,Eksakto zinātņu dienas 2015”. Ķeguma 
vidusskolas komandas uzdevums bija šogad 
iekļūt šā prestižā konkursa finālā. Pirmoreiz 
tas mums izdevās 2012/2013. mācību gadā, 
kur cīnoties tikai ar Valsts ģimnāzijām iegu-
vām sesto vietu. Konkursa uzdevums ir pa-
rādīt apgūtās prasmes un iemaņas savos mā-
cību priekšmetos – ķīmijā, bioloģijā, fizikā, 
matemātikā, ģeogrāfijā un datorikā, līdz ar 
to komandā ir šo mācību priekšmetu pazi-
nēji. Lai nokļūtu līdz finālam, bija jāveic di-
vas atlases kārtas neklātienē – pirmajā kārtā 
jāatbild uz 26 jautājumiem par iepriekš mi-
nētajiem mācību priekšmetiem, otrajā kārtā 
– jāizveido video darbs ,, Zinātnes koks”,  
ar kuru Jūs varat iepazīties skolas mājas 
lapā. Abas kārtas tika veiksmīgi pārvarētas 
un komanda iekļuva konkursa finālā. Fināls 
norisināsies 18. aprīlī, kur komandai būs 
jāapmeklē visas LU eksakto zinātņu fakul-

tātes – tur veicot vienu teorētisko un divus 
praktiskos uzdevumus, kur nepieciešamas 
vispusīgas zināšanas, praktiskas iemaņas, 
loģiska domāšana un analīze.

 Komandas darbu koordinē un vada ķī-

mijas skolotājs Artūrs Ābols un 2013. gada 
dalībniece, tagad jau komandas kapteine 
Māra  Priedoliņa. Veiksmi finālā.

Lolita Striķe,
12. klases audzēkne un komandas dalībniece                                

http://www.kegumaskola.lv
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Gulbenes, Lielvārdes novada jaunieši un jaunatnes
lietu darbinieki ciemojas Ķegumā

17. aprīlī Ķegumā ciemojās Lielvārdes un Gulbenes novada 
jaunieši un jaunatnes darbinieki. Ciemošanās dienas pirmajā pusē 
norisinājās Lielvārdē, kur apmeklēja Lielvārdes Dienas un jaunie-
šu centru, kur viņus laipni uzņēma Lielvārdes jauniešu dome un 
Lielvārdes jaunatnes lietu speciāliste Renāte Mencendorfa. Pēc 
tam norisinājās tikšanās ar sporta koordinatoru, kas jauniešiem 
noorganizēja sportiskas aktivitātes. Pēc sportiskajām aktivitātēm 
jaunieši devās uz Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju, kur ekskur-
sija norisinājās stundas garumā, sniedzot iespēju jauniešiem labāk 
iepazīt Lielvārdi. 

Pēc ciemošanās Lielvārdē jaunieši un jaunatnes darbinieki de-
vās uz Ķegumu, kur viņus laipni sagaidīja Ķeguma jauniešu bied-
rības „WeArePRO” jaunieši, Ķeguma jaunatnes lietu speciāliste 
Antra Binde, Ķegumā viņiem bija iespēja aplūkot vienus no zinā-
mākajiem objektiem – „Zelta Zirgs” trasi, kā arī Ķeguma Krusta 
Kalnu. Ekskursijas laikā gan jaunieši, gan jaunatnes darbinieki 

apsprieda, savā starpā aktualitātes un interesējās par savu darboša-
nos. Pēc nelielas Ķeguma iepazīšanas, jaunieši un jaunatnes darbi-
nieki tika aizvesti aplūkot Ķeguma Dienas centru, kur visiem kopā 
esot, tika veiktas dažādas aktivitātes, piemēram, orientēšanās pa 
Ķegumu. Tā bija lieliska iespēja jauniešiem iepazīties tuvāk vie-
nam ar otru. Jaunieši tika sadalīti 3 jauktās grupās, kur viņiem tika 
dotas norādes un karte, lai spētu orientēties un norādītos objektus 
atrast. Kad objekti tika atrasti, tad pie šī objekta vajadzēja visiem 
kopīgi uzņemt bildi, kas izvērtās par ļoti jautru aktivitāti.

Aplūkojot un iepazīstot Ķegumu, visi kopīgi satikāmies Ķe-
guma Dienas centrā, kur nelielu prezentāciju mums par savu dar-
bību sniedza arī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēnu 
pašpārvaldes pārstāvji – Reinis Švagris un Dāvis Kaspars Sproģis

Dienas beigās vislielāko sajūsmu un interesi sagādāja Gulbe-
nes improvizācijas teātra pārstāvji – puiši Atis, Matīss un Kventins 
no Francijas, kas sniedza mums neaizmirstamu, aizraujošu, jautru 
priekšnesumu, iesaistot arī skatītājus, kas padarīja šo priekšnesumu 
vēl baudāmāku un intriģējošāku. Visas dienas garumā ikkatru jau-
nieti un jaunatnes darbinieku pavadīja jautrs noskaņojums un lie-
lisks garastāvoklis, ko paspilgtināja arī jaukie laikapstākļi. 

Vēlamies teikt lielu paldies Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem – Reinim Švagrim 
un Dāvim Kasparam Sproģim. Paldies  Lielvārdes un Gulbenes 
novada jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, Gulbenes jaunatnes 
lietu speciālistei Ilzei Vanagai, Lielvārdes jaunatnes lietu speciā-
listei Renātei Mencendorfai, Gulbenes improvizācijas teātrim, par 
jauki kopā pavadīto laiku, iepazīstot vienam otru mazliet tuvāk. Tā 
bija lieliska piedzīvojumiem un jauniem iespaidiem pilna diena.

Laima Urbucāne,
„WeArePRO”

Sabiedrisko attiecību koordinatore

Atbalsts vistrūcīgākajiem 
2014. gada 12. martā stājās spēkā Eiropas Par-

lamenta un Padomes regula par Eiropas Atbalsta 
fondu vistrūcīgākajām personām. Latvijas izstrā-
dātā darbības programma aptver laika posmu līdz 
2020. gada 31. decembrim.

Fonda mērķis ir samazināt to eiropas iedzīvotāju skaitu, kuri 
dzīvo zem valsts nabadzības sliekšņa, palīdzot izkļūt no nabadzī-
bas, sniedzot nefinansiālu palīdzību vistrūcīgākajām personām: 
pārtiku un/vai pamata materiālo palīdzību un sociālās iekļaušanas 
pasākumus, kuru mērķis ir vistrūcīgāko personu sociālā iekļaušana.

Tiesības saņemt Fonda pārtikas palīdzību, kā arī piedalīties pa-
pildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, 
kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kā arī ārkārtas 
vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām). Ja iepriekš-
minētās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata ma-
teriālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (ja ģimenē ir 
bērni līdz 18 gadu vecumam) un individuālos mācības piederumus 
vai skolas somas (ja ģimenē ir bērni no 5 līdz 16 gadu vecumam). 
Vairāk par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām var 
lasīt Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā: www.sif.gov.lv

Sadarbojoties organizācijām – Sabiedrības integrācijas fon-
dam, Ķeguma novada pašvaldībai un biedrībai „Starptautiskais 
Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums””, Ķeguma novada trūcīgām 
un ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm vai atsevišķi 
dzīvojošām personām būs iespējams saņemt palīdzību jau tuvākajā 
laikā (datums tiks precizēts), kad tiks uzsākta pārtikas preču kom-
plektu izdale. Pamata materiālās palīdzības preču komplektu izdali 

indikatīvi plānots uzsākt pēc mēneša (datums tiks precizēts).
Pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektus 

personas, uzrādot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par trūcīgās 
personas statusu vai nonākšanu ārkārtas vai krīzes situācijā, varēs 
saņemt:

• Tomes pamatskola, adrese: Tome, Tomes pagasts, Ķeguma 
novads, LV-5020 (katra mēneša pirmās un trešās nedēļas 
otrdiena no plkst. 10:00 līdz 12:00).

• Birzgales ambulance, adrese: Nākotnes iela 1 (otrais stāvs, 
Invalīdu biedrības telpas), Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma 
novads, LV-5033 (katra mēneša ceturtdiena no plkst. 10:00 
līdz13:00).

• Ķeguma sadzīves pakalpojumu ēka, adrese: Ķeguma prospekts 
1 (otrais stāvs), Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 (katra 
mēneša pirmās nedēļas un trešās nedēļas pirmdiena no plkst. 
10:00 līdz 13:00).

• Sociālā dienesta sociālo prasmju dzīvoklis, adrese: Ķeguma 
iela 6 - dz.3, Rembate, Rembates pagasts, Ķeguma novads, LV-
5016 (katra mēneša pirmās nedēļas ceturtdiena un otras nedēļas 
ceturtdiena no plkst. 10:00 līdz 13:00 un katra mēneša ceturtās 
nedēļas ceturtdiena no plkst. 13:00līdz 16:00.

Biedrība „Starptautiskais Soroptimistu klubs
„Ogre-Ķegums””

http://www.sif.gov.lv
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Pārdomas Bibliotēku nedēļā
Bibliotēku nedēļas 2015 vadmotīvs – „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” 
Kopš 16.07.2012 turpinās Tomes bibliotēkas pārvērtības „Tomes pamatskolā”.

2014. gada rudenī, apstākļu sakritības dēļ, ar pašvaldības atbal-
stu, tika izveidota sen lolotā krātuve bijušās Skolotāju istabas telpā.

Krātuves mērķis – uzglabāt kultūrvēsturiskus un literāri 
augstvērtīgus darbus, kuri nolietojuma, vai izdošanas gadskaitļa dēļ 
nav iekļaujami krājuma inventārā. Krātuve veidota Tomes pagasta 
iedzīvotāju vajadzībām. Bibliotēka no tās krājuma izsniedz piepra-
sīto literatūru un pieņem no iedzīvotājiem kvalitatīvus, uzglabāša-
nas vērtus izdevumus.

2013.gada oktobrī pārāk mazs internetbalsojums www.labiedar-
bi.lv, liedza saviem spēkiem pārkārtot 1. – 4. klašu literatūras aprī-
kojumu, bet, pateicoties Ogres CB ieteikumam un Ķeguma novada 
bibliotēkas atbalstam, tas tika nomainīts, izlīdzoties ar kādreizējo 
Bērnu nodaļas grāmatu plauktu.

Kopš 2012. gada pirmskolas vecuma bērnu literatūra rotā vietē-
jās mēbeļu ražotnes „MATĪSS UN ES” kvalitatīvo grāmatu plauktu 
( šīs ražotnes mēbeles bibliotēkā ir pietiekamā daudzumā). 

Tomes bibliotēkas krājums (t.sk.  3355 eks. grāmatas), pēc spe-
ciālistu atzinuma, ir kvalitatīvs un Tomes bibliotēka godam pilda 
aktuālas literatūras bibliotēkas misiju. Aicinu jaunus lasītājus aktī-
vai tā izmantošanai, lai samazinātos izdevumi viena lietotāja apkal-
pošanai bibliotēkā. Samazinoties lietotāju skaitam, pieaug kārtējie 
izdevumi uz 1 lietotāju. Lai nemulsinātu lasītāju, neminēšu summu, 
jo grāmatas un žurnālu izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums.

2014. gada rudenī, pateicoties  Ķeguma novada bibliotēkas di-
rektores I. Cīrules aktīvai darbībai, arī Tomes bibliotēka saņēma 

9 eksemplārus augstvērtīgu tulkoto oriģinālliteratūru. Paldies saku 
privātpersonām, kuras dažkārt uzdāvina bibliotēkai pa grāmatai. 
Aktīvākie dāvinātāji ir I. Ofmane, S. Pugača, R. Andersone, Dz. 
Rudzīte.

2015. gada martā Interneta lasītavas telpas aprīkojums kļu-
va modernāks ar pašvaldības projekta „Publisko interneta pieejas 
punktu izveide un pilnveidošana Ķeguma novadā” iegūtām iekār-
tām – kopētāju/skanētāju/printeri un datorkomplektu ar Windows 8 
programmatūru.

Viss notiek lēni, klusi, pārdomāti. Bibliotēka savu krājumu re-
gulāri papildina ar publicētiem novadpētniecības  un tematiskajiem 
materiāliem. Lai saprastu, ka bibliotekāra darbs nav dīkdieņa darbs, 
Bibliotēku nedēļā, bibliotēka piedāvā iespēju ieskatīties Tomes bib-
liotēkas vēstures mapēs, bet Tomes pagasta svētku nedēļā aplūkot 
publikācijas par Tomes pagastu. Bibliotēkā atrodami publikāciju 
materiāli ne tikai par Ķeguma novadu, bet arī par Ogres novadu. 
Novada publikāciju aktualitātes regulāri ir pieejamas apmeklētā-
jam, tā bibliotēka pilda informācijas funkciju.

Bibliotēkā nereti skatāmi Tomes pagasta radošo cilvēku vei-
kums – zīmējumi, gleznas u.c. darbi. Iespējams, ka arī pagastu svēt-
ku nedēļā būs kāds šāds patīkams pārsteigums.

Uz tikšanos Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēkā!

Agita Freiberga,
Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēkas vadītāja

Skaistākais no aicinājumiem – darbs medicīnā
20. martā ar valsts himnas mūziku un vārdiem Latvijas Lauk-

saimniecības universitātē tika atklāta ikgadējā starptautiskā konfer-
ence veterinārmedicīnā. Nozares speciālistu tikšanās reizi svinīgu 
padarīja arī atzinības balvu piešķiršana Latvijas veterinārārstiem. 
Augstāko apbalvojumu veterinārmedicīnā, “Sudraba skalpeli”, par 
mūža ieguldījumu un augsti profesionālu darbu saņēma ilggadējs 
Birzgales pagasta veterinārārsts Tadeušs Vaļevko.        

Veterinārmedicīna ir bijusi Tadeuša Vaļevko aicinājums un ne-
savtīgi pildīts pienākums daudzu gadu garumā. Bijušā Ogres ra-
jona teritorijā un plašāk, viņa vārds gan kolēģiem, gan daudziem 
iedzīvotājiem saistās ar kompetentu, komunikablu un izpalīdzīgu 
personību.

Tadeušs Vaļevko ir dzimis 1954. gadā kalēja ģimenē. Sava aro-
da pamatus apguvis Bebrenes tehnikumā (1974 – 1977), bet studi-
ju gaitas aizvadījis Vitebskas Veterinārmedicīnas institūtā (1979 
– 1985), kur iegūto izglītību Eiropas Savienības diplomatzīšanas 
iestādes pielīdzinājušas maģistra grādam. Jau studiju laikā darba 
gaitas tika uzsāktas sovhozā „Birzgale” un turpinājās galvenā vet-
erinārārsta amatā līdz pat 2000. gadam, sovhozam pārveidojoties 
par SIA. Šobrīd visa pieredze un zināšanas tiek pielietotas privāt-
praksē, kā arī apmācot studentus – topošos veterinārārstus. Savu 
kvalifikāciju Tadeušs Vaļevko pastāvīgi pilnveidojis gan Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, gan ārzemju pieredzes apmaiņas 
braucienos (Polijā, Vācijā, Austrijā, Šveicē un Anglijā).  

Veterinārārsta saikni ar lauku dzīvi un lauku attīstību stiprinā-
jis gan lauksaimniecības konsultanta darbs Ķeguma novadā, gan 
pašvaldības deputāta pienākumu pildīšana, nu jau ceturtajā sa-
saukumā. Ne mazāku uzticību viņam izrādījis vietējais mednieku 
kolektīvs, kur Tadeušs ir ilggadējs valdes loceklis un kompānijas 
dvēsele ikvienā mednieku saietā. 

Ģimenē tēva interesi par medicīnu pārmantojusi jaunākā 
meita Anna, kura beigusi Rīgas Stradiņa universitāti un strādā par 
fizioterapeiti. Dzīvesbiedre Žanna atzinīgi darbojas pedagoģijā, 
vecākā meita Jūlija – skolvadībā. Tadeušs lepojas, ka viņa ģimene 
saistīta ar sabiedriski nozīmīgām un atbildīgām profesijām, un cer, 
ka arī mazbērni (šobrīd jau trīs) sasniegs savus dzīves mērķus un 
jutīsies noderīgi savam laikam un vietai.  

Ar laikraksta starpniecību Tadeušs Vaļevko vēlas pateikties 
par kopīgajiem darba gadiem saviem bijušajiem un esošajiem 
kolēģiem Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvaldē, 
īpaši bijušā Ogres rajona teritorijā. Tāpat pateicības vārdus viņš 
sūta tiem, kuri nenogurdināmi saimnieko laukos un rūpēs par 
dzīvnieku labturību un veselību, vienmēr novērtējuši sava veter-
inārārsta padomus un palīdzību.

http://www.labiedarbi.lv
http://www.labiedarbi.lv
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Florbola jaunumi
Pēc divu mēnešu sportiskām cīņām ir no-

slēdzies Ķeguma novada 4. atklātais florbola 
čempionāts. Šogad tajā piedalījās 8 koman-
das no Ķeguma (2), Ikšķiles (1), Ogres (2) un 
Lielvārdes (3) novadiem.

Visa čempionāta gaitā pretinieku ko-
mandām tā arī nebija pa zobam pārspēt 
,,Universalelectric’’ komandu no Lielvādes, 
ļaujot jauniešiem (U-16) svinēt visas desmit 
uzvaras un celt virs galvas čempionu kausu. 
Līdz pat pēdējai kārtai saglabājās intriga par 
to, kura komanda izcīnīs 2. vietu. Pēc 2 gadu 
pārtraukuma pie medaļām izdevās tikt ,,Birz-
gale’’ komandai, izšķirošajā spēlē apspēlējot 
Ikšķiles ,,Privacon’’ komandu (4. vieta). 

Bronzas medaļas izcīnīja ,,Lāčplē-
sis’’komanda, kurai augstāk neļāva pakāp-
ties tie paši ikšķilieši, nospēlējot pamatlaikā 
neizšķirti  ar lāčplēšiem un, atņemot vērtīgo 
1 punktu turnīra tabulā, kas izrādījās liktenī-
gi. Pagājušā gada čempioni – ,,Gaisa spēki’’ 
rādīja itin atzīstamu, bet nevienmērīgu snie-

gumu, kas neļāva armijniekiem pakāpties 
augstāk par 6. vietu, zaudējot arī ,,Mājas 
serviss’’ komandai (5. vieta). Diemžēl otrai 
mūsu novada komandai ,,Rubeņi’’ veiksme 
nebija sabiedrotā – līdz ar to pēc neveiksmī-
gās pēdējās spēles ar ,,Rekrūši’’ komandu 
(7.vieta), likumsakarīga, čempionāta tabulu 
noslēdzoša, 8. vieta.

Čempionāta rezultatīvākais spēlētājs 
– Raimonds Zemzāle (,,Privacon’’) – 50 
rezultativitātes punkti, atstājot aiz sevis 
Mārtiņu Zaikovski (,,Lāčplēsis’’) 47punkti, 
un Dāvi Janovski (,,Birzgale’’) 41punkts.

Ceru, ka vismaz tik pat kuplā skaitā ko-
mandas piedalīsies nākošajā – piektajā, jubi-
lejas čempionātā ! Veiksmi vasaras sezonas 
sacensībās! 

Edgars Siliņš,
čempionāta organizators

Uzvar stiprākie

12. aprīlī Rembatē notika Ķeguma novada  kausa izcīņa dam-
bretē. Neskatoties uz nelielo dalībnieku skaitu, cīņas izvērtās in-
triģējošas. Pirmo triju vietu ieguvējus šķīra tikai puspunkts. Par 
skaistajiem Ķeguma novada kausu īpašniekiem kļuva V. Griņevičs 
(1.vieta),  J. Pūpols (2.vieta), I. Mauriņš (3.vieta).

Lai veicas mūsu dambretistiem 25. aprīļī republikas veterānu 
sacensībās Bauskā.

Lieldienu kausi sadalīti

3. aprīlī Rembatē risinājās Ķeguma novada Lieldienu kausa iz-
cīņa šahā. Sacensības pulcēja dalībniekus no visām novada pašval-
dībām, kā arī uzaicinātie spēlētāji no Lielvārdes. Pēc vairāk kā sešu 
stundu sīvām cīņām Lieldienu kausi atrada  īpašniekus. Tie ir remba-
tietis E. Cercins (1.vieta), birzgalietis J. Jēkabsons (2.vieta), lielvār-
dietis J. Vilnītis (3.vieta). Sievietēm kausi aizceļoja pie R. Auziņas 
unI. Arbidānes (Birzgale).

M. Aizsilniece 

Starpnovadu sacensības
Jau 9 gadus notiek ceļojošā kausa izcīņas sacensības galda spēlēs 

starp Aizkraukles un Skrīveru novadu senioru komandām. Pirms 3 ga-
diem šīm sacensībām pievienojās arī Ķeguma novada senioru komanda. 
18. martā ķegumieši 17 sportistu sastāvā devās uz Aizkraukli, lai mēro-
tos spēkiem ar kaimiņiem un precizētu komandas sastāvu startam 

Latvijas pašvaldību sporta veterānu (senioru) 52. sporta spēlēs. 
Pēc sacensību svinīgas atklāšanas sākās sacensības 6 sporta veidos. 

Šahā pārliecinoši uzvarēja ķegumieši (J .Jēkabsons, A. Aizsilnieks, A. 
Andersons un R. Auziņa), otrajā vietā Skrīveru komanda, trešajā vietā 
Aizkraukles komanda, ceturtajā vietā Olaines komanda. 

Dambretē tikai ar 0,5 punktu pārsvaru pār Aizkraukli uzvaru izcīnīja 
Ķeguma komanda (V. Griņevičs, J. Pūpols, A. Aizsilnieks, R. Auziņa 
un Ā. Irbe). 

Bet komandu cīņā novusā ar viena punkta pārsvaru priekšgalā aizkr-
auklieši, mūsējie- otrie (J. Pūpols, J. Kažociņš, B. Brinks, V. Jaunzema). 

Galda tenisā tikai pateicoties labākai setu attiecībai atkal veiksme 
Ķegumam (J. Pivors, V. Griņevičs, H. Jaunzems, M. Aizsilniece).

Basketbolā soda metienos, kur summējās 3 vīriešu un 1 sievietes 
sekmīgi iemestie grozi, Ķegumam nācās atzīt aizkraukliešu precizitāti. 
Ķeguma komandā E. Stefans, V. Brinks, J. Kantoris, M. Aizsilniece. 
Trešie Skrīveri, ceturtie Olaine.

Šautriņu mešanā katram dalībniekam tika doti tikai 10 metieni, bet 
tas netraucēja atkal izcīnīt pirmo vietu (V. Brinks, U. Ābelis, J. Kantoris, 
M. Aizsilniece, H. Ābele).

Un tā sasummējot 6 sporta veidu rezultātus, trešo gadu pēc kārtas 
kauss atgriezās Ķegumā! Paldies aizkraukliešiem par sirsnīgo uzņem-
šanu, pensionāru biedrībai par sarūpēto koncertu, ko sniedza  viens no 
pēdējo Dziesmu svētku labākajiem  vokāliem ansambļiem “Maļinovij 
zvon” un mūsmāju sportistiem par pašaizliedzīgām cīņām. Uz nākamo 
tikšanos Skrīveros!

M. Aizsilniece,
komandas pārstāve



Mūžībā aizgājuši
Aiz katra paliek dzīve 
Un pasacītais vārds, 

Bet atmiņas tik dārgās 
Sirds ilgi saglabās.

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Vitālijs Voicišs (1958)
Monika Livitčuka (1930)

Olga Pašķeviča (1925)
Jevgeņija Gavrilova (1926)

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Vladimirs Skobejevs (1954)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Silts paldies!
Te es nācu, te es gāju

Te ar bēdām  mijas prieks.
Mājas, mājas, mīļās mājas
Jums bez manis jāpaliek.

Veltiņas lielākā vēlēšanās bija sagaidīt tikai
siltāku laiku, un tā arī piepildījās, lai aizvestu

viņu tālāk pa mūžības ceļu. 
Šī gada 21. martā no savām mājām “Dzelzāji”, pa 

tikko uzplaukušo vizbulīšu un sniegpulkstenīšu taku, 
pēdējā gaitā pavadījām mūsu omi Veltu Baltausi 

(1934. 28. 02 – 2015. 19. 03). 
Kluss, mīļš paldies Veltiņas draugiem – A. Smirnovai, 

M. Dzerkalei, M. Gulbei, A. Ūzulei par atbalstu. 
Sirsnīgs paldies mīļajiem, uzticīgajiem kaimiņiem, 

kuri atnāca pateikt pēdējās ardievas. Paldies 
“Mūžībai” par sapratni. 

Ar cieņu, Veltiņas lielā saime

• LPKS „Zelta Teļš”  iepērk liellopus un jaunlopus. Sve-
ram ar elektroniskajiem svariem. Braucam pa visu 
Latviju. Bezmaksas transports. Samaksa tūlītēja vai 
ar pārskaitījumu. Tālr.: 27865108.

• Izgatavoju jumtu apdares elementus, palodzes, aku 
vākus, skursteņu, sētas stabu “cepures” un apdares, 
arī citus izstrādājumus no dažādu krāsu un pārklāju-
mu skārda. Tālr.: 26543361 (Ķegumā)

• Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā! T 26182284

TOMES bIblIOTēkA 
Bibliotēku nedēļas 2015 ietvaros aicina Tomes pagastā

dzīvojošos vecākus kopā ar saviem pirmsskolas un
jaunākā skolas vecuma bērniem uz

bērnu Rītu “Pasaciņa” 
25. aprīlī plkst. 11:00,

lai iepazītos ar Tomes bibliotēku un pakalpojumiem! 25. aprīlī 
plkst.15:00 tematiska pēcpusdiena interesentiem

“Mirklis, ko vērts atcerēties”  (Tomes pagasts manā dzīvē). Interesenti, kuri 
nevar piedalīties pārdomu pēcpusdienā personīgi, aicināti iesūtīt pašrocīgi 

rakstītu stāstījumu, lai kļūtu par vēstures brīža veidotāju savā pagastā!
Bibliotēka publiski pateiksies vietējā laikrakstā un čaklākos rakstītājus 

aicinās kļūt par Lasītāju klubiņa veidotājiem.

TOMES TAUTAS NAMS 2. JūNIJĀ ORgANIZē bRAUCIENU UZ DAIlES TEĀTRA IZRĀDI
„kĀDS PĀRlAIDĀS PĀR DZEgUZES lIgZDU”

Kens Kīzijs. Traģikomēdija 2 cēlienos. Dramatizējuma autors – A. Morfovs. Pieteikties, zvanot uz 27843230 līdz 1. maijam. Biļetes cena 8.00 EUR. Transporta izdevumi;  no 5 līdz 7 EUR (summa atkarīga no braucēju skaita)

TOMES TAuTAS NAMā
4. maijs  plkst. 16:00 

Latvijas RepubLikas NeatkaRības
atjauNošaNas dieNai veLtīts koNceRts

Mēs augsiM Latvijai
Koncertā piedalās:

Tomes bērnu vokālais ansamblis 
„Skanis” - vadītāja Līga Valaine;

 Bērnu ansamblis „Dzirkstelīte”- vadītāja Santa Strausa;
Rembates bērnu radoša grupa vadītāja Evitas Tabure;

 BDK „Apodziņš”.
Ieeja brīva

TOMES PAgASTA SvēTkI  2015
„ŠEIT SENATNES gARS vēl bURvībĀ lAISTĀS”
SvēTkU PROgRAMMA SESTDIEN, 23. MAIJĀ
06:00-11:00 MAKšĶERēšANAS SACENSīBAS. 
Pulcēšanās pie Tomes tautas namā. 06:00-07:00 dalībnieku re-
ģistrēšanās. Lūdzam iepriekš pieteikt savu dalību, zvanot uz tel. 
26116445  J. Valainim  līdz 22. maija plkst. 19:00. Sacensības orga-
nizēs un vērtēs biedrība „Dore-V”
9:00-13:00 Amatnieku - mājražotāju tirgošanās pie Tomes tau-
tas nama. Lūdzam tirgotājus iepriekš pieteikties, zvanot uz tel. 
27843230
10:00-11:00 PAgASTA SVēTKU ATKLāšANA
11:00-13:00 BēRNU SVēTKI - ToMES PARKā. Dziesmas, dejas, 
jautri konkursi gan lieliem, gan maziem  kopā ar Jogitu un runci 
Fēliksu.
11:00-14:00  ToMES DIENAS CENTRā- RADošāS DARBNīCAS  
gan lieliem, gan maziem. Radošās darbnīcas vadīs biedrība „ābele”
16.00-17.00 LASīJUMS ToMES BIBLIoTēKā „Regīna Ezera. ... un 
pār izdegušiem laukiem skrien mans sapnis”. Izstāde „Tomes pa-
gasts publicitātes materiālos” .
12:20-14:00 EKSKURSIJA ToMES ZIVJU AUDZēTAVā (12:10 no 
Tomes dienas centra aties autobuss uz Tomes zivju audzētavu).
13:00-16:00 VIDUSLAIKU SPoRTA SPēLES KoPā AR KLUBU „Ro-
TENPoIS”- Tomes sporta laukumā Umurkumurs, ķegļu spēle,

kavalērijas spēle, šķēpnešu līdzsvara spēle, bruņu piemērīšana un 
fotografēšanās, bruņinieka skrējiens
15:00-17:00  SVēTKU ZUPA 
14:30- 16:30 EKSKURSIJA DZIMTAS  MUZEJā „KAKTIņI” (14:15 no 
Tomes dienas centra aties autobuss uz dzimtas muzeju „Kaktiņi”)
17:30-17:40 ToMES EVAņģēLISKI LUTERISKAJā BAZNīCā KoN-
CERTS „ JA SIRDS AIZDEgUSIES” - Lēdmanes dāmu vokālais an-
samblis „Stari”.
19:00 KoNCERTS ToMES TAUTAS NAMā. Piedalās novada amatie-
ru kolektīvi. Aktivitāšu dalībnieku apbalvošana.
21:00 SVēTKU BALLE kopā ar Bruno un viņa draugiem
Tomes pagasts 23. maijā svinēs savus pirmos pagasta svētkus. 
Ideja, ka tādus svētkus jāsvin, radās tāpēc, ka atkal pēc daudziem 
gadiem esam Tomes pagasts, mums ir savs ģērbonis sava pašpār-
valde. Tomes vārds (Tomsdorf) arhīvos pirmoreiz minēts 1735. 
gada 20. maijā . Tātad šogad aprit 280 gadi Tomei kā vietvārdam. 
Tomes pagasts esam no 2010. gada.  Svētku moto: „šeit senatnes 
gars vēl burvībā laistās”. Svētki būs diennakts garumā, kur varēs 
dziedāt, dejot, spēlēt, sportot, tirgoties, smieties un atpūsties pa-
gasta ļaudis un ciemiņi no malu malām. Lai svētki izdotos, aicinu 
iedzīvotājus atbalstīt aktivitātes, piedāvāt savu palīdzību. Aicinu 
uzņēmējus, z/s un privātās personas sponsorēt svētku aktivitātes, 
sazinoties ar Tomes pārvaldes vadītāju vai tautas nama vadītāju.

Būsiet  laipni gaidīti, mazie un lielie pagasta iedzīvotāji, kā arī 
ciemiņi no malu malām!

 Lai abpusējs ir tikšanās un svētku prieks!

PIRMO REIZI ĶEgUMĀ
"vESElīgA DZīvESvEIDA DIENA"
2. MAIJĀ, SĀkUMS PlkST. 09:30 

Visas dienas garumā interesentiem būs
iespēja apmeklēt BEZMAKSAS treniņus un 

lekcijas, bet dienas nobeigumā
piedalīties tautas skrējienā pa Ķegumu.

09:30 - 10:00  Rīta rosme (parkā vai tauas namā)
10:10 - 11:00  Veselību veicinoša vingrošana.
        Joga. Nūjošana
11:10 - 12:10  Vingrošana māmiņām, ielu vingrotāju
        paraugdemonstrējumi
12:15 - 13:00  Kopīgā zupas vārīšana un ēšana
13:00 - 14:00  Lekcija par veselīgu uzturu
14:00 - 15:00  Sarkanā krusta lekcija par
        traumu profilaksi
15:10 - 16:00  Zumba, aktivitātes bērniem.
        Tuvcīņas skola līdz 16:30.
16:10 - 17:00  Aktivitātes bērniem
17:15 - 18:15  Stay get fit
18:45 - 19:15  Skriešanas treniņš 
19:15 - 20:00  Tautas skrējiens pa Ķegumu
        (3 km, starts pie Ķeguma stacijas)

2015. gada 24. aprīlis

PRIVĀTSLUDINĀJUMI

ĶEGUMA NOVADA 
PENSIONĀRU BIEDRĪBA
PAZIŅOJuMS

Šā gada 29. aprīlī rīko ekskursiju
uz Kandavu, Kuldīgu un citiem 

objektiem.
Izbraukšana plkst. 8:00 no

Ķeguma Tautas nama.
Dalības maksa 15.00 EUR.

Dalības maksu pieņems pensionāru
biedrības telpās 20. un 27. aprīlī.

Dagnija 26708424; Vija 29352544

Šā gada 2. maijā no plkst. 9:00 tiek 
organizēts Ķeguma
„ZAĻAIS TIRDZIŅŠ„

Gaidām stādu tirgotājus ar ziedu
un dārzeņu stādiem

no visa Ķeguma novada.
Gaidām arī pircējus!

Aija 26141185; ĶPNB valde Ilga 65055949

BIRZGALES TAuTAS NAMā
2. Maijā pLkst. 19:00

pavasaRa koNceRts
“uN tieši tāpēc….”

Koncertā piedalās: VPII “Birztaliņa”, pamatskolas,
mūzikas skolas, tautas nama pašdarbības kolektīvi.

plkst. 22:00 pavasara balle
kopā ar grupu

“bRīvdieNa”
ieejas maksa uz balli 3.00 EUR,

pašdarbniekiem 1.00 EUR
galdiņus ballei lūdzu rezervēt līdz 30. aprīlim

Tālrunis informācijai: 29424612

16. Maijā pLkst. 9:00
pie biRzgaLes tautas NaMa

pavasaRa gadatiRgus
Laipni aicināti pirkt un pārdot gribētāji.

īpaši aicināti stādu audzētāji.
Tālrunis informācijai: 29424612

16. Maijā pLkst. 9:00
“KRāMu TIRDZIŅš”

Ja jums mājās ir kādas mantas, kas nav vajadzīgas,
bet citiem tās noteikti var noderēt, tad nesiet tās uz

tautas namu 14. maijā no plkst. 17:00 līdz 20:00
un ziedojiet biedrībai “JADARA”

Tālrunis informācijai: 29424612
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