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Ķeguma novada krāsas
ir izgaismotas!

Šie svētki pienāca tikpat ātri, cik ātri paskrēja 
garām, tomēr atstāja spilgtas emocijas un siltas 
atmiņas. Ķeguma novada svētku devīze bija „Iz-
gaismo krāsas”, jo šajā gadā vēlējāmies izcelt to, 
cik bagāts un krāsains ir mūsu novads. 

Atskatoties uz svētkiem, pārņem sajūta, ka 
tie tiešām izdevušies krāsaini, bija daudz pozitī-
vas lietas, ko saglabāsim arī nākamajos svētkos, 
bet, protams, bija arī lielākas un mazākas kļūdas, 
mēs kā darba grupa ar lielu pateicību pieņemam 
arī kritiku, jo tikai no malas var redzēt to, kas 
bija palaists garām. Lielu prieku sagādāja svētku 
apmeklētāji, kuri aktīvi iesaistījās notiekošajā, 
piedalījās aktivitātēs un lika lietā savu izdomu. 

Par svētku izdošanos liels paldies jāsaka vi-
sai svētku darba grupai, Ķeguma novada paš-
darbības kolektīviem un atbalstītājiem: Ķeguma 

novada dome, Šūšanas darbnīca „Zarumi”, SIA 
„Superdāvanas”, SIA „Aldi”, SIA „Rubeņi”, 
„Samana”, Gaisa spēku aviācijas bāze, Fazer 
maiznīca, piedzīvojumu parks „Dimanta kalns”, 
Piebalga, Mana aptieka Ķegumā, SIA „VIA 
Mežs”, Oškrogs, „Tavs skursteņslauķis”, Ri-
hards Visockis, SIA „OSC” Andris Dambis, SIA 
„Ozolkalnu nams”, Zinātniskā institūta BIOR 
Zivju audzētava Tome, Zemnieku saimniecība 
„Vecumnieki”, Raivis Ūzuls, Anita Alksne, And-
ris Grīslis, Ieva Lāce, mākslas skolas absolven-
tes – seju apgleznotājas.

Skaisti svētki dod iespēju sev un citiem         
iepazīt Ķeguma novadu no vislabākās puses. Ra-
dīsim svētkus paši sev – būsim aktīvi un atvērti 
jaunām idejām!    Dace Māliņa,

 Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
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Mums dzīves ceļos akmeņi un māli,
Ir šaubas, vilšanās un prieks.

Tam visam pāri varavīksnes vāli
Kā cerība, kas laimi sniegs.

Sveicam jūnija  jubilārus!
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Esi sveicināts, mazulīt!
Tu piedzimi, un plauka ceriņzars
Ar zilu jūras bangojuma vilni.

Tu ausmai pamāji un kļuvi stars,
No stara šī mēs visi saules pilni. 

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie

Agnesei Kokinai un Oskaram Gailim piedzimusi 
meita Katrīna

Indrai un Jānim Ozoliņiem piedzimis dēls Alekss
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Jaunais Ķeguma novada lauku attīstības konsultants – Gunārs Reinieks. 
Pieņemšanas vieta – Birzgalē, bibliotēkā katra mēneša 1. un 3. pirmdienā no plkst 10:00 līdz 13:00. 

Par pieņemšanas laikiem Rembates pagastā būs zināms nākamajā nedēļā. 
Kontakti: gunars.reinieks@llkc.lv T.26790839

Ingrīdu Kozlovsku
Inu Skolu
Kasparu Roznieku
Reino Erstu
Sergeju Ošuroku
Viju Arāju

Anitu Skosu
Guntu Kopiļčuku
Jāni Kušķi
Juriju Vanagu
Laimu Avotiņu
Lauru Strodi
Mārtiņu Robu
Ritu Šilkovu
Viktoru Sokolovu

Aivaru Viļumu
Andreju Žvagiņu
Annu Ozolnieci
Dainu Rutku
Ilmāru Biedru
Ināru Vītolu
Jāni Asmaiti
Jāni Ķikuru
Ligitu Krūku
Pēteri Hohlovu
Viktoru Askoļski

Alfredu Straumi
Anatoliju Korņejenkovu 
Valentīnu Čaiku
Yury Larkin

Anitu Kozlovu
Dzintru Aurmani
Margrietu Kalnzemnieci
Pēteri Krūku

Annu Sināti
Elitu Kurilovu
Elmāru Kampu
Jāni Elksnīti
Jevgeniju Ruisi
Liliju Rožāni
Līgu Rūsiņu
Pauli Bērziņu
Pēteri Tulu
Valdi Kažoku

Dzidru Hauptmani
Māru Djatlovu
Raimondu Bergmani

Jāni Bresi
Maigu Vītolu

Lai līst visskaistākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,

Un kaut ko no saulgriežu brīnuma,
Lai katrs paņem sev līdz...

Skaistus un skanīgus
vasaras saulgriežus!

Ķeguma novada pašvaldība



Pašvaldības darbi jūnijā
Sekmīgi aizvadīti Ķeguma novada 

svētki, un vēlos izteikt pateicību visiem 
pašvaldības darbiniekiem, kuri katrs savus 
darba pienākumus pasākuma sagatavoša-
nai un norisei, visdažādākajos amatos un 
darba vietās, ir pildījuši ar pienākuma apzi-
ņu, iniciatīvu  un patiesu vēlēšanos sasniegt 
vislabākos rezultātus.

Pašvaldības budžeta ieņēmumi gada 
pirmajos piecos mēnešos pārsniedz Finan-
šu ministrijas prognozētos, tomēr ir mazā-
ki par pagājušā gada līmeni un nesasniedz 
gada prognozēto vidējo līmeni. Līdz ar to 
nav pamata cerēt uz prognozētā līmeņa 
pārsniegšanu gada beigās, un pašvaldības 
iestāžu izdevumus nepieciešams stingri ie-
robežot apstiprinātā budžeta ietvaros. 

Veikti asfalta bedrīšu remonti un paš-
valdības grants ceļu labošana un greide-
rēšana ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas 
līgumu ietvaros. Tiek gatavota dokumen-
tācija, lai organizētu Valsts kases kredītu 
saņemšanu lauku ceļu rekonstrukcijas un 
periodisko remontu projektiem.  

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmu-
mu par uzvarētāju iepirkumā par Liepu ale-
jas rekonstrukcijas projekta būvdarbiem. 
Tiek gatavots līgums par darbu izpildi ar 
konkursa uzvarētāju, pieņemts domes lē-

mums par dokumentu iesniegšanu Finanšu 
ministrijā kredīta saņemšanai. Liepu alejas 
rekonstrukcijas projekta realizāciju plānots 
veikt šajā vasarā. 

Ķeguma dienas centra ēkas būvdarbi 
ir pabeigti, atlikti tikai darbi, kurus ne-
var veikt pirms plānotās AS „Latvenergo” 
iekārtu rekonstrukcijas. Elektroapgādes 
pieslēguma iekārtu pārbūvi pasūta un ter-
miņus nosaka AS „Latvenergo”.  Tā kā die-
nas centra mēbeles un aprīkojums arī tiek 
iegādāts ar dažādu projektu un ārējā finan-
sējuma palīdzību, dienas centra darbības 
uzsākšana plānota tikai rudenī. 

Izbūvēta invalīdu tualete Ķeguma am-
bulancē, lai nodrošinātu ģimenes ārstu 
prakses vietas atbilstību Ministru kabi-
neta noteikumos paredzētajām prasībām.  
Diemžēl sakarā ar ūdensvada avāriju ēkas 
otrajā stāvā nācās veikt papildus darbus un 
remontus, kā rezultātā darbu nodošana ir 
aizkavējusies.

Veikts iepirkums telpu remontiem Ķe-
guma komercnovirziena vidusskolā, iepir-
kumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par 
uzvarētāju, tiek gatavoti dokumenti kredīta 
saņemšanai un būvdarbu līgums. Plānots 
veikt remontus aktu zālē, pirmā un otrā stā-
va gaiteņos, vestibilā, ēdamzālē un sporta 

zāles dušu telpās. Pieņemts domes lēmums 
kredīta pieprasījumam investīcijām Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolā un Birz-
gales pamatskolā, kur plānoti telpu remon-
ti, ugunsdrošības situācijas uzlabošana, 
elektroinstalācijas renovācija, ēkas ieejas 
kāpņu remonts un sniega barjeru izveido-
šana uz ēkas jumta.  

Pabeigti ūdenssaimniecības rekons-
trukcijas un paplašināšanas darbi Ķeguma 
pilsētā, ko veica SIA „Vesemann”. Darba 
procesā konstatētas arī atsevišķas kļūdas 
projekta dokumentācijā, kuras vēl nepie-
ciešams novērst. Šobrīd notiek un tuvāka-
jās dienās tiks pabeigti darbi ielu segumu 
atjaunošanai, atsevišķu teritoriju labiekār-
tošanai. Lai grants seguma vietā izbūvētu 
asfaltu Saules un Priežu ielās, kā arī Staru 
ielas vienā posmā un Stacijas laukumā pie-
kļūšanai daudzdzīvokļu ēkai, pašvaldība ir 
veikusi iepirkumu par papilddarbiem un 
noslēgusi jaunu līgumu.  Tā kā ir paredzēts 
šajā vasarā veikt Liepu alejas rekonstrukci-
ju, asfalta segums Liepu alejā ūdenssaim-
niecības projekta ietvaros netiks atjaunots.

Roberts Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Dzīvokļu īpašniekiem, kā veidojas
ūdens korekcija

SIA „Ķeguma Stars”  saņēmis vairāku dzīvokļu īpašnieku sa-
trauktus zvanus, kas saistīti ar rēķinos iekļauto pozīciju ūdens ko-
rekcija (ūdens patēriņa starpībai starp centrālo skaitītāju un 
dzīvokļos uzstādītajiem skaitītājiem).

Ūdens zudumus un to aprēķināšanas kārtību reglamentē 
vairāki normatīvie akti, kā arī šis regulējums var tikt noteikts ar 
līgumu. Ja dzīvokļa īpašnieks dzīvo mājā, kuru apsaimnieko valsts 
dzīvojamās mājas valdītājs vai apsaimnieko ar pašvaldības starp-
niecību, tad norēķināšanās kārtību par saņemtajiem komunālajiem 
pakalpojumiem regulē Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra 
noteikumi Nr.1013 Grozījumi paredz, ka, pastāvot ūdens patēriņa 
starpībai starp centrālo skaitītāju un dzīvokļos uzstādītajiem skai-
tītājiem, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins, starpību sadalot pro-
porcionāli atsevišķo dzīvokļu īpašumu skaitam.

Noteikumu Nr. 1013 ir papildināti ar 19.1punktu, kas nosaka, 
ka šo noteikumu 19.punktā minēto ūdens patēriņa starpības sada-
les kārtību nepiemēro, bet ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši 
atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja 
tādi ir dzīvojamā mājā):
• kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu 

vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
• kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
• kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa 

īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks 
par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu 
iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota 
skaitītāju pārbaude;

• kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē 
konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombē-
ti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā 
pēc verificēšanas termiņa beigām.

Noteikumu Nr. 1013 30.punkts nosaka, ja ūdens patēriņa 
sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa 
starpība, kas lielāka par 20%, un ir saņemts attiecīgs dzīvokļa 
īpašnieka iesniegums, pārvaldnieks:
1. divu mēnešu  laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās 

iemeslus;
2. rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem 

pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar 
dzīvokļu īpašniekiem izvērtē iespēju tos īstenot.

Saskaņā ar  Noteikumu Nr. 1013 27.punktu dzīvokļa īpaš-
nieks pārvaldnieka noteiktajā kārtībā un termiņā katru mēnesi 
nolasa ūdens skaitītāja rādījumu un nodod tos pārvaldniekam ap-
rēķinu veikšanai. Savukārt 28.punktā noteikts, ja prombūtnes dēļ 
dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar 
iesniegt informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu, dzīvokļa īpaš-
nieks par to iepriekš informē pārvaldnieku.

Noteikumu Nr. 1013 29.punktā noteikts, ja dzīvokļa īpašnieks 
nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai šo no-
teikumu 28.punktā minētajā kārtībā nav informējis par prombūt-
ni, pārvaldnieks aprēķina ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam, 
ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par 
pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas. 

Populārākie iemesli, kas ietekmē
ūdens patēriņa starpību

Šobrīd dzīvokļos lieto dažādu ražotāju (daudzi no tiem tagad 
skaitītājus vairs neražo) vairāk nekā desmit marku ūdens patēri-
ņa mērītājus. Skaitītāji ekspluatācijā atrodas vairāk nekā sešpad-
smit gadus – četrus periodus starp pārbaudēm, un metroloģiskie 
raksturojumi tiem ar katru gadu pasliktinās. Līdz ar to saasinās                

2 

2014. gada 19. jūnijs



rādījumu starpības problēma. 1995. gadā uzstādītie mēraparāti pēc 
konstrukcijas ir novecojuši un pēc aizsardzības līmeņa neatbilst 
mūsdienu prasībām. 

Nākamais iemesls, kas pieļauj starpības rašanos skaitītāju rā-
dījumos, ir tas, ka, ieviešot šos mēraparātus, tiem netika noteiktas 
precīzas tehniskās prasības. Pirms 15 gadiem neviens nedomāja 
par skaitītāju mehānisko un magnētisko aizsardzību. 

Pēc konstrukcijas skaitītājam nevajadzētu reaģēt uz ārēju ie-
darbību, bet uz vecās paaudzes skaitītājiem viegli var iedarboties 
ar magnētiem un spīlēm.

Tādējādi negodīgi patērētāji sev samazina faktisko patēriņu un 
samaksu pārliek uz kaimiņu pleciem. Jāpiemin arī tas, ka rādījumi 
tiek nolasīti visai haotiski: viens dzīvokļa īpašnieks precīzi norak-
sta ciparus, otrs uzrāda kaut kādu izlīdzinātu rādījumu, vēl kādam 
fiksētais patēriņš ievērojami atpaliek no faktiskā...

Kas jādara lai novērstu šis problēmas?
Dzīvokļu īpašniekiem sadarbībā ar apsaimniekotā-
ju būtu jāpieņem lēmums nākotnē pāriet uz jaunās     
paaudzes skaitītāju ieviešanu.
■ Dzīvokļiem domātie jaunās paaudzes skaitītāji izceļas ar augstu 
jutīgumu (ūdens uzskaite – sākot no 16 litriem stundā).

■ Konstrukcija nepieļauj ārēju iedarbību uz skaitītāju, jo tam nav 
magnētiskā sajūga, tas izgatavots no metāla un stikla, ir aizsargāts 
pret mehānisko un magnētisko iedarbību atbilstoši ES direktīvai 
par mērījumiem, saskaņā ar kuru tas tiek ražots. Tādus mēraparā-
tus Latvijā uzstāda jau no 2005. gada.

■ Jaunās paaudzes skaitītāja trešā priekšrocība ir impulsa izeja 
kas ļaus turpmāk skaitītāju aprīkot ar attālināto nolasīšanas ierī-
ci. Šī ierīce nodrošinās ūdens patēriņa precīzāku uzskaiti bez dzī-
vokļu apmeklēšanas kontroles nolūkā. Attālināta datu nolasīšana 
ir risinājums kā iegūt kvalitatīvus fiksētus datus no visiem ēku 
kopējiem skaitītājiem vienlaicīgi. Skaitītāju attālinātās nolasīša-
nas tehnoloģija atvieglos to apsaimniekotāju darbu, kuri vēlēsies 

šo sistēmu izmantot. Attālinātā nolasīšana novērsīs cilvēcisko 
faktoru kļūdu iespējamību, kas pastāv vecot skaitītāju rādījumu 
nolasīšanu manuāli. Turklāt šī tehnoloģija ļaus operatīvi konstatēt 
novirzes vai bojājumus siltummezgla sistēmā un attiecīgi noteikt 
kādi remonti veicami.

Tādējādi ievērojami vienkāršosies ūdens patēriņa deklarēšanas 
sistēma: iedzīvotājiem nevajadzēs pašiem katru mēnesi nolasīt 
skaitītāju rādījumus, jo sistēma to veiks automātiski.

SIA „Ķeguma Stars” 2014gada maija beigās organizēja Ogres 
ielas 2 un 6 aukstā ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudi dzīvokļos. 
Apkopojot iegūtos rādījumus pa dzīvokļiem tika konstatēts, ka 
ūdens korekcija ir veidojusies no neprecīzas rādījumu noziņoša-
nas. Papildus skaitītāju pārbaudei tika pievērsta uzmanība arī dzī-
vokļos esošajiem sildķermeņiem. Neskatoties uz to ka Ogres iela 
6 ir realizējusi renovācijas pasākumus dažos dzīvokļos tika kon-
statētas nepilnības sildķermeņu uzstādīšanā.

Īpašu uzmanību gribētu pievērst Ogres ielas 2, dzīvokļu īpaš-
niekiem un īrniekiem, jo šajā mājā veicot aukstā ūdens skaitītaju 
pārbaudi tika konstatēts, ka vairākos dzīvokļos ir veikta ļoti rupja 
sildķermeņu uzstādīšana. SIA „Ķeguma Stars”  plāno veikt apku-
res guļvada maiņu. Apsaimniekotāja piedāvājums lai tiktu sakārto-
ta apkures sistēmas darbība visā mājā ir veikt arī apkures stāvvadu 
nomaiņu. Izmaksas kas saistītas ar guļvada nomaiņu pagrabā un 
stāvadu nomaiņu apmaksāt no iedzīvotāju iepriekš veiktajām ie-
maksām par apsaimniekošanu, ir saprotams, ka šo darbu izmaksas 
nav lētas un daļu izmaksas būs jāiekļauj nākošā gada apsaimnie-
košanas izdevumos. Ņemot vērā faktu, ka mājā nav vienāda tipa 
sildķermeņi dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem darba izmaksas par 
pieslēgšanu pie stāvvada būs atsevišķi jāapmaksā. Apmaksu par 
pieslēgumu varēs veikt pa daļām iepriekš vienojoties ar apsaim-
niekotāju.  Lūgums dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem izvērtēt SIA 
„Ķeguma Stars” ierosinājumu par jautājumiem zvanī māju pārzi-
nim Rolandam Elksnītim T. 25774460. 

Rolands Elksnītis,
SIA „Ķeguma Stars” māju pārzinis

ĶEGUMA NOVADA DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ķegumā Nr. 8/2014

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 
2014.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.171 (protokols Nr.9, 17.§) 

Precizēti ar Ķeguma novada domes 21.05.2014. sēdes lēmumu Nr.208

Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas
izglītības programmas apguvei 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 15.panta
pirmās daļas 4.punktu likuma „Vispārējās izglītības likums” 26.panta pirmo daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
Saistošie noteikumi (turpmāk Noteikumi) 

nosaka izglītojamo (turpmāk – Bērnu) reģistrā-
cijas un uzņemšanas kārtību Ķeguma novada 
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) izglītības 
iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu.

Pirmsskolas izglītības programmu apgūst 
no 1,5 (pusotra) gada vecuma līdz pamatskolas 
uzsākšanai.

Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglī-
tības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, 
kurā bērnam aprit 5 gadi. 

Programmas apguve sākas kārtējā gada 
1.septembrī.

Bērnu skaitu vispārējās pirmsskolas izglī-
tības iestādes (turpmāk – Pirmsskolas iestāde) 

grupās nosaka iestādes dibinātājs- Ķeguma no-
vada dome.

Pirmsskolas iestādē izglītojamos uzņem 
iesniegumu iesniegšanas secībā, ievērojot Vis-
pārējo izglītības likumu, šos noteikumus un    
citus normatīvos aktus.

II. PIETEIKUMU REĢISTRĀCIJAS 
KĀRTĪBA

Pašvaldībā bērnus pirmsskolas izglītības 
iestādē reģistrē un uzņem pirmsskolas izglītī-
bas iestādes vadītājs vai viņa norīkota persona.

Pirmsskolas iestādēs pamatā reģistrē un 
uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķe-
guma novadā. Grupas pēc iespējas tiek kom-
plektētas pēc teritoriālā principa, t.i., tuvāk dek-
larētajai dzīves vietai.

Bērnu pieteikt reģistrācijai un uzņemšanai 

pirmsskolas izglītības iestādēs var visu kalen-
dāro gadu no brīža, kad reģistrēta bērna dzim-
šana. 

Pieteikt bērnus reģistrācijai pirmsskolas 
izglītības iestādē var bērna vecāki, vecāku piln-
varotās personas vai citi bērna likumiskie pār-
stāvji (turpmāk – Vecāki), personīgi ierodoties 
pirmsskolas izglītības iestādē vai iesniedzot 
elektroniski parakstītu pieteikumu.

Piesakot bērnus Pirmsskolas  iestādē, 
Vecāki:
• uzrāda personu apliecinošu dokumentu (aiz-

bildnis papildus uzrāda bāriņtiesas lēmumu, 
kas apliecina aizbildniecības nodibināšanas 
faktu);

• uzrāda bērna dzimšanas apliecību; 
• iesniedz pieteikumu par reģistrāciju (1. pieli-

kums (pieejams kegumanovads.lv)).  ►
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Pieteikums tiek reģistrēts rindā hronoloģiskā 
secībā pēc saņemšanas datuma, izdarot ierakstu 
bērnu rindas reģistrā uzņemšanai izglītības ies-
tādē (turpmāk – Reģistrā; 3.pielikums(pieejams 
kegumanovads.lv)).

Vecāks tiek personīgi iepazīstināts ar reģis-
trācijas kārtas numuru, par ko parakstās reģis-
trācijas lapā. Ja pieteikums saņemts elektronis-
ki, par lēmumu iesniedzējs tiek informēts  piecu 
darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.

Vecākiem ir tiesības mainīt pieteikumā no-
rādīto vēlamo Pirmsskolas izglītības iestādes 
apmeklēšanas sākuma laiku, kā arī atsaukt pie-
teikumu.

III. BĒRNU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA
Bērnus Pirmsskolas iestādē uzņem rindas 

kārtībā no 15. augusta līdz 1.septembrim, ņe-
mot vērā brīvo vietu skaitu attiecīgajā vecuma 
grupā. 

Ja Pirmsskolas iestādē ir atbrīvojusies vieta, 
iestādē uzņem bērnus ārpus šo noteikumu 15. 
punktā minētā termiņa, ievērojot pieteikuma   
iesniegšanas secību.

Pirms uzņemšanas Pirmsskolas iestādē jāie-
sniedz šādi dokumenti: 

17.1. iesniegums par uzņemšanu (2. pieli-
kums (pieejams kegumanovads.lv));
17.2. bērna medicīniskā karte ar speciālistu 
slēdzienu par bērna veselības stāvokli;
17.3. profilaktisko potēšanu kartes noraksts;
17.4. medicīniskā izziņa, ka bērns nav bijis 
kontaktā ar infekcijas slimniekiem;
17.5. vecākiem ir tiesības iesniegt arī citus 
dokumentus, kas saistīti ar bērnu.

Vecāku pienākums Pirmsskolas iestādē uz-
rādīt, ja iepriekš bērns nav reģistrēts rindā, šā-
dus dokumentus:

18.1. bērnu dzimšanas apliecības;
18.2. vecāka personību apliecinošu doku-
mentu (aizbildnis papildus uzrāda bāriņtiesas 
lēmumu, kas apliecina aizbildniecības nodi-
bināšanas faktu).

Pirmsskolas iestādes vadītājs vai viņa 
pilnvarotā persona vecāku klātbūtnē pārbauda 
vecāku iesniegtos dokumentus un reģistrē ie-
sniegumu par bērna uzņemšanu Pirmsskolas 
iestādē,  kā arī iepazīstina ar izglītības iestādes 
darbību reglamentējošiem dokumentiem un 
slēdz sadarbības līgumu par bērnu izglītošanu 
un aprūpi Pirmsskolas iestādē.

Lai bērnu uzņemtu Pirmsskolas iestādē ār-
pus rindas, vecāki iesniedz dokumentus, kas 
apliecina atbilstību normatīvajos aktos paredzē-
tajām priekšrocības tiesībām.

Priekšrocība bērnu uzņemšanai Pirmssko-
las iestādē ārpus kārtas ir šādos gadījumos:

21.1. sociālās grūtībās nonākušu ģimeņu bēr-
ni saskaņā ar Ķeguma novada domes sociālā 
dienesta  atzinumu;
21.2. daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 vai 
vairāk nepilngadīgu bērnu;
21.3. Latvijas Republikas tiesību aktos no-
teiktās priekšrocības profesionālā dienesta 
karavīru bērniem;
21.4. bērniem, kuriem māsa vai brālis jau ap-
meklē Pirmsskolas iestādi;
21.5. uz darbinieku darba tiesisko attiecī-
bu laiku novada pašvaldības darbinieku                  
bērniem.

Ja grupās ir brīvas vietas, Pirmsskolas iestā-
dēs tiek uzņemti arī citu pašvaldību administra-
tīvajā teritorijā deklarēti bērni, saskaņojot to  ar 
Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un 
sporta komiteju. 

Bērnu uzņemšanu Pirmsskolas iestādē no-
formē ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

Ja bērns attaisnojošu iemeslu dēļ neapmek-
lē Pirmsskolas iestādi laika periodā, kas nav ga-
rāks par vienu kalendāro gadu, vieta izglītības 
iestādē tiek saglabāta, pamatojoties uz vecāku 
iesniegumu. Šajā laikā Pirmsskolas iestādei ir 
tiesības uz noteiktu laiku – uz bērnu prombūt-
nes laiku izglītības iestādē uzņemt citu reģistrā 
iekļauto bērnu.

IV. BĒRNU ATSKAITĪŠANA NO PIRMS-
SKOLAS IESTĀDES

Bērnu no Pirmsskolas iestādes atskaita:
25.1. pamatojoties uz vecāku iesniegumu;
25.2. ja bērns apguvis pirmsskolas izglītības 
programmu;
25.3. citos normatīvajos aktos noteiktajos ga-
dījumos. 
Bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes var 
atskaitīt, 2 nedēļas  iepriekš vecākus rakstiski 
brīdinot:
26.1. ja pēc vietas piešķiršanas bērns viena 
mēneša laikā neattaisnojošu iemeslu dēļ  ne-
uzsāk apmeklēt Pirmsskolas iestādi;
26.2. ja bērns trīs mēnešus bez attaisnojoša 
iemesla neapmeklē Pirmsskolas iestādi (iz-
ņemot 5 un 6 gadīgo obligātās apmācības 
bērnus);
26.3. ja vecāki divu mēnešu laikā nesamaksā 
par bērnu ēdināšanu (izņemot 5 un 6 gadīgo 
obligātās apmācības bērnus).

Pamats bērna atskaitīšanai ir izglītības ies-
tādes vadītāja rīkojums, kurā norādīts bērna at-
skaitīšanas iemesls.

Par bērnu, kurš apguvis obligāto pirmssko-
las izglītības programmu, pamatojoties uz iestā-
des vadītāja rīkojumu, vecākiem tiek izsniegta 
izziņa, kurā tiek norādīta apgūtā programma.

V. FAKTISKĀS RĪCĪBAS UN ADMI-
NATRĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS UN 

PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
Bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskai-

tīšanu pirmsskolas izglītības iestādē pārrauga 
pašvaldības speciālists izglītības jautājumos.

Iestādes vadītāja lēmumus un faktisko rīcī-
bu var apstrīdēt Ķeguma novada domē.

Pašvaldības domes lēmumu un faktisko 
rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.

Sēdes vadītājs R.Ozols

„Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas apguvei”paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamato-
jums

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir 
gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 
audzināšanas iestādēs). 
Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka katrai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt bērniem, 
kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna 
dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē.
Vispārējās izglītības likuma 21.pants nosaka, ka pašvaldība savā administratīvajā teritorijā nodrošina 
vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma un 26.panta pirmā 
daļa nosaka, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes 
dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus.

2.Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Ķeguma 
novada pašvaldības izglītības iestādēs,  kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kā arī nosaka 
atbilstības prasības bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas no rindas.

3.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpildei jaunas institūcijas netiks veidotas.
Lēmumam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi Ķeguma novada pašvaldības teritorijā.

5.Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Izglītības iestādes lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Ķeguma novada domē, savukārt Ķeguma no-
vada domes lēmumu – pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.
Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Ķeguma novada pašvaldībā pie pašvaldības 
speciālista izglītības jautājumos, Ķeguma novada izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības 
programmas.

6.Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Notikušas konsultācijas ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.
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ĶEGUMA NOVADA DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ķegumā Nr. 7/2014

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 
2014. gada 16. aprīļa lēmumu Nr.168 (protokols Nr.9, 17.§) 

Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā
 Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 30 .oktobra noteikumu Nr.735

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu 

1. Šie saistošie noteikumi nosaka nomas maksas apmēru par Ķeguma 
novada pašvaldībai piekrītošiem vai piederošiem neapbūvētiem ze-
mesgabaliem, kuri nodoti pagaidu lietošanā sakņu dārzu ierīkošanai 
Ķeguma pilsētā. 

2. Zemei, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu dārzu ierīkošanai, pa-
mata nomas maksa gadā tiek aprēķināta 2 % apmērā no zemes ka-
dastrālās vērtības.

3. Minimālā nomas maksa tiek noteikta 5 euro gadā, ja sakņu dārza pla-
tība ir līdz 400 kv.m. un 2.punktā aprēķinātā nomas maksa ir mazāka 
nekā 5 euro gadā. 

4. Minimālā nomas maksa tiek noteikta 8 euro gadā, ja sakņu dārza pla-

tība ir lielāka par 400 kv.m, bet līdz 600 kv.m  un 2.punktā aprēķinātā 
nomas maksa ir mazāka nekā 8 euro gadā. 

5. Minimālā nomas maksa tiek noteikta 10 euro gadā, ja sakņu dārza 
platība ir lielāka par 600 kv.m, bet  līdz 800 kv.m  un 2.punktā aprē-
ķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 10 euro gadā. 

6. Minimālā nomas maksa tiek noteikta 12 euro gadā, ja sakņu dārza 
platība ir lielāka par 800 kv.m   un 2.punktā aprēķinātā nomas maksa 
ir mazāka nekā 12 euro gadā. 

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ķeguma novada domes 2013.gada 
4.decembra saistošos noteikumus Nr.24/2013 „Par kārtību, kādā iz-
nomā zemi sakņu dārza vajadzībām”.    

Sēdes vadītājs R.Ozols
„Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā” 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. 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.02.2014. atzinumā Nr.18-6/1246 izvērtēti 
Ķeguma novada domes 2013.gada 4.decembra saistošie noteikumi Nr.24/2013 „Par kārtību kādā iznomā 
zemi sakņu dārzu vajadzībām”, norādīti iebildumi  un lūgts izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos vai 
apstiprināt jaunus saistošos noteikumus.     

2. Īss projekta satura izklāts Noteikumi nosaka neapbūvēto zemes gabalu, kuri nodoti pagaidu lietošanā sakņu dārza ierīkošanai 
Ķeguma pilsētā, nomas maksas apmēru. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pēc saistošo noteikumu pieņemšanas pašvaldības budžets ieņēmumos varētu palielināties papildus par 
700 euro gadā. 

4.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Nomas maksu aprēķinās un iekasēs Ķeguma novada pašvaldības administrācijas centralizētā 
grāmatvedība      

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Saistošie noteikumi izdoti pēc iedzīvotāju priekšlikumiem un  ieteikumiem.
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2014. gada 21. maijā
Lai nodrošinātu sekmīgu investīciju 

projektu „Ķeguma vispārējās pirmskolas 
izglītības iestādes „Gaismiņa” filiāles iz-
veide” un „Vispārējās pirmskolas izglītības 
iestādes „Birztaliņa” renovācija” īstenoša-
nu, nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
20497,00 EUR apmērā.

Noteica investīciju projektu „Ielu at-
jaunošana Ķeguma pilsētā” kā pašvaldības 
prioritāro investīciju projektu. Lai nodroši-
nātu sekmīgu projekta īstenošanu, nolēma 
ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 50764,00 
EUR apmērā.

Lai nodrošinātu sekmīgu projekta „Lie-
pu alejas rekonstrukcija” īstenošanu, pieņē-
ma lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 
155652,00 EUR apmērā.

Pieņēma lēmumu precizēt Ķeguma no-
vada domes 2014.gada 16.aprīļa saistošos 
noteikumus Nr. 8/2014 „Par bērnu reģis-
trācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas 
izglītības iestādes programmas apguvei”.

Nolēma segt ēdināšanas izdevumus, 

ceļa izdevumus un  noteica dienas naudu 
7,00 EUR katram  Ķeguma novada paš-
valdības izglītības iestāžu skolēnam, kuri 
piedalās reģionālajās un republikas mācību 
priekšmetu olimpiādēs.

Pieņēma lēmumu segt ēdināšanas iz-
maksas visiem 3. – 6. klašu skolēniem visās 
Ķeguma novada izglītības iestāžu ēdnīcās 
no 2014. gada 2. septembra līdz 2015. gada 
29. maijam un ēdināšanas izmaksas Ķegu-
ma novada pirmskolas izglītības audzēk-
ņiem (piecgadnieku un sešgadnieku apmā-
cība) no 2014. gada 1. septembra līdz 2015. 
gada 30. jūnijam.

2014. gada 04. jūnijā
Apstiprināja maksu par sniegtajiem pa-

kalpojumiem Ķeguma novada bibliotēkās.
Piešķīra ikgadējā atvaļinājuma vienu 

kalendāro nedēļu Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājam Robertam Ozolam no 
16.06.2014. – 22.06.2014. 

Apstiprināja Ķeguma novada sociālās 
aprūpes centra „Senliepas” nolikumu.

Ar pilniem domes sēdes protokoliem var 
iepazīties interneta vietnē kegumanovads.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. 

Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vie-
nu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. 
Ja komitejas sēdē izskatāmais jautājums 
skar fiziskās 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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Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā
Soroptimistu klubs  „Ogre –Ķegums” biedres sveic
Ķeguma jaunākos iedzīvotājus

Spilgtākā un pamanāmākā biedrības Starptautiskais Soropti-
mistu klubs  „Ogre – Ķegums” tradīcija ir ikgadējā bērnu svētku 
rīkošana 1. jūnijā Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, kad 
kluba biedres sveic iepriekšējā gadā dzimušos ķegumiešus. Arī 
šis gads nebija izņēmums – uz bērnu svētkiem īpaši tika aicinātas 
29 ģimenes, kuras savā ģimenē 2013. gadā sagaidījušas bērniņus. 
Soroptimistu kluba biedres priecājās, ka uz svētkiem, kuplā pulkā, 
bija ieradušies un aktīvi piedalījās Ķeguma jaunā paaudze.

Pasākuma ietvaros pašiem mazākajie tika pasniegtas dāvanas 
no Soroptimistu kluba un tā sadarbības partneriem. Bērni tika iz-
klaidēti īstā pirātu ballē, kur tiem bija iespēja meklēt apslēptos dār-
gumus. Tos meklējot, bērni darbojās radošajās darbnīcās, apskatīja 
trušus, izklaidējās piepūšamajā bērnu pilsētiņā, varēja tikt pie sejas 
apgleznojuma un atrisināja sarežģītas puzles mīklas.

Bērnu dienā piedalījās arī soroptimistes no sadraudzības klu-
biem – Lietuvā, Somijā, draugi un sadarbības partneri. Ķeguma 
sieviešu klubs  „Ķeguma Saulespuķes” biedres bija sarūpējušas 
bērniem un to ģimenēm dāvaniņas – našķus, apģērbu, apavus un 
rotaļlietas. 

Soroptimistu kluba biedres izsaka pateicību ikvienam, kas pie-
dalījās bērnu svētku tapšanā, šī bija diena, kad īpaši tika izcelta 
bērnu nozīme mūsu dzīvē. Uz tikšanos nākamgad, kad sveiksim 
jau 2014. gadā dzimušos bērniņus!

Sakām lielu paldies mūsu draugiem un atbalstītājiem:
Ķeguma novada dome, Kristaps Dambis  „Drive eO”, Skaistumkopša-

nas salons  „Tavam priekam un labsajūtai”, Lita Tropa (manikīre), Linda 
Stanka (kosmetaloģe), Ķeguma aptieka, Oskars Rudzis SIA „Salons R”.

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums”

„Rembates Cielaviņa – 2014”
15. maijā, kas kalendārā atzīmē-

ta, kā ģimenes diena norisinājās   
konkurss – koncerts, „Rembates 
Cielaviņā – 2014” kurā  piedalijās 
11 Ķeguma novada bērni, jaunā-
kajam dalībniekam bija 4 gadi un 
vecākajam 14 gadi. 

Žūrijas   satāvā bija Dace Māliņa – Ķe-
guma novada sporta un kultūras noda-
ļas vadītāja, Evita Tabure – Rembates 
bērnu un jauniešu radošās grupas va-
dītāja, Inese Marcinkiana – pasākumu 
organinizatore, galveno balvu un pirmo 
vietu  ieguva Laura Sakne, otro vietu ie-
guva Terēze Martinova, trešo vietu ie-
guva Rūta Martinova, bez balvām nepa-
lika arī pārējie konkursa dalībnieki, un 
sapņainākās Cielaviņas titulu ieguva 
–  Ieva Aizstrauta, skanīgākās Cielaviņas 
titulu ieguva  – Amanda Gaile,  smaidī-

gākās   Cielaviņas titulu ieguva – Tamāra 
Martinova, elegantākās Cielaviņas titulu 
ieguva – Andrejs Krēsliņš, izteiksmīgākās 
Cielaviņas titulu ieguva – Kristiāns Jānis 
Līvs, ritmiskākās Cielaviņas titulu ieguva 
– Karīna Šlusareka, sirsnīgākās Cielaviņas 
titulu ieguva – Laura Viļumsone, Skatītāju 
simpātijas titulu šajā reizē ieguva – Ralfs 
Viļumsons. 

Paldies Kristapam Taburam Rembates 
bērnu ansambļa vadītājam, kurš sagata-
voja gandrīz visām konkursa dziesmām 
muzikālos pavadījumus, pieskaņojot to 
īpaši  katram bērnam, paldies  konkursa 
vadītājai  Alisei Vorobejai.

Paldies par konkursa finansējumu 
Ķeguma novada domei.

Sanita Jefremova,
pasākumu organizatore



Uz Skrīveriem pēc uzvaras!
Ļoti karstajā un tveicīgajā 6.jūnija dienā SAC „Senliepas” se-

nioru komanda, septiņu dalībnieku un trīs pavadošo personu sa-
stāvā, devās uz Skrīveru pansionātu „Ziedugravas”, lai piedalītos 
ikgadējā aprūpes centru iemītnieku sporta spēlēs.

Vēl, bez mums, piedalījās komandas no pansionāta „Ogre”, 
komanda no Ērgļu novada, madlienieši un paši organizatori – 
skrīverieši. Mūsējie ar labiem panākumiem startēja visās sešās 
disciplīnās – prāta spēlē „Putra galvā”, kurpju mešanā „Jautrais 
kurpnieks”, šautriņmešanā „Pūķa olas”, precizitātes spēlē „Oliņ, 
boliņ!”, ratiņkrēslu sacensībās un komandas spēlē ar lakata sieša-
nu. Savukārt iestāžu vadītāji sacentās „zivju makšķerēšanā”.

Pirms apbalvošanas, spēļu dalībniekiem bija iespēja noklau-
sīties koncertu. Milzīgs pārsteigums un neviltots prieks bija iz-
dzirdēt, ka kopvērtējumā mūsu komanda ir uzvarējusi. Līdz ar to, 
ceļojošais kauss nonāca „Senliepu” komandas rokās. Tas ir ne ti-
kai prieks un lepnums, bet arī jauns pienākums, jo nākošajā gadā 
šādas sporta spēles būs jāorganizē mūsmājās!

Šis ir vēl viens pierādījums, ka sportam un dzīvotpriekam ve-
cums nav šķērslis!

„Senliepu” komandas atbalstītāju grupa
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Soroptimistu klubam
„Ogre – Ķegums” 10 gadi!

Desmit gadi cilvēka mūžā tāds nieks 
vien ir, šajā laikā cilvēkbērns ir iemācījies 
staigāt, runāt, ēst, rakstīt, lasīt, rēķināt. Šie 
pirmie gadi ir tik nozīmīgi cilvēkbērna at-
tīstībā, šajā laikā tiek likti pamati, kas viņu 
aiznesīs tālā vēl nezināmā nākotnē. 

Desmit gadi organizācijas mūžā būtu 
salīdzināmi ar cilvēka mūžu. Arī organizā-
cija ir spērusi savus pirmos soļus, tik ļoti 
nozīmīgos soļus. Tas ir atskaites punkts, 
kurā var uz mirkli apstāties. Apstāties, lai 
novērtētu, kas padarīts, kā padarīts un ko 
vēl varētu padarīt.

 2014. gada 31. maijā biedrības Starp-
tautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķe-
gums” biedres  atzīmēja savu 10 gadu ju-
bileju un izmantoja šo tik svinīgo brīdi, lai 
pakavētos atmiņās par padarīto un veidotu 
vīziju par to, kas vēl darāms.

Šie desmit gadi ir aizlidojuši vēja spār-
niem. No mazas domubiedru grupas bied-
rība ir izveidojusies par Ķeguma novadā 
nozīmīgu un stabilu organizāciju. Ir īstenoti 
visdažādākie projekti, sākot no maziem 
projektiem, kas varbūt nemanāmi mūsu ik-
dienas steigā un beidzot ar lieliem un no-
zīmīgiem projektiem, kuru gala rezultātu 

var baudīt ikkatrs novada iedzīvotājs. Atzī-
mēsim tikai dažus – izveidots bērnu rotaļu 
stūrītis Ķeguma ambulancē, sadarbībā ar 
zviedru partneriem kopīgi īstenots projekts, 
kura rezultātā sociālās aprūpes centrā „Sen-
liepas”, to iemītniekiem sagādāts ikdienai 
nepieciešamais aprīkojums, uzstādītas šū-
poles Ķeguma novada pludmalē, izveidots 
bērnu laukumiņš Staru ielā, Ķegumā un citi 
projekti.

Šajā, biedrības biedrēm, tik nozīmīgā 
dienā tika saņemti apsveikumi no sadrau-
dzības klubiem – Lielbritānijā, Zviedrijā, 
Lietuvā, Somijā, Rīgas kluba, no Ķeguma 
novada domes pārstāvjiem, no draugiem un 
sadarbības partneriem. Netrūka labu vārdu 
un atzinības par paveikto. Soroptimistes 
viesus uzņēma ar prieku un līksmi – dienas 
laikā viesiem gida pavadībā bija iespēja 
apmeklēt Vecrīgu, savukārt vakarā, svinīgā 
pasākumā soroptimistes un viesus priecēja 
dejotāji no Ogres, muzikanti no Ķeguma un 
folkloras grupa no Tomes.

Soroptimistes no sirds pateicas visiem 
kopā un katram personīgi par gaišajiem 
un atzinīgajiem vārdiem, laba vēlējumiem 
šajos tik nozīmīgajos svētkos. Biedrības 
biedrēm vēl ir daudz, ko paveikt, tāpēc, ne-
šaubīgi var teikt, ka aktīvi līdzdarbosimies 
Ķeguma novada dzīvē, arī turpmākos des-
mit, divdesmit un trīsdesmit gadus, jo labi 
iesāktais ir turpināms.

Lai mums visiem kopā izdodas!

Fotoorientēšanās
Esam gandarīti, ka fotoorientēšanās 

konkursā „Iepazīsti Ķeguma novadu 2014” 
piedalījās 12 komandas! Ceram, ka marš-
ruts bija piedzīvojumu un atklājumu pilns 
un sniedza jaunus iespaidus. Uzvarētājs, 
izlozes kārtībā, tika noskaidrots svētku 
koncertā „Uzplaukst krāsas!” un balvu ie-
guva viena no jaunākajām konkursa da-
lībniecēm – Made! Īpaši izcēlās konkursa 
dalībnieki, kas savā pieteikumā rakstīja tā: 
„Ar mīlestību caur novadu!” un katrā bildē 
bija vērojama Mīlestības klātesamība! Pal-
dies Bruno Āriņam un Diānai Arājai, par 
sirds siltumu un smaidu radīšanu! Novē-
lam Ķeguma novadam plaukt un attīstī-
ties, lai jau nākamajā gadā organizējot šo 
konkursu mums būtu daudz jaunu vietu 
ko apskatīt un Ķeguma novada iedzīvotā-
jiem apmeklēt!

Ķeguma Jauniešu Forums

„Ar mīlestību caur novadu!”



Mākslas skolai pirmais izlaidums
5. jūnijā Ķeguma tautas namā Mākslas skolai bija ļoti nozīmīgs 

un svinīgs pasākums – diplomdarbu aizstāvēšana un pirmais izlai-
dums. Sešas 5. kursa audzēknes, kas nokārtojušas pārbaudes dar-
bus, izstrādājušas diplomdarbus, šajā dienā tos aizstāvēja – pub-
liski tos prezentēja komisijai, noslēgumā saņēma vērtējumus un 
Ogres Mākslas skolas beigšanas apliecības. Apliecības pasniedza 
Ogres Mākslas skolas direktors, kas bija arī diplomdarbu aizstāvē-
šanas komisijas vadītājs. Katra absolvente bija individuāli izvēlē-
jusies tēmu, pie kuras strādāt diplomdarbā. Meitenes gan gleznoja 
uz zīda, gan zīmēja grafiskus darbus, izmēģināja smalko kvilinga 
tehniku un pat veidoja sienas gleznojumu. Gatavie darbi ir brīnišķī-
gi – Kristiānas Caunes zīda glezna, Megijas Miķes zīda spilveni un 
Diānas Liepiņas kvilinga vēdekļi šobrīd būs izstādīti tautas namā, 
Sabīnes Pļavnieces smalkie sienas dekori jau rotā Ķeguma novada 
domes telpas, Sanijas Rubenes zīmētā karte un zvēriņi dosies uz 
bērnudārzu, kur tiks izmantoti kā uzskates materiāli bērniem, līdz 
ar to visi šie darbi būs pieejami publiskai apskatei. Savukārt, Alek-
sandras Soboļevas apgleznoto sienu jau var novērtēt katrs, kuram 
ceļš ved gar tautas nama aizmuguri. Šo darbu realizēt Aleksandrai 
palīdzēja gandrīz visi mākslas skolas audzēkņi, jo veicamā darba 
apjoms nebija no mazajiem. Rezultāts izdevās lielisks, ko arī ap-
liecina labie vārdi no daudziem Ķeguma iedzīvotājiem. Šis nofor-
mējums nebūtu tapis bez veiksmīgas sadarbības ar ēkas īpašnieku 
Ilmāru Zemnieku, kurš finasēja un atbalstīja šo ideju – veica sienas 
sagatvošanas darbus, pārvietoja sastatnes, rūpējās par to, lai krāsas 
būtu pietiekamā daudzumā. Liels paldies par šo lielo uzticēšanos 
Mākslas skolai. Šis ir lielisks piemērs kā atrodot veiksmīgu sadar-
bību, bērnu darbs var būt noderīgs visai pilsētai.

5 gadi Mākslas studijai un 4 gadi Mākslas skolai Ķegumā ir 
uzskatāms par pārbaudes laiku. Šo laiku esam veiksmīgi izturējuši 
un pierādījuši, ka varam veikt daudz un ar savu darbu priecēt citus. 
Ļoti ceru, ka nākamajos 5 gados turpināsim iesākto darbu, iegūsim 
stabilitāti un varēsim realizēt daudz radošas idejas.

Vasaras radošās darbnīcas mākslas studijā
Vēl līdz jūlija sākumam var pieteikties uz interesantu laika pa-

vadīšanu vasarā - vasaras radošajām darbnīcām 4. – 8. augustā. 
Izmēģināsim atkal jaunas un vēl neizmēģinātas tehnikas. Darbnīca 
darbosies 5 darba dienas 10:00 – 14:00. Var pieteikties visi sko-
lēni, kas vēlas, arī tie, kas līdz šim nav apmeklējuši nodarbības 
mākslas skolā un studijā. 

Sīkāku informāciju par nodarbībām gan bērniem gan pieaugu-
šajiem var iegūt mākslas studijā tautas namā, zvanot vai rakstot: 
29203293; ieva.lace@apollo.lv

Ieva Lāce,
Mākslas studijas vadītāja
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Komanda „L – MKZ”
Mēs esam četri jaunieši no Latvijas Universitātes, kuri piedalās 

radošajā attīstības konkursā „Radām novadam”. Pieļaujam domu, 
ka liela daļa par to nav dzirdējusi un nav informēta par šī konkursa 
norisi. Tādā gadījumā ieteiksim apmeklēt viņu mājaslapu (www.ra-
damnovadam.lv), kur varēsiet sīkāk iepazīties ar visu un iegūt pie-
ejamo informāciju. Šādi izvairīsimies no lielas informācijas atstās-
tīšanas. Tāpēc šajā rakstā pastāstīsim par to, kāda ir mūsu komandas 
ideja un tuvākie sagaidāmie plāni. 

Tā kā konkurss pēc pāris nedēļām sāks uzņemt apgriezienus, 
tad no komandām drīzumā sagaidīs aktīvu darbības uzsākšanu 
novados. Mēs esam nolēmuši pievērsties pakalpojumu sfērai, kas 
saistīsies ar aktīvo atpūtu. Konkrētāk sakot, tiek pētītas iespējas un 
risināti varianti priekš aktīvās atpūtas parka izveidošanas Ķeguma 
novadā. Par ko mēs runājam? Sporta veids, kurš Latvijā parādījās 
salīdzinoši nesen, taču izaugsme un cilvēku interese par to ievēro-
jami pieaug ar katru jauno sezonu – veikbords. Šajā brīdī daudziem 
varētu rasties visdažādākie jautājumi, tāpēc mēs precizēsim mūsu 
domu. Runa iet konkrēti par trošu jeb kabeļu veikbordu. Respektīvi, 
tas nozīmē, ka netiks izmantotas motorlaivas, aiz kurām tiek vilkti 
cilvēki, bet tā vietā tiks uzstādīta trošu sistēma. Tam piemīt sezonāls 
raksturs, tāpēc sezona skaitās laika posmā no aprīļa līdz pat oktob-
rim. Šoreiz neieslīgsim detaļās par to, kā tas viss darbojas tehniski – 
izcelsim tikai svarīgāko. Viens no vitāli būtiskākajiem elementiem 
ir vieta, kur tad īsti šāda veida parks var atrasties. Tāpēc teiksim 
godīgi, ka pie tā tiek strādāts. Pastāv varianti, kā Daugava vai cits 
ezers Ķeguma novadā. Tas viss prasa rūpīgu plānošanu, pārbaudes, 
tāpēc tas tiks precizēts vēlāk. Ir daudz un dažādi faktori, kas var kā 
palīdzēt, tā arī traucēt un sarežģīt situāciju ar vietas izvēli. 

Taču tas nav viss. Šim veikparkam klāt vēlamies redzēt kādu ka-

fejnīcu / bistro, jeb kādu ēdināšanas iestādi. Ņemot vērā pašreizējo 
situāciju novadā, tas varētu būt ne tikai kā papildinājums atpūtas 
parkam, bet arī kā vieta, kur vietējiem iedzīvotājiem atnākt un ie-
turēt maltīti parastā darba dienā vai brīvdienā kopā ar ģimeni. Tas 
nozīmē, kad nav obligāti jāizmanto veikborda pakalpojumi kopā 
ar kafejnīcu. Tomēr mūsu plānos neietilpts izveidot vienkāršu ēs-
tuvi. Runājot par pārtiku, uzsvars tiks likts uz vietējo iedzīvotāju, 
jeb saimniecību pieejamo pārtiku. Tas nozīmē, ka vairāk vai ma-
zāk tiek pasniegts ne tikai veselīgs ēdiens, bet arī ekskluzivitāte, 
kas pieejama tikai Ķegumā. Ir pietiekami daudz iemesli, kādēļ tas 
varētu izdoties. Pēc mūsu domām, tas patiktu gan vietējiem iedzī-
votājiem, gan arī caurbraucējiem un tūristiem. Tomēr šeit atkal ir 
jāpārvar lieli kalni, lai tāda veida izdeja tiktu realizēta. Piebildīsim 
to, ka attiecīgajai kafejnīcai pašlaik vēl nav reāla rīcības plāna, jo 
galvenais ir šobrīd tikt skaidrībā ar atpūtas parku. Pie visa strādāsim 
pakāpeniski. 

Nobeigumā teiksim to, ka nevaram garantēt abu šo ideju rea-
lizāciju. Kā mēs visi zinām, ir reizes kad viss izdodas vienkāršāk, 
citreiz ir jāpārvar daudz grūtību lai tiktu pie rezultāta, bet gadās 
arī gadījumi, kad pareizākais gadījums ir mazliet atkāpties. Ar to 
mēs vēlamies paziņot, kad esam atvērti arī jaunām idejām un citiem 
mērķiem. Tas attiecas uz visu Ķeguma novadu, jo domājam arī par 
Birzgali, Tomi un Rembati. Konkursa nosaukums pasaka jau priek-
šā, ka šis būs radošs periods mūsu dzīvē. Būsim gatavi stāties pretī 
visdažādākajiem izaicinājumiem. Tāpēc mēs varam apsolīt, ka pie 
mūsu idejām ieguldīsim lielu darbu. Esam gatavi cīnīties. Būsim 
priecīgi, ja šajā laika posmā mēs varēsim redzēt Jūs blakus, neat-
karīgi vai Jūs esat vienkāršs iedzīvotājs vai arī uzņēmējs Ķeguma 
novadā. Atbalsts un sadarbība noder vienmēr. 



9 

2014. gada 19. jūnijs

Neaizmirstami piedzīvojumi
Dzīve skolā ar skolēniem ir tik interesanta, jo katra 
diena sniedz kaut ko jaunu, taču ir tādi brīži, kad 
aizraujas elpa un saproti – TAS IR VIENREIZĒJI! 
Tādi notikumi bija divi braucieni: kopā ar mazajiem 1.       
– 4. klašu tautisko deju dejotājiem uz deju festivālu 
Aizkrauklē „Latvju bērni danci veda” un „Labo dar-
bu” noslēguma koncertu Dailes teātrī kopā ar 1. – 4. 
klašu kori. Un nu – par katru pasākumu pēc kārtas.

24. maijā, savas pilsētas svētkos, Aizkraukle mūs sagaidīja krāšņa 
un saposusies. Līdzi devās ļoti daudz vecāku, saskaitīju 29, bet, 
iespējams, skatītāju pūlī bija vēl vairāk. Mīļie vecāki, paldies 
jums par to! Bez Jūsu atbalsta bizes nebūtu tik gludas un puišu un 
meiteņu stāja gājiena laikā tik braša. Visi trīs mūsu kolektīvi dejoja 
skvērā kultūras nama priekšā, piedalījās lielajā svētku gājienā, 
kā arī vēroja skaisto lielkoncertu Aizkraukles stadionā. Paldies 
skolotājai Evitai Taburei par to, ka viņa radīja skolēniem priekšstatu 
par to, ko nozīmē piedalīties Dziesmu un deju svētkos! Paldies arī 
domes izglītības speciālistei Sandrai Čivčai par finansiālo atbalstu 
skolēnu ēdināšanā un transporta nodrošināšanā!
Savukārt 6. jūnijā 1. – 4. klašu kora dziedātāji un viņu dedzīgā 
skolotāja Marija Sprukule tika uzaicināti uzstāties kopā ar „Blitze 
” solistu Arvīdu Berķi „Labo darbu”  apbalvošanas pasākumā Dai-
les teātra Mazajā zālē. Mūs uzņēma ļoti sirsnīga darbinieku kom-
anda, skolēniem bija iespēja darboties rokrokā ne tikai ar Arvīdu, 

bet arī ar dziedātājām Samantu Tīnu un Aminatu, dziedātājiem 
Lauri Reiniku un Nikolaju Puzikovu, kordiriģentu Intu Teterovski, 
kā arī vērot daudzus interesantus priekšnesumus un jaukus sižetus 
par paveiktajiem labajiem darbiem. Tā bija īsta mācībstunda par 
to, cik neatlaidīgi un darbīgi cilvēki mūsu mazajā valstiņā dzīvo.
Uzstāties uz Dailes teātra skatuves bija liels gods, pie kam tieši 
mēs atklājām koncertu un kopā ar Arvīdu Berķi pieteicām vakara 
vadītāju Lauri Reiniku.
Arvīd, paldies Tev par lielisko iespēju! Tas ir tik cēli – augt un 
attīstīties pašam un mudināt to darīt arī mazākajiem. Mēs ar Tevi 
lepojamies!

Sandra Bērziņa, 
dir. vietniece audzināšanas jautājumos

1. – 4. klašu kora dziedātāji uzstājas kopā ar Arvīdu Berķi Dailes teātra Mazajā zālē

Aktivitātes svešvalodās
Šajā mācību gadā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sveš-

valodu skolotāji rīkoja vairākus valodu popularizēšanai veltītus 
pasākumus: oktobris bija Vācijas mēnesis ar viktorīnu un prezen-
tāciju „Iepazīsti Vāciju”, ko veidoja skolotāja G. Kimmele, martā 
skolotājas I. Kovaļčuka un V.Livdāne  organizēja Masļeņicu, bet 
aprīlis bija angļu valodas mēnesis. No 7. Līdz 11. aprīlim skolē-
ni veidoja prezentācijas par valstīm, kurās runā angļu valodā, tika 
pieminēta arī Šekspīra 450 gadu jubileja, ko šogad atzīmēja visā 
pasaulē. Angļu valodas nedēļas beigās – skolēnu tikšanās ar ASV 
vēstniecības darbiniekiem un klašu komandu interaktīvā spēle „We 
love English”. Šīs aktivitātes sagatavoja un vadīja I. Krastiņa un Dz. 
Germa – Lemese.

23. maija pēcpusdienā skolas aktu zālē notika tradicionālais 
svešvalodu teātra festivāls, kas apvienoja skolēnus, kuriem patīk 
spēlēt teātri un apgūt svešvalodas. Festivāla dalībnieki priecēja ska-
tītājus ar jautriem un atraktīviem priekšnesumiem angļu, vācu un 
krievu valodās.

Kā pirmie uzstājās 2. klases skolēni, kas kopā ar skolotāju Ilzi 
Krastiņu angļu valodā bija sagatavojuši uzvedumu „Mēs mīlam an-
gļu valodu”. 3. klases skolēni kopā ar skolotāju Katrīnu Rotgalvi  
bija sagatavojuši angļu valodas paraugstundu „Reiz kādā piektdie-
nā”. Tad uz skatuves kāpa 7. komercprogrammas klases skolēni, 
kuri kopā ar skolotāju Dzintru Germu – Lemesi bija iestudējuši 
uzvedumu „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”, kas arī izskanēja angļu 
valodā. 9. komercprogrammas klases skolēni un skolotāja Ināra Ko-
vaļčuka krievu valodā bija sagatavojuši Krilova fabulas „Kvartets” 
un „Vārna un lapsa”, bet 8. klases krievu valodā skandēja fabulas 
„Spāre un skudra” un „Pēriķis un brilles”. Šos skolēnus sagatavoja 
Vita Livdāne. Vidusskolu festivālā pārstāvēja Ilzes Krastiņas veido-
tais Viljama Šekspīra jubilejai veltītais „Romeo un Džuljetas” ie-
studējums 10. klases skolēnu izpildījumā.  9.klases skolēni kopā ar 
Ilzi Krastiņu demonstrēja videofilmiņas angļu valodā, ar kurām viņi 
startēja Kembridžas universitātes 100 gadu jubilejai rīkotajā kon-
kursā „Draudzība laiku lokos” un saņēma atzinības rakstu.   

Pasākuma noslēgumā uz skatuves atkal bija 10. klases skolēni, 
kas kopā ar skolotāju Grinetu Kimmeli izveidojuši jautru priekšne-
sumu vācu valodā pēc slavenās Brāļu Grimmu pasakas „Vilks un 
septiņi kazlēni” motīviem.

Festivāla atmosfēra bija draudzīga, sirsnīga un jauka, zāli bieži 
pāršalca bērnu smiekli, pēc festivāla katrs dalībnieks varēja nogar-
šot arī gardo kliņģeri.

Paldies visiem dalībniekiem, kas spēlēja uz skatuves, un arī sko-
lotājām Ilzei Krastiņai, Katrīnai Rotgalvei, Vitai Livdānei, Dzintrai 
Germai – Lemesei, Inārai Kovaļčukai un Sandrai Bērziņai, kas palī-
dzēja šiem daudzvalodīgajiem svētkiem notikt. Tradīciju turpināsim 
arī nākamajā mācību gadā.

Grineta Kimmele,
 vācu un angļu valodas skolotāja



Maza cilvēka lepnuma pilnais paraksts
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16. komercskolu salidojumā
Kā jau katru gadu, arī šogad tika rīkots 

komercskolu salidojums. Šoreiz mums bija 
iespēja doties uz Jūrmalas Valsts ģimnāziju. 
Mūs uzņēma draudzīgi, pozitīvi un atsaucīgi 
cilvēki. 

Pēc salidojuma atklāšanas un gardām 
pusdienām visas četras skolas tika sadalītas 
pāros,lai dotos uz diviem dažādiem uzņē-
mumiem: mūsu skola bija kopā ar Saldus 2. 
vidusskolu, bet otrajā grupā bija V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzija un Aizputes vidusskola. 
Ļoti ātri atradām kopīgu valodu, lai gan sā-
kumā kautrējāmies viens no otra. 

Pirmais apskates objekts bija uzņēmums 
SIA „Jūrmalas Mežaparki”, kur mums pa-
stāstīja, kā tiek ražoti kvalitatīvi un droši 
bērnu spēļu laukumi. Pēc tam pabijām Hotel 
Jūrmala SPA, kur varējām iejusties klientu 
izjūtās un izstaigāt labākos apartamentus, 
palūkoties uz skaisto baseinu nodaļu un pa-
staigāt pa viesnīcu, apbrīnojot tās krāšņumu 
un izsmalcinātību. Pēc tam mēs devāmies 
jaukā pastaigā pa Jūrmalas pilsētu. Aplūko-
jām senlaicīgās ēkas (tajos laikos villas) un 
pavērojām kā dzīvo Jūrmalas iedzīvotāji. 
Iegājām Vitālija Jermolajeva gleznu teāt-
rī un bijām šokēti, jo šis mākslinieks savas 

gleznas zīmē ar īpašām krāsām, kuras spīd 
neona gaismās. Tas rada grandiozu efektu. 
Protams, neiztikām bez pastaigas līdz jūrai. 
Skats uz jūru bija brīnišķīgs. Pēdējā vieta, uz 
kuru aizbraucām, bija Dzintaru Mežaparks. 
Tajā ir arī skatu tornis, kurš ir 36 metrus 
augsts, ar 12 platformām dažādā augstumā. 
Tikai visdrosmīgākie no mums uzdrīkstējās 
tajā uzkāpt līdz pašai augšai. Tos, kuri apstā-
jās uz kādas no zemākajām platformām, var 
saprast, jo no zemes tornis neizskatās nemaz 
tik augsts kā tajā brīdī, kad pa to kāpj augšā. 

Nemanot bija pienācis brīdis, kad jādo-
das atpakaļ uz salidojuma vietu. Pēc kārtīga 
launaga devāmies uz lielo sanākšanas telpu, 
kur skolu komandas viena otrai dāvāja  siltus 
un mīļus sveicienus. Tad mums bija iespēja 
noskatīties Viljama Šekspīra „Kā jums tīk” 
iestudējumu Jūrmalas Valsts ģimnāzijas te-
ātra izpildījumā. Teikšu godīgi – viena no 
labākajām teātra izrādēm, uz kādu esmu 
bijusi! Visa zāle skaļiem aplausiem sveica 
režisori Daci Umbraško, kura ir arī šīs ģim-
nāzijas absolvente. Un tad jau ilgi gaidītās 
vakara aktivitātes – vizītkaršu demonstrēša-
na, skolu konkurss un diskotēka. Vizītkartes 
bija dažādas, jo radošuma tajās netrūka – cits 

izveidoja video par ikdienas dzīvi, cits rādīja 
cīņas mākslas, dziedāja, dejoja, cits veidoja 
uzjautrinošu prezentāciju. Konkursā skolu 
pārstāvji startēja jauktās komandās – no kat-
ras skolas pa 1 dalībniekam. Jautājumi ne-
bija no vieglajiem, bet visi ar tiem tika galā, 
parādot savas izcilās zināšanas. Protams, 
uzvarēja draudzība, jo punktu skaits bija ļoti 
tuvs – divas pirmās un 3 otrās vietas. Vakara 
beigās tika rīkota diskotēka, kurā piedalījās 
visi. Tāpēc skumjš bija brīdis, kad nācās 
dodoties uz autobusiem, tomēr centāmies 
domāt pozitīvi – būs taču nākamais – 17. ko-
mercskolu salidojums!

Vēlos pateikt lielu paldies skolotājai Ai-
gai Gūtmanei, kura uzaicināja mūsu klasi uz 
šo brīnišķīgo pasākumu, kā arī skolotājām 
Agitai Kaļvai un Vitai Spilbergai par līdzi 
braukšanu. Īpašs paldies mūsu bijušajam 
direktoram Edgaram Viņķim, kurš, tāpat kā 
mēs, ar lielu prieku un pozitīvu attieksmi 
devās šajā piedzīvojumā. Mīļš paldies arī 
šoferītim, kurš mūs visu dienu vadāja, bet 
turpināja smaidīt, lai vai kas!

Ieva Ozolniece, 
10. klases skolniece

Labinieku ekskursija Kurzemē
Šī gada 16. maijā ekskursijā uz Kurzemi devās tie mūsu skolas 

skolēni, kuri ieguvuši augstus sasniegumus mācību darbā,spilgtas 
uzvaras sportā, bijuši aktīvi skolas dzīves organizēšanā. Šoreiz 
maršrutā bija „Pure” šokolādes fabrika, Tukuma pilsēta un kino-
pilsētiņa „Cinevilla”. 

Izbraucām diezgan agri, jo priekšā bija garš ceļš – veselas 
2 stundas. Kad beidzot bijām klāt „Pure” šokolādes fabrikā, jau 
uzreiz sākām ekskursiju pa uzņēmumu. Sākumā muzejā gide pa-
stāstījā, kā tiek gatavota šokolāde, kāda ir tās ražošanas vēsture 
un kā tiek novāktas kakao pupiņas, kuras ir ļoti svarīga šokolādes 
sastāvdaļa. Bija arī ļoti daudz eksponātu – pirmās zelta krūzes, no 
kurām tika dzerts kakao, nelielas kakao pupiņu malšanas iekār-
tas, pirmās šokolādes un kakao reklāmas un daudz kas cits. Pēc 
muzeja skatījāmies interesantu filmu par kakao ceļu līdz šodienai. 
Tad sākās tā daļa, kuru visi gaidīja visvairāk – meistarklase. Paši 
varējām pagatavot konfektes un pēc tam tās nogaršot. Un -  ticiet 
man – tās sanāca lieliskas! Pēc ekskursijas pa šokolādes fabriku, 
mēs devāmies uz Tukuma pilsētu, kur ieturējām pusdienas, devā-
mies pastaigā pa pilsētu. Dienas otrajā pusē bija ekskursija kino-
pilsētiņā „Cinevilla”. Jau iebraucot stāvvietā, nevarēja nepamanīt 
lielo kravas mašīnu, kas atradās vertikāli pie kādas ēkas sienas. 
Tas vien jau liecināja par to, ka ekskursija būs izdevusies. Un tā 
arī bija! Aplūkojām jauno mākslinieku izstādītās gleznas. Turpat 
bija arī filmā „Rīgas sargi” redzētais baznīcas tornis, bermontiešu 
dzelzs mašīna, tilts, pār kuru latviešu strēlnieki devās uzbrukumā 
Bermonta armijai, vairākas butaforiskās ēkas, seno laiku mašīnas, 
kā arī ugunsdzēsēju mašīna, kuras sprādziena laikā filmā mira 
Ernesta tētis Augusts. Bija iespējams apskatīt  arī filmā „Rūdolfa 
mantojums” filmēto Rūdolfa sētu un iekšpagalmu. Protams, neiz-
tikām arī bez bildēšanās pie ēkām un visiem maketiem, kas tikuši 
veidoti, lai radītu lieliskas filmas. 

Gribētu teikt lielu paldies skolotājām Vitai Spilbergai un Aigai 
Gūtmanei par ekskursijas maršruta veidošanu un organizēšanu. 
Un kā tad bez mīļā šoferīša, kuram pietika pacietības mūs izvadāt 
šos lielos gabalus! Paldies visiem!

Ieva Ozolniece,
10. klases skolniece

Brīvībai durvis vaļā!

30. maija rīts Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolas skolēniem 
pienāca ar skaistiem svētku tēr-
piem, jautrām čalām un gaidu pilnu 
atmosfēru – kā nekā pēdējā skolas 
diena ar jau tradicionālo kopīgo 
mācību gada izskaņas pasākumu 
skolas zālē itin visiem skolas skolē-
niem un skolotājiem, kopā jūtoties 
kā draudzīga saime.

Jau otro gadu šajā reizē kopā 
ar mums bija arī domes pārstāvji 
– izglītības speciāliste Sandra Čiv-
ča un Izglītības komisijas vadītāja 
Līga Strauss. Skolēni bija laimīgi, 
par savām uzvarām olimpiādēs, 
skatēs, konkursos un sacensībās, 
no viņu dāsnajām rokām saņemot 
vairākus tūkstošus eiro. Balvu saņē-
ma katrs skolēns un skolotājs, kura 
ieguldījums atbilst Izglītības veici-
nāšanas nolikumā iestrādātajām 
prasībām. Šoreiz nesaukšu vārdā 
balvu saņēmējus, jo labinieku vārdi 

tika publicēti laikraksta iepriekšējā 
numurā. Šoreiz vienīgi sirsnīgs pal-
dies domes ļaudīm par materiālo 
atbalstu, skolēniem un skolotājiem 
par rūpīgo darbu, sagatavojoties 
olimpiādēm un konkursiem, kā arī 
vecākiem par to, ka viņi spēj savus 
bērnus motivēt sasniegt kaut ko 
vairāk. Šāda kopīga panākumu cil-
dināšana ir mudinājums nākamgad 
tiekties pēc augstāka rezultāta arī 
citiem skolēniem.

Svētku rītu vadīja Skolēnu pa-
domes līderes Ketija Atare un Me-
gija Miķe. Skolēni sēdēja aplī, vidū 
balvu saņēmējus priecēja skolas-
biedru sagatavotie priekšnesumi: 
Jāzepa Osmaņa lugas „Sarkangal-
vīte” fragments 7c. klases teātra 
pulciņa izpildījumā, Reiņa Kargana 
čella spēle, Alīnas Beļakovas flauta, 
flautistu ansamblis, Danielas Diše-
reites trompete, izcilie moderno 
deju pāri – Andrejs Sakne un Evelī-
na Brigadere, kā arī Karīna Atare un 
Artūrs Lejiņš,1. – 2. klašu tautisko 
deju dejotāji, skolotājas M. Spru-
kules piektklasnieki ar īpašiem šim 
brīdim radītiem pārsteigumiem. 
Katrs uzvarētājs saņēma arī skolo-
tājas Ainas Zagorskas izgatavotos 
māla zvaniņus, ar kuriem visi kopā 
iezvanīja pēdējo klases stundu 
izskanējušajā mācību gadā.

Sandra Bērziņa, 
dir. vietniece audzināšanas darbā



LIDO KAUSS – Latvijas
Čempionāts spiešanā guļus 
uz atkārtojumu skaitu

24. maijā Rīgā atpūtas centrā „Lido” notika Latvijas čem-
pionāts spiešanā guļus uz atkārtojumu skaitu, kurā piedalījās arī 
sporta klubs „Rembate”. Šajā spēka sporta paveidā sportistiem 
uz maksimāli iespējamo atkārtojumu skaitu jāspiež svaru stienis, 
kura smagums vīriešiem ir sava personīgā svara apmērā, bet sie-
vietēm – puse no sava personīgā svara. Uz šīm sacensībām bijām 
aizbraukuši diezgan kuplā sastāvā un tas mums palīdzēja koman-
du kopvērtējumā ierindot godpilnājā 2. vietā.

Kārtējo reizi jāsaka liels paldies Ķeguma novada domei par 
finansiālu palīdzību.
Mūsu sasniegumi: 

Sievietes:
-57 kg Gundega Gailīte uz stieņa 28 kg 18 reizes – 8.vieta;
-57 kg Annija Roga uz stieņa 27 kg 17 reizes – 8.vieta;
57+kg Agnese Roga uz stieņa 31 kg 20 reizes – 7.vieta
Jaunieši:
-59 kg Elvijs Skruļs uz stieņa 59 kg 6 reizes – 4.vieta;
-74 kg Kristaps Kupčus uz stieņa 71 kg 15 reizes – 2.vieta;
-83 kg Sandis Babauskis uz stieņa 75 kg 9 reizes – 2.vieta
Juniori;
-59 kg Artūrs Brūveris uz stieņa 58 kg 26 reizes – 1.vieta;
-66 kg Ervīns Zods uz stieņa 65 kg 22 reizes – 1.vieta;
-83 kg Igors Orlovs uz stieņa 82 kg 23 reizes – 3.vieta;
-83 kg Dāvis Katkūns uz stieņa 76 kg 15 reizes – 6.vieta; 
-93 kg Mārtiņš Bruģmanis uz stieņa 85 kg 23 reizes – 5.vieta
Seniori 1:
-93 kg Uldis Veliks uz stieņa 90 kg 39 reizes – 1.vieta;
105+kg Dzintars Roga uz stieņa 128 kg 15 reizes – 2.vieta
Seniori 2:
105+kg Jānis Babris uz stieņa 107 kg 17 reizes – 1.vieta;
105+kg Aivars Gailītis uz stieņa 110 kg 14 reizes – 2.vieta

Gailītis
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Interesanta mācību nogale
Ķeguma komercnovirziena vidussko-

las 7.c klasei mācību beigas izvērtās ļoti 
interesantas, jo mums bija iespēja doties 
vairākās interesantās mācību ekskursijās. 
Cienījamie lasītāji, vēlamies jums par tām 
pastāstīt.

27. maijā pēc skolotājas Aigas Gūtma-
nes ieteikuma devāmies uz Tomes Zivju 
audzētavu. Mūs pavadīja arī klases audzi-
nātāja Dzintra Germa – Lemese. Lai arī 
laiks bija vēsāks, nekā mēs bijām cerēju-
ši, ekskursijas laikā to nemaz nejutām, jo 
zivjaudzētavā mums ļāva aplūkot vairākas 
zivju sugas dažādās augšanas stadijās. Bija 
interesants un izsmeļošs stāstījums par kat-
ru no tām, uzzinājām, ka reizi gadā zivju 
mazuļus palaiž jūrā, upēs un ezeros. Esmu 

pārliecināta, ka lielā zivju krāsu dažādība 
un mutuļojošā kustība mums vēl ilgi paliks 
atmiņā, tomēr es ar vislielāko sajūsmu at-
ceros dzintara foreli.

Ligita Ābele, 7.c klases skolniece

Kopā ar ekonomikas skolotāju  A. Gūt-
mani un klases audzinātāju Dz.Germu – 
Lemesi devāmies arī interesantā ekskursijā 
uz FAZER LATVIJA maizes ceptuvi, kur 
mūs laipni uzņēma tās darbinieki. Tagad 
mēs zinām, ka pēc izskata mazajā ceptuvē 
ir daudz noliktavu un darba telpu. Starp 
citu – FAZER LATVIJA maizes ceptuve ir 
jaudīgākā no kaimiņvalstu ceptuvēm. Dar-
biniekus var vērot pa stikla durvīm, tādējā-
di ļoti labi var redzēt, cik čakli katrs strādā.

Pirms gājām maizes ceptuvē, mums 
bija jāuzvelk balti halāti un ekskursantiem 
domātās sarkanās cepuress. Laipnais gids 
mums izrādīja gan miltu noliktavas, gan 
ceptuvi, gan iesaiņošanas iekārtas. Dabū-
jām arī pa tikko izceptas maizes šķēlei. 
Ekskursijas beigās visus aicināja pie liela 
galda, kurš bija noklāts ar dažādām konfek-
tēm, kādas nav pieejamas Latvijas veikalos. 
Lai mums nesakārotos tās ņemt līdzi, gids 
teica, ka 21. gadsimtā ir izgudrots šokolā-
des detektors. Mēs, kā jau ziņkārīgi bērni, 
paņēmām vienu konfekti izmēģinājumam, 
bet, protams, nekas nenotika. Mājās pārra-
dāmies priecīgi par izdevušos dienu.

Ilva Malniece, 7.c klases skolniece

Ķeguma novada svētku sportiskā
nedēļa „IZGAISMO KRĀSAS” 

Pirmdiena – Mūs vieno saule, vējš, ūdens un pludmales volejbols.
Ķeguma pludmalē. 

1.v.,,Ķeguma HES1”(Kristaps Rūde , Deivids Strazdiņš) 
2.v.,,Go Sport”(Raivis Ozoliņš, Raitis Kuks) 
3.v.,,EJMS”(Mārtiņš Strauss, Emīls Josts) 

(piedalījās 12 komandas) 
sieviešu komandām: 

1.,,Bambuča”( Santa Emsiņa, Līva Sola) 
2.,,Ķegums” (Dace Pavlovka, Evija Poļakova) 

3. ,,Paupe&Ivanova” ( Dzintra Paupe, Zane Ivanova) 
(5 komandas) 

 Otrdien – orientēšanās sacensības
„Zili brīnumi zaļā mežā” Tomē (21 dalībnieks): 

 zēniem – 1. Kaspars Voskāns, 2. Matīss Zābers, 
meitenēm – 1. Liene Rumpe, 2. Estere Graudiņa, 3. Evelīna Zābere. 

sievietēm – 1. Ilona Ofmane, 2. Velga Zagorska, 3. Paula Paegle, Rasma Kuriņa. 
vīriešiem – 1. Roberts Ozols, 2. Gundars Sīmansons, 3.Ainārs Grumolds.

 Trešdien –„ Prāts, precizitāte un spēks sadzīvo kopā” – šo 
 trīs īpašību pielietojums sportā Rembatē. (34 dalībnieki) 

Svaru bumbas (24kg) celšanā: 
1. Ervīns Torsters, 2. Sandis Isjomins, 3. Kaspars Lubgans 

Šautriņu mešanā:
1. Aizsilniece Mirdza, 2. Zābere Linda, 3 .Zemniece Zane. 

 1. Torsters Ervīns, 2. Gūte Oskars, 3. Avens Jānis. 
Svaru stieņa spiešanā guļus:

1. Ervīns Torsters, 2. Dzintars Roga, 3. Ojārs Udris 
 1.Agnese Roga,2.Ilze Gailīte,3.Agnija Roga. 

Ceturtdien – Birzgalē (veselības skrējiens – 37 dalībnieki) 
2,5 km – 1.Ansis Loķis, Reinis Dreimanis, 3.Mārcis Loķis 

 1.Diāna Birzule,2.Madara Putāne,3.Inta Altmane. 
6,5 km – 1.Roberts Zemnieks,2.Bruno Āriņš,3.Elvis Pērsis. 

 1.Kristīne Ķibilde,2.Diāna Arāja,3.Vija Arāja. 
Sestdien – Ķegumā (58 dalībnieki) 

Florbolā:
1.(Aigars Delvers, Jānis Delvers,Toms Akmeņlauks, Aivis Kusiņš) 

 2.Dāvis Janovskis, Didzis Mellis, Oskars Dūdens, Sandis Mihailovskis. 
 3.Aivis Jonikāns, Mārtiņš Zaikovskis, Toms Tīdemanis, Ralfs Jonikāns. 

mix volejbolā: 1.Kristaps Rūde,2.Ramona Buliņa, 
 2.Māris Grants,Vitnija Dommere, 

 3.Raivis Ozoliņš, Liene Linde. 
Ģimeņu spēlēs: 9 komandas – uzvarēja draudzība! 

Tomes sporTa spēles  20. jūnijā plkst. 18:00
Programmā – volejbols 3:3 (komandā vismaz 1 dāma)

individuālie veidi: krokets, šķēršļu joslas Pārvarēšana

21. jūnijā lindes parkā plksT. 9:00 
ķeguma novada ,,līgo kausa izcīņa zolītē''



PRIVĀTSLUDINĀJUMI
Masāža. Ķegums, veicu mājas vizītes. Viļņveida relaksējošā 
terapija, klasiskā masāža, dūņu terapija, māla terapija, Reiki. 
Individuāla pieeja katram klientam. ILJA. T. 25157589
Būšu mīļa auklīte Jūsu bērniņam, pieskatīšu pie sevis mājās. 
Pašai ir puika, kas iet bērnudārzā un meitiņa (2.g), kurai mek-
lēju rotaļu biedru. Kopā iesim ārā, rotaļāsimies un citādi jauki 
pavadīsim dienu! Ir pieredze un auklītes sertifikāts. Zvaniet 
un visu sīkāk sarunāsim T. 29440381
Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā T. 26034323; 29784845 
Pazudis sunītis 22. maija vakara no plkst. 19:30 – 20:00 uz 
Jaunjelgavas – Daugmales šosejas, no Bērzmentes. Sunītis 
tīģerkrāsas ar baltu krūtiņu un baltu astes galiņu, maza augu-
ma, gludu spalvu,bez siksniņas. Ludzu atgrieziet mums mūsu 
mīluli. Ja redzat mīļie cilvēki pie kāda mūsu suņuku, lūdzu do-
diet ziņu. ATLĪDZĪBA GARANTETA. Sunītim ir jādzer zāles,bez 
kurām viņš nevar. T. 26999489 vai 26523214

Tomes TauTas namā
21. jūnijā 

VasaRas saulGRiežu 
saGaidīšana 

kopā ar Tomes t/n folkloras kopu „Graudi „ 
un Ķeguma t/n ģitāristiem

17: 00 Vainagu darināšana
19:00 Uguns rituāls
20:00 Danči un dziesmas
21:00 Goda mielasts
22:00 Saules pavadīšana
23:00 Lāpu gājiens
23.30 – 00:30 Dziesmas pie ugunskura

Pasākumā līdzi ņemsim jāņuzāles un cienastu

Mūžībā 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:
Anna Zaikovska (1931) 

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Harijs Zeme (1930)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

2014. Gada kapu sVētku
dieVkalpoJuMi

BIRzGALeS PAGAStA KAPSētāS

 26. jūlijā 
plkst. 10:00    Zizānu kapos
plkst. 11:15    Meža kapos
plkst. 12:15     Jedes kapos
plkst. 15:00     Kalnamuižas kapos
plkst. 16:00     Lāču kapos

2. augustā 
plkst. 10:00     Zaru kapos
plkst. 11:15     Sauleskalna kapos
plkst. 12:30     Mācītāju kapos
plkst. 13:00     Birzgales kapos
plkst. 15:45     Baltupes kapos
plkst. 17:00     Avenu kapos.

Lūdzam piederīgos sakopt kapus.
Birzgales ev. lut. draudzes valde un pagasta vadība.

Birzgales ev. lut. draudze aicina
Birzgales pagasta kapelā uz

dievkalpojumiem  plkst 15:15
6. un 20. jūlijā 

3. un 17. augustā 
Draudzes mācītājs Arnis Eltermanis

Birzgales ev.lut.draudzes valde
Draudzes priekšnieks Ziedonis Zabarovskis

22. jūnijā plkst. 14:00
ĶNPB aicina uz

Līgo svētku ielīgošanu
Dziedāsim, dejosim un sveiksim

pirmā pusgada jubilārus
ĶEGUMA NOVADA PENSIONāRU BIEDRĪBA

Saule brida miglājosi, līgo, līgo
Pašā Jāņu vakarā, līgo!
Kur, Dieviņi, labu guni,

Sildi visu pasaulīti. 
Skanīgus un lustīgus svētkus visiem

pacientiem un viņu saimniekiem!
SIA „Zemnieku vet. aptiekas” kolektīvs oGRes RaJona

katoĻu dRaudžu kapusVētki
Vieta Datums Laiks

BIRZGALES 27. jūlijā 14:30
TOMES 3. augustā 13:00

ĶEGUMA 23. augustā 13:00
T. 65022458, Mob. 26551206

Ogres Romas katoļu draudžu prāvests K. Bojārs

lūgums Ķeguma novada iedzīvotājiem, gan privātpersonām, gan uzņēmējiem,
savest kārtībā savas pastkastītes, lai būtu uz pastkastītēm adreses, jo mainās pastnieki. 

Būsim atsaucīgi un arī darbs ies raitāk uz priekšu!
Lielvārdes pasta nodaļa

Liels paldies jums visiem par jaukajiem svētkiem sestdien 
07.06. Īpašs prieks par daudzajām aktivitātēm bērniem.

Lai pietiek spēks, gudrība un pacietība tos organizēt atkal.
Lai Dievs jūs svētī!

Ar cieņu, Ernests Tolpežņikovs

Sākoties meža ogu, sēņu laikam darbosies iepirkšanas 
punkts. Ķeguma novada Tomes pagasta „Rutkos” bez 

izejamām dienām un laika ierobežojuma.
Vairumā atbrauksim pēc Jūsu izsaukuma.

Sīkāka informācija pa T. 28658293

sākusies pieteikšanās ķeguma
vasaras florbola čempionātam!  

spēles notiks trešdienās
no plkst. 19:00 ķeguma stadiona

florbola laukumā
Sīkāka informācijai:  T. 29434985,

pieteikšanās pa e-pastu: edgars_silins@inbox.lv (līdz 
18.06.,ieskaitot), norādot komandas

nosaukumu, pārstāvi, telefonu.

ĶEGUMA NOVADA
PENSIONĀRU BIEDRĪBA

Paziņo, ka rīko ekskursiju uz Nīcu – tās 
skaistākiem dārziem un Rucavu – mūzikas 

intrumentu muzeju Izbraukšana
2014. gada 11. jūlijā plkst. 7:00

no Ķeguma tautas nama
Braukšanas maksa biedrības biedriem 15 EUR

Samaksāt varēs 30. jūnijā no plkst. 9:00 – 14:00 
pensionāru biedrības telpās

Informācija:  Dagnija 26708424, Ilga 65055949

,,Ķeguma apļi – 2014 ‘’
no 2. jūlija katru trešdienu plkst.19:30 Ķeguma stadionā
(30 minūšu skrējiens vai soļojums – pēc brīvas izvēles). 

Pieteikšanās – uz vietas – no plkst.19:00 

 rembaTes sporTa spēles
19. jūlijā plkst. 10:00

pie rembaTes pagasTa pārvaldes
futbols 7:7; volejbols 2:2; strītbols 3:3 
spēka stafete individuālais vērtējums

virves vilkšana
pagasta pārvaldes telpās šautriņu mešanas 

turnīrs, galda teniss, dambrete

plksT. 22.00 zaļumballe
spēlēs grupa  „okeY”

Sīkāka informācija Sanita – 27884206, Edgars – 29434985

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

23. jūnijā plkst. 20:00
Birzgales pagastā rūķu parkā 

uz Līgo vakara svētku
koncertuzvedumu

„tautiski un latviski
Jāņudienu sagaidot”

neretietis
aicina Birzgales pašdarbnieki

darbosies āra kafejnīca

Pēc koncertuzveduma 
zaļumBaLLe koPā ar gruPu „okay”

2014. gada 19. jūnijs

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!

AtpūtAs un pIedzīvojumu nometne

zAļā vAsArA - 2014
gAIdA tevI no 11.08. līdz 17.08.

Dalībnieku vecums: 9 līdz 12 gadi
7 zaļas dienas nometnē par 250 EUR

Pietekumu sūtīt: dorev@inbox.lv (norādot bērna vārdu,
vecumu un Jūsu kontakttālruni mēs ar Jums sazināsimies).

Info: www.nometnes.gov.lv




