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apsaImnIekošanas
maksas IzmaIņām!

SIA „Ķeguma Stars” informē Ķeguma
iedzīvotājus, kuri norēķinās par sadzīves

atkritumu apsaimniekošanu ar SIA „Ķeguma 
Stars” starpniecību, ka ar 2014. gada 1. martu 

Ogres SIA „MARSS” paaugstina maksu par 1 m3 
cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

SIA „Ķeguma Stars” apsaimniekojamajās
dzīvojamajās mājās Ķegumā no iepriekšējo
2.72 LVL bez PVN 21% uz 7.09 EUR (septiņi 
euro un 9 centi)/(4.98 LVL) bez PVN 21%.
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Man nevajag daudz, 
Man pietiktu ar nieku:

Ar mazu, mazītiņu prieku.
Cik tas ir daudz!

Sveicam februāra jubilārus!
Lindu Stanku
Mārīti Lapu
Sergeju Ļebedevu
Uldi Onzuli

Antru Slotiņu
Birutu Žagatu 
Dainu Stepkāni
Ligitu Ābolu
Sarmīti Nagli

Beatu Blaževiču
Juri Jarošenkovu
Birutu Liepiņu
Romualdu Poplavski
Vladimiru Skobejevu
Viesturu Zelmeni

Ivanu Grimaļuku
Skaidrīti Jakuboviču
Bernardu Koreškovu
Valentīnu Putilovu
Zinaidu Robu
Ilgu Sirmo

Dagniju Berķi
Intu Bremzi
Zigrīdu Dātavu
Imantu Ērkšķi
Antonu Hunčaku
Veru Sivohu
Uldi Vīgantu

Česlavu Beperšči
Veltu Jakubovu
Sabinu Proščenko
Ivaru Reiteru
Osvaldu Sutiņu
Ilgu Veiss
Alfonu Volmani

Veltu Baltausi
Kristīni Milleri
Austru Petroviču
Ainu Zaru
Leo Priedi
Almu Saliņu
Jevgeniju Saliņu

Ellu Grāvīti
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Esi sveicināts mazulīt!
No tava smaida siltus cimdus adu,

Kaut būtu tā arvien,
Ka dzīpariņš, ko sevī neatradu,
No tavas sirds pie manas skrien.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie

Annai Duncītei – Ofmanei un
Guntim Ofmanim piedzimusi meita Elza
Lai bērniņš aug vesel un laimīgs!

Senioru deju kolektīvs
Ķegums svin „Raudzības”

Šā gada  18. janvārī savu gada jubileju nosvi-
nēja Senioru deju kolektīvs Ķegums. Kolektīvs 
jauns, bet jau spēris pirmos nopietnos soļus savā 
mūža. Kolektīvu dibinājām ar mērķi piedalīties 
Dziesmu un deju svētkos. Dziesmu svētki aizva-
dīti, bet dejas solis neaprimst. 

Savam gada jubilejas sadraudzības sadancim 
„Raudzības” sākām gatavoties jau rudenī. At-
kārtojām jau apgūtās dejas, mācījāmies jaunas, 
braucām ciemoties pie draugiem – citiem senio-
ru deju kolektīviem.  Tā nemanot pienāca diena, 
kad draugi un mājinieki tika laipni sagaidīti mūs-
mājās. Koncerta scenāriju sagatavoja un kon-
certu vadīja mūsu deju kolektīva dejotāja Līga 
Strauss. Koncerta sākumā Līga klātesošos drau-
gu kolektīvus, skatītājus un arī goda viesus iepa-
zīstināja ar raudzību viesiem. Vispirms uz ska-
tuves  tika aicināti kolektīva krustmāte Mirdza 
Dzerkale, kura rūpējas, lai kolektīvs piedzimtu, 
meklēja un aicināja dejotājus, krusttēvs Roberts 

Ozols, kurš devis nosaukumu kolektīvam, ko-
lektīva mamma  Nelda Sniedze, kuras ideja ir 
savs senioru deju kolektīvs  Ķegumā un tētis 
Juris Driksna – mūsu mākslinieciskais vadītājs 
un acu raugs. Šie cilvēki stāvēja pie mūsu ko-
lektīva šūpuļa tā dibināšanas brīdī un uzmana arī 
pašlaik mūsu pirmos nedrošos soļus. Vissirsnī-
gākais paldies viņiem! Kā pateicību mēs viņiem 
veltījām  deju „Skaista sēta”, Ilzes Jankunas ho-
reogrāfija. Pēc tam uz skatuves kāpa viesu deju 
kolektīvi ar saviem priekšnesumiem.  Raudzībās 
bija sabraukuši viesi no maliņu maliņām – mā-
jinieku „Kadiķis”, kaimiņu Suntažu „Suncele”, 
Salaspils „Rīgava”, Ķekavas „Sidrabaine”, Ru-
gāju „Ezerrieksts”, Cēsu „Dzirnas”, „Krustpi-
lietis” no Krustpils un  Garkalnes „Baltābele”. 
Vismīļakais paldies mazajiem Sienāžiem, kas 
koncertu atsvaidzināja ar savām skanīgajām bal-
stiņām. Koncerta gaitā atskatījāmies par paveik-
to, teicām paldies visiem mūsu atbalstītājiem  un 
smēlāmies spēku turpmākajam darbam. Netrūka 
arī pašu novada ļaudis, kuri nāca ar laba vēlē-
jumie turpmākai kolektīva izaugsmei. Vakara 
gaitā mūs sagaidīja dažādi pārsteigumi, jo rau-
dzību viesi vēl bija sarūpējuši īpašas dāvaniņas. 
Sajūsmu un aplausus izraisīja Kadiķa atraktīvais 
priekšnesums. Vakars izvērtās ļoti sirsnīgs un 
dzīvespriecīgs. Paldies visiem, kas mūs ir atbals-
tījuši un iedvesmojuši mūsu darbā, lai deju solis 
ritētu raits.

Pašlaik gatavojamies deju kolektīvu šīs sezo-
nas skatei, kura notiks martā.

Alda Bērziņa,
SDK Ķegums dejotāja

http://www.kegumastars.lv/?p=1156
http://www.kegumastars.lv/?p=1156
http://www.kegumastars.lv/?p=1156
http://www.kegumastars.lv/?p=1156
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Pašvaldības darbi februārī
Dome ir apstiprinājusi 2014.gada paš-

valdības budžetu. Diemžēl Finanšu mi-
nistrijas noteiktā 2014.gada pašvaldības 
ieņēmumu prognoze ir krietni zemāka par 
2013.gada faktiskās izpildes līmeni, tāpēc 
apstiprinātajā budžetā nācās ierobežot ies-
tāžu izdevumus, bet investīciju projekti ir 
paredzēti tikai saistībā ar fondu finansēju-
mu un kredītlīdzekļiem. Iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa (IIN) un nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) ieņēmumu kopīgā progno-
ze, kas veido pašvaldības budžeta pamatu, 
Ķeguma novadam 2014.gadā ir 514 eiro uz 
vienu iedzīvotāju, un tikai 24 novados no 
109 pēc valsts garantētās finanšu izlīdzinā-
šanas šis līmenis ir vēl zemāks.  Pie tam vis-
zemāko līmeni (Aknīstes novadā – 494 eiro 
uz vienu iedzīvotāju) tas pārsniedz tikai par 
20 eiro, bet no augstākā (Mārupes novadā – 
877 eiro uz vienu iedzīvotāju) atpaliek par 
363 eiro. Tā nu nākas secināt, ka Ķeguma 
novads šobrīd ir viena no nabadzīgākajām 
Latvijas pašvaldībām. Atceroties, ka pirms 
20 gadiem Ķeguma pašvaldība pēc ieņēmu-
mu līmeņa uz vienu iedzīvotāju bija pat tre-
šajā vietā starp bagātākajām, rodas pama-
tots jautājums par šādu pārmaiņu cēloņiem. 

Tātad, atjaunotās Latvijas Republikas 
pirmajos gados Ķeguma pašvaldības finan-
siāli privileģēto situāciju noteica relatīvi 
augsts nekustamā īpašuma nodokļa īpat-
svars, jo AS „Latvenergo” maksājums par 
visām Ķeguma HES būvēm gandrīz divkār-
tīgi pārsniedza pašvaldības ieņēmumus no 
IIN. Šobrīd darba algas visā valstī ir būtiski 

mainījušās, daudzkārtīgi ir pieaudzis IIN ie-
ņēmumu līmenis, bet NĪN Ķeguma novadā 
ir palicis gandrīz tajā pašā līmenī kā pirms 
20 gadiem – jo AS „Latvenergo” par Ķe-
guma HES galvenajām būvēm nodokļus jau 
labu laiku nav jāmaksā. Vai nodokļus nebūs 
jāmaksā arī uzņēmumam, kurš darbosies 
„brīvajā tirgū” – tas ir interesants jautā-
jums, uz kuru atbildi būs jāsniedz Saeimai. 
Otrkārt, pašvaldības ieņēmumu līmeni uz 
vienu iedzīvotāju būtiski samazināja vis-
pirms apvienošanās ar Rembates pagastu, 
pēc tam Saeimas lēmums par apvienošanu 
ar Birzgales pagastu, kā rezultātā 2009.gadā 
Ķeguma novads pārtrauca veikt iemaksas 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, lai 
gan nav kļuvis par dotāciju saņēmēju. Treš-
kārt, zināmu iespaidu pilnīgi noteikti ir at-
stājusi arī AS „Latvenergo” veiktā reorgani-
zācija, atlaižot savus darbiniekus un lielāko 
daļu darbu nododot ārpakalpojumu firmām, 
kā rezultātā ļoti būtiski ir samazinājies Ķe-
guma HES strādājošo novada iedzīvotāju 
skaits un attiecīgi arī nodokļu ieņēmumi 
pašvaldībai. Diemžēl augstāk minēto cēlo-
ņu izvērtējums liek arī izdarīt secinājumu, 
ka nav pašvaldības varā šo situāciju tuvāka-
jā laikā mainīt. 

Protams, uz budžeta situāciju atstāj no-
teiktu iespaidu arī apstākļi, kuru ietekmēša-
nu pašvaldība varētu veikt un kas noteikti 
būtu jāveic. Viens no šādiem faktoriem ir 
pašvaldību savstarpējie norēķini, kurus 
pašvaldības saskaņā ar normatīvajiem ak-
tiem veic gadījumos, kad vienā pašvaldībā 

deklarēti skolēni mācās citas pašvaldības 
skolās, vai personas saņem rehabilitācijas 
vai sociālās aprūpes pakalpojumus citas 
pašvaldības sociālajās iestādēs. Ja sociālo 
pakalpojumu jomā šī norēķinu bilance ir 
pozitīva, un veiktā Sociālās aprūpes centra 
rekonstrukcija to vēl uzlabos, tad savādāk 
kā par kritisku nevar saukt situāciju ar no-
rēķiniem par izglītības funkciju veikša-
nu. Savulaik, mēģinot saglabāt skolas kā 
funkcionālas vienības, Tomes pamatskola 
un Rembates internātskola sakarā ar mazo 
audzēkņu skaitu tika pievienotas Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolai kā filiāles. 
Rezultāts izrādījās tieši pretējs cerētajam – 
darbība nevis uzlabojās, bet krasi paslikti-
nājās, skolēnu skaits dramatiski saruka, un 
filiāļu likvidācija kļuva neizbēgama. Tagad 
audzēkņu zaudēšanas rezultātā kārta pienā-
kusi Ķeguma komercnovirziena vidussko-
lai – jautājums ir ne tikai par komercnovir-
ziena jēgu, bet arī par vidusskolas statusu. 
Budžetā tas izpaužas kā dramatisks sav-
starpējo norēķinu deficīta pieaugums – ja 
2010.gadā izglītības norēķinu deficīts bija 
34 tūkstoši latu, tad 2013.gadā deficīts bija 
jau vairāk kā 79 tūkstoši latu. Tātad viens 
no būtiskiem un steidzamiem pašvaldības 
uzdevumiem ir meklēt risinājumus Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas darba kardi-
nālai uzlabošanai, lai nepieļautu vidussko-
las statusa zaudēšanu.

Roberts Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

„Ķeguma Novada Ziņas” gadu gaitā
Ķeguma pagastvarai vajadzēja apkār-

trakstu, lai informētu iedzīvotājus par 
izpildkomitejas vai domes pieņemtajiem 
lēmumiem.

1991. gada 17. novembrī sākās mūsu 
avīzes ceļš. Ķeguma Tautas deputātu pa-
domes priekšsēdētājs Kristaps Ziemelis 
analizēja jaunos likumus. Redaktore Erita 
Krēmere rakstīja: „Pagātnē notika tā – ja 
no tribīnes kaut ko ļoti ieteica, tad tas bija 
pirmais signāls, ka jāsāk nopietni izvērtēt 
vārdu atbilstība īstenībai.” Trīs mēnešus 
bijām brīvā Latvijā. Kā saimniekosim 
jaunajā brīvvalstī? Kā veidosies Ķegums, 
kas būs ar Tomi – atdalīs vai paliks kopā? 
Arī es piedalījos kādā sesijā, kur ar Tomi 
rīkojās kā ar pogu, ko „piešuj vispirms pie 
viena mēteļa, tad atkal pie nākošā”.

Lai sagatavotu Tomes pagasta atjau-
nošanas sociāli ekonomisko pamatojumu, 
ievēlēja iniciatīvas grupu – J. Rudzīti,          

A. Ozerski, M. Kirsanovu.
Pirmās avīzes redaktore bija Erita Krē-

mere, avīzes tapšanā palīdzēja Guntars 
Jakāns, Jānis Kolužs, Andrejs Krēmers.

Tika izdoti Ķeguma Tautas deputātu 
padomes valdes avīzes „Informatīvais Iz-
devums” pirmie divi numuri. 

Sākot ar 1992. gada 27. maiju avīze 
tika izdota kā Ķeguma pašvaldības iz-
devums „Ķegums un Tome”, redaktore    
Valda Kurme.

Kopš 1997. gada avīzes veidošanā 
piedalījušās Iveta Krastiņa, Anita Biedre, 
Baiba Rulle, Inese Cīrule, Nelda Sniedze, 
Zane Zemniece.

21. gadsimta cilvēka labākā drauga 
vietu, nepārprotami, ieņēmis mobilais te-
lefons un dators. Bet es savu prieku izsa-

ku par avīžu, žurnālu un grāmatu vārdu       
vērtību. 

Janvārī saņēmām „Ķeguma Novada 
Ziņu” 460. numuru. Pagājuši 23 gadi, 
kopš par avīzes izdošanu rūpējas novada 
dome un redaktores.

Mūsu avīze – saka Tomē, Ķegumā, 
Rembatē un arī Birzgalē, saņemot ikmē-
neša jaunākās ziņas un notikumu kalen-
dāru. Daudziem iedzīvotājiem avīzes ir 
iesietas un saglabātas.

Personīgi novada avīzes redaktorēm 
saku paldies! Cik labi, ka dzīves raibās 
dienas avīzes rakstos var un varēs lasīt, 
salīdzināt un apspriest. Domāju, tie, kuri 
piedzims šajos gados, sagaidīs 2100. gadu 
kā vecvecāki un klusi ceru, ka lādē atra-
dīsies viņu jaunības gadu dzīve avīžu vai 
foto rakstos.

Ruta Andersone



2014. gada 18. janvāris
Nolēma iznomāt nekustamā īpašuma „Si-

lamiķeļi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., daļu 
(kopējā platība 2,7 ha) ar tirdzniecības un/vai 
pakalpojuma objekta apbūves tiesībām.

Pieņēma lēmumu ar 2014. gada 1. febru-
āri apstiprināt Ķeguma novada Birzgales pa-
gasta VPII „Birztaliņa” ēdināšanas (pusdie-
nu), kas tiek piegādātas sociāli aprūpējamām 
personām, maksu 1.14 EUR (0,80 Ls) dienā.

Noteica maksu par Ķeguma novada Soci-
ālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem tel-
pās Ķeguma ielā 6 – 3, Rembate, Rembates 
pag., Ķeguma nov.:
• veļas (līdz 6 kg) mazgāšana (ar maksas at-

vieglojumiem) –0,70 EUR (0,50 Ls);
• veļas (līdz 6 kg) mazgāšana (bez maksas 

atvieglojumiem) –1,40 EUR (1,00 Ls);
• dušas pakalpojums 30 min.:
• bērniem līdz 14 gadiem – bez maksas;
• personām no 15 gadu vecuma (ar maksas 

atvieglojumiem) –1,00 EUR (0,80 Ls);
• personām no 15 gadu vecuma (bez maksas 

atvieglojumiem) –1,40 (EUR 1,00 Ls).
Pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz 

sociālā dienesta izsniegtu norīkojumu. Mak-
sas atvieglojumus piemēro šādām iedzīvotā-
ju kategorijām: trūcīgās un maznodrošinātās 
personas, pensionāri bez apgādniekiem, bā-
reņi, cilvēki ar invaliditāti.

Nolēma precizēt  Ķeguma novada domes 
2013. gada 4. decembra saistošos noteiku-
mus Nr. 24/2013 „Par kārtību kādā iznomā 
zemi sakņu dārza vajadzībām”.

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldības 
amatu vietu un atalgojumu sarakstu 2014.  
gadam.

2014. gada 29. janvāris
Nolēma nekustamo īpašumu Ķeguma 

prospekts A, Ķegums, Ķeguma nov., kas 
sastāv no zemes vienības ar platību 135 m2, 
pievienot nekustamajam īpašumam Ķeguma 
prospekts 5, Ķegums, Ķeguma nov., nosakot 
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 
visā tā sastāvā, vienotu adresi – Ķeguma 
prospekts 5, Ķegums, Ķeguma nov. 

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.1/2014 „Par grozījumiem saistošajos no-
teikumos Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības 
nolikums.””

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2/2014 
„Par Ķeguma novada pašvaldības 2014. gada 
budžetu”. 

2014. gada 5. februāris
Apstiprināja saistošos noteikumus 

Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Ķeguma nova-
dā”. Saistošie noteikumi nosūtīti  atzinuma 
sniegšanai Vides  aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. 

Precizēja Ķeguma novada domes 2013.
gada 18. decembra saistošos noteikumus 
Nr.25/2013 „Nolikums par licencēto mak-
šķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES 
aizsprosta”. Saistošie noteikumi nosūtīti  at-
zinuma sniegšanai Vides  aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai. 

Noteica nekustamajam īpašumam Rezer-
ves zemes fonds, Tomes pag., Ķeguma nov., 
zemes vienībai ar platību 0,51 ha, zemes lie-
tošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropār-
vades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, 

gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apbūve.

Noteica nekustamajam īpašumam Re-
zerves zemes fonds, Birzgales pag., Ķeguma 
nov., platība 3,09 ha, zemes lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir mežsaimniecība.

Atbrīvoja Vinetu Kļavu no  Ķeguma no-
vada sociālā dienesta vadītājas amata pienā-
kumu pildīšanas un iecēla Ķeguma novada 
sociālās aprūpes centra „Senliepas” vadītājas 
amatā.

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. 

05.03.2014. Domes sēde, 
19.03.2014.  Domes sēde.

Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu 
reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Ja ko-
mitejas sēdē izskatāmais jautājums skar fizis-
kās 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

Informācija par Āfrikas cūku mēri
Sakarā ar to, ka Lietuvas Republikā meža cūkām ir apstiprināta Āfrikas 

cūku mēra (ĀCM) diagnoze,  Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina 
mājas cūku turētājus sekot līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties 
informēt veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai nobeidzas. 

Ar šo vīrusu slimo tikai cūku dzimtas 
dzīvnieki. Vīruss ir ļoti izturīgs: ārējā vidē 
saglabājas vismaz 11 dienas fēcēs (mēslos) 
apkārtējas vides temperatūrā un vismaz 1 
mēnesi kontaminētā (aptraipītā) cūku aiz-
galdā, kā arī 1,5 gadu saglabājas asinīs pie 
+4°C temperatūras, bet liofilizētās asinīs 
pat 8 gadus. ĀCM vīruss samērā ilgi sagla-
bājas cūku izcelsmes pārtikas produktos: 
150 dienas cūku liemeņos +4°C tempera-
tūrā, 140 dienas sālītā cūkgaļā, daudzus 
gadus saldētos cūku liemeņos. ĀCM vīruss 

iet bojā tiešos saules staros 2-4 stundu laikā, 
karsējot 70°C temperatūrā 30 minūtēs.

Slimības ierosinātāju novietnē var ie-
vest ar iepirktu barību, bet no novietnes uz 
novietni var pārnest ar piesārņotu barību, 
ūdeni, inventāru, apģērbu un transporta lī-
dzekļiem, termiski neapstrādātām, cūkgaļu 
saturošām virtuves ēdienu atliekām. Āfri-
kas cūku mēris  nav bīstams cilvēkiem.

Lai pasargātu mājas cūkas no slimī-
bām, ko pārnēsā mežacūkas, tai skaitā 
klasiskā cūku mēra un Āfrikas cūku mēra,              

PVD atgādina: 
• Cūkas jātur iekštelpās, nedrīkst pieļaut to 

kontaktu ar mežacūkām. 
• Cūkām nedrīkst izbarot nomedīto meža-

cūku gaļas atliekas un virtuves atkritumus. 
• Cūku novietnē nevajag ielaist nepiedero-

šas personas vai arī jāparūpējas par vien-
reiz lietojamo apģērbu. 

• Apģērbu, kas valkāts medībās, nedrīkst 
vilkt, dodoties apkopt cūkas. 

• Pie ieejas novietnēs jāizvieto dezinfekcijas 
paklāji. 

• Regulāri jāveic deratizācija. 
Ja apstiprināsies, ka cūkas saslimušas 

ar ĀCM, saimniecībā tiks veikti slimības 
ierobežošanas pasākumi. Valsts cūku īpaš-
niekam kompensēs nobeigušos vai slimības 
dēļ nokauto dzīvnieku, iznīcinātās barības 
un dezinfekcijas dēļ radušos zaudējumus.

IzmaIņaS LauKSaImnIecībaS Datu centra Darbā
No 01.02.2014. LDC koNSuLtāCiju SNiegšaNa ogRē PāRCeLta uz LēDmaNeS PagaStmāju.

Darba laiks:  ●  Lēdmanē pirmdienās 8:30 – 18:00, otrdienās (katra mēneša 1. un 3.), piektdienās 8:30 – 12:00
  ●  Siguldā otrdienās (katra mēneša 2. un 4.) 10:00 – 15:00
  ●  aizkrauklē trešdienās un ceturtdienās 8:30 – 15:00

Mēneša pirmajā pirmdienā slēgts. Tālruņi uzziņām 26510569 un 67027240. LDC mājas lapa: www.ldc.gov.lv
Sagatavoja lauku attīstības konsultants, Tadeušs Vaļevko
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tomeniešiem rūp sava pagasta attīstība
28. janvārī Tomes pagasta pārvaldes va-

dītāja aicināja uz tikšanos tautas namā Tomes 
nevalstisko organizāciju – biedrību pārstāv-
jus, Tomes puses uzņēmējus, iedzīvotājus, 
dažus Ķeguma novada domes pārstāvjus un 
deputātus.

Pasākuma mērķis – sanākt kopā pagas-
ta aktīvākajiem sabiedrības locekļiem, kuri 
jau iepriekš darbojušies un turpina darboties 
Tomes iedzīvotāju labā, dot viņiem iespēju 
informēt sabiedrību par saviem darbiem, un 
nākotnes plāniem, dalīties idejās, uzklausīt 
iedzīvotājus un uzņēmējus. Pati galvenā tik-
šanās ideja – visiem kopā uzlabot pagasta 
dzīvi, apvienojot idejas, pieejamos resursus 
un spēkus, kā arī uzzināt, kādas iespējas at-
balstīt šīs idejas ir vietējiem uzņēmējiem un 
Ķeguma novada pašvaldībai. Pasākums bija 
salīdzinoši labi apmeklēts un ļoti lietderīgs, jo 
tomenieši izteica daudz labu ideju un vienojās 
daudziem kopīgiem darbiem, lai uzlabotu un 
sakārtotu sava pagasta teritoriju. 

Sabiedrības priekšlikumus, idejas un arī 
pa kādam pārmetumam uzklausīja gan no-
vada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols, 
gan arī vēl četri pašvaldības deputāti – Dai-
na Vanaga, Viesturs Teicāns, Valdis Kalniņš 
un Ilmārs Zemnieks. Raitu sanāksmes nori-
si, koordinējot jautājumu uzdošanas secību, 
nodrošināja pagasta pārvaldes vadītāja Ilo-
na Ofmane un tautas nama vadītāja Sarmīte 
Pugača. Problēmu izrādījās tik daudz, ka to 
izrunāšanai bija vajadzīgas savas krietnas di-
vas stundas. Daudz jautājumu bija Ķeguma 
novada domei un deputātiem Par Tomes pa-
gasta vienīgajām trim iestādēm, to funkcijām, 
iespējamiem remontiem un aprīkojumu.

Viens no jautājumiem, kas uztrauc tome-
niešus, ir bijusī skolas ēka, kas stāv pustukša. 
Tās pirmajā stāvā darbojas tikai bibliotēka, ot-
rajā stāvā pagasta pārvaldnieces kabinets. Lai 
skolas telpās nākotnē varētu normāli funkcio-
nēt tā pati bibliotēka vai varbūt muzejs, ne-
pieciešams nopietns iekštelpu remonts - telpu 
siltināšana un apkures sistēmu sakārtošana. 
Esošās krāsnis vairs nespēj veikt savas funk-
cijas un ir ugunsnedrošas. Iedzīvotāji ieteica 
deputātiem pielāgot šīs telpas nometņu vai ra-
došo darbnīcu organizēšanai, bet skolas saim-
niecības ēku varētu izmantot, lai vietējiem 
puikām būtu, kur apgūt kādu noderīgu prasmi 
mājturības jomā. Pagājušā gada nogalē Tome 
tikusi pie jaunas un skaistas ēkas - Dienas 
centra. Iedzīvotājiem bija daudz jautājumu 
par šīs iestādes saturu, vajadzīgajiem darbi-
niekiem, kuri tur strādās, un kad tiks iegādāts 
aprīkojums telpām. Uz šiem jautājumiem 
pašvaldībai atbildes vēl nebija. Arī Tomes 
tautas nama remonts līdz galam vēl nav pa-
beigts - nepieciešams ēkas ārējas fasādes un 
saimniecības telpu (katlumājas) remonts. Pie 
Tomes skolas atrodas sporta laukums, kas no-
teikti varētu tikt labi izmantots un labāk uztu-
rēts. Šefību par šo laukumu uzņēmās jauniešu 
biedrība „Tomes attīstībai”, ko vada Pēteris 
Jēkabsons. Sportot tomeniešiem patīk, ne vel-

ti tieši no viņiem nāca priekšlikums organizēt 
novada sporta spēles, kurās sacenstos Tomes, 
Birzgales un Rembates pagasta, kā arī Ķegu-
ma pilsētas komandas.

Runājot par pagasta sakopšanu, tika pie-
minēta pludmale Daugavas krastā, kur dau-
dzus gadus atpakaļ bija radusies iecere uzcelt 
estrādi brīvdabas pasākumiem, bet līdzekļu 
trūkuma dēļ jau uzceltās nojume, tualetes un 
soliņi savu laiku nokalpojuši. Ņemot vērā, ka 
vieta ir gan skaista, gan piemērota dažādām 
brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm, par to 
noteikti būtu jāpadomā. Iedzīvotāji sašutuši 
par biedrības „Mēs zivīm” ierīkotās makšķe-
rēšanas vietas nesakoptību. Biedrība reģistrē-
ta Ikšķilē, bet savu projektu īstenojusi Tomē, 
Daugavas krastā lejpus Ķeguma HES, izvei-
dojot licenzētu atpūtas vietu makšķerniekiem. 
Projekta ietvaros uzstādīti galdi, soli, uguns-
kura vieta un tualete, bet vieta kopumā visu 
sezonu lielākoties ir nesakopta, ieaugusi zālē 
un piemēslota.

Tomes priekšrocības jauniešu nometņu 
rīkošanā ir saskatījusi vietējā Biedrība „Dore-
V”, kas šajā vasarā organizēs divas bērnu va-
saras nometnes (makšķerēšanas) „Zaļā vasara 
2014”. Vienu nometni līdzfinansē Lielvārdes 
novada pašvaldība. Diemžēl biedrībai nav iz-
devusies sadarbība ar Ķeguma novada domi, 
tāpēc atbalstu tā meklēja Lielvārdē. Vasaras 
nometnēs durvis būs atvērtas arī Ķeguma no-
vada bērniem.

Runājot par pagasta infrastruktūras trūku-
miem, pirmkārt, tika minēta ļoti sliktā marš-
ruta autobusu satiksme un nolaistās pieturas, 
pat soliņu, kur apsēsties, vairs nav. Pagasta 
pārvaldes vadītāja I.Ofmane klātesošos infor-
mēja, ka problēma jau tiek risināta, iestājoties 
siltākam laikam, autobusu pieturas solīts sa-
kārtot. Tomes iedzīvotājiem ļoti bieži nākas 
no un uz Ķegumu doties kājām, kas ir ļoti 
bīstami, jo ceļš šaurs, ir ļoti liela smagā trans-
porta kustība, bet gājējiem nav vietas. Ceļš 
ir arī ļoti bedrains, kas apdraud un apgrūtina 
arī braukšanu, radot iedzīvotājiem materiālos 
zaudējumus saistībā ar automašīnu remon-
tiem. Pašvaldībai nebija zināms, kad plānots 
šī ceļa remonts.

No iedzīvotāju puses izskanēja priekšli-
kums, savest kārtībā Tomes ūdensvadu, kas 
savu mūžu jau nokalpojis un bieži plīst, radot 
materiālus zaudējumus gan iedzīvotājiem gan 
pakalpojuma sniedzējiem. Tomenieši, sekojot 
Lielvārdes un citu novadu pozitīvajam piemē-
ram, gribētu uzstādīt skaistas un tikai savam 
pagastam raksturīgas vietu, objektu un māju 
norādes, lai iebraucējiem un tūristiem vieglāk 
orientēties un atrast vajadzīgo adresi. No-
rādes būtu arī viens no priekšnoteikumiem, 
lai savā pagastā veicinātu tūrisma attīstību. 
Biedrības „ĀBELE” pārstāves uzsvēra, ka 
pagastam ir nepieciešams savs suvenīrs, kas 
to vislabāk raksturotu un būtu pagasta atpa-
zīstamības simbols. Tā kā pagasta ģerbonī ir 
attēlots lasis, kas simbolizē Tomes zivju au-
dzētavu, kā arī – daudzi Tomi atpazīst tikai 
pēc zivju audzētavas nosaukuma, tad simbols 
varētu būt tieši šis laša mazulis. Par tūrisma 
veicināšanas iespējām savā pagastā uzstājās 
arī biedrības „Tomes attīstībai” pārstāvis Pē-
teris Jēkabsons, kurš aicināja apzināt Tomes 
vēsturiskās vietas un pieminekļus. Tomes no-
vadpētniece un rakstniece Ruta Andersone, 
apspriežot idejas par sava pagasta attīstību, 
aicināja saglabāt un izcelt visu, kam ir vēstu-
riska vērtība. 

Vēl noteikti jāpiemin tomeniešu ietei-
kumi par lielo šūpoļu atjaunošanu pie tautas 
nama, par iespējamo pieminekļa pārvietošanu 
no sporta laukuma uz piemērotāku vietu, par 
publisko teritoriju sakopšanu, kā arī par vietē-
jo uzņēmēju iespējām sponsorēt aktivitātes un 
pasākumus. Priekšlikumu un ideju netrūka, 
pagasta pārstāve tās visas pierakstīja, lai labās 
lietas neaizmirstos un īsākā vai ilgākā laikā 
tās spētu atrisināt. Divas stundas aizlidoja kā 
vēja spārniem, atstājot pasākuma dalībniekos 
lielākoties pozitīvas emocijas un pārliecību 
par Tomes sabiedrības vēlmi arvien aktīvāk 
piedalīties sava pagasta sakopšanā un attīs-
tībā. No domes priekšsēdētāja un deputātiem 
cilvēki gaida lielāku sapratni un vēlmi risināt 
problēmas Tomes pusē, kā arī to, lai turpmāk 
arī viņi paši būtu iniciatoriem šādām satikša-
nās reizēm.

Ritvars Raits
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Hei, Ķeguma
novada
jaunieti!
Jā, es uzrunāju tieši Tevi! 

Jo Tu esi – aktīvs, atraktīvs,

radošs un aizrautīgs. 
Jo Tu labprāt iesaistītos un līdzdarbotos 

dažādās aktivitātēs savā novadā.
Vēlies veidot ikdienu krāsaināku un inte-

resantāku sev un citiem? 
Tev ir ļoti daudz interesantu un radošu 
ideju, kuras realizēt vai vienkārši vēlies 

būt daļa no radošas komandas? 
Nestāvi malā! Esi atsaucīgs!  

Nāc un dalies ar savām idejām!
Kopā mēs tās realizēsim!

Aicinu Tevi, ja esi vecumā
no 13 – 30 gadiem, nāc uz
Jauniešu forumu – 6. martā 

plkst.18:30,
Ķeguma tautas namā!

Kopīgi uzsāksim aizraujošu
ceļojumu, radīsim apstākļus,

kuros paši jūtamies ērti!
Malkosim tēju vai kafiju un

dalīsimies idejās!

Ķeguma novada jaunatnes lietu
speciālisti Antru Bindi var

satikt Ķeguma tautas namā. 
Jaunieši, kuriem ir kādi jautājumi

vai idejas, droši var nākt un dalīties sa-
vās domās! Savas idejas,

pārdomas un redzējumu par
jauniešu dzīvi novadā

sūti uz e-pastu:
antra.binde@kegums.lv

Nāc un piedalies! 

mainīgais Lieldienu datums
Birzgales muzejā „Rūķi” ir tā veidotājas 

N. Ivanovas dāvinātais G.F.Stendera darbs 
„Augstas gudrības grāmata no pasaules un 
dabas”, kas, izmantojot trešā – 1796. gada 
izdevuma tekstu ar komentāriem, klajā nāca 
1988.gadā. Tā ievadā akadēmiķis, profesors 
Jānis Stradiņš atzīmē: „Šodien pat grūti ap-
tvert, cik dziļu garīgu lūzumu nozīmēja šīs 
grāmatas iznākšana latviešu tautai, kas to-
reiz (1774.) bija sadalīta pa trim novadiem 
– divām Krievijas impērijas guberņām un 
Kurzemes hercogvalsti...Tā būtībā bija en-
ciklopēdija zemniekiem – dzimtcilvēkiem. 
Rīgas grāmatizdevējs J.F.Hartknohs 1775. 
gada 7. septembra vēstulē slavenajam švei-
ciešu filozofam un  teologam J.K.Lavāteram 
vērtē: Ar Stendera centību ir arī zemniekiem 
par labu iespiesta latviska kosmogrāfija, kas 
ietver pa daļai nepieciešamāko no fizikas, no 
ģeogrāfijas , mājturības.”

Paldies manai viedajai vecmāmiņai, kura 
diezin vai lasījusi Vecā Stendera darbus, bet 
bija ielāgojusi, kāpēc Lieldienu datumi mai-
nās un prata to man vienkārši  pastāstīt. Bet  
šoreiz, pāršķirstot G.F.Stendera darbu, jubi-
lāra vārdiem atbildēšu uz jautājumu, kuru 
uzdod teju katru pavasari.

Grāmatas XIX nodaļā „No kalendāra” la-
sām: „Kalendārs jeb  Laiku grāmata ( māca 

mūs to gadskārtīgu laika) iedalīšanu, pēc 
kā mēs saules un mēness ceļus un starpas 
(viņas lēkšanu un norietēšanu) svētdienas, 
svētkus un nedēļas jeb darbadienas, dienas 
un nakts garumu (un daudzas citas vajadzī-
gas lietas) zināt varam.” 

...Bet kāpēc Lieldiena brīžam agrāki, brī-
žam vēlāki nāk?... Lai jums, cienījamie lasītā-
ji, nebūtu ‘jālauza galva’, lasot 18. gadsimta 
tekstu, izsakos  pati: Lieldienas atzīmējamas 
1.svētdienā pie pilna Mēness pēc pavasara 
iestāšanās. Šogad, martā pilnmēness ir 16. 
datumā, tātad astrononomiskajam pavasa-
rim iestājoties, mēness jau nedaudz dilst. 
Nākošais pilnmēness ir 15. aprīlī, tāpēc Liel-
dienas 2014. gadā ir pavēlu – tikai 20. aprīlī. 
Ja rūpīgāk pastudētu reliģiskos rakstus, tad 
mēs ievērotu, ka Palmu ( Pūpolsvētdienu) 
atzīmējam augošā mēnesī, šogad – 13. ap-
rīlī. Kā saprotat, Vecais Stenders skaidroja 
kristīgajā pasaulē svinamo dienu. 

Ļoti interesanti un vienkārši Lindes – 
Birzgales draudzes mācītājs G.F.Stenders ap-
rakstījis arī 12 zodiaka zīmju nosaukumus un 
to atbilstību gada gaitai. Par to citreiz...

 D.Melnūdre,
muzeja „rūķi”vadītāja

„Popiela” Birzgales tautas namā
„Cik maz mums vajag prieku, 

Ja spējam priecāties par nieku.
Nav jābūt lielam ģēnijam, 

Ļaut otram justies laimīgam.” 

Tā var teikt par mūsu pašdarbniekiem 
Birzgalē, jo viņi ar saviem priekšnesumiem 
katrā koncertā spēj sniegt prieku katram 
kultūras cienītājam. Un tā 25. janvāra va-
kars bija veltīts viņiem – pašdarbniekiem. 
Jau gatavojoties pašdarbnieku vakaram, 
katram kolektīvam bija uzdevums – saga-
tavot priekšnesumu „popielu”. Prieks bija 
redzēt ar kādu aizrautību visi gatavojās šim 
vakaram. Domāja, meklēja labāko skaņdar-
bu, kas būtu piemērots kolektīvam,  šuva 
tērpus. Un tā nu visi bija gatavi lielajam 
uznācienam. Pirmie uz skatuves nāca ama-
tierteātris ar priekšnesumu „Diskotēka”. 
Daudzi no zālē sēdošajiem varēja atcerēties 
laikus, kad modē bija diskotēkas, kā arī zālē 
ienesa mazliet hipiju garu. Deju kolektīvs 
„Dejotprieks”, kurā vairāk ir jauniešu, uz-
stājās ar priekšnesumu „Zē – lapsa”, koris 
„Pērles” uzstājās ar priekšnesumu „Pūt 
vai nepūt, pīlītes rullē”. Savukārt ansamb-
lis „Tikai Tā” mums atgādināja par visiem 
latiņiem, kas bija Latvijā, ar priekšnesumu 
„Paldies latiņam”, bet dejotājas no kolek-
tīva „Visma” aicināja visiem būt topā ar 
priekšnesumu „Seko mums un būsi topā”. 
Līnijdeju kolektīva meitenes lika visiem 
aktīvi izkustēties dejā „Paņem bumbu”. 

Visi priekšnesumi bija rūpīgi sagatavoti un 
interesanti. Par jaukām rotaļām un dančiem 

koncerta laikā un pēc koncerta rūpējās In-
guna Žogota un Kokneses „Skutelnieki”. 
Pateicoties viņiem, šajā vakarā izdancojās 
visi, malā sēdošs nepalika neviens. 

Paldies, jums visiem, kas ieguldīja savu 
darbu un enerģiju šā pasākuma tapšanā. 
Ceru, ka tradīciju saglabāsim un nākamgad 
tiksimies atkal interesantā pasākumā.

Rita Reinsone, 
tautas nama vadītāja

Šogad Lielā talka notiks sestdien,
26. aprīlī, no plkst. 9:00 – 15:00

vienlaicīgi visā Latvijā!
Aicinam ne tikai vākt atkritumus,

bet darīt arī citus labus darbus – stādīt 
kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, 
labiekārtot māju pagalmus, izgatavot

putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, 
tiltiņus... Dzīvosim skaisti!

Lai prieks Tev pašam un pārējiem!
Vairāk informācijas www.talkas.lv,

kā arī www.kegums.lv.

Tīra Latvija sākas Tavā galvā!



Ķeguma novada 
pensionāru biedrības
biedru pilnsapulce

Šā gada 14. februārī Ķeguma tautas namā notika novada pen-
sionāru biedrības biedru pilnsapulce, kura pulcēja kuplu biedru 
skaitu. Bija ieradušies 84 no 117 biedriem. 

Sapulcē piedalījās arī Ķeguma novada Domes pārstāvji: izpild-
direktore Nelda Sniedze, sociālā dienesta vadītāja Vineta Kļava un 
kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa.

 Valdes priekšsēdētājs U. Ābelis savā ziņojumā atskaitījās par 
pagājušā gadā paveikto. Viss ieplānotais izpildīts pilnā apjomā. Zi-
ņojumu nolasīja revidente Vija Vollenberga. Ar padarīto uzstājās 
arī valdes locekļi. Dagnija Berķe pastāstīja par pagājušajā gadā 
notikušajām ekskursijām un iepazīstināja ar šā gada ieplānotajiem 
braucieniem. Zāle ar atzinību uzņēma izvēlētos maršrutus. Gaidī-
sim paziņojumu avīzē – pirmais brauciens jau aprīlī uz Kalsnavu.

 Vija Cepurīte – mūsu biedrības kasiere un nūjotāju grupas va-
dītāja – pastāstīja par pagājušā gada nūjotāju maršrutiem un aici-
nāja piedalīties šā gada pasākumos. Ziemas laikā nūjotāji sporto 
pa Ķegumu: gaidām 5. un 19. martā plkst. 1300 pie Ķeguma biblio-
tēkas. Bet aprīlī būs jau pirmais brauciens – Rata kalns Tomē. Vijai 
Cepurītei ir jauna palīdze – Vija Bērziņa.  

 Sapulces gaitā uzstājās arī biedri no zāles. Tika izteikti, priekš-
likumi, aizrādījumi un biedrības darba novērtējums. Uz uzstādīta-

jiem jautājumiem atbildēja Nelda Sniedze. 
 Biedrības darbs tika novērtēts ar „ labi ”. Jauno biedru naudas 

maksu noteica 5.00 EUR apmērā.
 Sapulces beigās tika godināti biedrības aktīvākie sportisti          

– seniori, kuri Latvijas sporta veterānu savienības 50. sporta spēlēs 
ieguva godpilno II vietu. Novēlējums visiem mūsu sporta entuzi-
astiem tā turpināt arī uz priekšu. 

 Sapulces biedri devās mājup priecīgā noskaņojumā, gaidot 
pirmos kopīgos pasākumus.

I.Andrejeva, 
ĶnPb sekretāre
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MŪŽS KĀ PASAKA
Daudzu jo daudzu bērnu grāmatu 

autorei un māksliniecei Marga-
ritai Stārastei 2014. gada 2. feb-

ruārī apritēja 100. gadu.
Ja mūsdienu Latvijas iedzīvotājam liktu 

ātri nosaukt vienu ievērojamu bērnu grā-
matu mākslinieci, domājam, atbilde deviņ-
desmit procentos būtu vienāda: Margarita 
Stāraste.

Margarita Stāraste – Bordevīka ( mā-
tes uzvārds Barvika dzimusi 2014. gada 
2. februārī Vladimirā, Krievijā) ir Latvijas 
rakstniece un ilustratore. Viņas darbs pār-
svarā ir saistīts ar bērnu daiļliteratūru. Mar-
garitas Stārastes zīmēšanas talants atklājas 
jau bērnībā, kad tēvs allaž mudināja meitu 
darboties ar zīmuļiem un krāsām, veda uz 
mākslas izstādēm. Savulaik viņas mīlestība 
uz literatūru dzima, klausoties vecmāmiņas 
pasakas, teikas un tautas dziesmas un mā-
coties Natālijas Draudziņas ģimnāzijā. Par 
profesijas izvēli Margaritai nekādu šaubu 
nebija – viņa iestājās Latvijas Mākslas aka-
dēmijā un studēja glezniecību pie Konrāda 
Ubāna, Jāņa Kugas, Vilhelma Purvīša, bet 
vēlāk absolvēja grafikas nodaļu.

Māksliniece atceras, ka bērnībā jūsmo-
jusi par Jāņa Jaunsudrabiņa un Alberta Kro-
nenberga grāmatu ilustrācijām un vēlējusies 
pati reiz radīt ko līdzīgu. Tomēr ar ilustrāci-
jām vien bija par maz un māksliniece kļu-
va arī par rakstnieci. Kopumā māksliniece 
ir ilustrējusi ap 100 grāmatu, ilustrācijas 
tapušas arī vairāk kā 40 citu autoru dar-
biem. Viņas populārākās grāmatas ir „Pasa-

ku ābece”, „Zīļuks’’, „Lācīša Rūcīša raibā 
diena’’u.c. Mākslinieces radošais rokraksts 
nav sajaucams ne ar vienu citu – tā ir fan-
tastiska un sulīgu krāsu piesātināta pasaule, 
kurā atdzīvojas daba, koki un priekšmeti, 
darbojas visdažādākie bērni, amizantu dzīv-
nieku, rūķu un rotaļlietu tēli – ozolzīļu zēns 
Zīļuks, Tince, Burtu meitiņa, Sniegavīri, 
Pintiķu ciema iemītnieki, Piparkūku vīriņš 
un daudzi citi, kas vairāku paaudžu bērniem 
ir tuvi un saprotami draugi.

Pirmā Margaritas Stārastes grāmata tika 

izdota 1942. gadā. Viņa ir līdzautore 1994. 
gadā iznākušajam lībiešu tautasdziesmu 
krājumam „Urū Rurū”, kas tika izdots lat-
viešu un lībiešu valodā. Nācis klajā jaunais 
„Pasaku kalendārs 2014” ar Margaritas Stā-
rastes pasakām un ilustrācijām, kā arī ievie-
tots Valda Artava humoristiskais dzejolis 
par runci Muri un Žaņa Grīvas „Pasaka par 
Diegabiksi” fragments. Mākslinieces no-
vēlējums: lai krāšņais kalendārs 2014.gadā 
iepriecina ikvienu bērnu un ģimeni. Ver ka-
lendāru droši vaļā un lasi! Lai laimīgs Tev 



Ziemas pasaka

Sagādājot prieku mazajiem  un viņu ve-
cākiem, 17. janvārī Rembates svinību zālē 
atkārtoti tika izradīta muzikāla izrāde „Zie-
mas pasaka”.  Savu dziedāt un dejot prasmi 
demonstrēja  Ķeguma komercnovirziena 
pirmo klašu un otro klašu bērnu deju ko-

lektīvs „Apodziņš” (vadītāja Evita Tabure), 
Jumpravas kultūras nama pirmskolas deju 
kolektīvs „Zvaniņš” (vadītāja Alīna Keiza-
re), Rembates vokālais ansamblis (vadītājs 
Kristaps Taburs), kā arī lugas tēlos iejutās 
Rembates bērnu radošās grupas dalībnieki. 

Skatītājiem izrāde patika, par ko liecināja 
aplausi un  pateicības vārdi kolektīvu vadī-
tājiem.

Sanita Jefremova

SkaiSta iePazĪšaNāS
28. janvārī 9. komercklases skolēni devās ļoti aizraujošā un jau-

nu iespaidu piepildītā ekskursijā uz skaisto Dailes teātri un Latvi-
jas 1991. gada barikāžu muzeju. Ekskursija Dailes teātrī, kurā mūs 
iepazīstināja ar kultūras menedžmenta profesiju pārstāvju ikdienu, 
izvērtās par īstu piedzīvojumu. Visa komercklase varēja šķietami 
izdzīvot aktieru un teātra darbinieku ikdienu. Mēs bijām visās tri-
jās teātra zālēs, aktieru grimētavā un citās interesantās teātra telpās. 
Krāšņās un piesātinātās atmiņas par Dailes teātri vēl ilgi paliks mūsu 
sirdīs, un ne vienam vien skolēnam radās arī liela interese par šīm 
radošajām profesijām. 

Pozitīvu emociju pārpildīti mēs turpinājām savu ceļu uz Latvi-
jas 1991. gada barikādēm veltīto muzeju Vecrīgā. Tur mēs varējām 
sīki izpētīt 1991. gada notikumu sekas un cēloņus, kā arī pārbaudīt 
sevi. Muzeja pievilcīgais un pārdomātais interjers, kā arī gida inte-
resantais stāstījums mūs it kā iesēdināja laika mašīnā, kura traucās 
uz 1991. gadu. Lielākā daļa skolēnu pēc šī muzeja apmeklējuma 
atzina, ka ir tiešām sajūsmināti un ieteiktu šo vietu apmeklēt katram. 
Kopumā ekskursija bija skaista un neaizmirstama.

Liels paldies skolotājai Aigai Gūtmanei, ar kuru devāmies šajā 

braucienā, skolas sociālajai pedagoģei Ingai Vairogai, kura mums 
ekskursijā radīja lielisku kompāniju, 9. klases skolniecei Lainei 
Grūbei par izdevušos ideju ekskursijai un, protams, visiem, kas mūs 
tik jauki uzņēma Dailes teātrī un Barikāžu muzejā!

Gerda Kočkere, 
9. klases skolniece

Tie esam mēs uz Dailes teātra kāpnēm kopā ar teātra Komunikācijas daļas
vadītāju Indru Rubeni
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katrs gada mēnesis, interesanta nedēļa un 
brīnumiem bagāta diena.

Margarita Stāraste atceras, ka agrā bēr-
nībā pirmā grāmatiņa, kuru viņa patstāvīgi 
izlasīja, bija „Mazie holandieši”. „Tā ie-
tekmēja mani tik stipri, ka no tā laika mani 
neatstāja vēlēšanās reiz nokļūt šajā tik dī-
vainajā zemē. Viņas sapnis piepildījās, un 
dzīves ceļi Margaritu Stārasti aizveda uz 
Holandi. Mākslinieces vaļasprieks, vākt un 
kārtot savu zīmējumu kolekciju, kas sastāv 
no dažādiem laikrakstu izgriezumiem. Patīk 
daudz ceļot, gan tepat pa Eiropu, gan arī uz 
Venecuelu, uz Kanāriju, Madeiras un Azoru 
salām. Vasarās regulāri brauc uz Rīgu, lai 

tiktos ar radiem un draugiem, iepazītu jau-
nāko, kas pa šo laiku nācis klajā latviešu 
bērnu literatūrā. Māksliniece saka: Ar sa-
viem darbiem gribu mācīt bērnus – neauļot 
visam pavirši pāri, bet reizēm apstāties un 
ielūkoties savā apkārtnē ar vērīgu aci. Tad 
punktainā mārīte, kas lodā pa skābenes rūs-
gano cekulu, pieticīgā gundega ceļmalā un 
pat vecais celms, kas izdzinis jaunu atvasi, 
daudz ko var pastāstīt.”

Godinot rakstnieces un ilustratores 
Margaritas Stārastes darba mūžu, Birzgales 
bibliotēkā no 2. februāra skatāma grāmatu 
izstāde, kas stāsta par mākslinieces daiļradi.

Bibliotēka kopā ar Birzgales pamatsko-

las 9. klases skolēniem un audzinātāju Elgu 
Avenu veltīja Margaritas Stārastes brīnišķī-
gajiem darbiem literatūras stundu. Skolēni 
dalījās savos iespaidos par izlasītajām Mar-
garitas Stārastes grāmatām, novērtējot gan 
viņas rakstnieces, gan ilustratores talantu. 
Pasākuma noslēgumā katrs skolēns uzzīmē-
ja un uzrakstīja savu vēlējumu māksliniecei 
100. gadu jubilejā!. Bet visi kopā vēlam 
jubilārei veselību, dzīvesprieku, lai ikviens 
Jūsu grāmatu lasītāja smaids dod Jums spē-
ku. Lai top jauni zīmējumi!

A. Smilškalna,
 bibliotēkas vadītāja



100 pirmās
dienas skolā
11. februāris Ķeguma komercnovirzie-

na vidusskolā bija ļoti spraiga diena. Sko-
lēni izstrādāja savus projektu darbus, 9. kla-
ses izmēģināja, kā viņiem veicas eksāmenu 
uzdevumu pildīšanā, vidusskolēni iejutās 
zinātnieku lomā un izstrādāja zinātniski 
pētnieciskos darbus. Bet mazajiem pirm-
klasniekiem, gluži kā politiķiem un jaunai 
valdībai, pēc 100 nostrādātām dienām bija 
jārāda saviem skolasbiedriem, kā viņi tikuši 
galā ar Ābeces zinībām. 

Skolas zālē uz Ābeces svētkiem pulcē-
jās sākumskolas skolēni, skolotāji un vecā-
ki, lai sveiktu 1. klases skolēnus, kas nu jau 
apguvuši visus burtus, iemācījušies lasīt un 
rakstīt un gaida atļauju kļūt par pilntiesī-
giem grāmatu lasītājiem un rakstītājiem, ko 
apliecināja arī svētku noslēgumā saņemtie 
sertifikāti. 

Tomēr tik vienkārši tas nebija! Skolas-
biedri gribēja uzzināt, vai pirmklasnieki 
tiešām apguvuši visus burtus un prot tos 
rakstīt. Vispirms skolēni nokļuva pasakā, 
kurā mājoja apburti burti. Tos atburt varēja 
ar klašu priekšnesumiem. Izrādījās, ka bur-
tu C var izspēlēt pat rotaļā. Burtziņiem ļoti 
patika, kā medīgā Cauna Cecīlija un čaklā 

Cāļumāte Cilda spēkojās savā starpā. Labi, 
ka beigu beigās uzvarēja draudzība.

Ar savu priekšnesumu visus iepriecinā-
ja arī paši svētku vaininieki. Izrādās, ka var 
uzrakstīt dzejoļus, kurā visi vārdi sākas ar 
konkrētu alfabēta burtu. Tie likās tik jautri, 

ka smējās gan zālē sēdošie, gan paši aktieri. 
Uztraukums gan varen liels, bet mēs to pār-

varējām, un dzejoļi tāpēc skanēja labi.
Visus pārbaudījumus godam izturējām. 

Kad jautāju bērniem, kas viņiem vislabāk 
patika, tad atbilde skanēja – viss, bet 
visemocionālākais brīdis, kad visi kopā 
dziedājām lasītāju himnu „Joka pēc 
alfabēts”.

Mēs sakām paldies Skolēnu pašpārvaldes 
meitenēm Megijai Miķei un Karīnai Keitai 
Atarei par Burtu pasakas stāstīšanu, 2. – 
4. klašu skolēniem un audzinātājām par 
skaistām dziesmām un  dzejoļiem, par 
svētku našķiem un noderīgām dāvanām, ar 
kurām tika apdāvināti pirmklasnieki.

Liels paldies, sveicēji!
Novēlam visiem lasītprieku, 

rakstītprieku un nerimtīgu izzinātprieku!

Pirmklasnieku vārdā Iveta Barkāne, 
1.b klases audzinātāja

avangarda modes skatē bija ko redzēt
24. janvārī, kad mācību gada otrajai pu-

sei kai lsals iepūtis jaunu spēku burās, Ķe-
guma skolā jaunieši organizēja Avangarda 
modes skati. 

Daži skolēni un pat klases kolektīvi vai-
rākas nedēļas iepriekš sāka gatavoties liela-
jam pasākumam, citi  vēl pēdējā brīdī die-
dza, šuva, līmēja, kniedēja, sēja un sprauda. 

Skolotājs Kaspars Trencis organizēja 
galvenā objekta būvniecību, bez kura mo-
des šovs nevarētu notikt – „mēli” krāšņa-
jiem uznācieniem. Tik daudz atbalstītāju 
ideju un darba ziņā, ka vietas nepietiktu uz-
rakstīt, tāpēc katru čaklo skudru vārdā ne-
saukšu, bet paldies organizatoru vārdā gan 
saku, jo grandiozs darbs padarīts!

Tā kā tiku pēkšņi uzaicināta kuplināt 
žūrijas trio, kur ārpusklases darba organi-
zatore Sandra Bērziņa un novada preses 
pārstāve Zane Zemniece jau bija ieņēmušas 
starta pozīciju, ar prieku iejutos neatkarīgā 

eksperta lomā, jo tas, ka būs skatāms kas 
liels, krāsains un radošām idejām apkaisīts, 
bija skaidrs jau no pavirša acu uzmetiena.

Pirmais, ko novērtēju – gaismas, mūzi-
ka, apskaņota pasākuma vadīšana no gal-
diņa priekšplānā – skolēnu pašpārvaldes 
aktīvisti par visu padomājuši. Pēc uzstāša-
nās kārtas numura izlozēšanas sākās katras 
klases sagatavotais mazais vai lielais šovs, 
kura laikā skanēja pašu izvēlēta (vai orga-
nizatoru sagatavota) mūzika. Katras klases 
pārstāvji komentēja savu uznācienu, kā pra-
ta, bet daži, man par lielu pārsteigumu, to 
veica tuvu profesionāļu līmenim!

No pirmā iznāciena atmiņā palika tērps 
ar nosaukumu „Ziņu feja”, kura veidošanā 
6.b klases skolēni bija ieguldījuši ne ma-
zums darba, katru avīžpapīra tūti virpinot 
un līmējot. Redzams, ka klases audzinātāja 
Anita Lošaka izglītojusi savējos dabas sau-
dzēšanas pamatos, jo katrs tērpu izejmate-
riāls bija otrreiz pārstrādājams un oriģināli 
izvēlēts (piem., zaļās skujas, papīrs, polie-
tilēna maisi).

Gan 6.a klases meitenes, gan 9.klases 
dāmas un kungi demonstrēja ļoti gaumīgus 
tērpu ansambļus. Devītklasnieku tērpu šova 
laikā skanēja izcils literārais komentārs, kas 
liecināja par bagātu fantāziju un sekošanu 
līdzi mūsdienu modes tendencēm mākslā 
un mūzikā. 

8.b demonstrēja vērtīgas dizaina idejas, 

bet 8.a klase iepriecināja ar humoristisku 
skatu uz dzīvi. Toties 8.b klase vedināja uz 
ilgām par ziemu. Ar perfektumu pārsteidza 
7.c klases rūpīgi, ilgi veidotais baltais tēr-
ps, kas raisīja vizuālas asociācijas ar kāzu 

Lūk, cik daudz ideju

Lasītāja himna skolā „Joka pēc alfabēts” sākumskolas 
kopīgiem spēkiem izskan neaizmirstami

 Lasītāja sertifikātu saņēmuši 1.b klases skolēni un 
viņu audzinātāja I.Barkāne

7.c klases skolniece Līga Eniņa demonstrē rūpīgāko 
tērpu skolā

1.a klases audzinātājai par saviem Lasīšanas sertfikāta 
ieguvējiem ir prieks
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tērpu. Šis tērps arī ieguva Rūpīgākā tērpa 
titulu. Klases skolēni kopā bija strādājuši 2 
nedēļas.

Ļoti iepriecināja 5.klases pārdomā-
tais, vienotā tēmā un stilistiskā ieturētais, 
gaumīgais šovs, kurā klases audzinātājas, 
mākslinieces Marija Sprukules rokraksts 
tapa itin viegli nolasāms. Jāatzīmē, ka katra 
modele demonstrēja vairākus tērpus vai to 
variācijas, ievērojot kārtīga modes nama la-
bākās tradīcijas.

Kad visi tērpi mirgot nomirgojuši gar 
žūrijas ložu, vērtētājiem nācās veikt grū-
tāko izvēli – kuram kuru vietu piešķirt, jo 
ieguldīto darbu nebija iespējams tik īsā         
demonstrējumā aptvert.

Bija skaidri redzams, ka visi ir ļoti       
centušies, jo tāds krāsu, materiālu, izdomas, 
labas gaumes un uzdrīkstēšanās kokteilis 
sen nebija baudīts. Tērpu radīšanā izmantoti 
krāsaini baloni, aizkaru audumi, zīda lentes, 
agroplēve, mīkstās rotaļlietas, jostas, maisi-
ņi, sudraba folija, balta un krāsaina papīra 

kilometri, iztērēti praktiski visi atrodamie 
līmes, līmlentes un kniedīšu krājumi. 

Kuram piešķirt pirmo vietu, kuram no-
mināciju? Jā, ļoti atbildīgs un grūts pienā-
kums. Žūrija balstījās uz vērtēšanas skalas 
kritērijiem – tērpa kvalitāte, krāsas, mate-
riāls, forma, ideja, šovs, dalībnieku skaits. 
Tik neiespējami objektīvi izvērtēt... labprāt 
katru ierindotu uz goda pjedestāla!

Laiks netika velti tērēts – kamēr žūrija 
apspriedās, skatītāji jau bija ievēlējuši savu 
simpātiju.

Pēc ilgām debatēm žūrija vienojās par 
dubultdiplomu piešķiršanu, 1.vietā iece-
ļot 6.b klases meitenes un 8.b klases zēnu. 
Abas 2.vietas ieņēma 9.a klases abu dzi-
mumu pārstāvji. 3.vietā ierindojās 5.klases 
meitenes un 6.b klases zēns. Nominācijas 
tika piešķirtas par interesantāko tērpa for-
mu, oriģinālākā materiāla izmantošanu, 
rūpīgāk izstrādāto tērpu, savdabīgāko sali-
kumu dizainā. Tika iedota arī viena veici-
nāšanas balva.

Man trūka vārdu, piņķerējos teikumos 
un domās, jo tik krāšņs, interesants šovs, 
pasākums sen nebija bijis! Paldies visiem 
– gan organizatoriem, gan dalībniekiem no 
5.līdz 9.klasei! Jūs esat īsti avangarda tērpu 
mākslinieki!

P.S. Pēc fotografēšanās pozitīvām emo-
cijām pielieto telpu durstīja mazas neap-
mierinātības adatiņas, jo ne visi jutās pie-
tiekami novērtēti. Ko tur piebilst – jebkura 
žūrija izsaka savu subjektīvo viedokli, kas 
balstās uz tā brīža emocijām. Tas ir kā ek-
sāmenā – dažreiz kādam, kas par savu uz-
varu iekšēji bijis lepni pārliecināts, veicas 
mazāk, bet drosmīgie un par saviem spē-
kiem pārliecinātie saņem laurus un aplau-
sus. Lai kāda pile medus tiktu, organizatori 
apsola, ka pirms nākamā līdzīgā pasākuma 
vērtēšanas kritēriji klasēm tiks iesniegti jau 
iepriekš, lai nerastos netaisnības sajūta. Uz 
tikšanos nākamajā skolas pasākumā!

Katrīna Rotgalve

08.01.2014. Rembates pagastā PP darbinieki konstatēja, ka 
kāda kravas automašīna ignorēja ceļu satiksmes svara ierobežoju-
mus. Pēc dokumentu pārbaudes noskaidrojās, ka autovadītājs vēlē-
jās nokļūt līdz kādam objektam pēc preces, bet vai nu nezināja,vai 
vienkārši nevēlējās braukt liekus kilometrus. Pēc paskaidrojuma 
pieņemšanas no automašīnas vadītāja, viņam tika izskaidrota pār-
kāpuma būtību un sekas, kā arī sankcijas kādas paredzētas par no-
teikto prasību neievērošanu. Pēc noteikto procesuālo darbību veik-
šanas automašīnas vadītājam tika parādīts tuvākais ceļš, pa kuru 
var nokļūt līdz konkrētajam objektam, nepārkāpjot ceļu satiksmes 
noteikumus. 

15.01.2014. PP darbinieki saņēma satrauktu zvanu no Ķeguma 
HES apsardzes, kas informēja, ka pie tilta ir pamesta Opel As-
tra markas automašīna. PP darbinieki notikuma vietā noskaidroja 
automašīnas īpašnieku, un kā vēlāk izrādījās, kādai sievietei bija 
sabojājusies automašīna, bet pati bija devusies meklēt palīdzību, 
lai automašīnu aiztransportētu, viņai pat prātā neienāca, ka šādi 

apstākļi Valsts stratēģiska svarīga objekta tuvumā radīs problēmu. 
PP darbinieki atrisināja radušos situāciju, un brauktuves daļa tika 
atbīvota no minētās automašīnas, un satiksmes plūsma atjaunota 
pār Ķeguma HES.

16.01.2014. PP saņēma izsaukumu uz Birzgales pagastu, kur 
kāda 1940 gadā dzimusi sieviete sūdzējās par savu kaimiņieni 
1946. gadā dzimušu sievieti, kura viņu esot fiziski iespaidojusi. 
Notikuma vietā, no cietušās tika pieņemts iesniegums, kurš nodots 
izskatīšanai VP. Vēlāk gan cietusī atsauca savu iesniegumu.

28.01.2014. Kāda Birzgales pagasta iedzīvotāja lūdza PP pa-
līdzību, kura informēja, ka no viņas privātīpašuma ir pazudušas 
dažādas viņai piederošas lietas. PP darbinieki kopā ar cietušo veica 
meklēšanas pasākumus, kā rezultātā izdevās noskaidrot gan mantu 
atrašanās vietu, gan arī vainīgās personas. Pēc apstākļu noskaidro-
šanas pazudušās lietas tika atgrieztas sievietei. Tā kā sieviete par 
notikušo nevēlējās rakstīt iesniegumu VP, tad informācija fiksētā 
veidā tika nosūtīta VP kā riska informācija.
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Spraigais pavasaris Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā

Kā jau katru gadu, arī šajā mācību gadā mūsu skolas Skolēnu 
padomes radošie pārstāvji ir smagi strādājuši, lai parūpētos par in-
teresantu un daudzveidīgu dzīvi mūsu skolā. Pavisam nesen bija 
izcila Avangarda modes skate, bet 14. februārī jau mīlestībai vel-
tīta Popiela. Tai visas klases rūpīgi gatavo atraktīvus priekšnesu-
mus, bet visiem kopā vakara noslēgumā būs iespēja izkustināt kā-
jas dūmu, gaismu un lāzerdiskotēkā, kuru vadīs skolas absolvents 
Sandijs Brīze. Daudz interesanta gaidāms arī tuvākā nākotnē.

Jau martā – rokas bumbas sacensības, un katrs no mums va-
rēs piedalīties pozitīvo svētku – Masļenņicas organizēšanā. Tā 
kā Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, pievēršam uzmanību 
ne tikai savām, bet arī citu tautu tradīcijām. Lai mums sarūpētās 
izklaides būtu arī izglītojošas – būs iespēja tikties ar dzīvnieku 
pētnieci un kopēju Velgu Vītolu, kura būs 4. mūsu skolas Latvijas 
cilvēks, ar kuru kopā nodziedam savas zemes himnu.

Skaistajā aprīlī mēs rūpēsimies par vidi – tiks rīkota Lielā talka! 
Mūsu sportistiem būs lieliska iespēja izpausties Skolēnu pašpār-

valžu sporta dienā Birzgalē, skolā gaidāmi arī brīnišķigi Lieldienu 
pasākumi. Līdzīgi kā martā, arī aprīlī mēs tiksimies ar interesantu 
cilvēku, šoreiz ar 5. Latvijas cilvēku  Hariju Jaunzemu, bet īpa-
ši zinātkāriem skolēniem tiks rīkota arī erudīcijas pēcpusdiena 
par Eiropas jautājumiem. Mūsu skola vienmēr atvērta ciemiņiem 
– tā nu jau tradicionālajā Vectētiņu un vecmāmiņu pēcpusdienā 
gaidīsim ciemos savus vectētiņus un vecmāmiņas.

Par silto maiju Skolēnu padome ir īpaši padomājusi – tiks rī-
kotas orientēšanās sacensības dažādu vecumu skolēniem un pat 
neparastais čību maratons! Maijā netiks aizmirsti arī īpaši svēt-
ki – Ģimenes diena, kad māmiņām izdziedāsim Eiropas tautu 
dziesmas. Pēdējā mācību mēnesī visi beidzot noskaidrosim arī 
mūsu gada labāko klasi un gada labāko skolotāju!

Šie mēneši mūsu skolā tiešām solās būt pasākumu bagāti, 
tāpēc, novērtēsim mūsu čaklo skolēnu paveikto darbu!

Gerda Kočkere,
 9.b klases skolniece
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Ķeguma volejbolistes izcīna
ogres novada kausu

25. janvārī notika Ogres novada kausa izcīņas turnīrs volejbolā 
sieviešu un vīriešu komandām. Sieviešu komandu turnīrā uzvaras 
laurus plūca ķegumietes, starp vīriešiem veiksmīgākie rīdzinieki – 
komandas „Krown” volejbolisti.

Sieviešu turnīrā piedalījās tikai trīs komandas, bet Ķeguma 
meiteņu panākumu nozīmīgāku dara tas, ka viņām izdevās pārspēt 
ilggadējās favorītes ikšķilietes, kurām 2.vieta, bet 3.vietā palika 
Jūrmalas komanda JVVK. Ķeguma komandā spēlēja: Inta Agriņa, 
Dita Agriņa, Evija Poļakova, Anita Bērsone, Dace Pavlovska, Ma-
ritana Strode, Ramona Timganova un Liene Linde. 

Ritvars Raits
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Ķeguma volejbolistes – vēl bez kausa, bet jau čempioņu godā

Ķeguma novada galda tenisistu 
komanda izcīna 5.vietu

1. – 2. februārī Iecavā risinājās Latvijas Sporta veterānu savie-
nības sacensības galda  tenisā. 24. komandu kopvērtējumā uzvarēja 
Rīgas pilsētas sportisti, aiz sevis atstājot Lejaskurzemes sporta, Rīgas 
senioru sporta kluba, Jēkabpils, Ķeguma un Dobeles galda tenisistus.

Tādējādi, Ķeguma novada komanda, atkārtoja iepriekšējā gada 
rezultātu – ierindojās 5.vietā un veiksmīgi uzsāka 2014.gada LSVS 
51. sporta spēles.

Individuāli augstāko panākumu – 1.vietu izcīnīja Mirdza Aizsil-
niece, bet 3.vietu Harijs Jaunzems. Romualds Kolužs ieguva 4.vietu, 
Uldis Ābelis – 5.vietu un Ruta Auziņa – 6.vietu. Visās vecuma gru-
pās (5 dāmām un 5 kungiem) kopā piedalījās gandrīz pusotrs simts 
dalībnieku. 

Sporta kluba „Rembate” panākumi

  Nu ir klāt Jauns gads un Sporta klubs „Rembate” ķeras klāt 
pie jauniem sasniegumiem. Šogad mūsu sportisti ir paspējuši pie-
dalīties divās sacensībās – 2014. gada 1.februārī LK1 – Madonas 
novada čempionātā spēka trīscīņā, kurā piedalījās 9 sportisti un 
uzrādīja labus rezultātus komandu kopvērtējumā paliekot 3.vietā. 
2014. gada 7.februārī notika LK2 – Bauskas novada čempionāts 
spiešanā guļus bez ekipējuma, kurās mūsējie startēja ar labiem re-
zultātiem. Sporta klubam izcīnot otro vietu komandu kopvērtēju-
mā. Šajās sacensībās Rembati pārstāvēja 19 sportisti.

Pašreiz Sporta klubs „Rembate” 26 komandu kopvērtējumā at-
rodas 1.vietā, ar ko arī apsveicu mūsu sportistus. 

Paldies Ķeguma novada domei par finansiālo atbalstu un trans-
portu, kā arī paldies šoferītim par pacietību un sapratni.

madonas novada čempionātā
spēka trīscīņā:

open
-59 kg
Artūrs Brūveris 3.vieta
Elvijs Skruls 4.vieta
-66 kg
Dāvis Dmitročenko 4.vieta
-74 kg
Ervīns Zods 3.vieta
Agris Veļiks 6.vieta
Sandis Babauskis 7.vieta
Jānis Grabežovs 9.vieta
-83 kg
Jānis Vrubļevskis 6.vieta
-93 kg
Alvis Nelsons 3.vieta

Bauskas novada čempionāts
spiešanā guļus bez ekipējuma:

-57 kg
Gundega Gailīte 3.vieta ar rez. 37,5 kg
-84 kg
Vija Dzērve 3.vieta ar rez. 35 kg
jaunieši:
-59 kg
Elvijs Skruls 3.vieta ar rez. 60 kg
-66 kg
Edgars Bogdanovs 2.vieta ar rez.80 kg
Dāvis Dmitročenko 3.vieta ar rez.70 kg

-74 kg
Kristaps Kupčus 3.vieta ar rez. 92,5 kg
Jānis Grabežovs 4.vieta ar rez.80 kg
-83 kg 
Sandis Babauskis 5.vieta ar rez.80 kg
juniori:
-59 kg
Artūrs Brūveris 1.vieta ar rez.92,5 kg
Aivis Vasiļjevs 3.vieta ar rez.82,5 kg
-74 kg
Ervīns Zods 3.vieta ar rez.100 kg
Agris Veļiks 4.vieta ar rez.95 kg
-83 kg
Dāvis Katkūns 5.vieta ar rez.100 kg
Seniori 1:
-93 kg
Uldis Veliks 1.vieta ar rez.170 kg
-120 kg 
Dzintars Roga 1.vieta ar rez.170 kg
Seniori 2:
-74 kg
Ainārs Gūtmanis 2.vieta ar rez.90 kg
-83 kg
Jānis Dzērve 4.vieta ar rez.105 kg
-120 kg
Aivars Gailītis 2.vieta ar rez.147,5 kg
Jānis Babris 3.vieta ar rez.145 kg

A.Gailītis

Ķeguma novada
čempionāts dambretē

15. februārī Rembates pagasta telpās norisinājās Ķeguma no-
vada čempionāts 64 lauciņu dambretē. Pēc sīvām cīņām noskaid-
rojās uzvarētāji. Pirmo vietu un zelta medaļu ieguva Vaclavs Gri-
ņevičs (10 punkti no 10 iespējamiem). Tikai zaudējot uzvarētājam 
un savā starpā nospēlējot neizšķirti, 2. – 3. vietu dalīja un attiecīgi 
ieguva sudraba un bronzas medaļu Juris Pūpols un Daumants Bru-
nenieks (7 punkti no 10). Tālāk sekoja Andris Aizsilnieks, Ruta 
Auziņa un Ārijs Irbe.

Vaclavs Griņevičs



Mūžībā aizgājuši
Balti ziedi, smilšu saujas...

Lēni, lēni asras krīt.
Apkārt vēsas zemes skaujas,

Nespēj mani sasildīt.
Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Gertrūda narnicka (1946)
zenta Koretņikova (1956)

Velta arāja (1937)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

ĶEGUMA NOVADA
BIBLIOTĒKĀ
6. martā plkst.18:30

Sieviešu kluba 
ĶEGUMA SAULESPUĶES

biedre Anita Eglīte
dalīsies pieredzē

gurķu – tomātu audzēšanā
Informācija pa T. 26351380, 29452369

ĶEGUMA TAUTAs 
NAMĀ

8. martā plkst. 21:00
Balle 

„Ak, sievietes!”
Spēlē grupa „Sikspārņi” īpašie viesi

„5 uz perona”
Patīkams vakars garantēts

Ieejas maksa 3 EUR
Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 6. martam
T. 22010300 vai Ķeguma tautas namā

pie dežurantes.

22. martā plkst. 18:00
 „Ķeguma novada talants 2014”

Vērtēsim kopā mūsu novada talantus
Talantiem īpaša balva

Vēl ir iespēja pieteikties konkursam
līdz 7. martam.

Esi aktīvs, piedalies!

26. martā plkst. 14:00
Par godu komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas dienai veltīts pasākums
„mūsu sirdīs liesmo vienas domas: 
latvju tautai mūžam neBūs zust!”

plkst. 13:00 tikšanās Rembatē
pie piemiņas akmens

Ieeja ar ielūgumiem
Informācija T. 22010300 

ĶeguMa tautaS naMĀ
28. februārī plkst. 19.00

nepārspējama komēdija 2 daļās

Biļetes cena iepriekšpārdošanā: 5, –  EUR

BirzgAles tAutAs nAms orgAnizē
16. jūnijā BrAucienu uz nAcionālā teātrA izrādi

rūdolfs balumanis

„SkroderdienaS SilmačoS”
„Skroderdienu” skatīšanās latviešiem jau sen nav tikai teātra apmeklējums, bet gatavošanās 

Jāņiem, ielīgojot gada īsāko nakti. Tiem pilsētniekiem, kas Jāņos Rīgu nepamet, Nacionālā teātra 
„Skroderdienas” ar slaveno līgošanas skatu kļūst par sava veida Jāņiem. Kā ik gadu pirmsjāņu 
dienās – Silmaču sētā atkal ieradies Dūdars, viņam pa pēdām žīdu ģimenīte – pauninieks Ābrams 
ar dēlu Joski un šneideriene Zāra, bet priekšā jau gaida Bebene, Tomuļmāte un Pindacīša, un skro-
derdienas iet vaļā – uzbrūk bites, sprāgst krāsns, pazūd zaļā krūze un lūst sirdis. 

Biļetes cena 14,50 EUR (10,19 Ls). Biļetes rezervēt un apmaksāt līdz 7. maijam T. 29424612

BirzgAles tAutAs nAms orgAnizē
2. Aprīlī BrAucienu uz dAiles teātrA izrādi

Ēriks Hānbergs

„Plikie un PuSPlikie”
Smeldzīgi un jautri kukuržņi par cilvēkiem un lopiņiem lauku mainībā.
Izrādē „Pirmā grēka līcis” satikās Dailes teātra vecākās paaudzes aktieru labākie spēki, tik 

ļoti uzrunājot skatītājus, ka nospēlētas jau gandrīz 100 izrādes. Tagad iepazītajiem personāžiem 
piepulcējušies vēl citi.

Lauki mainās tehnoloģiski, sociāli un ētiski. „Līču” ciemata ļaudis dzīvo attālāk no civilizācijas 
centriem un par dzīvi spriež kā cilvēki, kuriem ir bijis laiks visu pārdomāt. Bet diez vai laukos ir 
daudz prātīgāki vīrišķi un sievišķi nekā Rīgā.

Dzidra un Reinis nu jau gadu dzīvo kopā. Bet izrādās, ka dzīvot ar cilvēku, kuru mīli, ir tikpat 
grūti, kā mīlēt cilvēku, ar kuru dzīvo, – jebkurā vecumā. Abos ir jaušama neizteiktu pārmetumu 
lavīna. Kā tad tā?

Biļetes cena 14.23 EUR (10 Ls). Biļetes rezervēt un apmaksāt līdz 1. martam, T. 29424612

ReMbAteS PAKAlPojuMu centRĀ

8. MArTā PLkST. 21:00 
BALLE

"Tik dēļ, Jums, daiļās dāmas"
Spēlēs grupa – „Lai skan!”

IEEjAS MAkSA 3 EUr

Rembates
pakalpojumu

centrā
29. martā plkst. 10:00

 „mēs rembatē”
Aicinām piedalīties vietējos 

ražotājus, amatniekus, lauksaim-
niekus un uzņēmējus, kuri vēlas 
sevi parādīt un iegūt noderīgu 

informāciju.

•	 tikšanās ar projektu koordinatoriem;
•	pasākuma laikā būs iespēja 

prezentēt savu darbību, kā arī ražoto 
produkciju iegādāties;

•	dienas gaitā saviesīgas sarunas 
patīkamā atmosfērā.

Pieteikties pasākumam līdz
21.03.2014. t. 29321083

Sīkāka informācija skatīt interneta 
vietnē

www.kegums.lv
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PRiVātSLuDiNājumi

Š ū Š a n a s  d a r b n ī c a

„ Ā r e s ”
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 na-
mus. Viņiem tiek uzšūti galdauti, salvetes, gal-
dasvārki, krēslu pārvalki un daudzas citas jaukas 
lietiņas.

Ja sanāk laiks un varēšana, tad ar savu klāt-
būtni pagodinām 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

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.

Janvāra pirmajā nedēļā Lielvārdē, Bērzu ielā 1, 
pieklīda jauns vilkas sugas suns, ar pašgatavotu 
kakla siksnu, pelēku. T. 65054345, 26061960
Ļoti gaida saimnieku! 

Piedāvāju attīstošas montesori nodarbības bēr-
niem un privātstundas skolēniem matemātikā un 
latviešu valodā – Ķegumā. Elīna  T.25938384

Pārdod veļasmašīnu, tips AA, ekonomiska, 1000 
apgriezieni. Pārdod saldētavu (ar trīs kamerām) 
T. 28457872

Pārdod dažādu ziedu medu. T.26182284 Ķegumā

Nopirkšu apses koka malku. T.22152268

SIA
„SOLID METAL”

Licence Nr. 2010-02/269

◊ IEPĒRK MELNOS UN KRĀSAINOS
metāLLŪŽņus

Pieņemam visa veida mašīnas, tehniku. 
Izbraucam uz objektiem. Veicam iekārtu, 
agregātu griešanu, kraušanu. Svēršana ar 

verificētiem svariem. Savlaicīga samaksa.t. 
26 679 374,  26 338 775

Rembatē, Katlu ielas galā, „Mētras”
sekojiet reklāmas zīmēm!

BIrzGALEs TAUTAs 
NAMĀ

1. martā plkst. 17:00
Koncerts 

„saules svētki”
Piedalās: Ogres skolotāju kamerkoris

soliste – Ance Purmale
 diriģente –Ilze Kūle

koncertmeistare – Gunta Trasune
Ķeguma tautas nama jauktais koris 

diriģente Maira Līduma
koncertmeistares Linda Ivanova 

Laipni aicināti mūzikas un dziesmas mīļotāji! 

IeejA bezMAKsAs

2. martā plkst. 13:00
biedrība „JaDara” 

aicina uz semināru 
„Augu efektīva pielietošana

mūsu veselībai”
semināru vadīs sIA „CADe” 

uzņēmuma dibinātāja 
solvita Kūna

sIA „CADe” ražo produktus veselībai un
skaistumam no Latvijā augušiem augiem

IeejAs MAKsA – zIeDOjuMs

16. martā plkst. 13:00
Birzgales amatierteātris aicina uz 

pirmizrādi
Andris Niedzviedzis

„dūdene zin”
Režisore: Mārīte Skābarniece

Lomās: 
Dūdene – pagasta sētniece – Antra Petrova
Mirta – Dūdenes draudzene – Alda Grašiņa

Vita – Mirtas meita – Inese Pilāne
Ješka – Mirtas vīrs – Agris Križanovskis

Renārs – pagasta vecākais - Raimonds Rastjogins
Tamāra – Anita Skosa

Jete – pastniece – Sarmīte Pikaļeva
Inga – iecirkņa inspektore – Irēna Tampa 

8. martā plkst. 22:00
sieviešu dienai veltīta balle

spēlēs grupa 

„OKAy”
IeejAs MAKsA: 3 euR

GALDIņus LūDzu RezeRvēT LīDz 6. MARTAM
T. 29424612

14. martā plkst. 16:30
uz KOnCeRTu jūs AICInA 

bIRzGALes DzIeDOšās ģIMenes 
IeejAs MAKsA – sALDuMI, LIMOnāDe, AuGļI 

BirzGALEs TAuTAs nAmā 
15. martā plkst. 16:00 
Birzgales mūzikas skolas

20 gadu jubilejas koncerts
Aicināti visi interesenti

Tomes tautas namā
25. februārī plkst.15:00

Seminārs par tomātu un gurķu 
audzēšanu segtajās platībās un

atklātajā laukā
Savā pieredzē dalīsies dārzkope

Anita Eglīte
Seminārs bezmaksas

Tomes tautas namā
 18. martā plkst. 18:30  

Biedrība „ĀBELE” rīko tikšanos ar 
Make – Up speciālistēm

Praktiskas nodarbības un
konsultācijas par

dekoratīvo kosmētiku
Ieteikums – ierasties nekrāsotām, jo uz 

vietas speciālistes mācīs krāsoties.
Varēs iegādāties arī kosmētiku.

TOMEs TAUTAs NAMĀ
1. martā plkst. 15:00 

MeTeņu DAnCIs
Kopā ar Ogres  K/C Danču klubu un

Tomes t/n folkloras kopu Graudi
IeejA bRīvA

8. martā plkst. 15:00
Dramatiskais kolektīvs piedāvā

 patīkamu līdzpārdzīvojumu izrādē

 „Sapņu sieviete”
IeejA bRīvA

No 19. marta līdz 1. aprīlim
Tomes TauTas namā

 FoTo izsTāde 
"DIEVIŠkAIS PIESkārIENS"

Autore – Daina Vanaga
1. aprīlī  plkst. 18:30 izstādes noslēgumā  

tikšanās  ar autori un 
iespaidi par āfrikas ceļojumu

IeejA bRīvA

2014. gada 21. februāris
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