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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 
4.augustā. Publikācijas ar ilustratīvo 

materiālu lūdzam iesūtīt 
līdz 16. jūlijam uz 

e-pastu: avize@kegums.lv  
 

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

Ir aiztraukuši vairāki gadu spieti,
Ir nebeidzamu ziedu, 
viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu gaitā 
vāktās kāres – 
Tīrs dzintars pāri mirdz 
kā plašās lauku āres.
Sveicam visus JŪLIJA jubilārus!
Šī mēneša gaviļnieki:

85
Uldis Ābelis
Aleksandrs Liepiņš
Broņislavs Ločmelis

80
Anna Avena
Vija Gradauska
Vija Vollenberga

75
Rihards Apsītis
Kārlis Gobiņš
Valentina Oščenkova
Aivars Trencis

70

Aija Beijere
Jurijs Beļajevs
Viktors Čermeņovs
Jānis Didriksons
Antons Grumolts
Jānis Jusovs
Alfrēds Kozlovskis
Pēteris Ladusāns
Gita Mūrniece
Jānis Pilāns
Genija Rudzīte

65
Agija Bogdanoviča
Biruta Medne
Antoņina Utināne

60

Mārīte Kučinska
Jevgēnijs Kukuls
Natālija Kuļkova
Raisa Kūle
Jānis Lapiņš
Gaļina Māzere
Maria Perminova
Tamāra Pocjus
Edvīns Ūzuls

55

Dmitrijs Aleksejevs
Anna Arsentjeva
Gunta Butkus
Sandra Dāve
Kalvis Kargans
Jānis Kažociņš

50

Andris Bogdanovs
Rudīte Dvinska
Modris Hartmanis
Aldis Kauliņš
Ainārs Kārkliņš
Sandra Vaitekūne
Ieva Zīle

Laulības!
Ar gadiem mainās viss uz zemes,
Daudz lielāks un daudz skaistāks kļūst.
Vērš visu apkārt laika lemess,
Tik mīlestība ir un būs.
/A. Auziņš/

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza:
Ņikita Gņotovs un  Antoņina Siļugina,

Aleksandrs Fetisovs un Viktorija Orlovskaja.

Sveicam!

„VEIDOSIM SKAISTU UN SAKOPTU 
SAVU NOVADU”

Sakopts novads ir liela vērtība! Skaistas vietas ir jānovērtē! No 1.jūlija līdz 28.jūlijam ir 
iespēja pieteikt dalību konkursā „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”. Šī gada tēma 
„Rudens košums manā sētā”.

Sētas konkursam var pieteikt Ķeguma novada pagastu pārvaldēs un Ķeguma 
tautas namā, vai sūtot pieteikumu elektroniski uz e-pastu: tautasnams@kegums.lv. 
Pieteikumā jānorāda nominētā īpašuma adrese, saimnieka kontakttālrunis un 
iesūtītāja kontaktinformācija. Konkursa laureāti tiks sveikti Latvijas Republikas 
neatkarības pasludināšanas svētku koncertā. Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni – 
22010300.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties tīmeklī www.kegumanovads.lv.

Esi sveicināts, mazulīt! 
No vasaras skaistākajiem ziediem
Un zaļākajiem vārpu miežiem
Bērniņš ir nācis dzīvības saulē,
Lai prieku dāvātu mūsu pasaulē!

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:
Madarai un Artūram Albertiņiem  meita Karlīna,
Jeļenai un Kristapam Buliem meita Elizabete,
Signei Purvītei un Ērikam Kolužam meita Aleksa,
Ilzei Dālei un Kristapam Paeglim meita Elza. 

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi! 
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Ķeguma novada dome 
maija beigās un jūnija sākumā

Iecēla Māru Andersoni par Vispārējās 
pirmskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” 
vadītāju. 

Lai īstenotu investīciju projektu 
„Ķeguma novada pašvaldības asfalta 
seguma ielu atjaunošana”, nodrošinot 
pašvaldības budžeta līdzfi nansējumu 
projekta realizācijai 49955,22 eiro apmērā, 
nolēma ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 
149855 eiro apmērā.

Ievēlēja Arti Munduru atkārtoti par 
Ķeguma novada bāriņtiesas locekli uz laiku 
līdz 2022.gada 31.maijam.

Atbalstīja Ķeguma novada pašvaldības 
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
projektu konkursā iesniegtos juridisko 
un fi zisko personu iesniegtos projektus 
14834,78 eiro apmērā.

Nolēma piešķirt projektu pieteikumos 
norādīto fi nansējumu šādu projektu 
realizācijai:
- „Brunči – košākā tautas tērpa sastāvdaļa,” 

iesniedzējs biedrība „Sieviešu klubs 
Ķeguma saulespuķes”, 750 eiro apmērā;

- „Ceļosim zinot,” iesniedzējs biedrība 
„JADARA”, 749,77 eiro apmērā;

- „Kultūra – mūsu mantojums,” iesniedzējs 
biedrība „JADARA”, 375 eiro apmērā;

- „Tautas tērps – mūsu rota,” iesniedzējs 
Sandra Pūpola, 750 eiro apmērā;

- „Trīs stīgu base Ķeguma danču 
muzikantiem,” iesniedzējs Dace 
Priedoliņa, 720 eiro apmērā;

- „Ar sirdi un dvēseli Birzgalē,” iesniedzējs 
biedrība „JADARA”, 680 eiro apmērā;

- „SAC „Senliepas” veidot sakoptu vidi 
Ķeguma novada spilgtām personībām, 
kas dažādās nozarēs un laikos ir 
devušas nozīmīgu ieguldījumu Ķeguma 
novada un Latvijas valsts veidošanā un 
izaugsmē,” iesniedzējs Sabīne Gudeiķe, 
750 eiro apmērā;

- „Sporta kreklu iegāde vindsērfi nga 
sacensībām „Lindes balva 2017”,” 
iesniedzējs biedrība „Lindes parka 
atbalstam”, 738 eiro apmērā;

- „Klasiskās dejas aprīkojuma iegāde 
dejotāju ķermeņa attīstībai, lokanībai 
un pašdisciplīnai,” iesniedzējs biedrība 
„VPDK „Kadiķis””, 749,96 eiro 
apmērā;

- „Aizsargmaisi tautastērpiem,” iesniedzējs 
Baiba Petrovska, 750 eiro apmērā;

- „Bērnu rotaļu laukuma izveide Nākotnes 
ielā 15, Birzgales pagastā,” iesniedzējs 
Zane Tarta, 750 eiro apmērā;

- „Senioru datorzinību apgūšana un iemaņu 
pilnveidošana,” iesniedzējs biedrība 
„Ķeguma novada pensionāru biedrība”, 
680 eiro apmērā;

- „Sporta materiāli tehniskās bāzes 
nodrošināšana,” iesniedzējs Uldis 
Ābelis, 652 eiro apmērā;

- „Tautisko jostu aušanas meistardarbnīcas. 
Inventāra iegāde aušanas darbnīcai,” 
iesniedzējs biedrība „Starptautiskais 
soroptimistu klubs Ogre – Ķegums”, 
727 eiro apmērā;

- „Karuseļa uzstādīšana bērnu rotaļu 
laukumā,” iesniedzējs Sanita Čodore, 
750 eiro apmērā;

- „Lietišķā māksla manai ikdienai,” 
iesniedzējs Vija Vollenberga, 705 eiro 
apmērā;

- „Jedes kapsētas zvanu tornis,” iesniedzējs 
Raitis Binde, 750 eiro apmērā;

- „Bērnu rotaļu laukuma remonts,” 
iesniedzējs biedrība „Tomes sieviešu 
klubs „Ābele”,” 744,65 eiro apmērā;

- „Tautisko plecu lakatu, vīru zābaku un 
rateņu iegāde Tomes folkloras kopai 
„Graudi””, iesniedzējs Lilita Šlomaka-
Veckaktiņa, 750 eiro apmērā.

Nolēma piešķirt daļēju fi nansējumu šādu 
projektu realizācijai:

- „Biedrības „GTK BIRZGALE” 
identitātes T-kreklu iegāde,” iesniedzējs 
biedrība „GTK BIRZGALE”, 340 eiro 
apmērā, izpildot šādus nosacījumus 
– iesniedzējs nodrošina projekta 
realizāciju pilnā apmērā, palielinot savu 
līdzfi nansējuma daļu;

- „Šūšanas kursi Ķeguma novada 
iedzīvotājiem, materiāltehniskā 
nodrošinājuma iegāde”, iesniedzējs 
biedrība „Starptautiskais soroptimistu 
klubs Ogre – Ķegums”, 370,40 eiro 
apmērā;

- „„SK Birzgale” komandas sporta formas,” 
iesniedzējs Sandris Biķernieks, 600 eiro 
apmērā, izpildot šādus nosacījumus 
– iesniedzējs nodrošina projekta 
realizāciju pilnā apmērā, palielinot savu 
līdzfi nansējuma daļu.

Nolēma noraidīt šādus projektu 
pieteikumus:

- „TRACE šaušanas treniņu sistēma,” 
iesniedzējs biedrība „Lietišķās šaušanas 
klubs”, 700,59 eiro apmērā.

- „Apaļais galds – kultūras pasākumu 
dažādošanai,” iesniedzējs Sarmīte 
Pugača, 720 eiro apmērā;

- „Tomes skolas apzaļumošana 1.kārta,” 
iesniedzējs Ilona Ofmane, 613 eiro 
apmērā;

- „Tomes pagasta karogs,” iesniedzējs 
Ilona Ofmane, 700 eiro apmērā;

- „Soliņi pilsētvidē,” iesniedzējs Diāna 
Arāja, 726,65 eiro apmērā;

- „Tautas mūzikas instrumentu 
iegāde Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolai,” iesniedzējs Liene 
Seržante, 544 eiro apmērā;

- „Drēbju žāvēšanas skapja ierīkošana PII 
„Gaismiņa” telpās „Taurenīšu” grupā,” 
iesniedzējs Sanita Čodore, 799,30 eiro 
apmērā;

- „Mūzika priecē 1,” iesniedzējs Armands 
Arājs, 713 eiro apmērā;

- „Mūzika priecē 2,” iesniedzējsArmands 
Arājs, 689 eiro apmērā;

- „Mūzika priecē 3,” iesniedzējsArmands 
Arājs, 559 eiro apmērā;

- „Sporta inventāra iegāde Tomes dienas 
centra trenažieru zālei,” iesniedzējs 
Dana Vietniece, 728,53 eiro apmērā;

- „Šautuves „Mežirbes” teritorijas 
labiekārtošana,” iesniedzējs biedrība 
„VIRIDITAS”, 750 eiro apmērā;

- „Pneimatiskās šautenes komplekta 
iegāde,” iesniedzējs biedrība 
„VIRIDITAS”, 750 eiro apmērā;

- „Poētiskā kafejnīca „Nelokoties visiem 
vējiem”,” iesniedzējs Agita Freiberga, 
277 eiro apmērā;

- „Veselības vingrošanas speciālista 
piesaiste Tomes dienas centra sporta 
zālei,” iesniedzējs Sarmīte Pugača, 
721,50 eiro apmērā;

- „Roku rokā – bibliotēkā!,” iesniedzējs 
Agita Freiberga, 342 eiro apmērā;

- „Tomes pagastam sporta formas un 
inventārs,” iesniedzējs biedrība „Tomes 
attīstībai”, 750 eiro apmērā;

- „Tomes sporta spēles – Ceļojošais 
kauss IV,” iesniedzējs biedrība „Tomes 
attīstībai”, 750 eiro apmērā;

- „Viena diena bibliotēkas dzīvē,” 
iesniedzējs Agita Freiberga, 450 eiro 
apmērā.
Izdarīja grozījumu Ķeguma novada 

domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā Nr.31 
„Par Ķeguma novada pašvaldības amatu 
atalgojumu un līgumdarba apmaksu 2017.
gadā” (protokols Nr.2, 26.§) un aizstāt 
lēmuma 1.pielikuma 12.sadaļā „SAC” 
11.punktā vārdu „Pavārs” ar vārdiem 
„Virtuves strādnieks”.

Apstiprināja Ķeguma novada 
pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu.

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.5/2017 un Nr.6/2017 „Grozījumi 
saistošajos noteikumos „Par Ķeguma 
novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””.

NOVADA DOMES SĒDES



2017. gada 7. jūlijs

3

Deleģēja Ķeguma novada pašvaldības 
pārvaldes uzdevumu – licences un 
licences kartītes izsniegšanu pasažieru 
pārvadātājiem ar vieglajiem taksometriem 
Ķeguma novada administratīvajā teritorijā – 
Ogres novada pašvaldībai uz laiku līdz 
2018.gada 1.jūnijam.

14.jūnijā ievēlēja:
- deputātu Ilmāru Zemnieku par Ķeguma 

novada domes priekšsēdētāju;
- deputātu Pāvelu Kotānu par Ķeguma 

novada domes priekšsēdētāja vietnieku;
- deputātu Imantu Smirnovu par Ķeguma 

novada domes priekšsēdētāja vietnieku.
Ievēlēja Ķeguma novada domes 

Finanšu, Tautsaimniecības, Sociālo un 
veselības jautājumu un Izglītības, kultūras 
un sporta komitejās deputātus.

Vispirms vēlos atgādināt, ka vasara 
ir pilnā plaukumā un privātmāju 
īpašniekiem vēl ir laiks nedaudz padomāt 
par pieslēgšanos pie centralizētajiem 
kanalizācijas un ūdensvada tīkliem un 
saņemt pašvaldības līdzfi nansējumu. 
Esiet aktīvi un izmantojiet šo vienreizējo 
iespēju! Tuvākajā nākotnē šis pasākums 
būs obligāts arī mūsu valstī. Bet vai 
tad vēl būs iespēja tikt pie pašvaldības 
 līdzfi nansējuma? Visādi var gadīties…!? 
Tāpēc radusies iespēja ir jāizmanto 
nekavējoties!

Daudzdzīvokļu mājas! Jūnija 
vidū organizējām sapulci ar Rembatē 
dzīvojošiem dzīvokļu īpašniekiem. 
Pārrunājām problēmas, iesniedzām 
interesentiem izskatīšanai sagatavotās 
tāmes par atsevišķiem, konkrētiem 
darbiem, vērtējām iespējamos risinājumus. 
Dažos gadījumos saklausījām arī 
atsevišķu iedzīvotāju interesi/rūpes par 
visas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
stāvokli un nākotnes iespējām. Tā kā 
šādos gadījumos ir absolūti nepieciešams 
dzīvokļu īpašnieku vairākuma atbalsts, 
tad bez mājas vecākā, kāda aktīvista 
vai nelielas aktīvistu grupiņas neiztikt. 
Pretējā gadījumā ieplānotie remontdarbi 
var ievilkties vai pat nesākties!? Ja kāda 
atsevišķa daudzdzīvokļu māja vēlas 
sarīkot tikai savas mājas īpašnieku 
sapulci, „Ķeguma Stars” ir gatavs jebkurā 
laikā būt klāt un palīdzēt gan ar kvalifi cētu 
padomu, gan ar kādu pamatotu ieteikumu. 
Tas ir attiecināms pilnīgi uz visām 
daudzdzīvokļu mājām gan Ķegumā, gan 
Rembatē. Nav, nu nav taču pilnīgi visiem 
viss vienalga! 

Daudzdzīvokļu mājas laiku pa laikam 
„prasa” arī kādu nopietnāku aprūpi. 
„Ķeguma Stars” resursi ne vienmēr 
ir pietiekamā daudzumā un dažreiz 
meklējam arī papildspēkus, tāpēc būsim 
priecīgi, ja vietējie apkārtnes uzņēmēji 
izteiks gatavību sadarboties (nu ne jau par 
skaistām acīm…).

Vēl daži vārdi par privātmājām, kuru 
īpašnieki katru mēnesi nodod patērētā 
ūdens rādījumus. Lai vienkāršotu 
aprēķinu un norēķinu sistēmu ar daudziem 
klientiem esam pārslēguši līgumus, kuri 
paredz izlīdzinātā mēneša maksājuma 
principu. Un šādos gadījumos ūdens 
skaitītāja rādījumus nodosim tikai vienu 
reizi gadā. Padomājiet!

Atslodzei anekdote par... santehniķi.
Santehniķis ņemas pa daudzstāvu 

mājas ūdensapgādes mezglu (ar ņemas 
domāts remontē). Iznāk ārā uzpīpēt. Trešā 
stāva logā parādās neapmierinātas tantiņas 
galva:

-Eu, tu beidz tur pīpēt, dajoš ūdeni uz 
trešo stāvu!

Pa piektā stāva logu galvu pabāž pāris 
nupat pamodušies vīreļi ar pietūkušām 
acīm:

-Aha, un šampanieti uz piekto stāvu! 
Līdz nākamai reizei. 

SIA „Ķeguma Stars” vadītājs, 
Aigars Roze

Pēc autora lūguma teksts nav koriģēts,
„Ķeguma Novada Ziņu” redakcija

Ceļu remontdarbi 
Ķeguma novadā
Visā Ķeguma novadā tiek plānoti 

vairāki ceļa seguma asfaltēšanas darbi. Jau 
no 12.jūnija tiek veikti būvdarbi uz Latvijas 
Valsts ceļiem abpus Ķeguma HES – 
pašā Ķegumā, uz autoceļa no Daugavpils 
šosejas līdz HES, kā arī otrpus HES – 
uz autoceļa Rīgas HES – Jaunjelgava 
(P85). Abu posmu asfaltbetona segas 
un pieturvietu atjaunošanu ir pasūtījusi 
VAS „Latvijas Valsts ceļi”. Darbus veic 
būvuzņēmējs SIA „Ostas celtnieks” 
un SIA „Lemminkainen Latvija”. 
Autobusu kustība remontdarbu laikā 
tiek organizēta pa Ogres un Skolas 
ielām. Vēršam uzmanību, ka autobusa 
pietura pārcelta no Ķeguma prospekta 
uz Skolas ielu!

Paralēli „Latvijas Valsts ceļu” 
remontdarbiem plānots remontēt 
vairākus pašvaldības teritorijā esošus 
ielu posmus. Ķegumā tiks remontētas 
Uzvaras, Celtnieku un Birzes ielas. 
Rembatē šomēnes notiek ūdensvada 
nomaiņas darbi, ko pēc SIA „Ķeguma 
Stars” pasūtījuma veiks SIA „Energo 2”. 
Tiem sekos asfalta seguma uzklāšana uz 
vairākiem grants seguma ielu posmiem – 
Pļavas, Birzes un Sporta ielās. Arī 
Birzgalē un Tomē plānoti remonta darbi, 
atjaunojot asfalta segumu Nākotnes 
ielai (Birzgalē) un ceļu, „Tautas nams – 
Saulītes” (Tomē). Plānots, ka darbus 
veiks SIA „Asfaltbūve”.

Plašāka informācija par 
remontdarbiem pieejama tīmeklī – 

www.kegumanovads.lv.
Kintija Sparāne,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Labdien, Ķeguma novada iedzīvotāji!

Paziņojums!
Turpmāk aicinām 

iedzīvotājus savu viedokli 
un jautājumus publicēšanai 
„Ķeguma Novada Ziņās” 

izteikt apjomā līdz 
100 vārdiem. 

Informējam, ka ir panākta vienošanās par laikiem, 
kad Ķeguma HES tilts satiksmei būs atvērts:

• no 22.jūlija plkst.10.00 līdz 23.jūlija plkst.5.00 – 
Birzgales pagasta svētki „Birzgalei 450”;
• no 5.augusta plkst.10.00 līdz 6.augusta plkst.23.00 – 
Kapu svētki Birzgalē un Tomē;
•  no 12.augusta plkst. 10.00 līdz 13.augusta 
plkst. 23.00 – Ķeguma pilsētas sporta spēles, balle un 
Kapusvētki Ķegumā un Tomē;
• 16.augustā laikā no plkst.13.45 līdz plkst.23.00 – 
ekskursija uz Daugavpils un Aglonas novadu.
Papildus ir panākta vienošanās, ka situācijās, 
kad būvniekam nebūs nepieciešamība tiltu slēgt, 
vai arī par aktuālajām izmaiņām ārpus saskaņotā 
grafi ka, būvnieks sniegs operatīvo informāciju, kuru 
atspoguļosim Ķeguma novada mājas lapā – 
www.kegumanovads.lv. 

Ķeguma komercnovirziena 
vidusskola ar 2017.gada 
1.septembri aicina darbā:
- skolas medmāsu,
- sociālo pedagogu.

Tālrunis uzziņām – 
65055275, 22005595.
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KANDIDĀTU SARAKSTI UN IEGŪTO DEPUTĀTU VIETU SKAITS

N.p/k Kandidātu saraksta nosaukums Iegūto deputātu vietu skaits

1. Politiskā partija „Reģionu alianse” 0

2. „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 1

3. No sirds Latvijai 2

4. Latvijas Zaļā partija 2

5. Jaunā konservatīvā partija 3

6. „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 5

7. VIDZEMES PARTIJA 2

8. „PROGRESĪVIE” 0

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 44.pantu, 
Ķeguma novada domes vēlēšanu komisija NOLEMJ:

Apstiprināt 2017.gada 3.jūnija vēlēšanu rezultātus un paziņot, 
ka Ķeguma novada domē ir  ievēlēti:

N.p/k Vārds, Uzvārds Saraksta nosaukums

1. Ojārs Meiris „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

2. Vladimirs Samohins No sirds Latvijai

3. Gundars Vērītis No sirds Latvijai

4. Roberts Ozols Latvijas Zaļā partija

5. Imants Smirnovs Jaunā konservatīvā partija

6. Kristaps Rūde Jaunā konservatīvā partija

7. Kristaps Reķis Jaunā konservatīvā partija

8. Viesturs Teicāns Latvijas Zaļā partija

9. Pāvels Kotāns „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

10. Ilmārs Zemnieks „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

11. Valentīns Pastars „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

12. Tadeušs Vaļevko „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

13. Rita Reinsone „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

14. Raivis Ūzuls VIDZEMES PARTIJA

15. Dace Māliņa VIDZEMES PARTIJA

2017.GADA 3.JŪNIJA ĶEGUMA NOVADA 
DOMES VĒLĒŠANU REZULTĀTI
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„Saskaņa“ sociāldemokrātiskā partija

N. p.k. Kandidāta vārds, uzvārds Balsu 
skaits

Iegūtā vieta 
sarakstā

2. Ojārs Meiris 163 1
1. Valdis Kalniņš 145 2
5. Ilze Stradiņa 122 3
7. Jevgēnijs Sorokins 122 4
12. Jānis Laiviņš 122 5
3. Inga Ļeonova 121 6
10. Mārtiņš Brauns 120 7
15. Oskars Kļava 120 8
13. Liene Alde 119 9
9. Māris Jānis Stars 117 10
11. Kristīne Pundiņa 117 11
16. Irina Pavļenko 117 12
17. Zigfrīds Strazdiņš 116 13
4. Vilnis Ozoliņš 115 14
8. Andris Buholcs 113 15
6. Jeļena Bule 111 16
14. Igors Ozoliņš 111 17

No sirds Latvijai

N.p.k Kandidāta vārds, uzvārds Balsu 
skaits

Iegūtā vieta
sarakstā

1. Vladimirs Samohins 457 1
3. Gundars Vērītis 348 2
4. Līga Strauss 345 3
11. Ilze Kantore 344 4
6. Artūrs Ābols 343 5
2. Antra Kūmiņa 322 6
5. Andris Viļumsons 322 7
16. Velta Gobiņa 317 8
9. Andrejs Šukajevs 313 9
8. Līga Kossoviča 308 10
13. Arta Bluķe 308 11
7. Imants Birzulis 303 12
10. Aleksandrs Sobols 297 13
14. Kristīne Grase 297 14
12. Reinis Švagris 291 15
15. Renārs Toms Dzintars 283 16

Latvijas Zaļā partija

N.p.k Kandidāta vārds, uzvārds Balsu 
skaits

Iegūtā vieta 
sarakstā

1. Roberts Ozols 375 1
2. Viesturs Teicāns 292 2
5. Juris Skrīvelis 281 3
16. Vineta Kļava 272 4
3. Gatis Jansons 268 5
8. Laura Siliņa 246 6
13. Daina Eniņa 243 7
18. Lolita Rudzīte 243 8
4. Oskars Treilihs 241 9
6. Aivars Gailītis 241 10
7. Kristīne Kalniņa 241 11
9. Ervīns Lindemanis 241 12
14. Jānis Krastiņš 239 13
17. Kristaps Kunderts 239 14
15. Vija Daubure 237 15
11. Pēteris Pavlovskis 235 16
12. Inga Birzniece 233 17
10. RomansKuļpa 228 18

Jaunā konservatīvā partija
N.p.k Kandidāta vārds, 

uzvārds
Balsu 
skaits

Iegūtā vieta 
sarakstā

1. Imants Smirnovs 703 1
2. Kristaps Rūde 665 2
4. Kristaps Reķis 571 3
3. Daina Vanaga 566 4
5. Gunta Grejere 525 5
10. Zintis Ābelis 523 6
6. Daiga Sināte 517 7
9. Laima Semionova 517 8
7. Līga Paukšte 496 9
14. Juris Laizāns 481 10
8. Normunds Viļums 478 11
12. Ritvars Bušs 476 12
11. Irina Smirnova 474 13
15. Sandra Zagorska 474 14
18. Ketija Katrīna Atare 468 15
17. Ināra Vītola 466 16
13. Jeļena Varkale 465 17
16. Jēkabs Rumpe 460 18

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA
N.p.k Kandidāta vārds, 

uzvārds
Balsu 
skaits

Iegūtā vieta 
sarakstā

1. Pāvels Kotāns 966 1
2. Ilmārs Zemnieks 888 2
3. Valentīns Pastars 865 3
4. Tadeušs Vaļevko 792 4
5. Rita Reinsone 773 5
18. Jānis Siliņš 765 6
9. Diāna Arāja 736 7
8. Raitis Binde 731 8
17. Andris Neimanis 706 9
7. LaimonsBicāns 681 10
6. Olga Muzikante 660 11
13. Sarmīte Pugača 650 12
15. Ivars Dārznieks 650 13
10. Gundars Zagorskis 646 14
14. Ināra Dumpe 643 15
16. Ināra Zadaua 639 16
11. Mārcis Rudzītis 636 17
12. Agita Kaļva 632 18

VIDZEMES PARTIJA
N.p.k Kandidāta vārds, 

uzvārds
Balsu 
skaits

Iegūtā vieta 
sarakstā

1. Raivis Ūzuls 573 1
2. Dace Māliņa 392 2
3. Jānis Priževoits 392 3
5. Kaspars Dumpis 391 4
7. Armands Paegle 360 5
6. Oksana Grimaļuka-

Nazarova
358 6

18. Aigars Caunītis 354 7
10. Agris Lūsis 349 8
8. Donats Škapars 344 9
14. Edgars Siliņš 336 10
13. Jevgenijs Gavrilovs 335 11
9. Dace Pavlovska 334 12
11. Kristaps Zaķis 333 13
4. Anita Skosa 329 14
15. Jurijs Jefremovs 325 15
12. Ingrīda Puišele 322 16
17. Arvīds Berķis 321 17
16. Iveta Alksne-Butkus 304 18

PAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO BALSU SKAITS UN IEGŪTĀ VIETA NO IEVĒLĒTAJIEM SARAKSTIEM
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ĶEGUMA NOVADA DOMI VADĪS ILMĀRS ZEMNIEKS
14. jūnijā tika aizvadīta pirmā Ķeguma novada domes sēde 

pēc pašvaldību vēlēšanām. Sēdi vadīja vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs Eižens Kanskis. 

Deputāti tika aicināti izvirzīt priekšsēdētāja amata kandidātus. 
Tika izvirzīts viens kandidāts – Ilmārs Zemnieks. Ar 11 balsīm 
„par” (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Rita 
Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, 
Imants Smirnovs, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs 
Zemnieks) un 4 „pret” (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Viesturs 
Teicāns, Dace Māliņa) Ilmārs Zemnieks tika ievēlēts par Ķeguma 
novada domes priekšsēdētāju.

Pirmajā sēdē Ilmārs Zemnieks aicināja deputātus ievēlēt 
vietniekus. Par Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieku 
Birzgalē tika ievēlēts Pāvels Kotāns („Latvijas Zemnieku 
savienība”), ar 8 balsīm „par” (Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, 
Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Imants Smirnovs, 
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks) un 7 balsīm „pret” (Roberts 
Ozols, Raivis Ūzuls, Viesturs Teicāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, 
Vladimirs Samohins, Gundars Vērītis). Par otru priekšsēdētāja 
vietnieku deputātu vairākums atbalstīja Imantu Smirnovu („Jaunā 
konservatīvā partija”), „par” – 11 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, 
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Tadeušs Vaļevko, Gundars 
Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret” – 4 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, 
Viesturs Teicāns, Dace Māliņa).

Vienbalsīgi tika ievēlēti arī deputāti, kuri turpmākos četrus gadus 
darbosies Izglītības, kultūras un sporta, Finanšu, Tautsaimniecības 
un Sociālo un veselības jautājumu komitejās:

Finanšu komiteja:
Ilmārs Zemnieks (komitejas priekšsēdētājs), Imants Smirnovs 

(komitejas priekšsēdētāja vietnieks), Rita Reinsone, Pāvels Kotāns, 
Tadeušs Vaļevko, Ojārs Meiris, Vladimirs Samohins, Dace Māliņa, 
Raivis Ūzuls, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Roberts Ozols, 
Viesturs Teicāns, Kristaps Reķis.

Tautsaimniecības komiteja:
Pāvels Kotāns (komitejas priekšsēdētājs), Imants Smirnovs 

(komitejas priekšsēdētāja vietnieks), Tadeušs Vaļevko, Ojārs 
Meiris, Vladimirs Samohins, Raivis Ūzuls, Viesturs Teicāns.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja:
Kristaps Rūde (komitejas priekšsēdētājs), Pāvels Kotāns 

(komitejas priekšsēdētāja vietnieks), Vladimirs Samohins, Dace 
Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Roberts Ozols.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja:
Rita Reinsone (komitejas priekšsēdētāja), Kristaps Reķis 

(komitejas priekšsēdētājas vietnieks), Ojārs Meiris, Dace Māliņa, 
Gundars Vērītis, Imants Smirnovs, Roberts Ozols.

Kintija Sparāne, Sabiedrisko attiecību speciāliste

ILMĀRS ZEMNIEKS
Jau vairākus gadus esat Ķeguma novada domes deputāts, 

bet šajā sasaukumā esat ievēlēts par priekšsēdētāju. Kā Jūs 
jūtaties jaunajā amatā?

Jaunais amats ir pārsteigums man pašam, bet sāku iejusties. 
Jāatzīst, ka pie priekšsēdētāja amata ir jāpierod. Katrs jauns 
darbs ir citi pienākumi un jauna nezināma pasaule, kas jāapgūst. 
Tomēr cilvēki jau ir zināmi – kolēģi, ar kuriem vairākus gadus 
esam strādājuši kopā un ar viņu atbalstu turpināsim strādāt, veidot 
novadu skaistāku, labiekārtotāku un pieejamāku. 

Pirmkārt, vēlos pateikties visiem iedzīvotājiem, kuri aktīvi 
piedalījās pašvaldības vēlēšanās un izteica savu viedokli, un, 
otrkārt, vēlos atvainoties iedzīvotājiem, kuriem tagad ir par vienu 
veterinārārstu mazāk.

Kāds ir Jūsu redzējums par novada attīstību?
Vēlos uzsvērt, ka viss, kas ticis iesākts pēdējos četros gados 

netiks mainīts vai apturēts. Turpināsim realizēt projektus. 
Šajā sasaukumā ir ievēlēta jauna, spēcīga komanda, kurai ir 
citādāks skatījums uz novadu, kas ļaus attīstīties pilnīgi jaunā 

virzienā. Turpināsim strādāt, veidosim aktīvāku komunikāciju ar 
iedzīvotājiem, lai svarīgos lēmumos uzzinātu sabiedrības viedokli. 

Ķeguma novada domes deputātu kopbilde pie Ķeguma novada 
domes ēkas kāpnēm. Pirmajā rindā no kreisās: domes priekšsēdētāja 
vietnieks Pāvels Kotāns, domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks un domes 
priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs, otrajā rindā: Rita Reinsone, 
Dace Māliņa un Tadeušs Vaļevko, trešajā rindā: Raivis Ūzuls, Roberts 
Ozols un Vladimirs Samohins, ceturtajā rindā: Viesturs Teicāns, Kristaps 
Reķis un Kristaps Rūde, piektajā rindā: Ojārs Meiris, Valentīns Pastars un 
Gundars Vērītis.



2017. gada 7. jūlijs

7

PĀVELS KOTĀNS

Jau vairākkārt pašvaldību vēlēšanās Ķeguma novada 
iedzīvotāji Jums pauž uzticību. Arī domes priekšsēdētāja 
vietnieks esat jau vairākus gadus. Tomēr šajā sasaukumā 
situācija ir citādāka, kā vērtējat darbības iespējas un novada 
attīstību turpmāk?

 Katrs sasaukums savā veidā sāk darbu no nulles punkta. Ir 
arī gadījumi, kad pie varas esošie ar savu darbu ir attaisnojuši 
vēlētāju uzticību un turpina strādāt iedzīvotāju labā. Arī Ķeguma 
novada pašvaldības vadībā ir notikušas pārmaiņas. Domāju, ka tas 
ir pozitīvs pavērsiens, būs jauns redzējums uz notiekošo novadā. 
Nevar teikt, ka viss iepriekšējais bija slikti. Ir izdarīts daudz labu 
lietu un iestrādes ir jāturpina. Uzskatu, ka Ķeguma novada attīstība 
turpināsies vēl straujāk. 

Ko plānojat paveikt novada izaugsmē?
Ir jāatrisina sasāpējušais apkures jautājums Ķeguma pilsētā, 

jārisina bērnudārza piebūves celtniecība un jāceļ brīvdabas 
estrāde. Jau šodien ir nodoti ekspluatācijā pacēlāji iedzīvotājiem 
ar kustību traucējumiem Ķeguma un Birzgales ambulancēs un 
Ķeguma bibliotēkā. Drīz beigsies Birzgales muzeja un estrādes 
rekonstrukcija. Tiek sakārtota sociālā aprūpes centra ūdens 
saimniecība Rembatē. Ir piešķirts līdzfi nansējums ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu pieslēgumiem Ķegumā. 

Vai varat paskaidrot sīkāk, kāpēc esat priekšsēdētāja 
vietnieks tieši ar Birzgali saistītajos jautājumos?

Atbildot uz jautājumu, kāpēc savu darbību esmu saistījis vairāk 
ar Birzgali, varu teikt, ka es mīlu Birzgali un birzgalieši mīl mani. 
Tāpēc, kamēr būšu viņiem vajadzīgs, darbošos viņu un novada 
labā. 

IMANTS SMIRNOVS

Pašvaldību vēlēšanās startējāt pirmo reizi no „Jaunās 
konservatīvās partijas” un ar pārliecinošu vairākumu esat 
ievēlēts par priekšsēdētāja vietnieku. Kādu redzat Ķeguma 
novada attīstību? Vai būs redzamas pārmaiņas?

Patiesībā es arī pirmo reizi piedalos kādā politiskā aktivitātē, 
jo līdz šim nopietni nodarbojos ar uzņēmējdarbību. Partijā iestājos 
tikai šogad. Un, protams, esmu pateicīgs vēlētājiem un ievēlētajiem 
deputātiem par tik lielu atbalstu man un ievēlēšanu domē, un 
vēl tik augstā amatā. Par pārmaiņām runājām priekšvēlēšanu 
periodā, solījām realizēt būtiskas izmaiņas. Un, protams, tās būs. 
Vēlos kopā ar deputātiem, novada darbiniekiem un iedzīvotājiem 
izveidot novadu kā dzīvei, uzņēmējdarbībai un apskatei pievilcīgu, 
labklājības pārbagātu dzīves, darba un atpūtas vietu pašā Latvijas 
viducī. 

Vai varat nedaudz iepazīstināt „Ķeguma Novada Ziņu” 
lasītājus ar sevi – savu iepriekšējo dzīves gājumu?

Pēc izglītības esmu jurists. Ar to esmu nodarbojies vairāk kā 
30 gadus! Paralēli esmu nodarbojies ar uzņēmējdarbību – viesnīcu, 
ēdināšanas un medicīnas sfērās. Tas ļāva iegūt lielu pieredzi 
būvniecībā, lietvedībā, kadru darborganizācijā, uzņēmumu 
sadarbības jomā un spējā iesaistīties nevalstisko organizāciju 
sadarbībā, un problēmjautājumu risināšanas lobēšanā valsts 
institūciju līmenī. 

Kādas ir svarīgākās ieceres, ko vēlaties paveikt Ķeguma 
novadā?

Ieceru ir daudz, taču apzinos, ka visu nevar paveikt. Jānosaka 
prioritārie jautājumi un tie jārealizē. Īsi – apkures jautājumi (un 
ne tikai Ķegumā!), ceļi, skolas un bērnudārzi, sociālie jautājumi. 
Neaizmirsīsim arī par kultūru. Un protams – jautājums par 
iedzīvotāju skaita saglabāšanu un palielināšanu.

Jūsu novēlējums novadniekiem...
Šajos vasaras mēnešos – siltumu un mīlestību. Nākotnē – būt 

novada un Latvijas patriotiem, par tādiem audzināt bērnus un 
mazbērnus, kopt savu sētu, palīdzēt kaimiņam, kopā ar bērniem 
lasīt grāmatas, neaizmirst, ka esam kristieši!

Ar Ķeguma novada domes priekšsēdētāju un 
vietniekiem sarunājās Kintija Sparāne, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kādi ir primārie jautājumi, kurus risināsiet kā domes 
priekšsēdētājs?

Vēl gan rit tikai otrā darbu nedēļa kā domes priekšsēdētājam 
(intervija notika 26.06.2017.), tāpēc pietiekoši daudz ir jāapzina 
un jāizanalizē, bet noteikti, ka varu uzsvērt trīs primāros darbus, 
ko vēlamies paveikt.

Galvenais, kas šogad ir jāpaspēj, ir piebūves būvniecība VPII 
„Gaismiņa”. Ļoti svarīgs jautājums ir arī siltuma tarifi , tāpēc jāveic 
pārrunas ar VAS „Latvenergo”. Un vēl viens būtisks darbs, kas 
jāpaspēj paveikt, ir ceļa „Lielvārde – Misiņi” remonts. Šis ceļš 
ved uz aviācijas bāzi „Lielvārde” un ir stratēģiski būtisks ne tikai 
Ķeguma novadam, bet arī valstij.

Kad šie salīdzinoši lielie jautājumi, kas steidzamības kārtā 
ir jākārto, tiks atrisināti, sāksim pievērsties arī citiem, jauniem 
jautājumiem.

Jūsu vēlējums Ķeguma novada iedzīvotājiem...
Lai jums ir skaista vasara! Ticiet sava gara spēkam, krājiet 

enerģiju rudenim un garajai ziemai. Dzīvosim un strādāsim kopā, 
lai mūsu novads kļūtu labāks! 

Jūsu novēlējums Ķeguma novadam...
Mans novēlējums Ķeguma novada ļaudīm ir sekojošs – būsim 

saticīgāki, draudzīgāki un atvērtāki, nekašķēsimies, noliksim 
pie malas savas personiskās ambīcijas un darbosimies visi kopā 
kopējas lietas labā. Viss ir atkarīgs no mums pašiem, viss ir mūsu 
rokās. Būsim aktīvi. Es ticu Ķeguma novada izaugsmei.
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Pacēlāji Ķeguma novada pašvaldības publiskajās ēkās

Ķeguma novada dome mērķtiecīgi strādā, lai izpildītu 
Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam rīcību plānā ietvertos 
investīciju projektus, to skaitā „Pacēlājs un kondicionieri Birzgales 
ambulancei” un „Lifta izbūve Ķeguma novada bibliotēkā,” tādēļ 
dome pieņēma lēmumu piedalīties PPPB „Zied zeme” izsludinātajā 
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015–2020 otrajā 
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota 
un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un 
profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” 
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”, izstrādājot projekta iesniegumu „Ķeguma novada 
publisko ēku pieejamības uzlabošana”, kā arī par pašvaldības 
līdzekļiem realizēt investīciju projektu „Pacēlāja izbūve Ķeguma 
ambulancē”.

Šo investīciju projektu ietvaros ir izbūvēti lifti/pacēlāji 
pie Birzgales un Ķeguma ambulances ēkām un automātiskās 
ārdurvis un lifts/pacēlājs Ķeguma novada bibliotēkā, kas dos 
iespēju cilvēkiem ar invaliditāti, kustību traucējumiem, jaunajām 
ģimenēm/māmiņām ar bērniem ratiņos, vecāka gadagājuma 
cilvēkiem apmeklēt ārstu klātienē, piedalīties Ķeguma novada 
bibliotēkas rīkotajos pasākumos.

Ķeguma novada dome aicina iedzīvotājus uz liftu/pacēlāju 
atklāšanas pasākumiem:

Birzgales ambulancē: 2017.gada 14.jūlijā plkst. 12.30;
Ķeguma ambulancē: 2017.gada 14.jūlijā plkst. 14.00;
Ķeguma novada bibliotēkā: 2017.gada 14.jūlijā plkst. 14.30. 
Būvniecības darbi Birzgales ambulancē un Ķeguma novada 

bibliotēkā tika veikti  ELFLA projekta „Ķeguma novada publisko ēku 
pieejamības uzlabošana” ID Nr.16-04-AL02-A019.2202-000015 
ietvaros (apstiprināts ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
reģionālās pārvaldes 22.02.2017. lēmumu Nr.04.6-11/17/63-e), 
kopējās izmaksas EUR 55530,52, t.sk. ELFLA fi nansējums EUR 
9000, realizācijas termiņš: 01.10.2017.

Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore

2009.gadā Rembates ciema daudzdzīvokļu māju teritorijā 
izveidotais bērnu rotaļu laukums bija morāli un fi ziski nolietojies, 
kļuvis izmantošanai nedrošs, tādēļ šajā pavasarī tika demontēti visi 
bīstamie rotaļu laukuma elementi.

Lai Rembates ciema dažādu vecumposmu iedzīvotājiem būtu 
iespējas aktīva dzīvesveida uzturēšanai, nekustamā īpašuma 
„Ķesteri” teritorijā ir izveidots jauns aktīvās atpūtas laukums, kurš 
pieejams visiem ciema iedzīvotājiem. 

Laukumam paredzēts plašs lietotāju loks – tajā aktīvi varēs 
darboties bērni, kuru lietošanai laukumā ir izvietotas šūpoles 
gan pašiem mazākajiem, vecumā līdz 3 gadiem, gan lielākiem 
bērniem vecumā līdz 12 gadiem, tāpat 2 līdz 7 gadus vecu bērnu 
rotaļām ir uzstādīta smilšukaste, 3 līdz 12 gadus veciem bērniem 
paredzēts rotaļu laukums ar 3 platformām, slidkalniņu, zviedru 
sienu, alpīnisma sienām, līšanas tuneli u.c., kā arī vingrošanas 
komplekss ar līdzsvara baļķi, basketbola grozu, virvju tīklu, 
rāpšanās virvi u.c. Pusaudži, pieaugušie un seniori varēs izmantot 
kompleksos trenažierus dažādu muskuļu grupu trenēšanai, kā arī 
sirds – asinsvadu sistēmas nostiprināšanai: trenažieri, kas paredzēts 
gurnu, roku un kāju muskuļu trenēšanai, asinsrites, stājas un ķermeņa 
fi gūras uzlabošanai, trenažieri, kas paredzēts kāju, gurnu, sēžas, 
roku un muguras muskuļu un sirds – asinsvadu sistēmas trenēšanai, 
trenažieri, kas trenē un attīsta plecu joslas, sēžas, krūšu, kāju, gurnu 
un muguras muskuļus, uzlabo fi gūru. Lai nodrošinātu maksimālu 
komfortu visiem aktīvās atpūtas laukuma apmeklētājiem, ir uzstādīti 
divi soliņi un atkritumu tvertnes.

Ķeguma novada dome aicina iedzīvotājus uz aktīvās atpūtas 
laukuma atklāšanas pasākumu 2017.gada 11.jūlijā plkst. 18.00.

Aktīvās atpūtas laukuma izveide tika veikta ELFLA projekta 
„Aktīvās atpūtas laukuma izveide Ķeguma novada Rembates ciemā” 
ID Nr.16-04-AL02-A019.2202-000002 ietvaros (apstiprināts ar 
Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes 24.10.2016. 
lēmumu Nr.04.6-11/16/1971), kopējās izmaksas EUR 13804,76, t.sk. 
ELFLA fi nansējums EUR 9000, realizācijas termiņš: 30.06.2017.

Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore

Aktīvās atpūtas laukums 
Rembatē

DOKUMENTU IESNIEGŠANA
Darba dienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Skolas ielā 10, Ķegumā

22005595
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Krāsaini un radoši svētki 
bērniem

Ķeguma bēbis

27.maijā, sapucējušies svētku drānās, Ķeguma tautas namā 
pulcējās 2016.gadā dzimušie bērni un viņu vecāki.

Jaundzimušo sveikšanas pasākumā biedrības Starptautiskais 
Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums” biedres sveica 22 
jaundzimušos, kuri dzimuši aizvadītajā gadā un viņu dzīvesvieta 
deklarēta Ķegumā.

2016.gadā dzimušas 11 meitenes un 11 zēni. Ķegumā bērniem 
doti vārdi – Krists, Dārta, Enija, Kārlis, Tija, Maija, Kārlis, 
Amēlija, Jūlija, Adelīna, Ralfs, Emīls, Evelīna, Gusts, Rodrigo, 
Tīna, Mārtiņš, Daniels, Dārta, Valters, Ričards, Keita un Everts.

Soroptimistes mazajiem novadniekiem dāvināja T-krekliņus 
„Ķeguma bēbis”, rupjmaizes kukulīti un tautisku sedziņu.

Ar teatrālu sveicienu uzstājās Ēriks Balodis ar savām RIKKO 
lellēm, kuras ar patiesu jautrību uzņēma mazie ķegumieši!

Paldies sadarbības partneriem – Ķeguma novada domei, z/s 
„Zarumi”, maiznīcai „Fazer”, SIA „Blek” un SIA „Salonam R.”

Biedrības Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums” 
biedres visiem jaundzimušiem vēl – enerģiju, veselību, gudrību un 
godam nest Ķeguma vārdu Latvijā un pasaulē!

Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums”

Īstenojot Ķeguma novada NVO atbalsta fonda piešķirtos 
līdzekļus, Tomes sieviešu klubs „Ābele” realizējis projekta 
„Krāsaini un radoši svētki bērniem” pirmo pasākumu. Svētki 
notika Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā 2017.gada 
3.jūnijā. Par biedrībai piešķirtiem līdzekļiem Tomes bērniem tika 
noorganizētas, krāsainas, radošas un gardas aktivitātes. Līdztekus 
iluzionistu šovam „ABRAKADABRA” bērni kopā ar vecākiem 
un „Ābeles” biedrēm gatavoja maģiskās kartiņas, no krāsainam 
smiltīm veidoja glezniņas un radīja krāsu virpuļbildes, mēģināja 
salikt no dažādām ģeometriskām detaļām sarežģīto kvadrātu, 
kas izdevās tikai dažiem, un uzcelt augstāko torni no līstiņu 
konstruktora. Bērni guva prieku radošajās darbnīcās un enerģiju 
no krāsainā un sulīgā cienasta. Projektā piedalījās aptuveni 52 
dalībnieki. Projekts sasniedza izvirzīto mērķi – deva pozitīvas 
emocijas gan mazajiem, gan lielajiem dalībniekiem, iedrošināja 
bērnus un vecākus darboties radošajās darbnīcās, veicināja 
ģimeņu kopā būšanu. Paldies novada domei par atbalstu projekta 
fi nansēšanā.

Biedrība Tomes sieviešu klubs „Ābele”

„Ceļā uz darbu”
15.jūnijā Birzgales tautas namā pulcējās Ķeguma novada 

iedzīvotāji, kuri saņem palīdzību no „Eiropas atbalsta fonda 
vistrūcīgākajām personām” uz neformāli izglītojošām nodarbībām 
„Ceļā uz darbu”. Nodarbībās tika apskatītas tēmas: 

• Darba meklēšanas ceļi;
• Kā uzrakstīt CV – praktiskais darbs;
• Profesionālās karjeras plānošana – praktiskais darbs;
• Darba intervija;
• Motivācijas vēstules rakstīšana. 
Nodarbības vadīja NVA Ogres fi liāles karjeras konsultante 

Evija Lazdiņa. Nodarbību noslēgumā pārrunājām apgūto, biežāk 
sastopamās problēmas darba meklējumos un to risinājumus. 
Nodarbības  apmeklēja 10 novada iedzīvotāji.  

Partnerorganizācija paku izdalē biedrība „JADARA”

2017. gada Madonas 
Čempionāts spiešanā guļus 

Sīvā cīņā izcīnījām pirmo vietu, aiz sevis atstājot Madonas un 
Bauskas komandas. Īpaši gribu izcelt komandā nesen ienākušo 
jaunieti no Suntažiem – Pēteri Līci, kurš pēdējos divos posmos 
komandai ir atnesis divas ļoti svarīgas uzvaras. Paldies līdzjutējiem 
un Ķeguma novada domei par atbalstu. Mūsu sasniegumi:
Sievietes:
līdz 52kg
3.vieta – Olita Basena (9 reizes);
līdz 57kg
1.vieta – Annija Roga 
(30 reizes);
līdz 72kg
1.vieta – Agnese Roga 
(34 reizes);
5.vieta – Ilze Katrīne Gailīte 
(14 reizes);
Jaunieši:
līdz 59kg
1.vieta – Pēteris Līcis (8 reizes);
Juniori:
līdz 66kg
2.vieta – Armands Riža 
(29 reizes);
Seniori 1:
līdz 74kg
2.vieta– Pēteris Līcis (21 reizi);
līdz 105kg
1.vieta – Alvils Nelsons 
(26 reizes);

virs 120kg
1.vieta – Dzintars Roga 
(17 reizes);
Seniori 2:
līdz 74kg
1.vieta – Ilmārs Laksa 
(6 reizes);
līdz 93kg
1.vieta – Uldis Veliks 
(40 reizes);
līdz 120kg
1.vieta – Aivars Gailītis 
(12 reizes);
Seniori 3:
līdz 120kg
1.vieta – Jānis Babris 
(13 reizes);
2.vieta – Voldemārs Madalāns 
(5 reizes);
Vīri:
līdz 74kg
2.vieta – Sergejs Cviguns 
(31 reizi).

A. Gailītis
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LĪDZJŪTĪBA SĒRU VĒSTIS

SLUDINĀJUMI

Jūlijā mēnesī tiks atsākta melleņu un gaileņu iepirkšana 
pie mājas „Rutki” Tomes pagastā. Sīkākai informācijai var 

zvanīt pa tālruni – 28658293 (Aloida).

„Angļu Valoda Lieliem un Maziem” meklē angļu valodas 
skolotāju darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem Ķegumā! 
Ja vēlies mums pievienoties, sūti savu CV un motivācijas 
vēstuli uz epastu – mazieangli@gmail.com. Telefons sīkākai 
informācijai – 26527300.

Mūža vakars krēslas spārniem 
Tumsu auž un zvaigznes dedz. 
Un pār gadiem aizgājušiem 
Lielais miers nu sagšu sedz.
/Z. Purvs/
Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Evalds Zerniņš (1949)
Mairis Vorslovs (1969)
Pēteris Krūka (1944)
Antoņina Skrīvele (1937)
Modris Kļava (1954)
Anastasija Jegorova (1931)      

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mūžībā 
aizgājušo

Anna Vanaga (1929)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā Zemes māte 
Pārklāj savu seģenīti.

Izsakām dziļu līdzjūtību Antoņinas 
Skrīveles mīļajiem, viņu mūžībā pavadot.

Ķeguma novada pensionāru biedrība

Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.
/N. Dzirkale/

 Izsakām līdzjūtību Zojai Zerniņai 
aizsaulē aizvadot vīru Evaldu.

 SIA „Ķeguma Stars” kolektīvs

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Turp, kur tu aiziesit, apstāsies laiks,
Norims sāpe, rūpes un bēdas.
/B. Martuževa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
piederīgajiem, Modri Kļavu 

mūžības ceļos pavadot.

Ķeguma novada pašvaldības kolektīvs

2017.gada LUTERĀŅU KAPUSVĒTKU 
DIEVKALPOJUMI BIRZGALES PAGASTA KAPSĒTĀS

Sestdien, 5.augustā
Plkst. 10.00 ZIZĀNU
 11.00  MEŽA
 12.00  JEDES
 14.30 KALNAMUIŽAS
 15.30  LĀČU

Lūdzam piederīgos sakopt kapus.
Birzgales ev. lut. draudzes valde un pagasta pārvalde

19. jūlijā pie Ķeguma dienas centra (Liepu alejā 1b)  
viesosies „Veselības centrs 4” ar mobilo mamogrāfu. 

Aicinām Jūs veikt mamogrāfi jas (krūšu dziedzeru 
rentgenologisko) izmeklējumu.

Ar uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta 
mamogrāfi jas izmeklējumus valsts apmaksātās vēža 
savlaicīgas atklāšanas programmas ietvaros (krūts vēža 
PROFILAKTISKĀ pārbaude) – BEZMAKSAS.
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV 
LĪGUMATTIECĪBAS ar Nacionālo veselības dienestu – 
PAR MAKSU.

Pieraksts pa tālruni – 20233728, vai sūtiet pieteikumu 
uz e-pastu: mobila.mamografi ja@vc4.lv

Liels paldies rembatiešiem, kuri piedalījās lapenītes 
atjaunošanā! Paldies darba organizatoram Raimondam 
Kļaviņam un viņa palīgiem – Andrim Gailītim, Raitim 
Klēģerim, Tomasam Gailītim, Romānam Loss, Arvim 
Saknem, Armandam Ziemelim, Ričardam Naudiņam. Par 
fi nansiālu atbalstu paldies Arturam Mālniekam, savukārt par 
betonmaisītāju – Jānim Prūsim. Paldies arī pagasta pārvaldei 
un Jurim Pūpolam.

Liene Lazdiņa, Rembates pasākumu organizatore un 
Ivars Dārznieks

25.jūlijā Ķeguma dienas centrā (Liepu alejā 1b) viesosies 
„Veselības centrs 4”.

Dermatoloģijas klīnikas ārste Kristīne Poiša konsultēs 
un pieņems pacientus no plkst. 10.00 – 17.00:
- ādas veidojumu diagnostika (10 eiro);
- dermatologa konsultācija  (30 eiro).

Pierakstīties var zvanot pa tālruni – 20233728.

Ķeguma novada pensionāru biedrības
pasākumu plāns:

15.jūlijs – Puķu draugu saiets Raunā;
28.jūlijs – Lindes parkam 250 gadu jubileja;
5.augusts – Antmaņa Briedīša atceres pasākums (Vallē).
Plašāka informācija, zvanot pa tālruni – 26708424.

KAPUSVĒTKI 
Katoļu draudžu kapusvētki Birzgalē paredzēti 9.jūlijā 

plkst. 13.30, Tomē – 6.augustā plkst. 14.00, 
Ķegumā – 19.augustā plkst.13.00.

Svētdien, 6.augustā
Plkst. 10.00 ZARU
 11.00 SAULESKALNA
 12.30 MĀCĪTĀJU
 13.00 BIRZGALES
 15.30 BALTUPES 
 17.00 AVENU

dot.

a

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
piederīgajiem, Modri Kļavu 

mūžības ceļos pavadot.

Ķeguma novada pašvaldības kolektīvs
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LĪDZ LATVIJAS VALSTS SIMTGADEI AICINA SASKAITĪT LATVIJAS DIŽKOKUS

„JAUNIEŠU GARANTIJA”

Latvijā jau šobrīd ir saskaitīti vairāk 
nekā 8000 dižkoki, taču speciālisti lēš, ka 
tā ir vien ceturtā daļa no visiem Latvijas 
dižkokiem. Tādēļ, gatavojoties Latvijas 
valsts simtgadei, Kultūras ministrijas 
Latvijas valsts simtgades birojs un Dabas 
aizsardzības pārvalde uzsāk iniciatīvu 
„LV100 Dižošanās”. Tās ietvaros ikvienu 
aicina doties dabā un atrast vēl neapzinātos 
dižkokus, kā arī ar īpaša testa palīdzību 
noskaidrot savai personībai visatbilstošāko 
dižkoku. 

Noderīga informācija, kā meklēt un kartēt 
dižkokus, pieejama tīmekļa vietnē dizosanas.
lv100.lv. Tur arī izveidota lietotājam ērta 
karte, kur apskatīt jau esošos dižkokus un 
pievienot jaunus. Digitālajā kartē ievietotos 
datus par atrastajiem kokiem pēcāk pārbaudīs 
un norādītos kokus dabā apsekos Dabas 
aizsardzības pārvaldes speciālisti. Ja koks 
atbildīs noteiktajiem standartiem, to reģistrēs 
ofi ciālajā dižkoku reģistrā un pie tā izvietos 
atpazīstamības zīmi.

Iniciatīva „LV100 Dižošanās” turpina 
Latvijas valsts simtgades aizsākto aicinājumu, 
dāvināt savu laiku labiem darbiem pašiem sev 
un Latvijai, lai kopīgi paveiktu nozīmīgas 
lietas.

„Latvijas valsts simtgades programmas 
veidošanā piedalījušies vairāk nekā 10 
tūkstoši cilvēku. Prieks, ka labprāt iesaistās 
ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī 

tautieši ārvalstīs, kas gatavi dāvināt savu 
laiku simtgades iniciatīvām. Piemēram, 
pirms gada radījām iniciatīvu „Simtgades 
burtnieks”, kuras ietvaros 224 diennaktīs 
jeb 5376 stundās jau pārrakstīti vairāk nekā 
40 000 folkloras krātuves manuskripti. Daudzi 
iedzīvotāji vasarā atvaļinājumus izbauda 
Latvijā, tādēļ šogad aicinām ikvienu vērīgi 
ielūkoties mūsu dabas vērtībās, meklējot un 
kartējot dižkokus,” iesaistīties simtgades 
aktivitātēs mudina kultūras ministre Dace 
Melbārde.

Dižkoki ir savu sugu vecākie un lielākie 
eksemplāri. Daudzos gadījumos tie ir nozīmīgi 
un izcili ainavas elementi – dabas krāšņuma 
un varenības apliecinājumi. Tiem ir arī liela 
nozīme dabas daudzveidības uzturēšanā 
– mājvieta daudzām dzīvo organismu 
sugām, tostarp retām un apdraudētām. Bieži 
dižkokiem ir arī kultūrvēsturiska nozīme 
– ar tiem saistās vēstures notikumi, tie ir 
vēstures liecinieki cauri gadu simtiem. Tie 
stāsta Latvijas un Latvijas cilvēku stāstu, 
līdzīgi kā valsts simtgades svinību atklāšanā 
šā gada 4.maijā ap Latvijas robežu iestādītie 
simts ozoli stāstīs par šo koku stādītājiem un 
Latviju, kāda tā ir šobrīd.

Līdz šim Latvijā visvairāk atrastie dižkoki 
ir ozoli, priedes un liepas. Mazāk apzinātas ir 
egles, priedes un bērzi. Mežos dižkoki ir retāk 
sastopami, vairāk tie meklējami klajās vietās, 
senlejās un upju ielejās, parkos, alejās, senās 
māju vietās, parkos un kāpās gar jūru.

27.jūnijā, iniciatīvas „LV100 Dižošanās” 
organizatori, dižkoku meklēšanas entuziasti 

un radošās personības tikās Ēbelmuižas 
parkā Rīgā, kur vienuviet aug četri dižkoki – 
liepa un trīs ozoli, tostarp Pārdaugavas 
dižākais ozols. Pie viena no dižozoliem 
dabas aizsardzības speciālisti demonstrēja, 
kā pareizi nomērīt koka apkārtmēru un ar ko 
aizvietot mērlenti, ja tāda nav paņemta līdzi, 
taču ceļā satikts krāšņs un varens koks.

Iniciatīvas organizatori norādīja, ka 
koka stumbrs jāapmēra 1,30 m augstumā, 
orientējoši tas ir cilvēka krūšu augstumā. 
Mērīšanai noderēs jebkurš priekšmets, kuru 
pēc tam mājās var nomērīt un sarēķināt kopējo 
apkārtmēru, piemēram, kurpju šņores, naudas 
zīme, plaukstas sprīdis. Kokam jānofi ksē 
koordinātes, bet, ja to nav iespējams izdarīt, 
jāuzskicē shēma, lai vēlāk koku var iezīmēt 
kartē.  Atrodot lielu koku, vispirms jāmēģina 
noteikt tā suga, ko visvieglāk ir noteikt pēc tā 
lapām, mizas, zariem un pumpuriem. Atrastais 
koks jānofotografē no attāluma, lai redzams, 
kā tas izskatās ainavā, kā arī tuvumā, lai 
varētu novērtēt stumbra stāvokli.

Iniciatīvu „LV100 Dižošanās” organizē 
Kultūras ministrija un Dabas aizsardzības 
pārvalde, atbalsta Latvijas Televīzija, 
Latvijas Radio, portāls LSM.lv. Iniciatīvu 
atbalsta Picturehappy.lv un Uzvelckreklu.lv, 
kas piedāvās interesentiem iespēju apdrukāt 
personalizētu dižkoku meklēšanas akcijas 
T-kreklu.

Linda Pastare,
Latvijas valsts simtgades biroja 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākusies pēdējā uzņemšana bezmaksas 
mācībām Jauniešu garantijā. Pieteikt savu 
dalību programmā var līdz 31.augustam.
Pēdējo reizi 27 profesionālās izglītības 
iestādēs visā Latvijā var pieteikties 
bezmaksas mācībām Jauniešu garantijas 
izglītības programmās. Jaunieši vecumā 
no 17 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā un 
nemācās, bez maksas var iegūt kādu no 34 
darba tirgū pieprasītām profesijām viena 
gada laikā, mācību laikā saņemot dažāda 
veida atbalstu.
75% absolventu atraduši darbu
„Jauniešu garantijas programma noslēdzas 
2018. gadā, tāpēc šī ir pēdējā iespēja 
jauniešiem tik īsā laikā iegūt Latvijas 
tautsaimniecībā noderīgas profesijas, kuras 
izvēlētas sadarbībā ar darba devējiem, 
tātad gaidītas mūsu uzņēmumos. Līdz šim 
Jauniešu garantijas diplomus ir ieguvuši 
jau vairāk nekā 4000 absolventu. 2014. un 
2015. gadā programmā uzņemto jauniešu 
aptauja liecina, ka 75% no viņiem pusgadu 
pēc mācību pabeigšanas ir veiksmīgi 
atraduši savu vietu darba tirgū, turklāt 

gandrīz puse no absolventiem strādā tieši 
Jauniešu garantijas mācību laikā apgūtajā 
profesijā,” uzsver Valsts izglītības attīstības 
aģentūras direktore Dita Traidās.
Nestrādājošiem jauniešiem no 17 līdz 29 
gadiem
Lai apgūtu profesiju Jauniešu garantijas 
profesionālās izglītības programmās, 
jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 
gadiem ar pamatskolas, vidusskolas vai 
vidējo profesionālo izglītību.
Jaunietis nevar strādāt algotu darbu, 
būt pašnodarbināts vai atrasties bērnu 
kopšanas atvaļinājumā. Jauniešu garantijas 
programmās nevar mācīties arī tie, kas studē 
pilna laika augstākās izglītības programmās 
vai atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, 
izņemot jauniešus, kuri studē nepilna laika 
studiju programmās augstskolās. Mācībām 
var pieteikties vakarskolu audzēkņi 
un ikviens, kurš iegūst vidējo izglītību 
tālmācībā.
Stipendija, bezmaksas kopmītne, prakse 
un citas priekšrocības
Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt 

dažāda veida atbalstu, tai skaitā stipendiju 
no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Audzēkņi 
saņem nepieciešamos mācību līdzekļus, 
bezmaksas dzīvošanu dienesta viesnīcā un 
karjeras atbalsta pasākumus. Mācības ietver 
15 nedēļu ilgu kvalifi kācijas praksi, kuras 
laikā programma apmaksā ceļa izdevumus 
un naktsmītni, ja tas pamatoti nepieciešams.
Dokumentus izvēlētajā profesionālās 
izglītības iestādē var iesniegt līdz augusta 
beigām. Ar visām Jauniešu garantijas 
profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas 
noteikumiem un priekšrocībām var 
iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.
lv/jauniesugarantija.
Projekta Jauniešu garantija aktivitāti 
„Sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošana Jauniešu garantijas 
ietvaros” fi nansē ar Eiropas Savienības 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un 
Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no 
Latvijas valsts budžeta.

Kristīne Keiča,
VIAA Komunikācijas un programmu publi-

citātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
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Par godu Jāzepa Osmaņa 85 gadu 
jubilejai 14.jūlijā plkst. 18.00 Tomes 
baznīcā notiks klasiskās mūzikas 
koncerts „SAULES STARS”. Koncertā 
piedalās Kalvis Kalniņš (baritons) un 
Ingūna Puriņa (koncertmeistare). Pasākumā 
dzirdēsiet Emīla Dārziņa, Alfrēda Kalniņa, 
Tālivalža Ķeniņa, Riharda Vāgnera un 
Džuzepes Verdi skaņdarbus. Lūdzam 
pieteikties iepriekš, zvanot pa tālruni – 
28442744.

15. jūlijā – Rembates sporta spēles, no 
plkst. 9.00 reģistrēšanās, sacensību sākums 
plkst. 10.00. Komandām iespēja sacenties 
volejbolā (2:2), strītbolā (3:3) un futbolā 
(6:6), kā arī dažādos individuālajos sporta 
veidos. Dalības maksa komandai – 10 EUR.

Plkst. 22.00 notiks zaļumballe, 
kurā spēlēs grupa „Sikspārņi”. Sīkāka 
informācija, zvanot pa tālruņiem – 
27884206 (Liene), 29434985 (Edgars).

Tomes sieviešu klubs „ĀBELE” 
19. jūlijā organizē ekskursiju uz Daugavas 
muzeju Doles salā un Salaspils Botānisko 
dārzu. Aicinām līdzi interesentus. 

Ekskursijas un transporta izmaksas – 
11 EUR, pensionāriem un skolēniem – 
8,50 EUR.

Pieteikties var līdz 17. jūlijam, zvanot 
pa tālruni – 27843230.

16. augustā Tomes tautas nams 
organizē ekskursiju uz Daugavpils un 
Aglonas novadu.

Plkst. 07.00 – izbraukšana no 
Bekuciema;

plkst. 10.00 – apskatīsim Daugavpils 
zoodārzu un baznīcu kalnu;

no plkst. 11.00 – 12.30 – dosimies 
ekskursijā kopā ar gidu uz Daugavpils 
cietoksni, Marka Rotko mākslas centru;

plkst. 13.00 – dosimies uz Naujenes 
pagasta novadpētniecības muzeju un 
Slutišķu vecticībnieku ciemu, kas paslēpies 
no ziņkārīgu svešinieku acīm Daugavas 
ielejas ielokā – mīklains un nezināms. Laiks 
te ir apstājies kā teju pirms 100 gadiem. 
„Daugavas loku” putnu balsis vilina 
burvīgajā dabas skaņu pasaulē, greznie 
logu rotājumi stāsta par izciliem sava amata 
meistariem. Šeit arī ieturēsim pusdienas 
vecticībnieku gaumē. Tad uzkāpsim 24m 
augstajā Vasargelišķu skatu tornī no kā 
aplūkosim Daugavas loku gleznainās 
ainavas.

Plkst. 15.30 – dosimies uz Aglonas 
novadu Kristus karaļa kalnu, kurā izvietotas 
skulptūras no Bībeles sižetiem. Tās ieskauj 
dekoratīvo stādu dārzs ar 650 augiem un 
120 augļu kokiem, dīķiem un tiltiņiem. 

Plkst. 18.00 – ceļš mājup. Ierašanās 
Ķegumā plānota līdz plkst. 20.50.

Minimālais grupas dalībnieku skaits ir 
30 personas. Cena – 30 EUR, pensionāriem 
un skolēniem – 26 EUR.

Cenā iekļauts:
• Brauciens komfortablā autobusā;
• Ekskursija Daugavpils zoodārzā 
(0,60 EUR);
• Ekskursija ar gidu Daugavpils 
cietoksnī un Marka Rotko mākslas 
centrā (8,50 EUR), (pensionāriem un 
skolēniem – 4 EUR);
• Naujenes novadpētniecības muzejs, 
Slutišķu sādža un gida pakalpojumi 
(3,50 EUR);
• Pusdienas (7 EUR) (pēc izvēles);
• Kristus Karaļa kalns (par ziedoju-
miem);
 Pieteikties līdz 10. augustam, 
zvanot pa tālruni – 27843230. 

Plkst. 11.00 – Dievkalpojums 
Birzgales kapelā. Pēc dievkalpojuma 
notiks  procesija no pagasta pārvaldes 
ēkas līdz  Vecā Stendera  piemineklim, 
svētku atklāšana un  piemiņas Svētbrīdis;

Plkst. 12.30 – Pie Stendera pieminekļa 
pūtēju orķestra „Birzgale” koncerts;

Plkst. 13.00 – 16.00 radošās un 
sportiskās aktivitātes „Rūķu” parkā:

• Lielās koka galda spēles;
• „Lielie ziepju burbuļi kopā ar 
Mārtiņa Burbuļiem” (bērni bez 
maksas varēs uzpildīt no mājām 
paņemtos tukšos ziepju burbuļu 
trauciņus); 
• Piepūšamās atrakcijas „Hellokitty”; 
• Radošās darbnīcas „Smilšu 
aplikācija” (Aplikācija ir vienkārša 
un ātri apgūstama, ļoti aizraujoša 

aktivitāte bērniem ar dažādu krāsu 
smiltīm, krāsojot īpašu dizainu 
aplikācijas;
• Sejiņu apgleznošana, fotografēšanās 
u.c.;
• Ziedu, dabas materiālu paklāju 
veidošana. Ikviens izdzīvotājs vai 
iestāde aicināti piedalīties ziedu 
paklāju veidošanā;
• „Uznes mani kalnā” – sievu nešanas 
sacensības;
• „Veiklākā dāma” – skrējiens 
augstpapēžu kurpēs, papēža augstums 
ne mazāks par 5cm (nedrīkst būt 
pilnais papēdis);
• „Birzgales spēkavīrs” maisa 
celšanas sacīkstes;
• „Sumo cīņas” (sacīkstes notiks 
speciālos Sumo tērpos. Noteiksim 

spēcīgāko vīrieti Birzgalē);
No plkst. 13.00 – 17.00 – Muzejā 

„Rūķi” apskatāma Valda Brūvera gleznu 
izstāde;

Plkst. 15.00 – „Laiks pusdienām”, 
kopā baudīsim zupu par ko rūpēsies 
zemessargi;

No plkst. 16.30 – 18.00 – „Zirga 
mugurā aidā” (vizināšanās ar zirgiem);

Plkst. 19.00 – Svētku gājiens no tautas 
nama uz „Rūķu” parku;

Plkst. 19.20 – Svētku koncerts „Senās 
rudzu vārpas stāsts”;

Plkst. 22.00 – Zaļumballe kopā ar 
grupa „Prozit”;

Plkst. 23.00 – Pirmizrāde fi lmai „Ar 
sirdi un dvēseli Birzgalē”;

Plkst. 23.20 – Svētku salūts.
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