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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.

        ĶEGUMA   NOVADA   PAŠVALDĪBAS   INFORMATĪVAIS   IZDEVUMS                                         Nr.42/43 (547/548)  2018. gada  7. decembris

Ķeguma novada stiprās 
ģimenes  

  3. lpp.

Birzgales amatierteātris 
Briselē

  6. lpp. 

Aicinām uz Ziemas-
svētku, Vecgada

pasākumiem
  8. lpp.
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„Tev mūžam dzīvot, Latvija”

17.novembrī Ķeguma komercno-
virziena vidusskolā aizvadīts valsts 
svētku koncerts „Tev mūžam dzī-
vot, Latvija”.
Simtgades priekšvakara koncer-
tu atklāja Ķeguma jauktais koris 
„Lins” ar dziesmu „Lec saulīte”, 
kuras laikā kora dalībnieki ritināja 
austu jostu teju 3 metru garumā.
Ķeguma novada domes priekšsē-
dētājs Raivis Ūzuls: „Tieši pirms 
simts gadiem tika dibināta Latvijas 
valsts. Kopš tās dienas Latvija ir 
piedzīvojusi ļoti daudz – lielval-
stu okupācijas, represijas... 1991.
gadā Latvija atkal kļuva brīva. 
Katram tika dots vārds, brīvība un 
iespējas. Šajā vēsturiskajā dienā es 
vēlos jums un Latvijai novēlēt, lai 
Latvija kļūst par tādu valsti, par 
kādu sapņoja tie, kuri ziedoja un 
zaudēja visdārgāko – savu dzīvību. 
Mēs, latvieši nedrīkstam aizmirst 
savu vēsturi, tai pašā laikā mums 
ir jādomā par saviem bērniem, par 
savu nākotni, par Latvijas nākotni. 
Mēs šo nākotni veidojam paši, rū-
pīgi izpildot katru darbu, kas mums 
ir uzticēts. Tikai kopīgi mēs varam 
veidot Latviju labāku jaunajai pa-
audzei.”
Pēc priekšsēdētāja uzrunas sekoja 
Latvijas valsts himna un Ķegu-
ma novada pašvaldības atzinību 
pasniegšana. Šogad apbalvojumu 
„Ķeguma novada lepnums” iegu-
va Uldis Ābelis, par kuru iesūtītajā 
pieteikumā rakstīts: „Uldis Ābelis 
Rembati par savējo sauc nu jau 
daudzus gadus. Uldis ir bijis sa-
biedriski aktīvs visus Rembatē pa-
vadītos gadus. Viņš dzied korī, dejo 

senioru deju kolektīvā, aktīvi spor-
to. Ar medaļām regulāri atgriežas 
no vieglatlētikas sacensībām vete-
rāniem. Četrus gadus vadīja Ķe-
guma novada pensionāru biedrību. 
Pašreiz ir pensionāru biedrības 
padomes loceklis un atbild arī par 
pensionāru aktivitātēm pagastā. 
Uldis ir ļoti izpalīdzīgs un atsau-
cīgs. Palīdz ne tikai draugiem, bet 
arī pārējiem ļaudīm.”
Svētku koncertā R.Ūzuls pasniedza 
arī četrus Ķeguma novada pašval-
dības atzinības rakstus:
Solvitai Kūnai, par kuru iesnie-
dzēja bija rakstījusi: „Solvita ir 
īstena LATVIETE. Viņa ir ēterisko 
eļļu meistare, kas savu ikdienas 
darbu saista ar Latvijas dabu un 
augiem. Viņa nodarbojas ar alter-
natīvo medicīnu, ievāc un apstrādā 
ārstniecības augus, iegūst ēteriskās 
eļļas un ziedūdeņus, gatavo masā-
žas eļļas, maskas un augu pulverus, 
kas pilni ar dabas spēku un skais-
tumu. Viņa organizē meistarklases, 
kurās dalās savā pieredzē un māca, 
kā iepazīt augus un izvēlēties sev 
piemērotākos gan uzturam, gan 
dziedniecībai. Solvita it visam pie-
iet ar sirdi, viņai nav vienaldzīga 
ne daba, ne cilvēki, viņa ir gatava 
palīdzēt ikvienam. Viņa ir ļoti ak-
tīva un gatava darīt nepieciešamās 
lietas novadam. Viņa ir populari-
zējusi Ķeguma novada vārdu, pie-
daloties dažādos pasākumos. Viņas 
paraugs iedvesmo daudzus.”;
Kasparam Dumpim, kura pie-
teikumā bija teikts: „Kaspars ir 
rembatietis no dzimšanas un aktīvs 
sportists no agras bērnības. Četrus 

gadus bija Latvijas kamaniņu spor-
ta federācijas nacionālas izlases 
galvenais treneris. Šobrīd Kaspars 
ir Latvijas kamaniņu sporta trene-
ris junioriem un kamanu būves me-
hāniķis. Pēc darba dienas sports 
turpinās mājās – mājas būvniecī-
ba, to arī varētu nosaukt par kār-
tīgu trenažieru zāles apmeklējumu. 
Brīvajos brīžos laiks tiek pavadīts 
ar ģimeni, bērniem, mācot braukt 
ar riteņiem, skrituļslidām, slidām, 
kopā pasportojot un aktīvi atpūšo-
ties dabā. Vēl Kaspars Dumpis no 
darba brīvajos brīžos aktīvi pār-
stāv Rembates futbola komandu 
„Streka”, kura ar labiem rezultā-
tiem piedalās dažādās sacensībās. 
Kaspars kopā ar sievu Rutu, piec-
gadīgo meitiņu Kati un 1,5 gadīgo 
dēliņu Miku neizlaiž nevienu Rem-
bates sporta pasākumu! Viņš nekad 
neatsaka savu palīdzību sporta 
aktivitāšu organizēšanā. Rembate 
lepojas ar Kasparu, viņa sasniegu-
miem un aktīvu piedalīšanos dažā-
dos pagasta pasākumos un ne tikai 
Latvijas vārda nešanu pasaulē, bet 
arī Ķeguma novada un Remba-
tes.”;  
Jevgēnijam Gavrilovam un San-
tai Veinbergai, kuru plašajā izvir-
zīšanas vēstulē bija rakstīts: „Šie 
abi cilvēki spēj pievērst sportiskām 
aktivitātēm ikvienu, viņiem piemīt 
neviltota mīlestība uz darbu. Jev-
gēnijs dzīvo ar moto „Neatliec uz 
rītdienu to, ko vari izdarīt šodien”. 
Mīlestība uz ūdeni radās jau agrā 
jaunībā, kad pats apguva vindsēr-
fi ngu, pēc tam vindsērfi nga frīstai-
lu.   3. lpp.

Ķeguma un Birzgales dzimtsarakstu nodaļās
reģistrēti jaundzimušie:

Krists, Alise, Dīvs, Emīls, Andris, Ramona.
Ķeguma novada pašvaldība sveic bērniņu vecākus!

“Ķeguma novada lepnums” Uldis Ābelis (vidū), Atzinības rakstu ieguvēji un Ķeguma novada domes
priekšsēdētājs Raivis Ūzuls (no labās)

2019

Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz,
Divas krāsas karogā,
Trīs vārdi lūgsnā mums skan,
Dievs, svēti Latviju!
 11.novembrī Ķegumā tika aizva-
dīti vērienīgi Lāčplēša dienas pa-
sākumi. Jau no plkst.16.00 Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolas 
skolēni, spītējot lielajam vējam un 
turpinot aizsākto tradīciju, izlika 
svecītes “Saules aplī”. Pēc svecīšu 
likšanas vecāki, bērni un jaunieši 
varēja doties uz Ķeguma Tautas 
namu, lai kopā ar Viju Vollenbergu 
veidotu latviskās lentītes un sildītos 
pie tējas.

Plkst.18.30, pirmo reizi pēc 
daudzu gadu pārtraukuma, proti, 
kopš 1989.gada, Ķegumā notika 
lāpu gājiens. Kopā ar Nacionālo  
Bruņoto spēku aviācijas bāzes ka-
ravīriem, Zemessardzes 54. Inže-
niertehniskā bataljona karavīriem 
un kuplā skaitā sanākušajiem iedzī-
votājiem tika iziets “Mazais saules 
aplis” (Ķeguma Tautas nams - Ķe-
guma evaņģēliski luteriskā baznīca 
-  novada dome - autoceļš A6 - Ķe-
guma prospekts).

Atgriežoties Ķeguma parkā, 
skanot “Karoga dziesmai”, NBS 
karavīri ienesa 3 m platu un 6 m 

garu Latvijas valsts karogu. Ska-
not mūsu valsts himnai un atdodot 
godu, Latvijas valsts karogs tika 
pacelts 18 m augstā mastā. Ķeguma 
parku mūsu valsts simtgades gadā 
rotā trīs karogi – Latvijas simtga-
des, Ķeguma novada un Latvijas 
valsts.

Pēc skaistās un emocionālās ka-
roga pacelšanas un salūta Latvijas 
karoga krāsās sekoja Ķeguma Tau-
tas nama vadītājas Lienes Lazdiņas 
uzruna: “Latvijas karoga sarkanā 
krāsa simbolizē drosmi, varonību 
un mīlestību. Baltā – cēlumu un at-
klātību. Katram latvietim vajadzētu 
būt ar šādām īpašībām – sirdī, prā-
tā un dvēselē. Mums būtu jācenšas 
veidot savu valsti labāku. Neviens 
cits mūsu labā neko nedarīs, ja mēs 
paši atstāsim mūsu zemi novārtā.”

Vislielākos paldies vārdus ir 
pelnījis šīs idejas autors, iniciators 
un patriots – Kristaps Rūde. Savā 
svētku runā Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks K.Rūde 
teica: “Tā ir cieņa pret mūsu sen-
čiem, pret latvju dēliem, meitām, 
tā ir cieņa pret karavīriem, par to, 
kā viņi ir veidojuši mūsu valsti. Un 
viņi nav domājuši par sevi, viņi do-
māja par mūsu zemi.   3. lpp.

Lāčplēša diena
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Tomē atklāts
“Piemiņas akmens”

11.novembrī svinīgi tika atklāts 
“Tomes piemiņas akmens”, kas at-
rodas pretī dienas centram. Tomes 
akmeni rotā saules zīme, kas ir dzī-
vības un mūžīgās kustības simbols, 
bez kuras nebūtu dzīvības. Saules 
gaisma simbolizē iedvesmu un 
garīgu vērojumu. Tā sargā dzim-
tu, nes Dieva svētību, ir Visuma 
norišu harmonijas un augstāko es-
tētisko vērtību paudēja. Akmens 
tapa, pateicoties ziedojumiem, kas 
tika savākti jau šī gada maijā, un ar 
Ķeguma novada pašvaldības līdzfi-

nansējumu.
11.novembra pasākumu Tomē ku-
plināja arī folkloras kopa “Graudi” 
un Rutas Andersones dāvinājums 
“Kara muzejam” – 1919.gada 
Tomes aizsargu nodaļas karogs.
Pēc “Piemiņas akmens” atklāšanas 
visi devās uz Tomes brāļu kapiem, 
pie 13 ozoliem Tomes beznīcas 
kalnā un pie Ulmaņozola Tomes 
parkā, lai iedegtu sveču liesmiņas, 
godinot Latvijas brīvības cīņās kri-
tušos karavīrus.

Nodeva bez atlīdzības valstij 
Zemkopības ministrijas personā 
nekustamo īpašumu “Vilku kalna 
ceļš” Birzgales pagastā, valstij pie-
kritīgās un piederošās meža zemes 
apsaimniekošanas  nodrošināšanai, 
nosakot aizliegumu Zemkopības 
ministrijai atsavināt un apgrūtināt 
nekustamo īpašumu “Vilku kalna 
ceļš” ar lietu tiesībām un pienā-
kumu Zemkopības ministrijai bez 
atlīdzības nodot minēto nekustamo 
īpašumu Ķeguma novada pašval-
dībai, ja tas vairs netiek izmantots 
valsts meža apsaimniekošanas un 
aizsardzības nodrošināšanai, attie-
cīgi par to izdarot atzīmi  Zemes-
grāmatā.

Nolēma atsavināt, pārdodot 
par brīvu cenu, pašvaldībai piede-
rošo nekustamo īpašumu „Tūjas”, 
Birzgales pagasts, Ķeguma no-
vads, kas sastāv no zemesgabala, 
platība 6,99 ha, par nosacīto cenu 
EUR 15800.

Izslēdza no Ķeguma novada 
pašvaldības darba grupas sakņu 
dārza jautājumos darba grupas lo-
cekli Rinaldu Liepiņu un iekļāva 
pašvaldības policijas inspektoru 
Aigaru Novikovu.

Atzina par bezcerīgiem un iz-

slēdza no uzskaites parādniekus 
(SIA, kuri likvidēti, vai trūkst infor-
mācijas par parādu rašanos) ar pa-
rādu kopējo summu EUR 32497,67  
(uz 2018.gada 01.novembri).

Par ilggadēju ieguldījumu Bir-
zgales tautas nama sieviešu kora 
“Pērles” darbībā un sakarā ar Bir-
zgales tautas nama sieviešu kora 
“Pērles” 10 gadu jubileju piešķīra 
kolektīva vadītājai Evitai Reinso-
nei, koncertmeistarei Inesei Mar-
tinovai un ilggadējai kolektīva va-
dītājai Mairai Līdumai  Atzinības 
rakstus un piešķīra kolektīvam 
naudas balvu. 

Apstiprināja Ķeguma nova-
da Attīstības programmas 2013.-
2019.gadam aktualizēto Investīciju 
plānu. 

Nolēma veikt Ziemassvēt-
ku paciņu iegādi Ķeguma nova-
da pašvaldības iedzīvotājiem, tai 
skaitā bērniem (vecuma grupās 
– pirmsskolas vecuma bērni, 1.-4.
klašu skolēni, 5.-9.klašu skolēni, 
10.-12.klašu skolēni), represētām 
personām, pensionāriem 85+.

Apstiprināja saistošos notei-
kumus Nr.KND1-6/18/10 „Grozī-
jumi saistošajos noteikumos „Par 

Ķeguma novada pašvaldības bu-
džetu 2018.gadam””.

Izdarīja grozījumus Ķeguma 
novada domes 2017.gada 29.no-
vembra lēmumā Nr. 432 “Par 
Ķeguma novada domes projekta 
“Ķeguma novada pašvaldības ēkas 
“Senliepas 1” energoefektivitātes 
paaugstināšana un pielāgošana so-
ciālās aprūpes pakalpojumu snieg-
šanai”” (protokols Nr.29,1.§), pre-
cizējot projekta izmaksas.

Par ilggadēju ieguldījumu un 
17 priekšzīmīgi nostrādātājiem 
darba gadiem Ķeguma novada paš-
valdības Grāmatvedības nodaļas 
galvenās grāmatvedes amatā pie-
šķirt Maijai Priževoitei Atzinības 
rakstu un naudas balvu.

Izdarīja grozījumus Ķeguma 
novada domes 2018.gada 24.janvā-
ra lēmumā Nr.KND1-3/18/22 “Par 
Ķeguma novada pašvaldības amatu 
atalgojumu un līgumdarbu apmak-
su 2018.gadā”, grozot sadaļu “VPII 
Gaismiņa” “Tehniskie darbinieki” 
ar 2018.gada 01.septembri, papil-
dinot to ar pozīciju “Skolotāja pa-
līgs”.

Apstiprināja maksu par Ķegu-
ma novada dzimtsarakstu nodaļā 
sniegtajiem pakalpojumiem: 

Ķeguma novada dome novembrī:

N.
p.k.

Pakalpojums Cena EUR 
(ar PVN)

Maksas atvieglojumi

1. Svinīgas laulību ceremonijas sagatavošana un 
vadīšana, izmantojot muzikālu/dzejas priekšnesu-
mu un atbilstoši pasākumam nepieciešamo atribū-
tiku pašvaldības noteiktās laulību ceremoniju telpās 

25 50% apmērā, ja vismaz viens pieteicē-
js ir deklarējis dzīvesvietu Ķeguma 
novadā. 

2. Svinīgas laulību ceremonijas sagatavošana un 
vadīšana tikai liecinieku klātbūtnē, izmantojot ier-
aksta mūziku un  atbilstoši pasākumam nepiecieša-
mo atribūtiku 

10 50% apmērā, ja vismaz viens pieteicē-
js ir deklarējis dzīvesvietu Ķeguma 
novadā.
100% apmērā, ja vismaz viens pie-
teicējs ir persona ar invaliditāti vai 
atzīts par trūcīgu. 

3. Svinīgas laulības ceremonijas sagatavošana un 
vadīšana citā piemērotā laulības reģistrācijas vietā. 
Ceremonijas vietas apskate, pašvaldības transporta 
izmantošana 

80 30% apmērā, ja vismaz viens pieteicē-
js ir deklarējis dzīvesvietu Ķeguma 
novadā

4. Svinīgas laulības ceremonijas sagatavošana un 
vadīšana citā piemērotā laulības reģistrācijas vietā. 
Ceremonijas vietas apskate.

50 30% apmērā, ja vismaz viens pieteicē-
js ir deklarējis dzīvesvietu Ķeguma 
novadā

5. Visu veida civilstāvokļa aktu meklēšana arhīvā, 
izrakstu, izziņu, atkārtotu apliecību  sagatavoša-
na un izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem, 
ja iesniedzējs norāda precīzus pamatdatus, (vārds, 
uzvārds, datums, reģistrācijas vieta) un nav ne-
pieciešama papildus izpēte   

5 100% apmērā, ja pieteicējs ir Ķeguma 
novada teritorijā deklarēta persona ar 
invaliditāti  vai  atzīts par trūcīgu 

6. Visu veida civilstāvokļa aktu meklēšana arhīvā, 
izrakstu, izziņu, atkārtotu apliecību  sagatavošana 
un izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem, ja 
iesniedzējs nenorāda precīzus pamatdatus un ir ne-
pieciešama papildus izpēte   

10 100% apmērā, ja pieteicējs ir Ķeguma 
novada teritorijā deklarēta persona ar 
invaliditāti  vai atzīts par trūcīgu

Esiet sveicināti, Ķeguma nova-
da iedzīvotāji!

2018.gads lēnām jau izskan. Un 
ziema, ja tā var teikt, arī pilnā plau-
kumā. Tāpēc šoreiz nedaudz pada-
līšos ar savām domām par nākamo, 
2019.gadu. Bet, ja vēl konkrētāk, 
tad par Birzgali.

Šī gada sākumā, pildot Ķeguma 
novada domes lēmumu, SIA „Ķe-
guma Stars” pieteicās uz Eiropas 
Savienības projektu „Siltumavota 
efektivitātes paaugstināšana Ķegu-
ma novada Birzgales pagasta Birz- 
galē”, kas nozīmē - jaunas katlu 
mājas novietošanu Nākotnes ielā 
7a, Birzgalē. Izskatīšanas laiks bija 
samērā pagarš, līdz vasarā atnāca 
priecīga vēsts, ka līdzfinansējums 
ir piešķirts. Tika noslēgts Eiropas 
Savienības fonda projekta īsteno-
šanas līgums, izstrādāts būvpro-
jekts minimālā sastāvā, saņemta 
būvatļauja, sagatavots projektēša-
nas, būvniecības, būvuzraudzības 
iepirkuma nolikums. Un visbei-
dzot, pašās novembra beigās tika 
arī izsludināts iepirkums šī projek-
ta realizācijai.

Ja visi darbi noritēs, kā iecerēts, 
tad nākamajā apkures sezonā Birz- 
galē būs jauna katlu māja. Ja būs 
kādas objektīvas atkāpes- tad gadu 
vēlāk. Par visu „signalizēsim”.

Tā kā SIA „Ķeguma Stars” ir 
uzņēmies atbildību par jauno katlu 
māju, tad arī visas pārējās komunā-
lo pakalpojumu lietas, acīmredzot, 
pārnāks sabiedrības pārziņā. Un tā-
pēc jau laicīgi daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašniekiem Birzgalē 
būtu jāpiedomā vismaz par šādām 
tēmām: ūdens skaitītāju uzstādī-
šana māju ievadā, ūdens skaitītāju 
uzstādīšana un sekojoša pārbaude 
(ik pa četriem gadiem) dzīvokļos, 
māju apsaimniekošanas jautāju-

mi, savlaicīga norēķināšanās par 
saņemtajiem pakalpojumiem. Cik 
esmu informēts, tad dažas daudz-
dzīvokļu mājas par simbolisku 
maksu tiek apsaimniekotas no pa-
gasta pārvaldes puses. Bet vai šī 
apsaimniekošanas maksa ir pietie-
kama māju ikdienas uzturēšanai?! 
Par māju apsaimniekošanas jautā-
jumiem, protams, ir jālemj tikai un 
vienīgi pašiem dzīvokļu īpašnie-
kiem. Taču, ja daudzdzīvokļu māja 
vēlēsies pati sevi apsaimniekot, tad 
tai būs jāizvirza kāda pilnvarota 
persona, kura saņems kopējo mā-
jas rēķinu par visiem saņemtajiem 
komunālajiem pakalpojumiem un 
veiks arī kopējo norēķinu. Pado-
mājiet!

Neaizmirstiet, ka Ķeguma no-
vadā visi vēl nav izmantojuši iespē-
ju pieslēgties pie centralizētajiem 
kanalizācijas un ūdensvada tīkliem 
un saņemt pašvaldības līdzfinansē-
jumu. Viela pārdomām un lēmuma 
pieņemšanai. Iespējams, ka tāda 
iespēja vēl būs arī nākamgad. Bet 
tiem, kas pieteiksies jau šogad, lī-
dzfinansējums noteikti pienāksies.   

Aizvien esiet laipni aicināti un 
gaidīti SIA „Ķeguma Stars” (Kuģu 
iela 5, Ķegumā)!  Nāciet, zvaniet, 
rakstiet ! Nepazūdiet!  

Mazai atslodzītei viena anekdo-
te. Šoreiz par kaimiņiem, par vien-
aldzību.

Komunālais dzīvoklis.  Kaimiņš 
nomiris vannā ar sirdstrieku.

Atbrauc ātrie un pārējiem jautā:
– Kā tad tā, vai tad nedzirdējāt, 

ka viņam kļuva slikti?
– Nu jā, viņš jau bļāva, ka slikti, 

slikti, bet kam tad tagad viegli? 
Līdz citai reizei! 

Aigars Roze,
SIA Ķeguma Stars”

valdes loceklis

Par dzīvi

Ķeguma pilsētā, kā arī Birz-
gales, Tomes, Rembates pagastu 
centros ir novērots, ka pa minētām 
teritorijām klaiņo suņi bez īpašnie-
ku klātbūtnes. Šajā sakarā Ķeguma 
novada pašvaldības policija atgādi-
na, ka suņa īpašniekam, saskaņā ar  
Ministru kabineta (turpmāk tekstā 
MK) noteikumiem nr.266 „Labtu-
rības prasības mājas (istabas) dzīv-
nieku turēšanai, tirdzniecībai un 
demonstrēšanai publiskās izstādēs, 
kā arī suņa apmācībai”, kas ir spē-
kā no 2006.gada 12.aprīļa, ir no-
teiktas īpašas prasības suņu turēša-
nai, par kuru nepildīšanu paredzēta 
administratīvā atbildība pēc Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 106.panta. Minētajos MK 
noteikumos norādīts, ka pilsētās un 
ciemos suns pastaigas laikā jāved 
pie pavadas. Ja suns pastaigas lai-
kā nav pie pavadas vai tas klaiņo, 
tad suņa īpašniekam vai turētājam 
iestājas administratīvā atbildība.

Par dzīvnieku turēšanas notei-
kumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā 
personai nodarīti miesas bojājumi, 
suņa īpašniekam vai turētājam var 
iestāties administratīvā atbildība 
vai kriminālatbildība, atkarībā no 
personai nodarītā miesas bojājuma 
smaguma pakāpes.

Suņa īpašnieks saskaņā ar MK 
noteikumiem nr.491 „Mājas (ista-

bas) dzīvnieku reģistrācijas kārtī-
ba”, spēkā no 2011.gada 01.jūlija, 
nodrošina, lai sunim būtu implan-
tēta mikroshēma un tas tiktu re-
ģistrēts mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistra datu bāzē, kas ir „Lauk-
saimniecības datu centra informā-
cijas sistēma” sastāvdaļa. Arī par 
šo noteikumu nepildīšanu ir pare-
dzēta administratīvā atbildība.

Lūgums Ķeguma novada ie-
dzīvotājus, kuriem ir suņi, ievērot 
augstāk minētos Ministru kabineta 
noteikumus.

Ķeguma novada pašvaldības 
policijas vecākā inspektora p.i.

A.Novikovs

Ķeguma novada pašvaldības policijas informācija 
suņu īpašniekiem un  turētājiem

Deputāta Pāvela Kotāna apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Katra mēneša pirmā pirmdiena

Birzgales pagasta pārvaldē no 9.00 – 11.00
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PASĀKUMI

„Tev mūžam dzīvot, Latvija”
t 1. lpp.  2007.gadā Jevgēnijs 
noorganizēja pirmo vindsērfinga 
nometni Ēģiptē. Nometnes vēl jo- 
projām notiek katru gadu un ir ļoti 
apmeklētas. Vēlāk tika noorgani-
zētas pirmās frīstaila sacensības 
Latvijā, kurās piedalījās arī pats 
un sīvā konkurencē ieņēma 3. vietu 
Baltijas braucēju vidū, tā aizsākās 
arī godalgotā karjera sportā. Sa-
vukārt Santa ir pārstāvējusi Cēsu 
PSS A basketbola komandu. Santa 
ir ļoti mērķtiecīga un uzcītīga, nu 
jau apgūst otru augstāko izglītību, 
kas saistīta ar fizioterapiju. Esot 
kopā ar Jevgēniju, ir apguvusi arī 
vindsērfingu. Vasarā kopā ar Je-
vgēniju vadīja SUP treniņus Ķe-
gumā. Gan Santa, gan Jevgēnijs 
sportam spēj pievērst ikvienu cil-
vēku, jo viņu aktīvais sporta gars 
spēj aizraut. Šovasar abi Ķeguma 
sporta svētkos noorganizēja SUP 
sacensības, kas bija jaunums Ķe-
guma iedzīvotājiem.”
Latvijas simtgadē Ķeguma no-
vada pašvaldība Latvijai dāvāja 
“Ķeguma novada foto albumu”, 
ko novērtēt varēs citas paaudzes, 
smeļoties iedvesmu un apzinoties 
tieši mūsu laika vērtības. Lai iz-
veidotu Ķeguma novada foto albu-
mu, 2017.gadā tika izsludināts foto 
konkurss, kurā piedalījās vairāki 
desmiti fotogrāfu.
Izvērtējot iesūtītos foto attēlus, go-
dalgotās vietas kategorijā “Svētki 
Tēvzemei” ieguva:

1.vieta – Māris Kārkliņš,
2.vieta – Diāna Kārkliņa, kura 
saņēma arī 3.vietu kategorijā 
„Daugavas spēks” un „Daba. 
Vide. Laiks”,
3.vieta – Ilze Maus;

Kategorijas “Daugavas Spēks” 
uzvarētāji:

1.vieta – Rihards Puriņš,
2.vieta – Kristaps Selga, kurš 
saņēma arī godalgoto pirmo 
vietu kategorijā „Daba. Vide. 
Laiks”.

Kategorijas “Daba. Vide. Laiks.” 
laureāti:

2.vieta – Rolands Kozulis,
Kategorijā “Ķeguma novada 
cilvēki” pirmo vietu ieguva Anita 
Saka.
Fotokonkursa uzvarētājus un albu-
ma autorus sveica Ķeguma nova-

da domes priekšsēdētāja vietnieks 
Kristaps Rūde: „Tu esi Latvija, tas 
mazais bērniņš krustcelēs. Tu esi 
mūsu dzīvība. Tu esi mūsu brīvība. 
Un neskatoties uz pārdzīvojumiem, 
kas cauri gadsimtiem ir skāruši 
mūsu zemi, kā dzīsla pušu rauta, 
ir iztecējušas asinis un pavājināts 
spēks, tomēr latvju tauta, latvju 
zeme ir stalta un brīva ar lepnumu 
par savas zemes spēku. Savu dzim-
teni mēs mūžam mīlēsim – un to 
naidniekam nekad nedosim, jo Tu 
mums esi vienīgā – Tu esi mūsu 
Latvija, Tu esi mūsu tēvu zeme. Tu 
esi mūsu talismans, kas mīt mūsu 
latviešu sirdīs, jo, lai kurp mēs arī 
dotos, savu tēvu zemi mēs nekad 
neaizmirstam, jo Tu mums esi vie-
nīgā, vislabākā un stiprākā – kā 
jūra lepna un saule cēla – Tu tā mir-
dzi starp visām tautām vienīgā! Tev 
mūžam dzīvot, Latvija! Priecīgus 
svētkus! Latvijas 100 gadi ir vārdos 
neaprakstāms notikums, tie ir bijuši 
smagi un priecīgi gadi, tomēr tikai 
stipra valsts spēj ko tādu sasniegt, 
proti, iegūt neatkarību un to atgūt, 
un tas tikai norāda uz mūsu spēku. 
Būsim vienoti, priecīgi un lepni par 
to, ka esam latvieši, jo tas ir pats 
svarīgākais. Citējot Raini: “Būsim 
lieli tik, cik mūsu griba”. Es novē-
lu, lai mūsu griba ir – ļoti liela!”
Paldies Ķeguma novada pašvaldība 
teica arī fotogrāfiju autoriem, kuru 
darbi ir iekļauti albumā: Aigaram 
Jansonam, Marijai Kārkliņai, Jā-
nim Kolužam, Dainim Kraujam, 
Mārtiņam Laģim, Lienei Lazdiņai, 
Valentīnam Pastaram, Ilzei Puriņai, 
MXGP of Latvia, Ērikam Rāce-
nim, Raitim Ritumam, Kristapam 
Rūdem, Kintijai Sparānei, Santai 
Veinbergai.
Goda titulu laureātus, foto kon-
kursa dalībniekus un svētku vie-
sus sveica Ķeguma jauktais koris 
„Lins”, Toms Kalderauskis, VPDK 
„Kadiķis”, SDK „Ķegums”, senio-
ru vokālais ansamblis „Kvēlziedi”, 
POP grupa „Sienāži”, dāmu deju 
kopa „Rasa” un Ķeguma ģitārstu-
dijas ansamblis. Pasākumu vadīja 
Jānis Romanovskis. Paldies vi-
siem!
Valsts svētku koncerta izskaņā dejā 
un dziesmā „Manai dzimtenei” 
vienojās jauktais koris „Lins” un 
VPDK „Kadiķis”. Visiem Ķeguma 

Tautas nama kolektīviem, ienākot 
zālē, izskanēja koncerta pēdējā 
dziesma – „Pūt vējiņi”, kad visi 
piecēlās kājās, svecīšu gaismā un 
vienotā korī nodziedāja šo mūsu 
latviešu tautai tik mīļo tautasdzies-
mu.
Pirms koncerta svētku apmek-
lētājiem bija iespēja piedalīties 
konkursā. Daudzu gadsimtu gaitā 
Latvijas teritorijā ir izveidojušās 
bagātīgas cimdu adīšanas, valkā-
šanas un dāvināšanas tradīcijas. 
Cimds ir ne tikai sadzīves, bet arī 
rituāla priekšmets, ko dāvināja cil-
vēka dzīves svarīgākajos brīžos, 
simboliski apzīmogojot notikumu. 
Atsaucoties Kultūras ministrijas 
un Latvijas valsts simtgades biroja 
aicinājumam, arī Ķegumā tika izlo-
zēti trīs dūrainīšu pāri.
Pēc svētku koncerta, pasākuma 
apmeklētājus gaidīja īpašs pārstei-
gums – svētku salūts.
Īpašs paldies: Ķeguma jauktajam 
korim “Lins” un vadītājai Mairai 
Līdumai, Tomam Kalderauskim, 
vidējās paaudzes deju kolektīvam 
“Kadiķis” un vadītājam Jurim Ča-
kanam, senioru deju kolektīvam 
“Ķegums” un vadītājam Jurim 
Drisksnam, senioru vokālajam an-
samblim “Kvēlziedi” un vadītājam 
Gunāram Jākobsonam, POP gru-
pai “Sienāži” un vadītājai Sarmītei 
Viļumai, dāmu deju kopai “Rasa” 
un vadītājai Mirdzai Dzerkalei, 
Ķeguma ģitārstudijai un vadītājai 
Dacei Priedoliņai, apskaņotājam 
Bruno Grīnbergam, gaismotājam 
Sandijam Brīzem, tehniskajiem pa-
līgiem Arnoldam Eidam un Jānim 
Liepkalnam, Inesei Cīrulei, Ingrī-
dai Freibergai, cimdu adītājām 
Hildai Ābelei un Vizmai Grigor-
jevai, Karīnai un Ketijai Atarēm, 
Lienei Seržantei, Ievai Lācei, SIA 
„Aldi”, Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolai – direktoram Vladimi-
ram Samohinam, direktora viet-
niecei Sandrai Bērziņai, direktora 
vietniekam saimniecības darbā Di-
dzim Pudriķim, skolas dežurantēm 
un apkopējai, Ķeguma dienas cen-
tra kolektīvam, Komunālās noda-
ļas darbiniekiem – Jānim, Valdim 
un Imantam.

Kintija Sparāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ķeguma novada
stiprās ģimenes

1.decembrī Ķeguma Tautas 
namā pulcējās mūsu novada stiprie 
pāri, kuri ģimenes vērtības pratuši 
saglabāt jau vairāk kā pusgadsimta 
garumā.

Stiprās ģimenes sveica Ķeguma 
novada domes priekšsēdētājs Rai-
vis Ūzuls, sakot, ka Ķeguma no-
vads lepojas ar tik stipriem pāriem, 
kuri ģimeniskās vērtības spējuši 
nosargāt tik ilgu gadu garumā un ir 
piemērs mums visiem.
•	 Kopā nodzīvotas baltas un ne-

baltas dienas 64 gadu garumā 
ķegumiešiem Airisai un Emī-
lam Kūmiņiem, 

•	 61 gadu priekos smej un rūgtos 
brīžus uz pusēm dala rembatieši 
Hilda un Uldis Ābeļi,

•	 Pārbaudes un rūdījuma gadus 
kopā 57 gadus vada ķegumieši 
Dzidra un Jānis Būmaņi, 

•	 caur darba tikumu, kopā prie-
kus un bēdas jau 56 gadus vada 
ķegumieši Dzintra un Arvīds 
Aurmaņi, 

•	 cieņā vienam pret otru, drauga 
stiprais plecs un siltais smaids 
jau 55 gadus kopā saista ķegu-
miešus Ingridu un Jāni Frei-
bergus, 

•	 uz šīs baltās pasaules 54 gadus 
kopā vada draudzīgais Remba-
tes pāris – Skaidrīte un Dainis 
Purmaļi, 

•	 54 gadus kopā vada arī darbī-
gais, rūdījumu pilnais pāris no 
Birzgales – Vanda un Edvards 
Skujas, 

•	 raudzībā un saticībā kopā 53 
gadus vada tomēnieši Ruta un 

Pēteris Kārlieši, 
•	 darbīgus gadus plecu pie pleca 

jau 52 gadus kopā vada tomē-
nieši Ilga un Jānis Vecozoliņi, 

•	 52 gadus kopā vada arī dzīves 
rūdītie Anita un Alfrēds Koz-
lovski, 

•	 52 rūpju un prieka pilnus gadus 
kopā vada pāris no Tomes – 
Aija un Juris Ševici-Miķeļše-
vici. 

Šogad savas zelta kāzas nosvinēja: 
•	 senču mantojuma un tradīciju 

glabātāji tomēnieši Ruta un Al-
dis Andersoni, 

•	 stipra un draudzīga pleca at-
balstu jau 50 gadu garumā jūt 
ķegumieši Antoņina un Alek-
sandrs Fiļipovi; 

•	 pavisam nesen savu zelta die-
nu sagaidīja darbīgie un izpa-
līdzīgie birzgalieši Alma un 
Kristaps Vītoliņi.
Pārus ar Ķeguma novada paš-

valdības atzinības rakstiem sveica 
Ķeguma novada domes priekšsēdē-
tājs Raivis Ūzuls, Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liā-
na Čodore, Ķeguma novada dzimt-
sarakstu nodaļas vadītājas vietniece 
Mārīte Artihoviča, Ķeguma Tautas 
nama vadītāja Liene Lazdiņa un 
Tomes pagasta pārvaldes vadītāja 
Ilona Ofmane. Savukārt skaistu un 
mīļu muzikālu sveicienu pāriem 
sniedza Tomes dāmu vokālais an-
samblis.

Kintija Sparāne, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tomē aizvadīts mīļš, sirsnīgs un 
patriotisks valsts svētku koncerts.

Pasākumu atklāja Tomes Tautas 
nama vadītāja Sarmīte Pugača, kura 
stāstīja par simtgades gadā organi-
zētajiem un plānotajiem kultūras 
pasākumiem.

Sveikt tomēniešus valsts svēt-
kos bija ieradies arī Ķeguma nova-
da domes priekšsēdētāja vietnieks 
Kristaps Rūde: „Latvijas simtgades 
nozīme, visupirmām kārtām – ir ap-
liecinājums latviešu tautas spēkam, 
cik daudz ir zaudēts cīņā par savas 
zemes brīvību un cik daudz ir pa-
veikts. Simtgade ir nozīmīgs atskai-
tes punkts mūsu tēvzemes nākotnei, 
kā mēs to veidosim, kā lolosim un 
kā aizsargāsim. Vēsture māca, ne-
pieļaut iepriekšējās kļūdas. Kangari 
ir bijuši it visos laikos, kas ir cen-
tušies mūsu zemes spēku pavājināt, 
mūsu kultūru pārveidot, un mūsu 
inteliģenci iznīcināt, tomēr latvie-
ši un mūsu valoda ir apliecinājusi 

savu spēku, latviešu tauta ir aplie-
cinājusi, ka savas zemes saimnieki 
esam mēs – latvieši, brīvā Latvijā.

Es no sirds Latvijas valsts simt-
gades jubilejā novēlu, lai meitas un 
dēli – mēs latvieši, nebūtu tuvredzī-
gi un naivi, bet gan modri un gudri, 
spēcīgi savā gribā redzēt vienotu 
un plaukstošu Latviju. Mēs savu 
kultūru un latviešu saknes spējām 
saglabāt pateicoties mūsu senčiem, 
un tikai tam pateicoties mēs atgu-
vām savu neatkarību. Manuprāt, 
īstenam latvietim sava vēsture ir 
jāgodā, arī mūsu senči vēlējās dzī-
vot brīvā Latvijā, audzināt bērnus, 
veidot savu valsti un priecāties par 
katru dienu, kurā vari pamosties 
savā zemē ar saviem mīļajiem.

Es mīlu Tevi, Latvija, ar visu, 
ko Tu man sniedz – ar skaisto va-
saru, rudeni, ziemu un pavasari, ar 
bagātīgo kultūru – dziesmām un de-
jām, ar latvisko identitāti un bagā-
tīgajām vērtībām, kuras mīt mūsu 

latviešu tautā! Es Tevi mīlu, Latvija 
– ar visu ko Tu man sniedz!

Saules mūžu mūsu tēvzemei!
Dievs, svētī Latviju!”
Koncertu simboliski iesāka Jā-

zepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas sko-
las audzēknis Rauls Strapcāns, kam 
sekoja Tomes dāmu vokālā ansam-
bļa skaistais dziedājums. Kā stāsta 
tautas nama vadītāja, koncertā atzī-
mējām Latvijas simts gadus un no-
devām valsts nākotni mūsu bērnu 
rokās – veidot, lolot un mīlēt mūsu 
visu dzimteni.

Koncertā izskanēja Aspazijas, 
Raiņa, Ārijas Elksnes un Leonīda 
Breikša dzeja, ko norunāja aktrise 
Anita Grūbe. Savukārt dziedātā-
jas Ingunas Kalniņas  izpildīju-
mā apmeklētāji dzirdēja R.Paula, 
U.Stabulnieka, M.Lasmaņa un citu 
autoru iemīļotās dziesmas. Pie kla-
vierēm bija Māris Lasmanis.

Kintija Sparāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts svētku koncerts Tomē 
t 1. lpp. Tev mūžam dzīvot, Lat-
vija, kā jūrai lepni, saulei cēli. Tu 
mūsu māte dārgaja, mēs tavas mei-
tas, tavi dēli. Tev mūžam dzīvot, 
Latvija, tu tēvzeme mums Dieva 
dota! Lai latvju tauta vienota aug 
spēkā, slavā, daiļumā! Raugies 
bērns ar savām gaišām acīm, Savu 
tēvuzemi vēro tā, ka lai viņas mīļā, 
mīļā seja mūžam paliek atmiņā, tad 
Tu vari svešās malās doties – pāri 
zemēm, jūrām ilgu dzīts, savu tēvu 
zemi mūžam neaizmirsti, jo kā talis-
mans tā būs Tev līdz. Lai katrā no 
mums – latviešiem – mīt Lāčplēša 
spēks. Lāčplēša spēks bija ausīs, 
viņš sajuta un sadzirdēja latvju ze-
mes sāpes un prieka brīžus. Viņš 
steidza palīgā, kad tas bija visvairāk 
nepieciešams. Mums ir jābūt vieno-
tiem, mums ir jābūt patriotiskiem, 
un ikreiz, lūkojoties uz mūsu valsts 
karogu, jāsaprot, ka mēs esam lat-
vieši. Dievs, svētī Latviju! Saules 
mūžu mūsu tēvzemei!”

Pēc svinīgās daļas noslēguma ar 

mīļu un aizkustinošu koncertu visus 
atnākušos iepriecināja Toms Kalde-
rauskis.

Ķeguma pilsētā virmoja latviešu 
spēks, vienotība un cieņa pret mūsu 
senčiem un mīlestība uz mūsu tē-
vzemi. Paldies visiem, kuri bija ie-
radušies un veidoja skaistu mirkļu 
siltumu ikvienam no mums. Īpašs 
paldies – Ansim Kusiņam, Emīlam 
Jostam, Andrim Eglītim, Dmitrijam 
Bogdanovam, Kristapam Timer-
manim, Mārtiņam Strausam, Ze-
messardzes 54.Inženiertehniskajam 
bataljonam, Ketijai Atarei, Aigaram 
Melnbārdim, Mārītei Kiseļai, Baibai 
Kūmiņai, Vijai Vollebergai, Ķegu-
ma dienas centra kolektīvam, Bruno 
Grīnbergam, Tomam Kalderauskim, 
Rolandam Batarāgam, Nikolajam 
Potjomkinam, Diānai Kārkliņai, 
Kristapam Selgam, Raitim Ritu-
mam, Jānim Kolužam un Aigaram 
Caunītim.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Lāčplēša diena



4 Ķeguma Novada Ziņas 2018. gada  7.decembris

www.kegumanovads.lv

PROJEKTI

Vides mācība bērniem – 
solis ceļā uz labāku nākotni!

Ķeguma novada Birzgales 
VPII „Birztaliņa” no 01.09.2018.-
31.05.2019. realizē Nordplus 
Junior mobilitātes projektu 
NPIP-2018/10080 „Vides mācī-
ba bērniem – solis ceļā uz labāku 
nākotni!”. Projekta mērķis ir izvei-
dot pieredzes apmaiņas platformu 
Baltijas un Ziemeļvalstu skolotā-
jiem par dažādām inovatīvām un 
radošām mācīšanas metodēm vides 
izglītībā pirmsskolā. Šajā projektā 
izvēlējāmies partnerus no Norvēģi-
jas, Bergenas NO-Akasia Soreide 
parish pirmsskolas. 

No 6.-10. novembrim  „Birzta-
liņā” viesojās 7 pirmsskolas peda-
gogi  no Bergenas. 

Norvēģijas kolēģi  vizītes laikā 
„ēnoja” pirmsskolas darbu, iesaistī-
jās vērojumos, aktīvās darbībās un 
iepazinās ar Latvijas pirmsskolas 
darba metodēm vides audzināšanā.

Projekta galvenie mērķi:
1. Sadarbības stiprināšana un 

attīstīšana starp valstu pirmssko-
lām.

2. Kvalitātes, radošuma un ino-
vāciju izglītības veicināšana Latvi-
jas un Norvēģijas pirmsskolās.

Abu pušu iesaistītie dalībnieki 
strādā trīs saskaņotās tematiskās 
jomās:

Dabas un rūpniecības resursu 
izmantošana bērnu radošās darbī-

bas organizēšanā. Mērķis: izveidot 
labu atkritumu šķirošanas protoko-
lu Latvijas un Norvēģijas pirms-
skolas iestādēm. Racionāli izman-
tot dabas un rūpniecības materiālus 
bērnu radošajā darbā.

Pilnvērtīgs uzturs – bērna at-
tīstības veicinātājs. Mērķis: mācīt 
bērniem veselīgus ēšanas paradu-
mus. Attīstīt atzinību par ēdienu, 
kas pagatavots, izmantojot vietējos 
produktus, veicinot mazāku pārti-
kas izšķērdēšanu.

Aktivitātes svaigā gaisā – bēr-
na veselības attīstības veicinātājas. 
Mērķis: veicināt aktivitātes, kuras 
ir pamats sīkās un lielās motorikas 
attīstībai, psihisko procesu attīstī-
bai un bērna prasmju nostiprināša-
nai. Ar veselīga dzīvesveida aktivi-
tātēm veidot pozitīvus paradumus 
bērnu turpmākajai dzīvei.

Martā  pirmsskolas „Birztaliņa” 
5 pedagogi  dosies apgūt pieredzi  
vides mācībā Bergenas pirmssko-
las izglītības iestādē.

Apgūtā pieredze palīdzēs  vei-
dot jaunu cilvēku paaudzi, kura 
būs kompetenta un motivēta dzīvot 
ekoloģiski – ražot un patērēt videi,  
vienlaicīgi arī savai veselībai, drau-
dzīgas lietas.

Pirmsskolas vadītāja: 
Anita Skosa

Dzīves kvalitāte jebkurā vecumā

Svarīga ir cilvēka dzīves kvalitāte 
jebkurā vecumā. Lai to uzturētu 
un pilnveidotu, biedrība „Sieviešu 
klubs Ķeguma saulespuķes” orga-
nizē dažādas lekcijas, seminārus, 
ekskursijas. Neatsveramu atbalstu 
šādu pasākumu rīkošanā sniedz 
Ķeguma novada pašvaldības NVO 
atbalsta fonda piešķirtais līdzfinan-
sējums projektu īstenošanai.
2018. gadā no NVO atbalsta fon-
da biedrības darba nodrošināšanai 
piesaistīti 129,12 Eiro. Dažādu citu 
aktivitāšu (lekcijas,semināri, eks-
kursijas...) īstenošanai piesaistīts 

līdzfinansējums 360 Eiro (projekta 
kopējās izmaksas 582,11 Eiro).
 Projekta ietvaros noorganizētas di-
vas nodarbības, pieaicinot lektorus, 
un viens pieredzes apmaiņas brau-
ciens- ekskursija.
Marta mēnesī  rīkots seminārs- 
praktiska nodarbība kopā ar SIA 
„Radošo darbu galerija” māksli-
nieku Jāni Tropu. Nodarbības da-
lībnieki apguva praktiskas iemaņas 
attēla pārnešanai uz auduma, iepa-
zina tekstilapdruku, apguva darbu 
ar trafaretiem un spiedogiem.
Oktobrī notika lekcija/seminārs 
„Iesim līdzi dzīvei”. Nodarbības 
dalībnieki kopā ar pieredzējušu in-
formātikas pedagogu Oksanu Gri-
maļuku-Nazarovu apguva zināša-
nas par informāciju komunikāciju 
tehnoloģiju iemaņu apgūšanu un 
praktisko pielietošanu. Tika dota 
iespēja salīdzināt mūsdienu popu-
lārākās ierīces (viedtālrunis, plan-
šetdators, klēpjdators), to priekš-
rocības, iespējamās funkcijas, 

trūkumus. Tika izskaidrota vied-
tālruņa pamatfunkciju pielietošana, 
dažādu aplikāciju lietošana, tālruņa 
izmantošana norēķinu veikšanai, 
fotogrāfēšana, bilžu pārsūtīšana. 
Semināra dalībniekiem tika iz-
skaidrots, kas jāievēro, lai nepār-
kāptu likuma normas personas datu 
aizsardzības jomā. Lektore sniedza 
priekšstatu par iespējamo sociālo 
tīklu lietošanu. 
Piesaistot ne tikai kluba biedres, 
bet arī Ķeguma novada pensionāru 
biedrību un citus sabiedrības lo-
cekļus, oktobra mēnesī organizēta 
ekskursija- pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Carnikavu-Salac-
grīvu- Ungurpili- Aloju. Tas deva 
iespēju kvalitatīvi, veselīgi pava-
dīt brīvo laiku, gūt pieredzi mazo 
uzņēmēju darbībā jebkurā vecumā, 
kas dod prieku un gandarījumu pa-
šam uzņēmējam, arī labumu citiem 
sabiedrības locekļiem.

SK „Ķeguma saulespuķes” NVO 
projektu vadītāja Liāna Čodore

Projekts „Ceļš pie sevis”

Latvijā dzīvo ļoti daudz aktīvu 
un radošu sieviešu, kuras bieži 
savu enerģiju iegulda dažādās sa-
biedriskās aktivitātēs, aizmirstot 
par sevi pašu. Iemīlēt sevi un pi-
enācīgi parūpēties par sevi siev-
ietei būtu absolūti nepieciešams, 
jo sievietes loma ir rūpēties arī 
par citiem, bet dalīties varam tikai 
tajā, kas mūsos pašās ir – mīlestī-
ba, miers, maigums, pieņemšana, 
iedvesma un enerģija. Pirmkārt, 
ir svarīgi parūpēties pašai par 
sevi, tad arī  cilvēki, kas mums ir 
apkārt- ģimene, draugi- arī būs 
laimīgi. Hormonu joga to palīdz 
paveikt pilnībā dabiskā un maigā, 
bet vienlaikus efektīvā veidā. Hor-
monu līdzsvars ir sievietes labsajū-
tas pamatā. Veselīga un līdzsvarota 
sieviete daudz labāk var iesaistīties 
sabiedriskajās aktivitātēs un darba 
tirgū. 

Tāpēc 4. novembrī Birzgales 
tautas namā no plkst. 10:00 -17:30 
notika Hormonu jogas nodarbības. 
Nodarbībās piedalījās 10 Ķeguma 
novada iedzīvotājas. Nodarbību 
laikā  projekta dalībnieces saņēma 

izdales materiālus un video ierak-
stu ar vingrojumiem, pēc kuriem 
varēs mājās patstāvīgi veikt jogas, 
elpošanas vingrinājumus un med-
itācijas. Tā ir dabiska terapeitiska 
metode ar uzsvaru uz hormonālās 
sistēmas stabilizēšanu, kas radīta 
sievietēm, lai novērstu ar hormonā-
lo nelīdzsvarotību saistītu veselības 
traucējumus, izmantojot indiešu 
un tibetiešu jogas tehnikas, kas 
palīdz iedarboties uz dziedzeriem 
un orgāniem, kuriem nepieciešams 
atbalsts hormonālo pārmaiņu lai-
kā. Pareizāk sakot, mēs paši varam 
daudz palīdzēt savai veselībai, jo 
mūsos ir ne tikai enerģijas plūsmas, 
bet mēs arī paši dažādos veidos 
varam akumulēt un vairot iekšējo 
enerģiju, tādējādi stimulējot no-
teiktas orgānu sistēmas un veselību 
kopumā. Projekta ietvaros sievietes 
apguva šīs tehnoloģijas un varēs tās 
pielietot visu dzīves laiku. 

Projekta vadītāja
Biedrības „JADARA” 

dalībniece Iveta Freimane

Projekts ”Angļu valoda ar priekšzināšanām Elementary”

Svešvalodas zināšanas kļūst ar-
vien nepieciešamākas. Bieži vien, 
stājoties darbā, viena no prasībām 
ir angļu valodas zināšanas. Angļu 
valoda ir viena no visvairāk lietota-

jām valodām pasaulē, apmēram 1,5 
miljardi cilvēku runā angliski. Un 
vēl tikpat apgūst to. Valodas apguve 
un zināšanu papildināšana ir svarī-
ga ne tikai ekonomiski aktīviem 
Ķeguma novada iedzīvotājiem. 
Mēs dzīvojam atvērtā sabiedrībā ar 
daudz un dažādām iespējām, pie-
mēram- iepazīt citu zemju kultūru 
un cilvēkus. Nezinot valodu, rodas 
diskomforta un pat mazvērtības sa-
jūta. Piedaloties projektu konkursā, 
biedrība „JADARA” sagatavoja 
un iesniedza projekta pieteikumu 
„Angļu valoda ar priekšzināšanām 
„Elementary”. Uz nodarbībām pie-

teicās un tās apmeklēja 12 Ķeguma 
novada iedzīvotāji. Pavisam kopā 
notika 24 nodarbības, kurās dalīb-
nieki apguva angļu valodas grama-
tiku un sarunvalodu  pēc program-
mas „Elementary”. Apgūstot angļu 
valodas zināšanas, paaugstinājās 
Ķeguma novada iedzīvotāju pro-
fesionālā kompetence un konku-
rētspēja tirgū.  Daudzi no kursu 
dalībniekiem ir izteikuši vēlmi arī 
turpināt nodarbības un vēl vairāk 
uzlabot angļu valodas zināšanas. 

Projekta vadītāja 
Marina Birzule

“Kadiķa” vīri jaunajā ietērpā

Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursam 
un pašvaldības finansējumam, 
biedrība „Vidējās paaudzes deju 

kolektīvs „Kadiķis”” realizēja pro-
jektu „Tautas tērpa komplekta 
atjaunošana vidējās paaudzes 
deju kolektīvam „Kadiķis””, 
atjaunojot vidējās paaudzes deju 
kolektīva tērpu komplektu un uz-
šujot deju kolektīva vīriem melnas 
bikses. 
Savas „ugunskristības” jaunās 
bikses piedzīvoja jau Deju svēt-
ku lieluzvedumā „Māras zeme” šī 
gada vasarā, taču savam Ķeguma 
novadam tās atrādījām Latvijas 
Republikas proklamēšanai veltītajā 
koncertā „Tev mūžam dzīvot, Lat-

vija!”, „Kadiķa” vīriem nodejojot 
tik cēlo „Es izjāju Prūšu zemi”.
Šis ir nozīmīgs ieguldījums VPDK 
„Kadiķis” tautas tērpa komplekta 
atjaunošanā un papildināšanā. Tas 
sniedz iespējas dejot dejas tām at-
bilstošos tērpos.
Sakām lielu paldies mūsu šuvējai 
Ingai Somei un Ķeguma novada 
pašvaldībai!
Projekta kopējās izmaksas: EUR 
700.

Zita Ruņģe
VPDK „Kadiķis” dejotāja
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Aizvadīts tradicionālais skrējiens „Rembates apļi”
Latvijas Republikas Proklamē-

šanas diena Ķeguma novadā iesā-
kās ļoti aktīvi, jo Rembates pagastā 
pulcējās vairāk nekā 200 skrējēju 
un viņu atbalstītāju, lai veiktu 3 km 
un 10,8 km distanci. 

Skrējējus pirms starta sveica 
Ķeguma novada domes priekšsē-
dētājs Raivis Ūzuls, vēlot lieliskus 
panākumus un sveicot mūsu valsts 
simtgadē.

Absolūti labākos rezultātus vī-
riešu konkurencē uzrādīja:

10,8 km:
1. vieta – Kristaps Bērziņš (36:45),
2. vieta – Kārlis Vīksne (37:16),
3. vieta – Renārs Roze (37:55).

3 km:
1. vieta – Krišs Jānis Mežiels 
(9:53),
2. vieta – Valdis Ņilovs (10:08),
3. vieta – Kristaps Balandiņš 
(10:38).

Labākie rezultāti sieviešu kon-
kurencē:

10,8 km
1. vieta – Agnese Pastare (43:43),
2. vieta – Gundega Heidingere 
(44:49),
3. vieta – Emīlija Upmale (48:24).

3 km
1. vieta – Elīza Lemberga (11:39),
2. vieta – Indra Mackeviča (11:50),
3. vieta – Daiga Dābola (11:53).

Šogad ātrākās komandas titulus 

ieguva: 1.vieta – „FOLKMAŅI”, 
2.vieta – „Ogre”, 3.vieta – „SK 
Ozolnieki”.

Paldies ikvienam skrējējam, 
kurš atsaucās aicinājumam doties 
distancēs rakstainos cimdos, lai 
varētu koši un silti svinēt Latvijas 
svētkus! 

Pēc skrējiena notika izloze, 
kurā katrs, kurš piedalījās kādā no 
distancēm, varēja laimēt Rembates 
dvielīti un cepurīti, adītus dūrainī-
šus, 100 eiro dāvanu karti un, kā 
katru gadu, arī televizoru.

Liene Lazdiņa saka paldies 
darba grupai – Mirdzai Aizsilnie-
cei, Ritai Birkenfeldei, Ievai Nag-
lei, Kristīnei Mālniecei, Aigaram 
Melnbārdim, Edgaram Siliņam, 
Bruno Grīnbergam, Jurim Pūpo-
lam, Jogitai Pūpolai - Somei un 
Rolandam Batarāgam. Par gardu-
miem mazajiem skrējējiem paldies 
ikgadējam sponsoram SIA „Fazer 
Latvija”.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Rembates kausiem īpašnieki 
noskaidroti, un iegūts sudrabs Latvijas 
komandu čempionātā dambretē.

Rembates kausa izcīņā 64 lauci-
ņu dambretē līdz pat pēdējai kārtai 
norisinājās sīva cīņa par uzvarētāja 
titulu starp Ķeguma novada izlases 
dambretistiem Vaclavu Griņeviču 
un Ivaru Mauriņu. Finiša spurtā 
V.Griņevičam par puspunktu izde-
vās apsteigt savu sīvāko oponentu, 
un uzvarētāja tituls godam nopel-
nīts. I.Mauriņš atpalika par pus-
punktu, viņam otrā vieta un kauss 
arīdzan. Diezgan negaidīti kausu 
par trešo vietu ieguva rembatietis 

Juris Pūpols, kuru vairāk pazīstam 
kā teicamu novusa spēles pratēju.

1.decembrī Ķeguma novada 
izlase piedalījās Latvijas komandu 
čempionātā 64 lauciņu dambretē. 
Šoreiz mūsējo vidū bija arī starp-
tautiskais lielmeistars 100 lauciņu 
dambretē Guntis Valneris. Ķeguma 
izlase (G.Valneris, G.Gribuška, A.
Balzbārdis, A.Valnere) ieguva god-
pilno 2.vietu, kausu un medaļas.

Viktors Kreicbergs 

M.Aizsilnieces foto, no kreisās uz labo - I.Mauriņš, V.Griņevičs, J.Pūpols

Boksa nodarbības Ķegumā

31.oktobrī Ķeguma komercno-
virziena vidusskolā savas durvis 
pirmo reizi visiem interesentiem 
atvēra boksa sporta zāle.

Ķeguma boksa treneris Edijs 
Veidemanis apliecina, ka boksa 
zālē var trenēties mazi un lieli in-
teresenti, sievietes un vīrieši. “Ķe-
gums bija pretimnākošs un uzņēma 
mūs savā pilsētā ar iespēju attīstīt 
boksa iemaņas novada iedzīvotā-
jiem. Sākām trenēties Ķeguma die-
nas centrā un sapratām, ka intere-
sentu loks, kuri arī vēlas trenēties, 
ir plašāks, tāpēc mums tika piedā-
vātas telpas Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolā. Telpu renovācija 
Ķeguma skolā bija nākamais solis 
šī sporta veida attīstībai. Pateico-

ties Ķeguma novada pašvaldībai, 
Kristapam Rūdem, Raivim Ūzulam 
un Ķeguma skolas direktoram Vla-
dimiram Samohinam, skolas telpās 
varēja tapt treniņu zāle,” stāsta 
E.Veidemanis.

Ķeguma novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Kristaps Rūde: 
“Ķegumā ir ienācis bokss. Pēc 
Maira Brieža panākumiem bokss 
Latvijā ir kļuvis populārs, arī Ķe-
guma novadā ir ļoti liela interese 
par šo cīņu sporta veidu. Un ta-
gad, profesionāla trenera pavadībā, 
Ķegumā boksu būs iespēja apgūt 
ikvienam – tai skaitā arī sieviešu 
dzimuma pārstāvēm. Mēs esam ļoti 
priecīgi, ka ir izdevies atrast telpas, 
kuras ir piemērotas boksam. Edijs 

ir ļoti apņēmīgs cilvēks, kurš apzi-
nās virzību uz mērķi un centīsies to 
sasniegt, ļoti prasmīgi vada treni-
ņus un viņam piemīt augsta darba 
atbildības sajūta. Lai izdodas!”

Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas direktors Vladimirs Sa-
mohins: “Bērniem nodarbības dos 
iespēju kļūt stiprākiem, gudrākiem, 
jo bokss ir ne tikai fiziskais, bet arī 
prāta sporta veids. Es domāju, ka 
šo nodarbību vadītāji parūpēsies 
par drošu vidi Ķeguma novadā, par 
saviem tuvajiem cilvēkiem un līdz-
biedriem. Mēs vairāk izvēlamies 
individuālos sporta veidus – bokss, 
karatē, orientēšanās, kikbokss utt. 
Es domāju, ka arī turpmāk mēs iz-
vēlēsimies šo virzienu, lai katram 
bērnam nodrošinātu to, ko viņš 
vēlas. Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolā mēs pakāpeniski re-
novējam visas telpas, un tuvākajā 
nākotnē mēs ieviesīsim vēl kādu 
sporta veidu.”

Treniņi notiek pirmdienās, 
trešdienās un piektdienās, die-
nas grupa pieaugušajiem ir no 
plkst.13.00 – 14.00, bērnu grupa 
var nākt trenēties no plkst.16.00 – 
17.00, savukārt vakara grupa (sie-
viešu un vīriešu) var ierasties no 
plkst.19.00 un 20.00. Trenēties var 
doties gan veselības uzlabošanas 
nolūkos, gan sacensībām, gan uzla-
bot fizisko formu.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sveicam  sporta veterānus!
Maigonis Legzdiņš Rembati 

sauc par savējo jau no 1976.gada, 
kad viņu ievēlēja par kolhoza “ 
Uzvara” priekšsēdētāju. Bet šoreiz 
būs stāsts par Maigoni Legzdiņu – 
sporta meistaru brīvajā cīņā.

1952.gadā Maigonis kā LLA 
students ir to 34  jauniešu vidū, 
kuri Rīgā, smagos treniņa aps-
tākļos, uzsāka  nodarbības kursa 
biedra - Latvijas čempiona brīvajā 
cīņā Andreja Cālīša,  vadībā. Cītīgi 
trenējoties, šajā pašā gadā Maigo-
nis jau ir sudraba medaļas ieguvējs 
Rīgas meistarsacīkstēs jauniešu 
grupā. Sākot ar 1953. gadu, viņš ir 
Latvijas izlases cīkstonis un 1956.
gadā Vissavienības Tautu sparta-
kiādē Maskavā vidējā svara kate-
gorijā izcīna augsto 7.vietu. Vis-
savienības Lauku jaunatnes spēlēs 
1961.gadā izcīnīta bronzas medaļa 
un Sporta meistara nosaukums, 
bet Voroņežā (1965.g.) un Erevānā 
(1967.g.) – trešās vietas.

“Lielajam” sportam atdoti 20 
labākie dzīves gadi – Maigonis 
Legzdiņš ir bijis arī trīskārtējs Rī-
gas pilsētas  un trīskārtējs Latvi-
jas čempions, desmitkārtējs BSB 
“Vārpa” čempions. Aizvadīta 251 
cīņa.

Neskatoties uz  cienījamo gadu 
skaitu, M. Legzdiņš joprojām ir 
aktīvs – dodas medībās, seko līdzi 
sporta aktivitātēm novadā un valstī 
un, protams, arī vēlēšanu raibajiem 
notikumiem. Sirdi priecē bērnu, 
mazbērnu un nu jau arī  mazmaz-
bērnu  gaitas.

Svinot Latvijas valsts simtga-
di, M. Legzdiņš saņēma Pateicības 
rakstu un Latvijas sporta veterā-

nu-senioru savienības Jubilejas 
medaļu. Lai dzīvesprieks pavada 
arī turpmākos gadus!

M. Aizsilniece

Sporta meistara nosaukumu 
saņemot

1.decembrī Ķeguma komercno-
virzina vidusskolā aizvadīts Pus-
nakts volejbola turnīrs.

Septiņu komandu konkurencē 
1.vietu ieguva komanda „Pirtī iz-
domājām” (Baiba Kučika, Aivars 
Sviklis, Raivis Sviklis, Kaspars 
Greijs, Raivis Zuļģis, Rihards Ma-
tusevičs), 

2.vietu – komanda „Jaunie-
ši” (Viesturs Mozga, Juris To-

maševskis, Erlends Liepiņš, Eva 
Tomaševska, Zintis Miltināns, Mi-
kuss Gabranovs), 

savukārt 3.vietā ierindojās ko-
manda „#ejsporto” (Sintija Bite, 
Emīls Josts, Rinalds Vaiders, Jānis 
Strazdiņš, Mārtiņš Bite, Mārtiņš 
Strauss).

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pus-nakts volejbola turnīrs

15.decembrī  plkst.10.00 
Rembates pārvaldes telpās  

Notiks “REMBATES KAUSA” sacensības GALDA TENISĀ.
Aicinām piedalīties Ķeguma novada galda tenisistus

un rīkotāju uzaicinātos spēlētājus.
Par dalību sacensībās, lūdzu, paziņot līdz 12.decembrim

pa tālr. 29739674  (Vaclavs), 20128099 (Mirdza)

Futbola treniņi 2.-9.klašu 
audzēkņiem Ķeguma komercno-
virziena vidusskolas sporta zālē

Pirmdienās:16.00 – 17.20,
Ceturtdienās: 15.00 – 16.00,
Piektdienās: 15.00 – 16.00.

Nodarbības vada sertificēts 
UEFA B kategorijas treneris 

Jānis Cīrulis.
Dalība treniņos ir bez maksas.
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NOTIKUMI

Kā jau pavasarī norunājām – 
satikties rudenī, tā arī viss notika! 
Kārtējā izsole aizvadīta. 

2018.gada 3.novembrī Ķeguma 
Tautas namā norisinājās biedrības 
Starptautiskais Soroptimistu klubs 
“Ogre-Ķegums” organizētā Lielā 
rudens labdarības izsole.

Izsoles apmeklētāji sanesa 
daudz un dažādu izsolāmo mantu, 
kuras pašiem nav nepieciešamas, 
lai no iegūtiem līdzekļiem palīdzē-
tu kāda projekta vai ieceres realizā-
cijai Ķeguma novadā. 

Izsole bija jauka, sirsnīga un 
aizraujoša. Tika saziedoti 410 eiro. 
Izsolei tika ziedoti trauki, audumi, 
somas, interjera priekšmeti, skais-
tumkopšanas piederumi, sadzīviski 
noderīgas lietas un vēl daudz kas 
cits.

Izsoles dalībnieki varēja izvir-
zīt savus priekšlikumus, kur naudu 
ieguldīt. Šoreiz ar balsu vairākumu 
uzvarēja ideja par kvarca lampu ie-
gādi Ķeguma bērnudārzam. 

Prieks, ka izsoles dalībnieki 
bija gan jauni, gan vecāka gada-

gājuma, bet visi azartiski un ziedot 
griboši cilvēki!

Papildus izsolei apmeklētājiem 
bija iespēja piedalīties divās loteri-
jās, kur, iegādājoties loterijas biļeti 
par 1 eiro, varēja tikt pie vērtīgām 
balvām – šoreiz loterijā bija mūsu 
audēju ziedota tautiska josta un 
Latvijas Nacionālā teātra ziedo-
jums – divi ielūgumi uz izrādi „Trīs 
vīri kūrortā”. Par to arī liels paldies 
devējiem!

Katrs, kurš apmeklēja izsoli, 
varēja gūt ne tikai prieku un gan-
darījumu par kopā paveikto, bet arī 
atrast sev kādu noderīgu mantu vai 
lietu un kopā jautri pavadīt laiku.

Ināra Vītola, Starptautiskais So-
roptimistu klubs „Ogre – Ķegums”

Klāt oktobra  pēdējās dienas, un 
amatierteātra „Laipa” dalībniekiem 
jādodas uz Briseli, kur  norisināsies  
diasporas amatierteātru festivāls 
„LAIPA 2018”, kuru rīkot šai rei-
zē gods tika sirsnīgajam Briseles 
latviešu teātrim. Tradīcija tikties 
diasporas amatierteātriem aizsākās 
pirms pieciem gadiem Apvienotajā 
Karalistē Bradfordā, kur amatierte-
ātra „Saulespuķes” kolektīva vadī-
tājai Gitai Robaldei radās ideja par 
diasporu festivālu. Kopš tā laika 
„LAIPA” aicina uz tikšanos ik gadu 
oktobrī, mudinot godināt latviešu 
teātra tradīcijas, dalīties praktiska-
jā pieredzē un meklēt iedvesmu un 
jaunus radošos risinājumus. 

Šogad festivālā „LAIPA 2018” 
piedalījās pavisam astoņi teātri.  
Sirsnīgā Briseles latviešu teātra 
muzikālais uzvedums “Sensenos 
laikos Daugavas lokos” skatītājus 
uzrunāja caur latviešu eposa un 

teiku tēliem, priecējot skatītājus 
ar pazīstamiem, mīļiem tekstiem, 
dziesmām, dejām un kokles spēli. 
Islandes latviešu teātris jubilejas 
gadā godināja A. Alunānu un ie-
studējumā “Pašu audzināts” meis-
tarīgi apspēlēja teātra tēva radītos 
tēlus. Minsteres teātra pirmizrāde 
“Veiksmes stāsts” vienaldzīgu ne-
atstāja pilnīgi nevienu, saviļņojot, 
sajūtās un domās vienojot klāteso-
šos. Ar spilgtiem kostīmiem, dzies-
mām un dejām skatītājus uzrunāja 
Oslo latviešu teātris O’Latte uzve-
dumā “Paradīze” pēc R.Blaumaņa 
darba motīviem. Bredfordas latvie-
šu teātra un Burtonas latviešu teāt-
ra kopdarbs komiskus pārpratumus 
apspēlēja iestudējumā “Dāvana 
tantei”, skatītājus aicinot līdzi dzī-
vot ārkārtīgi spilgtai aktierspēlei. 
Savukārt mēs, vienīgais Latvijas 
amatierteātris, kurš kopš pašiem 
pirmsākumiem piedalās festivālā 
„LAIPA”, iestudējumā “Pilsētnie-

ki” aizrautīgu un atraktīvu aktieru 
izpildījumā attēlojām pilsētnieku 
dienas un nedienas laukos, skatī-
tajiem atpazīstamas situācijas un 
pārpratumus. Birmingemas Mazais 
teātris vēl tikai skatītāju lomā, jo 
izveidots vien šā gada rudenī. 

Piektajā diasporas amatierteātru 
festivālā bija vērojama repertuāra 
daudzveidība, tālab festivāla „LAI-
PA 2018” dalībnieki un skatītāji 
izdzīvoja bagātīgu emociju gammu 
— sākot ar smaidiem un smiekliem 
līdz grūti slēpjamām aizkustināju-
ma asarām… Skatītājus, kuri bija 
ieradušies ne tikai no Beļģijas, bet 
arī no Nīderlandes, Luksemburgas 
un arī no katra amatierteātra mītnes 
zemes, priecēja 95 aktieri sešās iz-
rādēs.

Festivāls ir lieliska iespēja te-
ātriem satikties, izrādīt sezonas 
jauniestudējumus, draudzīgā at-
mosfērā pamēroties spēkiem, kā arī 
uzklausīt gan kolēģu, gan arī teāt-
ra jomas profesionāļu viedokli un 
konstruktīvu kritiku. Šā gada fes-
tivāla eksperti bija režisors Pauls 
Timrots un kostīmu māksliniece 
Ilze Vītoliņa. Dalībnieki novērtēja 
padomus, ieteikumus un, protams, 
priecājās par atzinīgiem vārdiem. 
Liels paldies viņiem par to! Fes-
tivāla ceļojošais kauss nu nodots 
Islandes latviešu teātrim, kurš uz-
ņēmies „LAIPA 2019” rīkošanu.

Liels paldies Birzgales amatier-
teātra „Laipa” dalībniekiem: Inesei 
Pilānei, Irēnai Tampai, Aldai Graši-
ņai, Anitai Skosai, Antrai Petrovai, 
Sarmītei Pikaļevai, Ivetai Freima-
nei, Intai Altmanei, Jānim Rein-
sonam, Agrim Križanovskim par 
brīnišķīgo, emocionālo aktierspēli, 
par kopā būšanu un jauki pavadī-
tām četrām dienām Briselē. Ceru, 
ka arī 2019. gadā dosimies jaunā 
piedzīvojumā, bet šoreiz uz Islandi. 

Kolektīva vadītāja 
Rita Reinsone

Birzgales amatierteātris
„Laipa” Briselē

Jauno pianistu festivāls 
‘’Baltais-melnais’’

3.novembrī Ogres Mūzikas 
skolā notika jauno pianistu festi-
vāls ‘’Baltais-melnais’’, kas jau 
kļuvis par tradīciju ik gadu novem-
bra sākumā un jau astoto reizi pul-
cēja jaunos māksliniekus no kai-
miņu novadu skolām – Birzgales 
Mūzikas skolas, Ikšķiles Mūzikas 
un Mākslas skolas, Lielvārdes no-
vada Mūzikas un Mākslas skolas 
un Ogres Mūzikas skolas. 

 Festivālā tiek aicināti visi 
klavierspēles pedagogi ar saviem 
audzēkņiem. Šogad Birzgales 
Mūzikas skolu pārstāvēja skolo-
tājas Sandras Siliņas audzēkņi 
Laine Lazdiņa-Vilčuka (3.klase),  
Kārlis Ruda (4.klase) un Valters 

Ruda (7.klase).
Birzgales Mākslas skolas taus-

tiņinstrumentu spēles-klavierspēles 
audzēkņi katru gadu labprāt pieda-
lās šajā festivālā, jo tas ir stimuls 
pēc vasaras sākt nopietnu gatavo-
šanās darbu, atgūt un pilnveidot 
tehniskās un muzikālās prasmes, kā 
arī dzirdēt citu mūzikas skolas au-
dzēkņu sniegumu, ieklausīties viņu 
atskaņotajos skaņdarbos un kaut ko 
izvēlēties savā repertuārā. Atmos-
fēra koncertā ir ļoti jauka, un noslē-
gumā tiek baudīts gards kliņģeris, 
ko sarūpējuši festivāla rīkotāji.
Gaidīsim atkal nākamo festivālu!

Skolotāja Sandra Siliņa

Lielā rudens labdarības izsole 
Trīs lielas jubilejas vienā gadā!

Latvijai – 100!
Ķeguma bibliotēkai – 70!
Man – 90!

Par mūsu valsti – simtgadnie-
ci – esmu jaunāka par nieka 10 
gadiem, bet 20 gadus vecāka par 
savu pirmo un vienīgo darba vietu 
– Ķeguma bibliotēku. Sava mūža 
68 gadus dzīvoju Latvijā – Ķegu-
mā, un šo gadu laikā esmu piere-
dzējusi daudz. Kāds Ķegums bija 
kādreiz, un kāds tas ir tagad! No 
mazapdzīvotas vietas izaudzis par 
sakoptu pilsētu un nemitīgi turpina 
pilnveidoties. Domājot par iedzī-
votāju labklājību, pakāpeniski rea-
lizēti daudzi pašvaldības projekti. 
Ir paplašinātas un pilnveidotas 
pašvaldības iestādes, tai skaitā – 
mana pirmā un vienīgā darba vieta 
– Ķeguma bibliotēka. No nelielas 
ciemata bibliotēkas Ķeguma tau-
tas namā vienā nelielā caurstaigā-
jamā telpā tā izaugusi par ģimenes 
bibliotēku - Ķeguma gaismas pili. 
Piedaloties Ķeguma bibliotēkas 
70 gadu jubilejas pasākumā, man 
kā vienai no pirmajām bibliotēkas 
vadītājām bija interesanti pavērot 
kolēģu veikumu, redzēt kā šodien 
pilnveidojušās bibliotēkas funkci-
jas, kā to dzīvē ienākušas tehno-
loģijas un kā pilnveidojusies pati 
bibliotēka. Patīkami, ka  tagad bib-
liotēkas 2.stāvā apmeklētāji ar kus-
tību traucējumiem, gados vecāki 
vai ar ratiņiem ērti nokļūst  ar pacē-
lāju. Paldies jāsaka pašvaldībai par 
realizēto projektu.

Sirsnīgais Ķeguma bibliotēkas 
jubilejas pasākums un darbinieku 

veidotais vēsturiskais apskats at-
sauca atmiņā tālo 1952.gadu, kad 
sāku strādāt par ciemata bibliotē-
kas vadītāju. Bija grūti, bet intere-
santi un aizraujoši. Ar prieku atce-
ros savus to laiku kolēģus Brigitu 
Tombergu, Ausmu Ūzuli, Ritu Krū-
miņu, Sarmīti Tarvidu, to entuzias-
mu ar kādu strādājām un, protams, 
augstāko novērtējumu “Teicama 
darba bibliotēka”.

Šodienas darbs bibliotēkā ir 
sarežģītāks un bibliotekāram jābūt 
erudītam daudzās jomās. Tāpēc 
kolēģiem novēlu turpināt būt zino-
šiem, atsaucīgiem, radošiem, vien-
mēr profesionāli pilnveidoties, lai 
bibliotēkas lietotājs saņemtu kvali-
tatīvu apkalpošanu.

Sava rakstiņa noslēgumā vēlos 
pateikties saviem bibliotēkas ko-
lēģiem par man parādīto cieņu un 
godu Ķeguma bibliotēkas jubilejas 
pasākumā, par iespēju satikties ar 
bijušajiem kolēģiem. 

Patīkami, ka divas tik nozīmī-
gas manas dzīves jubilejas notika 
vienā laikā ar valsts simtgades svi-
nībām. 

Jūtos aizkustināta un sirsnīgi 
vēlos pateikties Ķeguma novada 
pašvaldībai un Ķeguma biblio-
tēkas kolektīvam par patīkamo 
pārsteigumu – apsveikumu manā 
90.dzimšanas dienā!

Un tuvojoties Ziemassvētkiem 
un Jaunajam gadam, visiem biblio-
tēkas kolēģiem un lasītājiem, kuri 
mani atceras, novēlu daudz laimes 
un veselību!

Ar cieņu Valentīna Sirmā
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PASĀKUMI

VVP decembra pasākumi 

Aicinām apmeklēt daudzveidī-
gas aktivitātes novada iedzīvotā-
jiem savas veselības uzlabošanai. 
Aktuālie pasākumi decembrī: 

• Mācāmies gatavot veselīgi, 
Birzgales pamatskolā 

5.decembrī no pulksten 15.00 
līdz 19.00, vada Lolita Šelvaha. 
Nodarbība pulksten 15.00 pusau-
džiem un pulksten 17.00 pieaugu-
šajiem. Iepriekš obligāti pieteikties 
pie Intas Pastares, 

e-pasts: inta.pastare@kegums.
lv. 

• Drosme runāt, identitāte: 
kas es esmu, kas es gribu būt, 
kādu mani redz citi? Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā

10.decembrī no pulksten 09.00 
līdz 13.30, vada Madara Mazjāne. 
Nodarbības pusaudžiem. Kontakt-
persona Sandra Bērziņa, e-pasts: 
sandra.berzina@kegumaskola.lv. 

• Bērna emocionālā un fizis-
kā attīstība, Ķeguma vispārējās 

pirmsskolas izglītības iestādē 
“Gaismiņa”

13.decembrī no pulksten 14.00 
līdz 16.30, vada Diāna Timofejeva. 
Nodarbība pulksten 14.00 pedago-
giem un pulksten 15.30 vecākiem, 
topošajiem vecākiem, vecvecā-
kiem. Kontaktpersona Māra An-
dersone, e-pasts: mara.andersone@
kegums.lv, tel.+371 25421659.

• Profesionālā izdegšana, 
profesija pedagogs, Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolā

27.decembrī pulksten 11.00, 
vada Aina Poiša. Kontaktpersona 
Sandra Bērziņa, e-pasts: sandra.
berzina@kegumaskola.lv. 

• Peldēšanas nodarbības 
Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas 1.-2.klašu skolēniem 
Ogres peldbaseinā “Neptūns”                                                                   

Pirmdienās pulksten 13.30, 
vada Māris Kurilovičs. Iepriekš 
obligāti pietiekties pie Sandras 
Bērziņas, e-pasts: sandra.berzina@

kegumaskola.lv. 
• Fitnesa nodarbības skolē-

niem Ķeguma dienas centrā
Pirmdienās pulksten 17.30, 

vada Agris Pikšens. 
• Fitnesa nodarbības pieaugu-

šajiem Ķeguma dienas centrā
Pirmdienās pulksten 18.30, 

vada Agris Pikšens. Iepriekš obli-
gāti pietiekties, zvanot: 20233728 
vai rakstot: dienascentrs@kegums.
lv. Pirmajam 10 nodarbību ciklam 
grupa jau nokomplektēta. Nāka-
mais 10 nodarbību cikls sāksies ar 
2019.gada 7.janvāri, aicinām pie-
teikties ! 

• Iknedēļas nodarbības jau-
najiem vecākiem un mazuļiem ar 
dūlām Ķeguma dienas centrā

Otrdienās pulksten 10.00, 
vada Dace Miezīte un Ieva Puriņa. 
Iepriekš pietiekties pie Ilzes Sta-
ģītes, tel.+371 26467949, e-pasts: 
ilze.stagite@kegums.lv. Vairāk par 
nodarbībām pašvaldības mājas lapā 
vai zvanot uz norādīto telefonu.

Aktivitātes tiek finansētas no Ei-
ropas Sociālā fonda projekta „Vie-
tējās sabiedrības veselības veicinā-
šana un slimību profilakse Ķeguma 
novadā” (ID Nr.9.2.4.2/16/I/083). 

…un atkal viens gads

14.decembrī  ĶEGUMĀ, ĶEGUMA PROSPEKTS 1
(PIE SADZĪVES PAKALPOJUMU ĒKAS) NO PLKST. 10.00-17.00 IZMEKLĒJUMI

Mamogrāfija: ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS. Ar ģimenes ārsta 
nosūtījumu – 2.85 EUR. Bez nosūtījuma – 20.00 EUR. Rentgens: 1 projekcija – 6.50 EUR

NEPIECIEŠAMS PIERAKSTS UZ KONKRĒTU LAIKU 
Pierakstīties iespējams pa tālruni 25 431 313 (Darba dienās 08.00-18.00)

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD Veselības grupa

ESI VESELS!
Pasākumi Tomē

2018.gada 8.decembrī  plkst.11.00 
Ķeguma Dienas centrā notiks
lekcija-seminārs „Emocionālā brīvība”.
Lektore Ieva Puriņa piedāvās iepazīties ar 
Emocionālās brīvības tehniku (Emotional 
Freedom Thechnique), kas ir modernās psi-
holoģijas un akupresūras apvienojums. Tā ir 

radīta gana vienkārša, lai būtu katram pieejama un praktizējama. Iemā-
cīsimies  pamatus un izmēģināsim tās iedarbību!
Lekciju organizē Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre- Ķegums”
Ķeguma novada NVO atbalsta fonda 1.5.1.aktivitātes ietvaros 

Tomes tautas namā 11. decembrī  plkst. 18.00
Filma “Tēvs Nakts”, Ieeja: EUR 1,00 

Tomes tautas nams 2019. gada 26. februārī
organizē braucienu uz JRT  izrādi OBLOMOVS. 
Biļešu cena  EUR 10, ceļa  izmaksas  EUR 5. 
Pieteikties un samaksāt līdz  2019. gada 3. janvārim. 
Izbraukšana no Ķeguma 16.30

15. decembrī plkst. 17:00 Birzgales tautas namā
Sieviešu kora „Pērles” 10 gadu jubilejas pasākums

 „Uz apsolītās zemes šīs”
Laipni aicināti visas bijušās dziedātājas un kora atbalstītāji! 

Tālrunis informācijai: 29424612

21. decembrī plkst.19.00
Ķeguma novada bibliotēkā aicinām uz

„Ķeguma novada fotoalbuma”
atvēršanas svētkiem!

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās reģistrēti mirušie:
Lidija Korņejenkova (1949)
Janina Visocka (1926)
Aivars Linde (1961)
Ausma Ambaine (1937)
Jekaterina Kozjola (1950)
Skaidrīte Okmane (1939)

 Ķeguma novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Rembates pagasta pasākumu 
organizatore 26.01.2019 organizē 
braucienu uz Latvijas Nacionālā te-
ātra izrādi “Arī vaļiem ir bail”. 

Par izrādi: Kad trīsdesmitgadīga 
vīrieša dzīvē itin nekas netrūkst – ir 
veiksmīga karjera, laimīga ģimenes 
dzīve, mīloši vecāki un burvīgi bēr-
ni, kad pietiek naudas un ideju ceļo-
jumiem vai citām atpūtas iespējām, 
kādā dienā tu, stāvot rindā pēc pus-
dienām, vārda tiešā nozīmē dabū pa 
galvu un saproti – nekas no tā visa 
tev vairs nesagādā prieku.

Ko darīt? Vai ir vērts to kādam 
teikt? Vai to sapratīs? Varbūt pār-
pratīs? Mūsdienīga komēdija ar 
dažiem nopietnības mirkļiem par 
šodienas Latvijas cilvēkiem, kurā 
daudz līdzības ar bērnībā izsapņoto 
Sprīdīša sapni par Laimīgo zemi. 
Arī mūsu varonis nolemj doties 
pasaulē... t.i. iziet ārpus ierastās 
trajektorijas – un sāk cirst tikko no-
pirktajā savrupmājā logu. 

Autors Artūrs Dīcis, Režisors 
Elmārs Seņkovs

Galvenajās lomās: Maija Do-
veika un Ģirts Liuziniks

Lomās: Marija Bērziņa, Daiga 
Gaismiņa, Lāsma Kugrēna, Liene 
Seb-re, Normunds Laizāns, Kārlis 
Reijers, Igors Šelegovskis

Biļešu cena EUR 12, ceļa izde-
vumi EUR 4.

Izbraukšana no Rembates pa-
gasta pārvaldes plkst. 16:30.

Pieteikties zvanot 29868817. 
Samaksāt līdz 08.01.2019. Biļešu 
skaits ierobežots.

Teātra izrāde “Arī vaļiem ir bail”

Ķeguma novada pensionāru 
biedrība ir aizvadījusi Latvijas ju-
bilejas gadu, aktīvi darbojoties. 
Ziemas mēneši tika veltīti veselības 
nostiprināšanai – cītīgi apmeklē-
jot vingrošanas nodarbības. Aktīvi 
līdzdarbojāmies projektos un arī 
paši sagatavojām un realizējām di-
vus projektus. 

Šīs vasaras karstums neliedza 
doties tuvākās un tālākās ekskur-
sijās, lai iepazītu mūsu skaisto 
Latvijas zemi. Vēlreiz pārliecinā-
jāmies, cik mums daudz uzņēmīgu 
un talantīgu cilvēku, kuri audzē, 
gatavo un ar savu veikumu priecē 
mūs visus! Ekskursiju izmaksas uz 
Kurzemi un Vidzemi samazināja 
iedzīvotāju iniciatīvas projektos 
saņemtie līdzekļi. Projekta ietvaros 
esam iepazinuši Ķeguma, Rem-
bates ievērojamākās vēsturiskās 
vietas acu liecinieku skatījumā un 
piedzīvotajā, ko varēs izmantot nā-
kotnē, stāstot par Ķeguma novadu 
mūsu viesiem.

Lai atstātu ko nozīmīgu Latvijas 
jubilejas gadam, ar lielu ieinteresē-
tību  veidojām “Garšas pēcpusdie-
nas”, pierakstījām receptes, izmēģi-
nājām, un tagad tās apkopotas jaukā 
grāmatiņā, lai varam iegūto nodot 
savām meitām un mazmeitām un  
draugiem.

Jau vairāku gadu garumā ir iz-
veidojušās draudzīgas sadarbības 
saites ar citām pensionāru biedrī-
bām. Pavasarī kopā organizējām 
sacensības dažādās galda spēlēs, 
basketbola soda metienos un šautri-

ņu mešanā. Viesojāmies Aizkrauk-
lē, Olainē, Skrīveros. Tas nebūtu 
iespējams, ja nesaņemtu pašvaldī-
bas atbalstu un nebūtu pašu vēlme 
uzzināt ko jaunu.

Ar augstiem sasniegumiem 
sportā mūsu veterānu komanda 
startēja Latvijas simtgadei veltīta-
jās 55. veterānu sporta spēlēs. Iegū-
tas medaļas, pozitīvas emocijas un 
patiess līdzjutēju atbalsts un atzi-
nība par paveikto Ķeguma novada 
“Sporta laureāta” pasākumā. Esam 
apciemojuši sporta veterānus – Iva-
nu Bugajenkovu un Viktoru Mūzi.

Piedalījāmies Vidzemes senioru 
konferencē, kur dalījāmies ar savu 
darba pieredzi, uzklausījām citus 
un aktīvi debatējām par pensionā-
ru problēmām un vajadzībām. Tika 
pieņemta rezolūcija, kas nodota tā-
lākai virzībai Saeimā.

Svinēti svētki, sveikti jubilāri, 
esam aktīvi piedalījušies kopējos 
novada pasākumos. Kā tautā runā, 
nekur bez pensionāriem nevar iz-
tikt.  Bet mūs tas priecē, jo tas ap-
liecina, ka mēs vēl varam būt aktīvi 
un radoši. Tas, protams, ir īss at-
skats uz gada laikā paveikto.

Paldies visiem mīļajiem cilvē-
kiem, kuri palīdzējuši mums pie-
pildīt kādu vēlmi! Vēlam visiem 
veselību, darboties prieku un gan-
darījumu par katru padarīto darbu 
2019. gadā!

Ķeguma novada pensionāru 
biedrības valdes priekšsēdētāja

Ilze Kantore

Mobilā diagnostika
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SAGAIDĀM ZIEMASSVĒTKUS, JAUNO GADU!

14. decembrī Birzgales tirgus laukumā 
no plkst. 16:00 

-21:00
Ziemassvētku vakara tirdziņš.
Dziedāsim, dejosim, tirgosimies, cienāsimies ar štovētiem kāpostiem 
un siltu tēju. Bērnus gaida īpašs pārsteigums. 
Laipni aicināti mājražotāji, rokdarbnieces u.c. tirgotāji. 
Tirgotāji aicināti pieteikties līdz 12. decembrim pa tālruni: 29424612

16. decembrī Tomes tautas namā 
plkst. 15:00 Koncerts “Ziemas ainavas”

Muzikā la i s  ce ļo jums  Ziemassvētku tirdziņa burzmā, pie iz-
raudzītās eglītes meža vidū, arī apciemos vecmāmiņu mazajā lauku 
ciematiņā, ielūkosies kurmīša alā un aizvedīs mūs laikā, kad vis-
patiesāk ticējām brīnumiem!
Izpilda duets:  Mediante (vokāls un akordeons), Inga Ulmaņa, Aigara 
Voitišķa, Jāņa Lūsēna, Anitas Rezevskas un citu latviešu komponistu 
ziemassvētku melodijas

plkst. 16:00 Ķeguma Tautas namā
Ķeguma ģitārstudijas ansambļa Ziemassvētku koncertprogramma
“Ticot, mīlot un gaidot.”
Ieeja brīva.

18. decembrī Birzgales tautas namā
plkst. 13:00 Birzgales pagasta pensionāru un invalīdu Ziemassvētku pasākums. 

Svētkos jūs priecēs Birzgales pamatskolas skolēnu koncertuzvedums 
„Velniņi”, bet balli spēlēs atraktīvais muzikants Zigis. 
Par savu labsajūtu un cienastu parūpēsimies paši, līdzi ņemot mazus 
cienasta groziņus. 
Transportu un dalību pasākumam lūdzu pieteikt līdz 15.decembrim pa 
tālruni: 29424612

21. decembrī Rembates tradīciju zālē
plkst. 18:00 Eglīte pirmsskolas bērniem 

Jau pavisam drīz klāt gada skaistākie svētki - Ziemassvētki, tos 
ieskandināt aicinām arī Tevi! Burvju Feja no brīnumu zemes sagādās 
krāšņas radošās darbnīciņas, savukārt ar jautriem draugiem -  sunīti 
Čeizu un zaķu meiteni Lolu izzināsim īpašos svētku noslēpumus, 
iemācīsimies jautras dziesmas un satiksim mīļo Ziemassvētku vecīti.
Ieeja, uzrādot ielūgumus. 
Dāvaniņu no Ziemassvētku vecīša var saņemt arī brālis vai māsa, 
iepriekš sazinoties pa tālruni 27884206.
Par ziemassvētku sajūtu rūpēsies “Jogitas pasākumi”.                                                                       
Sīkāka informācija pa tālr. 27884206 (Liene)

22:00 – 03:00 Ziemassvētku balle “Sniegpārsliņu virpulī”
Spēlēs grupa “Sikspārņi” 
Galdiņus rezervēt līdz 18. decembrim, pa tālruni: 27884206 (Liene). 
Ieeja 4.00 eiro

22. decembrī Ķeguma Tautas namā
plkst. 15:00 Eglīte pirmsskolas bērniem 

He hei, Zem lielās rūķu mices ir paslēpušies īpaši Ziemassvētku 
noslēpumi, mums visiem kopā būs iespēja tajos ielūkoties. Jautri rūķīši 
un Pele Karamele būs mūsu īpašie viesi. Gaidām ik vienu no Jums uz 
neaizmirstamiem piedzīvojumiem un satikšanos ar mīļo Ziemassvētku 
vecīti. 
Draudzīgās Elfu meitenes parūpēsies par krāsainām radošajām darb-
nīcām.
Ieeja uzrādot ielūgumus. Dāvaniņu no Ziemassvētku vecīša var saņemt 
arī brālis vai māsa, iepriekš sazinoties pa tālruni 22010300.
Par ziemassvētku sajūtu rūpēsies “Jogitas pasākumi”.                                                                
Sīkāka informācija pa tālr. 22010300 (Liene)

plkst. 16:00 Birzgales tautas namā
Aicina pagasta pirmskolas vecuma bērnus un vecākus uz 
jautru Ziemassvētku izrādi 
„KURŠ IR ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS?”
Tālrunis informācijai: 29424612

plkst.15:00 Tomes tautas namā
Ziemassvētku pasākums Tomes pagasta bērniem 
Radošās darbnīcas , cienasts un laimes aka kopā ar biedrību ĀBELE.
Rotaļas, dejas, dziesmas kopā ar folkloras kopu GRAUDI
Ieeja uz  ielūgumiem

plkst.17:00 Tomes parkā 
Ziemas Saulgriežu rituāli kopā ar folkloras kopu GRAUDI
Bluķa  vilkšana, rituālais ugunskurs,  rotaļas, dziesmas, rituālais mie-
lasts, laimes liešana. Uz tikšanos!

23. decembrī Rembates tradīciju zālē
plkst. 12:00 Sagaidot ceturto adventi, aicinām jūs uz svētku koncertu

“Ziemassvētku pasaka”.
Koncertā piedalās: Rembates bērnu deju grupa “Ķipari”, Ķeguma PII 
mazās “Dzirkstelītes” un viesmākslinieces no Lielvārdes - dāmu deju 
kolektīvs “Harmonija”.
Info pa tālr. 27884206 (Liene)

25. decembrī Birzgales tautas namā 
plkst. 22:00 Ziemassvētku balle

Spēlēs grupa „Sapņu pietura”
Ieejas maksa – 3 eiro.
Gaidiņu ballei, lūdzu, rezervēt līdz 22. decembrim pa tālruni: 29424612

26.decembrī Ķeguma Tautas namā
plkst. 14.00 Nāk Jaunais gads un jauna diena,

Zūd vecais prom kā saulē sniegs…
Lai zemes telpā nav neviena,
Kas justos pamests, aizmirsts, lieks.
Ķeguma novada pensionāru biedrība aicina
pensionārus uz Ziemassvētku pasākumu.
Līdzi jāņem neliels groziņš. Dalības maksa 2.00 eiro.
Pensionāru biedrības valde. Informācija: 26708424

28.decembrī Rembates sociālo prasmju dzīvoklī
plkst.12:00 Aicināts ikviens Rembates bērns kopā cept piparkūkas! 

Lai darbiņi raitāk ritētu uz priekšu, pārtapsim par rūķiem un uz cepšanu 
ieradīsimies rūķu cepurēs! 
Cepšanas pauzēs ļausimies sapņu lidojumam un uzmeistarosim kādu 
ziemas dekoru.
Sīkāk info: 27884206 (Liene)

29. decembrī Tomes tautas namā
plkst.21:00 Vecgada balle

Spēlēs:  Aldis & CO; Ieeja- 3 eiro.
Galdiņus rezervēt,  iepriekš zvanot: 27843230

plkst.17:00 Ķeguma Tautas namā

Vecgada danču vakars
Ielūdz Brīvie danču muzikanti.
Deju soļus ierādīs Ķeguma Danču skolas dalībnieki.
Ieeja par ziedojumu.

31. decembrī Ķeguma Tautas namā
plkst. 22:00 

plkst. 00:00

Vecgada balle “Rubīna nakts”
Muzicē grupa “5 Jāņi” un Dj; par jautru atmosfēru gādās vakara vadītā-
js.
Svētku salūts.
Galdiņus rezervēt līdz 27. decembrim pa tālr. 22010300 (Liene)
Ieeja 3,00 eiro 
P.S. lūdzam ierasties uz pasākumu ballei piemērotā apģērbā. 

1. janvārī Birzgales centrā
plkst. 00:20 Jaungada salūts

Visos pasākumos tiks fi lmēts un fotografēts!

ĶEGUMA EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
Adventa svētdienās dievkalpojumi būs ar 
kādu īpašu muzikālu piepildījumu:

ADVENTS
Adventa 2.svētdienā, 9.decembrī, notiks 
dievkalpojums pl. 9.00. Pēc dievkalpoju-
ma: Mūzika un Dzeja – Sarmīte un Andris 
Upenieki.

Sestdien,15.decembrī, pl.13.00 jauktā kora 
„Namejs” (Rīga) koncerts.

Adventa 3.svētdienā, 16.decembrī,
notiks iesvētību dievkalpojums pl. 9.00. 
Dievkalpojumā dziedās Lielvārdes luterāņu 
draudzes vokālais ansamblis,
vad. Evija Miglāne.

Adventa 4.svētdienā, 23.decembrī,
notiks dievkalpojums pl. 9.00. 

ZIEMSVĒTKI
Kristus piedzimšanas svētvakarā,
24.decembrī, dievkalpojums notiks 
pl.16.00. Piedalīsies Ķeguma jauktais koris 
„Lins”, vad. Maira Līduma

Kristus piedzimšanas svētkos (pirmajos 
Ziemsvētkos) otrdien, 25.decembrī, notiks 
svētku dievkalpojums pl.9.00. 

Ziemsvētku dievkalpojums SAC - pansio-
nātā Rembatē notiks otrdien, 25.decem-
brī, pl.14.00  

Vecgada dievkalpojums notiks svētdien, 
30.decembrī, pl.9.00. Esam aicināti pateik-
ties par Dieva dāvanām un svētībām, ko 
esam saņēmuši aizvadītajā gadā.

 SVĒTDIENAS  SKOLA  
Svētdienas skolas nodarbības  bērniem 
baznīcā notiek svētdienās pl 12.30 (katru 
svētdienu).
Vedīsim bērnus un mazbērnus uz šīm 
nodarbībām!
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Adventa un Ziemsvētku laika  dievkalpojumi un pasākumi

Sagaidām Ziemassvētkus, Jauno gadu!

www.kegumanovads.lv
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