
Novadam 
nepieciešamas 
pozitīvas 
emocijas un 
labas domas

Biedrība „Starptautis-
kais Soroptimistu klubs 
„Ogre-Ķegums”” sadarbībā 
ar SIA „MAD AISS”, Aiga-
ru Caunīti, 11.augusta pus-
naktī Simtgades zaļumballes 
kulminācijā dāvāja Ķeguma 
novadam dāvanu – vides ob-
jektu, uzrakstu „ĶEGUMS”, 
Ķeguma pilsētas parkā.

Ideja par šāda vides ob-
jekta nepieciešamību Ķegu-
ma novadā mūsu visu galvās 
kūsāja jau sen, taču ietvert to 
vīzijā palīdzēja Ķeguma nova-
da iedzīvotāja Diāna Kārkliņa. 
Tieši Diāna bija idejas autore 
atslēgu režģim, kuru rotā Ķe-
guma novada simbols – Saule. 
Atslēgu režģis paredzēts jaun-
laulātajiem savu laulību atslēgu 
novietošanai. Kad režģis būs 
pilns, atslēgas netiks demontē-
tas. Saule kopā ar režģi (rāmi) 
tikts pārvietota uz citu Ķeguma 
novadam nozīmīgu vietu, kur 
turpinās priecēt novada viesus, 
taču tās vietā tiks novietota 
jauna. Šāds risinājums ļauj at-

risināt problēmu, ka no tiltiem 
jaunlaulāto atslēgas ar laiku 
tiek demontētas tilta konstruk-
cijas drošības dēļ. Uzraksta 
praktiskais un mākslinieciskais 
izpildījums ir mūsu novada me-
tāla apstrādes meistara Aigara 
Caunīša meistardarbs un dāva-
na Ķeguma novadam.

Līdzekļus vides objekta iz-
strādei nepieciešamo materiālu 
iegādei un uzstādīšanai zie-
doja ikviens biedrības „Starp-

tautiskais Soroptimistu klubs 
„Ogre-Ķegums”” organizētās 
ikgadējās Lielās pavasara izso-
les apmeklētājs, kas norisinājās 
šā gada pavasarī. Izsoles ap-
meklētāji vienbalsīgi atbalstīja 
ideju par vides objekta nepie-
ciešamību Ķeguma pilsētas 
parkā, ziedojot visus izsolē gū-
tos līdzekļus šī mērķa sasnieg-
šanai. 
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Tomē viesojas 
Lidija Lasmane-

Doroņina 
  2.lpp.

Notikusi cīņa 
par Ķeguma 

kausu
  6.lpp.

Ķeguma novada pašvaldība atpirks katlumāju
„Tas ir vēsturisks lēmums!” – ar 
šādiem vārdiem Ķeguma nova-
da domes priekšsēdētājs Ilmārs 
Zemnieks noslēdza Ķeguma no-
vada domes izskatīto jautājumu 
par galvojuma sniegšanu paš-
valdības SIA „Ķeguma Stars” 
katlumājas iegādei no VAS 
„Latvenergo”. Cena – 620 tūk-
stoši eiro. Vai tas ir daudz?

„Ja mēs celtu savu katlumāju, 
mēs saskartos ar ļoti sarežģītiem 
jautājumiem – zeme, projekts, 
laiks, kurā tiktu uzcelta katlumāja 
(apmēram divi gadi), un nepare-
dzams tarifs gala rezultātā. Paš-
reiz pieņemtajā risinājumā varam 
jau tagad rēķināt domei apstipri-
nāšanai iesniedzamo tarifu 2018.–
2019. gada apkures sezonai. Tas 
būs vismaz par 10% zemāks,” 
skaidro Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Imants 
Smirnovs. „Būsim saimnieki savā 
katlumājā un nemaksāsim liekus 
naudas līdzekļus VAS „Latvener-
go”. Tas ļaus gan iedzīvotājiem, 

gan pašvaldībai ieekonomēt nau-
das līdzekļus ļoti daudzu citu jau-
tājumu risināšanai.”

Pirms domes lēmuma pieņem-
šanas Ķeguma novada pašvaldī-
bas izpilddirektors Edvīns Bart-
kevičs informēja, ka VAS „Latv-
energo” valde ir nosūtījusi SIA 
„Ķeguma Stars” priekšlikumu ie-
gādāties katlumāju Ķegumā.

„Šis jautājums tika risināts jau 
vairākus gadus un beidzot tiks 
atrisināts. Tas būs liels ieguvums 
mums visiem. Pašvaldībai kopā 
ar SIA „Ķeguma Stars” priekšā 
jauni izaicinājumi šīs katlumājas 
darbības nodrošināšanai un jau-
no tarifu un maksāšanas kārtības 
izstrādei!” piebilda Imants Smir-
novs. „Lai mums veicas!”

Kintija Sparāne

Ķeguma novada domes 
14. marta sēdē deputātu vairā-
kums atbalstīja ieceri ņemt aiz-
ņēmu Valsts kasē 458 551 eiro 
apmērā, lai veiktu papildu 
darbus vispārējās pirmsskolas 
izglītības iestādes (VPII) „Gais-
miņa” piebūves būvniecībai. 

Iepirkuma procedūras rezultātā, 
kas paredzēja VPII „Gaismiņa” 
piebūves būvprojekta izstrādi un 
būvniecību, tika izvēlēts preten-
dents SIA „Būvalts R”.

Uzsākot līgumā paredzētos pro-
jektēšanas darbus, tika konstatēts, 

ka nepieciešams veikt papildu 
darbus, kas neplānoti palielināja 
būvapjomu un līgumcenu, kā arī 
nepieciešams nodrošināt būvnie-
cības projektēšanas un celtnie-
cības procesa atbilstību Latvijas 
Republikā spēkā esošo būvnor-
matīvu prasībām šādām būvēm, 
kā arī jāizpilda atbildīgo institūci-
ju, to skaitā Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta un Veselī-
bas inspekcijas, norādījumi, kuru 
neizpilde liegtu VPII izmantošanu 
no jaunā mācību perioda sākuma. 

Papildus iegūtais  nansējums 
ļaus VPII „Gaismiņa” atvērt čet-
ras jaunas grupiņas (iepriekš tika 
plānots izveidot divas), kā arī atse-
višķu sporta zāli, tiks labiekārtoti 
celiņi, izbūvēts teritorijas apgais-
mojums, sakārtota lietus ūdens 
noteksistēma un izveidota silto 
smilšu terapijas telpa un Monteso-
ri kabinets, tiks atdalīta saimniecī-
bas zona, izveidots atbilstošs zo-
nējums pa vecuma grupām, kā arī 
izbūvētas septiņas nojumes, kurās 
bērniem aktīvi pavadīt laiku.

Kintija Sparāne

Tomes pagastā 
nosvin pavasara 

saulgriežus
  6.lpp.

Papildu fi nansējums VPII „Gaismiņa”

ILMĀRS 
ZEMNIEKS,
Ķeguma 
novada 
domes 
priekšsēdētājs

Pavasaris ir 
atnācis!

Ziemassvētki, Liela diena –
Tie Dievam lieli svētki.
Ziemassvētkos Dievs piedzima,
Lieldienā šūpli kāra.
Meteņu laiks februārī ievada pa-
vasari. Cilvēkiem daba dod sig-
nālu, ka marts nāks ar pavasari. 
Ziemai ir dots vēl pēdējais mēne-
sis, lai izpaustos savā skarbumā 
un aukstumā, ko mēs šogad arī 
sajutām. Meteņi bija piemērots 
laiks, lai apzināti noteiktu savus 
nākotnes plānus. Lielākie saim-
nieciskā gada plāni un projekti 
ir izrunāti, sarakstīti, nolemti un 
sākti jau īstenot. 

Astronomiskos pavasara saul-
griežus jeb Lielo dienu (20. vai 
21. martā) un Lieldienas kristīgajā 
kalendārā (šogad 1. aprīlī) varam 
svinēt ar labi padarīta darba sajūtu. 
Ziema ir beigusies, diena par nakti 
kļūst garāka. Marts ir kļavu un bēr-
zu sulu, pirmo putnu dziesmu, zaļo 
zāles asnu un jauno lapu pumpuru 
laiks. Gadalaiki sāk mīties, laiks pa-
vasarim iekustināt dzīvības spēkus, 
ko dinamiski parāda iešūpošanās 
simboliskā jēga Lielajā dienā. Pa-
vasaris ir Dieva gaismas atdzimša-
nas laiks. Saulīte atkal kāpj kalnā, 
dodot mums vairāk gaismas un 
enerģijas šā gada uzdevumu veikša-
nai, bet bez pārsteidzības, jo pava-
saris vēl tikai sākas. 

Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz.
Pamazām es grozīju
Lielus, mazus kumeliņus!

Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē
10. aprīlī plkst. 17.30 Tomes Tautas namā iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar Ķeguma novada 
domes pārstāvjiem, deputātiem un speciālistiem. Būs iespēja uzklausīt Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja ziņojumu par šogad plānotajiem darbiem un priekšsēdētāja vietnieka atskaiti par 
pērn paveikto. Tikšanās noslēgumā ikviens varēs arī uzdot sev aktuālus jautājum us un diskutēt 
ar speciālistiem.

Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks 
iepazīstas ar katlumāju.
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Novadam valsts simtgadē dāvina 
uzrakstu “Ķegums”

Uz Ķeguma HES 
tilta būs platuma 

ierobežojums
 u 2. lpp.

Septembrī atklās 
jauno VPII “Gais-

miņa” piebūvi 
 u 6. lpp. 

Sācies jaunais 
mācību gads 
 u 6. lpp.

Dace Māliņa par Ķeguma 
novada domes deputāti ievē-
lēta gan 2013.gan 2017.gadā. 
Viņa par savu galveno sirdslie-
tu sauc kultūru.

Piedalīties 2013.gada paš-
valdību vēlēšanās viņa piekritusi 
pēc domubiedru uzaicinājuma 
– jo tas bijis kas jauns un nezi-
nāms, bet starts pagājušā gada 
vēlēšanās jau bijis loģisks iesāk-
tā turpinājums. Kultūras mīlestī-
bu iemācījusi mamma, kas dau-
dzus gadus strādājusi un turpina 
darbu kultūras namā “Lielvār-
de”. “Esmu uzaugusi Lielvārdes 
kultūras namā, jau skolā daudz 
ko organizēju, darbojos kultūras 
jomā. Sākumā vēlējos kļūt par 
aktrisi, tad pievērsos pasākumu 
organizēšanai,  2. lpp. u

Dace Māliņa
Ķeguma novada domes 
deputāte
Ķeguma Tautas nama 
vadītāja
bērna kopšanas atvaļinājumā

www.kegumanovads.lv
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Gudrība, man liekas, ir lielākais, ko cilvēks šai dzīvē var sasniegt.
/Zenta Mauriņa/

Mīļie Ķeguma novada skolēni, vecāki un pedagogi!
Pirmā skolas diena atver jaunu zināšanu pasauli, kurā kāds šogad dodas pirmo 

reizi, savukārt cits turpina savas zināšanas apgūt jau padziļinātāk. 
Zināšanas ir vērtība, kas vienmēr paliks mūsos, tāpēc skolēniem 

vēlu paņemt pēc iespējas vairāk no zinībām, skolēnu 
vecākiem vēlu izturību, izpratni un spēju sniegt 

gudru padomu saviem bērniem, savukārt 
pedagogiem – darba mīlestību un spēju katram 
skolēnam parādīt viņa ceļu uz zināšanu apguvi 

neizsmeļamajā zinību pasaulē.

Ķeguma novada pašvaldības vārdā,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls

Pirmā kopbilde pēc Ķeguma zīmes atklāšanas.
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Sākušies atjaunošanas darbi 
uz Ķeguma HES tilta autoceļa 
Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) 
73,75. km. Līdz ar to būvdarbu 
zonā ir noteikts ātruma ierobežo-
jums 30 km/h un platuma gabarīta 
ierobežojums 2,75 m uz tilta brau-
camās daļas. Uz tilta ir pastāvīga 
reversā satiksme; transportlīdzek-
ļi, kuri ir platāki par 2,75 m, šo til-
tu būvdarbu laikā šķērsot nevarēs.

Būvdarbus uz tilta veic 
SIA „Viadukts” un to līgumcena 
ir 1,2 miljoni eiro (ar PVN), kas 
tiek finansēti no valsts budžeta. 
Būvdarbu pasūtītājs ir AS „Lat-
venergo” un VAS „Latvijas Valsts 
ceļi”, darbus paredzēts pabeigt 
2019.gada oktobrī. Būvdarbu lai-
kā tiltam atjaunos siju pretkorozi-

jas aizsardzību, nomainīs tilta de-
formācijas šuves un uz brauktuves 
ieklās jaunu segumu. Bez tam vēl 
aptuveni 200 m garā posmā, no 
tilta līdz krustojumam ar autoce-
ļu Rīgas HES–Jaunjelgava (P85), 
veiks asfalta segas pārbūvi.

2014.gadā AS “Latvenergo” 
veica Ķeguma HES hidrotehnisko 
būvju remontdarbus un, kaut arī 
tilts bija šķērsojams ar pārtrau-
kumiem, uz paša tilta darbi neti-
ka veikti. 2017.gadā SIA “Ostas 
celtnieks” veica autoceļa P8 segas 
rekonstrukciju posmā no Dau-
gavpils šosejas (A6) līdz tiltam 
(73,127.-73,627.km).

Informācija iegūta no 
www.lvceli.lv

NOVADĀ

Uz Ķeguma HES tilta būs 
platuma ierobežojums

t 1. lpp.  kas ir darbs un 
hobijs vienlaicīgi,” par sevi 
stāsta D.Māliņa.

Pirms darba gaitām Ķe-
gumā viņa nodarbojas ar 
privātu kultūras pasākumu 
organizēšanu, strādāts arī par 
autobusa stjuarti. Darbu Ķe-
gumā sākusi kā iepriekšējās 
Kultūras un sporta pārvaldes 
vadītājas aizvietotāja tās at-
vaļinājuma laikā. Kādu laiku 
apvienojusi pārvaldes vadītā-
jas un Ķeguma Tautas nama 
vadītājas amatu. Mainoties 
pašvaldības vadība, Kultūras 
un sporta pārvaldes likvidē-
ta un Dace turpinājusi darbu 
Tautas nama vadītājas amatā.

D.Māliņa atzīst, ka viņu 
ļoti priecē aktīvā kultūras 
dzīve novada pagastos, tur-
pretim Ķegumā iedzīvotāju 
interese par vietēja mēroga 
pasākumiem varētu būt lie-
lāka. “Grūti sacensties ar 
Lielvārdi un Ogri, kas var 
atļauties rīkot lielus komerc-
pasākumus. Ķeguma Tautas 
nama telpas tādu rīkošanai ir 
par mazu. Rīkojam mazākus 
pasākumus, bet tāpēc ne ma-
zāk kvalitatīvus. Arī māksli-
nieku honorāri kļuvuši daudz 
augstāki, nekā pirms četriem 
gadiem. Vienmēr ņemu vērā 
iedzīvotāju atsauksmes,” 
skaidro D.Māliņa. Viņasprāt 
kultūras dzīves organizēšana 
nav iedomājama bez koman-
das. Ir nepieciešami vismaz 
divi cilvēki, kas strādā, jo ir 
vieglāk domāt, realizēt ide-
jas. Neformālā darba grupā 
šobrīd darbojas Ķeguma Tau-
tas nama darbinieces, sabied-
risko attiecību speciāliste 
Kintija Sparāne un sporta or-
ganizators Edgars Siliņš, lie-
lu atbalstu sniedz Rembates 
kultūras pasākumu organiza-
tore Liene Lazdiņa. “Saliekot 
galvas kopā, vienmēr rodas 
idejas, ko varam realizēt,” 
norāda Tautas nama vadītāja.

Gadu gaitā Ķeguma Tau-
tas nama budžets pakāpeniski 
audzis, taču augusi arī atbil-
dība – ar tā līdzekļiem tiek 
rīkoti Ķeguma novada svētki, 

Valsts svētki, Ķeguma nova-
da lepnums un citi nozīmīgi 
pasākumi. “Rīkojot novada 
svētkus cenšamies, lai būtu 
maksimāli pārdomāti dažā-
dām publikām pasākumi un 
maksimāli būtu pieejams cil-
vēkiem bez maksas, jo viņi 
to ir pelnījuši. Novada svētki 
ir dāvana iedzīvotājiem. Vei-
dojot svētku programmu, ņe-
mam vērā daudzu cilvēku ie-
teikumus,” stāsta D.Māliņa.

Ir septembris, skolās un 
bērnudārzos nosvinēta Zi-
nību diena. Savu artavu ķe-
gumiešu jaunās paaudzes 
audzināšanā devusi arī D.
Māliņa, kas gan iepriekšējā, 
gan šajā sasaukumā devusies 
bērna kopšanas atvaļinājumā. 
Viņa teic, ka 1.setpembris ir 
ne tikai skolu darbības atsāk-
šanas laiks. Tie ir svētki arī 
kultūras dzīvē – jaunā sezo-
na sākas tieši septembrī, kad 
kolektīvi atsāk savu darbību 
un uzņem jaunus dalībnie-
kus. Tautas namā atkal skan 
apsveikumi, laba vēlējumi un 
instruktāža nākamajam ga-
dam, pēcpusdienās mājīgajās 
telpās atkal dzirdami smiekli 
un čalas, namu piepilda emo-
cijas. “Jebkuram cilvēkam ir 
jāatpūšas no ikdienas dzīves, 
lai smeltos jaunu enerģiju. To 
lieliski var izdarīt deju kolek-
tīvā, korī, vokālajā ansamblī. 
Te tu esi ar citiem cilvēkiem, 
citu auditoriju, tu dziedi, 
dejo, izliec savu lādiņu un 
atkal vari doties savās gaitās. 
Ir svarīgi smelties patīkamas 
emocijas draugu lokā. Šogad 
kolektīvi atgriežas Tautas 
namā ar spilgtām atmiņām 
par aizvadīto vasaru, dalī-
bu dziesmu un deju svētkos. 
Šajās atmiņās viņi smelsies 
spēku nākamajam darba ga-
dam, jauniem projektiem un 
kultūras jaudai,” teic Tau-
tas nama vadītāja, ikvienam 
novadniekam vēlot prieku, 
pozitīvas emocijas un labas 
domas, kas novadam tik ļoti 
nepieciešamas šajā nebūt ne 
vieglajā laikā.

Novadam nepieciešamas
pozitīvas emocijas un
labas domas

Sensenos laikos Baltijas zemē,
Kur teka Daugava līčotiem krastiem,
Kur miežu līdumi liesmoti dega,
Dzīvoja laimīga latviešu tauta.
Daugavas malā Ķeguma galā…

 Eposs “Lāčplēsis”

Mūsu valsts simtgades gadā 
aicinām izvirzīt kandidātus apbal-
vojumam “Ķeguma novada lep-
numu 2018”.

Ikviens novada iedzīvotājs var 
līdz 2018.gada 7.oktobrim iesū-

tīt pieteikumu Ķeguma novada 
domē, Lāčplēša ielā 1, vai sūtīt 
elektroniski pa e-pastu: tautas-
nams@kegums.lv.

Pieteikumā jānorāda apbalvo-
juma pretendenta vārds, uzvārds, 
nodarbošanās, pamatojums kan-
didatūras izvirzīšanai, nopelnu 
un sasniegumu apraksts (plašāka 
informācija par pretendentu), kā 
arī īsa informācija par iesniedzēju 
(vārds, uzvārds, dzīvesvieta, tāl-
runis).

Aicina izvirzīt kandidātus 
apbalvojumam “Ķeguma 
novada lepnums 2018”

Lai nodrošinātu Ķeguma HES 
un Rīgas HES hidrotehnisko būv-
ju uzturēšanu un drošību atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, to apseko-
šanai laikā no 6. septembra līdz 8. 
septembrim Rīgas hidroelektrosta-
cijas ūdenskrātuvē uzturēs pazemi-
nātu ūdenslīmeni līdz atzīmei 16,25 
m Latvijas augstuma sistēmā.

Ūdens līmenis Rīgas HES 
ūdenskrātuvē tiks pakāpeniski sa-
mazināts 6. septembrī. Pēc apse-
košanas darbu pabeigšanas tā pa-
kāpeniska paaugstināšana sāksies 
8. Septembrī, sasniedzot normālu 
līmeni 9. septembrī. 

Līmeņa pazeminājuma laikā 
Ķeguma HES lejas bjefā  un Rīgas 
HES augšas bjefā veiks hidroteh-

nisko būvju mainīgās un zemūdens 
zonas apsekošanu un ģeodēziskos 
mērījumus. Šos darbus iespējams 
veikt, tikai uz laiku pārtraucot Rī-
gas HES darbu un pazeminot ūdens 
līmeni ūdenskrātuvē.

Ūdens līmenis ūdenskrātuvē 
tiks uzturēts pieļaujamās ūdens lī-
meņa robežās atbilstoši ūdens re-
sursu lietošanas atļaujai.

Atbilstoši Latvijas Republikas 
likumdošanai AS „Latvenergo” 
pienākums ir rūpēties par Dauga-
vas hidroelektrostaciju hidroteh-
nisko būvju drošumu.

Ivita Bidere
AS „Latvenergo”

preses sekretāre

Hidrotehnisko būvju apsekošanai īslaicīgi 
pazeminās ūdenslīmeni Rīgas HES ūdenskrātuvē
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NOVADĀ

Pašvaldību autobusu kursēšanas laiki un maršruti
Saeimas vēlēšanu dienā – 2018. gada 6. oktobrī 

1. maršruts
08:00 Birzgale
08:03 Brūveri

08:05 Vecumnieku 
pagrieziens

08:10 Širmeļi
08:13 Dzintari
08:15 Krusts
08:20 Ņega
08:30 Lindes pagrieziens

08:40 Daugaviešu 
autobusu pietura

08:45 Plieņi
08:55 Aizpori
09:00 Birzgale

12:00 pa tādu pašu 
maršrutu atpakaļ

2. maršruts
09:00 Birzgale
09:20 Peņķi
09:30 Gāguļi
09:40 Lāčplēsis
09:55 Zeltmaņi
10:00 Birzgale

13:00 pa tādu pašu maršru-
tu atpakaļ

Ķeguma novada vēlēšanu komisija informē
2018.gada 6.oktobrī notiks 13.Saeimas vēlēšanas. Ķeguma no-
vada vēlēšanu komisija informē Ķeguma novada vēlētājus, ka no-
vadā darbosies 3 vēlēšanu iecirkņi:

Iec.
nr. Iecirknis Adrese Tālrunis

689. Ķeguma
Ķeguma tautas nams
Ķeguma prosp. 4, Ķegums LV-5020

65038875

690. Rembates

Rembates pagasta pārvalde

Lielvārdes iela 3, Rembate, Rem-
bates pag., Ķeguma nov. LV-5016

65055880

694. Birzgales

Birzgales tautas nams

Skolas iela 2, Birzgale Birzgales 
pag., Ķeguma nov. LV-5033

65034155

Visi vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no 29.septembra un darbosies 
šādos laikos:

01.10 02.10 03.10 04.10 05.10
17:00 – 
20:00

08:00 – 
11:00

17:00 – 
20:00

09:00 – 
12:00

10:00 – 
16:00

Vēlēšanu iecirkņos varēs saņemt informāciju par vēlēšanu kārtī-
bu, iepazīties ar kandidātu sarakstiem un partiju priekšvēlēšanu 
programmām. Laikā no 1.līdz 6.oktobrim vēlētāji, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēt vēlēšanu iecirknī, šo vēlētā-
ju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji var pieteikties 
vēlēt savā dzīves vietā. Šādā gadījumā ir jāuzraksta iesniegums 
vēlēšanu komisijai un jānogādā tas tuvākajā vēlēšanu iecirknī. 
Iesniegumā jānorāda:
1. vārds, uzvārds;

2. personas kods;
3. adrese, uz kurieni jādodas vēlēšanu komisijai (vēlams arī 
ārdurvju kods, ja tāds ir);
4. tālruņa numurs.
Iesniegumu šī cilvēka vārdā var rakstīt un nogādāt vēlēšanu ie-
cirknī arī cita persona.
Svarīgi ir atcerēties, ka noteikti tiks apmierināti tie iesniegumi, 
kas būs iesniegti vēlēšanu iecirknī līdz 6.oktobrim pl.12.00. Vēlāk 
saņemtie iesniegumi tiks apmierināti tādā gadījumā, ja paspēs 
iekļauties iecirkņa darba laikā.
Vēlēšanu dienā, 6.oktobrī, visi vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no 
plkst. 07:00 līdz plkst. 20:00.
Saeimas vēlēšanās var vēlēt jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai 
ārvalstīs.
Iepriekšēja balss nodošana glabāšanā Ķeguma novada vēlēšanu 
iecirkņos nebūs iespējama. To var izdarīt 61 vēlēšanu iecirknī Lat-
vijā 3.,4. un 5.oktobrī (saraksts ir pieejams CVK mājas lapā).
Uz vēlēšanām līdzi jābūt derīgai Latvijas pilsoņa pasei. Tiem 
vēlētājiem, kuriem ir tikai personas apliecība (eID), ne-
pieciešams izņemt vēlētāju apliecību! To bez maksas no 2018.
gada 24.septembra līdz 5. oktobrim varēs izņemt tajā Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur tika izsnieg-
ta eID personas apliecība. Bez derīgas Latvijas pilsoņa pases vai 
vēlētāja apliecības un eID apliecības (līdzi jābūt abām apliecībām) 
vēlētāji vēlēšanu iecirkņos netiks ielaisti. 
Ja ir kādi jautājumi par vēlēšanām, ko nevar atrisināt vēlēšanu 
iecirkņos, tad var zvanīt uz Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu 
tālruni 67049999 vai izmantot internetu – Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājas lapu www.cvk.lv.

 Dana Vietniece
Ķeguma novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 

1. maršruts TOME

Turp Atpakaļ
09:00 Ķeguma (tautas nams) 11:50
09:20 Berkava 11:30
09:25 Bekuciems 11:25
09:35 Tome 11:15
09:45 Ķeguma (tautas nams) 11:00

2. maršruts REMBATE

Turp Atpakaļ
09:20 Glāzšķūnis 10:50
09:30 Rembates skola 10:45
09:45 Rembate 10:30
09:50 Rembate 11:05
10:00 Duklāvi 11:15
10:10 Lielvārde (Avotu krustojums) 11:25
10:20 Rembate 11:35

BIRZGALE
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Ja esi aktīvs, radošs, ja patīk laiku pavadīt interesantā sabied-
rībā un ja gribi iegūt jaunus draugus, tad nāc uz Birzgales Tau-
tas namu un piedalies kādā sev interesējošā  pulciņā vai amatier-
mākslas  kolektīvā. Pirmās tikšanās: 

N. 
P.K. 

Pulciņa vai kolektīva 
nosaukums Datums Plkst. Kolektīva 

vadītājs

1. Deju kolektīvs „Visma”
Tautas namā 5.09 19:30 Mārīte 

Petrovska

2. Sieviešu koris „Pērles”
Tautas namā 4.09 19:00 Evita 

Reinsone

3. Ansamblis „Tikai Tā”
Tautas namā 15.09 15:00 Maira 

Līduma

4.
Pūtēju orķestris 

„Birzgale”
Mūzikas skolā

6.09 16:00 Laimonis 
Paukšte

5. Amatierteātris
Tautas namā 3.09 19:00 Rita

 Reinsone

6. Bērnu tautas deju 
kolektīvs „Spārni”

Tiks 
paziņots 

skolā

Baiba 
Liepiņlauska

7.
Deju kolektīvs  
„Dejotprieks”
Tautas namā

Tiks 
paziņots 

vēlāk

8.
Senioru vokālais 

ansamblis „Viršu laiks”
Tautas namā

4.09 Plkst. 
17:00

Inese 
Martinova

9.
Ārstnieciskā 

vingrošana senioriem 
Tautas namā

3.09 Plkst. 
17:00

Inta 
Altmane

10. Šaha pulciņš
Tautas namā 6.09 Plkst. 

16:00
Ineta 

Arbidāne
Kā arī mēs esam padomājuši par jūsu mazuļiem, kamēr jūs 

dziedat vai dejojat. Tautas namā ir izveidots „Bērnu rotaļu stūrī-
tis”. Jūsu mazulis varēs spēlēties, zīmēt, krāsot grāmatiņas, spēlēt 
galda spēles un interesanti pavadīt laiku. 

Nāciet, mēs jūs gaidām!!! 
Tālrunis informācijai 29424612

BIRZGALE

Noticis volejbola turnīrs 
„Birzgale 2018”

22.augusta vakarā Birz-
gales pagasta stadionā piecas 
komandas līdz saules rietam 
mērojās spēkiem volejbola 
turnīrā „Birzgale 2018”. 

Volejbola turnīrā 1.vietu 
ieguva komanda „NAMEJS 
2018” (Kristaps Rūde un Mā-
ris Grants), 2.vietu – komanda 

„KASĪTS” (Jurģis Birznieks 
un Raivis Šaraks), savukārt tre-
šajā vietā ierindojās komanda 
„JSD Projekts” (Timotejs Žuks 
un Andrijans Jirjens).

Sezonas noslēguma plud-
males volejbola turnīrs notiks 
9.septembrī plkst.15.00 Rem-
bates volejbola laukumos.

Turnīra godalgoto vietu ieguvēji.

Latvijas Televīzijas žurnālists Dāvids Ernštreits un filmu stu-
dija “Mistrus Media” veido jaunu televīzijas raidījumu ciklu 
par vietu vēsturi - 

“Tas notika šeit”
Vienu raidījumu veltīsim 

Birzgales un tās apkārtnes stās-
tiem, tādēļ aicinām visus, ku-
riem ir zināmi aizraujoši stāsti 
un leģendas rakstīt Mistrus Me-
dia uz e-pastu tasnotikaseit@
mistrusmedia.lv (vai zvanīt pa 
tālr.: 26076550) vai arī 6. vai 7. 
septembrī atnākt uz Birzgales 
Tautas namu  un klātienē tikties 
ar raidījuma veidotājiem – vēs-
turniekiem, kuri raidījuma gaitā 
izsekos trīs vēsturiski nozīmī-
giem notikumiem.

Varbūt jūsu mājās spokojas, 
vai arī Jūs zināt kādu kara lai-
ka nostāstu vai arī kādu spilgtu 
notikumu nesenā pagātnē, kad 
Latvijas vēl nebija neatkarīga 
valsts?  

8. septembrī  plkst. 15:00 
aicinām visus iedzīvotājus 
pulcēties pie Birzgales Tautas 
nama, kur  trīs vēsturnieki 
Dāvida Ernštreita vadībā Bir-
zgales  iedzīvotājiem pastās-
tīs, ko atklājuši par Birzgali 
un iedzīvotāji varēs nobalsot 
par interesantāko stāstu. 

Pasākumā uzstāsies pašdar-
bības kolektīvi un apmeklētāji 
varēs cienāties ar pagasta pār-
valdes sarūpēto cienastu!

Atklāsim Birzgales vēsturi 
kopā!

Raidījums 2018. gada rude-
nī būs skatāms Latvijas Televī-
zijas 1. programmā. 

Birzgales tautas nams aicina!

Baltu Vienības diena 22. septembrī 
Šogad izskan aicinājums iesaistīties visas Baltijas Vienības uguņu 
sasaukšanās norisē un iedegt ugunis pilskalnos, svētvietās un 
citās kultūrvēsturiski nozīmīgās vietās.
Folkloras kopa GRAUDI  aicina visus interesentus pievieno-
ties ceļojumam uz Birzgales pagastu: Gāguļu ozols, Napoleona 
priede, Kalna skolas ēka, Hercoga Jēkaba medību muižas 
drupas.
16.00 – tikšanās pie „Gāguļu” ozola
18.00 – Vienības ugunskurs un Rudenāju svinības „Kalnadru-
vu” sētā. Ziedojumam ieteicams ņemt līdzi rudens ražas veltes.
Izbraukšana: no Bekuciema 15.15, no Ķeguma t/n 15.30, no 
Birzgales 15.45.
Līdzbraucējus aicinām pieteikties, zvanot 27843230.
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23.augustā Birzgales Tau-
tas namā aizvadīta iedzīvotāju 
tikšanās ar Ķeguma novada 
pašvaldības domes pārstāv-
jiem. Tikšanās idejas autori 
bija deputāti Imants Smirnovs 
un Ilmārs Zemnieks.

Uz sapulci bija ieradušies: 
Ķeguma novada domes priekš-
sēdētājs Raivis Ūzuls, priekšsē-
dētāja vietnieks Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Roberts 
Ozols, Ojārs Meiris, Pāvels Ko-
tāns, Rita Reinsone un Valentīs 
Pastars. Birzgales Tautas nama 
zāli bija piepildījuši vairāki 
desmiti cilvēku, lai uzklausītu 
Ķeguma novada domes skaidro-
jumu par izmaiņām jaunajā paš-
valdības nolikumā, kas skar tieši 
Birzgales pagastu. Uz tikšanos 
bija ieradušies arī Ķeguma pil-
sētas un Rembates iedzīvotāji, 
kuri varēja uzdot jautājumus par 
sev aktuālajām tēmām.

Tikšanās sākumā Ķeguma 
novada domes priekšsēdētājs 
skaidroja izmaiņas pašvaldības 
nolikumā – Birzgales dzimt-
sarakstu nodaļas apvienošanu 
ar Ķeguma dzimtsarakstu no-
daļu, priekšsēdētāja vietnieka 
Birzgalē amata likvidāciju un 
„Birzgales avīzes” iekļaušanu 
pašvaldības laikrakstā „Ķeguma 
Novada Ziņas”. Iedzīvotāji aktī-
vi izrādīja interesi arī par citiem 
– saimnieciskiem jautājumiem, 
piemēram, atkritumu apsaimnie-
košanu, Birzgales katlu mājas 
būvniecību, pašvaldības skolēnu 

autobusa kursēšanu Birzgales 
pagastā, lai nogādātu skolniekus 
Ķegumā, Birzgales pamatskolas 
turpmāko attīstību un ceļu jau-
tājumiem sabiedriskā transporta 
kustību, vides piesārņojumu utt.

Divu stundu ilgajā sapulcē 
visaktuālākais jautājums, kas 
tika apspriests bija „Birzgales 
avīzes” iekļaušana Ķeguma paš-
valdības laikrakstā. Birzgales ie-
dzīvotāji vairākkārt uzsvēra, ka 
nav lasījuši un nelasīs „Ķeguma 
Novada Ziņas”, tāpēc ir radies 
izbrīns par šādu lēmumu. Rai-
vis Ūzuls skaidroja, ka mums ir 
viens novads, un ar divām avī-
zēm nav nepieciešams šķelt no-
vadu. Birzgales, tāpat kā Tomes, 
Rembates un Ķeguma pilsētas 
aktualitātes, turpmāk varēs lasīt 
„Ķeguma Novada Ziņu” jaunajā 
redakcijā, kurā katram pagastam 
tiks ieviestas atsevišķas nodaļas.

Sapulces laikā tika kliedētas 
arī radušās neskaidrības – Birz-
gales pamatskola turpinās savu 
darbību kā līdz šim; ar jautāju-
miem, kas iepriekš tika risināti 
caur Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Bir-
zgalē iedzīvotāji var griezties 
pie pagasta pārvaldes vadītājas 
Mārītes Artihovičas (rakstot uz 
e-pastu marite.artihovica@ke-
gums.lv, vai zvanot uz tālruni 
65034125); katlumājas darbība 
tiks nodrošināta kā līdz šim.

Kintija Sparāne
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

SABIEDRĪBA

Tikšanās ar iedzīvotājiem 
Birzgalē

Kolektīvi uzsāk sezonu!
Kolektīvs/ vadītājs Nodarbību laiki Pirmā tikšanās

Pop grupa 
“Sienāži”
vadītāja Sarmīte 
Viļuma un Modris 
Krūmiņš

Pirmdienās, 
trešdienās
16:30 – 17:30 
(10 – 14 gadu 
vecuma grupa)
17:30 – 18:00 
(no 4 gadu 
vecuma grupa)
18:00-19:00 
(6-10 gadu 
vecuma grupa)

5.septembrī Ķegu-
ma tautas namā
16:30 – 17:30 
(10 – 14 gadu 
vecuma grupa)
17:30 – 18:00 
(no 4 gadu 
vecuma grupa)
18:00-19:00 
(6-10 gadu 
vecuma grupa)

Deju studija “Tri-
umfs” bērnu grupa
vadītāja Jekaterīna 
Pihtina

Otrdienās 
14:30 - 17:00
Piektdienās 
14:30 – 17:00

11.septembrī Ķegu-
ma tautas namā
14:30 - 17:00

Ķeguma tautas 
nama jauniešu koris 
“LINS” vadītāja 
Maira Līduma

Otrdienās 
19:00 - 22:00
Sestdienās 
11:00 – 14:00

8.septembrī Ķegu-
ma tautas namā
11:00 – 14:00

Ģitārstudijas 
ansamblis
vadītāja 
Dace Priedoliņa

Otrdienās 
19:00 – 22:00 
(pieaugušo grupa)
Piektdienās
14:00 – 15:00 
(7 – 10 gadu 
vecuma grupa)
15:00 -16:00 
(11 – 14 gadu 
vecuma grupa)
16:00 – 17:00 
(jauniešu grupa)

4. septembrī Ķegu-
ma dienas centrā 
plkst. 19:00 
pieaugušo grupai
7.septembrī Ķegu-
ma dienas centrā 
14:00 – 15:00 
(7 – 10 gadu 
vecuma grupa)
15:00 -16:00 
(11 – 15 gadu 
vecuma grupa)
16:00 – 17:00 
(jauniešu grupa)

Senioru vokālais 
ansamblis 
“Kvēlziedi”
vadītājs Gunārs 
Jākobsons

Otrdienās 
17:00 – 20:00

4.septembrī 
Ķeguma tautas namā
plkst. 17:00

Dāmu deju kopa 
“RASA” vadītāja 
Mirdza Dzerkale

Piektdienās 
17:00 – 19:00

7.septembrī 
Ķeguma tautas namā
plkst. 17:00

Senioru deju kole-
ktīvs “Ķegums” 
vadītājs Juris Drik-
sna

Pirmdienās 
19:00 – 21:00
Trešdienās 
19:00 – 21:00

5.septembrī 
Ķeguma tautas namā
plkst. 19:00

Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs 
“Kadiķis” vadītājs 
Juris Čakāns

Otrdienās
20:00 – 22:00
Ceturtdienās 
20:00 – 22:00

18.septembrī Ķegu-
ma tautas namā 
plkst. 20:00

Jaunais sezonas gads ir sācies! Esi aktīvs un iesaisties! Ķeguma 
tautas nama kolektīvi gaida jaunus dalībniekus, jo kopā ir jautrāk 
un interesantāk! Pēc ikdienas steigas tā ir lieliska iespēja smelties 
pozitīvas emocijas, aizmirst nebūšanas un veltīt laiku, tam, kas sir-
di priecē!

Sīkāka informācija par pulciņiem pa tālr. 22010300

t 1. lpp. Papildus izsolē 
gūtajiem līdzekļiem, arī Ķe-
guma novada pašvaldība at-
balstīja projektu „Vides objekta 
“ĶEGUMS” izveide un uzstā-
dīšana Ķeguma parkā” Iedzī-
votāju iniciatīvas veicināšanas 
projektu konkursā, piešķirot 
naudu projekta realizācijai.

Sapnis ir piepildījies, no-
vada krāsās veidotais uzraksts 
„ĶEGUMS”, kopā ar Ķeguma 

novada simbolu - Sauli nu ir 
tapis un turpmāk priecēs gan 
novada iedzīvotājus, gan vie-
sus. Biedrība „Starptautiskais 
Soroptimistu klubs „Ogre-Ķe-
gums”” izsaka vissirsnīgāko 
pateicību ikvienam, kas pieda-
lījies sapņa realizācijā.

Iluta Jansone
Starptautiskā Soroptimistu 

kluba „Ogre-Ķegums” 
projekta vadītāja

Novadam valsts simtgadē dāvina 
uzrakstu “Ķegums”
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Būtiskas pārmaiņas Ķeguma vidusskolā
Jaunais mācību gads Ķe-

guma komercnovirziena vi-
dusskolā sācies ar jūtamām 
pārmaiņām. 

Vispirms jau izmaiņas ad-
ministrācijas sastāvā – mācību 
darbu pārzināt sākusi radoša un 
idejām bagāta direktora vietnie-
ce Ilze Krastiņa. 

Tāpat ir izmaiņas pedago-
gu sastāvā – darbu skolā sāk 2 
jaunas sākumskolas skolotājas 
Arta Bluķe un Agita Ziediņa, 
savukārt angļu valodu mācīs 
Agnija Zizlāne, bet datoriku 
- Līva Ālīte. Priecājamies, ka 
angļu valodas mācīšanu atsāk 
pieredzējusī skolotāja Dzintra 
Germa – Lemese, bet bērniem ar 
mācību traucējumiem palīdzēs 
skolotāja Anita Brinka.

Turpināsim nodrošināt kva-
litatīvu izglītību kā pamatskolā, 
tā vidusskolā. Centralizēto ek-
sāmenu rezultāti apliecina, ka 
esam vieni no labākajiem starp 

apvidus skolām. Aktīvi domā-
jam par skolēnu jaunradi, nodro-
šinot atbilstošu materiāli tehnis-
ko bāzi – robotikas komplektus 
papildinājuši droni un 3D dru-
kas iekārta. 10. klases skolēni 
veiksmīgi izturējuši erudīcijas 
testu un sava mācību procesa 
vajadzībām saņem planšeti. 

Vasarā esam labiekārtojuši 
vairākus mācību kabinetus, kā 
arī uzstādījuši papildus grozus 
stadionā un aktīvās atpūtas vietu 
bērniem un pieaugušajiem. Pie 
jaunas un gaišas telpas tikusi arī 
skolēnu pašpārvalde, kas ļauj 
cerēt uz vēl aktīvāku un aizrautī-
gāku darbu.

Priecē, ka divas mūsu vi-
dusskolnieces ir izmantojušas 
iespēju gūt pieredzi ASV: Ligi-
ta Ābele  apmaiņas programmā, 
bet Annija Spīlberga - jauniešu 
līderības programmas organizē-
tajā nometnē. Jau par tradīciju 
kļuvusi AFS apmaiņas program-

mas skolēnu uzņemšana arī pie 
mums. Šogad mūsu vidū būs 11. 
klases skolniece Hanne Grom-
men no Beļģijas.

Sveicu Zinību dienā katru 
no Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas  skolēniem, pedago-
giem, darbiniekiem. Lai spēks, 

enerģija un degsme piepildīt sa-
vus mērķus un idejas, bet galve-
nais vēlējums – esiet jaunradoši! 
Tad mums visiem pavērsies jau-
na pasaule.

Vladimirs Samohins
Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolas direktors

Mācības skolā uzsāk arī ASF apmaiņas programmas skolniece no 
Beļģijas Hanne Grommen.

Septembrī atklāsim jauno 
VPII „Gaismiņa” piebūvi

2017.gada novembrī tika 
parakstīts līgums par rūpnie-
ciski izgatavotu moduļu ēkas 
uzstādīšanu un izgatavošanu 
VPII “Gaismiņa”. 

Šobrīd būvniecības darbi 
tuvojas noslēgumam, lai jau 
septembrī bērnudārza jaunajā 
piebūvē tiktu atklātas četras 
papildus grupiņas, kā arī atse-
višķa sporta zāle, labiekārtoti 
celiņi, izbūvēts teritorijas ap-
gaismojums, sakārtota lietus 
ūdens noteksistēma un izvei-

dots dabas – vides estētikas 
kabinets un logopēda kabinets, 
tiks atdalīta saimniecības zona, 
izveidots atbilstošs zonējums 
pa vecuma grupām, kā arī izbū-
vētas nojumes bērniem.

Aktīvi tiek veikti labiekār-
tošanas darbi, montētas mēbe-
les un iekārtotas telpas. Lielo 
darba apjomu dēļ, bērnudārza 
apkārtējās vides labiekārtošana 
turpināsies arī septembrī. Dar-
bus VPII „Gaismiņa” veic SIA 
„Būvalts R”.

www.kegumanovads.lv

Birzgales pamatskola
sākusi jauno mācību gadu

3.septembrī jaunais mācī-
bu gads sācies arī Birzgales 
pamatskolā. Te skolas gaitas 
šogad uzsāk 93 skolnieki, par 
kuru izaugsmi gādā 15 peda-
gogi. 

1.klasē mācās 10 skolēni. 
Par šīs klases audzinātāju kļu-
vusi Inga Kozlovska, kas skolā 
strādā pirmo gadu. 9.klasē au-
dzinātājas Elgas Avenas vadī-
bām mācības turpina 13 skolēni.
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Kā ik gadu, arī šogad sep-
tembra pirmajā sestdienā – 
1.septembrī - Tomes pagastā 
norisinājās sporta dienai veltī-
ti pasākumi.

Pludmales volejbolā spē-
kiem mērojās 10, bet futbolā 5 
komandas. Volejbolā uzvaru iz-
cīnīja komanda “Kapara naglas 
– 1” (Sintija Bite, Kristaps Rūde 
un Raivis Šaraks), aiz sevis at-
stājot komandas “Kā būs, tā 
būs” (2.vieta) un “Medaļu kan-
didāti” (3.vieta). Futbolā pirmo 
vietu ieņēma komanda “Kāda 
starpība” (Aivis Jonikāns, San-
dijs Beķeris, Elvijs Pinna, Alvils 
Kļaviņš, Linards Oriķis, Igors 
Ushopovs, Miks Bērziņš un Va-
dims Ajučonoks), pārspējot ko-

mandas “Aivara slapjais sapnis” 
(2.vieta) un “G4S” (3.vieta).

Orientēšanās sacensībās pro-
fesionāļu konkurencēuzvarēja 
Renārs Grasis, bērnu/jauniešu 
konkurencē - Rodrigo Seržants, 
bet pieaugušo konkurencē - 
Kristīne Grase. Kroketā 1.vietu 
izcīnīja Rihards Pugačs, 2.vie-
tu – Edgars Romaņenkovs, bet 
3.vietu – Vaira Speldziņa.

Lai sportiskajās aktivitātes 
iesaistītu pēc iespējas vairāk da-
lībnieku, Tautas nams sadarbībā 
ar pagasta pārvaldi organizēja 
dažādas aktivitātes gan lieliem, 
gan maziem sportot gribētājiem. 
Sacensties par labāko rezultātu 
varēja lēkšanā tālumā, pleznas 
mešanā, bumbiņu mešanā apļos, 

makšķerēšanā, šautriņu mešanā, 
purva takas iešanā, iešanā uz 
augstām koka platformām un 
dārza kroketā. Rezultāti dažkārt 
bija pārsteidzoši - cīņa pret pie-
augušajiem, bērni spēja uzradīt 
augstākus rezultātus. Visi - gan 
lieli, gan mazi  - tika apbalvoti 

ar saldumiem, pacienāti ar spē-
ka zupu, pīrāgiem, cepumiem 
un āboliem. Dažādas aktivitātes 
turpinājās no plkst.12:00 līdz 
pat 20:00 vakarā. Paldies orga-
nizētājiem, atbalstītājiem dalīb-
niekiem un saulītei, kas lutināja 
visas dienas garumā.

11.augustā visas dienas 
garumā Ķeguma komercno-
virziena vidusskolas stadio-
nā sportisti sacentās dažādos 
komandu sporta veidos un 
individuālajā sacensībās. Sa-
vukārt pēcpusdienā Ķegu-
ma pludmalē notika dažādas 
ūdens aktivitātes – pa Dau-
gavu bija iespēja kuģot ar Vi-
kingu kuģi, izbraukt ar jūras 
smailītēm un izmēģināt SUP 
dēļu treniņus.

Pēc tiem ikvienam bija ie-
spēja piedalīties „SUP tautas 
klases sacensībās”. SUP dēļu 
treniņu vadītāji Jevgenijs Gavri-
lovs un Santa Veinberga stāsta: 
„Visaktīvāk sacensībām saro-
sījās juniori un dāmas. Proti, 
dāmu konkurencē startēja vese-
las 8 dalībnieces, kas bija teju 
divas reizes vairāk kā vīriešu 
kārtas pārstāvji. Distances ga-
rums, kas bija jāveic dāmām, 
bija ap 500m, bet vīriešiem ap-
mēram 1 km. Gan juniori, gan 
sievietes aizvadīja divus brau-
cienus jeb pusfinālus, līdz ar to 
finālā no katra brauciena tika 
divi labākie. Gaisā valdīja īsts 
sportiskais azarts un dzirkstelī-
te acīs, ko varēja manīt, it īpaši 
finālbraucienos. Bija patiešām 
jautri un pozitīvi! Starplaikos 
vēl pamanījāmies pavingrot un 
kārtīgi iesildīties pirms finā-

liem Santas vadībā – nu gluži 
kā pirms SUP funkcionālajiem 
treniņiem. Visi dalībnieki ir lie-
li malači, jo īpaši paši mazākie, 
kas bija gatavi airēt pat tad, kad 
kārtīgi lija lietus!”

Sacensību rezultāti: junioru 
grupā: 1.vieta – Andris Žvaģins, 
2.vieta – Betija Abariņa, 3.vieta 
– Linda Lausma; dāmu konku-
rencē: 1.vieta – Marija Kārkliņa, 
2.vieta – Dita Bodniece, 3.vieta 
– Zane Mundure; vīriešu kon-
kurencē: 1.vieta – Ingus Lauss, 
2.vieta – Tomass Tereskovs, 
3.vieta – Artis Mundurs. 

Ķeguma sporta spēļu ietva-
ros notika arī pirmais oficiālais 
Ķeguma tenisa turnīrs, kuru va-
dīja Mārcis Logins. Finālspēle 
tika pabeigta lietus laikā. 1.vietu 
ieguva Normunds Bauernieks 
un Ieva Dāle, 2.vietu – Agris 
Galvanovskis un Ilze Veļugo, 
3.vietu – Pauls Rožkalns un 
Andris Žvagins.

Vieglatlētkikas trīcsīņā Ķe-
guma komercnovirziena vidus-
skolas stadionā (100 m skrējiens, 
lodes grūšana un tāllēkšana) pie-
augušo konkurencē vīriešu gru-
pā 1.vietu ieguva Artūrs Rūtiņš, 
2.vietu – Edgars Romaņenkovs, 
bet 3.vietu – Jānis Čačka. Sie-
viešu konkurencē uzvarēja Zita 
Ruņģe, 2.vietu izcīnīja Alīna 
Beļakova, bet 3.vietu – Sniedze 

Žvagina. Savukārt jauniešu kon-
kurencē 1.vietu ieguva Justīne 
Bera un Andrejs Semenčenko, 
2.vietu – Bella Freivalde un 
Gvido Bušs, bet 3.vietu – Marija 
Lausmā un Rodrigo Seržants.

Ķeguma pilsētas sporta 
spēļu četrcīņā piedalījās piecas 
komandas, kuras sacentās fut-
bolā, pludmales volejbolā, ielu 
basketbolā un 4x100m stafetē. 
Kopvērtējumā 1.vietu iegu-
va komanda „EREA” (Ervīns 
Torsters, Rinalds Vaiders, Emīls 
Josts, Aigars Delvers), 2.vietu 
– „Bukas cirvis – 1” (Kristaps 
Rūde, Jurģis Birznieks, Dāvis 
Janovskis, Jānis Strazdiņš), sa-

vukārt 3.vietu – „Varbūt citreiz” 
(Timotejs Žuks, Mariss Giņko, 
Niks Blumfelds, Arijans Jir-
jens).

Sporta spēļu noslēgumā Ķe-
guma novada domes priekšsēdē-
tājs Raivis Ūzuls izlozēja dāva-
nu karti 100 EUR vērtībā, kuru 
ieguva Evija Bodniece.

Pēc spēļu noslēguma svinī-
gās apbalvošanas Ķeguma parkā 
notika simtgades zaļumballe, 
kuru jau plkst.18.00 Ķeguma 
dienas centrā iesāka brīvie dan-
ču muzikanti.

Kintija Sparāne
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

www.kegumanovads.lv
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Notikušas Ķeguma pilsētas sporta spēles 2018

Stiprākajiem – vērtīgas balvas!

Tomes sporta dienā uzvar labākie
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SPORTS

Mūsu veterāniem
panākumi Bauskā

11.-12.augustā Bauskā notika 4.Latvijas un 5.Baltijas valstu 
2018.gada atklātais šempionāts vieglatlētikā veterāniem. 

Tajā piedalījās 355 dalībnieki no 6 valstīm (Latvija, Igauni-
ja, Lietuva, Baltkrievija, Turcija, Rumānija). Ar Ķeguma novada 
domes atbalstu šajās sacensībās piedalījās 5 rembatieši un 2 ķe-
gumieši, kopā izcīnot 17 Latvijas čempionāta un 15 Baltijas čem-
pionāta medaļas.
Vārds, uzvārds vec. 

gr.
disciplīna Latvijas 

čemp.
Baltijas 
čemp.

Mirdza 
Aizsilniece

80 + šķēpa mešana 1. vieta 1. vieta
lodes grūšana 1. vieta 2. vieta
diska mešana 1. vieta 1. vieta

Uldis Ābelis 85 + lodes grūšana 1. vieta 2. vieta
diska mešana 1. vieta 2. vieta

Vaclavs Griņevičs 70 + 100 m skr. 3. vieta 2. vieta

1500 m skr. 1. vieta 2. vieta
5 km soļošana ------ 3. vieta
smaguma mešana 2. vieta 4. vieta

Viktors Mūrnieks 75 + 100 m skr. 2. vieta 4. vieta
tāllēkšana 3. vieta 2. vieta
200 m skr. 2. vieta 3. vieta

Normunds Ermičs 50 + šķēpa mešana 2. vieta 1. vieta
Agita Kaļva 35 + tāllēkšana 2. vieta 2. vieta

800 m skr. 1. vieta 1. vieta
trīssoļlēkšana 1. vieta 1. vieta
stafete 4 x 100 m ------ 1.vieta

Jānis Avens 45 + 5 km soļošana 2. vieta --------
200 m skr. 2. vieta --------

Novada čempionātā 
pludmales volejbolā uzvar
“Jumpravas papīrfabrika”

1.augusta vakarā aizvadīts 
„Ķeguma novada atklātais 
pludmales volejbola čempio-
nāts” vīriešu komandām.

Sestajā kārtā 1.vietu izcīnī-
ja komanda „Jumpravas papīr-
fabrika” (Emīls Josts un Jurģis 
Birznieks), 2.vietu – komanda 
„Ķeguma HES - 1” (Kristaps 
Rūde un Deivids Strazdiņš), 
savukārt 3.vietā ierindojās ko-
manda „Egļeva” (Dainis Poku-
lis un Artūrs Zubkovs).

Pēc aizvadītajām sešām ne-
dēļām, volejbola čempionāta 

kopvērtējumā 1.vietu ieguva 
komanda „Jumpravas papīrfab-
rika” (Emīls Josts un Mārtiņš 
Strauss), 2.vietu – komanda 
„Rinis” (Rinalds Vaiders un 
Ervīns Torsters), savukārt 3.vie-
tu – komanda „Ķeguma HES - 
1” (Kristaps Rūde un Deivids 
Strazdiņš)!

4.vietā ierindojās komanda 
„Utu bungas” (Jurģis Birznieks 
un Raivis Šaraks), savukārt 
5.vietā – komanda „Zirguss” 
(Jānis Strazdiņš un Eduards Vi-
ļums).

Aicinām apmeklēt daudzveidī-
gas aktivitātes novada iedzīvotā-
jiem savas veselības uzlabošanā 
un veicināšanā. Aktuālie pasā-
kumi septembrī: 

• Peldēšanas nodarbības ma-
zuļiem kopā ar vecākiem ve-
cuma grupās- līdz vienam 
gadam un no viena gada līdz 
trīs gadiem Daugmales peld-
baseinā
No 7.septembra piektdienās. 
Iepriekš pietiekties pie Ilzes 
Staģītes, tel.: +371 26467949, 
e-pasts: ilze.stagite@kegums.lv. 
Plašāka informācija pašvaldības 
mājas lapā vai zvanot uz norādī-
to telefonu. 
•  Veselības nedēļa Birzgales 
pamatskolā
10.09.-14.09. Kontaktpersona 
Inta Pastare tel.:+371 22001806, 
e-pasts: inta.pastare@kegums.
lv.
• Māmiņu skolas nodarbību 

cikls ar dūlām Daci Miezīti un 
Ievu Puriņu
No 11.septembra otrdienās pulk-
sten 10.00 Ķeguma dienas cen-
trā. Iepriekš pietiekties pie Ilzes 
Staģītes, tel.+371 26467949, 
e-pasts: ilze.stagite@kegums.lv. 
Vairāk par nodarbībām pašval-
dības mājas lapā vai zvanot uz 
norādīto telefonu.
• Vingrošana pieaugušajiem 
fizioterapeites Maijas Robež-
nieces vadībā Rembatē 
No 12.septembra trešdienās 
pulksten 19.00 Rembates pa-
gasta pārvaldes ēkā. Līdzi jā-
ņem vingrošanas paklājiņš un 
dzeramais ūdens. Pieteikties 
pie Lienes Lazdiņas tel. .:+371 
27884206, e-pasts: liene.lazdi-
na@kegums.lv.
• Vingrošana pusaudžiem fi-
zioterapeites Maijas Robež-
nieces vadībā Birzgalē 
No 13.septembra ceturtdienās 
pulksten 19.00 Birzgales pa-

matskolas sporta zālē. Līdzi jā-
ņem dzeramais ūdens. Pieteik-
ties pie Intas Pastares tel.:+371 
22001806, e-pasts: inta.pasta-
re@kegums.lv.
• Vingrošana pieaugušajiem 
fizioterapeites Maijas Robež-
nieces vadībā Birzgalē 
No 13.septembra ceturtdienās 
pulksten 20.00 Birzgales pamat-
skolas sporta zālē. Līdzi jāņem 
dzeramais ūdens. Pieteikties 
pie Ritas Reinsones tel. +371 
29424612, e-pasts: rita.reinso-
ne@kegums.lv.
• Garīgā, psihiskā attīstība. 
Bērnu emocionālā attīstība.       
21.septembrī pulksten 18.00 
Birzgales pamatskolā. Lektore 
Ērika Lanka. Kontaktpersona 
Inta Pastare tel.:+371 22001806, 

e-pasts: inta.pastare@kegums.lv.
• Veselīgo pārtikas produktu 
diena un praktiskā nodarbība, 
tēma: pākšaugi 
22.09. pulksten 15.00 Ķeguma 
dienas centrā. Pieteikties zva-
not- tel. +371 20233728 vai 
rakstot  e-pastu: dienascentrs@
kegums.lv.
• Veselības nedēļa Ķeguma 
komcercnovirziena viudsskolā 
24.09.-28.09. Kontaktpersona 
Sandra Bērziņa, e-pasts: sandra.
berzina@kegumaskola.lv

Aktivitātes tiek finansētas no 
Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Vietējās sabiedrības veselības 
veicināšana un slimību pro-
filakse Ķeguma novadā” (ID 
Nr.9.2.4.2/16/I/083) ietvaros. 
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Ja esi jaunietis vecumā no 
15 līdz 29 gadiem, pašlaik ne-
mācies, nestrādā algotu darbu, 

neapgūsti arodu pie amata meis-
tara un neesi reģistrēts Nodarbi-
nātības valsts aģentūrā (NVA) kā 

bezdarbnieks, iesaisties projekta 
“PROTI un DARI” aktivitātēs.

Tev būs iespēja saņemt tieši 
tev vajadzīgos atbalsta pasāku-
mus, kas ietver mentora atbalstu 
vismaz 20 stundas mēnesī un 
daudzveidīgas, saistošas akti-
vitātes: neformālās un ikdienas 
mācības, speciālistu konsultāci-
jas (psihologs, karjeras konsul-
tants u.c., izņemot ārstniecības 
personālu), dalību pasākumos 
(nometnes, semināri, sporta akti-
vitātes, kultūras pasākumi), brīv-
prātīgo darbu, iesaisti nevalstis-
ko organizāciju un jauniešu 
centru aktivitātēs, kā arī vietējās 
sabiedriskajās aktivitātēs, pasā-
kumos un projektos, profesijas 
specifikas iepazīšanu, tai skaitā 
vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos 
iegūt profesionālo kvalifikāciju 
vai apgūt arodu pie amata meis-
tara. 

Esi nolēmis pieņemt piedā-
vājumu, sazinies ar programmas 
vadītāju Gunitu Bogdanovu, tel.: 
26399007, e-pasts: protiunda-
ri@kegums.lv

Ja vēlies kļūt par kāda pro-
jektā iesaistītā jaunieša padom-
devēju un atbalstu, piesakies pie 
projekta vadītājas Daces Sobo-
ļevas, tel.: 25427473, e-pasts: 
dace.soboleva@kegums.lv, un 
pēc 2 dienu apmācībām Jaunat-
nes starptautisko programmu 
aģentūrā, kļūsti par mentoru.

ESF projektu “PROTI un 
DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001 
īsteno Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra sadar-
bībā ar pašvaldībām, kopējais 
finansējums ir 6 802 502 EUR, 
t.sk. ESF finansējums 5 782 127 
EUR un valsts budžets – 1 020 
375 EUR, īstenošanas termiņš 
12.2014. – 12.2020.

SABIEDRĪBA

Laiks kopā būt
Ir aizvadīta nometne “Iz-

baudīsim laiku kopā!”, kas 
notika Latvijas valsts budžeta 
finansētās mērķprogrammas 
“Ģimeņu atbalsta projektu 
konkurss pašvaldībām sadar-
bībā ar NVO” projekta nr.2/
GIMEN/18/061 “Ģimenēm 
Ķeguma novadā” ietvaros, un 
norisinājās no 20. līdz 25.au-
gustam Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolā. Šajā nometnē 
tika aicinātas piedalīties ģime-
nes - viens vai vairāki bērni no 

ģimenes kopā ar vecākiem. 
Nometnes mērķis bija uz-

krāt spēkus pirms jaunā mācību 
gada, iegūt jaunas zināšanas, 
atpūsties un darboties kopā ar 
kādu no vecākiem. Tas izdevās, 
jo programma bija ļoti daudz-
veidīga - aušanas pamati kopā 
ar biedrību “Starptautiskais 
soroptimistu klubs “Ogre - Ķe-
gums”” un Ievu Puriņu, sporta 
sacensības kopā ar biedrību 
“SK Birzgale” un Edgaru Si-
liņu, modes māksla un iejuša-

nās mākslinieka lomā kopā ar 
modes mākslinieci Daigu Lat-
kovsku, jaunsardzes aktivitā-
tes, mākslas nodarbības kopā ar 
Baibu Bērziņu - Skrīveri, rado-
šās nodarbības kopā ar tandē-
mu “Zapte”, kur bērni gatavoja 
savus sapņu ķērājus un lellītes, 
kā arī orientēšanās pa Ķeguma 
mežiem ar mūsu novadnieku 
Nauri Neimani. Sestdien devā-
mies iepazīt gleznaino Latgali 
- Preiļu leļļu muzeju, Aglonas 
baziliku un Kristus karaļa kal-
nu. Ikviens varēja izvēlēties un 
uzvilkt princešu vai prinča tēr-

pu Preiļu leļļu muzejā, izbaudīt 
greznumu un klusumu Aglonas 
bazilikā, kā arī smelties iedves-
mu Kristus karaļa kalnā. Mums 
netraucēja spēcīgās lietus brāz-
mas, jo mēs bijām kopā ar sa-
vām ģimenēm!

Paldies Ķeguma novada 
pašvaldībai un Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolas 
direktoram Vladimiram Samo-
hinam par atbalstu.

Nometnes vadītāja 
Liene Seržante

Iesaisties projekta “PROTI un DARI” aktivitātēs 

Atklāts aktīvās atpūtas laukums
4.septembrī Ķeguma ko-

mercnovirziena vidusskolas 
stadionā svinīgi atklāts aktī-
vās atpūtas laukums.

Atklāšanas brīdī vidusskolas 
un tuvējā bērnudārza “Gaismi-
ņa” audzēkņus sveica domes 
priekšsēdētājs Raivis Ūzuls. 
Viņš norādīja, ka projekts reali-
zēts sadarbībā ar divām biedrī-
bām sporta klubu “Birzgale” un 
biedrību Starptautisko soropti-
mistu klubu “Ogre-Ķegums”. 

Kā stāsta Ķeguma novada 
pašvaldības Attīstības nodaļas 
vadītāja Dace Soboļeva, šī gada 

pavasarī Valsts reģionālās attīs-
tības aģentūra izsludināja kon-
kursu, kurā varēja piedalīties  
pašvaldības sadarbībā ar savām 
nevalstiskajām organizācijām. 
72 projektu pieteikumu konku-
rencē kopumā atbalstīti 19 pro-
jekti. No tiem Ķeguma novada 
pašvaldības un biedrību kopīgi 
sagatavotais un iesniegtais pro-
jekts saņēmis maksimālo punktu 
skaitu. Projekta ietvaros notiku-
si ģimeņu nometne un izbūvēts 
rotaļu laukums mazākajiem ķe-
gumiešiem un vingrošanas lau-
kums sportot gribētājiem.



10 Ķeguma Novada Ziņas 2018. gada  7. septembris.

www.kegumanovads.lv

Apstiprināja saistošos no-
teikumus Nr.KND1-6/18/7 
„Ķeguma novada pašvaldības 
nolikums”, Nr.KND1-6/18/8 
„Grozījumi saistošajos noteiku-
mos „Par Ķeguma novada paš-
valdības budžetu 2018.gadam”” 
un Ķeguma novada pašvaldības 
2017.gada publisko pārskatu.

Iecēla IVETU APSĀNI Ķe-
guma novada Sociālās aprūpes 
centra “Senliepas” vadītājas 
amatā, ar 2018.gada 21.augus-
tu, nosakot pārbaudes laiku 3 
mēneši. 

Ievēlēja Sandru Biļinsku 
Ķeguma novada pašvaldības 
dzīvokļu jautājumu komisijas 
sastāvā.

Piešķīra līdzfinansējumus 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu izbūvei nekustamo īpašu-
mu  Kuģu iela 17A, Upes iela 
1, Daugavgrīvas ielā 29 īpašnie-
kiem. 

Nolēma atsavināt, pārdodot 
izsolē, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ”Apogi”, 
Tomes pag., Ķeguma nov.,  kas 
sastāv no zemesgabala ar kopē-
jo platību 2,25 ha. 

Izdarīja grozījumus Ķe-
guma novada domes 2018.
gada 24.janvāra lēmumā 
Nr.KND1-3/18/22 “Par  Ķegu-
ma novada pašvaldības amatu 
atalgojumu un līgumdarbu ap-
maksu 2018.gadā” (protokols 
Nr.2, 1.§).

PAŠVALDĪBA

Ķeguma novada dome augustā

Ķeguma novada pašvaldī-
ba PĀRDOD mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli nekustamo 
īpašumu “Apogi”, Tomes pag., 
Ķeguma nov., kadastra numurs 
74290020056, kas sastāv no 
lauksaimniecības zemes 2,25 
ha platībā (kadastra apzīmē-
jums 74290020003).

Izsole notiks Ķeguma no-
vada pašvaldības ēkā Lāčplēša 
ielā 1, Ķegumā, Ķeguma no-
vadā 2018.gada 26.septembrī 
plkst.10.00. Dalībnieku reģis-
trācija Ķeguma novada Klientu 
apkalpošanas centrā Lāčplēša 
ielā 1, Ķegumā, Ķeguma no-
vadā  līdz 2018.gada 25.sep-

tembrim plkst.15.00. Nosacītā 
cena - 4280 EUR, nodrošinā-
juma maksa 428 EUR, dalības 
maksa 20 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.kegumanovads.lv, 
Ķeguma novada pašvaldības 

Klientu apkalpošanas centrā, 
Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķe-
guma nov., vai Tomes pagasta 
pārvaldē “Ābelītes”, Tome, 
Tomes pag., Ķeguma nov.. Ob-
jektu var apskatīt, iepriekš pie-
sakoties pa tālruni 26651835.”

Konkursa kārtībā uzvarēju-
sī firma – AS „ACB” – augus-
tā uzsākusi ceļa remontdarbus 
posmā „Lielvārde – Misiņi”. 

Remontdarbi tiks veikti līdz 
oktobra mēneša vidum. Ceļa 
posma remonts tiek veikts no 
Ķeguma novada pašvaldības 

un Aizsardzības ministrijas fi-
nansējuma. Ķeguma novada 
domes izpilddirektors Edvīns 
Bartkevičs apliecina: „Šobrīd 
darbi rit pēc izstrādātās projek-
ta gaitas un saskaņā ar plānoto 
grafiku”.

Augustā uzsākti ceļa 
 „Lielvārde – Misiņi” remontdarbi

Varavīksnes košās krāsas
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums tu atnākusi
Esi, mazā, dvēselīt! 

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās reģistrēti
jaundzimušie: Beāte, Kaspars, Nils, Pēteris

Sveicam jaunos vecākus!
Ķeguma novada pašvaldība

Tuvs cilvēks nemirst,
tikai pārstāj līdzās būt...

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās reģistrēta
Radiona Krupenkina (1936)
Jāņas Sniedzes (1972)
aiziešana mūžībā.

Ķeguma novada pašvaldības kolektīvs

Ķeguma novada sociālās 
aprūpes centrs “Senliepas”
aicina darbā
APRŪPĒTĀJU

Galvenie darba pienākumi
Klientu aprūpe (ēdināšana, maz-
gāšana, izvešana pastaigā, per-
sonīgo lietu uzturēšana kārtībā) 
 
Prasības pretendentiem
• vēlama vidējā vispārējā 

izglītība
• izturība, iejūtība, pacietība 

un spēja strādāt komandā
• atbildības sajūta, precizitāte 

un atsaucība
• labas komunikācijas un 

saskarsmes spējas
• latviešu valodas zināšanas 

atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām

• vēlamas krievu valodas 
zināšanas

• vēlama aprūpētāja 
kvalifikācija

 
Piedāvājam
• darbu uz pilnu darba laiku 

(darbs maiņās)
• stabilu atalgojumu
• sociālās garantijas

Darba alga no 430 eiro 
pirms nodokļu nomaksas 
Motivētu pieteikumu, pievie-
nojot CV un pretendenta at-
bilstību apliecinošo dokumentu 
(izglītība, apliecība par valsts 
valodas zināšanām) lūdzam 
iesniegt elektroniski - senlie-
pas@kegums.lv līdz 2018.gada 
30. septembrim. Papildus infor-
māciju par vakanci var saņemt, 
zvanot pa tālr. 27813273, .
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Jaunais  iesvētes mācību  nodarbību cikls Ķegu-
ma evaņģēliski luteriskajā baznīcā iesāksies piektdien, 
28.septembrī plkst.19.00. 

Uz nodarbībām piektdienu vakaros pl. 19.00 ir mīļi aici-
nāti visi, kuri meklē atbildes uz saviem dzīves jautājumiem, 
vēlas kristīties, iesvētīties, kļūt par krustvecākiem vai lau-
lāties vai varbūt vienkārši šajās vakara nodarbībās padomāt 
par savu dzīvi. Nodarbības vadīs Ķeguma un Lielvārdes 
evaņģēliski luterisko draudžu mācītājs Ingus Dāboliņš  (tel. 
29128534).

Valdis Kalniņš,
Ķeguma LELB draudzes pārvaldes priekšnieks

NOTIKUMI

…Ziedi, ziedi rudzu vārpa deviņām ailītēm..
…Es  neaizeju, Es būšu tepat, 
Es tik ar sauli, rudziem un vēju iešu parunāt…
Skumjā brīdī esam kopā ar Rutu un viņas mīļajiem no 
tēva uz mūžu atvadoties.

Darba kolēģi

8. septembrī plkst. 10:30 
Ķeguma novada sēņošanas 
čempionāts Tomē, Ratu kalna 
teritorijā. Reģistrācija no plkst. 
9:30.
Informācija par sēņošanas čem-
pionāta nolikumu un karti Jūs 
varat iegūt Ķeguma novada mā-
jas lapā www.kegumanovads.lv
Lasīsim sēnes, mielosimies ar 
tradicionālo sēņu zupu un iz-
baudīsim lielisku dienu!

***
9.septembrī, plkst. 14.00 
pie Rembates pagasta pārval-
des Tēva diena.
Jau no plkst. 11.00 pie Zemes-
sardzes 54. Inženiertehniskā 
bataljona vadībā būs apskatāma 
dažāda zemessardzes tehnika, kā 
arī sportiskas aktivitātes.
27884206 Liene

***
Laiki mainās, bet savstarpē-
jas attiecības paliek... Šogad 
kolhozam “Uzvara” aprit 70 
gadi. Aicinām uz tikšanos bi-
jušās Rembates skolas sporta 
zālē (SAC „Senliepas”, Rem-
bates pagasts, Ķeguma novads) 
29.septembrī, svinīgā daļa 
plkst. 16.00, turpinājumā at-
pūtas vakars plkst. 19.00. Līdzi 
ņemsim labu garastāvokli, atmi-
ņas un pašu sarūpētu groziņu.

Lai darba mūžs paliktu atmiņās, 
un mēs varētu sarūpēt katram 
(ar ielūgumiem) piemiņas dāva-
niņu, lūgums, obligāti pieteikt 
savu ierašanos līdz 10.septem-
brim, zvanot uz tālr. 26435199 
(Liene Lazdiņa).
Laipni aicināti, arī tie, kuri sko-
las laika vasaras atceras, kaplējot 
garās dārzeņu vagas vai palīdzot 
ražas novākšanas darbos, līdzi 
ņemot groziņu. Galdiņu pieteik-
ties pa tālr. 26435199 
Nepieciešamības gadījumā 
transportu varat pieteikt  līdz 
17.septembrim, zvanot uz tālr. 
26435199.
P.S. Līdzi var ņemt materiālus 
par kolhoza laikiem, neatteiksi-
mies, ja piekritīsiet atstāt pagasta 
vēsturei.

***
29. septembrī plkst. 10:00 Lie-
pu alejā pie Ķeguma tautas nama
Ķeguma “Miķeļdienas gadatir-
gus”
Aicinām VISUS -  zemniekus, 
stādu audzētājus, amatniekus, 
mājražotājus kā arī rūpniecības 
preču tirgotājus. Tirgotājiem 
pieteikšanās līdz 26. septembrim 
Ķeguma tautas namā vai pa tāl-
runi 22010300
Papildināsim savus ziemas 
krājumus ar gardajām un vita-
mīniem bagātajām rudens tēm.

Tomes tautas nams 23. oktob-
rī organizē braucienu uz Lat-
vijas Nacionālā teātra izrādi” 
Aivars Freimanis „Katls” 
Par izrādi: Vēju appūstajā Kur-
zemes lībiešu krastā dzīvo Ingus 
Zutis jeb Ņurņiks, izcilā kinore-
žisora Aivara Freimaņa dzīves 
vērojumos balstītā romāna gal-
venais varonis – lēnīgs, mazliet 
gļēvs, ne pārāk ambiciozs, ne 
pārāk izglītots puisis. Tik pazīs-
tams, tik ļoti kaut kur redzēts, tik 
latvisks. Viņa „varoņdarbi” at-
klāj cilvēka nežēlīgo dabu, kaut 
arī darīti top kaislīgas mīlestības 
vārdā.
Biļešu cena”  EUR 9,00, ceļa iz-
devumi  EUR 4,00
Izbraukšana no Ķeguma- 17: 30
Pieteikties, zvanot - 27843230 
Samaksāt līdz 17. septembrim.

***
Tomes tautas nams  20.oktob-
rī, sagaidot Latvijas 100. gada-
dienu, organizē ekskursiju uz 
Rīgu. Apskatīsim Tautas frontes 
muzeju, Barikāžu muzeju un 
dosimies 1,5 stundas garā eks-
kursijā  „Nepazīstamā Vecrīga” 
ar gidu. Ekskursijas izmaksas - 
10,00 eiro. 
Izbraukšana no Ķeguma 9:00
Pieteikties līdz 10. oktobrim, 
zvanot 27843230

***
Tomes tautas namā darbību 
atsāk amatierkolektīvi:
•  Dāmu vokālais ansamblis - 
nodarbības notiek  trešdienās no 
plkst. 18:00
•  Amatierteāris „Poga” - no-
darbības notiek  pirmdienās  no 
plkst. 18:30
•  Folkoras kopa „Graudi”  - no-
darbības notiek  ceturtdienās  no 
plkst. 18:30
•   No oktobra atsāks darbību ve-
selības vingrošanas grupa. 
 Lai pieteiktos, interesentiem lū-
dzu zvanīt uz 27843230.

***
Rembatē atsāk darboties pul-
ciņi:
•  Dāmu vokālais ansamblis 
“Vīgriezes” - pirmā tikšanās 10. 
septembrī, plkst.19.00, aicinām 
pievienoties mūsu kolektīvam. 
Vadītāja: Liene Seržante mob.
tel. 26452076
•  Mūsdienu dejas bērniem – 
pirmā tikšanās 11. septembrī, 
plkst. 18.30, uzņemam arī jau-
nus dalībniekus. Vadītāja: Ieva 
Filipsone mob.tel. 29748978
•  Radošais pulciņš bērniem – 
pirmā tikšanās 4. oktobrī, plkst. 
17.00, uzņemam bērnus, kuriem 
patīk radoši darboties. Vadītā-
ja: Kristīne Mālniece mob. tel. 
29868817

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu
IIzsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei Sandrai vīru 
mūžībā aizvadot.

Ķeguma novada pašvaldības kolektīvs

Mākslas studija aicina pieteik-
ties uz nodarbībām zīmēšanā, 
gleznošanā un veidošanā bērnus 
no 4 gadu vecuma un skolēnus 
jebkurā vecumā.
4-7 gadus veciem bērniem – no-
darbības notiks 2x nedēļā. Vienu 
reizi bērni apgūs zīmēšanas, glez-
nošanas un kompozīcijas pama-
tus, otru reizi – veidošanu. Viena 
nodarbība ilgs 2x pa 25 min. Va-
rēs apmeklēt arī tikai vienu nodar-
bību nedēļā.
Skolēniem - nodarbības notiks 
2x nedēļā. Vienu reizi skolēni 
apgūs zīmēšanas, gleznošanas un 
kompozīcijas pamatus, otru reizi 
– veidošanu. Viena nodarbība ilgs 
2x pa 40 min. Varēs apmeklēt arī 
tikai vienu nodarbību nedēļā.
Nodarbības mākslas studijā 
sāksies ar 10. septembri.
Aicinu pieteikties pieaugušos, 
kuri vēlas zīmēt, gleznot, deku-

pēt, gleznot uz zīda, nodarboties 
ar linogriešanu, darināt rotas un 
vēl daudz ko citu. Zīmēšanas stu-
dijai nodarbības notiks katru 
nedēļu trešdienās 18.00-20.00. 
Pirmā nodarbība būs 12. sep-
tembrī. Savukārt pārējās tehnikas 
varēs izmēģināt un apgūt radoša-
jās darbnīcās, kuras tiks organizē-
tas atsevišķi. Minimālais dalībnie-
ku skaits grupā 5 cilvēki
Ar Mākslas skolas 1.-5. kursa 
audzēkņiem tiksimies 3. sep-
tembrī Ķeguma tautas namā 
laikā no plkst. 11.00 līdz 13.00. 
Šajā laikā gaidu arī tos, kuri vē-
las pieteikties mākslas studijā.
Sīkāku informāciju var saņemt, 
rakstot uz e-pastu ieva.lace@ke-
gums.lv, vai zvanot 29203293.
Radošu, draudzīgu un pārstei-
gumiem pilnu mācību gadu vēl 
Mākslas studijas vadītāja Ieva 
Lāce.

Mākslas studija aicina uz
nodarbībām
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Pirmo reizi kūmās gāju,
Skudra ceļu pārtecēja:
Lai Dievs deva pādītei
Čaklu mūžu nodzīvot!
Ļoti saulainais 4. augusta 

rīts deviņiem bērniņiem sā-
kās ar priecīgu satraukumu, jo 
goda kūmu – Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļas vadī-
tājas Liānas Čodores un Ķe-
guma novada domes deputāta 
Vladimira Samohina pavadī-
bā, caur balonu arku, bērniņi 
ar krustvecākiem jeb kūmām, 
tika ievesti goda ceremonijas 
vietā. Loretas Lazdiņas izpildī-
jumā dziedot dziesmiņu „Krā-
saini sapņi”, atklājām Remba-
tes „Bērnības svētkus”. Šie ir 
svētki ģimenei, kas rada prieku 
un bērnības atmiņas bērniem 
un vecākiem, krustvecākiem 
un mīļajiem līdzcilvēkiem. Ar 
šo dienu krustvecāki kļūst par 
svētku gaviļnieka uzticama-
jiem draugiem un padomdevē-
jiem.

Bērnības svētku galvenais 
notikums ir izšūpoties svētku 
šūpolēs, kurās pasākuma gaviļ-
nieku izšūpoja gan goda kūmas, 
gan krustvecāki. Katrs bērniņš 
saņēma piemiņas dāvaniņas no 
Ķeguma dzimtsarakstu nodaļas 
simtgades piemiņas monētu, 
Elīnas Samules grāmatu „Mār-
lija sapņu ceļojums. Mārlijs 
astronauts”  un „Bērnības svēt-
ku” apliecību, bet pirms tam, 
krustvecāki parakstījās lielajā 
„Bērnības svētku” goda grā-
matā.

Pēc svinīgās daļas, visi 
svētku dalībnieki un viesi sa-
vās izpušķotajās mašīnās, de-
vās uz akreditētu bioloģisko 
briežu audzētavu „Dimantu 
kalnu”, kuri arī atbalsta zaļās 
izglītības popularizēšanu, tur 
gida Dina pavadībā apskatī-
jām trušus, strausus, zirdziņus 
un daudzus citus dzīvnieciņus, 
pēc tam devāmies atpakaļ, kur 
mūs jau gaidīja svētku kliņģe-
ris un jautras izklaides, sejiņu 
apgleznošana un lielo burbuļu 
šovs.

Novērtēsim katru dienu, 
kurā esam smēlušies prieku un 

sirsnību, lai svētku prieks ilgi 
silda visu mūsu sirsniņas un, lai 
vienmēr pietiek paša galvenā – 
vistuvāko cilvēku mīlestība un 
rūpes.

Gribu pateikt lielu paldies, 
Ķeguma novada pašvaldībai kā 
arī Vitālijam Pugačam, goda 
kūmām Liānai Čodorei un Vla-
dimiram Samohinam, mākslas 
skolas vadītajai – Ievai Lācei, 
VPII „Gaismiņa” vadītājai 
Mārai Andersonei par gaviļ-
nieku krēsliņiem, „Jogitas pa-
sākumi”, Kintijai Sparānei par 
skaisto mirkļu iemūžināšanu 
fotogrāfijās, Bruno Grinber-
gam par pasākuma apskaņoša-
nu, par nenovērtējamu atbalstu, 
lai svētki izdotos, dārzniecei 
Ingrīdai Freibergai par krāšņo 
ozolzaru vīteni, Loretai Laz-
diņai par solo izpildījumu, 
Diānai Kārkliņai, Ivetai un 
Gatim Butkusiem par dekorā-
cijām, Rolandam Batarāgam 
par šūpolēm, „Dimantu kalns” 
īpašniekiem Pēterim un Evitai 
Dimantiem, dārzniecībai Rem-
batē, „Almas dārzi” par krāš-
ņiem puķupodiem.

Ar jauniem gaviļniekiem 
un viņu krustvecākiem, tieka-
mies pēc diviem gadiem!

L. Lazdiņa,
Rembates pasākumu 

organizatore

Rembates Bērnības svētki


