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Šodien baltu rožu klēpi
Dzīve, lai Tev pretī sniedz

Un lai katrā dzīves stundā
Būtu īsts un patiess prieks.

Sveicam janvārs jubilārus!
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Esi sveicināts mazulīt!
Laime nav zvaniņš, kas zvana,
Laime nav dimants, kas mirdz.

Laime ir nezūdošs sapnis,
Patiesa cilvēka sirds. 

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie

Lāsmai Almanei un Grigorijam Grigorjevam
piedzimusi meita Keita

Līgai Porukai un Edgaram Reidem piedzimis dēls Ralfs

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētie jaundzimušie

Diānai Duļbinskai un Mārcim Avotiņam piedzimis
dēls Dāvis Markus 

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Laulības!
Ir jāprot sajust leduspuķu smarža, 

Ir jāprot noplūkt tās un dāvāt otram. 
Ir jāprot sajust – kāda vēja dvesma – 

Un tikai tad mūs sauks par laimīgiem...
Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā 

laulību noslēdza
Lauma Vīnberga un Dzintars Gailis 

Aiva Zariņa un Jānis Vēveris 

Ķeguma novada Birzgales dzimtsar-
akstu nodaļā laulību noslēdza:

Inga Nātra un Maigonis Petrovs

Sveicam!

Ķeguma jauniešu koris piedalās
Gaismas ceļa tapšanā

18. janvārī, notika viens no centrālajiem 
Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas at-
klāšanas notikumiem, akcija „Gaismas ceļš 
– Grāmatu draugu ķēde”, kad simboliski no 
rokas rokā, no Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
vecās ēkas uz jauno mūsdienīgo celtni Dau-
gavas otrā krastā – Gaismas pili, tika padotas 
grāmatas. Šajā vēsturiskajā akcijā piedalījās 
vairāk nekā 14 000 dalībnieku. 

Svētku atklāšanas pasākuma ietvaros Ķe-
guma jauniešu korim bija tā iespēja piedalīties 
Grāmatu draugu ķēdē, vienojoties gaismas 
ceļā no vecās bibliotēkas ēkas uz jauno Gais-
mas pili.  Sākuma tikšanās vieta bija Latvijas 
dzelzceļa vēstures muzejs, kur mums visiem 
izdalīja savas maiņas krāsas lapiņas, kā arī 

„Rīga 2014” atstarotājus. Mūsu kārta iestāties 
ķēdē bija 13.00, bet dažādu kavēkļu dēļ pie 
grāmatu padošanas tikām tikai ap diviem, jo 
viena grāmata uz jauno ēku ceļoja vidēji vienu 
stundu, un līdz mūsu galam tā nonāca daudz 
vēlāk. Kad pienāca mirklis iet, visi rokās sa-
devušies devāmies  uz Akmens tilta. Lai arī 
bijām nosaluši un vēja sapūsti, prieks par šo 
notikumu, manuprāt, pārņēma ikkatru. Pal-
dies šī pasākuma organizatoriem un visiem 
kora dalībniekiem par jauko dienu. Ņemot 
vērā to, ka esam jauns kolektīvs un šāda veida 
pasākums mums ir pirmo reizi, tā bija lieliska 
iespēja iepazīt vienam otru tuvāk un kļūt vēl 
saliedētākiem.

Kora dalībniece,  Līga Bērziņa
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Pašvaldības darbi janvārī
Noslēdzies kārtējais pašvaldības budže-

ta gads. 2013. gadā pašvaldības ieņēmumi 
ir pārsnieguši budžetā plānotos, un budžeta 
gadu ir izdevies noslēgt ar pozitīvu finan-
siālo situāciju, neskatoties uz vairākiem ne-
plānotiem, bet nepieciešamiem izdevumu 
posteņiem. Šobrīd dome ir apstiprinājusi 
nākamā gada pašvaldības darbinieku amatu 
un atalgojuma sarakstus, un notiek pašval-
dības 2014.gada budžeta projekta sagatavo-
šana izskatīšanai domes sēdē. Tā kā Finanšu 
ministrijas noteiktā 2014.gada pašvaldības 
ieņēmumu prognoze ir ievērojami zemāka 
par 2013.gada faktiskās izpildes līmeni, šī 
gada budžeta projekta sagatavošana fiskāli 
korektā veidā prasa ierobežot plānojamos 
iestāžu izdevumus salīdzinājumā ar 2013. 
gadu. Ievērojot iepriekšējo gadu pieredzi un 
būtiski pieaugušo investīciju projektu skaitu, 
plānots veidot atsevišķu investīciju budžetu.  

Decembrī pieņemts domes lēmums par 
SIA „Ķeguma Stars” pamatkapitāla palie-
lināšanu par trīsdesmit tūkstošiem latu, un 
šobrīd nav pamata bažām par apkures nodro-
šināšanu šajā ziemā. Diemžēl sakarā ar valstī 
uzsākto koģenerācijas obligātā iepirkuma 
ierobežošanu apturēts arī jaunās katlu mājas 
būvniecības projekts, un domes akceptētais 
sadarbības līgums Ķeguma pilsētas energo-
apgādes tarifu samazināšanai nav noslēgts. 
Tā kā uzņēmums nav pieņēmis galīgo lē-
mumu par projekta tālāko likteni, šobrīd nav 

skaidrības arī par pašvaldības iespējamo rī-
cību. Ja tiks pieņemts lēmums par projekta 
iesaldēšanu, pašvaldībai nāksies meklēt citus 
problēmas risinājumus. 

Birzgalē faktiski pabeigta jaunās ielu ap-
gaismojuma sistēmas izbūve, kas tika veikta 
vienlaikus ar AS „Latvenergo” elektroapgā-
des tīklu rekonstrukciju, un galvenie darbi 
kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvei. Darbu 
pieņemšana paredzēta pēc pastāvīga elek-
troapgādes pieslēguma AS „Latvenergo” tīk-
liem pabeigšanas.

Turpinās AS „Latvenergo” elektroapgā-
des tīklu rekonstrukcija Lāčplēša un Kuģu 
ielās Ķegumā. Šobrīd vēl nav pieņemts lē-
mums par  esošo gaisvadu līniju demontāžas 
laiku, iespējams, ka tas tiks veikts pavasarī. 
Jauna ielu apgaismojuma izbūve Lāčplēša 
un Kuģu ielās plānota šī gada vasarā. 

Nodota ekspluatācijā Tomes dienas cen-
tra ēka. Dienas centra darbību plānots uzsākt 
līdz pavasarim, jo jāveic aprīkojuma un mē-
beļu iegāde un centra telpu iekārtošana. 

Turpinās vecās Ķeguma katlumājas ēkas 
pārbūve par dienas centru. Pabeigti nevaja-
dzīgo konstrukciju demontāžas un pamatu 
rekonstrukcijas darbi, uzsākta ēkas korpusa 
izbūve atbilstoši izstrādātajam projektam. 
Būvdarbu pabeigšana un ēkas nodošana 
ekspluatācijā plānota vasarā, pēc telpu iekār-
tošanas dienas centrs rudenī varētu uzsākt 
darbu.  

Stacijas laukumā, Liepu alejā un dažās 
citās vietās turpinās Kohēzijas fonda līdzfi-
nansētie Ķeguma pilsētas ūdenssaimniecības 
tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas būv-
darbi, kuros darbu pasūtītājs ir SIA „Ķegu-
ma Stars” un būvnieks ir SIA „Wesemann”. 
Skolas ielā jaunu trašu izbūve nav paredzēta, 
lokāli darbi nepieciešami sakarā ar jauno ko-
munikāciju izbūvi zem Ķeguma prospekta 
ar caurduršanas metodi, netraucējot tranzīta 
satiksmi. Diemžēl saistībā ar veco komuni-
kāciju neprecīzo atspoguļojumu topogrāfis-
kajos plānos un plašu caurdures tīklu izbū-
ves metožu izmantošanu ir iespējamas arī 
avārijas, bojājot esošās komunikācijas. Ša-
jos gadījumos būvnieks par saviem līdzek-
ļiem veic tīklu atjaunošanu avārijas kārtībā. 
Ūdenssaimniecības tīklu rekonstrukcijas 
būvdarbu ietvaros tiek veikta kanalizācijas 
un ūdensvada tīklu atjaunošana un paplaši-
nāšana, darbu pabeigšana plānota nākamā 
gada vasarā. Paralēli projektā paredzētajiem 
būvdarbiem tiek veikti arī atsevišķi sīkāki 
saistītie darbi, kā dzīvojamo māju lietus ka-
nalizācijas pieslēgums Ogres ielā un lietus 
ūdens novadīšanas sistēmu izbūve Aizvēja 
un Staru ielās. Noslēgtais ūdenssaimniecības 
rekonstrukcijas līgums paredz arī  kvalitatīvi 
atjaunot bojātos ielu segumus un veikt vides 
sakopšanu pēc darbu pabeigšanas. 

Roberts Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Pašvaldības deputātu un novada iedzīvotāju tikšanās
2014. gada 8. janvārī Ķeguma tautas 

namā notika pašvaldības deputātu un Ķeguma 
novada iedzīvotāju tikšanās. Ir aizritējis jau 
pusgads pēc vēlēšanām. Pirmo tikšanos ar 
iedzīvotājiem organizēju Rembates pagasta 
pārvaldē divus mēnešus pēc deputāta pienā-
kumu pildīšanas uzsākšanas. Nākamais solis 
bija septembrī organizēt atklāto izbrauku-
ma Sociālo lietu un veselības komitejas sēdi 
Rembates pagasta pārvaldē, kurā bija aicināti 
piedalīties arī pagasta iedzīvotāji. Galvenais 
secinājums pēc šīm tikšanās reizēm bija, ka ir 
nepieciešams runāt ar iedzīvotājiem par dažā-
diem jautājumiem, kas skar gan tautsaimnie-
cības, gan izglītības un kultūras jomas. Manā 
kompetencē Ķeguma novada pašvaldībā ir 
vadīt Sociālo un veselības lietu komiteju. Tā-
pēc uz šo tikšanos ar iedzīvotājiem aicināju 
arī kolēģus: Valdi Kalniņu – Tautsaimniecības 
komitejas vadītāju un Līgu Strauss – Izglītī-
bas un kultūras komitejas vadītāju. 

Tikšanās laikā iedzīvotāji uzdeva jautā-
jumus, kas ir aktuāli ne tikai katram vienam, 
bet skar kopumā iedzīvotāju intereses plašākā 

jomā. Tika runāts par sociālās aprūpes pakal-
pojumu attīstību novadā, par veselības aprū-
pes jomu (ģimenes ārsta prakses izmaiņas). 
Bija diskusijas par izglītības jautājumiem, pie-
mēram – vai bērnudārza audzēkņu vecākiem 
ir jāpērk žalūzijas bērnudārza labiekārtošanai. 
Lielu interesi iedzīvotāji izrādīja par deputātu 
motivāciju un likumību 04.09.2013. domes 
sēdē pieņemt lēmumu par finansiāla atbalsta 
(30 000 Ls) sniegšanu Ķeguma luterāņu baz-
nīcas būvdarbu pabeigšanai. Uz tikšanos ar 
deputātiem bija ieradusies arī domes vadība. 
Tāpēc uz tādiem iedzīvotāju jautājumiem, kas 
skar finanses, koģenerācijas stacijas celtniecī-
bu, apkures jautājumus, siltumtrases rekons-
trukciju Liepu alejā, atbildes varēja sniegt do-
mes priekšsēdētājs Roberts Ozols. Diskutējot 
par projektu nozīmi infrastruktūras attīstībā, 
Valdis Kalniņš tikšanās reizē norādīja, ka plā-
nojot darbus, būtu jāvērtē situācija kopumā, 
rēķinoties ar reālajām vajadzībām un sāku-
ma stadijā uzklausīt iedzīvotāju viedokļus. Ir 
jādomā par attīstību ne tikai vienu vai divus 
soļus uz priekšu, bet arī tālāk. Diskusijas par 

novada (plašākā nozīmē) attīstības plāniem 
un iedzīvotāju priekšlikumu ņemšanu vērā 
bija spraigas un  interesantas, kam varētu vel-
tīt atsevišķu tikšanos. 

Iedzīvotāji vēlas gūt nepastarpinātu, pre-
cīzu un savlaicīgu informāciju par aktivitātēm 
Ķeguma novadā, piemēram, saņemt vairāk in-
formāciju gan par pašvaldības darbu un sēžu 
norises laikiem, gan dažāda veida pasākumu 
plāniem ne tikai mēnesim, bet arī ilgākam pe-
riodam. Domes priekšsēdētāja vietnieks Rai-
vis Ūzuls atbildēja, ka šobrīd izstrādes stadijā 
ir pašvaldības mājas lapas jaunā versija, kas 
visticamāk būs pieejama līdz Lieldienām.

Diskusijas bija ieinteresētas, gan  no mūsu 
puses, gan iedzīvotājiem. Paldies visiem, 
kas atnāca, kas izteica savu viedokli, uzde-
va jautājumus un diskutēja. Saruna ir tikai              
aizsākusies. 

Tikšanās atspoguļojumu Jūs varat arī ap-
lūkot interneta blogā ogresbalss.lv

Uz tikšanos,
Daina Vanaga

Tomes pagasta pārvalde rīko iedzīvotāju, uzņēmēju, biedrību,
deputātu un Ķeguma novada domes pārstāvju sapulci. 

Apspriedīsim jautājumus par Tomes attīstību un citus mums kopīgi 
interesējošus jautājumus.

Ilona Ofmane, Tomes pagasta pārvaldniece

Tomes tautas namā
28. janvārī plkst. 18.00
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Aizvadītais gads Ķeguma novada dzimtsarakstu
nodaļā noslēdzies ar pozitīvu bilanci

Aizvadītais gads Ķeguma novada dzimtsarakstu no-
daļā, kuras darbības teritorija noteikta Ķegums, Tomes 
pagasts, Rembates pagasts, noslēdzies ar pozitīvu bi-
lanci. Dzimušo skaits (40) pārsniedz mirušo skaitu (32). 
Salīdzinot arī ar citiem gadiem audzis dzimušo skaits 
(2012 gadā – 33, 2011.gadā – 31). Reģistrēti 16 zēni un 
24 meitenes. Populārākie vārdi meitenēm Nikola (izvē-
lēts 4 meitenēm), Amēlija (2 meitenēm), Keita (2 meite-
nēm). Zēnu vidū populārākais vārds – Markuss (dots 2 
zēniem). Meitenēm doti tādi neparast vārdi, kā Tabita, 
Hanne. 

 Samazinājies mirušo reģistrācijas gadījumi. Ja 2012.gadā to 
skaits bija 42, tad pērnajā gadā – 32. Mirušas 19 sievietes un 13 vī-
rieši. Vidējais vecums sievietēm 79 gadi, vīriešiem – 75 gadi. 68% 
no visiem miršanas cēloņiem sastāda sirds un asinsvadu slimības, 
16% ļaundabīgie audzēji.   

Palielinājies arī reģistrēto laulību skaits. Nodaļā reģistrētas 24 
laulības (2012.gadā –18, 2011.gadā – 10). Jaunlaulātie 42% ga-
dījumos izteikuši vēlēšanos noslēgt laulības ārpus dzimtsarakstu 
nodaļas.Visiecienītākās vietas laulībām ārpus dzimtsarakstu noda-
ļas – viesu mājas „Līcīši”, „Rēzijas”.  

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem civilstāvokļa aktu reģistrā-

ciju var veikt jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā. Līdz ar 
to iepriekš minēto nevar uztvert kā objektīvu par visu novadu ko-
pumā. Ķeguma novadā civilstāvokļa reģistrāciju veic arī Ķeguma 
novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa, kuras teritorija noteikta 
Birzgales pagasts.  

Vēl atgriežoties pie patīkamām lietām informēju, ka visu 
jaundzimušo vecāki, kuri deklarējuši dzīvesvietu Ķeguma nova-
da pašvaldībā, saņēmuši vienreizējus pabalstus. Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto bērnu vecākiem izmaksāti pabalsti  
4150 LVL apmērā. Sakarā ar eiro ieviešanu, pašvaldības dome pie-
ņēmusi jaunus saistošos noteikumus vienreizēja pabalsta, ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu, izmaksai. Ar prieku varu paziņot, ka 
tie ir labvēlīgāki vecākiem nekā iepriekšējie. Turpmāk pabalstu 
varēs saņemt jaunie vecāki, kuri Ķeguma novada teritorijā dek-
larējuši dzīvesvietu vismaz 6 mēnešus iepriekš pirms bērna pie-
dzimšanas. Pabalsts piešķirams no 150 eiro līdz 300 eiro apmērā. 
Konkrētāk ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā www.kegums.lv

Laimīgu un veiksmīgu visiem zirga gadu! Lai piepildās sen 
gaidītie sapņi un izdodas visas ieceres!

 Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja,
Liāna Čodore 

Nekustamā īpašuma izsole
 „Ķeguma novada dome 2014. gada 12. februārī, plkst. 10.00 Ķeguma novada domes ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 2.stāvā, sēžu zālē, 
rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ķeguma ielā 8 – 16, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., atklātu mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli. Izsoles objekts – divu istabu dzīvoklis ar kopējo platību 51 kv.m,
kopīpašuma 490/13457 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Īpašuma izsoles sākumcena – EUR 2850, drošības nauda EUR 285, dalības maksa EUR 14. Ar izsoles objektu var iepazīties darba 
dienās no plkst. 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.00, iepriekš piesakoties pie Rembates pagasta pārvaldes vadītāja Jura Pūpola

pa tālruni 65055880, 26432812.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, LV – 5020, pie
lietvedības sekretāres, Rembates pagasta pārvaldē, Lielvārdes ielā 3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.,

darba dienās no plkst.08.30 – 11.30. un 13.00 – 15.00.
Fakss 65055440, e-pasts dome@kegums.lv”

ĶEGUMA NOVADA DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24/2013

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 
2013. gada 4. decembra lēmumu Nr.459 (protokols Nr.29,17.§) 

Par kārtību kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3. daļu, Ministru kabineta

2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka:
1.1. Ķeguma novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo 

neapbūvēto zemes vienību nodošanu pagaidu lietošanā sakņu dārza ierīko-
šanai, zemes nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķinā-
šanas kārtību Ķeguma pilsētā.

1.2.  sakņu dārzu lietošanas un uzturēšanas kārtību. 
2. Noteikumi neattiecas uz zemes vienībām, kurām lietošanas tiesības 

izbeigušās saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privati-
zācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.pantu.

 II. Zemes iznomāšanas kārtība un nomas maksas
aprēķināšanas kārtība

3. Persona, kura vēlas nomāt sakņu dārzu pagaidu lietošanai, iesniedz Ķe-
guma novada domē iesniegumu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, dzīves vietas 
adresi, nomājamā zemes gabala atrašanās vietu un platību.

4. Lēmumu par sakņu dārza iznomāšanu pieņem dome un ar personu tiek 



2013. gada 18. decembris     
Pieņēma lēmumu veikt grozījumus ap-

stiprinātajā Ķeguma novada Nevalstisko 
organizāciju atbalsta fonda nolikumā, un 
izteikt nolikuma 1.5.punktu šādā redakci-
jā: 1.5. Fonda līdzekļi atbilstoši pašvaldī-
bas kārtējā gada budžeta iespējām var tikt 
piešķirti šādām NVO aktivitātēm: NVO 
darbības nodrošināšanai – līdz 150 euro 
kalendārā gada laikā; sabiedriskajām akti-
vitātēm (pasākumiem, lekcijām, kursiem, 
ekskursijām u.c.), kuru mērķauditorija ir 
Ķeguma novada iedzīvotāji (ne tikai pa-
šas NVO biedri) – līdz 90 % no aktivitāšu 
kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 430 
euro kalendārajā gadā vienai NVO; dažā-
du projektu līdzfinansējuma nodrošināša-
nai, bet ne vairāk kā 2150 euro kalendārajā                                                

gadā vienai NVO.
Nolēma veikt grozījumus Ķeguma no-

vada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursa nolikumā, 
un izteikt: 1.1. nolikuma 1.3.punktu šādā 
redakcijā: 1.3. Līdzekļus projektu finansēša-
nai plāno domes kārtējā gada budžetā. Mak-
simālais finansējuma apmērs, kuru var pie-
šķirt vienam projektam, ir 750 (septiņi simti 
piecdesmit) euro. 1.2. nolikuma 1.5.punktu 
šādā redakcijā: 1.5. Atbalsta intensitāte ir 
100 procenti no projekta attiecināmo izmak-
su kopsummas, bet ne vairāk kā 750 euro 
vienam projektam.

Pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansēju-
mu septiņām biedrībām 1.5.1. un 1.5.2.akti-
vitātes īstenošanai 2014.gadā.:

 „Ķeguma volejbola klubs”, noteikt, ka 
līdzfinansējuma apmērs 1.5.1.aktivitātes īs-

tenošanai ir 100,00 Ls (EUR 142,29). No-
teikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.2.ak-
tivitātes īstenošanai ir 300,00 Ls (EUR 
426,86);

„Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”, 
noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.1.ak-
tivitātes īstenošanai ir 99,80 Ls (EUR 
142,00). Noteikt, ka līdzfinansējuma ap-
mērs 1.5.2.aktivitātes īstenošanai ir 225,60 
Ls (EUR 321,00);

„Starptautiskais Soroptimistu klubs 
„Ogre – Ķegums””, noteikt, ka līdzfinansē-
juma apmērs ir 1.5.1.aktivitātes īstenošanai 
ir 100,00 Ls (EUR 142,29). Noteikt, ka līdz-
finansējuma apmērs ir 1.5.2.aktivitātes īste-
nošanai ir 300,00 Ls (EUR 426,86);

„Tomes sieviešu klubs „Ābele””, no-
teikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.1.ak-
tivitātes īstenošanai ir 100,00 Ls (EUR 
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noslēgts Zemes nomas līgums.
5. Ja uz iesnieguma brīdi nav brīvu iznomājamo zemes gabalu sakņu 

dārzu ierīkošanai, personu reģistrē rindā un zemes gabalu iznomā rindas 
kārtībā.   

6. Sakņu dārzu nomas tiesības pirmām kārtām piešķir Ķeguma pilsētas 
daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām, maznodrošinātām personām un daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotājiem.

7. Personai, kurai piešķirts nomā zemes gabals, ir pienākums viena mē-
neša laikā no domes lēmuma stāšanās spēkā dienas noslēgt līgumu par 
attiecīgā zemesgabala nomu. Ja līgums minētajā termiņā netiek noslēgts, 
domei ir tiesības atcelt attiecīgo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemesga-
bala piešķiršanu citai personai. 

8. Nomas līgums tiek slēgts uz vienu gadu.
9. Ja ne vēlāk kā 1(vienu) mēnesi pirms līguma darbības termiņa beigām 

neviena no pusēm rakstiskā veidā nepaziņo otrai pusei par nodomu izbeigt 
līguma darbību, tiek uzskatīts, ka līguma darbības laiks tiek pagarināts uz 
nākošo gadu.  

10. Zemes vienībai vai tās daļai, kuru nodod nomā sakņu dārzu ierīkoša-
nai noteikta nomas maksa 2 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet:

10.1. ar sakņu dārza platību līdz 400 kv.m – ne mazāk kā 5 euro gadā;
10.2. ar sakņu dārza platību vairāk kā 400 kv.m līdz 600 kv.m – ne mazāk 

kā 8 euro gadā;
10.3. ar sakņu dārza platību vairāk kā 600 kv.m – proporcionāli platībai, 

izejot no šo saistošo noteikumu 10.2 punktā noteiktās maksas.
11. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā nekustamā īpašuma no-

dokli.
12. Nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis iekasējams spēkā 

esošo normatīvo aktu paredzētajā kārtībā.
13. Ja sakņu dārzs veģetācijas sezonā netiek kopts vai noteiktajos ter-

miņos netiek maksāta nomas maksa un likumos noteiktie nodokļi, dome 

pieņem lēmumu par zemes nomas līguma izbeigšanu.
III. Sakņu dārza izmantošanas un uzturēšanas kārtība

14. Nomnieks pagaidu sakņu dārzu lieto, ievērojot noslēgto zemes no-
mas līgumu un šos noteikumus. 

15. Nomnieks nodrošina zemesgabala lietošanu, nepieļaujot auglīgās 
augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos.

16. Pagaidu sakņu dārzā iestādīto augļu koku, krūmu un citu daudzgadī-
go stādījumu vērtība pie līgumsaistību izbeigšanas netiek atlīdzināta.

17. Sakņu dārza nomnieks ir tiesīgs celt vieglas konstrukcijas  siltumnī-
cas (plēvmājas bez pamatiem).

18.Komposts un dārza mēslojums līdz to iestrādāšanai augsnē, tiek uz-
glabāts tikai katra konkrētā iznomātā zemes gabala teritorijā, nepieļaujot 
apkārtnes piesārņošanu ārpus iznomātā zemes gabala.

19. Par pārkāpumiem sakņu dārza lietošanā vainīgās personas saucamas 
pie administratīvās atbildības saskaņā ar Ķeguma novada domes saistoša-
jiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību Ķeguma novada administratī-
vajā teritorijā”. 

20. Domes izpilddirektors divas reizes gadā organizē iznomāto sakņu 
dārzu apsekošanu.

21. Ja konstatē, ka sakņu dārzs netiek izmantots atbilstoši līguma nosa-
cījumiem, izpilddirektors pieprasa nomniekam nekavējoties novērst zemes 
lietotāja darbības vai bezdarbības rezultātā radītos pārkāpumus, segt zaudē-
jumus, kā arī sniedz atzinumu par nomas līguma izbeigšanu. 

IV. Noslēguma jautājumi
22. Līdz ar saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Ķeguma no-

vada domes 2012.gada 9.maija saistošie noteikumi Nr.6 „Par kārtību, kādā 
iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām”.    

23. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteik-
tajā kārtībā.

Saistošo noteikumu Nr.24/2013 „Par kārtību kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1.Saistošo noteikumu nepieciešamības 
pamatojums

 Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkts 
paredz pašvaldībai tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru t.sk. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, izdodot saistošos noteikumus.   

2. Īss projekta satura izklāts
Noteikumi nosaka neapbūvēto zemes vienību nodošanu pagaidu lietošanā sakņu dārza ierīkošanai zemes nomas 
līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību Ķeguma pilsētā, kā arī sakņu dārzu lietošanas un 
uzturēšanas kārtību. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu Pēc saistošo noteikumu pieņemšanas pašvaldības budžets ieņēmumos varētu palielināties papildus par 800 Euro. 
4.Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Persona, kura vēlēsies nomāt sakņu dārzu, iesniegumu sniegs Ķeguma novada domē. Ar sakņu dārza lietotāju tiks 
slēgts zemes nomas līgums. Administratīvā atbildība par pārkāpumiem sakņu dārza lietošanā tiks piemērota saskaņā ar 
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā”.     

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Saistošie noteikumi izdoti pēc iedzīvotāju priekšlikumiem un  ieteikumiem.



142,29). Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 
1.5.2.aktivitātes īstenošanai ir 300,00 Ls 
(EUR 426,86).

„Ķeguma novada pensionāru biedrība”, 
noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.1.ak-
tivitātes īstenošanai ir 100,00 Ls (EUR 
142,29). Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 
1.5.2.aktivitātes īstenošanai ir 300,00 Ls 
(EUR 426,86).

„JADARA”, noteikt, ka līdzfinansēju-
ma apmērs 1.5.1.aktivitātes īstenošanai ir 
100,00 Ls (EUR 142,29). Noteikt, ka līdzfi-
nansējuma apmērs 1.5.2.aktivitātes īstenoša-
nai ir 300,00 Ls (EUR 426,86).

„Birzgales attīstības centrs”, noteikt, ka 
līdzfinansējuma apmērs 1.5.1.aktivitātes 
īstenošanai ir 100,00 Ls (EUR 142,29).No-
teikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.2.aktivi-
tātes īstenošanai ir 300,00 Ls (EUR 426,86).

Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu 100 
LVL apmērā biedrībai „Latvijas Politiski re-
presēto apvienība”.  

Par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē piešķirt 
naudas balvu Latvijas politiski represēto ap-
vienības Ogres nodaļas biedriem Edmundam 
Būmanim un Velgai- Amalijai Feodorovai.  

Pieņēma lēmumu pārdot atklātā mutiskā 
izsolē nekustamo īpašumu Ķeguma iela 8 – 
16, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., 
kas sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo 
platību 51 kv.m, kopīpašuma 490/13457 do-
mājamo daļu no būves un 490/13457 domā-
jamo daļu no zemes (kopējā platība 0,48 ha). 

Pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.25/2013 „Nolikums par li-
cencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķe-
guma HES aizsprosta”. Saistošie noteikumi 
nosūtīti izskatīšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai.

Apstiprināti saistošie noteikumi 
Nr.26/2013 „Par grozījumiem Ķeguma no-
vada domes 23.01.2013. saistošajos noteiku-
mos Nr. 2 „Par Ķeguma novada pašvaldības 
budžetu 2013.gadam””.

Nolēma izteikt 2013.gada 20.novem-
bra lēmuma „Par galvojumu SIA „Ķeguma 
Stars”” 2.punktu šādā redakcijā: „Sniegt gal-
vojumu SIA ”Ķeguma stars” 2014.gadā aiz-
ņēmuma ņemšanai uz 20 gadiem Komerc-
bankā ar tās noteikto procentu likmi Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda projekta „Sil-
tumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma 
pilsētā” īstenošanai –47 569,00 LVL (EUR 
67684,59) apmērā.” Un 2013.gada 5.jūni-
ja lēmuma „Par galvojumu SIA „Ķeguma 
Stars”” 2.punktu šādā redakcijā: „Sniegt 
galvojumu SIA ”Ķeguma stars” 2014.gadā 
aizņēmuma ņemšanai uz 20 gadiem Valsts 
kasē vai Komercbankā ar tās noteikto pro-
centu likmi Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Ķeguma novada  Ķeguma pilsētā” īsteno-
šanai  –396239,00 LVL (EUR 563797,30) 
apmērā.” 

2013. gada 27. decembris     

Pieņēma lēmumu piekrist palielināt SIA 
„Ķeguma Stars” pamatkapitālu, izdarot 
naudas ieguldījumu 30 000 LVL jeb EUR 
42686.15 apmērā.

Nolēma slēgt Vienošanos Nr.1 ”Par  gro-
zījumiem 18.02.2011.  noslēgtajā sadarbības 
līgumā izglītības, sporta un kultūras jomā 
starp Ogres novada pašvaldību, Ikšķiles no-
vada pašvaldību, Ķeguma novada pašvaldī-
bu un Lielvārdes novada pašvaldību”,  paga-

rinot līguma termiņu līdz 31.12.2017. 

2014. gada 8. janvāris

Pieņēma lēmumu ar 2014.gada 1.janvāri 
izbeigt 2001.gada 1.februāra Telpu nomas lī-
gumu ar Anitas Zītares ģimenes ārsta praksi 
par telpām Komunālā ielā 5, Ķegumā.

Slēgt Telpu nomas līgumu ar Andra Pā-
vulāna ģimenes ārsta praksi  par telpu Nr.5, 
6, 7 ar kopējo platību 61,2 m2, kas atrodas 
pašvaldības īpašumā Komunālā ielā 5, Ķe-
gums, Ķeguma nov., nomu, nosakot nomas 
maksu 0,07 euro/m2 plus PVN uz laiku līdz 
2017.gada 31.decembrim.

Ar pilniem domes sēdes protokoliem var 
iepazīties interneta vietnē kegums.lv

Domes kārtējās sēdes notiek katra mēne-
ša pirmajā un trešajā trešdienā plkst. 15.00. 
Domes ārkārtas sēdes tiek sasauktas likuma 
„Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

05.02.2014. Domes sēde, 
19.02.2014.  Domes sēde.

Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu 
reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Ja 
komitejas sēdē izskatāmais jautājums skar fi-
ziskās personas datus, jautājums tiek izskatīts 
slēgtā sēdē (vai izsludina slēgto sēdes daļu). 

Katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā:

13.00 Tautsaimniecības komiteja
14.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja
15.00 Sociālo un veselības jautājumu komiteja
16.00 Finanšu komiteja

Komiteju sēžu laiki var tikt mainīti. Tālrunis   
informācijai 26406395
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Kad Ziemassvētki ver durvis...
...svētku prieks sociālās aprūpes centrā nerimst līdz par Zvaig-

znes dienai. Lieli un mazi, daudzus gadus pazīstami un pirmo reizi 
satikti viesi vēra SAC „Senliepas” durvis. 

Vēl pirms Ziemassvētku vakara Gospeļu kora GG Choir dalīb-
nieces no Rīgas pieskandināja zāli ar dzidrām un skanīgām meite-
ņu balsīm. Par šo koncertu varējām pateikties Soroptimistu kluba 
Ogre – Ķegums biedrēm. Šis bija patiess pārsteigums, jo līdz šim 
tik daudzskaitlīgu un daudzbalsīgu kolektīvu mūsu nams vēl ne-
bija uzņēmis.

Kas gan tie būtu par svētkiem, ja nebūtu Ziemassvētku vecī-
ša! Šim namam viņš garām nevarēja paiet, jo gadu skaitam nav 

nozīmes  – viņu gaida visi, gan veci, gan jauni. Tas, ka galva jau 
sirma, nenozīmē, ka varēs „izsprukt” bez dzejolīša vai neatminētas 
mīklas. Dāvanas ir jānopelna!

Kā jau katru gadu, visgaidītākie bija bērnudārza „Gaismiņa” 
mazie dziedātāji ar skolotāju Santu. Kas gan vēl vairāk spēj aiz-
kustināt  sirdi, ja ne bērnišķīgais prieks un degsme, kas uz vairā-
kām dienām „pielipa” arī mūsu senioriem.  

Ciemos atnāca arī Ķeguma „Saulespuķes” ar sarūpētām dāva-
nām un laba vēlējumiem. Aizmirsts netika neviens!

Un tad, atbrauca mūsu ilggadīgie un uzticamie ciemiņi, Dzin-
tra Žīgure – Sudaliņa ar draugiem. Šogad ar dziesmām un muzikā-
liem priekšnesumiem priecēja ne tikai Ieva Parša ar kolēģiem un 
Visvaldis Kurmis, bet līdzi bija paņemti arī bērni un mazbērni. Un 
skanēja dzeja, dūdas, dziesmas un pasakas. Bet klāt pie dvēseles 
baudas katram tika sarūpēta arī praktiska dāvana  – siltu pašdari-
nātu zeķu pāris.  

Bet pirmo reizi mūsmājās viesojās teātris! Tomes tautas nama 
bērnu dramatiskais kolektīvs ar ludziņu „Kā eglīte zvēriem dzies-
miņu mācīja”. Mazie aktieri ar augstu atbildību atrādīja savas ak-
tierprasmes un izklaidēja „vecīšus” savas audzinātājas Agitas Frei-
bergas virsvadībā. Viņu sniegums tika atzinīgi novērtēts!

Lūk šadi – gari un sirsnīgi izvērtās svētki večo ļaužu aprūpes 
namā! 

Paldie Jums visiem par dāvāto prieku un sirds siltumu! Mēs Jūs 
gaidīsim atkal – kā vienmēr!

Ar pateicību SAC iemītnieku un darbinieku vārdā,
vadītāja V.Kļava



Gleznas veidošanas mācībstunda, pa vidu pasniedzēja Anita

Ķeguma Jauniešu koris uzsācis jauno gadu ar
pirmo koncertu ārpus Ķeguma robežām

Šis gads 2013.gada septembrī dibinātajam Ķeguma jauniešu 
korim Mairas Līdumas vadībā iesācies ar pirmo uzstāšanos ārpus 
mājām. 5.  janvārī koris devās uz Lielvārdi, kur uzstājās Lielvār-
des Evanģēliski luteriskajā baznīcā, Zvaigžņu dienai veltītā diev-
kalpojumā.

Daudziem kora dalībniekiem, šis bija īpašs notikums, jo vai-
rums dalībnieku baznīcā dziedāja pirmo reizi. 

Baznīcā kora dalībniekiem bija iespēja izbaudīt patīkamo akus-
tiku, ko sniedz baznīcas mūra sienas. Šis koncerts bija nozīmīgs, 

jo tā bija pirmā iespēja kora dalībniekiem sajust vienam otru kā 
vienotu veselumu, mācīties sadzirdēt un ieklausīties vienam otrā, 
strādāt un muzicēt kā komandai.

Dievkalpojumu apmeklēja dažādu paaudžu cilvēki. Mums kā 
kora dalībniekiem šī uzstāšanās bija pozitīvs pacēlums, garīgs pie-
pildījums. Gandarījums, ka šajā svētku laikā caur dziesmu saviem 
līdzcilvēkiem varējām sniegt pozitīvas emocijas un patiesu baudī-
jumu. Vēl patīkamāku šo uzstāšanos un gandarījumu par paveikto 
lika sajust līdzcilvēki, kas ieklausījās mūsu dziedājumā. Pēc diev-
kalpojuma no klausītājiem saņēmām daudz labu, iedvesmojošu 
vārdu, smaidu un pateicības par skaisto sniegumu. Arī draudzes 
mācītājs Inguss Dāboliņš bija priecīgs un gandarīts par mūsu uz-
stāšanos un aicināja mūs koncertēt biežāk.

Pēc dievkalpojuma mūs aicināja uz kopīgu tējas dzeršanu un 
našķiem, kurus bija sarūpējuši Lielvārdes evaņģēliski luteriskās 
baznīcas „labie gariņi”.

Šo dienu mēs varētu saukt par Ķeguma jauniešu kora iesvētī-
bām – mācītājs mūs visus svētīja un deva svētību arī mūsu turpmā-
kajām gaitām. Lai mums izdodas!

Prieks, ka tik īsā laikā spējām sniegt dziedājumu, kas priecēja 
klausītājus. Kora vārdā varu teikt lielu paldies Lielvārdes evanģē-
liski luteriskajai baznīcai par tik gaišu, siltu, mājīgu uzņemšanu un 
labajiem vārdiem – vārdiem, kam ir spēks. Uz tikšanos!

Ķeguma jauniešu koris aizvien gaida jaunus dalībniekus un ar 
prieku uzņems ikvienu dziedāt gribētāju. Pievienojies!

Signe Trence,
Kora dalībniece
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Radošās darbnīcas
„Dzīves optimismam” pirmās 100 dienas

Pēc skaistiem radošās darbnīcas „Dzīves optimismam” at-
vēršanas svētkiem pagājušā gada septembrī ir aiztecējuši jau trīs 
mēneši spraiga darba. Šajā laikā čaklās Ķeguma novada rokdarb-
nieces pulcējās katru sestdienas rītu, kā arī citas dienas nedēļā, lai 
iemācītos kaut ko jaunu. Nodarbības notiek kāda amata meistara 
vadībā, tā piemēram, adīšanas, tapošanas un tamborēšanas gru-
pu vadīja mūsu speciāliste Vija Vollenberga. Čunčošanu mācīja 
Ingrīda Freimane. Floristiku – dāvanu iesaiņošanu, konfekšu pušķu 
veidošanu un Adventes vainagu un kompozīciju izgatavošanu – cik 
protu – es pati. 

Arī pašas rokdarbnieces rādīja, ko katra māk ,un savus amata 
knifiņus  iemācīja kolēģēm. Daļa gatavo darbu bija skatāma tautas 
nama rokdarbu izstādē pirms Ziemassvētkiem.

 Vēl mācījāmies tapošanu un lakatu izgatavošanu meistares 
Gaidas vadībā. Meistare bija atnesusi sev līdzi skaistos gatavos la-

katus, kuri mums visām ļoti patika. Bija arī nodarbības filcēšanā 
meistares Edītes Baikovskas vadībā. 

 Kā izcila floristikas mācībstunda bija sienas dekora vai gleznas 
veidošana no dabas augiem un citiem palīgmateriāliem. Stundu va-
dīja pasniedzēja floriste Anita no Tomes.

 Un galvenais – ir uzsākts darbs uz trim stellēm. Uz vienām 
lielajām ir jau noausts krietns gabals grīdas paklāja. Uz otrām 
būs skaista šalle. Uz mazākajām jau redzama lina galda sedziņa. 
Mums, nespeciālistiem, ne sapņos nerādījās, cik darbietilpīgs un 
smalks aprēķinos ir process pie stellēm pirms aušanas uzsākšanas. 
No nodarbību pirmās dienas savas zināšanas un darba prasmes au-
dēju grupai ir devusi sava amata meistare – Lielvārdes amatnieku 
brālības vadītāja  Edīte Kuzmane. Paldies Edītei!

Šodien, paskatoties atpakaļ, vēlamies teikt lielu paldies dau-
dziem. Paldies  drosmīgai vīru komandai, kura  aušanas meista-
res rembatietes Ainas Ābolas vadībā, salika stelles. Paldies visām  
augstāk minētām meistarēm par pacietīgo darbu ar mūsu rokdarb-
niecēm.  Paldies Ingum Andrejevam par vīrišķīgajiem darbiņiem 
darbnīcā. Paldies  Vijai Jaunzemai par projektiem un paldies Ķe-
guma novada domei par projektu atbalstīšanu, kā rezultātā  rok-
darbniecēm ir materiāli, ar ko sākt strādāt. Bet turpmākais darbs ir 
atkarīgs no mums pašām.

Gaidām darbnīcā jaunus dalībniekus. Katrs var nākt kaut ko 
jaunu iemācīties. Var nākt  tāpat – pasēdēt, paskatīties, ko dara citi. 
Gaidām arī vīriešus. Varbūt  pīsim groziņus? Vai darīsim kādus 
citus  darbus?  Esam atvērti katru sestdienas rītu no  plkst. 9.00.

Laimīgu un veselīgu Jauno gadu!
Dagnija Berķe,

Darbnīcas vadītāja
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Uz tikšanos citos svētkos!
Dienā, kad apritēja gads kopš esmu 

Ķeguma tautas nama vadītājas amatā, es 
uzzināju, ka šis amats man būs jāpamet, 
jo darbā atgriezās iepriekšējā darbiniece. 
Esmu paradusi uz visu raudzīties pozitīvi, 
tāpēc es ar gaišām domām atvados no mīļā 
namiņa. Darbs šeit bija gan pārbaudījums, 
gan piedzīvojums reizē. Tā bija pirmā īstā 
darbavieta, kur varēju likt lietā savas gūtās 
zināšanas un pieredzi Latvijas Kultūras ko-
ledžā. Šķiet, ka gads bija pārāk maz, lai iz-
darītu visu, ko gribēju, par maz, lai saprastu 
un iemācītos visu, ko šajā amatā ir nepiecie-
šams apgūt. Neviena skola nevar pilnībā ap-
mācīt kultūras darbinieku, tās zināšanas un 
rūdījums nāk caur pieredzi, un arī cilvēka 
personībai ir milzīga nozīme. Ne vienmēr 
viss izdevās nevainojami, es kļūdījos, vīlos, 
dusmojos, dažreiz pat raudāju, bet to visu 
atsvēra prieks, gandarījums un optimisms, 
ko saņēmu no saviem darba kolēģiem un 
apmierinātiem skatītājiem pēc dažādiem 
koncertiem un pasākumiem tautas namā. 

Mans lielākais ieguvums šajā darbā ir 
cilvēki, kurus satiku. Mani bijušie kolēģi- 
Dace, Zane, Baiba, Mārīte, Bruno man tik 
daudz palīdzēja, gribu par to teikt lielu pal-
dies! Dace vispār ir supersieviete, no kuras 
es vēl daudz gribu mācīties. Ugunīga dāma, 
kas apveltīta ar milzīgām darba spējām. Sā-
kot darbu tautas namā, es arī izlēmu turpi-
nāt studijas Ekonomikas un kultūras augst-
skolā, ilgi prātojām par šo lēmumu, bet tā 
kā manas darba gaitas arī nebija skaidras, 
tomēr pieteicos studijām šajā augstskolā. 
Lekcijas, eksāmeni, dažādi darbi skolai… 
Dace palīdzēja, atbalstīja mani, uzņēmās 
vairākus mana darba pienākumus. Zane 
vienmēr pabikstīja, kad esmu kaut ko aiz-
mirsusi izdarīt, vai uzmundrināja, kad kāds 
bija sabojājis omu. Baiba vienmēr izpalī-
dzēja sīkākos un lielākos darbiņos. Viņas 
atbildības sajūta un darbīgums bieži ir palī-
dzējis daudzu pasākumu norisē un ikdienas 

dzīvē Ķeguma tautas namā. Mārīte Ķeguma 
tautas namā ir nostrādājusi ievērojamu lai-
ka posmu. Viņa no mums visiem jaunajiem 
darbiniekiem zina pastāstīt, kā ir bijis, kā ir 
organizēti iepriekšējie pasākumi. Viņa nes-
kopojas ar padomiem un iespaidiem no pie-
redzētā. Skaņu operators Bruno bieži mani 
audzināja, laikam pats to nemaz neapzino-
ties, viņš manī audzināja disciplīnu par to, 
cik labi jābūt sagatavotai informācijai par 
visu, kas nepieciešams māksliniekiem, kas 
ir jāsagatavo tehniskajiem darbiniekiem, 
cik laicīgi šīs lietas ir jādara. Ar šīm pamā-
cībām, viņš man vienmēr atgādināja, cik 
precīzam un atjautīgam jābūt kultūras dar-
biniekam. 

Ķeguma tautas nama bagātība ir tā lie-
lā saime, kurā darbojas gan darbinieki, gan 
tautas nama pašdarbības kolektīvi. Lūk, ko-
lektīvi ir tie, kuri manā sirdī dziedās, dan-
cos un spēlēs vēl ilgi un dikti. Man bija liels 
prieks sadarboties ar tautas nama pašdarb-
niekiem, viņu vadītājiem. Gribētos uzskaitīt 
katru kolektīvu un pastāstīt, cik viņi man ir 
brīnišķīgi, bet tad avīzes redaktorei Zanei 
būtu grūtības ar mana sakāmā ietilpināša-
nu avīzē. To es kolektīviem atklāšu per-
sonīgi. Man ir milzīgs gandarījums redzēt 
viņu veikumu uz skatuves un pieredzēt viņu 
panākumus skatēs un konkursos. Ķeguma 
tautas namā darbojas ļoti atsaucīgi, darbo-
ties griboši un varoši kolektīvi. Katram ko-
lektīva vadītājam ir plāni nākotnei, idejas, 
kurp doties, sniegt koncertus, kā pilnveidot 
darbu. Gribu teikt kolektīviem paldies, par 
dalību koncertos, atsaucību, izturību, par to, 
ka nesat Ķeguma vārdu Latvijā un arī ārpus 
tās, ka kuplināt tautas nama saimi, par to, 
ka uzticējāties manām idejām, un ka kopā 
radījām daudz skaistus svētkus.

Gribu pateikties par sadarbību Ķegu-
ma bibliotēkai, Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolai, vidusskolas audzēkņiem, kuri 
palīdz pasākumu norisē, Pirmsskolas izglī-

tības iestādei „Gaismiņa”, Ķeguma novada 
pensionāru biedrībai. Paldies, arī Ķeguma 
mākslas skolai un studijai, par to, ka krāšņo-
jat tautas nama telpas ar skaistām izstādēm. 
Mākslas skolas vadītāja Ieva ir palīdzējusi 
skatuves noformējumu tapšanā un vienmēr 
sniedz padomus, kad tie nepieciešami, pal-
dies viņai par to. Pateicību pelnījuši arī cil-
vēki, kuri nāk ar savām idejām un papildina 
pasākumu klāstu ar pašu veidotiem notiku-
miem. Protams, paldies Ķeguma novada 
domei. Spilgti atceros darba interviju domē, 
kad četru cilvēku priekšā vajadzēja pierādīt 
to, ka spēju veikt šo amatu. Viņi man no-
ticēja un deva iespēju strādāt tautas namā. 
Tas bija satraukumu pilns darba sākums, bet 
jau pirmajā reizē, kad ienācu Ķeguma tautas 
namā, es iemīlējos šajā namiņā, un zināju, 
ka mums kopā būs interesanti. Paldies, arī 
novada tautas namu vadītājām Ritai, Sarmī-
tei un Sanitai par padomiem un sadarbību. 
Paldies katram, kurš apmeklē pasākumus 
un interesējas par kultūras dzīvi Ķegumā 
un novadā. Kultūras darbinieka lielākais 
darba stimuls ir viņa radīto pasākumu po-
zitīvs vērtējums apmeklētāju acīs, apmek-
lētāju prieks, vērtīgi un labi pavadītais laiks 
vērojot kultūras notikumus. Tautas nams ir 
atvērts jūsu ieteikumiem un vēlmēm, kul-
tūras dzīvi ir jāveido mums visiem kopā, 
kā kultūras darbiniekiem, tā iedzīvotājiem, 
kuriem šie notikumi ir paredzēti.

Ķeguma tautas namam es vēlu veik-
smīgu darbošanos, plānu realizēšanu, ie-
dzīvotāju aktivitāti un atsaucību, kolektīvu 
izturību, priekpilnu darbošanos un panāku-
mus, atbildīgo personu sapratni par to, cik 
nozīmīgas ir kultūras iestādes, kā un kāpēc 
tās būtu jāatbalsta, ko tās spēj dot dzīves 
kvalitātes celšanā un iedzīvotāju garīgajā 
izaugsmē. Vēlu spēku, možu garu un darba 
sparu tautas nama darbiniekiem! Bet es ne-
atvados, jo mēs vēl tiksimies citos svētkos!

Inese Marcinkiana,
Bijusī Ķeguma tautas nama vadītāja

Flīģelis – Birzgales
Tautas namam 

Laika posmā no 2013. gada 2. jūlija – 
2013. gada 2. augustam tika izsludināts LE-
ADER projektu konkurss, kurā piedalījās arī 
Ķeguma novada dome ar projektu „Flīģelis 
Birzgales Tautas namam”. Ar lielu prieku un 
gandarījumu rudenī saņēmu ziņu, ka projekts 
ir apstiprināts, līdz ar to tautas namam būs 
jauns, skanīgs mūzikas instruments,  un tā 27. 
decembra rīta pusē, kā liela Ziemassvētku dā-
vana,  uz tautas namu tika atvests jaunais flī-
ģelis „KAWAI”. Nu mūsu koncerti būs daudz 
kvalitatīvāki un skanošāki. Paldies visiem 
projekta rakstītājiem un atbalstītājiem.

Rita Reinsone,
Birzgales tautas nama vadītāja



Koncerta dalībnieki pēc mūzika skolas koncerta Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā 2013. gada 12. decembrī
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Brilles brauc pie Tevis!
Jau tuvākajā laikā Jūsu novada centrā viesosies speciāli organizēta profesionāla optometristu komanda, 

kas piedāvās iespēju pārbaudīt redzi un par īpašām cenām iegādāties kvalitatīvas brilles. Mūsu izbraukumu 
komanda būs aprīkota ar jaunāko redzes pārbaudes aparatūru, kas dod iespēju sertificētam optometristam 
novērtēt redzes funkcijas un acs vispārējo stāvokli, un izrakstīt receptes brillēm, ja tās būs nepieciešamas.

Aicinām Jūs izmantot iespēju un pieteikties redzes pārbaudei, ļaujot mums parūpēties par Jūsu acīm! 
•	 Viesošanās laikā iegādājoties brilles, optometrista vizīte Jums būs bez maksas!

•	 Savukārt redzes pārbaude, nepasūtot brilles, 10 Eur (7,03 Ls)

Uzņēmums „Optika Metropole” tika dibināts 2003. gadā ar mērķi nodrošināt Latvijas reģionos dzīvojošos 
iedzīvotājus ar kvalitatīvu un profesionālu redzes servisu, kas ietver sevī pilnu redzes pārbaudi, visa veida 
briļļu izgatavošanu un kontaktlēcu piemeklēšanu. 

Mūsu optikas saloni, kas darbojas jau 15 Latvijas novados, ir pazīstami ar savu daudzveidīgo apkalpošanu 
un plašo briļļu klāstu. Esam atvēruši arī e – veikalu kontaktlēcu lietotājiem www.manaslecas.lv

Aicinām pieteikties uz optometrista vizīti līdz 12. februārim, 
 zvanot 65035635! Gaidīsim Jūs Ķegumā,Ķeguma Tautas namā jau 13. februārī!

Birzgales Mūzikas skola Ķegumā
Birzgales Mūzikas skolas pedagogi jau 5. mācību gadu dodas arī 

uz Ķeguma komercnovirziena vidusskolu. Tur pēcpusdienās audzēk-
ņiem ir iespēja apgūt visdažādāko pūšamo un sitamo instrumentu spē-
les iemaņas, pirmās klavierspēles iemaņas vispārējo klavieru klasē un 
mūzikas teoriju. Tiem, kuriem pirmo iemaņu daudzums ir pietiekams, 
tiek atļauts spēlēt pūtēju orķestrī. Te nu arī visātrāk atklājas katra va-
rēšana vai vēl nevarēšana, jo kopējam priekšnesumam jābūt skaidri 
saprotamam, ausij tīkamam. To var panākt tikai ar ļoti rūpīgu darbu 
katram individuāli un tikai tad visiem kopā.

Nodarbības notiek gan Ķegumā, gan Birzgalē, tāpēc laika plāno-
šana ir īpaši svarīga. Mazajiem censoņiem daudz palīdz vecāki, jo bez 
viņu nopietna atbalsta nekas nenotiktu. Tas attiecas arī uz regulāru 
līdzfinansējuma veikšanu. Latvijā Mūzikas un Mākslas skolu finansē-
jumu veido: valsts daļa Mērķdotācijas veidā, kas daļēji nodrošina pe-
dagogu atalgojumu, vecāku līdzfinansējums, ko nosaka katra pašval-
dība pēc saviem ieskatiem un pašvaldības daļa, kura veido visu skolas 
infrastruktūras nodrošinājumu, instrumentu iegādi ieskaitot. Latvijā ir 
daudz Mūzikas un Mākslas skolas, kur vecāku līdzfinansējums ir 3 

reizes lielāks, nekā Ķeguma pašvaldībā noteiktā summa, tāpēc jo īpaši 
mudinu vecākus katru mēnesi nekavēties ar maksājumiem un nekļūt 
par parādniekiem. 

Bet viens ir rūpīgs ikdienas darbs, pavisam cita lieta uzstāšanās. 
Lai cik tas kādam neliktos dīvaini, bet, lai koncertā atskaņotu mazu 
dziesmiņu, iepriekš ir bijis jāiegulda regulārs cītīgs darbs un klausī-
tāja vērtējumam nekad netiek piedāvāts nesagatavots priekšnesums. 
Cita lieta ir neveiksme, no kuras neviens nav pasargāts. Mūziķis nevar 
iepriekšējā vakarā ,,saraut” un cerēt uz labu rezultātu. Tā vienkārši 
nenotiks. Ja nebūs bāzes, uz kuras veidoties mūzikai, dzirdēsim vien 
troksni un haosu. Tāpēc lūdzu ņemt vērā milzīgo atšķirību laika ziņā, 
ko jāatvēl kāda mūzikas instrumenta labai apguvei no jebkura cita 
mākslas žanra. Bet darbs mūs nevienu nebaida, jo kā saka sakāmvārds 
,,Sūrs darbs, saldi augļi”.

Jau I semestrī Birzgales mūzikas skolas audzēkņi, kuru skaitā ir 
arī 19 ķegumieši, piedalījušies dažādos koncertos. Plašākais no tiem 
izskanēja 12. decembrī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas zālē. 
Ar solo klavieru, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes priekšnesu-
miem klausītājus iepriecināja mazie ķegumieši, bet noslēgumā Zie-
massvētku noskaņās visus ievadīja pūtēju orķestra muzicēšana. Ko-
pumā pūtēju orķestris pirmajā pusgadā paspējis koncertēt arī Mārupē, 
Sērenē, Kurmenē un Birzgalē. Katrā vietā bijusi iespēja uzstāties arī 
solistiem, tā mudinot audzēkņus mērķtiecīgāk apgūt jaunus skaņdar-
bus un pilnveidot savu meistarību.

Liela uzdrīkstēšanās un gandarījums bija piedalīšanās Ziemas-
svētku Dievkalpojumā Rīgas Doma baznīcā 24. decembrī, kad blakus 
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra trompetistam un dziedātājam 
Andrim Ābelītem un citiem valstī respektabliem metāla pūšamo ins-
trumentu mūziķiem korāļus atskaņoja arī Birzgales Mūzikas skolas 
audzēkne, ķegumiete trompetiste Daniela Dišereite.

Jaunais gads jau paspējis atnest atkal jaunu koncertpieredzi, muzi-
cējot Birzgales bērnudārza un Ķeguma bērnudārza audzēkņiem, kuri 
notiekošo uztvēra ar lielu interesi. Ar to vēl viss nebūs galā, bet par to 
citā reizē. Par ko varam informēt droši, ka Birzgales Mūzikas skola šo-
gad atzīmē savu 20 gadu pastāvēšanu. Tad nu bez koncerta neiztiksim, 
kuru plānojam jau 15. martā Birzgales tautas namā.

Līga Paukšte



SEKMĒS LABĀKO SKOLĒNU PIEŅEMŠANA PIE DIREKTORA
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā 

saglabājusies tradīcija, ka skolēnu mācī-
bu darbs tiek īpaši novērtēts. 30 sekmēs 
labākie 5. – 12.klašu skolēni un viņu ve-
cāki 20.decembrī tika aicināti uz svinīgu 
pasākumu – pieņemšanu pie skolas direk-
tora. Šajā mācību gadā 30 skolas labākie 
skolēni ir L.Ozerska (9.a klase), E.Avotiņa 
(8.b), L.L.Zaķe (8.b), S.Rubene (8.a), 
G.Kočkere (9.b), I.Grejere (6.a), V.Ulmane 
(6.b), K.Driksna (8.a), M.Miķe (8.b), 
M.Ruise (8.b), K.Caune (9.a), L.Skābene 
(8.a), L.Pļavniece (12.kl.), I.Ozolniece 
(10.kl.), M.Priedoliņa (11.kl.), S.Pļaviņa 
(8.b), L.Bērziņa (9.a), S.Ozerska (7.c), 
U.Elksnīte (9.b), L.Ābele (7.c), L.Kārkliņa 
(9.a), N.Nazarovs (5.kl.), A.Kļaviņa 
(8.a), M.Lapiņš (12.kl.), A.Aļeksejeva 
(5.kl.), R.Strauss (12.kl.), L.Striķe (11.
kl.), M.Laicāne (6.a), S.I.Liepiņa (6.b), 
E.Ozolnieks (8.b). Pateicoties ieguldīta-
jam darbam un ļoti labām sekmēm, daži 
skolēni šādā pasākumā piedalās jau vairā-
kus gadus pēc kārtas, bet daži, piemēram, 
5.klases skolēni, izjuta īpašu satraukumu, 

jo pirmo reizi tika īpaši godināti. Patei-
cības vārdi tika teikti gan uzaicinātajiem 
skolēniem, gan viņu vecākiem, gan skolo-
tājiem, kurus uzaicināja paši bērni.

Pasākumā skanēja Mārtiņa Ruska dzie-
dātās dziesmas, skolas vokāli instrumentā-
lā ansambļa, 4.a un 4.b klašu priekšnesu-
mi, direktora un skolotāju vēlējumi.

Esam gandarīti par izcilajiem sasniegu-
miem un pateicamies par ieguldīto darbu 
skolēniem, viņu vecākiem, pedagogiem! 

Lai izdodas to noturēt!

O.Grimaļuka – Nazarova,
Direktora vietniece

Izcilnieku mums ir daudz
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Seniori svin
Ziemassvētkus

Otrajos Ziemassvētkos Ķeguma novada seniori 
pulcējās Ķeguma tautas namā uz savu gada lielāko 
svēku sarīkojumu. Pensionāru biedrība tradicionā-
li sveica savus apaļo gadu jubilārus. Šajā pusgadā 
bija desmit jubilāri. Ar skanīgām dziesmām 
svētkus kuplināja ansamblis „Kvēlziedi”.

Mūsu rindas ar gadiem kļūst kuplākas, un lie-
kās, ka tautas nama zāle kļūst mazāka. Prieks, ka 
mēs tik kuplā skaitā spējam pulcēties kopīgai svēt-
ku svinēšanai.

Ilga Andrejeva Jubilāri kopā ar vakara vadītāju Dagniju Berķi (no kreisās ) un biedrības priekšsēdētāju Uldi Ābeli

2014. gada
jubileju kalendārs

Kalendāru atverot...
Gan sarunās ar muzeja „Rūķi” apmek-

lētājiem, gan „Birzgales Avīzes” slejās 
esmu vairakkārt atzīmējusi, ka 2014.gads 
Birzgales pusē ir lielu jubileju laiks. Nozī-
mīgākā – 300 gadi kopš 18.gadsimta ievē-
rojamā mācītāja, literāta, dabas noslēpumu 
pētnieka Gotharda Fridriha Stendera dzim-
šanas. Viņš cēlies no baltvācu garīdznieku 
dzimtas, kas devusi piecpadsmit latviešu 

draudžu mācītājus astoņās paaudzēs trīs 
gadsimtu garumā. Atšķirībā no dēla, arī li-
terāta Aleksandra Johana (1744. – 1819.), 
kura bērnība aizritēja Birzgalē, Gothards 
Fridrihs Stenders bieži dēvēts par Veco 
Stenderu. Bet viņam bija tikai 30 gadi, kad 
darba gaitas sākās Lindes – Birzgales drau-
dzē / ordinācija notika 1744.gada oktobrī/.

Šoziem cītīgāk palasīju jubilāra raksta 
krājumu „Augstas gudrības grāmata no pa-
saules un dabas” trešo izdevumu /1796./ un 
filoloģijas doktores Zigrīdas Frīdes pirms 
10 gadiem izdoto pētniecisko darbu „Lat-
vis”. Patlaban, kad „Birzgales Avīzes” lasī-
tājiem gads aizsācies ar nopietnu pasākumu 
– pierašanu pie jaunās valūtas, nesākšu ar 
G.F.Stendera pasaules uzskatu un paveikto 
darbu atgādināšanu.

Bet uzmundrināšanai – interesants jau-
nums saistīts ar eiro / euro/. 2014. gadā tur-
pināsies īpašu monētu kalšana. Latvijā tā 
būs veltīta Ainažu jūrskolas 150. gadskār-
tai, dižajam sēlim Jānim Jaunsudrabiņam,  
Kurzemes barokam. Apstiprināta arī Got-
harda Fridriha Stendera 300. jubilejai vel-
tītas monētas izdošana. Tātad līdzās ezim, 
stārķim, skudrai, krupītim, par kuriem, to-
laik vēl latu monētās neiekaltiem, ticēdams 
latviešu tautas nākotnei, pasakās stāstījis ie-
vērojamais 18. gadsimta mācītājs, varēsim 
‘medīt’ savām kolekcijām arī salīdzinoši 
nelielā daudzumā kalto Gotharda Fridriha 
Stendera jubilejas eiro. Lai veicas!

D.Melnūdre,
Birzgales muzeja „Rūķi”vadītāja



Iedzīvotāju iniciatīvas
veicināšanas projekts
 „Tautas dziesmu pūra 
kamolu tinot …” realizēts!

2013. gada pavasarī biedrība 
„Studija Blitze” atsaucās dalībai 
Ķeguma novada pašvaldības iz-
sludinātajā Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursā, 
akcentējot prioritāti – sporta un 
kultūras tradīciju saglabāšana, 
jaunu aktivitāšu radīšana. Rezul-
tātā tika sagatavots un pašvaldī-
bas projektu konkursā atbalstīts 
projekts „Tautas dziesmu pūra ka-
molu tinot …” Tā kā Ķeguma no-
vada izglītības iestādēs darbojas 
daudzveidīgas interešu izglītības 
programmas, kas sevi ir lieliski 
parādījušas dažādās aktivitātēs, 
apzinoties pedagogu un jaunie-
šu kopēju varēšanu un radošo 
iniciatīvu, uzskatījām, ka Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas 
jaunākā vecuma grupas koris 
(1. – 4. klase) būtu tas, kurš savā 
praktiskajā darbībā pievērsies 
tautas kultūrvēsturiskajām tra-
dīcijām. Tautas dziesma, darba 
tikums, tautas tērps, valoda ir tās 
vērtības, kuras jauniešos audzina 
un rada patriotiskumu pret valsti, 

novadu, savu skolu, tādēļ uzska-
tījām, ka savu ieguldījumu snieg-
sim sākumskolas kora vizuālā 
tērpa uzlabošanā – par projektā 
iegūto pašvaldības finansējumu 
500 Ls apmērā, pasūtot koncert-
tērpu (blūžu) šūšanu.

Projekta realizācijas periodā 
no 2013. gada 15. jūnija līdz 15. 
decembrim ir uzšūtas 35 blūzes, 
kuras tuvākajā laikā tiks svinīgi 
dāvinātas Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas sākumskolas 
kora kolektīvam.

Biedrība izsaka pateicību gan 
finansējuma sniedzējiem – Ķe-
guma novada pašvaldībai, gan 
Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas pedagogiem, kuri pa-
līdzēja projekta praktiskajā saga-
tavošanā.

Lai jaunie tērpi priecē skolēnus 
un mūsu novada iedzīvotājus!

Arvīds Berķis,
Biedrības „Studija Blitze” 

valdes priekšsēdētājs

TIK PIEPILDīTA DIENA
Aizvadītā gada nogalē 9.komerczinību klase devās aizraujo-

šā ekskursijā kopā ar skolotājām A.Gūtmani un I.Krastiņu. Mēs 
apmeklejām Dailes teātrī izveidoto interesanto eiro izstādi, kurā 
varējām iepazīties ar mūsu topošo valūtu tuvāk, kā arī to izpētīt. 
Izstādē ieguvām daudz jaunu zināšanu gan par eiro pretviltošanas 
pazīmēm, gan naudas vēsturi. Pēc tam katrs varējām iemēģināt 
roku dažādās, ar eiro saistītās spēlēs, kurās ne viens vien iegu-
va diplomus un daži pat uzstādīja rekordus. Tālāk mēs turpinājām 
savu ceļu uz vienu no svarīgākajām valsts iestādēm – Saeimu. Vi-
sai klasei bija neatkārtojama iespēja iepazīties ar Saeimas darbu, 
tās nozīmi, kārtību un pienākumiem mūsu valstī, kā arī ar pašu 
skaisto Saeimas namu. Šajā ekskursijā ieguvām daudz pozitīvu 
emociju, padomu un pieredzes. Visas klases vārdā izsakām lielu 
paldies skolotājiem, gidiem un, protams, autobusa šoferim par brī-
nišķīgo ekskursiju un kopā pavadītajiem brīžiem!

9. klases skolniece ,
Gerda Kočkere

Ar prieku un gaišām domām aizvadīts gads
Klāt jaunais gads, bet vēl gaisā vēdī tikko 

nobirušās svētku egles skuju smarža, eņģeļu 
spārnu vēdas skolas izstāžu telpā, lūkojoties 
Ķeguma Mākslas skolas skolēnu darbos un 
visu satrauktajās sejās. Līksmas balsis, gata-
vojoties labdarības akcijai „Paēdušam Ķegu-
mam”, klases un skolas eglītēm... Bet nu par 
visu pēc kārtas.

Jau ceturto gadu skolā norisinājās lab-
darības akcija „Paēdušam Ķegumam”, kurā 
iesaistījās gan skolēni, gan skolotāji. Tika 
ziedoti pārtikas produkti, lai iepriecinātu 
svētkos 20 tos Rembates un Ķeguma iedzīvo-
tājus, kuriem klājas grūti. Skolēnu padomes 
dalībnieki bija pārsteigti par lielo atsaucību 
un ziedojumu klāsta daudzveidību, jo bija pat 
mandarīni, šokolādes un pašceptas vafelītes. 
Paldies visiem, kuru sirds atsaucās mīlestībā 
un dāsnumā! Paldies visiem vecākiem, kuri 
atbalstīja sava bērna vēlmi kļūt labākam, ie-
jūtīgākam pret citiem! Došanās ciemos ir arī 
mācību stunda, kurā saprotam, ka varam būt 
pateicīgi par visu to, kas mums dots: jaunību, 
veselību, pārticību un savu tuvinieku mīles-
tību. Paldies šoferītim Jānim Juškānam par 
pacietīgo izvadāšanu rudenīgajos ceļos, no-
kļūstot katrās pēc saraksta norādītajās mājās!

Pēc labi paveikta darba klāt arī prieki. 18. 

decembrī notika eglīte 1. – 4. klasēm. Bal-
le pilī  sākās ar polonēzi, kurā balles tērpos 
apkārt skolas zālei devās katrs sākumskolas 
skolēns. Skats tik skaists un neaizmirstams! 
Par scenāriju rūpējās sakumskolas skolotāja 
Iveta Barkāne, viņa pati arī izjusti stāstīja par 
noburto Skolas karali, kuram pārvarēt bur-
vestību palīdzēja skaistie klašu prieksnesumi. 
Paldies visām klašu audzinātājām par iegul-
dīto darbu, kā arī mūzikas skolotājai Marijai 
Sprukulei un deju skolotājiem Evitai Taburei 
un Andrim Miķelsonam. Kā jau eglītē, bija 
arī Salatētis, Sniegbaltīte, dāvanas, dziesmas 
un rotaļas. Katram tikt pie dāvanas palīdzēja 
Skolēnu padomes rūķi.

5. – 12. klases eglīte notika 19. decembrī. 
Tās tēma – „Balle Ledus pilī”, kurā iedzī-
voties palīdzēja vakara vadītāji – 11. klases 
skolēni (klases audzinātāja Vita Spilberga) 
ar savu atraktīvo priekšnesumu pēc H. K. 
Andersena pasakas „Sniega karaliene” mo-
tīviem. Pazudušo Kaju atrast un atbrīvot no 
Sniega karalienes gūsta Gerdai palīdzēja kla-
šu priekšnesumi, kuri mijās ar skolas direkto-
ra paldies vārdiem un pateicību izsniegšanu 
mācībās labākajiem un sabiedriskajā dzīvē 
aktīvākajiem skolēniem. Pasākuma otrajā 
daļā – jautras spēles kopā ar Salatēti (mūsu 
skolas absolventu Pēteri Jēkabsonu) un viņa 
Rūķi un Domes sarūpētās saldumu paciņas. 
Vakara izskaņā – jautra balle kopā ar muzi-
kantu Andri Priedīti no Suntažiem.

Paldies Ķeguma novada domei par snieg-
to atbalstu transporta jautājuma risināšanā un 
saldumu paciņu sponsorēšanā katram 1. – 12. 
klases skolēnam!

Nu esam riekšavām sagrābušies prie-
ku, atpūtušies un atkal gatavi ražīgam darba        
cēlienam.

Sandra Bērziņa,
Direktora vietniece audzināšanas darbā

Polonēze pils ballē mazo izpildītāju
priekšnesumā bija neaizmirstama
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10.12. PP darbinieki saņēma izsaukumu uz Dzintara ielu Ķegu-
mā, kur kāda iedzīvotāja sūdzējās par to, ka iespējams viņas kaimiņi 
ir bojājuši viņas dzīvokļa durvis. PP minētajā vietā veica notikuma 
vietas apskati, kā arī  uz notikuma vietu tika izsaukta VP darbinieki, 
un par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.

16.12. Ap plkst. 07.50 PP saņēma informāciju, ka Tomes pagastā 
pie kādas dzīvojamās mājas atrodas aizdomīga izskata automašīna. 
Ierodoties notikuma vietā policijas darbinieki noskaidroja, ka kon-
krētā a/m atrodas meklēšanā.

Tā kā pašvaldības policijas redzeslokā par analogiem likumpār-
kāpumiem bija nonākusi kāda nepilngadīga persona, PP darbinieki 
noskaidroja nepilngadīgā atrašanās vietu, viņš tika aizturēts un no-
dots VP darbiniekiem, par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.

27.12. Birzgales iedzīvotāji informēja PP darbiniekus, ka pa 
Birzgales centru staigā kāds iereibis vīrietis, bez apģērba. Kā vēlāk 

noskaidrojās vīrietis bija Ķeguma iedzīvotājs, kuram pēc ilgstošas 
alkohola lietošanas bija radušās veselības problēmas. Vīrieti uz savu 
dzīvesvietu Ķegumā nogādāja viņa tuvinieki, bet kā vēlāk izrādījās, 
tas nebija risinājums, jo viņš arī savā dzīvesvietā turpināja neadek-
vāti uzvesties apdraudot gan savu, gan kā arī citu cilvēku dzīvību un 
veselību. Uz vīrieša dzīvesvietu tika izsaukta  mediķu brigāde, kas 
personu nogādāja Ogres slimnīcā, kur vīrietim tika sniegta neatlie-
kamā medicīniskā palīdzība. 

28.12. Kāds Ķeguma novada iedzīvotājs informēja pašvaldības 
policijas darbiniekus, ka Ķeguma centrā uz zemes guļ kāda sievie-
te. Minētajā vietā tika konstatēts, ka sieviete atradās stiprā alkoho-
la reibumā, un nebija spējīga patstāvīgi pārvietoties. Tā kā sieviete 
atradās veselībai un dzīvībai nedrošos apstākļos, viņu no minētās 
vietas uz Ogres slimnīcu nogādāja mediķu brigāde, kur sievietei tika 
sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība.

LAD un LLKC piedāvā apmācību ciklu
„Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana” 

21., 28.janvārī, 4., 11., 18., 25.februārī (katru dienu no 10.00 līdz 14.30) Suntažu tautas namā.
Tēmas:
• Slaucamo govju fizioloģija, gremošana un barības 
uzņemšanas spēja. 
• Vielu un enerģijas maiņa.
• Kvalitatīvas lopbarības sagatavošana.
• Lopbarības kvalitātes novērtējums.
• Barības līdzekļi, to novērtēšana. 
• Izmaksas.
• Mītņošanas un ēdināšanas mijiedarbība uz 
dzīvnieka produktivitāti.
• Piensaimniecības ganāmpulka apsaimniekošana

• Vielmaiņas slimību izplatība piena lopu 
ganāmpulkā
• Piena kvalitāti ietekmējošie faktori.
• Ēdināšanas izmaksu optimizācija.
• Fizioloģiskām prasībām pamatota barības deva.
• Ēdināšanas tipi, dzīvnieku kondīcijas novērtējums. 
• Barības devu analīze. 
• Kvalitatīvas lopbarības sagāde, sagatavošana, 
apsaimniekošana.
• Ganāmpulka apsaimniekošana.

Mācību maksa 15 LVL +PVN vai 21,34 EUR +PVN. Tālr. informācijai 26153365.

Mūzībā aizgājuši
Dienu lapas dzīves kalendārā

Nu līdz pašam galam jānoplēš.
Tomēr paliks darbi, kurus darot

Laiks ne visas pēdas dzēš.
Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā

reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Aivars Stanga (1935)
Vera Nagle (1930)

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Pēteris Gleizds (1939)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Pateicība!
Vēlamies pateikt lielu paldies par lielisko svētku 
eglīti Tomes tautas namā 30. decembrī. Bijām 

priecīgi jau sākot ar skaistā ielūguma saņemšanu, 
un beidzot ar sirsnīgajām dāvaniņām no Ziemas-
svētku vecīša un rūķu meitenes. Paldies par radīto 

svētku sajūtu mūsu ģimenei! 
Lauras mamma un tētis

Ja vēlies uzzināt, kas ir dzieds, dziedāt, dziedināt, kādas ir spēka dziesmas, 
stiprie vārdi, tautas dziesmas, tautas medicīna, tad 

16. februārī plkst.11.00 esi Ķeguma bibliotēkā kopā ar 
mums un ventiņu stāstnieci Līgu Reiteri

Sieviešu klubs „Ķeguma Saulespuķes”
Ieeja bez maksas

Seminārs organizēts Ķeguma novada NVO atbalsta fonda ietvaros
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Sacensības melnbaltajos lauciņos
22. decembrī Rembates pagasta telpās pulcējās šahisti uz Zie-

massvētku turnīru. Pēc daudzu stundu sīvām cīņām noskaidrojās  
uzvarētāji. Pirmo vietu un kausu savā īpašumā izcīnīja Aivars Pa-
egle (Tome) ar 16 punktiem. Tikai zaudējot uzvarētājam un 4.vie-
tas ieguvējam J.Kantorim,  2.vietu  ieguva Ruta Auziņa (Remba-
te) ar 14 punktiem, aiz sevis atstājot  lielvārdieti Arni Stugli ar 13 
punktiem. Par sacensību  sagatavošanu  paldies A.Aizsilniekam, 
bet par  sacensību raitu norisi – J.Pūpolam.

Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta ,,Pulkā nāc un 
spēlēt sāc” projekta pieteicēja Vaclava Griņeviča, pašvaldības 
piešķitais finansējums izlietots, dambretes un šaha spēlei nepie-
ciešamo atribūtu, kausu un medaļu iegādei. Šahisti, kā pirmie, 
izmēģināja elektroniskos pulksteņus un šaha komplektus, un bija 
apmierināti.

Katru trešdienu plkst. 10.00 Rembatē kopā pulcējas šaha mī-
ļotāji, lai sekmīgi sagatavotos republikas veterānu 51.sporta spēļu 

sacensībām šahā, kuras notiks 17.maijā Kuldīgā, tādēļ aicinām pe-
vienoties  šī sporta mīļotājus.

M.Aizsilniece



PRIVĀTSLUDINĀJUMI
Pārdod meža un ūdens dzīvnieku slazdus (bebru, 
jenotu, ūdeļu, lapsu). Kvadrātveida un būrvei-
da. Iespējams izsūtīt pa pastu. Pārdod plastma-
sa konteinerus 1000 L ar dzelzs rāmi un 200 L          
mucas. T. 29227761
Pārdod medu.T. 26182284 Ķegumā.

Š ū Š a n a s  d a r b n ī c a

„Āres”
Mūsu šūšanas darbnīca sniedz dažāda veida 

šūšanas pakalpojumus. Cenšamies apģērbt ļau-
dis no tuvākas un tālākas apkārtnes, gan dažādus 
kolektīvus. Neizpaliek arī iedzīvotāju tikko nopirk-
to un jau esošo tērpu pārveidošana un remonts. 
Apkalpojam restorānus, viesnīcas un viesu namus. 
Viņiem tiek uzšūti galdauti, salvetes, galdasvār-
ki, krēslu pārvalki un daudzas citas jaukas lietiņas. 
Ja sanāk laiks un varēšana, tad ar savu klātbūtni pa-
godinām dažādus tirgus un tirdziņus, un mēģinām 
no sava saražotā kaut ko arī nopārdot. Ja esam jūs 
ieinteresējuši, tad mūs var atrast:

Liepu aleja 1a dz. 3 (ieeja no pagalma),
Ķegums, Ķeguma novads.
T. 26792414 Uģis  T. 28266886 Diāna
e-pasts: spiegelis@inbox.lv;
                liepkalnadiana@inbox.lv

SKAISTUMS…LABSAJŪTA…
VESELīBA…

Skaistumkopšanas salonā „TAVAM PRIEKAM 
UN LABSAJŪTAI”  – Jūs varēsiet izbaudīt 

procedūras, kas dāvā skaistumu un harmoniju 
dvēselei, garam un ķermenim.

MASĀŽAS
Muguras masāža

Vispārējā klasiskā masāža
Medus masāža

SPA PROCEDŪRAS
Dzintara SPA rituāls

SPA procedūra ar Latgales ezera
dūņu aplikācijām

Šokolādes SPA rituāls
Karsto akmeņu masāža

Aroma masāža ar ēterisko eļļu kokteili

PRETCELULĪTA/ NOTIEVĒŠANAS 
PROCEDŪRAS

Anticelulīta masāža problēmzonām
Medus masāža problēmzonām

Ķermeņa ietīšana ar Latgales ezera dūņām
Anticelulītais smilšu pīlings kājām

VAKSĀCIJA 
SPA meistare: BAIBA RUDZE 

T. 29206292  Stacijas ielā 2, Ķegumā

ĶEGUMA NOVADA
PENSIONĀRU BIEDRĪBA

PAZIŅOJUMS
 Pensionāru biedrības valde paziņo, ka
BIEDRU PILNSAPULCE

notiks 2014. gada 14. februārī plkst. 14.00

KEGUMA TAUTAS NAMA ZĀLĒ
Dienas kārtībā:
1. Atskaites ziņojums.
2. Par biedru naudas noteikšanu.

Aicināti visi biedri.
Aicinām arī jaunus biedrus.

SIA „KlIerS” /Lic.Nr. CS-2ME0035/
sadarbībā ar SIA „Rembates Metāls” 

• iepērk metāllūžņus
• iepērk transporta līdzekļus 
• norakstām, utilizējam a/m
• izbraucam pie klienta

D.d.: 8.00-17.00; Sestd.: 8.00-15.00
Laikā 17.00-22.00, un brīvdienās

nodošanu saskaņot pa telefonu Nr. 29320387
Ķeguma nov., Rembate, Katlu iela„Viktoros”, 

T. 29320387, 65055821
• iepērk mežus īpašumā, cirsmas

• kopj privātos mežus, jaunaudzes
l/s zemju apaugumu novākšana

T. 29188981

Ziedi, dāvanas, saimniecības preces, 
kanceleja, bērnu rotaļlietas u.c.

Tomes tautas nams organizē braucienus uz 
teātra izrādēm Dailes teātrī 

12. martā 19.00 FINITA LA COMEDIA , 
Biļešu cenas – 7,11 EUR un 8,54 EUR 

22. martā plkst. 18.00 IZRAIDĪTIE
Biļešu cenas – 7,11 EUR un 8,54 EUR

Izbraukšana no Ķeguma 
Pieteikties pa T. 27843230

TOMES TAUTAS NAMā 

26. janvārī plkst. 14.00
Ķeipenes amatierteātra  

„Pūce” izrāde 
„Tu tikai atgriezies”

Režisore Alda Račika
Ieejas maksa 1.50 EUR 

  1.februārī plkst. 16.00
Sadziedāšanās pasākums

„Kad es tevi aicināju” 
Piedalās : Kalsnavas  pagasta sieviešu vokālais 
ansamblis Vīzija, Bērzaunes pagasta vīru koris 
Gaiziņš, Aizkraukles vīru vokālais ansamblis, 
Preiļu K/C vīru vokālais ansamblis, Lielvārdes 

K/C sieviešu vokālais ansamblis Pusnakts 
stundā,

Tomes dāmu vokālais ansamblis
Ieeja brīva

14. februārī plkst. 21.00
Valentīndienas balle

„Mīlestības deja”
Kopā ar muzikantu Kasparu Kārkliņu

Galdiņus rezervēt iepriekš – T. 27843230
Ieejas maksa: 3, – EUR

23. februārī plkst. 15.00 
Suntažu amatierteātra „Sauja” izrāde 

A. Migla „Divreiz zagta līgaviņa”
 A. Migla pēc J. Janševska romāna „Mežvidus 

ļaudis” motīviem
Ieejas maksa: 1, – EUR

1. martā plkst. 15.00 
Meteņu dancis

 Kopā ar Ogres  K/C Danču klubu un Tomes T/n 
folkloras kopu Graudi

Ieeja brīva

REMBATES PASākUMU ZāLē
15.februārī plkst. 21.00 

Valentīndienas balle 
Spēle grupa „Rūdis” 

Ieejas maksa  3.56 EUR

REMBATES PAgASTA PāRVALDē 
15.februārī plkst.11.00 

Ķeguma novada čempionāts DAMBRETē
T. 29739674, Vaclavs griņevičs

ĶEgUMA TAUTAS NAMā

5.februārī plkst. 11.00
Māmiņu forumā viesosies Solvita Kūna ar lek-

ciju – Augu efektīga pielietošana mūsu veselībai 
un skaistumam

12. februārī plkst. 18.30
TEMATISKAIS VAKARS

Pirmā lekcija – grupu psiholoģija, supervīzijas
Otrā lekcija – augu efektīga pielietošana mūsu 

veselībai

22. februārī plkst. 16.00
Filma „Ghetto games – tas ir tikai sākums”

28. februārī plkst. 19.00
Nepārspējama komēdija 2 daļās 

„Mēs un mūsu sieva”
Režisore: Indra Vaļeniece

Biļetes cena iepriekšpārdošanā: 5, –  EUR

BIRZgALES TAUTAS NAMā
2.februārī plkst.13.00

Suntažu kultūras nama amatierteātris
„SAUJA” 

piedāvā noskatīties A.Miglas
(pēc J.Janševska romāna motīviem Mežvidus 

ļaudis ) izrādi 
 

„DIVREIZ ZAgTA LĪgAVIŅA” 
Izrādes režisors Didzis Cauka 

Izrādes moto: 
latvietis visos laikos var izdzīvot ar gudrību un 

viltību – tā teicis garlībs Merķelis 
Lai tā būtu! Par to arī šī izrāde 

Izrādē darbojas 18 aktieri,
pirmizrāde 2013.gada 30.martā 

Ieejas maksa 1, – EUR 

23. februārī plkst. 13.00
Baldones amatierteātris

„Sudraba nagla” 
Aivara Bankas luga

„Meitiņa” (mūsdienīga komēdija) 
Režisore Zigrīda Ezeriņa 

Scenogrāfs Andris grotāns 
Izrādes ilgums 70.min 

Ieejas maksa – draudzīgs ziedojums

2014. gada 24. janvaris
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