
Dzīve ir raiba dzija,
Un tās gājiens grūts, bet skaists.
Neskaitīsim dienas, kurās lija,
Mirkļus skaitīsim, 
ko žēl bija projām laist.
Sveicam visus NOVEBRA jubilārus!
Šī mēneša gaviļnieki:

90
Erna Braunšteine
Janina Ruiga
Anna Zariņa

85 Vitālijs Platacis

80
Jānis Jemeļjanovs
Benita Rudze
Jānis Stīpiņš
Irma Vasiļjeva

75
Kārlis Cinītis
Dzidra Dzene
Māra Gaile
Skaidrīte Jonikāne

70 Nikolajs Peļovins

65
Artūrs Ābols
Mārīte Gulbe
Aija Ore
Astrīda Pļavniece

60

Nellija Aleksejeva
Valentīna Borodina
Klavdija Calpanova
Zigrīda Dumpe
Ilona Medne
Elmārs Miška
Alberts Patmalnieks
Ināra Putāne
Dmitrijs Sokolovs
Dzidra Zīle
Sergejs Žatkins

55

Kaija Bildere
Ļubova Indrina
Ināra Ivanova
Inita Krēsliņa
Ilze Rumpe
Inga Šteina

50 
Valery Isidorov
Alda Lika
Jānis Prūsis
Jānis Trencis
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Cienot iedzīvotāju vēlmes, lūdzam mēnesi iepriekš informēt, 
ja nevēlaties, lai Jūsu vārds tiktu publicēts katra mēneša 
apsveicamo sarakstā, sazinoties ar sabiedrisko attiecību 

speciālisti Kintiju Sparāni pa tālruni 25454611, 
vai rakstot uz e-pastu: kintija.sparane@kegums.lv 

Nākamais laikraksta numurs iznāks 
2. decembrī. Publikācijas ar ilustratīvo 

materiālu lūdzam iesūtīt līdz 
18. novembrim uz 

e-pastu: avize@kegums.lv 
 

“Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī 
tīmeklī www.kegumanovads.lv 

Laime nav zvaniņš, kas zvana,
Laime nav dimants, kas mirdz.
Laime ir nezūdošs sapnis,
Patiesa cilvēka sirds.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:
Lāsmai un Edgaram Armanovičiem meita Dārta,

Ilutai Kašai un Maratam Zeltkalnam dēls Everts,

Jekaterinai Levinai un Arvilam Kļaviņam dēls Roberts,

Ilzei Šultei un Robertam Veidem dēls Kārlis. 

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:
Diānai Baumanei un Kasparam Kreimanim dēls Kristaps,

Dacei un Mārtiņam Saulēm dēls Māris.

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi! 

Esi sveicināts, mazulīt! 

Laulības!Ilgu mūžu nodzīvot,
Gredzentiņus valkājot
Laimes mātei nepagurt,
Jūsu laimi sargājot!

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza

Sandis Treikals un Vija Koreškova.
Sveicam!

Tu esi LatvijaŠo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
Tu esi Latvija!
/Ojārs Vācietis/

Ķeguma novada dome sveic visus valsts svētkos!

Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadiena ir brīdis, 

lai ikdienas steigā apstājamies, 
palūkojamies uz savu valsti un 

novērtējam tās skaistumu, 
ieelpojam zaļos silus, apbrīnojam 

miglas vālos tītos laukus, 
ar lepnumu pie krūtīm piespraužam 

sarkanbaltsarkanās lentītes un ar godu 
sakām: „Dievs, svētī Latviju”.
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Ķeguma novada dome 
oktobrī

Noteica Ķeguma novada pašvaldības 
izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba 
algas likmes 2016./2017. mācību gadam no 
2016. gada 1. septembra:
• Ķeguma komercnovirziena vidus-skolas 

direktoram – 1366 EUR; 
• Birzgales pamatskolas direktoram – 900 

EUR; 
• VPII „Gaismiņa” vadītājai – 1008 EUR; 
• VPII „Birztaliņa” vadītājai – 900 EUR; 
• Birzgales mūzikas skolas direktoram – 

905 EUR. 

Nolēma apstiprināt dalību Eiropas 
Savienības fondu 2014.-2020. gada 
plānošanas perioda darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. 
specifi skā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un 
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā” projekta „PROTI un DARI!” Nr. 
8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā. 

Pēc Vides un reģionālās attīstības 
ministrijas uzaicinājuma saņemšanas 
nolēma izveidot Valsts un pašvaldību 
vienotā klientu apkalpošanas centrus 
Ķeguma pilsētā un Birzgales ciemā. 

Nolēma pārdot pašvaldībai piederošos 
nekustamos īpašumus – zemes starpgabalus 
Daugavgrīvas ielā, Ķegumā.

Apstiprināja saistošos noteikumus 
14/2016 un 15/2016 „Par grozījumiem 
saistošajos noteikumos „Par Ķeguma 
novada pašvaldības budžetu 2016. gadam””.

Piekrita palielināt SIA „Ķeguma Stars” 
pamatkapitālu, izdarot naudas ieguldījumu 
30 000 EUR apmērā.

Noteica vidējās izmaksas apmēru 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanai 2016. gadā vienam bērnam – 
190 EUR mēnesī.

Apstiprināja konkursa „Veidosim 
skaistu un sakoptu savu novadu” rezultātus.

Piešķīra naudas balvu invalīdu grupas 
vadītājai Birzgalē Aismai Daudzei.

Piešķīra Aigaram Apinim veicināšanas 
balvu par sasniegumiem 2016. gada RIO 
paraolimpiskajās spēlēs (izcīnīta zelta 
medaļa diska mešanā).

Ievēlēja Sandru Kampāni Ķeguma 
novada domes Administratīvās komisijas 
sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju ar 
2016. gada 24. oktobri.

NOVADA DOMES SĒDES

Informācija par pulciņu aptauju

Rembates pakalpojuma centrā visiem 
iedzīvotajiem ir iespēja izvēlēties un 
atzīmēt no piedāvāto pulciņu klāsta 

sev vēlamo. Aptaujas lapiņu var atstāt 
bibliotekārei, otrajā stāvā – pasākumu 

organizatorei 
vai iemest aptaujas kastē.

Paldies par atsaucību.

Ķeguma novada 
pašvaldības policija 

lūdz atsaukties īpašnieku 

pelēkam velosipēdam, 
kas iespējams š.g. oktobra 

sākumā tika nozagts.

Ķeguma komercnovirziena 

vidusskola aicina darbā 
skolas medmāsu.

Tālrunis uzziņām – 65055275, 
22005595.

Siltuma nedienas un dienas Ķegumā
Šogad rudens atnāca strauji un pamatīgi, 

atvasaras skaistumu tā īsti nepaguvām 
izbaudīt… un līdz ar aukstumu un vēju 
atnāca arī kārtējās (nu jau ikgadējās) 
siltuma problēmas Ķegumā. Šogad šo 
problēmu risināšanā aktīvi iesaistījās 
iedzīvotāji, paužot savu satraukumu gan 
sociālajos tīklos, gan informējot plašsaziņas 
līdzekļus. Tomēr, skatoties no gaišās puses, 
plašsaziņas līdzekļu iesaistīšana ļāva 
pašvaldībai panākt, ka AS „Latvenergo” 
maina savu sākotnējo nostāju, un siltums 
tika pieslēgts jau 10. oktobra vakarā.

Ja mēs atskatāmies hronoloģiski uz šo 
situāciju, tad 4. oktobrī saņēmām no AS 
„Latvenergo” brīdinājuma vēstuli, kurā tiek 
norādīts, ka SIA „Ķeguma Stars” parāds ir 
vairāk kā 125 000 EUR un apkure netiks 
uzsākta, kamēr visa parāda summa pilnībā 
netiks nomaksāta. Tika pieņemts lēmums 
par kārtējo fi nanšu atbalstu SIA „Ķeguma 
Stars”, protams, budžeta iespēju robežās, 
un 6. oktobrī domes ārkārtas sēdē tika 

akceptēti budžeta grozījumi un lēmums 
palielināt pamatkapitālu SIA „Ķeguma 
Stars”, ieguldot 30 000 EUR. Attiecīgi 
6. oktobrī SIA „Ķeguma Stars” nosūtīja 
AS „Latvenergo” lūgumu uzsākt apkures 
sezonu ar 10. oktobri, izskaidrojot sarežģīto 
fi nanšu situāciju.  7. oktobra pēcpusdienā 
AS „Latvenergo” pieprasīja SIA „Ķeguma 
Stars” atsūtīt parāda atmaksas grafi ku, kas 
tika nosūtīts 10. oktobrī no rīta. 

Par situāciju VPII „Gaismiņa” 
pašvaldības vadība tika informēta 10. 
oktobrī, un nekavējoties tika veikti papildu 
pasākumi, t.sk. atvesti papildu elektriskie 
sildītāji, kā arī vairākkārt sazinājāmies ar 
atbildīgajām personām AS „Latvenergo”, 
lūdzot uzsākt apkures sezonu nekavējoties. 
Ja sākotnēji (no rīta) sarunas ar siltuma 
ražotāju tā īsti nevedās, tad jau pusdienlaikā 
(kad reāli izskanēja jautājumi no 
vadošajiem mēdijiem), siltuma ražotājs 
kļuva pielaidīgāks un solīja pieslēgt apkuri 
vakarā.  

Pašvaldības vadība katru gadu ir 
spiesta skaidrot, izskaidrot un taisnoties, 
kāpēc ir šāda situācija un kāpēc to nevar 
mainīt, taču vienkāršas atbildes nav. Arī 
sarunās ar AS „Latvenergo” pārstāvjiem 
esam pauduši – tas, ka pašvaldības SIA 
„Ķeguma Stars” ir problēmas norēķināties 
par piegādāto siltumu, nav vienkārša 
nevēlēšanās to darīt, bet gan realitāte, kuru 
nosaka objektīvi, no SIA „Ķeguma Stars” 
(un lielā mērā arī no pašvaldības) neatkarīgi 
apstākļi – un galvenais faktors ir siltuma 
ražošanas tarifs. Savukārt AS „Latvenergo” 
vienmēr atbild, ka tarifu nav iespējams 
samazināt, tas izriet no katlumājas bilances 
vērtības, un pamatlīdzekļa bilances 
vērtības samazināšanu nepieļauj valsts 
kapitālsabiedrības darbību reglamentējošie 
normatīvie akti. 

Tātad, 2008. gadā AS „Latvenergo” 
uzbūvēja Ķegumā jaunu šķeldas katlumāju, 
piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus. 
Jāņem vērā, ka šis laiks mūsu valstī 
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ekonomiski saistās ar tā saucamajiem 
„treknajiem gadiem”, kad celtniecības 
izmaksas bija nesamērīgi augstas. 2009. 
gadā Aizkraukles sabiedrisko pakalpojumu 
regulators apstiprināja siltuma ražošanas 
tarifus AS „Latvenergo” un siltuma 
pārvades tarifus SIA „Ķeguma Stars”, kas 
līdz pat šodienai nav mainīti, nav pārskatīti. 
AS „Latvenergo” piestāda rēķinu par 
saražoto siltumu pēc divpakāpju tarifa 
(sastāv no mainīgās daļas par saražoto 
siltumu pēc fakta – 11,96 Ls/MWh jeb 
17,02 EUR/MWh, un fi ksētās daļas par 
jaudu, kas ir 17423,14 EUR mēnesī). 
Savukārt siltumu patērētājiem (t.sk. 
iedzīvotājiem) no katlumājas pārvada SIA 
„Ķeguma Stars” pa saviem siltumtīkliem, 
piemērojot vienpakāpes tarifu par patērēto 
siltumu (pēc skatītāja), kurā ir iekļauts 
maksājums AS „Latvenergo”, zudumi 
siltumtīklos un daži paša SIA „Ķeguma 
Stars” izdevumi, kopā 53,91 Ls/MWh 
jeb 76,71 EUR/MWh. Visas summas ir 
norādītas bez PVN, kas jāmaksā papildus. 
Siltumtīkli bija novecojuši, bija ievērojami 
siltuma zudumi, tīklu avārijas, pārmetumi 
pašvaldībai par tīklu neatjaunošanu. Tā 
kā bija pieejami struktūrfondu līdzekļi 
tīklu atjaunošanai, SIA „Ķegums stars” 
piedalījās projektu konkursā, 2014. – 2015. 
gadā veica siltumtīklu rekonstrukciju, 
piesaistot gan ES struktūrfondu līdzekļus, 
gan ņemot aizņēmumu kredītiestādēs (ar 
pašvaldības galvojumu). Ņemot vērā ļoti 
augsto siltuma tarifu, laikā no 2008. gada 
beigām līdz šodienai ir būtiski samazinājies 
patērētāju skaits, kā arī ir izveidojies liels 
iedzīvotāju parādu apjoms. Tieši augstā 
tarifa dēļ daudzi iedzīvotāji iebilst pret 
agrāku apkures sezonas uzsākšanu un vēlas 
tās pārtraukšanu iespējami agrāk pavasarī, 
tiklīdz iestājas siltāks laiks, un SIA 
„Ķeguma Stars” ir jārēķinās ar iedzīvotāju 
vēlmēm, jo uzņēmuma darbību un spēju 
sniegt siltumapgādes pakalpojumus negatīvi 
ietekmē gan iedzīvotāju parādu pieaugums, 
gan arī atslēgšanās no sistēmas un pat 
patērējamā siltuma apjoma samazinājums. 
Tieši šo iemeslu dēļ pašvaldība atkal un 
atkal atgriežas pie nepieciešamības ieguldīt 
fi nanšu līdzekļus, lai nodrošinātu SIA 
„Ķeguma Stars” spēju veikt tai uzticētās 
funkcijas. 

Neliels ieskats par iedzīvotāju parādu 
apjomu (EUR) laikā no 2011. gada līdz 
2016. gada 1. oktobrim:

2011 2012 2013 2014 2015 2016

223 450 259 867 262 342 249 495 258 459 244 605

Desmit lielākie komunālo maksājumu 
parādnieki uz 01.10.2016:
Nr. 
p. 
k.

Adrese Summa 
EUR

1. Staru iela 10, Ķegums 35072,38
2. Smilšu iela 6, Ķegums 34763,57
3. Staru iela 12, Ķegums 31806,83
4. Staru iela 4, Ķegums 18718,97
5. Smilšu iela 4, Ķegums 14570,47
6. Ķeguma iela 6, Rembate 13039,96
7. Staru iela 6, Ķegums 12442,95
8. Skolas iela 9, Ķegums 11717,46
9. Ķeguma iela 2, Rembate 9154,16
10. Ogres iela 2, Ķegums 8907,12

Vēl citām 11 daudzdzīvokļu mājām ir 
parādi SIA „Ķeguma Stars” par siltuma 
piegādi. Protams, ne visi šo māju iedzīvotāji 
ir parādnieki, taču konkrētus uzvārdus 
publicēt nav atļauts, jo šos cilvēkus aizsargā 
likums par personas datu aizsardzību. 
Tomēr šo māju dzīvokļu īpašniekiem ir 
tiesības noskaidrot SIA „Ķegums Stars” 
konkrētus parādnieku uzvārdus un summas, 
jo daudzdzīvokļu mājas ir viņu kopējs 
īpašums. 

No malas jau viss izskatās vienkārši, 
skaidri un saprotami – siltuma ražošanai 
jābūt pašvaldības rokās. Taču tas, kas 
ir pašsaprotami, skatoties no malas, 
ne vienmēr ir viegli un ātri īstenojams 
realitātē. Līdz 2013. gada beigām AS 
„Latvenergo” bija projekta ieviešanas 
pēcuzraudzības periods, kad nevarēja runāt 
par katlumājas īpašnieka statusa maiņu. 
Protams, ka pašvaldībai bija vairākas 
tikšanās ar AS „Latvenergo” par katlumājas 
turpmāko statusu un mūsu sadarbību, taču 
abpusēji pieņemamu risinājumu neizdodas 
atrast vēl šodien. Sarunas turpinājās arī 
2014. gadā, arī 2015. gadā un arī šogad. 
Latvenergo nostāja ir skaidra – pašvaldība 
katlumāju var nopirkt, taču jārēķinās ar 
to, ka Latvenergo ir komersants, un valsts 
pieprasa darbību ar peļņu, jānodrošina 
maksimāli iespējamā peļņa. Tika 
pieaicināts sertifi cēts vērtētājs, saņemts 
novērtējums… Savukārt pašvaldībai ir 
jābalsta savi lēmumi iedzīvotāju interesēs, 
tas nozīmē, ka mums ir jādara viss, lai 
pēc katlumājas pārņemšanas siltuma tarifs 
būtu zemāks, citādi tam nav jēgas. Pēdējo 
reizi oktobrī tiekoties ar AS „Latvenergo” 
valdes pārstāvjiem, sagatavojām mūsu 
domstarpību protokolu, kurā fi ksējām 
savas pozīcijas, taču Latvenergo nepiekrīt 
parakstīt, argumentējot, ka nav jēgas 
parakstīt domstarpību protokolu, labāk 
parakstīt vienošanos. It kā loģiski, nevar 
nepiekrist, tikai pie tās vienošanās nekādi 
nevaram nonākt. Nedaudz ieskicēšu 

galvenos punktus:
1. Abas puses var vienoties, ka katlumāja 

turpmāk būtu pašvaldības īpašumā.
2. Nevaram vienoties par veidu. Pašvaldība 

varētu pārņemt bez maksas, taču to 
neparedz normatīvie akti. Latvenergo 
piedāvā nopirkt, taču pašvaldība 
nepiekrīt summai. 

3. Katlumājas vērtējums cita starpā ir 
balstīts uz pieņēmumu, ka ir garantēts 
siltuma patērētājs, kas nodrošina tās 
darbību ar peļņu (Latvenergo tarifā ir 
iekļauta 10% peļņas daļa). Pašvaldība 
savukārt uzskata, ka vērtējums būtu 
jāpārskata, balstot to pamatā uz iekārtu 
nolietojuma pakāpi un tirgus cenu 
līdzīgi nolietotām katlumājām, kam 
nepiekrīt Latvenergo.

4. Latvenergo neredz jautājuma risinājuma 
steidzamību, jo agrāk vai vēlāk SIA 
„Ķeguma Stars” veic parāda atmaksu, 
zaudējumi nerodas, darbība kopumā 
ir ekonomiski izdevīga. Jautājuma 
risinājuma kavējums ir neizdevīgs 
pašvaldībai, jo kā SIA „Ķeguma Stars” 
kredītsaistību galvotājam tai ir jārēķinās 
ar savu budžeta līdzekļu samazinājumu. 
Kādi ir risinājumi? Viens no tiem – 

jāceļ jauna katlumāja. Šo iespēju arī 
izvērtējam, bet vai tas būtu valstiski? Vai 
tas būtu izdevīgi iedzīvotājiem? Ja Ķegumā 
pašvaldība uzcels jaunu katlumāju, ņemsim 
atkal jaunu kredītu (pēc provizoriskiem 
aprēķiniem šim mērķim būs nepieciešami 
ap 450 – 550 tūkstoši EUR), savukārt 
Latvenergo savas iekārtas varēs demontēt un 
pārdot izsolē, iespējams pat lūžņu cenā, tai 
pašā laikā iedzīvotāji turpinās maksāt visai 
augstu siltuma tarifu, jo ar jaunām papildu 
kredītsaistībām šādā apjomā tarifu būtiski 
samazināt diez vai izdosies. Otra iespēja ir 
uzstādīt lietotu katlumāju, veicot iepirkumu 
(izmaksas varētu būt ap 180 – 200 tūkstoši 
EUR). Taču arī tad rūpīgi jāizsver, lietots ir 
lietots, tas ir samērā augsts risks. 

Protams, ir jāveic arī SIA „Ķeguma 
Stars” visas saimnieciskās darbības 
optimizācija, un jaunais uzņēmuma vadītājs 
ar to jau nodarbojas – bet tie ir tikai 
papildpasākumi. Tiek izvērtētas arī iespējas 
paplašināt SIA „Ķeguma Stars” darbības 
jomas un sniegto pakalpojumu klāstu. 

 Protams, īsā avīzes rakstā nav 
iespējams izklāstīt visus apstākļus un 
iespējamos risinājumus, tāpēc nobeigumā 
gribu apliecināt, ka pašvaldība risina šos 
jautājumus, un aicinu arī iedzīvotājus būt 
atbildīgiem – samaksāsim par saņemto 
pakalpojumu savlaicīgi, rūpēsimies par 
siltumu kopīgi, atbildīgi un ar izpratni!

Patiesā cieņā, Nelda Sniedze, 
pašvaldības izpilddirektore
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Sarunas ar domes deputātiem
Turpinot lasītājus iepazīstināt ar 

domes deputātiem, šomēnes uz sarunu 
esmu uzaicinājusi Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku RAIVI ŪZULU, 
kurš ir viens no gados jaunākajiem 
deputātiem, taču šī amata pienākumus pilda 
jau otro sasaukumu. Viņa kompetencē ir 
novada attīstības jautājumi, tai skaitā dažādi 
investīciju projekti. 

Jūs esat ievēlēts jau otro sasaukumu. 
Šoreiz vēlēšanās Jūsu veidotais saraksts 
no Vidzemes partijas ieguva divas reizes 
lielāku vēlētāju atbalstu nekā pirmajā 
reizē. Vai vēlēšanu rezultāti Jūs pārsteidza? 
Kas, jūsuprāt, bija šo panākumu atslēga?

Protams, ka pārsteidza, kaut gan klusībā 
cerēju uz šādu rezultātu. Manuprāt, tie ir 
iepriekšējā sasaukumā realizētie projekti, 
kurus iedzīvotāji pamanīja un atzinīgi 
novērtēja.

Tas, ka vēlētāji Jums uzticējās 
vairāk kā iepriekšējās vēlēšanās, ir 
likumsakarīgi, jo Jums bija iespēja 
pierādīt sevi, četrus gadus pildot 
priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. 
Vai šajā sasaukumā, turpinot iesāktos 
darbus, ir vieglāk strādāt? Kā uz to 
skatās. Strādāt grūtāk ir tādā nozīmē, ka 
šajā sasaukumā „opozīcijas” deputātu 
paustā kritika nav konstruktīva un tai bieži 
trūkst pamatojuma, kā tas bija iepriekšējā 
sasaukumā. Citādi strādāt ir vieglāk, jo 
daudzas lietas jau ir iepazītas. Vai esat 
mainījis savu darba stilu, salīdzinot ar 
iepriekšējo reizi? Nē, domāju, ka neesmu.

Viens no Jūsu saraksta deputātiem 
nesen pārmeta kolēģiem, ka Ķeguma 
novads „stagnē”, nenotiek attīstība. 
Vai piekrītat šim apgalvojumam? Kā 
Jūs vērtējat mūsu novada izaugsmi 
pēdējo četru gadu laikā? Nepiekrītu 
šim apgalvojam. Iespējams, ka no malas 
šķiet, šobrīd mēs savā attīstībā ejam 
lēnāk nekā iepriekš, taču tas ir tāpēc, ka 
ir samazinājušies pašvaldībai pieejamie 
ES struktūrfondi. No pašvaldības budžeta 
līdzekļiem var realizēt tikai ikdienas darbus, 
nelielus remontus, lai īstenotu kādus 
lielākus investīciju projektus, ir jāpiesaista 
kredītlīdzekļi, tāpēc to nepieciešamību 
jāapsver ar īpaši lielu atbildību. 

Kā vērtējat mūsu novada iestāžu 
darbu? Kopumā vērtēju pozitīvi, protams, 
vienmēr var vēlēties labāk. Piemēram, 
Ķeguma komercnovirziena vidusskola. Kad 
2014. gada septembrī skolai apstiprinājām 
jaunu direktoru, skola ieguva enerģisku, 
idejām un solījumiem bagātu vadītāju. 
Tika veikti daži remontdarbi, skolas 

labiekārtošana, direktors visu savu enerģiju 
veltīja tehnisko jautājumu sakārtošanai, 
taču novārtā ir palikuši viņa solījumi par 
izglītības satura pārskatīšanu, par skolas 
izglītības kvalitātes uzlabošanu, par 
jaunas mācību programmas ieviešanu, kas 
nākotnē ne tikai nodrošinātu vidusskolas 
saglabāšanu novadā, bet arī piesaistītu 
vairāk skolēnu no citiem novadiem un 
atjaunotu skolas prestižu.

Kāda ir svarīgākā iecere, ko vēlaties 
sasniegt līdz nākamā gada pašvaldību 
vēlēšanām? Ir daudz svarīgu lietu, un 
visas nevarēs līdz vēlēšanām izdarīt. Taču 
noteikti daudzas tiks iesāktas, un tās varēs 
pabeigt tikai pēc vēlēšanām. Piemēram, 
Ķeguma prospekta rekonstrukcija (šobrīd 
Latvijas valsts ceļi sola I kārtu īstenot 
2017. gadā, bet pabeigt 2018. gadā), Birzes, 
Uzvaras, Celtnieku, Dzintara un Rasas ielu 
asfaltēšanas darbi, gribētos iesākt SAC 
II kārtas būvniecību, atrisināt jautājumu 
par katlumājas pārņemšanu pašvaldības 
īpašumā vai arī uzbūvēt pašvaldībai savu, 
lai atrisinātu siltuma tarifa problēmu 
Ķegumā, bērnudārza piebūves pabeigšana 
u.c.

Jūs esat ļoti enerģisks, esat iniciējis 
un uzraudzījis daudzu projektu 
īstenošanu. Kuru no paveiktajiem 
darbiem uzskatāt par lielāko veiksmi? 
Par ko esat gandarīts? Nepiekrītu tam, ka 
es viens esmu kaut ko darījis, viens neko 
nevar izdarīt, tas bija vairāk komandas 
darbs. Ja jāizceļ kāds konkrēts objekts, tad 
vēlos teikt, ka Stadiona izbūve pie skolas, 
par to man pašam bija vislielākais prieks, 
arī Ķeguma dienas centrs. Principā, katrs 
projekts, kurā esi ieguldījis lielāku vai 
mazāku darbu, un galvenais, ja cilvēki to 
novērtē un tas viņiem ir vajadzīgs, sniedz 

gandarījuma sajūtu.
2017. gadā būs jaunas pašvaldību 

vēlēšanas. Būsiet pildījis domes 
priekšsēdētāja vietnieka amatu jau 
pietiekami ilgi (8 gadus), esat ieguvis 
zināšanas un pieredzi dažādu jautājumu 
risināšanā, vai esat gatavs turpināt un 
kandidēsiet nākamajās vēlēšanās? Jā, 
kandidēšu. Neredzu iemeslu, kāpēc nē. Vai 
būtu gatavs uzņemties priekšsēdētāja 
amata pienākumus? Slikts karavīrs, kurš 
negrib būt ģenerālis.

Abas iepriekšējās reizes Jūs veidojāt 
savu komandu dalībai vēlēšanās, 
veidojāt sarakstu. Vai to darīsiet arī 
šoreiz? Protams. Vai kaut ko mainīsiet 
savas komandas sastāvā? Dzīve vienmēr 
ievieš savas korekcijas, tāpēc droši vien 
izmaiņas būs.

Kādām rakstura īpašībām vai 
zināšanām jāpiemīt cilvēkam, kurš 
vēlētos kļūt par deputātu? Zināšanām 
jābūt dažādām, un ir labi, ja komandā 
katrs nāk ar savu pieredzi un zināšanām, 
tāpēc tādas noteiktas prasības izglītībai, 
manuprāt, nav. Vēlams nākt ar motivāciju, 
nevis norādīt uz lietām, kas nav pareizi, 
bet arī nākt ar idejām, kā atrast labāko 
risinājumu. Kritikai jābūt konstruktīvai un 
pamatotai ar faktiem.

Cilvēki Jūs vērtē kā atsaucīgu, jo 
protat uzklausīt citu vajadzības un esat 
gatavs sniegt savu atbalstu idejām, kas 
saskan ar Jūsu pārliecību. Vai protat arī 
kādreiz pateikt „nē”? Mācos, bet ir grūti. 
Tieši šī iemesla dēļ ir situācijas, kad es 
uzreiz nevaru izpildīt to, ko kādam apsolīju, 
ikdienas darbi un dažādu pienākumu ir 
daudz, bet diennaktī ir tikai 24 stundas, un 
varbūt kādreiz pārvērtēju savas spējas un 
iespējas. Bet es cenšos laboties.
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Ko Jūs visaugstāk vērtējat cilvēkos? 
Uzticību, godīgumu. Un es nedomāju to 
„godīgumu”, kad kāds „plēš sev uz krūtīm 
kreklu un sit dūri, sakot esmu godīgs”, bet 
patieso cilvēka būtību, nevis vārdos, bet 
savos darbos, savā rīcībā.

Jums vairāk patīk darboties 
praktiski, „papīru” lietas ne pārāk, vēl 
mazāk Jūs var satikt kādos ofi ciālos 
svinīgos pasākumos. Kāpēc tā? Jā, esmu 
vairāk rīcības cilvēks, man nepatīk gari un 
plaši runāt, tas nav mans lauciņš. Svinīgu 
pasākumu apmeklēšanu es vairāk attiecinu 
uz darbu, savukārt savu brīvo laiku es 
labāk veltu ģimenei vai atpūtai pie dabas 
makšķerējot, kas ir kā sava veida meditācija.

Pašvaldības darbs aizņem ļoti daudz 
laika, dažkārt arī brīvdienās un svētku 
dienās, vai paliek laiks arī ģimenei? 
Paliek arī ģimenei, nav jau tā, ka vienmēr 
esmu tikai darbā. Vai mūsdienās ir viegli 
būt divu meitu tēvam? Tā kā viņas vēl ir 
mazas, tad īpašas grūtības neredzu, bet kā 
būs vēlāk – grūti pateikt. 

Esat azartisks makšķernieks. Kāpēc 
tieši šāda izvēle? Nu jau arī Valsts meža 
dienestā apliecināts mednieks (nesen 
ieguvu apliecību). Tas ir brīdis, kad vari 
pabūt pie dabas. Dzīvnieku pasaulē viss 
ir daudz vienkāršāk, tur visas attiecības 
ir skaidri defi nētas. Makšķerēšana mani 
nomierina, tā māca pacietību, kas noder arī 
citās dzīves jomās.

Novembris ir zīmīgs ne tikai ar 
latvisko veļu laiku, bet arī svarīgiem 
mūsu valsts notikumiem – Lāčplēša diena 
(11. novembrī) un Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena (18. novembrī), 
kuriem par godu arī mūsu novadā tiek 
rīkoti dažādi pasākumi. Vai piedalīsieties 
un kurā? Centīšos piedalīties Ķeguma 
pasākumos. Man patīk skolēnu iedibinātā 
tradīcija „Iededz sauli Ķegumā!” Šī tradīcija 
noteikti ir atbalstāma un es tajā piedalīšos 
kopā ar ģimeni.

Jūsu novēlējums novadniekiem. Katru 
gadu novembris Latvijā ir patriotisma 
mēnesis, kad ikviens atceras vēsturi un 
domā par savu valsti, par savu zemi, par 
savu novadu un par savām mājām. Domāju, 
ka mums ir izdevies savu novadu padarīt 
labāku un patīkamāku dzīvošanai. Mēs 
varam būt lepni par to, ka dzīvojam šeit. 
Tāpēc aicinu visus piedalīties jauniešu 
iedibinātajā tradīcijā un iedegt sauli 
Ķegumā, tādējādi apliecinot savu mīlestību 
un uzticību šai vietai. 

Paldies par atvēlēto laiku!
Ar domes priekšsēdētāja vietnieku 

R. Ūzulu sarunājās 
N. Sniedze, izpilddirektore

Ķeguma novada Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursa ietvaros, 
Birzgales pensionāru biedrība „Viršu 
laiks”, īstenojusi projektu „Ārstnieciskās 
vingrošanas apguve un pielietošana 
ikdienā”. 

Projekta ietvaros tika iegādāts sporta 
inventārs: dažāda veida bumbas, hanteles, 
espanderi, nūjas. Projekta izmaksas – 450 
eiro.

Sertifi cēta fi zioterapeite stāstīja 
par ārstniecisko vingrošanu un tās 
nozīmi ikdienā. Četrās nodarbībās 
dalībnieki iepazinās un apguva dažāda 
veida vingrojumus. Teorētiskajās un 
praktiskajās nodarbībās tika stāstīts, kāpēc 
nepieciešama ārstnieciskā vingrošana un 
kā pareizi vingrot. Atsaucība nodarbībām 
bija liela. Tas pierāda, ka ikviens vēlas 
gan saglabāt, gan uzlabot savu veselības 
stāvokli, aktīvi nodarbojoties ar fi ziskām 
aktivitātēm.

Mūsu ķermeņi ir veidoti, lai kustētos. 
Kustība ir labsajūtas un veselības atslēga. 
Cerams, ka realizētais projekts būs 
ieguvums dažāda vecuma dalībniekiem. 
Atcerēsimies – ārstnieciskās vingrošanas 
nodarbības ir iespēja būt kopā, komunicēt 
ar citiem cilvēkiem, sportojot labi pavadīt 
laiku un uzlabot savu veselību.
Projekta realizētāji, Birzgales pensionāru 

biedrības „Viršu laiks” dalībnieki

Jauns sporta inventārs un aprīkojums 
novada izglītības iestādēm

Šī gada maijā Izglītības un zinātnes 
ministrija izsludināja projektu konkursu 
„Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde 
akreditētajās vispārējās un profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestādēs”, kurā, 
iesniedzot projekta pieteikumu „Sporta 
inventāra un aprīkojuma iegāde Ķeguma 
novada vispārējās izglītības iestādēm”, 
piedalījās arī Ķeguma novada pašvaldība.

Jūlija sākumā saņēmām Izglītības 
un zinātnes ministrijas lēmumu par 
valsts līdzfi nansējuma piešķiršanu mūsu 
iesniegtā projekta realizācijai.

Īstenojot projektu, tika iegādāts jauns 
sporta inventārs un aprīkojums visām 
Ķeguma novada pašvaldības izglītības 
iestādēm. Ķeguma komercnovirziena 
vidusskola saņēma barjeras sporta 
stundu un interešu izglītības programmas 
„vieglatlētika” treniņu nodrošināšanai, 
Birzgales pamatskola – interešu izglītības 
programmas „fl orbols” treniņiem 
nepieciešamās nūjas, pirmskolas izglītības 
iestādes „Birztaliņa” un „Gaismiņa” – 

daudzveidīgu un modernu aprīkojumu 
sporta stundām, attīstošajām spēlēm un 
rotaļām. 

Projekta īstenošanas termiņš – 
0 1.10.2016., tā kopējās izmaksas 5443,02 
eiro, t. sk. valsts budžeta līdzfi nansējuma 
daļa 2721,49 eiro.

Dace Soboļeva, Ķeguma novada 
domes projektu koordinatore

Tomē uzstādītas koka šūpoles
Biedrība Tomes sieviešu klubs „Ābele” 

realizējis iedzīvotāju iniciatīvas projektu 
„Uzlabota vide kultūras pasākumiem”.

Projekta ietveros tika uzlabota un 
sakārtota vide Tomes parkā, uzstādot 
koka šūpoles. Tās tika izmantotas dažādos 
svētkos, kad Tomes parkā tiek svinēti 
Saulgrieži, Bērnu svētki, Meteņi un 
Lieldienas. Šūpoles ir ļoti svarīgas svētku 
rituālu darbībām. Par šūpoļu izgatavošanu 
un uzstādīšanu tika izlietoti 250 eiro.

Sarmīte Pugača, sieviešu kluba 
„Ābele” valdes locekle

Ārstnieciskā vingrošana – palīgs veselības nostiprināšanai
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RUDENS SAULGRIEŽI UN BALTU VIENĪBAS DIENA
22. septembrī Tomes parkā tika svinēti rudens saulgriežu 

svētki. Pateicībā par bagāto ražu no ziediem, lapām un augļiem 
tika kopīgi veidota rudens mandala. Mandala atspoguļo dabu, tās 
likumus un simbolizē visu pasaules kārtību. Mandalas pamatā ir 
aplis, kas simbolizē mūžību. 

Pirms vairāk kā 780 gadiem baltu ciltis apvienojās un uzvarēja 
Saules kaujā. Lietuvas un Latvijas parlamenti Saules kaujas 
dienu (22. septembri) pasludinājuši par Baltu Vienības dienu, kad 
vienlaikus tiek iedegtas ugunis daudzos svētkalnos, pilskalnos, 
senkapos un citās vēsturiski nozīmīgās vietās. Uguns uz tāla 
kalna ir zīme – mēs esam! Šāds brīdis enerģētiski sasaista mūs ar 
tālajiem senčiem, kā arī liek apzināties tautas gara spēku. 

Tomē Baltu vienības dienu atzīmē jau otro gadu. Pagājušajā 
gadā uguns tika iekurta Tomes salā pie Nariņu senkapiem. 
Savukārt šogad uguns tika iedegta Grīvu senkapu teritorijā, kas 
atrodas Daugavas kreisajā krastā pie „Grīvām”. „Grīvu” saimniece 
folkloras kopai laipni atvēlēja savu privātīpašuma pļaviņu. Tajā 
folkloras kopas dalībnieki ugunī ziedoja graudus, pieminēja 
senčus un dziedāja dziesmas. Pasākuma noslēgumā novadpētniece 
Ruta Andersone dalījās savās zināšanās par vēsturi un cilvēkiem 
laiku lokos.

Ruta Andersone stāstīja, ka Tomes apdzīvošana sākusies 
Līčupes un Daugavas krastos. 1968. gadā arheoloģiskajā izpētē 
(speciālista M. Atgāža vadībā) secināts, ka 11. un 12. gs. teritorijā 
apmetušies senie lībieši. Kapulauka savrupatradumi (283 vienības) 
ir apskatāmas Valsts vēstures muzejā. Tieši pati Ruta Andersone ir 
piedalījusies arheoloģiskajos pētījumos Nariņu kapulaukā. 

Lai senkapu teritorijas būtu atpazīstamas, Pēteris Kiseļs no 
koka izgatavoja īpašas norādes. Viena no tām, ar vietējo iedzīvotāju 
palīdzību, tika uzstādīta pie Grīvu senkapiem. Otra pavasarī tiks 
novietota Nariņu kapulaukā.

Novadpētniece, Ruta Andersone un
Folkloras kopa „Graudi”

Biedrība „Sieviešu klubs Ķeguma 
saulespuķes” 24. septembrī atzīmēja sava 
kluba dibināšanas 20. gadadienu.

Uz kluba jubilejas pasākumu bija 
ieradušās 12 pārstāves no Norvēģijas 
Kvinlandes sieviešu un ģimeņu asociācijas. 
Ar šo sieviešu organizāciju „saulespuķes” 
uztur veiksmīgas un draudzīgas attiecības 
jau 15 gadus. Viesiem no Norvēģijas tika 
dota iespēja apmeklēt SAC „Senliepas”, 
Krusta kalnu, dienas centru u.c. vietas 
Ķegumā.

Saviesīgajā pasākumā piedalījās, un 
jubilāres nozīmīgajā jubilejā sveica arī 
draugi no Nīcas  novada Jūrmalciema, 
sieviešu klubs „Aizjomietes”, Ķeguma 
novada sieviešu organizācijas –  „Ābele”, 
„Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre-
Ķegums”, „Jadara” un Ķeguma novada 
pensionāru biedrība, Ķeguma pašvaldības 
izpilddirektore Nelda Sniedze un Kultūras 
un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa. 

Biedrības „Sieviešu klubs Ķeguma 
saulespuķes” vadītāja Liāna Čodore 
prezentēja kluba paveikto pēdējos piecos 
darbības gados un uzsvēra, ka šajā 

dienā kluba biedres vēlējās būt kopā ar 
vistuvākajiem draugiem, ar kuriem kopā 
pavadīti skaisti, neaizmirstami brīži, 
īstenoti nozīmīgi projekti pašu izglītībā un 
citu cilvēku labā.

Kluba biedres varēja dalīties pieredzē, 
veidot jaunus plānus pašu izaugsmē, gūt 

iedvesmu turpmākai darbībai.   
Pasākuma dalībniekus sveica vokālais 

ansamblis „Sienāži”, dāmu deju kolektīvs 
„Rasa” un folkloras kopa „Graudi”.

  Sieviešu kluba Ķeguma saulespuķes 
valdes priekšsēdētāja L.Čodore

„SIEVIEŠU KLUBAM ĶEGUMA SAULESPUĶES” – 20
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PPP ZIED ZEME KONFERENCĒ UNGĀRIJĀ

Lai iepazītos ar lauku attīstības iespējām dažādās jomās, 
piedalītos mācību ekskursijā, iepazītos ar jauniem, starptautiskiem 
sadarbības partneriem, PPP biedrības Zied zeme vadītāja Linda 
Cīrule un padomes locekles – Aija Romanovska (Ogres nov.), 
Miralda Ranga (Lielvārde) un Sabīne Gudeiķe (Ķeguma nov.) – no 
27.-30. septembrim devās uz septīto starptautisko vietējo rīcības 
grupu LINC 2016 konferenci, kas notika Ungārijā. 

Ikgadējās LINC konferences mērķis ir aicināt kopā cilvēkus, 
kuri ir ieinteresēti lauku attīstībā, veicināt labāko ideju apmaiņu 
savā starpā, uzlabot praksi un vērtības, kas var būt iespēja 
izaugsmei, kā arī attīstīt sadarbību LEADER jomā visā Eiropā.

Pirmajā dienā dalībnieki tika aicināti ierasties uz atklāšanas 
ceremoniju tautas tērpos vai citā novadu simbolizējošā apģērbā. 
Zied zeme vienojās tērpties linu kleitās un rotāties Lielvārdes 
jostās.

Otrā diena tika veltīta teritorijas un LEADER projektu apskatei. 
S. Gudeiķe piedalījās mācību vizītēs, kuru laikā tika iepazīti ar 
LEADER atbalstu realizēti projekti: muzeji, kopienu centri, 
sniegtais atbalsts uzņēmējiem, kuri strādā ievērojot Korporatīvās 
sociālās atbildības principus, savukārt A. Romanovska un 
M. Ranga piedalījās mācību vizītēs par tēmu „Tradīcijas un 
ekonomiskais progress švābu kopienā”, un iepazinās ar ungāru un 
švābu projektu pieredzi un labākajiem praktiskajiem piemēriem: 
attīrīts ezers, saldējuma ražotne, švābu minoritātes kultūras un 
amatniecības centrs, zirgu manēža u.c.

Vakarā dalībnieki tika aicināti piedalīties Eiropas bufetē un 
prezentēt savu valsti. Katras valsts vietējā rīcības grupa veidoja 
kopīgu galda noformējumu. PPP biedrības Zied zeme dekorāciju 
nodrošināja Sabīne Gudeiķe. Prezentācijas laikā pārstāves aicināja 
baudīt Zied zeme teritorijas produktu degustāciju. Par sadarbību 
un dāvātajiem produktiem degustācijai, izsakām pateicību 
uzņēmējiem: Ķeipenes piparkūkas, Lūšu dravas medus, Valda 
Purvinska maize, Indras Lejas mērcītes.

Trešā diena bija veltīta grupu darbam. Sabīne Gudeiķe 
piedalījās lekcijā par tēmu – „Vietējās identitātes produkta/
nepārtikas preces atbalsta sistēma, vērsta uz vietējās ekonomikas 
attīstību”. Miralga Ranga un Aija Romanovska darbojās grupā 
„Lauksaimniecība un inovācijas”, bet Linda Cīrule iesaistījās 
„Starptautiskās sadarbības” grupā. Dienas otrā pusē Zied zeme 
pārstāves piedalījās sporta spēlēs, kur orientēšanās stafetē guva 
godalgoto otro vietu! Tādejādi mājās tika pārvestas ne tikai 
zināšanas, pieredze, iedvesma un iespaidi, bet arī medaļa un 
diplomi. Īpaša atzinība tika izteikta Zied zeme pārstāvēm par 
komandas garu un līdzatbildību.

 PPP biedrība Zied zeme

Miķeļdiena SAC „Senliepās” iesākās ar kņadu un aktīvu 
rosīšanos, jo labos darbus veikt bija ieradušies Latvijas Nacionālās 
aizsardzības akadēmijas Gaisa spēku 3. kursa kadeti, priekšnieka 
Ingusa Siliņa vadībā.

SAC bija pirmais maršruta pieturas punkts, kur pēc darba 
lūkoja 11 kadeti. Šis ir otrais gads, kad kadeti apmeklē aprūpes 
centru, lai pildītu apmācību uzdevumu – sniegtu atbalstu civilajiem 
iedzīvotājiem ar praktisku palīdzību dažādu darbu veikšanā.

Katrā saimniecībā ir nepadarīti darbi, kuriem bieži vien 
neatliek laika, vai ir nepieciešamas palīdzīgas rokas. Pusotras 
stundas laikā trīs komandas izdarīja vairākus labus darbus: uz otro 
stāvu tika uznesta funkcionālā gulta, pirmajā stāvā no ārpuses tika 
nomazgāti logi, uzkopta sporta zāle, nogrābts laukums ar pirmajām 
kritušajām lapām, nozāģēti un aizvākti liepu apakšējie zari, kuri 
traucēja grāvja izpļaušanai.

Ļoti priecāsimies, ja šī sadarbība turpināsies arī nākotnē.
Vineta Kļava, SAC „Senliepas” vadītāja

9. oktobrī biedrība „JADARA” organizēja gardumu 
gatavošanas kursus. Šajās nodarbībās apguvām prasmes kā mājās 
izcept sāļo kliņģeri, Napoleona kūku un saldo ruleti no rudzu 
rīvmaizes. Vislielākais paldies mūsu meitenēm, kuras dalījās ar 
savu gatavošanas prasmi – Ivetai Mackejevai un Dacei Soboļevai. 
Paldies par jūsu padomiem un idejām!

Nodarbību apmeklētājas

TAKTISKAIS VINGRINĀJUMS „LABIE DARBI”

SVĒTKU KLIŅĢERIS VAI 
KŪKA KATRĀ MĀJĀ
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Pastkastītes Ķeguma novadā
Ķeguma novadā ir reģistrētas 3034 

adreses, bet no tām pastkastītes ir izvietotas 
tikai 2925 adresēs. Tas nozīmē, ka vairāk kā 
100 adresēs korespondences saņēmēji nav 
parūpējušies par drošu sūtījumu saņemšanu.

Latvijas Pasta pastnieki, piegādājot 
sūtījumus klientiem, savus pienākumus veic 
ar lielu atbildību, tomēr viņu darba kvalitāti 
tiešā veidā ietekmē pastkastītes par kurām 
klienti nerūpējas, kuras ir neatbilstošā 
tehniskā stāvoklī, tāpēc tajās nav iespējams 
ievietot sūtījumus. 

Mūsu pastniekiem sūtījumu piegādes 
problēmas Ķeguma novadā lielākoties 
sagādā pastkastīšu neesamība. Īpaši tas 
novērots, sūtījumus piegādājot juridiskām 
personām, kas nav novietojušas pastkastītes, 
tādējādi pasta sūtījumu piegādi adresātiem 
padarot faktiski neiespējamu. 

Pastnieki arī novērojuši, ka Ķeguma 
novadā daudzviet pastkastītes ir bojātas, 
salauztas vai arī nav attiecīgi numurētas – 
uz pastkastītes nav norādīts dzīvokļa vai 
mājas numurs, vai juridiskās personas 
nosaukums. Katastrofāla situācija bieži ir ar 
pastkastītēm, kuru tehniskais stāvoklis vairs 
neatbilst drošai sūtījuma piegādei. Spilgts 
piemērs ir kādā Ķeguma novada privātmāju 
rajona ielā kurā pastkastītes ir salauztas 
un to saturs brīvi pieejams trešajām 
personām, bet no pašām pastkastītēm nav 
skaidri saprotams, kurai mājai pastkastīte ir 
piederīga. 

Arī daudzdzīvokļu mājās Latvijas 
Pasta pastniekiem sūtījumu piegāde nereti 
ir apgrūtināta, jo pastkastītes ir salauztas 

un to saturs brīvi pieejams nepiederošām 
personām. Tāpēc daudzdzīvokļu māju 
kāpņutelpās ir būtiski nodrošināt gan 
slēdzamas ārdurvis, gan pašas pastkastītes, 
pretējā gadījumā ēkā un pie pastkastītēm var 
piekļūt trešās personas, savām vajadzībām 
izmantojot citiem adresātiem paredzēto 
korespondenci.

Rūpējoties par pasta sūtījumu veiksmīgu 
piegādi un uzsverot, ka par pastkastīšu 
uzturēšanu kārtībā ir atbildīgs to lietotājs, 
Latvijas Pasts aicina klientus pievērst 
uzmanību sev piederošo pastkastīšu 
stāvoklim – lai tās nav bojātas, ir 
slēdzamas, lai uz tām ir skaidri 
saskatāms dzīvokļa numurs vai mājas 
nosaukums. Juridisko personu gadījumā 
– lai ir redzams nosaukums, pastkastītes 
atrodas pieejamā vietā un ir atbilstoša 
izmēra.

Pastkastītes un tās atvēruma izmēram 
jābūt tādam, lai tajā varētu ievietot 
vienkāršas (standarta) vēstules A4 formātā, 
bet, ja klients, piemēram, abonē apjomīgus 
žurnālus vai pasūta vienkāršās sīkpakas – lai 
arī šos sūtījumus varētu ievietot pastkastītē. 

Klientu izpratne un atsaucība būtiski 
paaugstina sūtījumu piegādes kvalitāti, 
jo ļauj pastniekam ātri un bez problēmām 
ievietot korespondenci atbilstošā pastkastītē 
un operatīvi doties pie nākamā klienta, 
neaizkavējot kopējo piegādes procesu, 
kas diemžēl ir neizbēgami, ja pastniekam 
jāidentifi cē nenumurēta pastkastīte vai 
jāatstāj aicinājums par sūtījumu saņemšanu 
pasta nodaļā klientiem, kuru pastkastītes ir 

bojātas vai nepiemērotas sūtījumu izmēram.
Pamatojoties uz 2013. gada 30. jūlija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 463, 
Latvijas Pastam jāapkalpo daudzdzīvokļu 
māju pastkastītes, kas novietotas pirmā 
stāva kāpņutelpā. Ja tas nav iespējams 
pastkastītes var izvietot otrā stāva 
kāpņutelpā. 

Pie privātmājām Latvijas Pastam 
jāapkalpo pastkastītes, kas piestiprinātas 
pie mājas (ja māja atrodas ne tālāk kā piecus 
metrus no ielas) vai ārpusē pie žoga (sētas). 
Pie privātmājas novietotajai pastkastītei 
jābūt pieejamai pastniekam jebkurā laikā. 

Viensētām un privātmājām, kas atrodas 
ārpus apdzīvotas vietas centra un tālāk 
par 20 m no tuvākā valsts vai pašvaldības 
autoceļa (ielas), ar kuru savienots tās 
pievedceļš, Latvijas Pastam jāapkalpo 
pastkastītes, kas novietotas ne tālāk kā 10 m 
no tuvākā valsts vai pašvaldības autoceļa, 
ar kuru ir savienots tās pievedceļš.

Pasta komersanti, tajā skaitā Latvijas 
Pasts, nevar nodrošināt pasta sūtījumu 
piegādi adresātiem, kas savas pastkastītes 
nav novietojuši atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem vai kuru pastkastītes ir 
bojātas un nav slēdzamas. Šādos gadījumos 
Latvijas Pastam ir tiesības pasta sūtījumus 
nekavējoties nosūtīt atpakaļ to izsūtītājam.

Latvijas Pasta nodaļās iespējams 
iegādāties jaunu pastkastīti, pieteikt 
tās uzstādīšanu un remontu var pa 
tālruni – 67599156, vai rakstot – 
pastkastites@pasts.lv.

Vineta Danielsone, Latvijas Pasta 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Labas pārvaldības saukļi 
sabiedrības informēšanai
3. Esi godprātīgs!

Labas pārvaldības princips paredz, ka valsts un pašvaldības 
iestādes rīcībai ir jāveicina privātpersonas tiesības un tiesiskās 
intereses. Veids, kā panākt šādu rīcību, ir godprātīgi pildīt savus 
pienākumus, t.i., objektīvi, godīgi un saprātīgos termiņos izskatīt 
cilvēka jautājumu.

Vienlaikus aicinām atcerēties, ka cilvēkam arī pašam jābūt 
godīgam un apzinīgam, piemēram, sniedzot pilnīgu un patiesu 
informāciju iestādei. Privātpersonai jāapzinās, ka valsts pārvalde 
kalpo visai sabiedrībai kopumā, tādēļ nav pieļaujama valsts 
pārvaldes resursu nelietderīga tērēšana, piemēram, vairākkārtīgi 
vēršoties iestādē par vienu un to pašu jautājumu, ja atbilde uz to 
jau ir sniegta.
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Pēc Ķeguma novada pensionāru biedrības 
ierosinājuma, Kultūras un sporta pārval-
de organizē atmiņu/diskusiju vakarus par 
dažādiem vēsturiskiem notikumiem, cilvē-
kiem. Katram vakaram tēmu sagatavo kāds 
zinošs cilvēks. Laiks un vieta tiek publicē-
ti Ķeguma Novada Ziņās un mājaslapā – 
www.kegumanovads.lv. Atmiņas, stāsti un 
runātais tiek fi ksēts un saglabāts turpmāka-
jam – rīt tā atkal būs vēsture. Notikuši jau 
četri atmiņu vakari. Īss pārskats par tiem:

1. Ķeguma HES būves uzsākšana pirms 
80 gadiem 
Lektors Harijs Jaunzems stāstīja, ka šī, 
valstiski nopietnā projekta pieņemšana, 
pēckrīzes gados bija ļoti radikāls un 
drosmīgs solis, virzīts uz Latvijas vispārējo 
attīstību. Elektrības patēriņš strauji auga, 
cena bija 0.20 – 1.00 Ls par kilovatstundu 
un valdība (K.Ulmanis) noteica, ka pēc 
Ķeguma spēkstacijas uzcelšanas tās cenai 
VISIEM jābūt 0,05 Ls/kWh. Būvei speciāli 
izdotajā likumā bija nosacījumi, ka būvē 
maksimāli jāizmanto Latvijas strādnieki, 
inženieri, materiāli, iekārtas.

2. Ķegums – zemes, mājas, Daugava – 
1936. gadā 
Novadpētniece Ruta Andersone stāstīja, 
ka Daugavas krastos zeme nav tik auglīga 
kā Zemgalē, tomēr uz tās bija daudz labu, 
iekoptu saimniecību, kuras nācās nojaukt 
būves un ūdenskrātuves vajadzībām. Par 
tām valsts izmaksāja kompensācijas. 
Daugavā bija Ķeguma krāces, vienas no 
skaistākajām Latvijā, bet arī bīstamas 
plostniekiem. 
Vakarā tika parādītas vairāk kā 100 gadus 
vecas Daugavas ģeodēziskās izpētes kartes.

3. Ķeguma tilta avārijas
Harijs Jaunzems dalījās atmiņās un 
izstāstīja vispārēju informāciju par Latvijas 
tiltiem. Tika Apskatīta arī Ķeguma tilta 
spridzināšana Otrā pasaules kara laikā. 
Tilta 80 m garā 7. pārlaiduma sagraušana 
pārbaužu laikā 1986. gada 20. septembrī – 
hronoloģija, izmeklēšana, slēdzieni, 
atjaunošana, fakti un versijas.

4. Ķeguma HES-2 būves uzsākšana 
pirms 40 gadiem
Lai palielinātu energosistēmas jaudu un 
novērstu lielās līmeņa svārstības Ķeguma 
ūdenskrātuvē pēc Pļaviņu HES uzcelšanas, 
bija nepieciešams paplašināt Ķeguma 
HES, palielinot jaudu un turbīnu caurplūdi. 
Valdība apstiprināja projektu, ko sāka 
realizēt 1976. gadā. Būvniecības tāmē tika 
iekļauta arī ciemata attīstība (skola, bērnu 
dārzs, dzīvojamās mājas, infrastruktūra) 
10% apmērā no kopējām izmaksām. Šī 
interesantā atmiņu vakara lektors bija 
Harijs Jaunzems.

Atmiņu vakari tiek veidoti, lai labāk 
iepazītu Ķeguma novadu, apgūtu tā vēsturi 
un paplašinātu skatījumu. Paldies, visām 
dāmām un kungiem, kuri atrod laiku, lai 
apmeklētu šo pasākumu, tomēr vēlētos 
aicināt mums piebiedroties arī jauniešus, 
skolotājus, Ķeguma HES darbiniekus. 
Atradīsim laiku, dalīsimies pārdomās, 
diskutēsim un novērtēsim vēstures lomu 
nākotnes veidošanā!

Harijs Jaunzems un Kintija Sparāne

Atmiņu vakari Ķegumā

„Laimīgs 
cilvēks – paēdis cilvēks”

2. septembrī Birzgales pamatskolā tika organizēts Neformāli 
izglītojošs pasākums „Laimīgs cilvēks – paēdis cilvēks”, kurā 
piedalījās Ķeguma novada iedzīvotāji, kuri saņem pārtikas 
produktu pakas. Nodarbībās iedzīvotāji apguva, kā pagatavot 
uzturvielām bagātu ēdienu no paku sastāva. Tika apgūtas arī 
jaunas receptes: kāpostu tīteņi pildīti ar griķiem un gaļu, saldās 
trifeles pagatavotas no piena pulvera u.c. Nodarbības apmeklēja 
13 novada iedzīvotāji. 

Partnerorganizācija paku izdalē, biedrība „JADARA”

Ekskursija uz Valmieru
Ķeguma novada pensionāru biedrība 1. oktobrī devās 

ekskursijā uz Valmieru un tās apkārtni, atzīmējot senioru dienu. 
Laiks bija skaists, un visus priecēja rudenīgie dabas skati. 

Bijām Beverlīnas koka skulptūru parkā, pēc tam devāmies 
uz Valmieru un apskatījām skaistākās un ievērojamākās vietas. 
Mājupceļā iegriezāmies laukakmens izstrādājumu darbnīcā, kur 
apskatījām slavenā, diemžēl mūžībā aizgājušā, Aivara Kerliņa 
darbus. 

Paldies Dacei Māliņai un Raivim Ūzulam par sapratni un 
pretimnākšanu auto transporta nodrošināšanā.

Pensionāru vārdā, Dagnija Berķe

Mākslas fi lma „Melānijas hronika”
11.11.2016 plkst. 17.00 Rembates tradīciju zālē; 

12.11.2016 plkst. 15.00 Tomes dienas centrā;

15.11.2016 plkst. 19.00 Ķeguma dienas centrā.

Ieejas maksa – 1 EUR.



2016. gada 4. novembris

10

Ķeguma jaunieši izdzīvošanas spēlē
8. oktobra agra rīta stundā, kad lielākā 

daļa skolēnu vēl saldi gulēja, grupa Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas jauniešu – 
E. Romaņeņko, A. Laučjuna, S. Kļaviņa, 
A. Liepa, A. Leleva, E. Zeltīts un grupas 
vadītājs, skolotājs Artūrs Ābols – piedalījās 
spēlē „ Strēlnieki”, kas norisinājās Ogres 
Zilajos kalnos. 

Spēles uzdevums bija izveidot situāciju, 
kāda bija Latviešu strēlnieku kaujās. Spēli 
vadīja, un koordinēja Ropažu novada dome 
un Kultūras mantojuma centra „Tīnūžu 
muiža” vadītājs Kaspars Špēlis. Kāpēc? 
Tīnūžu muižā Latvijas Neatkarības cīņu 
laikā atradās 4. Valmieras kājnieku pulka 
štābs, un centrs rūpējas par strēlnieku 
piemiņu.

„Spēles veidā mēs dosim jums iespēju 
apgūt svarīgo – būt fi ziski aktīviem, apgūt 
iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā, 

alpīnismā, izdzīvošanā netradicionālos 
apstākļos, orientēties nepazīstamā apvidū un 
iegūt zināšanas par Latvijas strēlniekiem” – 
sacīja atklāšanas parādē K. Špēlis. Spēles 
vadīja profesionāli instruktori: Ivo Liepiņš, 
Artūrs Rundzāns un Sarkanā Krusta 
pārstāvji.

 Par spēles centru bija izraudzīts Ogres 
Zilo kalnu skatu tornis. Dabas apstākļi 
mūs nelutināja. Bija brīži, kad slēpāmies 
zem kalna sirmajām priedēm. Tomēr 
tas nekavēja jauniešiem apgūt pirmās 
medicīniskās palīdzības iemaņas, ar virvju 
palīdzību pacelties līdz priedes galotnei, 
pēc kartes uzcelt apmetni un no purva rāvas 
paņemtu ūdeni padarīt par dzeramu, bet tā 
bija tikai daļa no uzdevumiem. 

Sacensībās ļoti noderēja organizatoru 
sarūpētā piparmētru tēja un dažādi našķi. 
Spēle noslēdzās ar visu dalībnieku un 

organizatoru kopīgu ugunskuru.
Paldies organizatoriem un mūsu 

jauniešu vecākiem. Mēs ieguvām daudz!
Artūrs Ābols, grupas vadītājs

8. oktobrī Alūksnē notika LK 16 un Alūksnes novada 
čempionāts klasiskajā spiešanā guļus, kurā piedalījās arī sporta 
kluba „Rembate” sportisti. Rembates komanda, kura šoreiz 
sastāvēja no veterāniem un 2 sievietēm ar augstiem rezultātiem, 
piedalījās sacensībās un 10 komandu konkurencē izcīnīja 
godpilno 1.vietu!

Mūsu sasniegumi:
Sievietes līdz 72kg
1.vieta – Ingūna Zute (rezultāts 47.5 kg);
4.vieta – Ilze Katrīne Gailīte (rezultāts 37.5 kg).
Veterāni 1:
līdz 93kg
1.vieta – Uldis Veliks (rezultāts 165 kg).
Veterāni 2:
līdz 59kg
2.vieta – Andrejs Krastiņš (rezultāts 37.5 kg);
līdz 66kg
1.vieta – Ilmārs Laksa (rezultāts 77.5 kg);
līdz 74kg
1.vieta – Ainārs Gūtmanis (rezultāts 110 kg);
līdz 83kg
1.vieta – Jānis Dzērve (rezultāts 102.5 kg);
līdz 120kg
1.vieta – Jānis Babris (rezultāts 152.5 kg);
2.vieta – Aivars Gailītis (rezultāts 150 kg);
3.vieta – Voldemārs Madalāns (rezultāts 120 kg).

Paldies, Ķeguma novada domei par sniegto fi nansiālo 
palīdzību un transporta piešķiršanu.

A. Gailītis, treneris 

Madonas novada Degumnieku pagastā 
notika starptautisks turnīrs dambretē, kas 
šoreiz sapulcēja rekordlielu dalībnieku 
skaitu.

Līdzās Latvijas labākajiem dam-
bretistiem (85 dalībnieku vidū) bija pārstāvji 
arī no Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Priecē, ka atkal atzīstami cīnījās Ķeguma 
novada dambretisti, kas 13 komandu 
konkurencē ar 58 punktiem dalīja trešo – 
ceturto vietu ar Jēkabpils novada komandu. 
Tikai pēc vairākiem papildkritērijiem 
izdevās noskaidrot, ka kausu par trešo vietu 

saņems jēkabpilieši. Ķeguma dambretistus 
Degumniekos pārstāvēja: Antra Valnere, 
Alis Balbārzdis, Gunārs Gribuška, Ivars 
Mauriņš, Vaclavs Griņevičs, Linda 
Barkovska un Ruta Auziņa.

Atkal stabils bija republikas čempiones 
Antras Valneres sniegums, kura izcīnīja 
zelta medaļu sieviešu konkurencē, aiz 
sevis atstājot meistari Zoju Uvačanu, kura 
šoreiz pārstāvēja Jēkabpili un Degumnieku 
pārstāvi Aigu Priednieci. Arī meistars Alis 
Balbārzdis vīriešu konkurencē cīnījās ļoti 
atzīstami un ierindojās augstajā devītajā 

vietā, bet Gunārs Gribuška saņēma bronzas 
medaļu jauniešu konkurencē. Savukārt 
mūsu Linda Barkovska starp jaunietēm 
sasniedza trešo labāko rezultātu.

Degumnieki mūs sirsnīgi uzņēma 
ar brokastīm un garšīgu pusdienu zupu. 
Noslēgumā piemiņas balvas un suvenīrus 
saņēma ne tikai turnīra laureāti, bet visi 
turnīra dalībnieki. Liels paldies par to jāsaka 
šī pasākuma organizatoram Maigonim 
Juhņēvičam, Degumnieku pagasta 
pašvaldībai un daudzajiem sponsoriem!

Viktors Kreicbergs

Alūksnes Novada čempionāts klasiskajā spiešanā guļus, 
Latvijas Kausa 16 posms

Ķeguma novada dambretisti – pussoli no pjedestāla
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Pārdod mazlietotu 80 l ūdens boileri, 
ir garantija. Tālrunis – 29497245.

13. novembrī plkst. 12.00
Birzgales tautas namā Biedrība 
„JADARA” organizē semināru

„Bērns mācās dzīvot no dzīves 
vai saruna par pieciem pozitīvas 
audzināšanas pamatprincipiem 
no bērna dzimšanas līdz 7 gadu 

vecumam”.
Semināra apakštēmas:

• nozīmīgākie bērna attīstību ietekmē-
jošie faktori;

• ieskats attīstības likumsakarībās ag-
rīnās bērnības un pirmskolas vecumā 
/situāciju analīze/;

• audzināšana kā noteicošais faktors 
bērnā ieprogrammēto kvalitāšu attīs-
tīšanā.

Pasniedzēja: psiholoģe 
Daina Reinfelde.

Semināra garums – 3 stundas ar 
pārtraukumiem (kafi jas pauzēm), tiks 
izdalīti dažādi informatīvi materiāli. 

Uz semināru tiek aicinātas visas 
Ķeguma novada māmiņas. 

Lūdzu pieteikties līdz 10. novembrim 
pa tālruni – 29424612.
Seminārs ir bezmaksas.

Ar oktobri „Elvi” veikalā darbu uzsāk 
ziedu veikals „SOLO”.

Darba laiks:
P,O,T,C,P – 8.00 – 20.00
Sestdienās – 9.00 – 20.00
Svētdienās – 9.00 – 18.00

Iesaiņojam dāvanas, pieņemam 
pasūtījumus jubilejām, kāzām, bērēm.

Tālrunis – 29132729.
Laipni gaidīti!

6. novembrī plkst. 16.00 
Ķeguma kapsētā notiks 
Svecīšu vakars. Kalpos 
mācītājs Ingus Dāboliņš.

20. novembrī notiks Svecīšu 
vakars Tomes kapos.

LĪDZJŪTĪBA

12. novembrī plkst. 16.00
Birzgales tautas namā

uz īstu latgaļu koncertu aicina folkgrupa
„Rūžupisveiri” no Līvāniem.

Kā jau no nosaukuma var saprast kolektīvā 
darbojas tikai vīrieši. Šajos vīros ir daudz 
pozitīvā lādiņa un neizsīkstoša dziesma 

sirdī. Koncertā skanēs patriotiskas un sirdij 
tuvas dziesmas.

Biļešu cena iepriekšpārdošanā – 2 EUR,
Koncerta dienā – 3 EUR.

Sēdvietas numurētas.
Kontakttālrunis informācijai – 29424612.

Kultūras un sporta pārvalde, sadarbībā ar 
Ķeguma pensionāru biedrību, organizē 

pasākuma ciklu „ATMIŅU VAKARS”.
ŠOREIZ tiksimies Ķeguma skolas muzejā

22. novembrī plkst. 18.00.
Mūs sagaidīs vadītāja Māra Andersone.

Aicināts piedalīties ikviens, kuru interesē 
uzzināt ko jaunu par agrākiem laikiem, 

dalīties savās atmiņās un pārdomās.

27. novembrī plkst. 16.00
Iedegsim gaismiņas pilsētas 

Ziemassvētku eglē un savās sirsniņās.
Pasākuma laikā:

• Darbosies rūķu pasts. Iespēja nosūtīt 
vēstuli Ziemassvētku vecītim;

• Svētku tirdziņš; 
• Ķeguma dienas centrā 
 no plkst. 16.00 – 18.00 katrs varēs 

uzcept savu svētku piparkūku.
Ģērbjamies silti jo silti! 

Lai nesaltu mazie degunteļi un rociņas, 
cienāsim ar siltu dzērienu.

3. decembrī plkst.17.00 
Rembates tradīciju zālē

koncertuzvedums 
„Tikai nesaki nevienam”.

Rembates sieviešu vokālais ansamblis 
un draugi aicina uz savas 2. dzimšanas 

dienas ballīti, kur pakavēsimies 70. – 80. 
gadu latviešu estrādes mūzikas atmiņās, 

uzspēlēsim „Riču raču”, klausīsimies 
plates un svinēsim dzīvi!

Ieeja – bez maksas.

13. decembrī Ķeguma novada Kultūras 
un sporta pārvalde organizē braucienu uz 
Nacionālā teātra izrādi „PĒRS GINTS”.

Biļešu cenas – 7 EUR.
Pieteikties un samaksāt var līdz 

16. novembrim, zvanot – 27843230 
(Sarmītei Pugačai).

Izbraukšana no Ķeguma plkst. 17.30 
(caur Tomi).

Samaksa par transportu – 5 EUR.

28. decembrī Birzgales tautas nams
organizē braucienu uz 
Nacionālā teātra izrādi

Andrejs Upīts „Sieviete”.
Mariannas kundzes pansijā mitinās jautra 
četru vecpuišu kompānija, kas savu dzīvi 
vada bezbēdīgā uzdzīvē. Par viņu iekāres 
objektu kļūst arī pie brāļa atbraukusī Elza. 
Pazemota un pievilta, sieviete nolemj 
slepus atriebt pāridarītājiem, bet neviens, 
kas iesaistīts šai spēlē, nenojauš, ka likme 
būs... pašu spēlmaņu dzīvība. Izrāde par 
atriebību un tās mistisko bumeranga 
dabu.

Biļešu cenas – 9 EUR. 
Biļetes rezervēt un apmaksāt var līdz 

28. novembrim.
Tālrunis informācijai – 29424612.

Nu mūžs ir noslēdzies,
Stāv ozols pagalmā un skatās,
Kā aiziet tēvs caur vārtiem
Savās mūža takās.
/J. Rūsiņš/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Armīnam Liepiņam, 
tēvu mūžībā pavadot.

Ķeguma novada pašvaldība

Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji,–
Lai nu viegli Zemesmāte
Pārklāj tavu augumiņu.
      

Izsakām līdzjūtību krustmeitai 
Daigai un tuviniekiem, 

guldot Ainu Ābolu kapu kalniņā! 
Ķeguma novada pensionāru biedrība

Kā putni aiziet dusēt 
Gar vakara debess malu, 
Tā aiziet mūsu mīļie 
Uz kluso mūžības salu.
/K. Skalbe/

Pieminēsim Ķeguma novada 
Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēto mūžībā aizgājušo

Valdi Bērtuli (1977).



2016. gada 4. novembris

12 © "Ķeguma Novada Ziņas". Izdevējs Ķeguma novada dome. Reģistrācijas apliecība nr. M 1333. Redakcija: Kintija Sparāne. Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, LV-5020
SIA "Ulma" datorsalikums. Laikrakstā publicētie materiāli ne vienmēr sakrīt ar redakcijas viedokli.

VALSTS SVĒTKI ĶEGUMA NOVADĀ
ĶEGUMĀ

11. novembrī plkst. 17.00
„Iedegsim sauli Ķegumā”.

Skolēni aicina Ķeguma 
kolektīvus un ikvienu 

iedzīvotāju iedegt svecītes. 
Plkst. 19.00 Ķeguma evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā – Lāčplēša 
dienai veltīts ģitārstudijas 

ansambļa koncerts.

17. novembrī plkst. 19.00
Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas zālē Latvijas 

Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltīts koncerts.

„TU ESI LATVIJA”.
Pasākuma laikā sumināsim 

konkursa „Veidosim skaistu un 
sakoptu savu novadu” laureātus 

un titula „Ķeguma novada 
lepnums 2016” ieguvējus
(izvirzītie kandidāti: Dace 

Priedoliņa, Alda Grašiņa, Inese 
Cīrule, Gunārs Jākobsons).

Koncertā piedalīsies Ķeguma 
novada pašdarbības kolektīvi.

Plkst. 22.00 Ķeguma tautas 
namā balle ar grupu 

„Rēzuss pozitīvs”.
Ieeja bez maksas.

Galdiņu ballei lūdzam rezervēt 
līdz 16. novembrim, zvanot – 

22010300.

BIRZGALĒ
11. novembris – 
Lāčplēša diena!

Birzgalieši plkst. 18.00 
tiek aicināti pie Stendera 

pieminekļa, savām 
daudzdzīvokļu, privātajām 

mājām un iestādēm, izveidot 
no svecītēm latvju rakstu 
zīmes par godu Latvijas 

brīvības cīnītājiem.
Tālrunis informācijai – 

29424612.

17. novembrī plkst. 19.00
Birzgales tautas namā
Latvijas Republikas 

proklamēšanas
gadadienai veltīts 

pasākums
„Ticot, cerot, mīlot”.
Koncertā piedalās:
VPII „Birztaliņa”, 

Birzgales pamatskolas
un mūzikas skolas audzēkņi, 

tautas nama pašdarbības 
kolektīvi.

Plkst. 22.00 svētku balle
kopā ar muzikantu

kapteini Andri no Ogres.
Galdiņu ballei lūdzu rezervēt 

līdz 16. novembrim 
pa tālruni – 29424612.

Ieeja bezmaksas.

REMBATĒ
11. novembrī plkst. 19.00

Lāčplēša diena.
Iedegsim svecītes māju 

logos, tā godinot par brīvu 
Latviju kritušos karavīrus. 

Būsim vienoti ticībā 
latviešu tautas spēkam. 

Kā arī, ņemot līdzi 
svecītes, sporta laukumā 

kopīgi izveidosim 
Latvijas kontūru.

18. novembrī plkst. 10.00
Jau 30. gadu Latvijas 

Republikas proklamēšanas 
gadadienas

tradicionālais skrējiens
„Rembates aplis ”.

Ar nolikumu var 
iepazīties mājas lapā 

www.kegumanovads.lv.

Plkst. 21.00 Rembates 
tradīciju zālē balle,

spēlēs grupa „Sikspārņi”.
Galdiņu rezervēt var līdz 

16. novembrim, 
zvanot – 26435199.

Ieeja bezmaksas.

TOMĒ
11. novembrī plkst. 16.00 

noliksim svecītes 
pie Tomes brāļu kapiem, 

Tomes baznīcas 13 ozoliņiem.
Plkst. 17.00 dosimies 
braucienā uz Rīgu. 

Apmeklēsim kara muzeju un 
11. novembra krastmalā noliksim 
svecītes. Braucienam pieteikties 

līdz 8. novembrim, zvanot – 27843230 
(Sarmītei Pugačai).

Izbraukšana no Ķeguma plkst. 17.00
Dalības maksa – nav.

Līdzi ņemsim svecītes.

19. novembrī plkst. 19.00
Tomes tautas namā

Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai veltīts 

koncerts
„PAR ZEMI, KO MĪLAM”.

Koncertā piedalās:
Anna Duncīte-Ofmane
Anna-Krista Osttrovska

Rihards Bērziņš
Reinholds Sprukulis
Rūdolfs Sprukulis

un
pavadošā grupa „Netīšām blice”.
Plkst. 21.00 BALLE ar grupu 

„Netīšām blice”.
Galdiņu var rezervēt, 

zvanot – 2783230.
Ieeja bezmaksas.
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