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Tavs laiks ir vasara,
Kad gladiolas staro,

Kad dālijas
Kā mazas saules zib,

Kad tūkstoš darbos katra diena zaro,
Kad viss, kas zaļo, augt un ziedēt grib.

                                      /K.Apškrūma/

Sveicam visus augusta
jubilārus, īpaši suminām

nozīmīgās jubilejās!
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Sandru Bogustovu
Jāni Galviņu
Pēteri Juškānu
Valtu Ratkeviču

Uldi Daudzi
Viktoru Kiseli
Ēriku Krūmiņu
Anitu Markusu
Ilonu Ofmani
Viesturu Petroviču
Sarmu Rozēnu
Ivetu Ūzuli

Tadeušu Belabko
Dzintaru Braunšteinu
Pēteri Ošānu
Ligitu Paleju

Ilzi Kantori
Agri Smilškalnu
Lilitu Tumanovu

Andri Celmiņu
Māru Ērkšķi
Irēnu Krūmiņu
Juri Ruņģi

Ludmilu Dreimani
Gaismu Freimani
Pēteri Kārlieti
Birutu Začesti

Viju Ertmani
Ivaru Feodorovu
Teiku Surģenieci

Uldi Alksni
Imantu Kleinovski
Elgu Saksi
Henrihu Vaguloviču

Nadeždu Šubu

Sveicam visus 1. septembrī – Zinību dienā!
Vai jūs zināt?

Vai jūs zināt, kādas puķes 
Rudenī visskaistākās? 
Ja jūs zināt, ļoti lūdzu, 
Vārdā nosauciet man tās! 
 
Bet es zinu! Tētis teica: 
Skaistākās tās puķes šķiet, 
Kuras pirmā skolas dienā 
Skolas bērniem rokās zied!

/J.Osmanis/

Lai saulains un līksms ir
1. septembris, lai jaunajā

mācību gadā visiem pedagogiem
ir zinātkāri, atsaucīgi un izdomas

bagāti skolēni, lai visiem 
skolēniem ir zinoši, saprotoši

un radoši pedagogi!

Ķeguma novada dome

Labrīt, mans austošais rīts,
Cik labi, ka dienas audumā

Nekas vēl nav sapostīts!
Labrīt, mans austošais rīts,
Palīdzi man daudz zināt,
Redzēt, izjust un padarīt!

Labrīt, mans austošais rīts,
Mundri zinību ceļā nāc mani pavadīt!

(A. Ķirškalne)

Cienījamie skolēni un vecāki,
Ķeguma komercnovirziena

vidusskola 1. septembrī
Jūs jau gaida:

9.00 Svinību dienas ieskaņa 

9.50 – 10.30 Skolēniem – Klases stunda
Vecākiem – tikšanās un saruna ar skolas         

vadību svinību zālē

Ap 11.00 tiks nodrošināti autobusi pa
skolēnu autobusu maršrutiem.

Sekmīgu, radošu un iespējām bagātu
Jauno mācību gadu!

Esi sveicināts, mazulīt!
Nez no kurienes uzradies tas -  
Klēpī ievēlies kamolīt’s mazs.  
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,  

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

jaundzimušie:
Zanei Oliņai un Kristapam Kairem meita 

SIMONA
Jeļenai un Aleksandram Rihloviem dēls 

BOGDANS
Unai Elksnītei dēls EDVARDS 

Inesei Šišovai un Edgaram Šulcam meita 
KORA

Es paskatīšos debesīs,
Un kāds manas domas izlasīs,

Tad lai zina viņš:
Tas ir mans mazais brīnumiņš.

                             /R. Tīrmanis/

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

Valentinai Lukjancevai un Artemijam 
Andrejevam  meitiņa ANASTASIJA
Olgai Aleksandrovai  un Viesturam            

Ņikitiam  meitiņa KEITA
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

mailto:avize@kegums.lv
http://www.kegumanovads.lv


Gaidām jauno mācību gadu
Birzgales pamatskola pēc vasaras brīvlaika atkal ver durvis 

bērniem un jauniešiem, lai sāktu jauno mācību gadu. 1. septembris 
jeb Zinību diena ir atkalredzēšanās un satikšanās svētki gan skolē-
niem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Šis 1. septembris ir prieka 
un satraukuma pilns 13 pirmklasniekiem, kuri uzsāks skolas gaitas 
mūsu izglītības iestādē, kā arī 14 devītklasniekiem, kuriem šis būs 
pēdējais mācību gads savā dzimtajā pusē.

Visu vasaru skolas telpas tiek postas jaunajam mācību gadam. 
Skolā remonti notiek pēc plāna. Jūlijā SIA „Sporta halle” veica 
sporta zāles grīdas renovāciju – slīpēšana un pulēšana, lakošana 
3 kārtās, laukuma līniju marķēšana un logo izveidošana laukuma 
centrā. Darbs paveikts kvalitatīvi un laikā. Z/S „Strautnieki-2” veic 
1.stāva koridoru un vienas klases remontu. Šovasar dabaszinību 
kabinetā uzstādīta interaktīvā tāfele, līdz ar to kabinets pilnībā ga-
tavs darbam. Šeit var veikt eksperimentus un pētījumus dabaszinī-
bās 1.- 6. klašu skolēni, kā arī 8.- 9. klašu skolēni fizikā un ķīmijā. 

2015./2016.mācību gadā mūsu skola strādās, lai iegūtu vese-

lību veicinošas skolas statusu. Tā ir skola, kas pastāvīgi stiprina 
savu kapacitāti, lai caur skolas vidi ikvienam dotu iespēju iemācī-
ties veselīgi domāt, dzīvot, mācīties un strādāt. Tā ir jebkura skolā 
īstenota aktivitāte, kas uzlabo un aizsargā veselību. Veselības vei-
cināšanā skolā ir iesaistīti visi: skolotāji, skolēni, vecāki, tehniskie 
darbinieki, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības, 
nevalstiskās organizācijas u.c. Skolā tiek nodrošināta veselīga un 
droša vide, tiek īstenotas aktivitātes veselīga uztura, fizisko akti-
vitāšu un aktīva brīvā laika pavadīšanas veicināšanai, atkarību 
izraisošo vielu lietošanas samazināšanai, kā arī tiek nodrošinātas 
dažādas konsultācijas, lai sniegtu psiholoģisko atbalstu, tādā vei-
dā nodrošinot garīgās veselības veicināšanu. Skola cenšas uzlabot 
veselību, ne tikai skolēniem, bet arī skolas personālam, ģimenes 
locekļiem un pārējai. Ar jauno mācību gadu katrā klasē būs 3 spor-
ta stundas nedēļā, sporta skolotājs visu nedēļu būs uz vietas un 
sporta nodarbības notiks arī pēc mācību stundām. Mācību stundu 
laikā organizēsim atslodzes minūtes un vingrošanas pauzes. Gara-
jos starpbrīžos būs iespēja spēlēt spēles. 

Ķeguma novada pašvaldība ir radusi iespēju 1.- 9. klašu sko-
lēniem piešķirt brīvpusdienas, visu mācību gadu skolēniem būs 
iespēja paēst siltas pusdienas. Skolas saimnieces, gatavojoties jau-
najam mācību gadam, saskaņo jaunas ēdienu receptes un rēķina 
nepieciešamās kalorijas pilnvērtīgam uzturam. Esam parūpējušies 
arī par dzeramā ūdens pieejamību.

Skolotāji ir atpūtušies, pilni enerģijas un jaunām idejām veik-
smīgam darba sākumam. Pirmās divas nedēļās būs adaptācijas 
laiks pēc vasaras brīvdienām, šajā periodā piedalīsimies arī Eiro-
pas sporta nedēļas pasākumos. Uz tikšanos Zinību dienā plkst.8.40! 
Skolēnu autobusi kursēs kā parasti.

 Valentīns Pastars,
skolas direktors

BirZGaleS PamatSKolaS SKolēNu
autoBuSu KurSēšaNaS GrafiKi

1. maršruts 22 vietas 
Birzgale          7:30  (15:30) 
Ķieģeļnieki          7:40  (15:40) 
Pumpuri          7:45  (15:45) 
Zeltiņi          7:50  (15:50)
Dambenieki         7:55  (15:55) 
Krustakrogs          8:00  (16:00)
Rūpnieki          8:05  (16:05)
Širmeļi          8:10  (16:10)
Vecumnieku pagr.  8:12  (16:12)
Brūveri          8:15  (16:15)
Birzgale          8:20  (16:20)
VPII ”Birztaliņa”     8:25
Birzgales pamatskola  8:30

2. maršruts 19 vietas
Birzgale          7:30  (15:30)
Vecumnieku pagr.  7:35  (15:35)
Nakšenes          7:40  (15:40)
Āžkalni          7:45  (15:45)
Ābermaņu pag.      7:50  (15:50)
Zvirgzde                   7:55  (15:55)
Kalniņi          8:00  (16:00)
Zvirgzde                   8:05  (16:05)
Ābermaņu pagr.     8:10  (16:10)
Ābermaņi          8:15  (16:15)
Renči          8:20  (16:20) 
VPII „Birztaliņa"     8:25   (16:25)
Birzgales pamatskola 8:30

1. septembrī pēcpusdienas autobusi kursēs pulksten 12:00

1. septembra darba kārtība
8:40 – pulcēšanās skolā pie klašu audzinātājiem

9:00 – svinīgā līnija, 1. klasnieku sveikšana 
10:00 – skolas vecāku kopsapulce, tikšanās ar skolas administrāciju un novada domes pārstāvjiem. 

Skolēniem šajā laikā dažādas aktivitātes.
12:00 – skolēnu autobusi nodrošinās bērnu mājupceļu.

ĶeGuma KomercNovirZieNa
viduSSKolaS SKolēNu
autoBuSa GarafiKS

2015./2016.m.g.

7:30
Kaibala – Lielvārdes dzelzceļa stacija 
– Rembates centrs – Rembates skola 
– Ķeguma skola plkst. 8:10

7:30 Tome – Bekuciems – Tome
 – Ķeguma skola plkst. 8:00

8:20
Ogre (stacijas laukums, autobusa 
pietura pie „Maxima”) – Ciemupe
– Ķeguma skola plkst. 8:45

8:20 Glāzšķūnis – Ķeguma skola

16:00 Ķeguma skola – Rembates skola
– Glāzšķūnis –  Rembate – Kaibala 

16:00 Ķeguma skola – Tome – Bekuciems 
– Tome – Ķeguma centrs
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ceļā uz vislabāko
Daba arvien neatlaidīgāk atgādina, ka 

tuvojas Zinību diena jeb 1. septembris, kad 
skolas atkal viesmīlīgi vērs durvis saviem ap-
meklētājiem – skolēniem un viņu vecākiem. 
Kā jau katrā vietā, ir darāmi lielāki un mazāki 
darbi, – tādi ir arī Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolā. Visas vasaras garumā esam čakli 
strādājuši, vēl rit pēdējie darbi skolas telpu 
labiekārtošanā. Esam daudz paveikuši, lai 
ikdiena skolā būtu ērta un droša, – mēs Jūs 
visus ļoti gaidām. To apliecina arī atzinīgais 
Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras 
un sporta komisijas izbraukuma sanāksmes 
dalībnieku vērtējums šī gada 12. augustā 
mūsu skolā.

Šajā mācību gadā mācības skolā uzsāks 
divas pirmās klases audzinātājas – Katrīna 
Rotgalve un Silvija Čevere. Prieks, ka bērnu 
Ķegumā ir daudz, pat tik daudz, ka vietējā 
bērnu dārzā pietrūkst vietas. Tāpēc, turpinot 
aizsākto sadarbību ar pirmsskolas izglītības 
iestādi „Gaismiņa”, piecgadīgo–sešgadīgo 
grupa organizēs savas nodarbības mūsu sko-
lā. Šīm vajadzībām izremontētas nodarbību 
un atpūtas telpas skolas otrajā stāvā. To iz-
devās realizēt, efektīvāk izmantojot mācību 
kabinetus, informātikas un fizikas kabinetus 
pārvietojot uz 1. stāvu. Šajā mācību gadā sā-
kumskola varēs teikt, ka mūsu otrajā stāvā ir 
pašiem sava pasaule. Ir arī nelielas izmaiņas 
sākumskolas pedagogu sastāvā – 4.a klases 
audzinātāja būs skolotāja Liene Seržante.

Visvairāk izmaiņu varēsiet pamanīt sko-

las pirmajā stāvā: pilnībā izremontēts zēnu 
metālapstrādes kabinets. Tajā turpmāk notiks 
arī ceļu satiksmes noteikumu apguve, jo sko-
lēniem tiks piedāvāta iespēja iegūt autovadī-
tāja tiesības šeit pat uz vietas. 101. kabinetā 
skolēni turpmāk mācīsies fiziku, bet bijušajā 
tirgzinību kabinetā nu ir iekārtots datorzinī-
bu kabinets. Skolas pagrabstāvā – iepretim 
Skolēnu padomes telpai – top Atpūtas telpa 
skolēniem, kura tiks pabeigta līdz rudens 
brīvdienām. Visos skolas stāvos veikts kos-
mētiskais remonts, daudzu klašu telpas iegu-
vušas jaunu sienu krāsojumu pilnībā, daļa – 
tikai priekšējās sienās, kur nomainītas tāfeles 
un darīti citi lielāki vai mazāki darbi.

Izmaiņas pamanāmas arī ārā – velosipēdu 
novietne pārvietota aiz skolas ēkas pie auto 
stāvlaukuma, paretināti koku un krūmu stā-
dījumi, uzsākta atpūtas laukuma izbūve aiz 
skolas.

Tomēr skola nav tikai modernas un sakār-
totas telpas, tā ir arī vieta, kur skolēniem ir ie-
spējas apgūt zināšanas labu speciālistu vadī-
bā, tāpēc uzsākta pedagogu darba izvērtēšana 
un atsevišķu jaunu risinājumu meklēšana. 

Šogad zināšanas 10. klasē apgūs 21 
skolēns, klases audzinātājs – Arturs Ābols. 
Aizvadītā mācību gada nogalē uzsākām dar-
bu pie jauna profesionāla virziena – Valsts 
aizsardzības programmas ieviešanas vidus-
skolā. Iesaistīto valsts iestāžu birokrātijas 
un normatīvo aktu pretrunu dēļ šajā mācību 
gadā programma netiek uzsākta, taču darbs 

pie tās ieviešanas turpinās. Par turpmāko 
darbību pie programmas ieviešanas stāstīsim 
skolas mājas lapā www.kegumaskola.lv, kā 
arī citos plašsaziņas līdzekļos. 

Skaidrs ir viens – darba un iespēju, tāpat 
kā iepriekš, būs ļoti daudz. Jau oktobrī ār-
zemju viesus uzņemsim “Erasmus+” projek-
ta ietvaros. Ļoti nozīmīgs pasākums ir kon-
ferences LatSTE 2015 organizēšana mūsu 
skolā 29. un 30. oktobrī, kad šeit pulcēsies 
Latvijas skolu un ar izglītības jomu saistītu 
institūciju un uzņēmumu pārstāvji, daloties 
pieredzē un iepazīstinot ar nozares aktualitā-
tēm, jaunākajiem risinājumiem. Konferences 
laikā sporta zālē būs iespēja ikvienam intere-
sentam iepazīties ar vadošo uzņēmumu pie-
dāvājumu tehnoloģiju jomā. Tā būs iespēja 
arī mūsu skolotājiem mācīties un apgūt ko 
jaunu. Šodien bez tā nevar – ir jāspēj no dzī-
ves un laika paņemt maksimāli labāko.

Man ir vienkārša gaume – es vienmēr 
esmu apmierināts ar labāko. Vēlos tajā dalī-
ties ar Jums. Zvaniet, rakstiet, runājiet – Ķe-
guma skola vienmēr ir atvērta un gatava rea-
lizēt skolēniem un viņu vecākiem nozīmīgas 
idejas.

Paldies visiem skolas darbiniekiem par 
čaklo darbu vasarā! Vēlu skolotājiem – deg-
smi, radošumu, idejas un cenšanos pēc labā-
kā visa mācību gada garumā!

Vladimirs Samohins,
Ķeguma komercnovirziena

vidusskolas direktors
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Bērna emocionālās audzināšanas vecāku grupa Ķegumā!
„Bērna emocionālā audzināšana” ir vecāku izglītošanas un atbalsta grupa par bērnu no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam.  Nodarbībās 

tiek sniegta praktiski pielietojama informācija par bērna vispusīgu attīstību un audzināšanas principiem katrā vecumposmā.
Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērna emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērna savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem 

labāk izprast savu bērnu un viņa vajadzības, kā arī palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.
Nodarbību laikā tiks aplūkotas šādas tēmas:
1. Bērna attīstība un temperaments.
2. Kā veicināt bērna ķermeņa kontroli un pozitīvu ķermeņa pašvērtējumu.
3. Ka veidot drošu piesaisti.
4. Kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāzijas attīstību.
5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spēju attīstību.
6. Kā bērnā veicināt pozitīvu pašvērtējumu.

7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina emociju pašregulāciju un sirdsap 
ziņas attīstību.

8. Kā veicināt bērna emociju pašregulāciju.
9. Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas spēju 

attīstību.
10. Kā veicināt sociālās kompetences, empātijas un gādīguma attīstību.

Plānotais dalībnieku skaits grupā ir 6 – 10 cilvēki (var nākt abi vecāki kopā). 
Pirmā nodarbība 2015. gada 22. septembrī plkst. 17:30 – 20:00. 

Turpmākās katru otrdienu plkst. 17:30 – 20:00. Nodarbības notiks Ķegumā, vieta tiks precizēta.
Vienas nodarbības maksa 10,00 eiro (cenā iekļauti izdales materiāli, tēja/kafija).

Nodarbības vadīs sertificētas BEA programmas vadītājas Zane Mundure un Ilze Skrīvere.
Sīkāka informācija un pieteikšanās grupai pa tālr. 22152288 vai e-pastā: zane.mundure@inbox.lv 

LĒMUMS
Ķegumā

2015. gada 5. augustā                            Nr. 293 (protokols Nr. 18, 8. §)

Par brīvpusdienu nodrošināšanu 
1. Papildinot valsts dotāciju skolēnu ēdināšanai no pašvaldības bu-

džeta līdzekļiem, nodrošināt ēdināšanas izmaksu segšanu visiem 
1. – 9. klašu skolēniem visās Ķeguma novada izglītības iestāžu 
ēdnīcās no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. maijam.

2. Segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņiem (piecgadnieku un sešgadnieku apmācība) 
no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Sēdes vadītājs R.Ozols

mailto:zane.mundure@inbox.lv


Jauns darba posms mākslas skolā sākas
ar izstādi – atskaiti par vasarā paveikto

Mākslas skolas audzēkņiem un skolotājiem  vasara aizritējusi 
ierastā ritmā. Jūnijā visi audzēkņi no 1. līdz 4. kursam, kā arī daži 
no 5. kursa,  devās uz „zaļo praksi”.  Šovasar mēs laipni tikām 
uzņemti un izmitināti jauniešu centrā Sērmūkšos. Kopā ar Suntažu 
studijas audzēkņiem pavadījām 5 darbīgas un jautras dienas glez-
nojot, zīmējot, peldoties un izklaidējoties. Šogad „zaļajā praksē” 
svinējām arī 1. kursu „iesvētības”. Gan Ķeguma, gan Suntažu jau-
nākajiem audzēkņiem nācās pildīt vecāko kursu un skolotāju saga-
tavotos pārbaudījumus, kas parasti izvēršas ļoti jautrās atrakcijās 
ne vien pirmkursniekiem, bet visiem pārējiem arī. Šī reize nebija 
izņēmums. Dienas pagāja ātri un ražīgi, mākslinieciskais rezultāts 
būs aplūkojams septembrī izstādē Ķeguma tautas namā.

Katrā vasaras mēnesī mākslas studijā vienu nedēļu notika rado-
šās darbnīcas. Bērni, kuri vēlējās arī vasarā radoši darboties, varēja 
paeksperimentēt ar dažādu tipu  krāsām, izmēģināt jaunas mākslas 
tehnikas, kā arī uzmeistarot skaistas un noderīgas lietiņas gan sev, 
gan vecākiem. Kopā darbnīcās piedalījās ap 20 bērniem, čaklākie 
dalībnieki apmeklēja visas darnīcas visos mēnešos.

Lai arī augusts šogad ir ļoti vasarīgs un, varētu pat teikt, ka tikai 

augustā vasara tā pa īstam ir sākusies, skolas tuvums ir jūtams un 
nenovēršami tuvojas. Bezrūpīgajam brīvlaikam atlikušas tik dažas 
dienas. Un varbūt tieši šis ir laiks, kad skolēni un viņu vecāki va-
rētu netraucēti padomāt par savām un bērnu aktivitātēm jaunajā 
mācību gādā.

Mākslas studija aiCiNa 
pieteikt uz nodarbībām zīmēšanā, gleznošanā un veidošanā 

bērnus no 4 gadu vecuma un skolēnus jebkurā vecumā. 
4 – 7 gadus veciem bērniem  nodarbības notiks 2 reizes nedēļā. Vienu reizi 

bērni apgūs zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas pamatus, 
otru reizi – veidošanu. Viena nodarbība ilgs 2 reizes pa 25 minūtēm.

Varēs  apmeklēt arī tikai vienu nodarbību nedēļā.
Skolēniem nodarbības notiks 2 reizes nedēļā. Vienu reizi skolēni apgūs 

zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas pamatus, otru reizi – veidošanu. 
Viena nodarbība ilgs 2 reizes pa 40 minūtēm. Varēs apmeklēt arī tikai vienu 

nodarbību nedēļā.
Nodarbības mākslas studijā sāksies ar 14. septembri.

Aicinu pieteikties pieaugušos, kuri vēlas zīmēt, gleznot, dekupēt, gleznot 
uz zīda, nodarboties ar linogriešanu, darināt rotas  un vēl daudz ko citu. 

Zīmēšanas studijai nodarbības notiks katru nedēļu trešdienās 18:00 – 20:00, 
savukārt pārējās tehnikas varēs izmēģināt un apgūt radošajās darbnīcās,

kurās varēs pieteikties atsevišķi.
Pirmā nodarbība būs 2. septembrī. 

ar Mākslas skolas 1. – 5. kursa audzēkņiem tiksimies
1. septembrī Ķeguma tautas namā laikā no plkst. 11:00 līdz 13:00. 

Sīkāku informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu ieva.lace.logina@gmail.com,
vai zvanot 29203293.

Radošu, zināšanām un prasmēm bagātu mācību gadu vēl Ieva Lāce,
Mākslas studijas vadītāja
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Sarunas ar domes deputātiem
ir pagājuši  jau nedaudz vairāk kā divi gadi, kopš pēdējām pašvaldības vēlēša-
nām, domāju, ka šobrīd būtu īstais laiks, lai satiktos ar Ķeguma novada domes 
deputātiem, pārrunātu jau paveiktos un vēl darāmos darbus, lai lasītājs varētu 
iepazīties ar katru no viņiem.
tuvojas jaunais mācību gads, tuvojas arī jaunā sezona novada pašvaldības 
amatierkolektīviem, tāpēc uz sarunu esmu uzaicinājusi izglītības, kultūras un 
sporta komitejas priekšsēdētāju līgu Strauss.

šobrīd lielākajai daļai pedagogu va-
saras brīvlaiks ir beidzies un ir darba 
pilnas rokas, lai sagatavotos jaunajam 
mācību gadam. Jūsu pamatdarbavieta 
ir ikšķiles vidusskolā. vai viss jau ir 
sagatavots jaunajam mācību gadam?

Šobrīd izbaudu atvaļinājumu, bet ar 1. 
septembri atgriezīšos pie sava aicinājuma – 
mācīšu matemātiku un audzināšu 8.a klasi. 
Pārsteigumu bērniem esmu sagatavojusi, 
stundu plāns arī gatavs, jāpiestrādā tikai pie 
dažiem sīkumiem, niansēm. Matemātikas 
stundu plāni ir sakārtoti. Ar prieku gaidu 1. 
septembri.

Kā Jūs vērtējat mūsu novada izglītības 

iestādes? Kas būtu jādara, lai situācija 
uzlabotos?

Novada izglītības iestādēs notiek pēdē-
jie darbi iestāžu labiekārtošanā. Kopumā 
visas izglītības iestādes mūsu novadā ir 
gatavas jaunajam mācību gadam, aprīko-
tas ar modernām mūsdienu tehnoloģijām, 
nodrošina kvalitatīvu izglītības pakalpoju-
mu. Skolās un pirmsskolas iestādēs strādā 
izglītoti, zinoši, komunikabli, uz sadarbību 
vērsti, ar lielu atbildības sajūtu, atraktīvi 
pedagogi, gan arī profesionāli tehniskie 
darbinieki – sava darba entuziasti, lietpra-
tēji, darbaholiķi. Skolām vairāk jādomā par 
mācību programmu daudzveidību, vajadzē-
tu gan pamatskolas, gan vidusskolas līmenī 

vairāk attīstīt un pilnveidot mācību prog-
rammas ar profesionālo ievirzi, izpētot dar-
ba tirgus pieprasījumu. Vēlama arī ciešāka 

mailto:ieva.lace.logina@gmail.com
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sadarbības ar pirmsskolas iestādēm mūsu 
novadā, kā arī ar kaimiņu novadu izglītības 
iestādēm. 

Jūs vadījāt konkursa komisiju, kas 
izvēlējās jauno skolas direktoru 
vladimiru Samohinu. Kā Jūs šobrīd 
vērtējat viņa darbu? vai neesat 
vīlusies viņa kandidatūrā?

Nē, neesmu vīlusies. Esmu pārsteigta 
par tiem līdzekļiem, ko viņam ir izdevies 
piesaistīt, par viņa darbošanos ar milzīgi 
lielu vērienu, panākot, ka skola viena gada 
laikā ir pārvērtusies līdz nepazīšanai (labā 
nozīmē). Gandrīz katrā skolas kabinetā kaut 
kas ir izremontēts, kabineti aprīkoti ar mo-
dernām tehnoloģijām, ļoti daudzos kabine-
tos ir  jaunas mēbeles, skola būs ieguvusi 
jaunu darbmācības kabinetu zēniem. Daž-
reiz ir sajūta, vai visi pedagogi un tehniskie 
darbinieki maz spēj tikt līdzi viņa izvirzīta-
jam darba apjomam. Vēlos lielu paldies pa-
teikt direktoram par ieguldīto darbu, prasmi 
iesaistīt visus darbiniekus aktīvā, radošā 
darbā un ieinteresēt skolēnu vecākus iesais-
tīties iestādes attīstības procesā. Rodas jau-
tājums, vai skola direktoram ir tikai skola, 
vai arī mājas un atpūta, jo veltot tik daudz 
sava laika un darba skolai, vai paliek kaut 
kas arī ģimenei?

Jūs noorganizējāt izglītības, kultūras 
un komitejas sēdi Ķeguma komercno-
virziena vidusskolā, kuras laikā 
deputātiem bija iespēja iepazīties ar 
šodienas Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolu. Kāds ir Jūsu vērtējums?

Jā, komitejas sēde notika skolā, diem-
žēl, tajā piedalījās tikai pieci deputāti, kaut 
gan aicināti bija visi. Uzskatu, ka pašvaldī-
bā prioritāte ir izglītība, jo tā ir mūsu nā-
kotne. Pašvaldībai ir ļoti svarīgi, lai mūsu 
novada bērni un jaunieši izvēlētos mācīties 
tieši šeit – Ķeguma novadā, lai vidusskolas 
posmā būtu pietiekams audzēkņu skaits. 
Gandarījumu sagādāja tas, ka šogad 10. kla-
sē mācības uzsāks 20 jaunieši un 1. klasē 
27 bērni (dati uz šo brīdi, ar cerību, ka līdz 
1.septembrim skaits palielināsies).

vai ir kāds vēlējums skolai, direkto-
ram, pedagogiem 1. septembrī?

Pasaulē ir mazas laimītes un lielas lai-
mes, lai tās pieder Jums un vienmēr ir kopā 
ar Jums! Liels paldies par Jūsu ieguldīto 
darbu, sadarbību un sapratni!

šis Jums nav pirmais sasaukums Ķe-
guma novada domē. vai varat mazliet 
salīdzināt, kas ir mainījies (darba stilā, 
savstarpējās attiecībās, vieglāk/grūtāk 
strādāt, esat drošāka savos lēmumos)?

Lai cik sāpīgi atzīt, iepriekšējos sasau-
kumos jutos daudz labāk. Jutu saskanīgāku 
sadarbību, sapratni, atbalstu. Darbojāmies 
vairāk vienā virzienā, uz novadu kopumā, 
bija atšķirīgi viedokļi, taču kompromisu at-
radām kopīgā darbā. Pēc manām domām, 

šajā sasaukumā mēs darbojamies katrs 
vērsts vairāk uz savu pagastu. Pietrūkst sa-
darbības, konkrētības un  konsekvences. Šo 
divu gadu laikā nav neviena kopīga satikša-
nās ne koalīcijā, ne opozīcijā. Jūtos kā viena 
„lielā mežā”, bet samierinos, jo esmu 1/15 
daļa. Vienmēr izsaku savu personīgo vie-
dokli, balsoju saskaņā ar savu sirdsapziņu. 
Ļoti maz ir tādu brīžu, kuros esmu izrunā-
jusi sasāpējušās problēmas ar dažiem depu-
tātiem. Iepriekšējā sasaukumā vairāk tikos 
ar iedzīvotājiem, pateicoties konkursam 
„Sakoptākā sēta”, iepazinos un uzzināju par 
daudziem interesantiem novadniekiem, ru-
nāju ar viņiem, šobrīd iztrūkst šī saikne ar 
iedzīvotājiem.

Kā Jums liekas kāpēc tas tā ir? 
Iemesli var būt dažādi. Viens no tiem 

varētu būt, ka priekšsēdētājam ir divi viet-
nieki, bet atbildības jomas nav sadalītas. 
Grūti saprast, pie kura katrā situācijā iedzī-
votājiem ieteikt griezties. Manuprāt, jāno-
saka jomas, kurš par ko atbild. Budžets būtu 
jāsadala pa pagastiem, lai katra pagasta pār-
valde nes pilnu atbildību par plānotajiem un 
neplānotajiem izdevumiem. Visi tēriņi būtu 
jāplāno savlaicīgi, nevis visa gada griezumā 
jāgroza budžets, izskatot dažādus papildu 
līdzekļu piešķiršanas iesniegumus.

Paldies visiem domes darbiniekiem par 
ieguldīto darbu novada attīstīšanā un plāno-
šanā!

Kādām īpašībām jāpiemīt cilvēkam, 
kas vēlētos kļūt par deputātu pašval-
dībā? ar ko jārēķinās?

„Biezu ādu”. Pieņemt kritiku, reaģēt uz 
nepatīkamām lietām mierīgi, inteliģenti. 
Mācēt uzklausīt dažādus viedokļus, pie-
ņemt cilvēkus ar saviem plusiem un mīnu-
siem. Mācēt pieņemt lēmumus, pirms tam 
noskaitot līdz desmit. Lielāko daļu prob-
lēmu var atrisināt sarunu veidā un panākt 
vēlamo rezultātu. Smagās problēmas varbūt 
nerisināt uzreiz, bet apsvērt un tām pievēr-
sties nākamajā dienā, kad emocijas nopla-
kušas.

Kāda ir Jūsu svarīgākā iecere, ko vēlē-
tos sasniegt līdz nākamajām pašvaldī-
bu vēlēšanām? Kura ir Jūsu prioritāte?

Svarīgākais – strādāt ar jautājumiem, 
kas saistīti ar izglītību, kultūru, sportu un 
jauniešiem. Uzskatu, ka šajās jomās ir jā-
iegulda vairāk līdzekļu. Jāstrādā ar iedzīvo-
tājiem, lai viņi aktīvāk iesaistītos pašvaldī-
bas, izglītības iestāžu un pagastu rīkotajos 
pasākumos.

Kuru no domes lēmumiem uzskatāt 
par savas ieceres izpildi?

 Lēmumi, kas saistīti ar vidusskolas at-
tīstības veicināšanu.

Jūsu, kā deputātes, lielākais gandarī-
jums šajā laikā? lielākā vilšanās?

Gandarījums – beidzot šogad pirmo 
reizi tika īstenots mans ierosinājums – pa-

švaldības iestāžu darbinieku sporta spēles. 
Vilšanās – nav izveidojusies cieša sadarbība 
starp domes deputātiem.

Jūs bieži piedalāties dažādos pasāku-
mos. Kā jūs kopumā vērtējat kultūras 
dzīvi mūsu novadā?

Ceru, ka jaunais sabiedrisko attiecību 
speciālists, kurš vispusīgāk atspoguļos no-
vadā notiekošo, aktīvāk strādās ar amatier-
kolektīviem, ar jauniešiem, ar nevalstiska-
jām organizācijām. Ceru, ka Kultūras un 
sporta pārvaldē veidosies ciešāka savstarpē-
jā sadarbība un sadarbība ar iedzīvotājiem.

esam Kultūras un sporta pārvaldē 
diskutējuši, ka varētu uz Ķegumu 
aicināt dažādus kamerteātrus un rīkot 
tematiskos vakarus, bet ir tik niecīgs 
apmeklētāju skaits, ka grūti nosegt 
izmaksas, un pašvaldība no budžeta 
līdzekļiem nevar atļauties finansēt 
teātra izrādi, kino vai koncertu 10 – 15 
cilvēkiem. Kā Jums liekas, kāpēc Ķegu-
mā ir tik maz pasākumu apmeklētāju?

Varbūt nepieciešama individuāla pieeja, 
personīga cilvēku aicināšana. Izzināt vaja-
dzības, vēlmes un tad organizēt konkrētai 
publikai atbilstošus pasākumus. Kultūrā vēl 
ir daudz neizmantotu iespēju.

Ķeguma novadā darbojas ļoti daudz 
amatierkolektīvu. arī Jūs ar vīru esat 
dalībnieki vienā no tiem – senioru 
deju kopā „Ķegums”. 

Piekrītu, ka mūsu novadā ir daudz ama-
tierkolektīvu, ļoti augstā līmenī, kurus at-
pazīst visā Latvijā.  Mani priecē jauniešu 
koris, īpaši arī vēlos uzteikt seniorus, kuri 
mūsu novadā ir ļoti aktīvi. Ģimenē neesam 
gluži mājās sēdētāji, mums patīk sanākt 
kopā ar domubiedriem pēc darba izlocīt 
kājas dejās. Vai viegli dejot Ķeguma pub-
likai? Jā, jo uzskatu ķegumiešus par savē-
jiem, kuri prot saskatīt skaisto sevī, ap sevi, 
kā arī citos un piever acis uz neizdošanos. 
Nav bail no kritikas, jo neviens nav ideāls. 
Ja vajag, protu aizstāvēt savu viedokli.

Satiekot Jūs domē, uz ielas vai kādā 
pasākumā, vienmēr atstājat par sevi 
pārliecinātas un enerģiskas sievietes 
iespaidu. Jūs nebaidāties izteikt savas 
domas vai aizstāvēt savu viedokli. 
Jums piemīt sava humora deva, ir 
arī skaļa balss, kas dažkārt var atstāt 
skarba cilvēka iespaidu. Kā Jūs sevi 
raksturotu kā cilvēku, kā sievieti?

Es neesmu maiga būtne. Bieži  emocio-
nāla, bet cenšos to neizrādīt publiski. Patie-
sībā es citiem varu daudz vairāk palīdzēt 
nekā sev. Citiem veltu arī vairāk laika nekā 
sev. Neprotu atteikt, ja man lūdz pēc palī-
dzības.

vai starp darbu ikšķiles vidusskolā un 
amatu Ķeguma novada domē paliek
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laiks arī sev un ģimenei? Kas Jūs 
aizrauj?

Jā, atrodu. Laikam tas ir tāpēc, ka esmu 
saistīta ar matemātiku. No darba brīva-
jā laikā nodarbojos ar zemeņu un rudens 
aveņu audzēšanu, braucu ar riteni, sēņoju. 
Ar kulināriju? Nē, man ne visai patīk gata-
vot, bet protu iepriecināt savus radiniekus 
ar pašceptajām tortēm, saldajiem ēdieniem 
svētkos, kā arī dažādiem vasarā sarūpētiem 
konserviem. Bieži mums maltīti gatavo 
vīrs. Ar lielu prieku pieskatu māsas mazbēr-
nus Keitu un Raivo. Protams, ka gribētos 
arī savus, bet jaunajiem pagaidām ir citas 
prioritātes.

Ģimenē esat izaudzinājuši divus 
dēlus. Svētdien, 16. augustā, pie 
lielvārdes sporta centra pirmoreiz no-
risinājās pludmales volejbola sacen-
sības “Smilšu karalis”, kurās vīriešu 
konkurencē uzvaru izcīnīja ķegumietis 
mārtiņš Strauss. vai mārtiņš ir Jūsu 
dēls?

Jā, viņš ir manējais. Ļoti priecājos, ka 
tieši Lielvārdē, jo tā ir tēva bērnības un 

jaunības pilsēta. Arī brālim pienāk telefona 
zvani ar apsveikumiem. Kā māte, ļoti vēlē-
tos, lai brīvdienās viņš vairāk atpūstos, bet 
gandrīz katru sestdienu un svētdienu viņš 
pārstāv novadu, spēlējot volejbolu kādās 
sacensībās. Viņš ir vienā skriešanā. Volej-
bols ir viņa sirdslieta. Par labiem sasnie-
gumiem sportā liecina daudzās medaļas un 
kausi. Nu jau arī labākā spēlētāja krekliņi 
un tituli. Mēs visi priecājamies un esam lep-
ni par viņa panākumiem.

vai tas, ka esat sieviete, palīdz vai 
traucē domes deputāta darbam?

Drīzāk jau nepalīdz, vismaz mūsu paš-
valdībā. Ja Tu esi vīrietis, tad, protams, 
vairāk durvju ir atvērtas, vairāk piedots. Es 
uzskatu, ka no sievietēm darbā visur prasa 
tomēr vairāk, bet atzinības ir mazāk.

Jūsu novēlējums lasītājiem.
Lai saule spīd mums spožāk, debesis ir 

gaišākas un mazie mākonīši izklīst arvien 
ātrāk!

Paldies, ka piekritāt šai sarunai!
Ar deputāti Līgu Strauss sarunājās

N.Sniedze, izpilddirektore

Montesori mazuļu vecākiem
un vecvecākiem

Ķeguma iedzīvotāju iniciatīvas veicinā-
šanas projektu ietvaros visi interesenti tiek 
aicināti uz Montesori kabinetu uz praktis-
kām un izglītojošām nodarbībām par bērna 
valodas attīstīšanu, kas būs bez maksas. 
Pirmā tikšanās reize jau notiks 8. septem-
brī pl. 10:00 bērnudārzā “Gaismiņa”, uz 
kuru īpaši tiek aicināti mazuļu vecāki un 
vecvecāki. Tā būs lieliska iespēja apskatīt 
un ļaut bērnam pašam līdzdarboties. Šajā 
reizē runāsim par to, kā palīdzēt bērnam 
attīstīt roku sīko muskulatūru un lielo mo-
toriku, kas atraisa mazajam valodu.

Nākamie atvērtie pasākumi notiks 17. 
oktobrī – nodarbība “Skaņas, burti, vārdi-
ņi”, kas vairāk domāta bērniem vecumā no 
4 līdz 6 gadiem. Tad mēs kopā izspēlēsim 
dažādas spēles, kas atklās burtu pasauli 
mums visapkārt. Savukārt 7. novembrī no-
tiks nodarbība “Kas kopīgs fermai un valo-
dai?” bērniem vecumā no 7 līdz 9 gadiem. 
Projekta ietvaros esam iegādājušies fermu 

un tās iemītniekus, ar to tad arī darbosimies 
un noskaidrosim, kā tā mums palīdz aiz-
raujoši ielūkoties gramatikas pasaulē. Par 
precīziem nodarbības laikiem informēsim 
vēlāk.

Lai gan Montesori izglītība pasaulē ir 
zināma jau 100 gadus, tomēr Latvijā tā ie-
nākusi salīdzinoši nesen, ap to izveidojušies 
dažādi mīti. Lielākoties, tas ir nezināšanas 
dēļ. Tādēļ es gribētu iedrošināt visus ziņkā-
rīgos nākt ciemos, pašam apskatīt, pašam 
aptaustīt un jautāt.

Šobrīd mēs strādājam 2 pedagogi: sko-
lotāja Ineta (tāl.nr. 20635833) darbojas in-
dividuāli ar bērniem vecumā no 2,5 gadiem 
līdz pat skolas vecumam un skolotāja Elīna 
(tāl.nr. 25938384) strādā ar bērniem grupā 
(2 – 8 bērni grupā). Tiek plānota atsevišķa 
grupas nodarbība arī 2 gadniekiem. Šīs ir 
maksas nodarbības. Precīzi laiki būs zināmi 
septembra pirmajā nedēļā.

Nodarbības laikā bērnam ir iespēja dar-
boties ar Montesori materiāliem 5 grupās 
– praktiskā dzīve, tie ir dažādi darbiņi, kas 
saistīti ar rūpēm par sevi un apkārtējo vidi. 
Tad seko maņu trenēšanas vingrinājumi, 
valoda, matemātika un dabas zinātne. No-
darbība grupā ilgst 2 stundas, tas ir tādēļ, 
lai bērnam būtu laiks gan norimties, gan ie-
justies un pašam izvēlēties nodarbi, apgūt 
jauno skolotāja vadībā un galu galā arī ko-
municēt ar citiem bērniem.

Nekautrējieties un esiet laipni gaidīti!
Elīna Tolpežņikova,

Montesori skolotāja

Iedzīvotāju
iniciatīvas
projekts

2015. gada 8. augustā, īstenojot Ķegu-
ma novada iedzīvotāju iniciatīvas projektu, 
Ķeguma dienas centrā notika seminārs par 
sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļu paga-
tavošanu no dabiskām izejvielām. Par eļļu 
ekstraktu no augiem sejai un ķermenim pa-
gatavošanu un dažādu medus maisījumu pa-
gatavošanu stāstīja Solvita Kūna (SIA Cade 
– www.cade.lv), savukārt  sejas un ķerme-
ņa kremu izgatavošanu demonstrēja Jana 
Briede (Jogas studija „Ravindra” – www.
ravindrajoga.com). Pasākums izvērtās ļoti 
jauks un radošs. Pirmajā daļā Solvita Kūna 
iepazīstināja ar visdažādākajiem augiem, 
kurus var ievākt katrs pats, to nozīmi un 
pielietojumu, katru augu uzskatāmi parādot 
līdzpaņemtajās burciņās. 

Otrajā daļā visu dāmu acu priekšā tapa 
sejas/ķermeņa krems – bāze, kuru pēc tam 
dāmas varēja pielāgot katra savām vajadzī-
bām, pievienojot tikai sev nepieciešamās 
ēteriskās eļļas.

Atnākušās dāmas uzdeva nodarbību va-
dītājām interesējošos jautājumus, uz kuriem 
saņēma izsmeļošas atbildes. 

Paldies nodarbību vadītājām, paldies 
dienas centram par jauko uzņemšanu un 
paldies visām, kas atrada laiku un iespēju 
pievienoties!

Zita Ruņģe

Recepte no Līgas pavārgrāmatas!
Pussaldais ēdiens vasaras

beigās – āboli vaniļas mērcē
Vaniļas mērcei ņem 3 litrus piena, uzkarsē, pie-

vieno ar cukuru sakultus olu dzeltenumus (10 olu 
dzeltenumi un 10 – 15 ēdamkarotes cukura, var 
vairāk cukura, ja vēlas saldāku, pievieno arī vani-
ļas cukuru vai esenci pēc garšas). Labi, ja izdodas 
bez kunkuļiem.

Ņem 10 vidēja lieluma ābolus (pēc izvēles var 
nomizot  un izņemt serdes), cep uz pannas un at-
dzesē. Atdzesētiem  āboliem pievieno cukuru un 
vaniļas vai mandeļu esenci (pēc garšas), samaisa 
bļodā, iecilā iepriekš ar nedaudz cukura stingrās 
putās sakultus olu baltumus. Ja ir karsta diena, 
var pievienot iepriekš uzbriedinātu želantīnu, 
lai masa būtu stingrāka. Masai var pievienot arī 
kādu drusku pašgatavota liķiera vai ruma. Sa-
gatavoto ābolu masu liek ledusskapī uz 1 stundu 
dzesēties.

Pasniedz saldā ēdiena trauciņos. Ielej kausiņu 
mērces, ieliek karoti (lielu vai mazāku) atdzesēto 
ābolu masu, dekorē ar ogām vai pēc sirds patikas 
ar ko vēlas. 

Dotais daudzums paredzēts vismaz 15 ēdējiem.
Lai labi garšo!

http://www.cade.lv
http://www.ravindrajoga.com
http://www.ravindrajoga.com
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aktuālā informācija par Sia „Ķeguma Stars” projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” 

Nr. 3dP/3.5.1.1.0/12/iPia/varam/013  
SIA „Ķeguma Stars” informē Ķeguma novada iedzīvotājus, ka 

projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” līguma 
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013 ietvaros tiks papildus izbū-
vēts ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkls šādās Ķeguma pilsē-
tas ielās: Siguldas, Dzintaru, Rasas, Birzes (posmā no Priežu ielas līdz 
Uzvaras ielai), Celtnieku (posmā līdz Uzvaras ielai) un Uzvaras (no P8 
ceļa līdz Birzes ielai).

Viens no SIA „Ķeguma Stars” koordinētajiem projektiem ir 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”. Projekts tiek 
īstenots Kohēzijas fonda (KF) aktivitātes „Ūdenssaimniecības infra-
struktūras aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000”       
ietvaros saskaņā ar līgumu Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013, 
kas 2012. gada 23. jūlijā tika noslēgts līgums starp SIA „Ķeguma Stars” 
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk VA-
RAM). Saskaņā ar 2015. gada 14. maija līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/
IPIA/VARAM/013 grozījumiem Nr. 4, tika panākta vienošanās par at-
likušā projekta finansējuma izlietojumu no ilgtermiņa investīciju prog-
rammas par papildus aktivitātēm (ūdensapgādes un sadzīves kanalizā-
cijas tīklu izbūvi minētājās Ķeguma pilsētas ielās) projekta īstenošanas 
termiņš tika pagarināts līdz 2015. gada 30. novembrim.

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt normatīvajiem aktiem at-
bilstošus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus Ķe-
guma pilsētas iedzīvotājiem. Projekta ietvaros kā primāri ir izvirzīti 
uzdevumi – uzlabot vides stāvokli, palielināt ūdenssaimniecības dar-
bības efektivitāti un nodrošināt kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakal-
pojuma pieejamību un drošību. 

 Atklātu iepirkumu rezultātā 2015. gada 10. jūlijā tika noslēgts 
līgums par projektēšanu un būvdarbu veikšanu ar SIA „Siltumkom-
forts”, reģ. nr. 40003797725, par līgumcenu 174 949,80 EUR (bez 
PVN) un 2015. gada 13. jūlijā tika noslēgts līgums par būvuzraudzības 
pakalpojumiem ar SIA „Firma L4”, reģ. nr. 40003236001, par līgum-
cenu 3880,00 EUR (bez PVN). Būvdarbi līguma ietvaros jāpabeidz 
līdz 2015. gada 22. novembrim. 

Šobrīd norit intensīvi projektēšanas darbi un lūgums iedzīvotā-
jiem, kuru īpašumiem blakus tiks izbūvēti ūdensapgādes un sadzīves 
kanalizācijas tīkli, saskaņot pieslēguma vietas pie īpašuma robežām 
ar tehniskā projekta izstrādātāju  SIA „C projekti” vai griežoties SIA 
„Ķeguma Stars” birojā Kuģu ielā 5, Ķegumā. 

SIA „Ķeguma Stars” informē zemes īpašniekus, kuriem jau ir 
izbūvētas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēguma vietas 
pie zemes īpašuma, ka pieslēgšanās pie centralizētā ūdensapgādes un 
sadzīves kanalizācijas tīkla nav maksas pakalpojums. Vienkārši ir jā-
griežas ar iesniegumu SIA „Ķeguma Stars” birojā par vēlmi pieslēgties 
pie izbūvētā centralizētā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkla. 

Lūdzam iedzīvotājus ar cieņu un sapratni izturēties pret būvdar-
biem un radušos diskomfortu.

Iedzīvotāji, kuriem ir radušies jautājumi par projekta “Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”, tiek laipni gaidīti “Ķeguma 
Stars” birojā Kuģu ielā 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020.

 
SIA „Ķeguma Stars” administrācija

kompleksā trenažiera un sienas spoguļa 
iegāde tomes dienas centram

Tomes dienas centrs līdz šim bija aprīkots 
tikai ar kardio trenažieriem – velotrenažieri 
un skrejceliņu, bet apmeklētāji interesējās 
par spēka trenažieriem. Tāpēc  radās ideja 
uzrakstīt projektu par „Kompleksā trena-
žiera un sienas spoguļa iegādi Tomes dienas 
centram”. Kompleksā trenažiera „Chris-
topeit – sport Profi Center de Luhe” iegāde 
un piegāde izmaksāja 479,67 EUR, sienas 
spoguļa izgatavošana, piegāde un uzstādī-
šana 80 EUR.

Kompleksais trenažieris ir trenažieru sis-
tēma, kas ļauj strādāt gan ar augšējo, gan 
ar apakšējo ķermeņa daļu, izmantojot vie-
nu vienīgu ierīci. Regulāra kompleksā tre-
nažiera lietošana uzlabo ķermeņa formu, 
fizisko izturību un palielina muskuļu masu 
un tonusu. Kompleksais trenažieris palīdzēs 
stiprināt un veidot muskuļus, trenēt galve-
nās muskuļu grupas, ļaus vingrināt konkrē-
tas muskuļu grupas, ieskaitot kāju, roku, 
plecu, krūšu, vēdera un muguras muskuļus. 
Uz kompleksā trenažiera iespējams veikt 
vairāk nekā 45 vingrojumus. 

Bija nepieciešams iegādāties vēl vienu 
sienas spoguli, lai varētu kontrolēt pareizu 
vingrojumu izpildi.

Viens trenažieru zāles apmeklējums 1,5 
stundu, duša pēc tam izmaksā  tikai 1,50 EUR.

Laipni gaidīti visi Tomes dienas centrā!

Ilona Ofmane

Realizēts projekts 
„sveicināti Birzgalē”

Birzgales pagasts iepriecina savus ie-
dzīvotājus un viesus ar daudzveidīgiem 
kultūras un izklaides pasākumiem, kon-
certiem un svētkiem. Lai svētki paliktu 
spilgtā atmiņā ikvienam iedzīvotājam un 
viesim, viens no svarīgākajiem akcentiem 
ir šo svētku noformējums, kas veicinātu 
Birzgales pagasta atpazīstamību un po-
pularizēšanu. Valsts karoga un pagasta 
ģerboņa lietošana svētkos rada piederības 
zīmi pagastam, kopības sajūtu un svētkiem 
atbilstošu noskaņojumu.

Ķeguma novada domes iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu finan-
sēšanas konkursa ietvaros biedrība “JA-
DARA” ir realizējusi projektu „Sveicināti 
Birzgalē”. Projekta mērķis ir stiprināt no-
vada pagasta identitāti un atpazīstamību, 
uzlabot vizuālo tēlu Birzgales pagastam, 
veidot svētkiem atbilstošu noskaņojumu 
un noformējumu, veicināt iedzīvotāju 
patriotismu un īstenot pagasta izaugsmi. 
Realizējot projektu, pie Birzgales pagasta 
laternām jūlijā tika uzstādīti 20 jauni karo-
dziņi (10 Latvijas Valsts karoga simboli un 
10 Birzgales pagasta ģerboņi).

Projekta realizācijai tika piešķirti 
705,63 euro.

Biedrība “JADARA”
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tomes tautas nama folkloras kopa „Graudi” 
Folkoras kopai „Graudi” šī darba sezo-

na bija ļoti spraiga. Vadītājas Daces aici-
nāts, kolektīvs piedalījās ļoti daudzos pasā-
kumos gan tepat mūsu novadā, gan ārpus tā. 
Pats svarīgākais, protams, bija sagatavoties 
festivālam „Baltica 2015”. Kolektīvs dar-
bojas tikai trešo gadu, tāpēc daudz jāmācās 
no citiem pieredzējušiem kolektīviem, kuru 
zināšanu pūrs ir lielāks. Arī es, kā tautas 
nama vadītāja, darbojos šajā kolektīvā, lai 
gūtu zināšanas savam darbam, lai izzinā-
tu latviešu tradīciju atstāto mantojumu un 
varētu to pielietot ikdienā sava darbā un, 
protams, arī personīgi sev un savai ģime-
nei. Esot kopā ar kolektīvu festivāla norisēs 
Ogrē, Lielvārdē, Rīgā un Rēzeknē, varēju 
salīdzināt mūsu kolektīva stiprās un vājas 
puses salīdzinājumā ar citiem kolektīviem, 
palīdzēt Dacei organizatoriskajos jautāju-

mos, jo Dace kā īstena māksliniece, bieži ir 
lidojumā. Bija patīkami redzēt, ka „Graudi” 

ir ļoti muzikāls, atraktīvs un tradīciju zinošs 
kolektīvs, neskatoties uz nelielo pastāvēša-
nas laiku. Katrs kolektīva dalībnieks – per-
sonība, kolektīva bagātība. Visus kopā satur 
Daces maigais, trauslais, smalkais spēks un 

nerimstošā vēlme uzzināt un iemācīties ko 
jaunu, un likt katram  dalībniekam aizdo-
māties par ļoti daudzām smalkām lietām. 
Festivāls „Baltica 2015” ļāva vēl vairāk ko-
lektīvā iepazīt vienam otru un vēl vairāk sa-
liedēties. Ar mums Rēzeknē kopā bija Tom-
es pagasta pārvaldniece Ilona, divas dienas 
sadziedot un sadejojot līdzi kolektīvam kā 
kolektīva dalībniece. No Ilonas neatpalika 
arī mūsu autobusa vadītājs Jānis Juškāns, 
kurš ar savu humoru un atraktivitāti pa-
pildināja kopējo jauko noskaņu braucienā. 
Paldies Jānim par izturību un sirsnību! Fes-
tivāla norisēs kolektīvs ieguva lielu piere-
dzi turpmākajam darbam. Paldies visiem 
kolektīva dalībniekiem par ieguldīto šajā 
darba sezonā!

Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama vadītāja

tomes folkloras kopa „Graudi”
festivālā „Baltica 2015”
festivāla „Baltica 2015” lielākie pasākumi norisinājās 
rīgā un rēzeknē. Sarīkojumi notika arī citviet latvijā. 
Pakavēšos vairāk pie tiem notikumiem, kuros piedalī-
jāmies paši.

Pirmoreiz festivāla vēsturē notika novadu sadziedāšanās Rīgas 
kanāla malās pie Latvijas Nacionālās operas. Vienā krastā apmetās 
Latgales un Sēlijas folkloras kopas, otrā krastā – Kurzemes, Vid-
zemes, Zemgales un Rīgas kopas. Pamīšus skanēja gan jautras, gan 
lēnas dažādu novadu tautas dziesmas, piespēlējot folkloras kopu 
muzikantiem. Mūs vienoja dziesmu prieks un kopības sajūta. Rī-
gas ļaudis un viesi stāvēja uz tiltiņiem, skatījās, dziedāja līdzi. Pa 
kanālu lēnām slīdēja laivas, un laiks uz mirkli bija apstājies.

Pēc sadziedāšanās mūsu kopa devās uz koncertu „Čūsku vārdi” 
koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”. Tās emocijas, ko izju-
tām šajā pasākumā, grūti izstāstīt. Tas bija ceļojums cauri čūsku 
mītiskajiem līkločiem, sākot no pasaules radīšanas sāpēm līdz mī-
lestībai un laimes virsotnei. Tas viss notika ar dziesmas, rotaļas, 
dejas, vizuālās mākslas un  mūzikas  palīdzību. Noslēgumā visi 
piedalījāmies garā kā čūska virknes dejā, kas izvijās arī ēkas pa-
galma pustumsā.

Uz Rēzekni devāmies nākamās dienas rītā. Pa ceļam iegrie-
zāmies Franča Trasuna muzejā „Kolna sāta”. Francis Trasuns 
(1864–1926) – garīdznieks, valstsvīrs, literāts, latgaliešu un latvie-
šu valodas un kultūras patriots, pirmā Latgales kongresa (1917) 
organizētājs. Pateicoties viņam, Latgale izkļuva no Vitebskas gu-

berņas un pievienojās Latvijai. Diemžēl viņš bija tā laika baznīcas 
ideoloģijas upuris – nesaprasts, atgrūsts un izraidīts. Baznīca atzi-
na savu kļūdu tikai 70 gadus pēc Trasuna nāves.

Rēzeknē apmetāmies fantastiskā vietā – internātskolā pie Ada-
movas ezera, kur mūs labi uzņēma un kārtīgi pabaroja. Saules 
sakarsētā Rēzeknes pilskalnā notika otrs novadu sadziedāšanās 
sarīkojums, kuru vadīja Rasma Igaune. Pēc tam uz svinīgo pie-
ņemšanu Latgales vēstniecībā „Gors” tika aicināti visi folkloras 
kolektīvu vadītāji un pagasta vai pašvaldību pārstāvji. Ar mums 
kopā bija Tomes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Ofmane. 

Vakarpusē Ančupānu ielejā izskanēja festivāla Dižkoncerts, 
kurā deviņas vadošās Latvijas folkloras kopas un desmit ārvalstu 
folkloras kopas savās dziesmās un dejās vēstīja par gada ciklu – 
visiem četriem gadalaikiem. Kopnorisēs varēja piedalīties arī citu 
folkloras kopu dalībnieki.

Pēc Dižkoncerta uz vakarēšanu aicināja Latgales podnieki. 
Ceplis atradās pilskalna pakājē. Kaut gan sijāja sīks lietutiņš, tas 
netraucēja vakarēšanai pārtapt par jautru danču nakti. Gulēt šajā 
naktī iznāca pavisam maz, jo danču mūzika un dziesmas skanēja 
visās malās.

Svētdien visas Latvijas folkloras kopas pulcējās Rēzeknes pils-
kalnā uz Saimes rītu un atvadu brokastīm. Katra kopa nesa savu 
ciemakukuli kopīgajam saimes galdam. Varējām satikties, patēr-
zēt, uzdziedāt, izbaudīt rīta noskaņu un apēst ceļamaizi pirms svēt-
ku gājiena.

Svētku gājiens vijās no pilskalna līdz Festivāla parkam. Ska-
nēja dziesmas, spēlēja muzikanti. Jaunas meitenes basām kājām 
peldināja ziedu vainagus Rēzeknes upē.

Festivāla parkā notika Ārvalstu grupu koncerts, kas bija kā dā-
vana festivāla dalībniekiem.  Šogad bija ieradušies viesi no Baltk-
trievijas, Īrijas, Norvēģijas, Polijas, Lietuvas, Portugāles, Spānijas, 
Ukrainas. Lielu pārsteigumu sagādāja Gruzijas vīru ansamblis, kas 
latviešu valodā nodziedāja “Pūt vējiņi”. Koncertā piedalījās arī 
ārvalstu latviešu kopas no Igaunijas, Anglijas, Luksemburgas un 
dziedātājas no Sibīrijas. Noslēgumā festivāla karogs tika nodots 
Igaunijai kā nākamā „Baltica” rīkotājai.

Jautrs un dziesmots bija mūsu mājupceļš. Autobusa šoferim ne-
vajadzēja ieslēgt radio, jo dziesmu pietika no Rēzeknes līdz Tomei. 
Paldies visiem, kuri deva savu ieguldījumu festivāla notikumā!

Dace Priedoliņa,
Folkloras kopas “Graudi” vadītāja 



9 

2015. gada 28. augusts

vasara – ceļošanas un jaunu iespaidu gūšanas laiks
Tomes tautas nams jau vairākus gadus 

vasarā organizē ekskursiju Ķeguma novada 
iedzīvotajiem. Un katru gadu paliek arvien 
grūtāk izdomāt maršrutu, kas varētu šķist 
interesants daudziem. Šoreiz pēc ilgām 
pārdomām, izvēle krita Lietuvas pilsētai 
Šauļiem. Ekskursijai pieteicās 33 braucēji. 
Tā kā starp mums un kaimiņvalsti komuni-
cēšanā pastāv valodas barjera (savstarpēja 
saziņa notiek angļu valodā, jo daudzi vairs 
nemāk runāt krieviski), tad sameklēju sev 
palīgu – savu bijušo kolēģi Laimu Semio-
novu, kura pēc tautības ir lietuviete un va-
rēja palīdzēt sazināties ar Šauļu TIC, kā arī, 
esot Šauļos, palīdzēja uzrunāt vietējos, lai 
noskaidrotu vajadzīgo informāciju. 

Diena Šauļos tika mazliet sabojāta ar 
lietu, kā arī grūtības sagādāja lielāki  kājām 
ejamie attālumi, jo grupā bija daudz vecāka 
gadagājuma cilvēku. Vērtējot šo braucienu 
gribētu teikt, ka ir bijuši arī veiksmīgāki. 
Lielu paldies vēlos pateikt Laimai par palī-
dzēšanu ekskursijas organizēšanā!

Divas nedēļas vēlāk es, kā biedrības 
ĀBELE  vadītāja, organizēju braucienu pa 

Tomes pagasta saimniecībām. Sanāca pilns 
skolas busiņš. Bija ļoti patīkami, ka nākoša-
jā dienā saņēmu daudzus zvanus no dalīb-
niecēm, kas pateicās par interesanto ekskur-
siju. Liels paldies jāsaka māju saimniekiem, 
kas mūs  laipni uzņēma, pastāstīja, parādīja, 
dalījās savās zināšanās un pieredzē, pacie-
nāja un vēl beigās arī apdāvināja ar stā-
diem, ko izaudzējusi Sandra Cakule „Gu-
diņos”. Paldies Jurim un Līgai Valaiņiem 
no „Rutku” mājam,  kuri interesanti stāstīja 
par bitītēm un medu, uzzinājām daudz jau-
na un pārsteidzoša. Šajā reizē apciemojām 
arī savus čaklos kaimiņus Daugmalē, kur 
ciemojamies pie liliju un dienziežu selek-
cionāra Gunta Granta un flokšu un peoniju 
selekcionāra Jāņa Dukaļska. Liliju krāš-
ņums un smarža saviļņoja un sareibināja, 
bet flokšu dažādība pārsteidza.  Atpakaļceļā 
uz savu pagastu apciemojām viesu namu 
„Līcīši”, kur saimniece Rūta bija noorga-
nizējusi patīkamu atspirdzinošu sagaidīša-
nu, kas tik ļoti noderēja šajā karstajā dienā, 
kad temperatūra pacēlās virs 30˚C. Tā kā 
„Līcīši” atrodas blakus Berkavas kapsētai, 
tad pie vienas reizes  apciemojām arī mūsu 
senčus un pakavējāmies senos vēsturiskos 
notikumos. Ar savām zināšanām par trifeļu 
audzēšanu dalījās „Rubeņu” mājas saim-
niece Anda Grantiņa. Paldies Andai par 
izbrīvēto laiku un viesmīlīgo uzņemšanu! 
Ceļojuma galapunkts bija „Gudiņu” mājās 
pie Sandras un Skaidrītes. Tā kā Sandra ir 
arī biedrības ĀBELE biedre, tad šajā reizē, 
ievērojot biedrības iesākto tradīciju – katru 
gadu pie sevis uzaicināt pērējas biedres –  
Sandriņa bija ļoti pacentusies, noorganizē-
jot Zentas siera un Daces vīna degustācijas, 
gan sagatavojot garšīgas uzkodas, beigās 
arī dāvanas augusta jubilārēm un loteriju 
visiem dalībniekiem – stādu no savas saim-
niecības. Paldies mūsu Sandriņai un viņas 

māmiņai Skaidrītei! Es ceru, ka mūsu tra-
dīcija turpināsies, aicinu citā reizē mums 
pievienoties!

 Bez šādiem izbraucieniem biedrība 
ĀBELE organizē arī citus pasākumus. Šajā 
vasarā jau otro reizi tiek noorganizēta  gal-
da spēļu pēcpusdiena, kas notiek Tomes 
dienas centrā. Iniciatore un idejas autore 
Inita Zārberga, kura pati ir aizrautīga spē-
ļu fane un kuras kolekcijā ir ap 300 galda 
spēlēm. Vienā reizē tiek iemācītas un izspē-
lētas apmēram 5 spēles ar dažādām grūtības 
pakāpēm, lai katrs var izvēlēties sev piemē-
rotāko gan pēc vecuma, gan spējām. Inita 
katram, kas atnācis, pastāsta, pamāca spēļu 
noteikumus. Mērķis šādam pasākumam –
popularizēt galda spēles, parādīt, kā intere-
santi pavadīt brīvo laiku arī bez datora. 

Lai mums visiem vēl daudz interesantu 
notikumu šai vasarā!

Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama vadītāja,

biedrības „Tomes sieviešu klubs „Ābeles”” 
valdes priekšsēdētāja

Seniori apmeklē atceres pasākumu 
alfredam amtmanim – Briedītim – 130
Katru gadu, tieši 5. augustā, valles pagasta „Zvanītāju Bukās”, tiek organizēts 
atceres pasākums, veltīts teātra meistaram alfredam amtmanim – Briedītim. 
un ar to sākās arī Nacionālā teātra gatavošanās jaunajai sezonai. 

Mēs, Ķeguma novada pensionāri, jau 
sešus gadus piedalāmies šajā pasākumā, jo 
tas vienmēr ir dvēseliski jauks. 

Šogad Alfredam Amtmanim – Briedītim 
– 130, aktieru Amtmaņu muzejam – 30, un 
piecpadsmito reizi tika pasniegta A. Amt-
maņa – Briedīša prēmija, kuru šogad saņē-
ma Indra Roga un Uldis Andže. 

Atceres pasākums sākās Valles evanģē-
liski luteriskajā baznīcā ar dievkalpojumu 
un piemiņas brīdi šajā gadā aizgājušajiem 
māksliniekiem: teātra un kino kritiķim 
Normundam Naumanim, teātra biļešu kon-
trolierei Laurai Pauliņai, aktierim Kārlim 
Zušmanim, aktierim un dziedātājam Ha-

rijam Ozolam un teātra darbiniecei Lilijai 
Riepšai. 

Koncertu „Dvēseles dziesmas” sniedza 
Rūta Dūduma un Jānis Ķirsis. Pēc tam de-
vāmies uz Amtmaņu muzeja dārzu, kur mūs 

sagaidīja pūtēju orķestris „Skaistkalne” un 
brīvā dabā notika svētku koncerts, kurā pie-
dalījās gan Valles amatierteātris, gan sievie-
šu vokālie ansambļi, gan Nacionālā teātra 
aktieri, gan mazie dziedātāji un dejotāji.

Paldies Ķeguma novada domei par au-
tobusu braucienam!

D. Berķe,
ĶNPB kultūras darba organizētāja
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Senioru starti Bauskā
Noslēgušās Latvijas sporta veterānu 

(senioru) 52. sporta spēļu finālsacensības. 
Kā pēdējie 18. un 19. jūlijā Bauskā startēja 
vieglatlēti. Piedalījās 38 pilsētu un novadu 
komandas no visas Latvijas. Ķeguma no-
vada komanda, kurā startēja 6 sievietes un 
7 vīrieši, kopvērtējumā ar 351 punktu no       
iespējamiem 405, izcīnīja 20. vietu un tikai 
nieka 6 punkti šķīra no 15. vietas. Uzvarēja 
Daugavpils (403 punkti), 2. vietā – Tukuma 
novads (401 punkts), trešie – Gulbenes no-
vads (400 punkti). Un Rīga – tikai ceturtie.

Mūsu vieglatlēti kopā izcīnīja 21 medaļu 
(3 zelta, 7 sudraba un 11 bronzas). Vīriešiem 
zelta medaļu 3 km soļošanā izcīnīja neno-
gurstošais H.Jaunzems (K 85+), kurš pieda-
lījās jau ceturtajās sporta spēlēs. Veiksmīgi 
startēja V.Mūrnieks (K 70+), kurš piedalījās 
pirmo reizi un izcīnīja zelta medaļu diska 
mešanā, bet 100 m skrējienā un tāllēkšanā 
– sudraba medaļas. Īstu izturību demonstrēja 
J.Avens (K45+), kurš pirmajā dienā izcīnīja 

bronzas medaļas 3 km un 5 km soļošanā, pa 
vidu vēl stafetē noskrienot  100 m, bet otrā 
dienā 10 km soļojumā atkal bronza. Tikpat 
neatlaidīgi cīnījās arī V.Griņevičs, kuram 
pietika spēka vienā dienā nosoļot 5 km (2. 
vieta) un 3 km (3. vieta), izmest šķēpu un ne-
atteikt komandas labā noskriet stafeti sasli-
mušā biedra vietā. Ne mazāk svarīgus punk-
tus deva U.Ābelis, kurš startēja ar traumētu 
kāju, J.Matrosovs, kurš piedalījās arī jau ce-
turto reizi un J.Kantoris, kuram vieglatlētikā 
mūsu komandā pirmie starti.

Kupls šogad startējošo sieviešu skaits 
un ar atzīstamiem panākumiem. A.Kaļvai 
(D35+) zelta medaļa trīssoļlēkšanā, sudraba 
medaļa tāllēkšanā un 5.vieta lodes grūšanā. 
Veiksmīgi mums šogad pievienojās A.Ber-
sone (D35+) – 2 sudraba medaļas (lodes 
grūšanā un diska mešanā) un 5.vieta – šķē-
pa mešanā, S.Žvagina (D40+) – 2 sudraba 
medaļas (3 km soļošanā un 200 m skrējienā) 
un I.Kantore (D65+) – bronzas medaļa lodes 
grūšanā un 4.vieta diska mešanā. Trīs sudra-
ba medaļas savam bagātīgajam medaļu klās-
tam pievienoja Z.Ļaudaka (3 km un 5 km 
soļojumā un diska mešanā). Ceturtās sporta 
spēles aizvadīja arī šā raksta autore – 2. vieta 
šķēpa mešanā, 3. vieta diska mešanā, 4. vieta 
lodes grūšanā.

Šogad pirmo reizi startējām ģimeņu sta-
fetē „Kopā mēs varam”. To pārstāvēja Agi-
ta Kaļva ar dēlu Markusu. Vispirms katram 
bija jānoskrien 50 m un tad jālec 3 lēcieni tā-
lumā, kopā summējot visus rezultātus. Vecu-
ma grupā, kur bērns ir līdz 8 gadu vecumam, 

izcīnītas sudraba medaļas. Apsveicam!
Lai sagatavotos sacensībām Bauskā, 

seniori (vīri no 35 gadiem, sievietes no 30 
gadiem) sākot jau ar maiju regulāri pulcē-
jās vidusskolas stadionā, lai J.Kantora un 
V.Griņeviča trenēti papildinātu savas iema-
ņas. Daudzi arī regulāri piedalās 30 minūšu 
skrējienā „Keguma apļi”. Ieguldītais darbs 
atspoguļojās uzrādītajos rezultātos.

Paldies visiem dalībniekiem, domei par 
transportu, šoferim Jevgenijam un pārējiem 
atbalstītājiem.

Birzgalieši, tomēnieši un arī ķegumieši, 
atmetīsim savu kūtrumu un veltīsim nedaudz 
laika sporta aktivitātēm, lai paši būtu sprau-
nāki un Ķeguma vārds sportā izskanētu vēl 
spožāk! Gaidīsim mūsu pulciņā ikvienu jau-
nu sportotāju bez vecuma ierobežojuma.

Komandas vārdā
M.Aizsilniece

Komentārs
Novada domes sporta dzīves vadītāji! 

Paanalizējiet šīs aktivitātes un padomājiet, 
ko jūs varat vēl palīdzēt, lai „asums” nepa-
zustu. Kā redzat – parādījās stadions, līdz ar 
to arī rezultāti. Šobrīd vēl ir nepietiekams 
inventārs (pa vienam diskam, šķēpam un 
lodei katrā svarā, nav hronometra, mērlen-
tas, starta paliktņu …), jāpaaugstina treniņu 
kvalitāte. Un seniori priecātos arī par Ķegu-
ma jaunās paaudzes panākumiem skolu jau-
natnes sporta spēlēs (šogad Ķeguma skola 
laikam nepiedalījās).

Harijs Jaunzems 

atklāta vēstule birzgaliešiem
Birzgales sportisti, sporta 
draugi un veterāni!

Novada avīzē sistemātiski ir 
informācija par Ķeguma novada 
sporta veterānu rezultātiem Latvijas 
sporta veterānu savienības (LSVS) 
rīkotajās sacensībās dažādos sporta 
veidos. Tie ir iepriecinoši un noskan 
visas valsts mērogā. Bet ir viena 
īpatnība – praktiski visu komandu 
pamatsastāvos ir Rembates pagasta 
(ciema) iedzīvotāji, piesaistot pa kā-
dam no Ķeguma pilsētas. Vai tiešām 
Rembatē dzīvo visi novada sportot 
gribētāji, bet Tomē un Birzgalē nav 
neviena? Ne jau izcīnītajās vietās 
vai medaļās ir tā sāls, bet gan cilvē-
ku aktivitātē, savas veselības un mo-
žuma uzturēšanā. Un kolektīva gara 
uzturēšanā, gatavojoties un piedalo-
ties sacensībās, kas ir pamats patrio-
tismam gan lokālā vidē, gan plašākā 
kontekstā. Arī mūsu novada pašval-
dība un Rembates pagasta pārvalde 
to atbalsta. Neticu, ka Birzgalē nav 
esošo un bijušo sportistu (sporta ve-

terāni nav tikai pensionāri, tie sākas 
no 35 gadu vecuma), kuri nebūt nav 
vājāki, nevarīgāki par Rembates 
dalībniekiem. Jā, Rembatē ir milzu 
dzinējspēks, „kurbulis”, sporta entu-
ziaste – fanātiķe Mirdza Aizsilniece, 
bez kuras, iespējams, tur būtu maz-
liet klusāks. Bet ir arī Vaclavs Griņe-
vičs, Aivars Gailītis, Juris Pūpols … 

Mani mīļie birzgalieši! Vēlreiz – 
nu neticu, ka Birzgalē nav aktīvu cil-
vēku (kaut vai sporta skolotāju), kuri 
nevarētu, negribētu organizēt sportot 
gribētājus vismaz Rembates līmenī. 
Es domāju, ka tas „rīvē kantes” Bir-
zgales godam un slavai. Cerams, ka 
nākošajā sezonā novada sporta dzī-
ves vadītāji vai arī tikai Rembates 
pagasta pārvalde organizēs „mačus” 
starp visām novada pašvaldībām 
dažādos sporta veidos, un te nu arī 
Birzgalei un Tomei savs vārds būtu 
sakāms. Uz tikšanos!

Jaunais birzgalietis
Harijs Jaunzems no Priedesmuižas

Beidzies Ķeguma novada
atklātais čempionāts
pludmales volejbolā

Kopumā piedalījās 17 komandas 5 kārtās. 
Kopvērtējuma rezultāti:

1. vieta komandai ,,Vienalga”
(Kristaps Skudra, Māris Grants) – 67 punkti
2. vieta komandai ,,Gaisa Spēki”
(Mārtiņš Strauss, Emīls Josts) – 59 punkti
3. vieta komandai ,,RR’’
(Raivis Šaraks, Raitis Kuks) – 56 punkti

aPSveicam uZvarētĀJuS!
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Sporta svētki rembatē
Pašā augusta vidū,  15. datumā, uz spē-

lēm Rembatē pulcējās pagasta sportiskākie 
ļaudis, kā arī sacensties gribētāji no blakus 
pagastiem. Šī gada sporta spēļu program-
mā bija iekļauti gan tradicionāli un iemīļo-
ti komandu sporta veidi, gan individuālas 
nodarbes. Sporta spēlēs aktīvi piedalījās 55 
dalībnieki, bet skatītāju rindas bija krietni 
kuplākas. Svētkus apmeklēja gan lieli, gan 
mazi: futbolu spēlēja 4 komandas, ielu bas-
ketbolā sacentās 6 komandas un pludmales 
volejbolā par uzvaru cīnījās 14 komandas. 
Visas dienas garumā savus spēkus varēja 
pārbaudīt arī inividuālajās sacensībās: dār-
zbolā (kroketā) un ziepju šaušanā. Liels 
paldies šo sporta spēļu tiesnešiem – Uldim 
un Jānim Siliņiem, Aslanam Džanalijevam, 
Mārcim Hunčakam, Katrīnai Auškāpai un, 
protams, galvenajam tiesnesim Edgaram 
Siliņam par profesionālu darbu gan svētku 
sagatavošanas procesā, gan sporta spēļu no-
rises organizēšanā. 

Vēlreiz sirsnīgi sveicam sacensību uz-
varētājus!

Ielu basketbolā:
1. vieta komandai ,,Kāda Starpība/Avo-
tu Reprezent” (Tomass Sparāns, Artūrs 
Pokšāns, Agris Pikšens)
2. vieta komandai ,,VK Būve”
3. vieta komandai ,,Rembate 2”

Pludmales volejbolā:
1. vieta komandai ,,VK Būve” (Deivids 
Strazdiņš, Ronalds Strauss)
2. vieta komandai ,,Streka1”
3. vieta komandai ,,Ieva”

Futbolā:
1. vieta komandai ,,VK Būve” (Aigars Del-
vers, Kristaps Šaka, Vladislavs Kozlovskis, 
Aivis Kusiņš, Deivids Strazdiņš, Ronalds 
Strauss, Jānis Kozlovskis)
2. vieta komandai ,,Streka”
3. vieta komandai ,,Kāda Starpība/Avotu 
Reprezent”

Ziepju šaušanā:
1. vietu dāmu konkurencē ieguva Gita Vī-
tola, savukārt, kungu konkurencē – Vladis-
lavs Kozlovskis. 

Dārzabolā:
1. vietu dāmu konkurencē izcīnīja Laila 

Granta un starp kungiem precīzākais bija 
Vladislavs Kozlovskis.

Komandu kopvērtējumā:
1. vieta „VK Būve”
2. vieta  „Streka”
3. vieta „Kāda starpība / Avotu represent”
4. vieta „Rembate”

Pēc visnotaļ karstas un sportiskas die-
nas, plkst. 22:00 visus atpūsties gribētā-
jus gaidīja DJ Jānis Timma, ar kuru kopā 
mūzikālos ritmos varēja pavadīt laiku līdz 
pat trijiem naktī, ko daudzi rembatieši arī 
izmantoja.

Paldies visiem par piedalīšanos un tiksi-
mies jau nākamajā gadā!

Zane Auškāpa,
Ķeguma un Rembates

pasākumu organizatore

ĶeguMa uN ReMBates aMatieRkolektīvi atsākot sezoNu, aiCiNa PievieNoties jauNus dalīBNiekus! 
Dalība amatierkolektīvā, tā ir sevis pilnveidošana, izzināšana, jaunu iemaņu apgūšana, neaizmirstamu emociju gūšana un saturīga brīvā laika pavadīšana!

kolektīvs/vadītājs NodaRBīBu laiki PiRMā tikšaNās uN NodaRBīBa
Senioru deju kolektīvs „Ķegums”, vadītājs Juris Driksna Pirmdienās, trešdienās    19:00 – 21:00 2. septembrī, plkst.19:00, Ķeguma KNV zālē

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis”, vadītāja Eva Pedāja Otrdienās, ceturtdienās    20:00 – 22:00 8. septembrī
Dāmu deju kopa „Rasa”, vadītāja Mirdza Dzerkale Piektdienās    17:00 – 19:00 4. septembrī, plkst. 17:00, Ķeguma novada bibliotēkā

Deju studijas
„Triumfs”

bērnu grupa,
vadītāja Jekaterina Pihtina

Otrdienās 15:00 – 16:00 (9-13 gadi)
Otrdienās 16:00 – 17:00 (4-8 gadi)

Piektdienās 15:00 – 16:00 (9-13 gadi)
Piektdienās 16:00 – 17:00 (4-8 gadi)

15. septembrī, Ķeguma tautas namā, 
plkst. 15:00 (iepriekšējo sezonu dejotāji)

un plkst.16:00 (jaunie dejotāji) 

Pop grupa „Sienāži”,
vadītāji Sarmīte Viļuma, Modris Krūmiņš

Trešdienās 17:00 – 18:00 (10-14 gadi)  
Trešdienās 18:00 – 18:40 (no 4 gadu vecuma)

9. septembrī, Ķeguma tautas namā,
plkst.17:00; plkst.18:00 

Senioru sieviešuvokālais ansamblis „Kvēlziedi", vadītājs Gunārs Jākobsons Ceturtdienās   17:00 – 19:30 10. septembrī, Ķeguma tautas namā. plkst. 17.:0 
Ķeguma jauniešu koris, vadītāja Maira Līduma Sestdienās       11:00 – 14:00 29. augustā, Ķeguma dienas centrā, plkst. 11:00 

Ģitārstudijas ansamblis,
vadītāja Dace Priedoliņa

Otrdienās 19:00 – 21:30 (pieaugušo grupa)
Piektdienās 16:00 – 18:00 (bērnu, jauniešu grupa)

8. septembrī, Ķeguma dienas centrā, plkst.19:00 
11. septembrī, Mākslas skolas telpās, plkst.16:00 

Rembates bērnu vokālais ansamblis, vadītājs Kristaps Taburs Otrdienās, trešdienās        18:30 – 19:30 3. septembrī plkst. 18:00
Rembates bērnu radošā grupa, vadītāja Evita Tabure Otrdienās , ceturtdienās       17:00 – 20:00 3. septembrī plkst. 18:00

Rembates sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Alīse Vorobeja Otrdienās,ceturtdienās       19:30 – 21:30 8. septembrī plkst. 19:30
Sīkāka informācija pa tālruni: 65038875. Pasākumu organizatore Zane Auškāpa

KULTŪRAS PASĀKUMI, SLUDINĀJUMI



Mūžībā aizgājuši
Mēs klusējot paliekam….

Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,

Ir, bija un vienmēr būs.
/N.Dzirkale/

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēto mūžībā aizgājušo

Janīnu Vanagu (1915)

Ja jūs mani meklējat,
Meklējiet mani savās sirdīs.

Ja esmu tajās atradis savu vietu,
Tad tā tur būs vienmēr…

(A.de Sent - Ekziperī)

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto  mūžībā aizgājušo

Tālivaldi Jāni Loķi (1953)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!

2015. gada 28. augusts

• Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā! 
t 26182284

• Kosmētiķa  pakalpojumi  sejas 
estētiskajā kopšanā  Ķegumā, 
Ķeguma prospektā 1, otrajā stāvā 
(pretī veikalam elvi). Zvanīt 20352203 
no 9.00 līdz 17.00.

PrivĀtSludiNĀJumi

PATEICĪBA
Pateicība visiem, kas piedalījās Agra 

Lejas meklēšanā: policijai, nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem, zemessargiem, 
bezvēsts.lv, draugiem un kaimiņiem.

Tuvinieki

ĶEGUMA NOVADA
PENSIONĀRU BIEDRĪBA

Septembrī organizē
ekSkurSiju uz

NacioNālo bibliotēku,
ZiemeļblāZmu uN carNikavu
Tuvāka informācija ĶNPB pirmdienās

vai pa tālruni 26708424.

BiRzgales tautas NaMs aiCiNa!
Ja Jums vakari šķiet gari, bet ir vēlme sevi radoši izpaust, piebiedrojieties mūsu kolektīviem!

Kolektīvu mēģinājumi notiek Birzgales tautas namā.

kolektīvs MēģiNājuMu laiki
Sieviešu koris „Pērles”, vadītāja Maira Līduma Pirmdienās un piektdienās 19:30 – 21:30

Vokālais ansamblis „Tikai Tā”, vadītāja Maira Līduma Piektdienās 21:30 – 23:30
Svētdienās 14:00 – 16:00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dejotprieks”, vadītāja Mārīte Petrovska Piektdienās un sestdienās 19:00 – 21:00
Deju kolektīvs „Visma”, vadītāja Mārīte Petrovska Trešdienās 19:00 – 21:00

Moderno un mūsdienu deju grupa bērniem, vadītāja Egija Abaroviča Sestdienās 14:00 – 16:00
Birzgales Tautas nama teātris, vadītāja Rita Reinsone Otrdienās un ceturtdienās 19:00 – 21:00

Pūtēju orķestris „Birzgale”, vadītājs Laimonis Paukšte Ceturtdienās 16:00 – 17:20
Sestdienās 11:00 – 13:20

Būsiet gaidīti! Sīkāka informācija pa tālruni 29424612 Rita Reinsone, Birzgales tautas nama vadītāja.

Folkloras un rotaļu darbnīca bērniem
tomes tautas namā darbību uzsāks jauns

bērnu kolektīvs –  folkloras un rotaļu darbnīca „Graudiņi”
Darbnīcā caur rotaļām, dziesmām, dejām, teikām, pasakām un anekdotēm iepazīsim latviešu kultūras
mantojumu. Izzināsim Saules gada ritu, gadskārtas un to tradīcijas – puzuru gatavošanu, maskošanos,

olu krāsošanu, vainagu pīšanu, tradicionālo ēdienu gatavošanu. Apgūsim dažādu tautas
instrumentu – kokles, stabules, cītaras, akordeona spēli. Garajos ziemas vakaros iepazīsimies ar

senajiem amatiem – ceļu jostu aušanu, koka karošu grebšanu, māla trauku lipināšanu.  
nodarbības notiks tomes tautas nama un dienas centra telpās trešdienās 18:30 – 20:00.

darbnīcā gaidīti bērni no 6 gadu vecuma. informācija – 29496869 (līga) vai 27843230 (sarmīte).

Laulības!
Lai vienmēr tā – lai plaukstu sajūt plauksta, 

lai mūžs kā šodien saules krāsā zied, 
lai jūsu vasara zem debess augstās 

uz rudens augļu bagātību iet!
/ Lija Brīdaka /

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza:

 Kirils Rafikovs un Karolīna Rihlova 
Mihails Makijenko un Valērija Savina
Andrejs Titovs un Eleonora Lazareva
Vīgants Lavrinovičs un Zaiga Spriņģe

Daniēls Otto un Irina Kļecko
Vladislavs Bonekats un Karina Šilova

Sveicam!

jauNajā kultūRas sezoNā 2015./2016. gadā aiCiNāM PievieNoties toMes tautas NaMa kolektīvieM!
kolektīvs NodaRBīBu laiks PiRMā tikšaNās, NodaRBīBa

Tomes dāmu vokālais ansamblis, vadītāja Ingrīda Klepere Otrdienās un sestdienās 18:00 – 21:00 Nodarbības sāksies septembrī* 
Veselības vingrošana, vadītāja Linda Ciematniece Pirmdienās un ceturtdienās no 16:30 – 17:30 Nodarbības sāksies oktobrī*
Folkloras kopa „Graudi”, vadītāja Dace Priedoliņa Trešdienās 18:30 – 21:00 9. septembrī Tomes tautas namā ,plkst. 19:00 

Tomes amatieru teātris, vadītājs Oskars Ancveriņš Ceturtdienās  18:00 – 21:00 3. septembrī, Tomes tautas namā, plkst. 18:00

Bērnu radošā studija „Skanis”, vadītāja Līga Valaine  Otrdienās 16:30 – 18:00, vecākā (8-12) grupa 
Otrdienās 18:15 – 19:15, jaunākā (3-7) grupa  8. septembrī, Tomes tautas namā, plkst. 16:30

Bērnu fokloras un rotaļu darbnīca „Graudiņi”, vadītāja Līga Valaine Trešdienās 18:30 – 20:00 9. septembrī, Tomes tautas namā, plkst. 18:30

*Sīkāka informācija par laikiem pa tālruni 27843230 Sarmīte Pugača, Tomes tautas nama vadītāja

Līdzjūtība
Mums pietrūkst vienas dzērves kāsī, 

Kam gaiša mīla krūtīs rūgst. 
To tikai pašas dzērves jūt
Vēl vienai vajag kāsī būt. 

No sejas vējš dzen rūgto lāsi, – 
 Mums pietrūkst vienas dzērves kāsī...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Janīnai 
Kovaļevai ar ģimeni, vīru kapu

kalniņā guldot.
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas kolektīvs

Līdzjūtības
Tajās lapās,

Ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Birutai Skangalei, māsu mūžībā pavadot.

Ķeguma novada bibliotēkas kolektīvs

Dievs žāvē asaras, kas šeit virs zemes raudātas.
Kaut krusts bij’ grūts, pie Tēva krūts

rimst visas ciešanas.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību

Birutai Skangalei, māsu mūžībā pavadot.
Keguma ev.lut.draudze un mācītājs I.Dāboliņš
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