
24. un 25.maijā nosvinēti Ķe-
guma novada svētki “Tāls ir 
zvaigznes ceļš”.
Šogad svētki iesākās 24.maija 
vakarā. Plkst.19.00 Ķeguma par-
kā notika pirmais novada svētku 
amatiermākslas kolektīvu kon-
certs „Zvaigznēm nosēts ceļš”. 
Vairāki kolektīvi mūs priecēja un 
pārsteidza ar saviem priekšnesu-
miem – dejām un dziesmām. Tū-
daļ pēc koncerta sākās diskotēka 
un nakts orientēšanās sacensības, 
kurās vairākas komandas Ķegu-
ma pilsētā meklēja noteiktos 
punktus.

Kā arī svētku pirmajā dienā 
mūs priecēja īpašs viesis - Am-
padu Opoku “Rafats”, kurš Ķe-
gumā bija ieradies no Ganas, lai 
atklātu īpašu regeja ritmu, sev 
raksturīgajā balss tembrā, kā arī 
ģitārists un ceļotājs Reinis Jau-
nais.
Gadatirgus, dievkalpojums un 
mūzika

25.maija rīts iesākās ar svēt-
ku gadatirgu, kurā tirgotāji pie-
dāvāja pārtiku, mājražojumus, 

amatniecības izstrādājumus un 
rūpniecības preces. Tirgotāji 
šogad bija ieradušies tik kuplā 
pulkā, ka pat ar savām precēm 
sasniedza Liepu alejas galu. Tir-

gus apmeklētājus priecēja arī fol-
kloras kopa „Graudi”, ar kuriem 
kopā varēja doties jautrās dejās, 
rotaļās un pievienoties dziesmās. 
Dziesmās folkloras kopai pie-
vienojās arī koris „Lins”, kurš 
piedalījās svētku gadatirgū, lai 
nopelnītu papildus finansējumu, 
jau pašvaldības piešķirtajam, 
kora puišu tērpiem. Ņemot vērā, 
ka paralēli Ķeguma novada svēt-
kiem notika Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas, gadatirgus apmeklē-

tājiem bija iespēja nopelnīt arī 
kādu našķi, atbildot uz viktorīnas 
jautājumiem. 

Plkst.9.00 Ķeguma evaņģē-
liski luteriskajā baznīcā sākās 
svētku dievkalpojums, kurā kal-
poja mācītājs Ingus Dāboliņš un 
uzstājās Birzgales Tautas nama 
sieviešu koris „Pērles”.

Aktivitātes lieliem un maziem
Svētku rītu aktīvi iesildī-

ja treneris Jevgenijs Gavrilovs. 
Pludmalē apmeklētāji varēja 
nodoties sportiskām aktivitātēm 
vienā no populārākajiem ūdens 
atpūtas sporta veidiem – aktīvajā 
SUP dēļu treniņā.

Svētkos bija padomāts arī 
par mazākajiem apmeklētājiem, 
Ķeguma parkā jau no rīta dar-
bojās lielā piepūšamā atrakcija 
– „Patruļas suņi”. Ķeguma Tau-
tas nama parkā aktīvos jauniešus 
gaidīja „PIF PAF” ar lāzertagu 
un peintbola aktivitātēm. Gan 
lielus, gan mazus svētku ap-
meklētājus aizrāva „Lielās koka 
galda spēles”, kurās sacensties 
meistarībā varēja ikviens!
Izglītojošas nodarbības

Ķeguma dienas centra terito-
rijā notika vairākas izglītojošas 
lekcijas. Rīts iesākās ar servisa 
suņu biedrības „Teodors” apcie-

mojumu. Biedrība stāstīja par 
canis terapiju – metodi, kas pa-
stiprina cilvēka rehabilitācijas 
efektivitāti, izmantojot speciāli 
selekcionētu un apmācītu suni. 
Canis terapija  spēj darīt brīnu-
mus un palīdzēt atveseļoties gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. 
Svētku apmeklētājiem bija ie-
spēja iepazīties ar trīs servisa 

suņiem, kurus varēja noglāstīt, 
samīļot un nofotografēties kopā. 
Uz Ķegumu bija atbraucis arī 
viens no Latvijas atpazīstamā-
kajiem astrologiem Andris Račs, 
kurš vairāk kā stundas garumā 
iepazīstināja ar visiem horosko-
piem, to raksturīgākajām īpašī-
bām un stiprajām pusēm. Uzreiz 

pēc zvaigžņu tulkošanas, ar lek-
ciju „Priecāties par dzīvi” ap-

meklētājus iepriecināja vēdiskais 
skolotājs Uģis Kuģis. Ar dia-
grammām un plašiem skaidro-
jumiem filozofs skaidroja, kā 
nepazaudēt dzīvesprieku, kāpēc 
ir nepieciešams priecāties un kā 
saglabāt optimismu ikdienā.
Sports vieno

Ķeguma novada svētkos šo-
gad notika vairākas sporta ak-
tivitātes – orientēšanās, bērnu 
futbola sacensības, pludmales 
volejbols, sporta veterānu sacen-
sības un ielu basketbols.
Godalgotās vietas sacensībās ie-
guva:
Orientēšanās sacensībās:
1.vieta – „Tūristi”
2.vieta – „Urguļi”
3.vieta – „Bērziņi”
Futbolā: 
1.vieta – „FK Ogre” (Evans Lū-
sis, Toms Ivanovs, Olivers Vai-
rogs, Matīss Vītoliņš, Rainers 
Plinte, Raivis Ozoliņš)
2.vieta – „Pingvīni” (Adrians 
Žemčužins, Matiass Dāvids Mu-
delis, Leo Ciematnieks, Guntars 
Vilcāns, Raivo Rinalds Rozītis, 
Aigars Eglītis, Roberts Tālma-
nis)
3.vieta – „Ķeguma skola” (Santa 
Baltause, Letīcija Skudra, Linda 
Greine, Jeļena Vasiļjeva, Sigi-
ta Valdmeire, Laura Dancigere, 
Viktorija Štelmahere)
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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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Aizvadīti krāšņi un grandiozi Ķeguma novada svētki

Ķeguma novada svētku gājiens.

Birzgales Mūzikas
skolai - 25!
u 3.lpp.

VPII “Birztaliņa” - 30! 
u 3.lpp. 

Rembates cielaviņa 
2019

u 5.lpp.

Jaunākie ķegumieši priecē svētku viesus koncertā “Zvaigznēm 
nosēts ceļš”.

Ķeguma īpašais viesis – Aman-
du Opoku “Rafats”. 

Bērnus priecēja baloni ar uzrakstu “Ķeguma novada svētki 2019”.

Dievkalpojuma apmeklētājus saviļņo koris “Pērles”.

Ķegumieši iepazīstas ar canis 
terapiju.

Futbola maču dalībnieki ar izcīnītajām godalgām.
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Apstiprināja Ķeguma novada 
pašvaldības 2018.gada fi nanšu 
pārskatu, Ķeguma novada paš-
valdības Profesionālās stipendi-
jas nolikumu, Ķeguma novada 
Attīstības programmas 2013.-
2019.gadam aktualizēto Inves-
tīciju plānu.

Apstiprināja atklāta projektu 
konkursa “Priekšlaicīgas mācī-
bu pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu pro-
jektos” nolikumu un izsludināja 
projektu konkursu, nosakot, ka 
projektu iesniegumu iesniegša-
nas termiņš ir 2019.gada 20.jū-
nijs.

Nolēma pieteikties Valsts 
un Eiropas Savienības atbals-
tam pasākumā “Pamatpakalpo-
jumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā” ar 
ELFLA projekta iesniegumu 
“Lauku grants ceļu pārbūve uz-
ņēmējdarbības attīstībai Ķeguma 
novadā” par kopējo summu EUR 
1 371 381,14 apmērā un iesniegt 
projekta iesniegumu fi nansējuma 
saņemšanai Lauku atbalsta die-
nesta Lielrīgas reģionālajā lauk-
saimniecības pārvaldē.

Nolēma atbalstīt divdesmit 
septiņu Ķeguma novada pašval-
dības fi nansētu skolēnu darba 
vietu izveidi Pasākuma ietvaros 
un nodrošināt tām pilnu Ķegu-
ma novada pašvaldības budžeta 
fi nansējumu par kopējo summu 
18528,11 euro, kā arī Ķeguma 
novada pašvaldības iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursā iesniegtos juridisko un 
fi zisko personu iesniegtos pro-
jektus 5747,51 EUR apmērā.

Nolēma atsavināt, pārdodot 
par brīvu cenu pašvaldībai pie-
derošus nekustamos īpašumus:
- starpgabalu, kas atrodas Tomes 
pag., Ķeguma nov., kadastra 
numurs 74290050145, sastāv 
no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 74290050132, pla-
tība 1900 m2, par nosacīto  cenu 
314 EUR;
- starpgabalu, kas atrodas Tomes 
pag., Ķeguma nov., kadastra 
numurs 74290050144, sastāv 
no zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 74290050131, pla-
tība 2900 m2, par nosacīto cenu 
482 EUR.

 Atzina 2019.gada 2.maija 
Pašvaldības kustamas mantas 

izsoli, kurā tika piedāvātas izso-
lei vieglā pasažieru automašīna 
AUDI A4 AVANT, reģistrācijas 
numurs HU 8324, vieglā pasa-
žieru automašīna AUDI A4 ar re-
ģistrācijas numurs HO 8750, par 
nenotikušu. Rīkot otro mutisko 
izsoli ar augšupejošu soli un pār-
dot, pazeminot izsoles sākumce-
nu par 20%, t.i., EUR 788,00. 

Atzina par notikušām: 
izsoli, kurā tika atsavināts 

pašvaldības nekustamais īpa-
šums “Ziemeļu tālā pievadstaci-
ja”-3, Rembates pag., Ķeguma 
nov., kadastra Nr.7484900057, 
kas sastāv no dzīvokļa Nr.3, 
platība 49,5 m2, kopīpašuma 
495/1975 domājamās daļas no 
būves ar kadastra apzīmējumu 
74840010052001, ar nosolīto 
cenu 2140 EUR;

izsoli, kurā tika atsavināts 
pašvaldības nekustamais īpa-
šums “Ziemeļu tālā pievadstaci-
ja”-4, Rembates pag., Ķeguma 
nov., kadastra Nr.7484900055, 
kas sastāv no dzīvokļa Nr.4, 
platība 49,1 m2, kopīpašuma 
491/1975 domājamās daļas no 
būves ar kadastra apzīmējumu 
74840010052001, ar nosolīto 

cenu 640 EUR;
izsoli, kurā tika atsavināts 

pašvaldības nekustamais īpa-
šums Liepu iela 1-2, Rembate, 
Rembates pag., Ķeguma nov., 
kadastra Nr.74849000161, 
kas sastāv no dzīvokļa Nr.2, 
platība 93,2 m2, kopīpašuma 
896/12443 domājamās daļas no 
būves ar kadastra apzīmējumu 
74840040052010, ar nosolīto 
cenu 5190 EUR.

Nolēma slēgt sadarbības lī-
gumu ar VAS „Ceļu satiksmes 
drošības direkcija” par sadarbību 
informācijas apmaiņā, lai nodro-
šinātu pašvaldības pilnvarotās 
institūcijas, kas kontrolē trans-
portlīdzekļu apstāšanās un stā-
vēšanas noteikumu ievērošanu, 

piemēroto naudas sodu iekasē-
šanu un ieskaitīšanu pašvaldības 
budžetā uz laiku līdz 2022.gada 
31.decembrim.

Atbrīvoja Daci Skābeni no 
Ķeguma novada domes Ad-
ministratīvās komisijas locek-
les-sekretāres amata.

Par ilggadēju ieguldījumu un 
15 priekšzīmīgi nostrādātajiem 
darba gadiem Ķeguma novada 
pašvaldības Sociālās aprūpes 
centra darbā piešķīra Atzinības 
rakstu un naudas balvu Janīnai 
Šķēlei.

Noteica maksas pakalpojumu 
tarifus Birzgales pagasta pārval-
dē, Ķeguma novada Pašvaldības 
administrācijas, Birzgales un  
Rembates VPVKAC: 

NOVADĀ

Ķeguma novada dome maijā

Aicina veidot pieslēgumus centralizētajiem tīkliem
Iestājoties labvēlīgiem apstāk-
ļiem būvniecības darbu veikša-
nai, Ķeguma novada pašvaldī-
ba aicina iedzīvotājus izmantot 
iespēju un veidot pieslēgumus 
centralizētajiem ūdens un ka-
nalizācijas tīkliem Ķegumā un 
Rembatē. 

Saskaņā ar 2016.gada 21.decem-
bra Ķeguma novada pašvaldī-
bas saistošajiem noteikumiem 
Nr.25/2016 “Ķeguma novada 
pašvaldības līdzfi nansējuma 
piešķiršanas kārtība nekustamo 
īpašumu pieslēgšanai centralizē-
tajiem ūdensapgādes un kanali-
zācijas tīkliem” ikvienai fi ziskai 
personai, kuras tuvumā izbūvēti 
pilsētas ūdens un kanalizācijas 
tīkli, ir iespēja saņemt pašvaldī-
bas līdzfi nansējumu pieslēguma 
izbūvei. Uz minēto pašvaldības 
līdzfi nansējumu var pretendēt 
gan nekustamā īpašuma īpaš-
nieks vai valdītājs, gan nekusta-
mā īpašuma zemes nomnieks.

Pašvaldības līdzfi nansējums 
ietver ūdensapgādes un kanalizā-
cijas tīklu izbūvi pretendenta ne-
kustamā īpašumā esošo ūdensap-
gādes vai kanalizācijas sistēmu 
savienošanai attiecīgi ar centrali-
zētā kanalizācijas vai ūdensvada 
maģistrālo vadu pieslēguma vie-

tām. Pieslēguma izbūve šajā iz-
pratnē neietver iekšējās sadzīves 
kanalizācijas vai ūdensvada sis-
tēmas izbūvi vai rekonstrukciju.

Līdzfi nansējuma apmērs ir 
noteikts 40 eiro par vienu garu-
ma metru katra pieslēguma izbū-
vei gan ūdensapgādes, gan kana-
lizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 
800 euro par vienu pieslēgumu.
Pašlaik izbūvētie centralizēti 
ūdens un kanalizācijas tīkli:
Ķegumā
Daugavgrīvas iela
Kastaņu iela (tikai kanalizācija)
Komunālā iela
Lazdu iela (tikai kanalizācija)
Kuģu iela
Lāčplēša iela
Rīgas iela
Upes iela
Liepu aleja
Stacijas laukums
Aizvēja iela
Pakalnes iela
Pļavas iela 
Priežu iela (ne visā garumā)
Staru iela
Birzes iela (ne visā garumā)
Celtnieku iela
Rasas iela
Siguldas iela
Ogres iela
Skolas iela
Smilšu iela 

Rembatē
Birzes iela
Dārza iela
Kaktu iela
Ķeguma iela
Lejas iela
Lielvārdes iela
Meža iela
Pļavas iela
Sporta iela

Saskaņā ar Ķeguma novada 
pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem Nr.25/2016 “Ķeguma 
novada pašvaldības līdzfi nan-
sējuma piešķiršanas kārtība ne-
kustamo īpašumu pieslēgšanai 
centralizētajiem ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīkliem”, līdzfi -
nansējuma pieprasījuma iesnieg-
šanai jāvēršas pašvaldības sa-
biedrībā ar ierobežotu atbildību 
“Ķeguma Stars” (PSIA “Ķeguma 
Stars”). 

Jautājumu vai neskaidrī-
bu gadījumā aicinām vērsties 
klātienē Valsts un pašvaldības 
klientu apkalpošanas centrā 
(VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķe-
gumā vai PSIA “Ķeguma Stars”, 
Kuģu ielā 5, Ķegumā; zvanīt pa 
tālruni: 65038883 (VPVKAC) 
vai 29225651 (PSIA “Ķegu-
ma Stars”); rakstīt elektroniski: 
dome@kegums.lv vai kegumas-
tars@inbox.lv.

Ķeguma LELB draudze 2018.
gadā realizēja vairākus projek-
tus. Gan saviem spēkiem, gan 
ar pašvaldības un privātperso-
nu līdzdalības un fi nansējuma 
piesaisti.

1. Par ziedotāju savākta-
jiem līdzekļiem izdevās ielikt 
plastikāta logus torņa otrajā un 
trešajā stāvā, kā arī nomainīt bal-
kona durvis. Tika iegūts ne tikai 
estētisks izskats, bet arī silta ēr-
ģeļu telpa. Kopējās izmaksas no 
saziedotajiem līdzekļiem sastādī-
ja 721,23 eiro.

2. Vasaras mēnešos izde-
vās ielikt grīdu torņa otrajā stāvā 
un savest kārtībā trepes uz tre-
šo stāvu. Kopējās izmaksas 260 
eiro, par ko esam ļoti pateicīgi 
visiem ziedotājiem.

3. Lai ziemā sniegs nepie-
putinātu baznīcas priekšnamu un 
telpa būtu lietojama arī ziemā, 
tika ieliktas papildus ārdurvis. 
Projektu “Ķeguma LELB ār-
durvis” pieteicām domes izslu-
dinātajā “Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu” konkursā. 
No kopējām (1951,97 eiro) iz-
maksām domes līdzfi nansējums 
sastādīja 750 eiro. Pārējo sazie-
doja draudzes locekļi un Ķeguma 
baznīcas atbalstītāji.

4. Šī paša projektu kon-
kursa ietvaros izdevās realizēt 
“Ķeguma LELB ietvju seguma 
nomaiņu”. Tika nobruģēta taciņa 
no Liepu alejas līdz baznīcai, no 
jauna izveidots celiņš līdz invalī-
du ratiņu uzbrauktuvei un neliels 
laukumiņš pie baznīcas trepēm. 
No kopējām (1550,09 eiro) iz-
maksām domes līdzfi nansējums 
sastādīja 750 eiro. Pārējo naudu 
un materiālus saziedoja draudzes 
locekļi un Ķeguma baznīcas at-
balstītāji.

5. Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas skolniece An-
nija Spilberga uzrakstīja projektu 
par baznīcas priekštelpas labie-
kārtošanu. Projekta ietvaros ie-
gūtie 200 eiro tika izlietoti galda 
un krēslu iegādei. Paldies Annijai 
par uzņēmību!

Draudzes vārdā vēlreiz gribu 
pateikt lielu PALDIES visiem, 
kuri atbalsta Ķeguma LELB ar 
ziedojumiem, materiāliem ie-
guldīto darbu un atsaucību! Lai 
Dievs arī turpmāk stāv mums 
blakus un palīdz!

Valdis Kalniņš
Ķeguma LELB draudzes 

priekšnieks

Ķeguma LELB draudzes 
2018.gadā realizētie projekti

Pakalpojums Cena EUR
(ieskaitot PVN)

Kopēšana (melnbalts)
A4 lappuse 0,08
A4 lapa (no abām pusēm) 0,12
A3 lappuse 0,12
A3 lapa (no abām pusēm) 0,17
Izdrukas (melnbalts)
A4 teksts (1 lappuse) 0,12
A4 teksts (abas puses) 0,18
A4 attēls (1 lappuse) 0,25
A3 teksts (1 lappuse) 0,18
A3 attēls (1 lappuse) 0,36

Aicinām iesaistīties Attīstības programmas izstrādes darba grupās
Saskaņā ar Ķeguma nova-

da domes 2019.gada 13.februā-
ra lēmumu Nr. KND1-3/19/45 
“Par Ķeguma novada attīstī-
bas programmas 2020.-2026.
gadam izstrādes uzsākšanu” ir 
uzsākta Ķeguma novada Attīstī-
bas programmas izstrāde.

Lai nodrošinātu sabiedrības 
pārstāvju līdzdalību Attīstības 

programmas izstrādē, aicinām 
iesaistīties Attīstības program-
mas izstrādes tematiskajās darba 
grupās:

1) Uzņēmējdarbības un eko-
nomikas, tūrisma darba grupa;

2) Infrastruktūras attīstības, 
vides darba grupa;

3) Sociālo un veselības jautā-
jumu darba grupa;

4) Izglītības, kultūras un 
sporta darba grupa;

5) Pārvaldes, Sabiedrības 
līdzdalības darba grupa.

Lūdzam nevalstisko organi-
zāciju pārstāvjus, uzņēmējus, 
privātpersonas sūtīt pieteiku-
mus līdz 20.jūnijam uz e-pa-
sta adresi: dace.soboleva@ke-
gums.lv, norādot darba grupu. 

Decentralizēto kanalizācijas 
(asenizācijas) pakalpojumu 
sniedzēji Ķeguma novada adminis-
tratīvajā teritorijā, kas nodrošina 
pakalpojuma sniegšanu:

SIA “BMN”, tālrunis 29265808
SIA “Ķeguma Stars” , tālrunis 
65038166, 20216691
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Birzgales Mūzikas skola ir di-
bināta 1994.gada 1.janvārī. Tas 
ir laiks, kad Latvijā gaisā vēl 
virmo Atmodas vēsmas, kad 
mūzikas un mākslas skolas vēl 
ir tikai pilsētās, bet tām ir filiā-
les apkārtējos pagastos.
Tās, pamazām atdaloties, izvei-
dojas par patstāvīgām mūzikas 
un mākslas skolām. Tā no Ogres 
Mūzikas skolas filiāles mēs kļu-
vām par Birzgales Mūzikas sko-
lu. Sākām ar 25 audzēkņiem. Šo-
brīd jau vairākus gadus audzēkņu 

skaits ir 65. Birzgales Mūzikas 
skolā pārsvarā mācās audzēkņi 
no Birzgales pamatskolas, kuras 
katrs trešais audzēknis ir arī Bir-
zgales Mūzikas skolas audzēknis. 
Kopš Birzgales pagasts ietilpst 
Ķeguma novadā, mūsu skolā 
mācās audzēkņi arī no Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas. 
Viņiem mācīt instrumentu spēli 
pedadgogi brauc uz Ķegumu.

Birzgales Mūzikas skolas di-
rektors kopš tās dibināšanas ir 
Laimonis Paukšte. Viņa sirdslieta 
ir pūtēju orķestris. Tāpēc skolā 

mācību darbs tiek organizēts tā, 
lai būtu nodrošinātas visas pūša-
mo un sitamo instrumentu grupas. 
Visbiežāk mūsu skolā audzēkņi 
mācības iesāk ar klavierspēli. 
Nākamajos gados tiek izvērtē-
tas viņu spējas turpināt klavier-
spēles programmu, vai labāk un 
mērķtiecīgāk ir izvēlēties kādu 
pūšamo vai sitamo instrumentu 
programmu. Tas nav viegli un 
prasa rūpīgu plānošanu, audzēk-
ņu organizēšanu, ciešu saikni ar 
vecākiem, kā arī attiecīgu peda-
gogu piesaisti. Bet ieguldītais 

darbs nes rezultātu un Birzgales 
pūtēju orķestris vēl joprojām  ir 
viens no šogad reģistrētajiem 37 
skolēnu pūtēju orķestriem valstī.

Tas nebūtu iespējams bez 
visu kolēģu izpratnes un sadarbī-
bas. Birzgales Mūzikas skolā šo-
brīd strādā 12 pedagogi: Sandra 
Siliņa, Jekaterina Dribase – Jaku-
šenoka, Vēsma Graudiņa un Ag-
ita Lagzdiņa māca klavierspēli, 
Vineta Līce un Kristīne Skudra 
-  mūzikas teoriju, Līga Paukšte 
– flautas spēli, Kārlis Paukšte – 
sitamo instrumentu spēli, Antra 
Cukermane, Gatis Supe,  Laimo-
nis Paukšte – metāla pūšamo ins-
trumentu spēli un Dimitrijs Gro-
zovs – visu pūšamo instrumentu 
spēli.

Izkopjot dažādu instrumentu 
spēles individuālās prasmes, Birz- 
gales Mūzikas skolas audzēkņi, 
savu skolotāju vadībā, kopš pirm-
sākumiem piedalās dažādos Lat-
vijā notiekošajos Klavierspēles, 
Pūšamo un Sitamo instrumentu 
spēles Konkursos un Festivālos, 
kā arī ir to laureāti.

Kā pēdējo augstāko sasnie-
gumu gribas atzīmēt Birzgales 
Mūzikas skolas jaunā eifonista 
Jāņa Šķeltiņa I vietas iegūšanu 
2018./2019.mācību gadā notiku-
šajā Latvijas profesionālās ievir-
zes izglītības iestāžu izglītības 
programmas ,,Pūšaminstrumentu 
spēle” audzēkņu valsts konkursa 
Finālā.

Atzīmējot Birzgales Mūzikas 
skolas 25 gadu jubileju, rādījām 
to, kādi esam šobrīd. Svētku reizē 

izsniedzām Apliecības par Birz-
gales mūzikas skolas beigšanu 
flautas klases audzēknēm Tīnai 
Kurpniecei, Baibai Bondarei, 
Raitai Bondarei un Laurai Mille-
rei, trompetes klases audzēknim 
Paulam Kristjānim Rožkalnam 
un eifonija klases audzēknim Dā-
vim Vintukam.

Jubilejas koncertu, kurš no-
tika Birzgales tautas namā, vei-
dojām tā, lai izceltu mūsu skolas 
pamatuzstādījumu: vislabāk au-
dzēkņi spēj attīstīt savas instru-
mentu spēles prasmes muzicējot 
dažādos ansambļos, orķestrī un 
atskaņojot visdažādāko laikmetu 
un stilu mūziku. Tāpēc koncertā 
bez individuālajiem izpildītājiem 
dzirdējām klavieru duetus, flautu 
trio, flautu sekstetu, 2 flautu, ģi-
tāras un zvaniņu ansamli, instru-
mentālo ansambli, kurš atskaņoja 
džeza standarta skaņdarbus un 
pūtēju orķestri.

Atskatoties uz skolas pastāvē-
šanas 25 gadiem, varam kavēties 
atmiņās par audzēkņiem, kolē-
ģiem, piedzīvojumiem, bet katrs 
mācību gads būs tikai tik vērts, 
kādi audzēkņi mācīsies tieši tajā 
gadā un cik prasmīgi mēs – pe-
dagogi, palīdzēsim viņiem apgūt 
izvēlēto instrumentu spēli un 
ievedīsim bezgalīgajā mūzikas 
pasaulē, kurā cilvēki saprotas bez 
vārdiem. 

Līga Paukšte
Birzgales Mūzikas skolas

skolotāja 

BIRZGALĒ

Šogad pirmsskolai “Birztali-
ņa” dzimšanas dienu svinējām 
neierasti, sagādājot prieku ne 
tikai sev, bet arī pašai mājai un 
tās apkārtnei.
Bērni kopā ar vecākiem un darbi-
niekiem gatavoja Vēja zvanus un 
Sapņu ķērājus. Mums palīdzēja 
Karlsons un Brālītis no Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas un 
VPII “Gaismiņa” pārstāves. 

Birzgales TN, bibliotēkas un 
muzeja “Rūķi” meitenes bija vie-
nās domās ar mums un pilnu ķer-
ru ar baloniem laukumiņa deko-
rēšanai ieripināja mūsu teritorijā.

Ķeguma  novada domes 
priekšsēdētājs Raivis Ūzuls, do-
mājot tālredzīgi, iestādīja pirms-
skolas teritorijā sarkano kļavu. 

Birzgales pagasta pārvalde, 

mūzikas skola un pamatskola arī 
ielika savu artavu svētku noska-
ņas radīšanai.

Ar skaistiem novēlējumiem, 
rosinot turpmākajam darbam, 
mūs iepriecināja  Ķeguma nova-
da pašvaldības speciāliste izglītī-
bas jautājumos Sandra Čivča.

Paldies Jums visiem par kopā 
būšanu!

Mums kopā bija izdevusies 
ballīte ar teātra izrādi, dziesmām, 
rotaļām, Vēja zvaniem un Sapņu 
ķērājiem bērzos.

1.jūnija rītā, saules staru ap-
spīdēta,  pirmsskola “Birztaliņa” 
priecēja birzgaliešus savā 30. 
dzimšanas dienā. 

Anita Skosa
pirmsskolas “Birztaliņa” 

vadītāja 

VPII “Birztaliņa”- 30!

Svētku viesi bauda teātra izrādi.

Birzgales Mūzikas skolai - 25!

30.aprīļa pēcpusdienā Birz-
gales pamatskolas keramikas 
nodarbības telpas pulcināja 
gan mazos, gan lielos Ķeguma 
novada iedzīvotājus, lai pie-
dalīties radošajās nodarbībās 
“Māls - radošo fantāziju īste-
notājs”. 

Birzgales pamatskolā skolēniem 
jau vairākus gadus ir iespēja dar-
boties keramikas pulciņā,  ko 
vada profesionāla pasniedzēja 
Evita Gūtmane. Darbojoties ar 
mālu, bērni attīsta ne tikai estē-
tisko gaumi, bet tiek veicināta arī 
prāta attīstība, redzes uztvere, tē-
lainā domāšana utt. Veicina bēr-
nu adaptēšanos un kontaktēšanos 
ar vienaudžiem, veidot izpratni 
par mālu, kā plastisku materiālu.

Nodarbībās katrs dalībnieks 
varēja iemācīties kā darboties 
ar mālu, izgatavot mazu bļodi-
ņu saldumiem vai arī kādu mazu 
māla vāzīti. Iepazināmies ar da-
žādiem paņēmieniem kā izveidot 
uz māla šķīvja vai kāda cita trau-
ka skaistus un interesantus trau-
kus. Projekta ietvaros, tika iegā-
dāts māls un glazūras, kuru varēs 
izmantot arī keramikas pulciņš. 
Pavisam nodarbībās piedalījās 
19 dalībnieki. Paldies Evitai par 
radošām idejām!

Biedrība „JADARA”

Īstenots projekts – “Māls – 
radošo fantāziju īstenotājs”

Ķeguma novada domes priekš-
sēdētājs un “Birzgaliņas” vadī-
tāja pie nupat iestādītā koka.

Birzgales Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.
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Pludmales volejbols:
1.vieta – „Labākie Ķegumā” 
(Kristaps Skudra, Valts Benjavs)
2.vieta – „2.stāvs” (Jurģis Birz-
nieks, Jānis Strazdiņš)
3.vieta – „Ķeguma HES-
1”(Kristaps Rūde, Deivids Straz-
diņš)
Sporta veterānu sacensības 
(vieglatlētikas trīscīņa): 
Sievietēm:
1.vieta – Mirdza Aizsilniece
2.vieta – Anita Bērsone
3.vieta – Aija Sīkā
Vīriešiem:
1.vieta – Jānis Kantoris
2.vieta – Harijs Jaunzems
3. vieta – Vaclavs Griņevičs

Ielu basketbols: 
1.vieta – „Bez variantiem”(Ingus 
Lapāns, Tomass Sparāns, Ralfs 
Blankveins, Mārtiņš Peltmanis)
2.vieta –„Hektors ar VK Būvi” 
(Aigars Delvers, Kristaps Rūde, 
Ervīns Torsters)
3.vieta – „Eram citi draugi”(Ai-
gars Liepiņš, Dainis Eižvertiņš, 
Kaspars Mudelis)

Māksla, burbuļi un svētku 
zupa

Pēcpusdienā pie Ķeguma 
Tautas nama notika Mākslas stu-
dijas meistarklase „Laiks māks-
lai”, kurā bija iespēja darboties 
ļoti radoši – apgleznot zvaigznes 
un apavus, kā arī iegādāties jau-
no mākslinieku darbus. Tāpat 
pie tautas nama notika dažādas 
radošās darbnīcas, kurās varēja 
izveidot visdažādākās dekorāci-
jas. Mākslu varēja ne tikai radīt, 
bet arī izbaudīt, jo svētku laikā 
notika arī sejiņu apgleznošana 
un hennas tetovējumu zīmēšana.

Sajūsmu jaunākajos svētku 
apmeklētājos varēja redzēt īpašā 
šovā, jo uz lielās svētku skatuves 

varēja noķert dūmu burbuļus, 
kam pieskaroties burbulītis pārp-
līsa, un no tā izgaroja dūmi.
Svētku pēcpusdienas aktivitā-
šu izskaņā visus viesus priecēja 
svētku zupa, kura šogad pavārī-
tēm bija izdevusies īpaši garšīga!
Zemessargi un motociklu 
rūkoņa

Īpašu interesi piesaistīja Ze-
messardze, kura demonstrēja 
savu tehniku – gan ieročus, gan 
mašīnas, gan mugursomas, kas 
jāņem līdzi pārgājienos. Karavīri 
atbildēja uz visiem interesējo-
šajiem jautājumiem, stāstīja par 
savu dienesta ikdienu un ļāva 
ielūkoties viņu atbildīgajā darbā.
Vakarpusei iestājoties, pilsētas 

viesus pārsteidza īpaša rūkoņa, 
jo uz Ķegumu bija atbraukuši 
Ogres motokluba „Rēgi” biedri. 
Apmeklētāji varēja nofotografē-
ties ar vairāk kā trīsdesmit mo-
tocikliem un to vadītājiem. Mūs 
priecēja gan simtgades spēkrats, 
gan vairāki īpaša izlaiduma un 
veida motocikli, kuri izbrauca 
svētku parādē.
Svētku gājiens un koncerts

Pēc vairāk kā triju gadu pār-
traukuma, šogad tika atsāka tra-
dīcija – svētku gājiens. Plīvojot 
Ķeguma novada karogam, Ķe-
guma novada domes priekšsēdē-
tājas ar kundzi, Ķeguma novada 

domes priekšsēdētāja vietnieks, 
svētku organizatori un Ķeguma 
novada amatiermākslas kolektīvi 
devās svētku gājienā, kuru pava-
dīja divi īpaši viesi – Valsts po-
licijas darbinieki zirgu mugurās.

Pēc svētku gājiena sākās Ķe-
guma novada amatiermākslas 
kolektīvu koncerts „Tāls ir 
zvaigznes ceļš”, kurā piedalījās 
arī novada jaunie draugi – deju 
kolektīvs no Rīgas „Ugunti-
ņa”. Koncerta laikā tika sumi-
nāti svētku sporta laureāti un 
izlozētas dāvanu kartes. Šogad 
dāvanās varēja saņemt SIA „Oš-
korgs” dāvanu karti, SIA „Ko-
sKos” sarūpēto zvaigžņoto dāva-
nu, SIA „Rubeņi” dāvanu karti, 
dāvanu karti velosipēda iegādei 
un iespēju visai ģimenei apmek-
lēt „Dimantu kalnu”. Ķeguma 
novada domes priekšsēdētājs 
Raivis Ūzuls: 

“Ķeguma novada svētki ir 
viens no galvenajiem notiku-
miem. Ar katru gadu tie kļūst 
plašāki, košāki, interesantāki. Šī 
gada svētku moto “Tāls ir zvaig-
znes ceļš” liek aizdomāties par 
zvaigznēm, cik ar tām bagāts ir 
Ķeguma novads. Mūsu nova-
da ģerbonī ir saule – kas arī ir 

zvaigzne, un simbolizē enerģiju 
un mūžīgu dzīvību. Tāds ir mūsu 
novads, tādi esam mēs. Katrs 
Ķeguma novada iedzīvotājs ir kā 
zvaigzne, un novads kopumā ir 
kā skaistas, zvaigžņotas debesis. 
Šīs dienas koncerts ir pierādī-
jums tam, ka mēs mākam skaisti 
spīdēt.” Priekšsēdētājs pateicās 
amatierkolektīvu vadītājiem, 
darbiniekiem, kuri pielika roku 
šo lielisko svētku radīšanā un 
tapšanā. “Jūs visi esat zvaigznes, 
bet vislielāko paldies es vēlos 
teikt svētku virsvadītājai Lienei 
Lazdiņai,” sacīja R. Ūzuls, pa-
sniedzot ziedus. Svētku koncertu 

noslēdza „Rembates cielaviņa” 
laureāte – Loreta Lazdiņa ar Re-
nāra Kaupera skaņdarbu „Mana 
dziesma”, kurai pievienojās visi 
kolektīvi.
Uguns, Intars Busulis un 
strūklakas

Pēc svētku koncerta apmek-
lētājus priecēja vērienīgs uguns 
šovs, kura laikā tika izpildīti ie-
spaidīgi triki. 

Šogad svētkos saviem iedzī-
votājiem Ķeguma novads dā-
vināja Intara Busuļa koncertu. 
Kopā ar Intaru Busuli vairāk kā 
stundas garumā visi dziedāja lī-
dzi labākās un skaistākās māksli-
nieka dziesmas.

Uzreiz pēc koncerta sākās 
strūklaku šovs, kura laikā ska-
tītājus aizrāva novadā vēl ne-
redzētas projekcijas uz ūdens – 
tika attēloti visi ģerboņi, dažādas 
skaistas Ķeguma novada vietas 
un latviešu mūzikas pavadījumā 
ar ūdeni tika parādīts 4D mul-
timēdiju šovs. Noslēgumā visi 
vērās debesīs, jo tajās atmirdzēja 
visdažādākās zvaigznes svētku 
salūtā.

Kopā ar grupu „Bruģis” un 
DJ Alvis Still līdz rīta gaismai 
visi varēja atpūsties zaļumballē.

Tik vērienīgu svētku tapša-
nā neapšaubāmi iesaistījās vai-
rāki cilvēki, kuriem vēlamies 
teikt „paldies”: Ķeguma novada 
pašvaldībai, īpaši Raivim Ūzu-

lam, Kristapam Rūdem, Anetei 
Tomsonei; SIA „Ķeguma Stars”; 
Ķeguma novada pašvaldības po-
licijas darbiniekiem, Ķeguma 
dienas centra darbiniekiem, vi-
siem šoferīšiem, Nikolajam Pot-
jomkinam; Ievai Lācei; Kaspa-
ram Trencim; Vijai Vollenbergai 
un Ingrīdai Freimanei; Ogres 
motoklubam „Rēgi”, personīgi 
Agrim Paeglim; Kārlim Paukš-
tem; Baibai Kūmiņai un Mārītei 
Kiseļai; Brumo Grīnbergam; In-
gum Dāboliņam; SIA „Oškrogs”; 
SIA „PIF PAF”,; servisa suņu 
biedrībai „Teodors”; SIA „Fa-
zer; SIA „Aldi”, personīgi Arvim 
Zārbergam; SIA „KosKos”; SIA 
„Rubeņi”; SIA „Uniclean”, per-
sonīgi Edvardam Ločmelim; z/s 
„Dimantu kalns”; SIA „Cade”, 
personīgi Solvitai Kūnai; z/s 
„Jaunsvelmes” personīgi Vivitai 
un Mārtiņam Atariem, SIA „VIA 
Mežs” personīgi Edvīnam Ūzu-
lam; z/s „Zarumi”; SIA „Ozol-
kanu nams”; Zemessardzes 
54.inžiniertehniskajam bataljo-
nam; Mārim Lejiņam; Arnoldam 
Eidam, Jānim Liepkalnam, Aus-
trim Loginam, Elīnai Trencei, 
Ievai Vējonei, Ilutai Jansonei, 
Aigaram Melnbārdim, Atim Da-
dzītim, Jurim Feodorovam.

Un vislielākais paldies Ķe-
guma Tautas nama vadītājas p.i. 
Lienei Lazdiņai, kura noorgani-
zēja tik vienreizējus un skaistus 
svētkus! Nepagurstoši strādājot, 
plānojot un organizējot vairāku 
mēnešu garumā, Liene rūpējās, 
lai šie novada svētki pulcētu vi-
sus novadniekus un novada vie-
sus kopā pie Daugavas krastiem 
Ķeguma pilsētā. 
Ķeguma Tautas nama vadītāja 
saka PALDIES saviem lielajiem 
palīgiem, sabiedrisko attiecību 
speciālistei Kintijai Sparānei un 
Rutai Dumpei,  pasākumu va-
dītājiem Loretai Lazdiņai, Ed-
garam Siliņam, Līgai un Jāni 
Kosovičiem, jūsu darbs ir neno-
vērtējams.
Tāls ir zvaigznes ceļš...

NOVADA SVĒTKI

Aizvadīti krāšņi un grandiozi Ķeguma novada svētki

Pludmalē sīva cīņa par medaļām volejbolā.

Ķegumu pieskandina Ogres motoklubs “Rēgi”.

Veterānu sports Ķegumā kā vienmēr – augstā līmenī.

Domes priekšsēdētājs Raivis 
Ūzuls pateicas svētku galvenajai 
organizatorei Lienei Lazdiņai.

Svētku viesus priecē Intars 
Busulis.

Skatītājus aizrauj novadā vēl neredzētas projekcijas uz ūdens.

Izskan koncerts “Tāls ir zvaigznes ceļš”.



2019.gada 11.jūnijā 5Ķeguma Novada Ziņas

www.kegumanovads.lv

KULTŪRA

4.maijā, Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas die-
nā, Ķeguma Tautas namā pul-
cējās mākslinieki un iedzīvotā-
ji, lai atzīmētu mūsu valstij tik 
nozīmīgo dienu. 
Ciemos bija atbraucis Aizkrauk-
les vīru koris “Staburags” (vadī-
tāja Māra Batraga), uzstājās arī 
Ķeguma Tautas nama vokāli ins-
trumentālais ansamblis “Velkam” 
(vadītājs Kārlis Paukšte). 

Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājs Raivis Ūzuls, at-
klājot pasākumu, sacīja: “Lab-
dien, mīļie ķegumieši! Viesi! No 
sirds vēlos jūs sveikt Latvijas 
Republikas neatkarības atjauno-
šanas gadadienā. Varu teikt, ka 
mēs varam būt lepni, jo gadsimta 
garumā mēs esam gan izveidoju-
ši savu valsti, gan atjaunojuši tās 
neatkarību. Protams, mēs esam 
vēl ceļā uz savu ideālo Latviju, 
ideālo novadu, ideālo pilsētu, bet 
es uzskatu, ka tam tā ir jābūt, jo, 
ja ir labi, mēs vienmēr zinām, ka 
varam labāk, varam skaistāk. Tā-
dēļ šodien es jums novēlu pēc šī 
jaukā koncerta svētkus turpināt 
svinēt mājās kopā ar tuvajiem cil-
vēkiem, radiem, kaimiņiem.”

Koncertā izskanēja vīru kora 
“Staburags” valsts svētku re-
pertuārs un koncerta noslēgumā 
“Staburagam” pievienojās arī 
Harijs Jaunzems, noslēdzot pa-
sākumu ar dziesmu “Šeit ir Lat-
vija”. Pēc koncerta viesi pulcējās 
pie balti klāta galda, kur varēja 
mieloties ar pienu, maizi, medu, 
speķi un mājas pīrāgiem.

Pasākuma izskaņā neizpalika 
arī bez paldies vārdiem – vīru 
korī dzied un ar savu klātbūtni 
mūs bija pagodinājis Aivars Bite, 
kurš 3.maijā par sevišķiem nopel-
niem Latvijas valsts labā  saņēma 
Atzinības krusta V šķiru. Paldies 
arī vīru korim “Staburags” un 
Ķeguma Tautas nama vokāli ins-
trumentālajam ansamblim “Vel-
kam”. Par atbalstu galda klāšanā 
“Baltā galdauta svētkiem” Ķegu-
ma Tautas namā paldies: zemnie-
ku saimniecībai “Jaunsvelmes” 
(Rembates pagasts), SIA “Rube-
ņi” (Rembates pagasts) un “Fazer 
Latvija” (Ogre).

Turpinot aizsākto tradīciju – 
4.maijā stādīt koku – arī šogad 
tika iestādīta liepiņa, kas kuplinās 
Ķeguma parku.

18.maijā Ķeguma Tautas namā 
notika ģimenes dienai veltīts ģi-
tārstudijas bērnu un jauniešu 
ansambļu sezonas noslēguma 
koncerts.
Savu gada darbu parādīja jaunie-
šu grupa, kas šogad veiksmīgi 
startējusi Latvijas ģitārspēles an-
sambļu konkursā “Es un mūzika” 
Rīgā, izpildot THE BEATLES 
repertuāru un iegūstot I pakāpes 
diplomu.

Aktīvi muzicēja ģitārstudijas 
ansambļa jaunākās grupas dalīb-
nieki, kuri koncertā uzstājās kopā 
ar pasākuma viesiem – meiteņu 
ģitārspēles ansambli no Ogres 
Bērnu un jauniešu centra.

Savas pirmās prasmes ģitāras 
spēlē rādīja arī šī gada jaunie ģi-
tāristi.

Koncerta turpinājumā notika 
sadziedāšanās ar skatītājiem.

Noslēgumā visi dalībnieki sa-
ņēma Pateicības rakstus par inte-

resi ģitārspēlē un mūzikas mīles-
tību, kā arī Tautas nama sarūpēto 
cienastu.

Septembrī ģitārstudija plāno 
izsludināt paplašinātu uzņemša-
nu visu vecumu grupās, arī pie-
augušo grupā. Nodarbības notiks 

piektdienās Ķeguma Dienas cen-
trā. Pieteikties nodarbībām var 
jau no jūnija mēneša.

Dace Priedoliņa
Ģitārstudijas vadītāja 

Tālr. 28354648

Ķeguma Tautas namā aizvadīti
 “Baltā galdauta svētki”

Ar ģitāru uz Tu
Gatavojamies Skolēnu
Dziesmu svētkiem

Skatītājus priecēja Ķeguma Tautas nama vokāli instrumentālais 
ansamblis “Velkam”.

Rembates cielaviņa 2019

Kad putni sāk čivināt pavasara 
dziesmas un saulīte silda silti jo 
silti, arī pie mums Rembatē sa-
rosās mazie dziedātāji. 9.maijā 
plkst.18.00 Rembates tradīci-
ju zālē jau 8.gadu norisinājās 
konkurss “Rembates cielavi-
ņa”.

Šis konkurss sniedz mūsu novada 
jaunajiem dziedātājiem iespējas 
gan iegūt skatuves pieredzi, gan 
parādīt savas spējas kompeten-
tai žūrijai, šogad tie bija - grupas 
“Opus  Pro” solists Alex, šova 
dziedošās ģimenes dalībnieks 
Edijs Dukurs un Tomes dāmu 
ansambļa, folklorkopas “Graudi” 
dalībniece, Tomes Tautas nama 
vadītāja Sarmīte Pugača.

Konkursā katru gadu ne ti-
kai redzam kā auguši iepriekšējo 
gadu dalībnieku sniegums, bet 
iepazīstam arī jaunus, prasmīgus 
dziedātājus no mūsu novada.

Konkursanti bija sadalīti 
divās vecuma grupās: līdz 10 
gadiem un no 10 – 15 gadiem. 
Dalībniekiem bija jāizpilda divas 

dziesmiņas – viena tautasdzies-
ma, bet otra – oriģināldziesma 
valsts valodā pēc paša izvēles.

Bez titula un pateicības bal-
vas (krūzītes ar konkursa logo) 
nepalika neviens dalībnieks.

Visi dziedātāji parādīja izci-
las vokālās dotības. Pasākumā 
pieteikušies bija 7 dalībnieki, bet 
dažādu iemeslu dēļ uz skatuves 
kāpa 6 dalībnieki.

Jaunākajā grupā pirmo vie-
tu un skatītāju simpātijas balvu 
ieguva Samanta Vīksna, otro 
vietu – Amēlija Goldmane, tre-
šo vietu – Linda Janavska, bet 
titulu “Smaidīgākā cielaviņa” – 
Airita Vaivoda. Savukārt vecā-
kajā grupā laureāta titulu “Rem-
bates cielaviņa 2019” un pirmo 
vietu šogad ieguva konkursa 
dalībniece Loreta Lazdiņa, kura 
nopelnīja godu uzstāties Ķeguma 
novada svētku pasākumā. Otro 
vietu ieguva Astra Ruņģe.

Kamēr žūrija devās apspries-
ties, klātesošos izklaidēja “Jo-
gitas pasākumi”, dodot iespēju 

radoši darboties un izveidot gan 
marcipāna konfekti, gan apsvei-
kuma kartītes saviem mīļajiem, 
jo tuvojās Māmiņdiena un Ģime-
nes diena.

Paldies visiem bērniem par 
dalību konkursā un viņu vecā-
kiem par atbalstu. Novēlu rado-
šu, muzikālu turpmāko gadu un 
gaidīšu konkursā “Rembates cie-
laviņa 2020”.

Kā arī liels paldies pedago-
giem Sarmītei Viļumai un San-
tai Strausai par ieguldīto darbu 
bērnu sagatavošanā konkursam. 
Tāpat liels paldies par atbalstu 
pasākuma organizēšanā Ķeguma 
novada pašvaldībai, sabiedris-
ko attiecību speciālistei Kintijai 
Sparānei par brīnišķīgajām bil-
dēm un pasākuma vadītājam Ar-
noldam Eidam, un Bruno Grīn-
bergam par apskaņošanu.

Liene Lazdiņa
Rembates pasākumu

organizatore

Ģitārstudijas bērnu un jauniešu ansamblis.

Ar 2018.gada 14.novembri XII 
Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku koordinato-
res pienākumus Ķeguma nova-
dā veic Liene Seržante. 
Šajā laikā ir apmeklētas 2 no-
tikušās koordinatoru sapulces 
Rīgā un visi potenciālie Ķeguma 
novada kolektīvu vadītāji un ie-
saistītās personas ir informētas 
par aktualitātēm. Varu teikt - 
Ķeguma novads ir gatavs 2020.
gada jūlijā doties uz XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem ar 4 kolektīviem - pū-
tēju orķestri “Birzgale” (vadītājs 
Laimonis Paukšte), Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolas un 
Birzgales pamatskolas apvieno-
to 5. - 12.klašu kori (vadītājas 
Liene Seržante un Sandra Siliņa, 

koncertmeistare Māra Sirmā), kā 
arī Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas vokāli instrumen-
tālo ansambli “Velkam” (vadī-
tājs Kārlis Paukšte) un Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas 
zēnu kori (vadītāja Marija Spru-
kule, koncertmeistare Liene Ser-
žante).

Jau šajā mācību gadā visi 
kolektīvi sevi ir ļoti labi pierā-
dījuši skatēs. Protams, darba vēl 
ir daudz, arī nākamajā mācību 
gadā, bet esam pārliecināti, ka 
kolektīvi to izdarīs pienācīgi un 
varēs visi doties zem Ķeguma 
novada karoga svētku gājienā 
12.jūlijā 2020.gadā! 

Liene Seržante
Ķeguma komercnovirziena 

vidusskola

Rembates cielaviņas 2019 dalībnieki un žūrijas locekļi.
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SABIEDRĪBA

Tomes pagastā 2.jūnijā notika 
pirmie Tomes pagasta ģimenes 
svētki. 

Diena iesākās gana saulaina, bet 
vēlāk visus kārtīgi izpurināja un 
atdzesēja stiprais vējš. Šādos laika 
apstākļos drosmīgas bija un spēlēs 
piedalījās deviņas ģimenes. Tām 
bija jāsavāc punkti 9 aktivitātēs. 
Noderēja gan veiksme, gan pacie-
tība, gan prāts, gan atjautība, gan 
veiklums.

Šajā reizē, iegūstot 3424 punk-
tus, uzvaru izcīnīja Ilze Bokiša ar 
dēļiņu Oto. 2.vietā - Zāberu ģime-
ne ar 1411 punktiem, bet 3.vietā 
- Bistrjakovu ģimene ar 864,41 
punktiem. Pirmo trīs vietu iegu-
vēji tika pie skaistām A.Zagorskas 
gatavotām māla medaļām un kliņ-
ģeriem. 

Nelielas dāvaniņas saņēma arī 
citas ģimenes, kurām veicās kādā 

no aktivitātēm. Voskānu ģimene 
veiksmīgāka un ātrāka par visiem 
bija stafetē, aiz viņiem mazliet ie-
palika Strikausku ģimene. Galda 
spēlē “Vardīte” visvairāk punktu 
ieguva Bokišu un Zāberu ģime-
nes, šie punkti viņiem arī deva ie-
spēju izvirzīties priekšgalā. Tomes 
vēsturi vislabāk zināja Strikausku, 
Pugaču un Voskānu ģimenes, bet 
atjautības jautājumos attapīgākās 
bija Zagorsku un Strikausku ģime-
nes. Kuriņu un Zārbergu ģimenes 
tikai mazliet iepalika no pārējiem. 

Visi dalībnieki saņēma diplo-
mus par piedalīšanos un garšīgu 
cienastu, bet pie Tomes tautas 
nama uz asfalta tapa zīmējums 
“Mana ģimene”. Paldies Initai 
Zārbergai un SIA ALDI par koka 
galda spēlēm, paldies A.Zagorskai 
par medaļām un liels paldies mūsu 
Tomes brīvprātīgajam fotogrāfam 
Eduardam Puriviņam.

Tomes pagastā svin 
Ģimenes svētkus

Ģimenes diena Rembatē

Kad steidzīgā darba diena ri-
musi, Rembates tradīciju zālē 
17.maijā bijām pulcējušies, lai 
atzīmētu nu jau kā tradīciju 
ieviesto Starptautisko ģimenes 
dienu.
Pie mums, kā liela draudzīga ģi-
mene, satikās mazie dziedātāji un 
dejotāji no Ķeguma un Rembates. 
Pasākumu iesākām ar I.Ziedo-
ņa vārdiem: Ir saule, debesis un 
maize abrā rūgst. Un bērni dzimst 
– nekā jau nepietrūkst!

Un tā jau ir, ja mums ir mīlo-
ša, saprotoša, spēcīga un saticīga 
ģimene, nekā jau nepietrūkst, mīļi 

vecāki, māsas, brāļi, omes, vectē-
tiņi, krustmātes un krustēvi, tad 
ko vēl var vēlēties, un to pierā-
dīja sanākušo skatītāju pārpildītā 
Rembates tradīciju zāle.

Pasākumā piedalījās VPII 
“Gaismiņa” tautisko deju pulciņš, 
VPII “Gaismiņa” vokālā gru-
pa “Dzirkstelīte”, Ķeguma POP 
grupas “Sienāži” mazā un vidējā 
grupa, Rembates mūsdienu deju 
grupa “Ķipari”, dzejoļus skaitīja – 
Renāte Grase, Elīna Bule un Rota 
Lidija Puriņa.

Milzīgs paldies visām ģime-
nēm, jo bez jums, jūsu uzņēmības, 

atbalsta šādi sirsnīgi, ģimeniski 
pasākumi neizdotos. Paldies mūsu 
pedagogiem – Daigai Sosnarei un 
viņas palīgiem, Sarmītei Viļumai, 
Santai Strauss, Ievai Filipsonei,  
par to darbu ko ieguldījāt bērnos, 
pozitīvas emocijas, prieka asaras 
un smaidi skatītāju sejās bija pēc 
katra priekšnesuma.

Paldies arī pasākuma vadītājai 
Lienei Seržantei un manam nere-
dzamajam palīgam Rutai Dumpei.

Liene Lazdiņa
Rembates pasākumu

organizatore

Ķeguma novada muzejs 
Tomē svin gada jubileju

18.maijā, muzeju naktī, savu 
pirmo dzimšanas dienu svinēja 
Ķeguma novada muzejs Tomē.
Svētku viesi jau pa dienu varēja 
iepazīties ar Regīnas Ezeras un 
Jāzepa Osmaņa memoriālā man-
tojuma ekspozīciju, bet pievakarē 
mākslas baudītājus Tomes Tautas 

namā gaidīja Jāzepa Vītola Latvi-
jas Mūzikas akadēmijas operstu-
dija “Figaro” Domeniko Čimaroza 
komisko operu “Slepenās laulības” 
(muzikālais vadītājs profesors 
Viesturs Gailis). Savukārt pēc izrā-
des muzejā un muzeja dārzā varēja 
noskatīties filmu “Ezera Sonāte”.

Ikšķiles MTB velobraucienā uzvar 
Jānis Priževoits

1.jūnijā notika “Ikšķiles MTB 
velobrauciens 2019”, kas pulcē-
ja vairāk nekā 250 riteņbraucē-
ju, dažāda vecuma un meista-
rības dalībnieki sacentās četrās 
ierastajās distancēs – bērnu, 
ģimeņu, pusmaratona un mara-
tona.

Prestižākajā un grūtākajā 48km 
maratona distancē, kur uz starta 
izgāja pussimts dalībnieku, vīrie-
šu konkurencē ar vairāk nekā divu 
minūšu pārsvaru uzvaru svinēja 
Jānis Priževoits, bet sievietēm 
līdzīgajā cīņā ātrākā bija Anita 
Antone. Tikmēr komandu ieskai-
tē pārākumu nodemonstrēja “VW 
Komerctransports-Veloprofs.lv”.

 Neskatoties uz vairākām spor-
ta sacensībām nedēļas nogalē, Ik-
šķiles MTB velobraucienā visās 

četrās distancēs kopā piedalījās 
vairāk nekā 250 riteņbraukšanas 
entuziastu, kuru vidū bija arī vai-
rāki nopietnāk ar šo sporta veidu 
nodarbojošos braucēju. 

48km Maratona distancē, kur 
16km aplis bija jābrauc trīs rei-
zes, pirmajā aplī izveidojās līderu 
kvartets, kurā ietilpa Jānis Pri-
ževoits, Gints Jakovels (abi VW 
Komerctransports-Veloprofs.lv), 
Atis Paksis (Filter) un Armands 
Pivors (Ogre/Nesēdi mājās). Tā 
viņi četratā kopā nobrauca līdz pat 
pēdējā trešā apļa vidum, kad stā-
vajā kāpumā lielāku ātrumu node-
monstrēja ķegumnieks Priževoits, 
atraujoties no pārējiem konkuren-
tiem. Tajā brīdī pamazām arī viss 
četrinieks izretojās. Jānis savu 
pārsvaru atlikušajos kilometros 
palielināja un izcīnīja pārliecinošu 

uzvaru, 48km nobraucot 1:39:52. 
Dubultuzvaru VW Komerctrans-
ports-Veloprofs.lv nodrošināja 
rīdzinieks Jakovels, kurš finišēja 
2:09 aiz komandas biedra un par 
36 sekundēm apsteidza trešās vie-
tas ieguvēju rīdzinieku Ati Paksi. 
Tikmēr mājiniekam Pivoram nā-
cās samierināties ar ceturto vietu, 
līdz trijniekam pietrūkstot 1:15. 
Sievietēm pirmais trijnieks sarin-
dojās daudz blīvāk nekā vīriešiem, 
jo ātrākās trīs finišēja 40 sekunžu 
robežās. Anita Antone no Bal-
dones velokomandas trasi veica 
2:02:13 un tikai par 13 sekundēm 
apsteidza tuvāko konkurenti Viju 
Frīdu no Daugavpils. Vēl 26 se-
kundes vēlāk finišēja tukumniece 
Aiga Paegle (Engures sportam), 
kura ieguva trešo vietu.

Tomes Tautas nama dāmu 
vokālajam ansamblim – 4. vieta

11.maijā Mārupes kultūras 
namā notika II Latvijas sievie-
šu vokālo ansambļu konkursa 
fināls.
Tajā piedalījās arī Tomes Tautas 

nama dāmu vokālais ansamblis 
(vadītāja Ingrīda Klepere) un ie-
guva 4.vietu savā kategorijā starp 
Latvijas labākajiem ansambļiem.

Asveicam!

Jānis Priževoits uz goda pjedestāla (vidū).
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SABIEDRĪBA

Mēs Eiropā – tik ļoti līdzīgi, bet tomēr atšķirīgi!

Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolai ir bagāta pieredze 
starptautiskajos projektos. Arī 
šīs gads nav izņēmums. Jauns 
mācību gads – jauns projekts.
Skola iesaistījusies Erasmus 
projektā “DE.CO.DE” (Develo-
ping Competences, Developing 
Europe). Projekts paver plašas 
iespējas gan skolēniem, gan sko-
lotājiem pilnveidot mūžiglītības 
pamatprasmes personiskajai iz-
augsmei, sociālajai iekļaušanai, 
pilsoniskajai aktivitātei un nodar-
binātībai.

Projektā piedalās 5 valstis: 
Grieķija, Itālija, Portugāle, Lietu-
va un Latvija. Tā ir iespēja pro-
jektā iesaistītajiem dalībniekiem 
labāk izprast kultūru, vēsturi, 
tradīcijas, saskatīt kopīgo un at-
šķirīgo, paplašināt redzesloku, 
iegūt jaunus draugus. Katra jauna 
tikšanās – jauna pieredze.

Tā ir iespēja ne tikai gūt jaunu 
pieredzi, tā ir arī iespēja pilnvei-
dot savas angļu valodas zināša-
nas, bagātināt savu vārdu krāju-
mu citās valodās, jo tā dalībnieki 
labprāt palīdz cits citam apgūt 
jaunus vārdus.

Projekta dalībnieku pirmā tik-
šanās notika novembrī Grieķijā, 
februāra pēdējā nedēļā norisi-
nājās otrā tikšanās. Šoreiz savu 
viesmīlību izrādīja Itālija. Tik-
šanās vieta –Džulianova, neliela 
pilsēta Adrijas jūras krastā.

Skolu Itālijā pārstāvēja divi 
skolotāji: Ilze Krastiņa (projek-
ta koordinatore), Anna Paltere, 
kā arī 5 skolēni: Arta Liepa (11.
kl.), Līva Rubene (11.kl.), Agne-
se Šmediņa (9.kl.), Linda Greine 
(9.kl.) un Rihards Piesis (9.kl.). 

Nedēļa pagāja spraigā darbā. 
Skolēni darbojās jauktās grupās, 
iepazinās ar Eiropas kultūras 
mantojumu, paplašināja savas zi-
nāšanas par Eiropas vēsturi, īpa-
ši akcentējot Otrā pasaules kara 
notikumus. Katrai dalībvalstij 
bija jāsagatavo prezentācijas par 
savas valsts svarīgākajiem vēstu-
riskajiem notikumiem. Projekta 
laikā radās pārliecība, ka mums ir 
daudz kopīga un 2. pasaules karš 
ir bijis smags pārbaudījums dau-
dzām valstīm. Otrā pasaules kara 
notikumi joprojām sāpīga tēma, 
tāpēc ir svarīgi neaizmirst šīs 
vēstures stundas, lai notikušais 

nekad vairs neatkārtotos.
Projekta laikā dalībniekiem, 

darbojoties dažādās grupās, bija 
iespēja paplašināt savas zināša-
nas ne tikai vēsturē, bet arī kultū-
ras jomā, arī dažādās ekskursijas, 
kuras tika organizētas šī projekta 
laikā, būtiski paplašināja tā dalīb-
nieku redzesloku.

Projekta dalībniekiem bija 
iespēja iepazīties ar Džulianovas 
kultūrvēsturiskajiem pieminek-
ļiem, ekskursiju sagatavoja un 
vadīja itāļu skolēni. Vienā no pro-
jekta dienām devāmies uz nelielo, 
kalnu ieskauto Atri, kas apbūra ar 
savu mazpilsētas šarmu, šaura-
jām ielām, senajiem kultūras pie-
minekļiem. Šeit visiem projekta 
dalībniekiem tiek dota unikāla 
iespēja arī uzkāpt uz vietējā teātra 
skatuves un uz mirkli kļūt par ak-
tieriem, ielūkoties skatītāju zālē 
no aktieru pozīcijas. Visa projekta 
laikā arī daba ir mums labvēlīga, 
lutinot ar īsti pavasarīgu laiku. 
Tas īpaši priecē, kad apmeklējam 
Nacionālo parku, jo kalnu virsot-
nes, saules apmirdzētas, atklājas 
visā savā krāšņumā.

Īpaša dāvana visiem dalīb-
niekiem ir projekta pēdējā diena 
– ekskursija uz Romu. Tā deva ie-
spēju redzēt tos mākslas un kultū-
ras objektus, ar kuriem daudzi jau 
bija iepazinušies neklātienē, mā-
cījušies par tiem skolā. Kolizejs, 
Trevi strūklaka, Spāņu kāpnes, 
Panteons – maza daļiņa no visa 
redzētā. Ekskursijas noslēgums 
– Vatikāns. Pārsteigumiem un at-
klājumiem pilns projekta nedēļas 
noslēgums.

Projektā aktīvi darbojās ne ti-
kai skolēni. Skolotājiem šajā lai-
kā notika dažādi semināri, kuru 
laikā bija iespēja dalīties piere-

dzē, pārrunāt vērtēšanas sistēmas 
atšķirības, analizēt kompetencēs 
balstītās izglītības plusus un mī-
nusus, diskutēt par projektos bal-
stītas mācīšanas priekšrocībām 
un trūkumiem. Tā bija iespēja 
arī salīdzināt darba organizēša-
nas stilus, itāļi pārsteidza ar savu 
mieru un nesteidzīgumu.

Skolēniem bija laba iespēja 
tuvāk izprast itāļu kultūru, tra-
dīcijas, ikdienas dzīves ritmu, 
jo viņi dzīvoja viesģimenēs. Uz 
nedēļu bija iegūtas jaunas ģime-
nes, kas mūsu jauniešus loloja un 
lutināja, izrādot īstu itāļu viesmī-
lību un dāsnumu (tiešā un pārnes-
tā nozīmē), tādēļ arī atvadīšanās 
bija īpaši emocionāla, neiztika arī 
bez asarām.

Savu viesmīlību itāļi izrādīja 
ne tikai uzņemot projekta dalīb-
niekus savās ģimenēs, bet arī or-
ganizējot noslēguma pasākumu. 
Nacionālās dziesmas, dejas, rota-
ļas - viss bija pārdomāts, intere-
sants. Vakars bija izdevies, jo or-
ganizētāju vitalitāte, pozitīvisms, 
atraktivitāte aizrāva visus. Īpaši 
aizkustinošs bija grieķu jauniešu 
improvizētais priekšnesums - viņi 
dejoja savas nacionālās dejas 
un darīja to ar tādu lepnumu un 
pašatdevi, ka neatstāja nevienu 
vienaldzīgu. Secinājumi? Mums 
ir daudz, ko mēs varam parādīt 
pasaulei, bet daudz vēl arī jāmā-
cās no citiem. Jāmācās patiesi 
lepoties ar savu kultūras manto-
jumu jebkurā situācijā, ne tikai 
lielos svētkos. Grieķi to dara no 
sirds un neviltoti.

Spraigā darbā aizritēja pro-
jekta nedēļa Itālijā. Iegūta jauna 
pieredze, jaunas zināšanas, pa-
plašinājies draugu loks un vārdu 
krājums (ne tikai angļu valodā). 
Aprīlis nesīs jaunus izaicināju-
mus – jauna tikšanās, šoreiz mūsu 
kaimiņvalstī Lietuvā. Gaidām 
jaunus atklājumus! 

Annna Platere
Latviešu valodas un
literatūras skolotāja

Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas Erasmus+ programmā 
īstenoto projektu “Attīstot kom-
petences, pilnveidojam Eiropu”
līdz fi nansē Eiropas Savienība

Ķeguma 
pensionāri
apmeklē 
Latgali

Ķeguma pensionāri 9.maijā 
brauca apskatīt Latgales “odzi-
ņas”:
- Varakļānu muižu - vienu no pir-
majām klasicisma celtnēm Latvi-
jā, kura piederējusi Borhu dzim-
tai un viņu moto” Tikumu vadīti, 
Dieva labvēlībā, laimei līdzejot, 
grezno pils fasādi; 
- Gaigalovu - vieta, kur skan jautri 
un kodolīgi stāsti, joki, mūzika un 
dziesmas. Mūzikas instrumentu 
gatavošanas māku Gunārs Igaunis 
apguvis pats, viņa rokās tie it kā 
atdzīvojas un katrs klātesošais var 
kļūt par orķestra dalībnieku. Uz-
ņēmīgais saimnieks darina arī īstu 
latgaļu mantu - šmakovku izvei-
dotajā muzejā. Nogaršojām!
- Lūznavas muižu - jūgendstila 
pērli Latgalē, kura bijusi kā māks-
linieku, mūziķu un literātu pulcē-
šanās vieta un tagad atjaunota.                                                                                                                                      

Dagnija Berķe 
Kultūras darba organizatore 

Visi projekta dalībnieki no piecām valstīm.

Ķegumā
viesojas
rakstniece 
Māra
Jakubovska
7.maija pēcpusdienā Ķeguma 
Tautas namā viesojās rakstniece 
Māra Jakubovska.

Pirms pasākuma apmeklētāji va-
rēja aplūkot grāmatu izstādi un 
iepazīties ar rakstnieces biogrāfi -
ju, ko bija sagatavojusi Ķeguma 
bibliotēkas vadītāja Inese Cīrule. 
Visus apmeklētājus priecēja arī 
Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas teātra pulciņš un Rīgas 
Centra daiļamatniecības pirms-
skolas teātra pulciņš ar interpre-
tācijām par Māras Jakubovskas 
darbu “Meža detektīvs”.

Pēc izrādītēm bērni varēja sa-
tikt pašu rakstnieci, ieklausīties 
viņas interesantajos stāstījumos 
un uzdot dažādus jautājumus.  
Visi dalībnieki devās arī uz Ķegu-
ma novada muzeju Tomē.

EIROPAS SAVIENĪBA

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas jaunieši.

Asinsdonoru diena Ķegumā
27.jūnijā Ķeguma dienas cen-
trā, Liepu alejā 1b, no plkst., 
10.00 - 13.00., būs iespēja no-
dot asinis.
Asinis vari ziedot, ja esi vecu-
mā no 18 līdz 65 gadiem, sver 
ne mazāk par 50 kg, dienā pirms 
asins nodošanas neesi lietojis 
alkoholu, esi paēdis, izgulējies, 

atpūties, jūties labi, esi vesels un 
pēdējā laikā neesi slimojis, pirms 
tam esi lietojis veselīgu uzturu 
un daudz šķidruma. Kā arī, ja ne-
esi nodevis asinis vismaz 9 nedē-
ļas, un 12 mēnešu periodā to jau 
neesi darījis 4 reizes (attiecas uz 
sievietēm) vai 6 reizes (attiecas 
uz vīriešiem, pie kam pēc 6.rei-

zes vīriešiem jāievēro 3 mēnešu 
pārtraukums).

Donoram līdzi jābūt derīgam 
personu apliecinošam dokumen-
tam (pase, personas apliecība 
(eID)) un jānorāda savs bankas 
konta numurs. Bez personu ap-
liecinoša dokumenta donorus 
nepieņem.
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19.jūnijā plkst.19.00 parkā pie 
Tomes Tautas nama. Vasaras 
saulgriežu ielīgošana, saulgriežu 
rituāli, vainaga darināšana, Jāņu 
siera gatavošana, pirts slotu sie-

šana, dziesmas un danči, ielīgo-
šanas vakara tirdziņš. Tirgoties 
gribētājiem pieteikties, zvanot 
pa tālruni 27843230 līdz 17.jū-
nijam. Ieeja pasākumā ar Jāņu 
zālēm.

21.jūnijā plkst. 19.00 Birzgalē, 
„Rūķu” parkā ielīgosim vasa-
ras saulgriežus.
- vasaras saulgriežu vakara tir-
dziņš, no plkst.19.00 – 23.00 
(aicināti pieteikties Jāņu gardu-
mu tirgotāji  līdz 20. jūnijam pa 
tālruni 29424612);
- Jāņu siera degustācija un meis-
tarklase;
- radošās nodarbības ar tāšu 
meistaru Kasparu Zvirbuli;

- dziedāsim, dejosim;
- vīsim Birzgales lielāko Jāņu 
vainagu ( līdzi ņemam Jāņu zā-
les, ozolzarus);
- plkst.23.00 visi kopā skatīsi-
mies fi lmu „Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā”.

22.jūnijā plkst. 14.00 Ķeguma 
Tautas namā Ķeguma novada 
pensionāru biedrība aicina bied-
rības biedrus un interesentus uz 
Jāņu dienas ielīgošanu. Dalības 
maksa 2.00 eiro. Līdzi ņemam 
nelielu groziņu.

23.jūnijā pie Ķeguma Tautas 
nama „Limuzīns Jāņu nakts 
krāsās” pie Jāņu ugunskura.
plkst.  18.00 Līgo vakara volej-

bols pludmalē. 
plkst.19.00 jāņuzāļu vainagu pī-
šana.
plkst.20.00 Līgo atrakcijas ma-
ziem un lieliem Ķeguma parkā 
- metīsim zābaku, meitas varēs 
mest vainagus un vēl un vēl un 
vēl…
plkst.23.00 zaļumballe, muzicēs 
grupa “Vintāža”. Ieeja bezmaksas
darbosies izbraukuma kafejnīca
būs pieejamas telšu vietas, vie-
nas telts vietas cena 3 eiro.
Lietus gadījumā ballēsim tautas 
namā.
Tālrunis informācijai: 22010300 
(Liene).

23. jūnijā pie Rembates pagas-

ta pārvaldes “Līdz Jāņu dienas 
gaisma aust…” pie Jāņu uguns-
kura.

plkst.23.00 zaļumballe, muzicēs 
grupa “5 Jāņi”. Ieeja bezmaksas.
Būs pieejamas telšu vietas. 
Lietus gadījumā ballēsim tradīci-
ju zālē.
Tālrunis informācijai: 27884206 
(Liene).

23.jūnijā plkst. 22.00 Birzga-
lē, „Rūķu” parkā Jānu nakts 
zaļumballe. Spēlēs grupa „Lei-
vēris”. Visas nakts garumā dar-
bosies izbraukuma  kafejnīca. 
Tālrunis informācijai: 29424612.

NOTIKUMI
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Vasaras saulgriežu svinības Ķeguma novadā

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat –
ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.

Izsakām dziļu līdzjūtību Zi-
naidas Bernānes tuviniekiem,
no viņas uz mūžu atvadoties.

 Ķeguma dienas
centra kolektīvs

www.kegumanovads.lv

BEZMAKSAS

Ķeguma novada Sociālais 
dienests meklē asistentu, kurš 
palīdzētu pavadīt pastaigās 
personu ar kustību traucēju-
miem (ratiņkrēslā).
Asistents var būt fi ziska per-
sona, kurai ir darba vai per-
soniskā pieredze saskarsmē 
ar cilvēkiem ar īpašajām va-
jadzībām. 
Sīkāk par darba specifi ku 
un apmaksas kārtību intere-
sēties, ierodoties Ķeguma 
novada Sociālajā dienestā - 
Komunālajā ielā 3, Ķegumā 
(tālr. 65038896).

Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļās reģistrēta

Artūra Briezes
(1929)
Zigismunda Ojāra Atara 
(1935)
Genovefas Uzulnieces
(1923)
Edītes Kundertes
(1940)
aiziešana mūžībā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība

Ķeguma novada
dzimtsarakstu nodaļā

reģistrēts jaundzimušais

Gusts
Sveicam

jaunos vecākus!

Ķeguma
novada pašvaldība

Vasaras nometnes Ķeguma novadā –
piesakies!

Projekts «Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un 
slimību profilakse Ķeguma novadā”

ID Nr.9.2.4.2/16/I/083

Nometne
«Esi aktīvs!» 
5.-9.klašu 
skolēniem
Birzgales 

pamatskolā
17.-21.06.2019.
(9.00 – 16.00)

liene.serzante@kegum
askola.lv

26452076

Nometne 
«Asniņš»
1.-4.klašu 
skolēniem 

Ķeguma KNV
17.-21.06.2019.
(9.00 – 16.00)

markusa.linda@
gmail.com
22329190

Nometne 
«Krāsainās dienas» 

5-7 g.v. bērniem Birzgales 
VPII «Birztaliņa»

01.07.-05.07.2019. (9.00-13.00)
inese.pilane@gmail.com

26132763

Tomes tautas nams 23.jūlijā organizē ekskursiju
uz Talsu novadu
Apskates objekti
• Laucienes pagasts - Nurmuiža, Nurmes baznīza, Dienliliju 

dārzs  ar 1000 škirnēm - stādu iegāde, vīnu (3 vīni un siers, 
vai stiprais dzēriens) degustāciju.

• Talsu pilsētas objektu apskate ar gidu. 
• Pusdienas Lībagu pagasta Kuršu krogā  (iespēja izvēlētie; 

tikai zupa 3.50 eiro, otrais ēdiens - 7 eiro, otrais ēdiens un 
saldais 10 eiro).

• Kamparkalns (ziemeļkurskas augstiene 174,6m v.j.l.) 
• Latviskā dzīves ziņas folkloras taka Lībagu pagastā.
Izbraukšana
7:00 no Ķeguma garāžām, atgriešanās no 20:00-21:00 
Ekskursijas izmaksas
Autobuss 30 cilvēku grupai - 12 eiro
(ar 50% pašvaldības atlaidi)
Ekskursijas nosauktajos objektos - 9 eiro
Pusdienas pēc katra velmēm, iepriekš piesakot. 
Pieteikties, zvanot 27843230 līdz 18. jūlijam.

Ja atbalsti, tad paraksties!
CVK pārraudzībā notiek Sat-
versmē paredzēta likumdošanas 
procedūra – vēlētāju rosinātu 
divu likumprojektu parakstīšana 
iesniegšanai Saeimā:
1. vienīgo mājokli neaplikt ar 
nodokli
2. atcelt 2012.gadā ieviesto ap-
grūtinājumu vēlētājiem rosināt 
un lemt likumus.
Vairāk info: cvk.lv.

Parakstu vietas Ķeguma nova-
da pašvaldībā:
Te jāieliek tā tabuliņas bildīte, 
kas ir šajā mapītē.
Darba laikus skatīt:
https://www.cvk.lv/pv/apliecina-
taji/82
Parakstīšana elektroniski bez-
maksas var: valsts portālā www.
latvija.lv/pv

Līgo svētku grozs
Veselīga uztura skolas Ēdiena gatavošanas meistarklase

Ja vēlies papildināt savu Līgo svētku galdu ar kādu jaunu pārsteigumu vai iemācīties 
pagatavot kādu no tradicionālajiem Līgo svētku ēdieniem veselīgākā veidā, aicinām

Sestdien, 15.jūnijā, plkst.10:00 Ķeguma dienas centrā
12:00 Tradicionālās svētku rotaļas un Līgo dziesmas

kopā ar folkloras kopu “Graudi”
Nodarbību vadīs Recepšu izstrādes speciāliste,

uztura speciālistu asistente Linda Valkovska
Pieteikšanās pasākumam obligāta, rakstot uz dienascentrs@kegums.lv

vai zvanot: 20233728

Projekts “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un 
slīmību pro� lakse Ķeguma novadā” ID Nr. 9.2.4.2/16/I/083

No 12.jūnija trešdienās 
plkst.19.00 Ķeguma pludmalē 
(12.06., 19.06., 26.06., 17.07., 
24.07., 31.07.) “Ķeguma nova-
da atklātais čempionāts plud-
males volejbolā” vīriešiem (pie-
dalīties var arī dāmas).
Pieteikšanās no plkst.18.30 sa-
censību norises vietā pie sacen-
sību galvenā tiesneša Edgara Si-
liņa (29434985).
Sacensības notiks sešās kārtās 
(vērtē piecu labāko kārtu rezul-
tātus).
Dalības maksa no komandas – 5 
eiro.


