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Lai nekad nav vēlmēm gala,
Tādas vietas, kur tās beigt.

Lai vienmēr mums kaut kas paliek,
Ko vēl gribas sajust, sacīt, veikt.

Sveicam jūlija  jubilārus!
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Esi sveicināts, mazulīt!
Lai mūžs zied tevis labā

Kā puķe krāšņākā,
Lai mīlestību glabā
Kā rasas lāsi tā. 

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie

Mārai un Jānim Granātiem piedzimusi meita Dārta
Gitai Utinānei un Armandam Paeglim piedzimis dēls Kristaps

Signei Konstancei Kļavai un Edgaram Avotiņam piedzimusi meita Sabīne
Ilzei un Marekam Graubēm piedzimis dēls Marks

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts jaundzimušais

Evijai un Guntaram Loķiem piedzimusi meita Melānija
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Ķeguma Novada Ziņu redkolēģija atvainojas Jāņa Ķikura, Pētera Hohlova, Margrietas Kalnzemnieces, 
Elmāra Kampas, Jāņa Elksnīša, Valda Kažoka piederīgajiem par ķļūdaini publicēto informāciju.
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Sandru Kārkliņu
Ināru Kovaļčuku
Aldu Kozlovu
Viktoru Mamajevu
Ilgu Stalidzāni
Jevgēniju Survilu
Dainu Vincūni

Mariju Felkeri
Solveigu Galnieci
Cārtu Kozlovsku
Viktoriju Loķi
Antoņinu Malahaju
Aiju Priekuli
Tamāru Rumjancevu
Ināru Zadauu

Ansi Bazonu
Mariju Grāveli
Valentīnu Paegli
Valēriju Setensonu
Jāni Zlamitu

Māru Atari
Ivanu Čuikinu
Kasparu Goldi
Mihailu Jefremovu
Andri Kaminski
Veviju Kozlovsku
Anatoliju Romaņenko
Aleksandru Šiškinu
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Pjotru Dmitrijevu
Antu Lindi
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Skaidrīti Okmani
Natāliju Pastari
Antru Priedīti
Annu Smirnovu
Kristapu Vītoliņu

Ritu Mīlgrāvi

Lidiju Dimanti

Ķeguma jauniešu koris Jāņa Petera
75 gadu jubilejas lielkoncertā

Ķeguma jauniešu koris 28. jūnijā aizvadījis 
vienu no šīs vasaras lielajiem projektiem – sa-
dziedāšanos Arēnā Rīga Jāņa Petera 75 gadu ju-
bilejas koncertā, kas Petera dziesmu korī kopā 
pulcēja 24 koru kolektīvus 700 cilvēku sastāvā no 
visām Latvijas malām. Petera dziesmu koris Inta 
Teterovksa vadībā sadziedājās ar Aiju Andrejevu, 
Andri Ērgli, Viktoru Lapčenoku, Anci Krauzi, 
Mariju Naumovu, Ingu Pētersonu un daudziem 
citiem Latvijā pazīstamiem māksliniekiem. 

Gatavoties šim pasākumam sākām jau februā-
ra beigās. Kad pieteicāmies, zinājām, ka tas būs 
neaizmirstams un vienreizējs koncerts, bet arī 
apzinājāmies, ka būs grūti jāstrādā, lai pierādītu, 

ka esam pelnījuši piedalīties šādā pasākumā, kura 
dalībniekiem tika prasīta augsta dziedāšanas kva-
litāte. Koncertam gatavojāmies ne tikai sava kora 
mēģinājumos Ķegumā, bet arī četros kopmēģinā-
jumos Rīgā kopā ar citiem Latvijas koriem, kuri 
pieteicās šim projektam. 

28. jūnijā agri no rīta devāmies uz Arēna Rīga, 
kur jau plkst. 9:00 sākās Jāņa Petera kopkora un 
solistu mēģinājums. Beidzot pienākusi diena, ku-
rai tik cītīgi esam gatavojušies! Pirmais mēģinā-
jums ilga 4 stundas, bet pēc mēģinājuma nebija 
neviena, kas sūdzētos par nogurumu vai vēlmi 
doties mājās. Tieši otrādi – koristi nespēja sagai-
dīt, kad atkal varēs doties uz skatuves, 

Ķeguma jauniešu koris pie Arēnas Riga

▶ 4. lpp.

Laulības!
Ir tava mīla – lielais brīnums
Kā vizošais un baltais sniegs,

Kad apbur tavu acu mirdzums
Tik silts un gaišs, un liegs.

Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza

Jana Daņilova un Jānis Miķelsons 

Sveicam!



Pašvaldības darbi jūlijā
Pašvaldības budžeta ieņēmumi pirmajā pusgadā pārsniedz 

plānoto, bet atpaliek no pagājušā gada līmeņa. Sakarā ar Ķeguma 
pilsētas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta realizāciju un 
dažādiem citiem projektiem ir bijuši arī vairāki budžetā neplānoti 
pasākumi, kas prasa papildu līdzekļus, tāpēc šobrīd budžeta situā-
cija neļauj plānot jaunas saistības no pašvaldības kārtējo ieņēmumu 
līdzekļiem. Vairāki investīciju projekti gan tiek turpināti un arī uz-
sākti, izmantojot valsts kases aizņēmumus.

Tā kā noteiktajā termiņā Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolas direktora amata konkursa komisijai tika iesniegti tikai četri 
pretendentu pieteikumi, konkursa komisija uzskatīja par nepiecie-
šamu pagarināt pretendentu pieteikšanās termiņu, atlases kvalitātei 
piešķirot daudz būtiskāku nozīmi kā termiņu ievērošanai. Protams, 
šāds konkursa pretendentu skaits liek visai nopietni pārdomāt mā-
cību iestādes reputācijas un turpmāko perspektīvu jautājumus. Arī 
Dome pēc konkursa komisijas priekšlikuma ir pieņēmusi lēmumu 
par pieteikšanās termiņa pagarināšanu līdz 1.augustam. Pretendentu 
vērtēšanu paredzēts veikt līdz augusta beigām, lai jaunais direktors 
varētu uzsākt darbu  ar jaunā mācību gada sākumu.

Pēc ilgstošiem lietiem daudzu lauku ceļu un arī pilsētas ielu stā-
voklis prasa veikt neplānotus remontu un uzturēšanas darbus. Sa-
gatavoti plānoto lauku ceļu remontu darbu apjomi, un tiek gatavots 
iepirkums par periodisko remontu veikšanu. Darbus plānots finansēt 
no valsts autoceļu fonda līdzekļiem, piesaistot arī kredītlīdzekļus no 
Valsts kases, kā tas paredzēts valsts budžeta likumā. 

Ķeguma dienas centra ēkas būvdarbi ir pabeigti, bet būvniekam 
nāksies veikt daudzus darbus garantijas remonta ietvaros, jo iebūvē-
tās santehnikas bojājuma rezultātā radās ūdens noplūde un ēkai no-

darīti būtiski, pamatā gan kosmētiski, bojājumi. Joprojām nav veik-
ta ar elektroapgādi saistīto AS „Latvenergo” iekārtu rekonstrukcija, 
kas neļauj pilnībā pabeigt arī dienas centra ēkas būvdarbus.

Saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem sagatavots un no-
slēgts līgums par Liepu alejas rekonstrukcijas būvdarbu izpildi. 
Darbus plānots veikt jau šajā vasarā.

Pabeigta invalīdu tualetes izbūve Ķeguma ambulancē, atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumos paredzētajām prasībām ģimenes ārstu 
praksēm. Darbu pabeigšanu diemžēl aizkavējušas ūdensvada avāri-
jas, kuru rezultātā nācies veikt neparedzētus remontdarbus. 

Noslēgts līgums ar iepirkuma uzvarētāju un turpinās telpu re-
montu būvdarbi Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Plānots 
veikt remontus aktu zālē, pirmā un otrā stāva gaiteņos, vestibilā, 
ēdamzālē un sporta zāles dušu telpās kā arī mācību klasēs. Darbus 
plānots veikt skolas brīvdienu laikā, to finansēšana plānota no Valsts 
kases kredīta līdzekļiem.

SIA „Vesemann” ir pabeidzis ūdenssaimniecības rekonstrukci-
jas un paplašināšanas darbus Ķeguma pilsētā. Diemžēl ielu seguma 
atjaunošana un labiekārtošana nav veikta kvalitatīvi un trūkumu no-
vēršana vēl turpinās. Atsevišķos ielu posmos tiek veikti arī darbi, 
kuri saistīti ar ūdenssaimniecības rekonstrukcijas un paplašināšanas 
rakšanas darbiem, bet kurus nebija iespējams iekļaut projektā. Šos 
darbus veic cita firma uz atsevišķa līguma pamata, kurā paredzēts 
Saules, Staru, Priežu ielu posmu asfaltēšana, kā arī piebraucamā 
ceļa asfaltēšana daudzzīvokļu mājai Stacijas laukumā.

  R. Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa rezultāti
Ievērojot tradīcijas, arī šogad Ķeguma novada pašvaldība aicinā-

ja pašvaldības iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un uzņēmē-
jus piedalīties Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkur-
sā, iesniedzot savus projektu pieteikumus.

Konkursa mērķis – Ķeguma novada iedzī-
votāju radošās iniciatīvas veicināšana kultū-
ras, sporta un izglītības norisēs. Nosacījumi 
finansējuma saņemšanai: projektu realizācija 
notiks Ķeguma novadā un to rezultāti būs 
sabiedrisks ieguvums Ķeguma novadam, vai 
projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma no-
vada iedzīvotāji. Maksimālais finansējuma 
apmērs vienam projektam – 750 (septiņi simti 
piecdesmit) eiro.

Tika saņemti 27 projektu pieteikumi, paš-
valdībai pieprasītais līdzfinansējums 18767,68 
eiro, kas vairāk kā divas reizes pārsniedz šī 
konkursa ietvaros pieejamo finansējumu. Ak-
tīvākie projektu iesniedzēji ir ķegumieši un 
birzgalieši, daudz zemāka ir pārējo pagastu 
aktivitāte – no Tomes, tāpat no Rembates sa-
ņemti 2 projektu pieteikumi. 

Projektu izvērtēšanu veica domes izvei-
dotā komisija: Ķeguma novada domes depu-
tāte Līga Strauss, biedrības „JADARA” izvirzītā 
pārstāve – Inta Pastare, biedrības „Ķeguma 
novada pensionāru biedrība” izvirzītā pār-
stāve – Vija Jaunzema, domes izpilddirektore 
Nelda Sniedze un projektu koordinatore Dace 
Soboļeva.

Komisija plānotajam atbalstam izvirzīja 19 
Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju ini-
ciatīvas veicināšanas projektu konkursā juri-
disko un fizisko personu iesniegtos projektus 

8389,81 eiro apmērā. Ar Ķeguma novada do-
mes lēmumu atbalstu saņēma šādi projekti:
•	 „Veselīga un aktīva dzīves veida veicināšana 

labiekārtotā SAC „Senliepas” teritorijā Ķe-
gumā”, iesniedzējs biedrība „Starptautiskais 
soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums””, EUR 
536,70 apmērā;

•	 „Labiekārtotas vides veidošana Tomes pa-
gastā”, iesniedzējs biedrība „Tomes sieviešu 
klubs „Ābele””,  EUR 194,00 apmērā;

•	 „„SK Birzgale” sporta formas”, iesniedzējs   
Jānis Siliņš, EUR 642,68 apmērā;

•	 „Tautastērpu iegāde Birzgales VPII bērnu 
deju kolektīvam „Birztaliņa””, iesniedzēja Ivi-
ta Onzule, EUR 720,00 apmērā;

•	 „Spēlējam dambreti”, iesniedzēja Diāna Arā-
ja, EUR 460,63 apmērā;

•	 „Kapu zvans”, iesniedzējs Aigars Larks, EUR 
700,00 apmērā;

•	 „Bērnu rotaļu stūrītis”, iesniedzējs Iveta Frei-
mane, EUR 365,90 apmērā;

•	 „Skaistumam un labsajūtai”, iesniedzējs 
biedrība „Jadara”, EUR 200,00 apmērā;

•	 „Apmācību turpinājums”, iesniedzējs „Ķe-
guma novada pensionāru biedrība”, EUR 
200,00 apmērā;

•	 „Apģērba komplektu papildināšana Ķe-
guma komercnovirziena vidusskolas 1.–4. 

klašu tautas deju kolektīvam „Apodziņš””,         
iesniedzēja Zita Ruņģe, EUR 578,00 apmērā;

•	 „Vizuāls projekts „Ķeguma novads””, iesnie-
dzējs biedrība „Atceries Latviju”, EUR 459,30 
apmērā;

•	 „Mans sapņu rotaļu laukums”, iesniedzēja 
Agnese Putāne, EUR 750,00 apmērā;

•	 „Dejot novadam”, iesniedzēja Sandra Pūpo-
la, EUR 550,00 apmērā;

•	 „Dejosim novadā”, iesniedzēja Sandra Pūpo-
la, EUR 642,60 apmērā;

•	 „Radošās darbnīcas Birzgales pamatskolā”, 
iesniedzēja Ivita Onzule, EUR 50,00 apmērā;

•	 „Ar deju pa dzīvi”, iesniedzēja Marina Birzu-
le, EUR 715,00 apmērā;

•	 „Galda spēļu iegāde izmantošanai Ķeguma 
dienas centrā”, iesniedzēja Elīna Strausa, 
EUR 200,00 apmērā;

•	 „Ķeguma pludmales volejbola attīstība”, 
iesniedzējs Mārtiņš Strauss, EUR 115,00          
apmērā;

•	 „Tenisa inventāra iegāde izmantošanai Ķe-
guma stadiona tenisa laukumā”, iesniedzēja 
Elīna Strausa, EUR 310,00 apmērā.

Atbalstītie projekti tiks īstenoti līdz šī gada 
15. decembrim, tie ir ļoti dažādi un aptver vi-
sas projektu konkursa atbalstītās jomas. Jau 
noslēgti līgumi starp pašvaldību un projektu 
iesniedzējiem un uzsākta vairāku projektu 
realizācija. 

Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore
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2014. gada 11. jūnijā
Lai nodrošinātu sekmīgu investīciju pro-

jekta „Ķeguma komercnovirziena vidussko-
las un Birzgales pamatskolas renovācija” īste-
nošanu, nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
137395,00 EUR apmērā.

Atbrīvoja Liānu Čodori no Ķeguma paš-
valdības īpašuma privatizācijas komisijas 
locekļa pienākumu pildīšanas ar 2014. gada    
16. jūniju.

2014. gada 2. jūlijā
Iecēla Inesi Marcinkianu Ķeguma novada 

kultūras un sporta pārvaldes vadītājas amatā ar 

2014. gada 3. jūliju uz Ķeguma novada kultū-
ras un sporta pārvaldes vadītājas Daces Māli-
ņas prombūtnes laiku. 

Atbrīvoja ar 2014. gada 2. jūliju no ieņe-
mamā amata Ķeguma novada bibliotēkas di-
rektori Anitu Biedri. Par ilggadīgu, apzinīgu, 
godprātīgu darbu un sakarā ar Ķeguma novada 
pašvaldībā nostrādātajiem 40 darba gadiem ap-
balvoja Ķeguma novada bibliotēkas direktori 
ANITU BIEDRI ar Ķeguma novada domes 
Atzinības rakstu.

Ķeguma novada bibliotēkas direktores viet-
nieci Inesi Cīruli ar 2014. gada 2. jūliju iecēla 
Ķeguma novada bibliotēkas direktores amatā.

Nodeva iznomāšanai zemesgabala „Saim-

nieki” Rembates pagastā, daļu aptuveni 675 
kv.m platībā, saskaņā ar teritorijas plānojumā 
atļauto izmantošanu.

Izteica Ķeguma novada domes 2014. gada 
18. jūnija lēmuma Nr.238 1.punktu un 1.14. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

 „1. Atbalstīt Ķeguma novada pašvaldības 
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursā iesniegtos juridisko un fizisko perso-
nu iesniegtos projektus 8389,81 EUR.”

„1.14. Projektu „Dejosim novadā”, iesnie-
dzēja Sandra Pūpola, 642,60 EUR apmērā.”

Apstiprināja grozījumu Ķeguma novada 
domes 2014. gada 16. aprīļa lēmumā Nr. 172 
„Par  konkursa komisijas izveidošanu” un       

ĶEGUMA NOVADA DOME
izsludina konkursu uz vakanto 
ĶEGUMA KOMERCNOVIRZIENA VIDUSSKOLAS DIREKTORA AMATU

 Prasības pretendentiem:
•	 augstākā pedagoģiskā izglītība;
•	ne mazāk kā 3 gadu pieredze izglītības iestādes vadības darbā vai vadības darbā izglītības jomā;
•	praktiskā pedagoģiskā darba pieredze vispārējās izglītības jomā ne mazāka par 5 gadiem;
•	 valsts valodas zināšanas;
•	 iemaņas darbā ar datoru (MS Office u.c.);
•	 izpratne par vispārējās izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu.

Vēlamās prasmes (tiks vērtētas):
•	 zināšanas vadības darba organizēšanas metodoloģijā;
•	 vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
•	pieredze darbā ar fondu projektiem, arī starptautiskiem;
•	 svešvalodu zināšanas;
•	B kategorijas autovadītāja apliecība. 

Piedāvājam:
•	 stabilu atalgojumu, sociālās garantijas;
•	profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
•	 izaugsmes pieredzi iestādes attīstības ideju un projektu realizācijā;
•	nepieciešamības gadījumā dienesta dzīvokļa īri.

Iesniedzamie dokumenti:
•	pretendenta pieteikums;
•	motivācijas vēstule;
•	 īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
•	 izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
•	 ieteikuma vēstules (vēlamas).

Dokumentus lūdzam iesniegt Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, lietvedības sekretārei, ar norādi „Konkursam uz vakanto ĶKNV direktora amatu”
– personiski, nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītus (dome@kegums.lv) ar saņemšanas termiņu līdz 2014. gada 1. augustam plkst.13:00. 

Konkursa nolikumu un papildus informāciju par vakanci var saņemt, zvanot pa tālr. 20223212, e-pasts dome@kegums.lv
Ar konkursa nolikumu var iepazīties (www.kegumanovads.lv).

Par projektu „Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes filiāles izveide”
Ķeguma novada dome informē, ka Eiro-

pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
programmas 2007. – 2013. gadam, pasā-
kuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem” ietvaros Ķeguma novada do-
mes projekts Nr.11 – 04 – L32100 – 000257  
„Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes 
filiāles izveide”  ir realizēts.

Projekta ietvaros tika veiktas šādas ak-
tivitātes: Pašvaldības īpašumā esošas ēkas 
rekonstrukcijas darbi, Liepu alejā 1B, Ķe-

gumā, un Tomes pag. „Ābelītes”, pielāgojot 
tās Dienas centra vajadzībām. Visi būvdarbi 
abos objektos ir veiksmīgi pabeigti, un ēkas 
ir nodotas ekspluatācijā. Jau šodien Tomē 
un Ķegumā ir par divām sakoptām ēkām         
vairāk. 

Pavisam drīz tiks uzsākta abu dienas 
centru aprīkošana ar mēbelēm un inventāru, 
lai jau pēc kāda laika tās pilnībā varētu vērt 
savas durvis apmeklētājiem.

Būvdarbus šajos objektos veica fir-

mas SIA „JARDS” un SIA „ENERGY 
EXPERTS”.

Publiskais finansējums projekta īsteno-
šanai paredzēts 179 000.00 EUR apmērā. 

Raivis Ūzuls,
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks, 
Projekta vadītājs



4 

2014. gada 21. jūlijs

lai izdziedātu visas dziesmas. Ģenerālmēģi-
nājums radīja apziņu, ka koncerts neatstās 
vienaldzīgu nevienu. Daudzi nespēja sa-
gaidīt, kad viņu ģimenes locekļi vai draugi 
aizpildīs  skatītāju sēdvietas un mēs izbau-
dīsim šo burvīgo koncertu visi kopā. Petera 
dziesmu koris atklāja koncerta otro daļu ar 
dziesmu „Sanāciet, sadziediet” un notika kā 
Jāņa Petera dzejā – mēs sanācām un sadzie-
dājām visi kopā! Vienoti dzejā, mūzikā un 
sirdspukstos dziedāja gan koristi, gan solisti, 
gan skatītāji, gan pats Jānis Peters, kurš kon-
certu baudīja no skatītāju rindām. Bija mir-
kļi, kad cilvēkiem sariesās acīs asaras.

No koncerta katrs korists paņēma sev 
kaut ko vienreizēju un nebijušu – kādam tā 
bija iespējā dziedāt Arēnā Rīga, kādam – 
dziedāt lielā kopkorī, kādam – satikt Latvijā 

pazīstamus māksliniekus. Lai arī viss gata-
vošanās process bija ilgs un nogurdinošs, 
gūtās emocijas ir neaprakstāmas un neaiz-
mirstamas. Mēs gribam teikt lielu PALDIES 
visiem cilvēkiem, kas palīdzēja mums ceļā 
uz šo piedzīvojumu! Atbraucot mājās, ne-
spējām aizmigt. Tā vietā vēlreiz izbaudījām 
koncertu, šoreiz jau pie televizoru ekrāniem. 
Ja kāds mums jautātu, vai mēs atkal pieda-
lītos šādā projektā, mēs visi kā viens, bez 
vilcināšanās un ar mirdzumu acīs, jums at-
bildētu – JĀ!
Anna 

Lai paveiktu lielus darbus, ir jābūt kopī-
gai vēlmei un interesei, kā tas bija mums – 
Ķeguma jauniešu korim! Mūsu korim sakrita 
visas iespējamās zvaigznītes, lai mēs nokļūtu 
brīnumjaukā un pieredzes pilnā projektā – 
Jānim Peteram 75! Tikai ar smagu darbu mēs 

nokļuvām prestižajā koncertā Arēnā Rīga, 
kur kuram katram nav iespējas tikt. Saku lie-
lu paldies mūsu kora labajiem gariņiem un 
visiem, kas ielika savu sirdi, lai šis koncerts 
aizkustinātu cilvēku sirdis! Mums tas izde-
vās un tikai kopā esot! Paldies!
Kristīne 

28. jūnijs – diena, kurā pazuda laiks, die-
na, kad visas domas un jūtas bija tikai par un 
ap dziesmu. Diena, kas mūsu korim vienmēr 
būs kā viena no iespaidiem bagātākajām un 
pozitīvo emociju pārpildītākajām dienām. 
Šis pasākums kalpo kā pierādījums tam, ka 
kopā mēs esam spējīgi sasniegt daudz ko. Un 
tas ir tikai sākums!
Līga 

Šī iespēja būt Jāņa Petera dziesmu korī ir 
devusi man milzīgu gandarījumu par valsti, 
kurā es dzīvoju. Jāņa Petera dzeja ir lieliska, 
bet dziesmās tā kļūst nepārspējama! Šis kon-
certs ir devis daudz neaizmirstamu atmiņu, 
kas pavadīs mani visu mūžu.
Kristaps 

Pēc šāda koncerta, kad visapkārt valda 
pateicības aura mūsu tautas dzejniekam un 
kad redzi tik milzīgu saviļnojumu viņa sejā, 
saproti, ka milzīgais, pedantiskais un brīžiem 
smagais darbs bija tā vērts. Vēl nākamajā rīta 
skatoties koncerta ierakstu televīzijā un re-
dzot, ka patiesa cieņas izrādīšana caur mū-
ziku spēj tā aizkustināt cilvēku,  saprotu, ka 
mūsos vēl ir cilvēciskais, ko nav nogalinājis 
karš, terorisms un cilvēka varas kāre.
Krista 

Lieliska iespēja sadziedāties ar citiem 
Latvijas koriem uz lielās Arēnas Rīga ska-
tuves kopā ar sabiedrībā pazīstamiem mū-
ziķiem. Gūtas neaizmirstami pozitīvas 
emocijas, kuras nebija iespējams apslēpt, jo 
dažu brīdi pat asaras sariesās acīs. Paldies 
Ķeguma jauniešu korim par mana sapņa              
piepildīšanu!
Sintija

Piedalīties tik grandiozā pasākumā man 
bija patiešām liels prieks un par to man jā-
saka paldies savam mīļajam korim. Tas man 
ļāva pašai izjust, cik stipras emocijas spēj 
dot latviešu tautas patriotisms un dziesmas 
spēks. Dziedot kopā ar visiem koristiem, 

skatītājiem un māksliniekiem, jutu, ka mēs 
– latvieši – esam viena liela, stipra ģimene. 
Pozitīvās enerģijas pieplūdumu un krāšņās 
emocijas no burvīgā koncerta aizmirst ne-
spēšu vēl ilgu laiku!
Reinis 

Šī bija lieliska iespēja uzstāties Arēnā 
Rīga. Tas bija arī viens no maniem sapņiem. 
Ir neaprakstāmas emocijas, kad uzstājies vai-
rāku tūkstošu cilvēku priekšā,  izbaudi aplau-
sus! Gribētos ko tādu atkārtot vēl un vēl!
Laima 

Man tas bija ļoti emocionāls, sajūtām 
pārsātināts un vienkārši lielisks koncerts! 
Esmu gandarīta, ka tika dota iespēja atrasties 
tur un baudīt patiesi brīnišķīgu mūziku ar tik-
pat skaistu Jāņa Petera dzeju kopā ar Ķegu-
ma jauniešu kori.
Iluta 

Esmu kļuvusi bagātāka, esmu guvusi ba-
gātību, ko neatņemt. Tā sajūta, kad no aizkus-
tinājuma un emocionālā saviļņojuma, dziedi 
cik vien spēka, pāri vaigiem ritot asarām... Tā 
sajūta... Mana bagātība, paldies par to!
Austra 

Pasākums bija ļoti labi organizēts, solisti 
un citi koncerta dalībnieki bija necerēti at-
saucīgi, it īpaši, pret koristiem, kuri cītīgi stā-
vēja rindās, lai tiktu pie mūziķu autogrāfiem 
uz mapītēm un varētu ar viņiem nobildēties. 
Kad ar Petera kungu divatā runājām un ap-
skāvamies, abpusēji skanēja daudz paldies 
vārdu, bet ar vienkāršu „Paldies!’’ nepietiek. 
No viņa nāk tik pozitīva enerģija, ka doties 
prom nemaz negribēju. Šādas emocijas bija 
visiem, jo tas bija vienreizēji un neaprakstā-
mi skaisti.
Vladislavs 

Koncerts noteikti bija neaizmirstams! 
Tā bija pirmā reize, kad es biju tik lielas 
publikas priekšā, gan arī tas, ka ar šo lielo 
publiku bija kopības sajūta. Kaut kas netve-
rams šajā koncertā visus vienoja. Šo sajūtu, 
kad tik daudz cilvēku ir kopā dziesmā, nevar          
aprakstīt ar vārdiem, to ir jāizjūt pašam.
Maira

Ķeguma jauniešu korī ir milzīga pozitīva 
enerģija un spēks, ko šajā pavasarī atmodi-
nāja Petera jubilejas projekts. Smagais gata-

Jauniešu kora dalībnieki kopā ar maestro R. Paulu

izteica lēmuma 2.3. punktu šādā redakcijā:
„2.3. līdz 2014. gada 29. augustam izvērtēt  

kandidātus un sagatavot priekšlikumu domei 
par direktora amata kandidāta apstiprināšanu.”

Apstiprināja šādus grozījumus Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas direktora ama-
ta kandidātu izvērtēšanas konkursa noliku-
mā (apstiprināts ar Ķeguma novada domes             
2014.gada 7. maija lēmumu Nr. 194:

Nolikuma 2.9.punkta pirmo teikumu izteikt 
šādā redakcijā:

„2.9. Pieteikumu iesniedz vai nodrošina sū-
tījuma saņemšanu Ķeguma novada domē līdz 
2014. gada 1. augusta plkst.13.00.”

Nolikuma 4.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
„4.1. Konkursa komisija izskata un vērtē 

pieteikumus, kuri saņemti šajā nolikumā no-
teiktajā termiņā – līdz 2014. gada 1. augusta 

plkst. 13.00.”
Svītroja nolikuma 4.2.2. un 4.2.3. apakš-

punktos tekstu iekavās un Nolikuma pielikumā 
aizstāja dokumentu saņemšanas termiņu „līdz 
2014. gada 19. jūnijam pl.16:00” ar dokumentu 
saņemšanas termiņu „līdz 2014. gada 1. augus-
tam pl. 13.00”. 

Apstiprināja grozījumus Ķeguma novada 
domes 29.01.2014. saistošajos noteikumos 
Nr.2/2014 „Par Ķeguma novada pašvaldības 
budžetu 2014. gadam”.

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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vošanās process deva neatsveramu pieredzi, 
disciplinēja un saliedēja. Pats pasākums Arē-
nā Rīga bija kā fantastisks emociju, kopības 
sajūtas, aizkustinājuma, lepnuma kamols, 
kurš brīžam atstāja bez elpas un asarām 
acīs arī pašus pieredzējušākos dziedātājus. 
Kamols, kurš atritināts sildīs un dos spēku 
grūtos brīžos. Esmu laimīga, ka Ķeguma 
jauniešu kora dziedātājiem tika dota šī lie-
liskā iespēja, ka pietika spēka to piepildīt un 
dvēseles gaišuma, gara izglītības sajust un 
baudīt.
Signe

Šī diena paliks neaizmirstama un ne-
aizstājama manā atmiņā. Šajā dienā smaids 
mijās ar prieka asarām. Petera dzeja tika 
izdziedāta skaistās melodijās, kas pozitīvas 
emocijas sniedza ne tikai koristiem, bet arī 
skatītājiem. Sajūta, kad publika ceļas kājās, 

parāda godu mūsu tautas dzejniekam Jā-
nim Peteram, tas bija to vērts. Asaras acīs, 
kamols kaklā, bet tu dziedi vēl izjustāk un 
spēcīgāk ar lielu gandarījumu par skanēju-
mu. Šīs emocijas nav vārdos aprakstāmas. 
Vēl tagad, ik pārdienu, koncertu noskato-
ties atkārtoti, emocijas nepazūd, tās ir tikpat 
spēcīgas, jo gribas atkal kāpt uz skatuves un 
izdzīvot visu no gala. Tā ir milzīga bagātība, 
kuru Jānis Peters mums, latviešu tautai, ir 
devis, paldies viņam par to!

Vislielākais paldies kora vārdā veltāms 
mūsu vadītājai Mairai Līdumai, kura atbalstī-
ja, ieguldīja smagu darbu, strādājot ar mums, 
lai mēs varētu startēt šajā projektā kopā ar 
koriem, kuri pastāv jau ilgstoši. Paldies arī 
mūsu otram labajam gariņam - Lindai Iva-
novai, jo tikai pateicoties Jums, mums bija 
dota šāda iespēja un rezultāts tika sasniegts  

– satriecošs! Tā dzirkstele un dzinulis, ar 
kādu Maira ar Lindu vada mūsu kori, ir fan-
tastisks, emocijām piepildīts ir katrs mēģi-
nājums, bet arī darbs tiek padarīts godam. 
Domāju, ka šis projekts mums visiem bija 
tikai sākums.

Paldies sakām arī Ķeguma novada paš-
valdībai par atbalstu, kuru sniedzāt gatavo-
šanās procesā, nodrošinot mums transportu 
nokļūšanai uz kopmēģinājumiem Rīgā, kā 
arī uz pašu koncertu 28.jūnijā, uz kuru mūs 
vizināja ārkārtīgi atsaucīgais un jautrais au-
tobusa šoferītis Jānis Juškāns. Paldies arī 
viņam par pacietību, līdzi jušanu un atrakti-
vitāti mājupceļā.

Paldies! Uz tikšanos nākamajos projektos.
Ķeguma jauniešu koris

Laba pārņemama prakse
Pirmsjāņu nedēļā Latvijas Lauku kon-

sultāciju un izglītības centra Ogres noda-
ļa aicināja piedalīties braucienā uz Ogres, 
Amatas un Pārgaujas novadiem, lai  pa-
plašinātu zināšanas par kooperatīvu dar-
bību. Pārnovadu  laikrakstā „Ogres Vēs-
tis Visiem” bija plaša publikācija par  KS 
„Mūsmāju dārzeņi” izaugsmi. Tajā uzsvērta 
Madlienas saimniecības vērienīgā darbība, 
bet man prātā palika daži sīkumi, kuri no-
der ikvienam, pat neliela sakņu dārza kopē-
jam. Piemēram, veikalos varam iegādāties 
lielas, apaļas seleriju saknes. Bet, lai tādu 
iegūtu savā dobē, pāris reizes vasarā duru 
nazi zemē un apgriežu seleriju sānsaknes, 
kā to kādreiz mācīja manām audzēknēm 
Ozolu lauksaimniecības skolā. Edīte Straz-
diņa par šādu rīcību ir izprotoša, bet aici-
na labāk pie viņiem iegādāties dēstus, kuri 
audzēti no lielražošanai domātām sēklām. 
Nebūšot nekādu sānsakņu. Tātad, jākoope-
rējas un nākampavasar jābrauc uz „Mūs-
māju dārzeņiem”, lai arī Birzgalē izaudzētu 
labas sakņu selerijas. Madlienieši ir vieni 
no lielākajiem puravu audzētājiem Baltijā. 
Pircēji daudzās Eiropas valstīs cenšas iegā-
dāties tievākus puravus, tikai ziemeļnieki 
ap Baltijas jūru priekšroku dodot prāvākiem 
dārzeņiem. Jautājām, kā ar dēstu stādāmo 
mašīnu var ‘dabūt augsnē šos diegus’– ma-
zos puraviņus ar garajām saknēm. Madlienā 
katrs dēsts tiek audzēts īpašā apaļā kasetē, 
kurā garā saknīte glīti saritinās, un, iestādīts 
zemē, puravs labi iedzīvojas. Bet arī šeit 
lielražotājiem tiek piedāvātas „Galvani” 
šķirnes sēklas, no kurām izaug puravi ar 
stāvām lapām, kādus veikalos labāk izvie-
tot vitrīnās un pircējiem savos grozos. Pie 
tam, šiem augiem, augsni rušinot, aiz lapām 
nenokļūst zeme.

Pa šauriem, bet gludiem ceļiem nokļu-
vām Nītaures pagastā, zemnieku saimnie-
cībā „Lušēni”. Te ir Lauksaimniecības pa-
kalpojumu kooperatīvo saimniecību „Zaļais 
grozs” centrs. Tā vadītāja Gaida Krūmiņa, 
pēc izglītības mežsaimniece, stāsta, ka pērn 

jau nosvinēta kooperatīva desmitā jubileja. 
„Zaļajā grozā” apvienojušies 18 ražotāji no 
vairākiem apkārtnes, bet galvenokārt, Nīt-
aures un Skujenes pagastiem. Aktīvāk gan 
darbojoties ap 10. Dzīvodami un saimnie-
kodami patālāk no lielajiem centriem, pie 
domas par kooperatīvu nonākuši pēc „Trīs 
K” principa – kopā būšana, kopā runāšana, 
kopā darīšana. Interneta vietnēs varam lasīt 
par šī kooperatīva veiksmēm, bet  labāk to-
mēr ‘aci pret aci’ redzēt, kā bijusī kūts pār-
top par telpu, kurā gatavos pilsētnieku tik 
pieprasītās rabarberu, ābolu sukādes, tiks 
skābēti kāposti. Reizi nedēļā veikalu pie-
prasītā produkcija tiek savesta „Lušēnos”, 
lai agrā trešdienas rītā to saņemtu pircēji 
Rīgā un citos veikalos. Piemēram, dienu 
pirms mūsu brauciena, salāti, lociņi, rabar-
beri, olas no „Zaļā groza” aizceļojuši uz 6 
tirdzniecības vietām. Lai pavasarīgie dār-
zeņi būtu svaigi, tos ievieto visparastākajās 

aukstumsomās. Kooperatīva valdes priekš-
sēdētāja Ingrīda Vāvere, piedaloties koope-
ratīvu asociācijas sēdēs, cenšas aizstāvēt 
mazo ražotāju intereses. Pie tam, sadarbība 
ar tirgotājiem nav uzkrauta viena cilvēka 
pleciem. Šie koordinatori, kuri kā dispečeri 
sazinās ar veikaliem un ražotājiem, mainās. 

Vasarās uz veikaliem tiek vestas arī apkārt-
nes mežos lasītās mellenes, brūklenes, dzēr-
venes.

Pieredzes gūšanas brauciena trešais ga-
lamērķis – piensaimnieku kooperatīvā sa-
biedrība „Straupe”. Valdes priekšsēdētāja 
Imanta Baloža kabinetā tiekam pacienāti ar 
gardiem produktiem, noskatāmies īsu filmu 
par to, kā gadsimta garumā, cauri kariem un 
dažādām varām piensaimniecība šajā pusē 
noturējusies un arī tagad ir stabila. Pienu ie-
pērk no 10 apkārtējo pagastu saimniecībām. 
Lielākajā ir 200 govju ganāmpulks, bet ma-
zākajā – viena piena devēja. Kooperatīvs 
pratis saimniekot racionāli, tikai vienu reizi 
– lai iegādātos jaunu piena savākšanas ma-
šīnu – ņemts īstermiņa kredīts. Imants Balo-
dis, pirmsjāņu noskaņā atzīmēja, ka ļoti pie-
audzis pircēju pieprasījums pēc biezpiena. 
Tāpēc, ja citu gadu uz vasaras saulgriežiem 
gatavoja 8 tonnas tradicionālā ķimeņu siera, 
tad šogad tikai 5, jo... nepietiek biezpiena. 
Pirms mājupceļa iepērkamies „Straupes” 
veikaliņā, pavērojam, kā tiek sagatavots 
būvlaukums ražošanas telpu paplašināša-
nai, un, pa autobusa logu redzot nelielos  
6 – 10 govju ganāmpulkus, saprotam, ka 
tie visi ir kooperējušies, lai pircēji saņemtu 
augstvērtīgu produkciju, lai lauki nepaliktu 
tukši. Varbūt tās ir Hanzas pilsētu tirgotāju 
laika, caur gadsimtiem izdzīvojušās tradīci-
jas, jo Straupe bija viena no 8 šīs savienības 
pilsētām tagadējā Latvijas teritorijā. 

D.Melnūdre    

LPKS „Zaļais grozs” vadītāja Gaida Krūmiņa
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Tome debitē Pašvaldību 
sporta spēlēs

4. jūlijā Tomes pagasta pārvaldes komanda pirmo reizi pie-
dalījās novadu pašvaldību darbinieku sporta spēlēs Taurupē. 
Sacensību sākumā mūs uzrunāja barons fon Tranzē ar kundzi, 
Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis un galve-
nais tiesnesis.

Sacensības bija atraktīvas un jautras – ripinājām karietes 
riteni, ciemojāmies pie vešerienes, cepām barona pankūkas, 
izstaigājām barona takas, atļāvāmies kundziskas nerātnības, 
devāmies uz pirmo randiņu, kā arī spēlējām bigbolu. Pārvalžu 
vadītāji sacentās sataustīt un saskaitīt eiro monētas, smaržojot 
noteikt garšaugus un garšojot – augļus un dārzeņus.

Paldies visiem komandas dalībniekiem par atsaucību un 
vienotību – Zanei, Ilmāram, Intai, Sanitai, Ainai, Velgai, Sar-
mītei un Vitālijam. Paldies Viesturam Teicānam par  jaukajiem 
krekliņiem, Edgaram Siliņam par iedrošināšanu un uzmundri-
nāšanu, kā arī Ķeguma novada domei par finansiālu atbalstu.

Šogad mūsu mērķis bija piedalīties un iepazīties, turpmāk 
cīnīties un uzvarēt.

Esam gandarīti, ka mūsu mazās Tomes vārds izskan starp 
novadu pašvaldībām.

I. Ofmane,
tomes pagasta pārvaldes vadītāja  

Tomes sieviešu biedrība
ĀBELE – Jums tomenieši!

Ķeguma novada pašvaldība aicināja pašvaldības iedzīvotā-
jus, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus piedalīties Iedzī-
votāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā, iesniedzot 
savus projektu pieteikumus.

Tomes sieviešu biedrība ĀBELE piedalījās Ķeguma novada domes 
rīkotajā projektu konkursā ar diviem projektiem. Vienu no projektiem 
„Datorapmacība kursi Tomes iedzīvotājiem” neatbalstīja, jo projekta 
aprakstā nebija pietiekoši pamatota nepieciešamība  pēc šiem kursiem, 
tāpēc atvainojamies Tomes iedzīvotajiem, kuri bija izteikuši vajadzību  
tieši pēc šīm apmācībām, jo tikām piedāvājušas  lektorus par ezotērisku, 
astroloģiju, psiholoģiju, bet uzrunātie iedzīvotāji izteica akūtu nepiecie-
šamību tieši pēc datorapmācības, lai iegūtu ikdienai tik ļoti vajadzīgās 
prasmes datorzinībās, interneta lietošanā. Šo projektu uzlabosim, ne-
pilnības novērsīsim un iesniegsim atkārtoti jau nākošajā domes izsludi-
nātajā konkursā. Otrais projekts „Labiekārtotas vides veidošana Tomes 
pagastā”, guva daļēju domes atbalstu, jo sešu soliņu vietā atbalstīja tikai 
divu soliņu iegādi par 194 EUR. Šo projektu jau paspējam īstenot un 
tagad Tomes parkā ir uzstādīti  divu soliņu vietā trīs soliņi par tiem pa-
šiem 194 EUR, ko panācām pasūtot soliņus, kuriem izmantots mazāk 
materiāla. Lūdzam tomeniešus izturēties saudzīgi un tīši nebojāt soliņus. 
Lūgums ir vecākiem vairāk pieskatīt bērnus, kuri uzturoties Tomes par-
kā, tīši bojā rotaļu laukumu, kā tas notika jūlija sākumā. Rotaļu laukuma 
izmaksas ir ļoti lielas – 8000 Ls  un katrs  vismazākais bojājums sastāda 
lielu summu, kuru būs jāsedz vecākiem, jo par katru šādu gadījumu tiks 
informēta policija. 

Mums visiem taču ir viens mērķis – dzīvot skaistā un sakoptā vidē!

S. Pugača, 
tomes sieviešu biedrības āBeLe  valdes priekšsēdētaja  

Saulgrieži Tomē

Jau otro gadu pēc kārtas Tomes tautas nama folkloras kopa Graudi 
Tomes parkā sagaida skaistākos un latviskākos mūsu tautas svētkus – 
vasaras saulgriežus. Folkloras kopa vēl mācas pati un reizē arī māca 
citus, jo tik neilgā laikā apgūt, izprast, iemācīties un pariezi parādīt 
latviskos rituālus nebūt nav viegli, bet ar katru nākamo reizi  noteikti 
būsim labāki un skanīgāki. Domāju, ka ar katru nākamo gadu šie svētki 
tieši 21. jūnijā iegūs arvien nozīmīgāku vietu mūsu tradīcijās, 23. jūnija 
vakaru atstājot kā mazāk nozīmīgu. Šogad varēja sajust, ka sabiedrība 
vēl nav īsti gatava 21. jūnija saulgriežiem un sajūtas nedaudz apjuku-
si starp šiem diviem datumiem, jo gaida vienkārši parastu zaļumballi. 
Ceru, ka ar laiku kļūsim gudrāki un sapratīsim šo svētku patieso  nozīmi 
– burvību! Paldies folkloras kopas vadītajai D. Priedoliņai un visam ko-
lektīvam par lielo ieguldījumu svētku norisē un sagatavošanā! Paldies 
Ķeguma ģitāristu kolektīvam un visiem pasākuma dalībniekiem!

S.Pugača,
tomes tautas nama vadītaja

30. jūlijā
 Ķeguma novada Rembates pagastā,

Rembates pagasta pārvaldē, lielvārdes ielā 3
Ogres nOdaļa rīkO izglītOjOšu semināru

NetRadicioNālo augu
audzēšaNa (āRstNiecības augi)

lektors: z/s „silkalni” īpašniece zeltīte kaviere
InTErESEnTIEm LūgumS PIETEIkTIES!

liene dreiska tālr.: 28331239; e-pasts: liene.dreiska@llkc.lv

laiks saturs

10:30 - 13:30
ārstniecības augi tavā aptieciņā – lietošana, tējas, 
augu sula, augu putriņa un uzlējumi. sīrupi, ziedes un 
eļļas. izvilkumi un tinktūras. augu vannas. kompreses. 
spilveni un matrači.

Pārtraukums

14:00 - 17:00 augi pirtī un ikdienas uzturā. Praktiskā ārstniecības augu 
vākšana un analīze, aptieka tavā pļavā vai grāvmalē.

mailto:liene.dreiska@llkc.lv
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Lietuvā svin Gotharda Frīdriha
Stendera 300. jubileju
5. jūlijā, Lietuvā, Žeimes pilsētiņā svētkos „Šeit lietuvieši un latvieši no 
senlaikiem...” svinēja gotharda Frīdriha Stendera 300. jubileju.

Galvaspilsētā Viļņā jūlija sākumā lie-
tuvieši atzīmēja Dziesmu svētku tradīcijas 
90. jubileju, arī 761. gadskārtu kopš karaļa 
Mindauga kronēšanas. Bet mazais piero-
bežas miests Žeime (Žeimelis) cildināja 
ievērojamo 18. gadsimta baltvācu luterāņu 
mācītāju, literātu, kurš, pēc labākās sirdsap-
ziņas kalpodams un Dieva svētības vadīts, 
atstājis pēdas ne tikai Latvijas un Lietuvas, 
bet visas Eiropas kultūrā.

IeskatotIes monogrāfIjā
Šopavasar  pagasta muzeja „Rūķi” aici-

nāta, Birzgalē viesojās filoloģijas doktore 
Zigrīda Frīde. Plašajā monogrāfijā „Latvis” 
viņa saistoši rakstījusi par jaunā mācītāja 
Gotharda Frīdriha Stendera gaitām arī Lin-
des – Birzgales draudzē no 1744. līdz 1753. 
gadam. Apzinīgi pildīdams garīdznieka 
pienākumus, viņš pilnveidojis latviešu va-
lodas zināšanas, ieklausījies un pierakstījis 
sakāmvārdus, interesējies par draudzes pa-
saules uztveri, domāšanas veidu, tulkojis, 
daudz zīmējis. 1752. gada septembrī uguns-
nelaime nopostīja pastorātu, sērgā bojā gāja 
mājlopi. Neskatoties uz to, ka jaunās, bet 
jau četriem bērniem svētītās ģimenes man-
tība zudusi, Stenderam bija izdevies saglābt 
savus aizsāktos literāros darbus.

Tad nāca piedāvājums pārcelties uz Žei-
mi, lielu draudzi Kauņas – Rīgas pasta ceļa 
malā. Tolaik puse pilsētiņas piederējusi Lie-
tuvai, puse – Kurzemes un Zemgales her-
cogistei. Stendera sievas Annas Elizabetes 
tēvs bija Žeimes mācītājs A.V.Braunšveigs, 
tiesa, tikai savas dzīves pēdējo gadu. Arī 
Stenderu dzimta saistīta ar šo draudzi, jo 
Gotharda māte Elizabete Magdalēna bija 
mācītāja Z.Regiusa meita.

Z.Frīdes grāmatā krāsainās fotogrāfijās 
redzami vairāki piemiņas akmeņi, kas lie-

cina par G.F.Stendera dzīves gaitām Sēlijā. 
Arī Birzgalē teju pirms gadsimta ceturk-
šņa – 1989. gada 9. septembrī, Baznīckal-
nā iesvētīts tēlnieka O.Felberga veidotais 
sagrautajai baznīcai un 18. gadsimta mā-
cītājam, ievērojamajam valodniekam un 
literātam veltīts piemineklis. Vienīgais līdz 
mūsdienām saglabājies dievnams, kurā kal-
pojis Stenders, atrodas Žeimē. Monogrāfijā 
autore ievietojusi arī senās pastorāta ēkas 
fotouzņēmumu. Šīs fotogrāfijas it kā aicināt 
aicināja tuvāk iepazīt G.F.Stendera darbību 
Latvijas – Lietuvas pierobežā.

Tad zvans uz Žeimes pašvaldību /Žei-
melio seniūnija/. Dīvaini, bet jau pirmajā 
sarunā ar tās priekšsēdētāju Vitāliju Do-
brovolskieni šķita, ka viens otru pazīstam 
sen. Jā, Gotharda Frīdriha Stendera 300. 
jubileja esot pilsētiņas šīs vasaras lielākais 
notikums. Saņēmuši skaistu, latviešu valo-
dā rakstītu ielūgumu, turp devāmies arī mēs 
– abu Birzgales skolu direktori V.Pastars 
un L.Paukšte, mūzikas skolas pūtēju orķes-
tra dalībnieki un šo rindu autore, pārstāvot 
Birzgales muzeju.

PIlsētIņa ar cIenījamu vēsturI
Latvieši pieraduši pie kaimiņiem doties 

pa asfaltētām šosejām. 5.jūlijā braucām pa 
vienu no nedaudzajiem grantētajiem liel-
ceļiem, kas cauri Adžūniem, vijoties gar 
briestošiem labības laukiem un dzelteniem 
rapšu plašumiem, ieved Lietuvā. Protams, 
pilsētiņā ir teicami asfaltētas ielas. Pie paš-
valdības ēkas laipni sagaidīti, saņemam 
jubilejas dienas simbolus.  Tiekam "nodo-
ti" Laimas Karpavičiūtes aprūpē, kura ai-
cina uz skaistu ēku. Tā ir Žeimes lepnums            
– daudzfunkcionālais izglītības un kultūras 
centrs. Uz senās pastorāta saimniecības 
ēkas pamatiem uzceltais bērnudārzs tagad 

Lietuvas – Latvijas pārrobežu sadarbības 
projekta ietvaros, Eiropas Savienības fon-
du atbalstīts, pārdomāti rekonstruēts. Tajā 
patlaban aug un mācās ap 70 pirmsskolas 
vecuma bērni, bet kādreizējā neveiksmīgi 
projektētā peldbaseina korpuss pārtapis par 
ērtu zāli ar palīgtelpām. Šeit notiek seminā-
ri, vakaros mēģinājumos pulcējas pašdarb-
nieki, piemēram, Žeimes pūtēju orķestris. 
Bijusi lielā projekta koordinatore, tagad 
Laima ir centra direktora vietniece. Darba 
daudz, bet... „Izglītība taču nav iespējama 
bez kultūras un otrādi, vai ne”, viņa smaida 
un ne bez lepnuma piebilst, ka kopš februā-
ra mainījies arī vidusskolas statuss – tagad 
tā ir Žeimes ģimnāzija. 

Pilsētiņas centrs saglabājis viduslaiku 
apbūvei raksturīgo laukumu. Tā vidū aug 
dižs ozols un pamatīgs, senu robežstabu 
atgādinošs akmens norāda, ka 2000. gadā 
Žeime svinējusi 500. jubileju. Garās, sen-
laicīgās ēkas ap laukumu atgādina par pasta 
stacijām, ceļinieku pieturas vietām, tirgo-
tavām. Uzmanību piesaista nams ar pama-
tīgām, platām durvīm, skaistiem sešrūšu 
logiem un slēģiem. Tas ir Žeimes muzejs 
„Zemgale”. Muzeja vadītājs Prans Raz-
guss stāsta, ka 1993. gadā dibinātā muzeja 
rekonstrukcija pabeigta nesen. Ekspozīcijā 
priekšmeti, attēli, dokumenti par muižnie-
ku saistībām ar laicīgo un garīgo varu, par 
Žeimes iedzīvotāju lietuviski – latviskajām/
varbūt arī otrādi!/ sadzīves tradīcijām. Lasu 
par G.F.Stenderu, arī par Žeimes luterāņu 
baznīcā kristīto Barklaju de Tolli . Jā, cik at-
šķirīgi ir Baltijas tautu uzskati. Kamēr Rīgā 

Birzgalieši pie Žeimes luterāņu baznīcas

V.
 P
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Vairāk nekā 3000 jauniešu Var
 bez maksas iegūt profesiju
Sākusies uzņemšana profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā, kuras 
piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem bez maksas apgūt 
kādu no 90 profesijām. Mācības ilgs vienu vai pusotru gadu, pieejama arī 
stipendija līdz 115 EUR mēnesī.

prasības jaunietim:
•	vecums – 17 – 29 gadi (ieskaitot);
•	pabeigta 9. vai 12. klase;
•	gadu pirms uzņemšanas nav saņēmis stipendiju citā ESF projektā;
•	ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas.

Mācību programmām var pieteikties arī tie jaunieši, kas ir reģistrējušies 
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji.

kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību programmas?
- Var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.
- Iespēja iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to 

paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba 

tirgū, piemēram, autovadītāja apliecību.
- Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas 

prakses vietu, izdevumi par naktsmītni (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā 
apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to 
paredz izvēlētās profesijas specifika.

Profesionālās izglītības iestādes, kas iesaistījušās Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) projektā, 32 Latvijas pilsētās līdz 1. septembrim gatavas uzņemt 
vairāk nekā 3 300 audzēkņu. Programmu un profesiju klāsts ir ievērojams. 
Jaunieši varēs apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila speciālista, 
apdares darbu strādnieka, vizuālās reklāmas noformētāja, kuģa pavāra, 
zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interjera dizaina speciālista, datorsistēmu 
tehniķa un citas profesijas. 

Vairāk par profesijām, uzņemšanas laikiem un nosacījumiem: www.niid.lv.
Papildu informācija par projektu pieejama: www.viaa.gov.lv sadaļā „VIAA 

īstenotie projekti”.

Tas ir ieguldījums Tavā nākotnē, ko finansē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2.kārtas projekts „Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros.

http://www.niid.lv/node/749
http://www.viaa.gov.lv
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atradās protestētāji par feldmaršala piemi-
nekļa uzstādīšanu, lietuvieši viņu atceras kā 
vietējā baznīcā kristītu mazuli, bet igauņi 
– svētu glabā 1812. gada Borodinas kaujas 
plāna izstrādātāja, Eiropas vairāku pilsētu 
goda pilsoņa piemiņu mauzolejā Jegevestē.

Izrādās, ka Žeimei un Birzgalei vēl ko-
pīgs ir mācītāju Šulcu dinastijas ceļš. Lietu-
vā, baznīcā  apglabāts tās ilggadējais mācī-
tājs Konrāds Šulcs. Viņa dēls Oto Lībegots 
Konrāds Šulcs jaunībā, pēc teoloģijas studi-
jām Jēnas universitātē strādājis tēva vadībā, 
tad 40 gadus /no 1800.līdz 1840./ kalpojis 
Lindes – Birzgales draudzē. Pēc tautības 
vācietis /tāpat kā G.F.Stenders/ labi pār-
valdījis latviešu valodu. Tāpēc 1832. gadā 
„Kurzemes stāstu grāmata” bija rakstīta lat-
viski. Savukārt, viņa dēls, Birzgalē dzimu-
šais Rūdolfs Šulcs latviešu grāmatniecības 
vēsturē iegājis kā „Latviešu Avīžu” ilgga-
dējs redaktors.

kāda latvIeša dvēseles sPēks
Žeimes muzejā uzzinu vairāk par Ēriku 

Leijeru. Kauņas Universitātes Teoloģijas 
fakultāti beigušais latvietis te kalpojis ga-
dus divdesmit. Būdams Lietuvas evaņģēlis-
ki luteriskās baznīcas bīskaps, 1949. gadā, 
aizstāvot Jonišķu dievnamu, aizsūtīja pro-
testa telegrammu J.V.Staļinam...

Tiesa, pēc pāris mēnešiem sākās mācī-
tāja sūrais ceļš uz Krasnojarskas apgabalu 
Sibirijā. Tālumā viņš mira 1951. gada pē-
dējā dienā. Bet Žeimes luterāņu baznīcā pie 
Ē.Leijera piemiņas plāksnes deg svecītes, 
vāzē vasaras ziedu pušķis. Ērika Leijera 

vārdā nosauktās ielas vienā pusē ir diev-
nams ar staltu torni un pulksteni, kas re-
dzams teju visiem pilsētniekiem. Otrā pusē 
– pašvaldības ēka. Pa šo ielu varam aiziet uz 
ģimnāziju, jau pieminēto daudzfunkcionālo 
izglītības un kultūras centru, arī pastorātu, 
kurā no 1753. līdz 1759. gadam dzīvojusi 
G.F.Stendera ģimene. Ēka iekonservēta, tās 
priekšā zaļo kupls ozols.  5. jūlijā  gabaliņu 
no milža /tā lai abiem pietiek vietas/  tika 
iestādīts jauns, Stendera godam un piemiņai 
veltīts ozoliņš. „Kārtīgs ozols taču aug vis-
maz 300 gadus, vai ne?”, stāstot par ieplā-
noto  Ē. Leijera ielas rekonstrukciju, kurai 
varētu sekot arī pastorāta ēkas atdzimšana, 
piebilst Laima Karpavičiūte.

svētkos tIekas senI PazIņas
 Saulainajā sestdienā svētki aizsākās 

ar spraigām sporta sacensībām, bet uz pil-
sētiņas centrālo laukumu ļaudis aicināja 
Žeimes pūtēju orķestra muzicēšana. Daudz 
cilvēku, tiekas ilgi neredzējušies latvieši, 
valda īsts pierobežas valodu sajaukums.

Klātesošos uzrunāja Pakroujas rajona 
padomes vadība, pārstāvēts arī Lietuvas 
Seims. Latvijas valdības vārdā gandarījumu 
par cieņu pret G.F.Stendera veikumu izteica  
mūsu valsts vēstnieks Lietuvā Mārtiņš Vir-
sis. Būdams vēsturnieks, viņš īpaši labi var 
izvērtēt, cik liela nozīme tautu saprašanās 
saglabāšanā un veicināšanā ir kopīgo kultū-
ras vērtību izpratnei.

Dievkalpojumi  todien notika abās – gan 
katoļu, gan luterāņu baznīcā. Juozas Mišei-
kis, gados jauns, labi angliski runājošs lute-

rāņu mācītājs, saņemdams Birzgales jaunie-
šu ansambļa „Tikai tā” disku nopriecājas: 
„Kādā no tuvākajiem dievkalpojumiem 
atskaņošu pa dziesmai. Diemžēl, latviski 
nerunāju, bet vairāki draudzes locekļi ļoti 
vēlas dzirdēt savu dzimto valodu”.

Birzgales mūzikas skolas audzēkņi, kuri 
uzstājās pēcpusdienā, paspēja atzinīgi no-
vērtēt izglītības un kultūras centra šūpoles, 
luterāņu baznīcā klausīties koncertu. Bet 
pēc policijas kinologa un viņa dienesta uzti-
camā sabiedrotā – astoņus gadus vecā vilku 
suņa demonstrējumiem tapa arī kopbilde. 
Koncerta klausītāji, no svelmainās saules 
slēpdamies, cītīgi aplaudēja mūsu jauno 
mūziķu un viņu skolotāju izpildītajiem mar-
šiem, bet Žeimes pūtēju orķestra vīriem, 
šķiet, pie sirds vairāk gāja deju ritmi. Cik 
nopratu, abu orķestru diriģenti ievadīja arī 
sarunas par tālāku sadarbību.

Atceļā sāku domāt par to, ka jāpiezvana 
un par svētkiem jāpastāsta Z.Frīdei/tā arī 
izdarīju/. Tagad nedrīkst nogulēt to rītu, kad 
Latvijas Banka laidīs klajā Gotharda Frīd-
riha Stendera 300. jubilejai veltīto monētu. 
Lai lietuviešiem, nākošgad pievienojoties 
eirozonai, kādā Žeimes muzeja stūrītī jau 
būtu ieripojusi latviešu dāvinātā naudiņa ar 
mūsu abu kaimiņu tautu vēsturē pamatīgi 
ierakstītā kultūras cilvēka veidoto zīmēju-
mu, kurā tēvs dēlam rāda pasaules skaistu-
mu un plašumu.

D.Melnūdre
Pārpublicēts no „Birzgales avīzes”                                                      

„Tautiski un latviski Līgo svētki Birzgalē”
Līgo svētki ir laiks, kad, basām kājām 

lasot jāņuzāles, pinot vainagus maziem 
un lieliem, pušķojot māju un gatavojoties 
svētkiem, izjūtam ne tikai dabas vilinošo 
smaržu, bet arī tās liego pieskārienu, sniegto 
svētību, aizsardzību un gavilējošu mieru un 
harmoniju.

Līgo svētkos cilvēks saplūst ar dabu un 
ļoti nozīmīgiem simboliem – sauli, ūdeni 
un uguni, – kas sniedz spēku. Tas ir laiks, 
kad ar visu krūti izjūtam un uzņemam dabas 
enerģiju, saņemam aizsardzību un svētību. 
Īsākajā naktī, starp saules rietu un ausmu 
iededzot ugunskuru, ugunīgajam siltumam 
neļaujam izdzist. Tādējādi gaisma uzvar 
tumsu.

Saulgriežos, kad saule debesjumā ir 
visilgāk un esam tērpušies tautastērpos, var 
izjust senatnīgo, spēcīgo latviskumu, kad 
mūsu senči vadījās pēc dabas rituma un iz-
baudīja dabas ziedēšanas kulmināciju pirms 
lielās nogatavošanās. Trauslā dzīvība šajā 
laikā ir spēcīga un enerģijas pilna.

Cilvēki, dziedot Līgo dziesmas, attīra 
sevi, svētī savus tuvākos un savu mājvietu, 
atbrīvojot vietu laimei, priekam un auglī-
bai. Tiek veikti seni rituāli, gatavots saules 
simbols – apaļais, zeltainais siers, – lasī-
tas jāņuzāles, pīti vainagi. Līgotāji lec pāri 
ugunskuram, dod vietu skaistumam, veselī-

bai, labsajūtai, emocionālam pacēlumam un 
maģiskām sajūtām.

Birzgalē Līgo svētku svinēšana notiek 
„Rūķu” parkā. Arī šogad svētki neizpalika 
bez pašdarbnieku koncerta. Kā jau ierasts, 
visus svētkus ieskandina un skanīgiem 
skaņdarbiem mūs sagaida, pūtēju orķestris 
„Birzgale”. Klausoties viņu izpildījumā, uz-
reiz rodas svētku sajūta, liekas, ka „Rūķu’’ 
parkā viss sāk atdzīvoties, jo no malu ma-

lām cilvēki sāk plūst uz parku. Jau septiņus 
gadus tiek piekopta tradīcija svētkos sveikt 
pagasta Līgas un Jāņus ar Jāņuzāļu vaina-
giem, par kuriem jau ir parūpējušās Birzga-
les sievas, sadarbojoties ar „Rūķu’’ muzeju. 
Kad skatītāju rindas ir piepildītas, pūtēji 
nodod stafeti pārējiem kolektīviem. Ar lielu 
entuziasmu un prieku mūsu amatierteātris, 
parādīja Neretieša lugu „Tautiski un latvis-
ki Jāņu dienu sagaidot”. Aktieriem bija liels 

pārbaudījums, jo tikai vienā mēģinājumā 
viņiem bija iespēja pamēģināt mazos galvas 
mikrafoniņus, bet viņiem izdevās un šoreiz 
bija iespēja redzēt un dzirdēt visiem skanīgu 
un jauku izrādi. Kad mājās sanākuši viesi, 
nu sākas lielā līgošana. Deju kolektīvi „Vis-
ma’’ un „Dejotprieks” izdejoja sev sirdij 
tuvas un mīļas dejas, bet koris „Pērles” un 
ansamblis „Tikai Tā” bija parūpējušies par 
dziesmām, kuras varēja dziedāt visi kopā. 
Paldies viņiem par jauko un interesanto ap-
dziedāšanās dziesmu, kurai bija vairāk, kā 
divdesmit pantiņi. Kad padziedāts un pa-
dancots pašdarbniekiem, dejas ritmos tika 
aicināti arī skatītāji un, izdancojot piecus 
dančus, likās, ka vakara balle nu var sākties. 
Neiztikt arī bez svētku lielā ugunskura, kurš 
šogad patiešām bija varens. 

Paldies visiem pašdarbniekiem un ko-
lektīvu vadītājiem, kuri ir ar mieru svētkus 
jaukākus padarīt arī pārējiem pagasta iz-
dzīvotājiem un viesiem. Paldies vainagu 
pinējām un muzeja vadītājai. Paldies visiem 
maniem palīgiem, kas jau no agra rīta palī-
dzēja man visos darbiņos. Ceru, ka arī jums, 
skatītājiem, bija svētku prieks un gandarī-
jums par Birzgales pašdarbniekiem. Paldies, 
jums, ka mūs atbalstāt!

R.Reinsone,
 Birzgales tautas nama vadītāja
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Ar gaismu sirdī
„neticu, ka manam brālītim jau 80”, tā par raimondu Bergmani saka 

pusotru gadu vecākā, valodā visai ņiprā, gunita, kad „Apiņos” sabrauku-
šie viesi sēžas ap latviski bagāti saklāto galdu. māsa valodīgi turpina, ka 
no četriem bērniem abi ar jubilāru izrādījušies izturīgākie: „Laikam pus-
audžu gados, ceptos kazragos maizīti mērcējot, esam tā saēdušies zivju 
eļļu, ka visam mūžam enerģijas pietiek.”

Birzgalieši Līgo dienā dzimušo Rai-
mondu Bergmani zina kā aizrautīgu kaktu-
su pazinēju un kolekcionāru, arī gleznotā-
ju. Retāk atceramies to, ka, atgūstot telpas, 
Birzgales evaņģēliski luteriskās draudzes 
kapelā, altārgleznu veidojis šīs vasaras ju-
bilārs. Bet pirmo izglītību Rīgas puika gu-
vis Saulainē, kad sekojis māsai un saņēmis 
agronoma diplomu. Jūnija pievakarē, kad 
apsveikt jubilāru bija sabraukuši dēli Ed-
gars un Uldis ar savām ģimenēm, arī citi 
tuvinieki, sarunās Saulaine bija aktuāla, jo 
nu jau turpmākās izglītības ceļš jāizvēlas 
Raimonda mazbērniem. Gunita, kurai esot 

tikai viena brāļa glezna – viņu māja Rīgā, 
Šautuves ielā, gan skumst, ka no Raimonda 
„neesot iznācis Mākslas akadēmijas profe-
sors”. Bet, Vecbebru tehnikumā, kur pēc ar-

mijas sāka strādāt jubilārs, viņš sastapa savu 
mūža mīlestību Veltu. Dzīvesbiedres ener-
ģija līdzējusi kļūt par gleznotāju. Raimonds 
pabeidza Lietišķās mākslas vidusskolu, 
ilgus gadus strādāja kombinātā „Māksla”, 
noformējot izstādes, veidojot svētku rotu 
Rīgas ielām, namiem. Pa abiem ar Veltu 
veidota kaktusu kolekcija. Jā, gleznošanas 
un zīmēšanas dzirkstelīte, aizlēkusi’ līdz 
mazmeitai, kura izvēlējusies mācības Rīgas 
dizaina un mākslas vidusskolā.

Kad dodamies aplūkot kaktusus, ve-
deklas vispirms interesējas par to, kā jūtas 
‘sievasmātes krēsls’. Tas ir milzīgs ehi-
nokaktuss, par kura izmēriem jau 1995. 
gadā brīnījusies „Lauku Avīzes” žurnāliste. 
Tiesa, nemērījām, bet ap metru apkārt šim 
pie actekiem par „moku ratu” dēvētajam 

kaktusam noteikti jau ir. Raimonda Berg-
maņa kolekcijā tas ir kopš 1965. gada, kad 
kaktusi, draudzīgi saspiedušies, vēl mitinā-
jās Rīgas dzīvoklī. Aizvadītā bezsniega zie-
ma nav saudzējusi svešzemju augus, iztu-
rējušie sāk ziedēt tagad – nedaudz vēlāk kā 
citus gadus, bet varbūt arī labi:  tieši uz viņu 
kopēja lielo jubileju. Un vēl, tagad zinu, kā-
pēc Raimondam aromātiskākie šķiet Čīles 
vīni: tie ir kā  sveiciens no viņa kaktusu tā-
lās dzimtenes.

Strādājot Birzgales muzejā, uz „Api-
ņiem” viesus pavadu diezgan bieži. Klau-
soties, kā Raimonds Bergmanis stāsta par 
kaktusiem, esmu ielāgojusi, ka ziemā tie 
nav jālaista. Par šo mācību  mani nedaudzie 
kaktusi ir pateicīgi un zied kā negudri. Bet  
vislielāko paldies jubilāram saku par sirds 
dāsnumu – pirms 5 gadiem – uz savu 75. ju-
bileju viņš dāvināja gleznu kolekciju, kura 
aplūkojama muzeja otrajā stāvā. Eļļas glez-
nas rāda Daugavu, Ņegu visos gadalaikos. 
Kā labs papildinājums ir minerālu kolekcija 
– tuvējā grants karjerā, kas rakts, ceļot Ķe-
guma HES, savākti interesanti dabas veido-
jumi. Nemaz nav jābrauc uz Austrāliju, ko-
raļi ir ‘auguši’ arī tepat pie mums. Paldies, 
ka jubilāram tik vērīga acs.

Latvijā ir vairāki vīri ar līdzīgu vārdu 
un uzvārdu. Labi, ka kāds no viņiem ir spē-
kavīrs, cits lielas zemnieku saimniecības 
īpašnieks. Mūsu pagasta Raimondam Berg-
manim vēlam veselību un radošu enerģiju,  
kopjot savu dārzu un kaktusus, priecājoties 
par mazbērnu talantiem, uzgleznojot pa mī-
ļai tuvākās apkārtnes ainavai.

D.Melnūdre
Pārpublicēts no „Birzgales avīzes”
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„Sniedz roku, mans bērniņ...”
„Sniedz roku, mans bērniņ,
un iesim mums mēnestiņš sudrabā spīd,
mēs tavu laimīti liesim tā sudraba biķerī....”

Jau izsenis mīlestībā un rūpēs par bērniņa audzināšanu dalās 
un ar prieku uzņemas krustvecāki. Tā ir liela atbildība un gods, 
kam tas tiek uzticēts. Izvēlētie kūmas (krustvecāki) kļūst par bērna 
uzticamajiem draugiem un padomdevējiem.

Un tā 5. jūlijā, sadarbojoties Birzgales dzimtsarakstu nodaļai 
un tautas namam, notika „Bērnības svētki”, 12 bērniņiem. Ieejot 
zālē, uzreiz varēja manīt, ka būs svētki bērniņiem. Uz skatuves 
goda vietā atradās ar ozolzariem un jasmīniem izrotātas šūpoles, 
skaisti pieci taureņi rotājās virs tām, bet zālē gaidīja divpadsmit 
izrotāti krēsli mūsu gaviļniekiem un krustvecākiem. Pasākumu va-
dīja apvienība „Čučumuiža” un mūsu goda kūma Dina Bitēna ar 
programmu „Mans mīļais, mazais brīnumiņ”. Pasākuma sākumā 
visi bērniņi gāja samīļot savas mīļās, labās vecmāmiņas, kas atļauj 
šad un tad kādu blēņu izdarīt, pa kluso iedod kādu konfekti un 
vienmēr piedod visas nerātnības. Pēc tam, katram bērniņam tika 
izrādīta īpaša uzmanība. Katrs tika izsaukts, un vecāki uzveda uz 
skatuves savu mazo lolojumu un iesēdināja šūpolēs, kurās bērniņu 
sākumā izšūpoja goda kūma. Vecāki ar labām domām un vēlēju-
miem aizdedzināja savam bērniņam svecīti, krustvecāki parakstī-
jās „Bērnības svētku apliecībā” un goda grāmatā, kura paliek gla-

bāties Birzgales dzimtsarakstu nodaļā. Kad lielie darbiņi padarīti, 
krustvecāki savu krustbērniņu izšūpoja svētku šūpolēs. Katrs bēr-
niņš tajā brīdī bija īpašs un svarīgs, jo nu viņam ir mīļi, izpalīdzīgi, 
atsaucīgi krustvecāki. Pasākuma noslēgumā visi kopā devāmies 
ārā, kur gaisā palaidām 12 krāsainus, bērnības sapņu, labo domu 
balonus. Un kā tad bez svētku kliņģera! Bija arī tas, ar zemenēm 
un ķiršiem rotāts.

 Manuprāt, pasākums izdevās, par ko liecināja bērnu, vecāku 
un krustvecāku prieks un jaukie smaidi. Ceru, ka arī nākamajā 
gadā varēsim turpināt skaisti iesākto tradīciju. 

R.Reinsone,
Birzgales tautas nama vadītāja



07.06.2014. Pusnaktī telefoniski saņemta informācija no Ķeguma 
HES dežuranta, par to, ka nepazīstams vīrietis rāpās pāri žogam HES 
teritorijā. Atbraucot notikuma vietā, vīrietis tika aizturēts personas 
noskaidrošanai. Vīrietis bija alkohola reibumā, tika pieņemts lēmums 
viņu nogādāt Ogres Policijas atskurbtuvē.

09.06.2014. Pašvaldības policija saņēma iesniegumu no Birzgales 
pagasta iedzīvotājas par to, ka viņas īpašumā ir izbradāts sakņu dārzs. 
Notikuma vietā bija redzamas zirgu pakavu pēdas. 

Aptaujājot mājas iedzīvotājus, noskaidrojās, ka sakņu dārzu vārēja 
izbradāt tuvākā kaimiņa zirgi, kuram pieder zirgu saimniecība. Zirgu 
saimniecības īpašnieks tika uzaicināts uz Ķeguma policijas iecirkni. 
Sarunas laikā zirgu īpašnieks atzina, ka zirgi nav regulāri pieskatīti, ka 
tie tiek ārā no aploka. Par notikušo tika saņemts rakstisks paskaidro-
jums. Izvērtējot notikuma apstākļus un sniegto paskaidrojumu, tika 
sastādīts protokols par administratīvo pārkāpumu. 

11.06.2014. plkst. 11:00 telefoniski saņemta informācija, par to, 
ka Birzgalē autobusu pieturā vairāki vīrieši lieto alkoholiskos dzērie-
nus. Izbraucot uz notikuma vietu, pašvaldības policija nekonstatēja, 
ka norādītajā vietā tiek lietoti alkoholiskie dzērieni. Neviens cilvēks 
netika manīts norādītājā vietā. Iespējams, ka ši persona nozuda pirms 

policijas ierašanās.
17.06.2014. telefoniski saņemta informācija, no kāda Ķeguma 

pilsētas iedzīvotājas, par to, ka vairākām mājām nav izkarināts valsts 
karogs.

18.06.2014. telefoniski saņemta informācija no kāda Rembates 
pagasta iedzīvotāja par to, ka ir mirusi sieviete. Izbraucot uz notikuma 
vietu, pašvaldības policija konstatēja, ka sieviete mirusi vairākas die-
nas iepriekš. Tika informēta Valsts policija, kura ieradās, lai noskaid-
rotu nāves cēloni.

19.06.2014. 3 smagās  automašīnas, ceļa posmā Lielvārde – lid-
lauks  neievēroja ceļa zīmes, kas ierobežo automašīnu kravnesību līdz 
7 t. Automašīnu vadītājiem tika pārbaudīti dokumenti un automašī-
nu faktiskais svars krietni pārsniedza atļauto, lai brauktu pa izvēlēto   
maršrutu.

25.06.2014. Pašvaldības policija saņēma iesniegumu no Ķeguma 
novada iedzīvotāja par to, ka pie Ķeguma pasta nodaļas kāds jaunietis 
piegružo ielu ar saulespuķu sēklu čaumalām.

Jaunietis tika uzaicināts uz Ķeguma policijas iecirkni. Izvērtējot 
notikuma apstākļus un sniegto paskaidrojumu, tika sastādīts protokols 
par administratīvo pārkāpumu par ielas piegružošanu.
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Esmu no cilvēkiem, kas nekad 
nenogurst mācīties. Lai gan viens 
diploms jau man bija kabatā, 2012. 
gadā izlēmu studēt Rīgas Stradiņa 
Universitātes maģistrantūras studiju 
programmā Sociālo procesu analīze 
un vadība. Šī studiju programma man 
šķita piemērota, jo jau sen biju intere-
sējusies par dažādām likumsakarībām 
un procesiem sabiedrībā, turklāt zinā-
šanas socioloģijā bija nepieciešamas, 
jo strādāju mārketinga un sabiedriskās 
domas pētījumu kompānijā.

Studijas RSU bija super! Manu-
prāt, galvenais, kas liecina par labu 
izglītību, ir nevis faktu un gadaskaitļu 
gūzma, kas jāiekaļ galvā, bet gan inte-
reses raisīšana un procesu „kopskata” 
gūšana, kas mūsu pasniedzējiem lielis-
ki izdevās. Lai gan mūsu studiju prog-
ramma bija pilnīgi jauna, universitātei 
ļoti labi izdevās organizēt mācību pro-
cesu un sasniegt programmas mērķus. 
Savā diplomdarbā pētīju paaudžu soli-
daritāti (saliedētību, sadarbību) ģime-
nēs Latvijā, īpaši, pirmsskolas vecuma 
bērnu aprūpē.

Kāpēc šīs studijas ir īpašas Ķegu-
ma kontekstā? Jo mācību maksu par 
otro studiju gadu sedza Starptautis-
kās Soroptimistu organizācijas studiju 
atbalsta fonds. Stipendijas iegūšana 
bija īpašs stimuls studijas turpināt, kā 
arī milzīgs finansiāls atspaids. Tāpēc 
esmu ļoti pateicīga Starptautiskā So-
roptimistu kluba „Ogre – Ķegums” 
biedrēm, kas izvirzīja manu kandi-
datūru un palīdzēja stipendiju iegūt. 
Īpašu paldies vēlos teikt arī ģimenei, 
kas atbalstīja mani ne tajos vieglāka-
jos mēnešos, jo iepriekšējais gads man 
atnesis ne vien maģistra diplomu, bet 
arī lielu notikumu privātajā dzīvē – 
meitiņu Annu.

Ilze Vanaga

Interesantas studijas interesantai dzīvei
Paaudžu solidaritāte pirmsskolas bērnu aprūpē  
Paaudžu solidaritāte ģimenēs Latvijā 
Paaudžu solidaritāte jeb sadarbība/saliedētība ģimenēs Latvijā kopumā ir super līmenī. Jā, paaudzes savā starpā konfliktē 

(44% ģimeņu solidaritāte un konflikts ir līdzsvarā), bet tas neizslēdz augstu sadarbības pakāpi un labas attiecības (ļoti labas un 

labas attiecības – 92% respondentu ģimeņu).

 

 

 

Paaudžu solidaritāte pirmsskolas
bērnu aprūpē 

 

87% vecāku vēlas, lai vecvecāki atbalstītu mazbērnus. Tikai desmitā daļa vecāku uzskata, ka pirmsskolas mazbērnu aprūpe 
rada konfliktus ģimenē, tomēr, kā visbiežāk aizrāda vecāki, vecvecākiem vajadzētu piebremzēt ar saldumu došanu saviem 
mazbērniem. Ceturtdaļa vecāku savus pirmsskolas mazbērnus neatbalsta, visbiežākais iemesls tam ir uzskats, ka atbalsts 
nemaz nav nepieciešams, jo vecāki ar visu tiek paši galā, kā arī lielais attālums starp dzīvesvietām. Visneaktīvākie ir tieši vectēvi. 
Kāpēc? Evolūcijas teorija šo pasivitāti skaidro ar to, ka 

Vīrieši nav pārliecināti par savu bērnu paternitāti,
kur nu vēl – par mazbērnu.  
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Bērnus pieskata vecvecāki
Bērni apmeklē bērnudārzu
Bērnus pieskata kāds
no vecākiem
Bērnus pieskata auklīte
Grūti pateikt

Visbiežāk vecvecāki savus mazbērnus pēc 
vecāku lūguma īslaicīgi pieskata, sagādā 
dažādas ikdienai nepieciešamas preces, 
sniedz emocionālu atbalstu, palīdz mācībās. 
Pēc vecāku un vecvecāku domām, naudas 
trūkums nav nekāds šķērslis, lai atbalstītu 
mazbērnus.  Šķērslis ir attālums. Iespējams, ne 
tik daudz attālums, kā mobilitātes iespēju 
trūkums.

70% respondentu uzskata, ka ģimeni paaudžu 
kontekstā veido vecāki, bērni un vecvecāki arī tādā 
gadījumā, ja nedzīvo kopā. Reālā ģimenes dzīves 
prakse parāda, ka šāds ģimenes modelis dominē 
tikai nelielā daļā mājsaimniecību. Tomēr dzīve 
dalītās ājsaimniecībās neliedz paaudžu pārstāvjiem 
būt saliedētiem.   

Vecvecāki savu atbalstu pirmsskolas mazbērniem vērtējuši ļoti paškritiski. Tāpēc, 
vecāki, uzslavējiet savu bērnu vecvecākus – jūs par viņu atbalstu esat ļoti labās 
domās, bet viņi to nezina!   

Tieši sievietes, kuras vēsturiski bijušas ģimenes pavarda „kurinātājas”, ir aktīvākās mazbērnu aprūpē un pozitī 
vāk noskaņotas gan par ģimenes paaudžu attiecībām, gan solidaritāti sabiedrībā kopumā. Gan vecāku, gan 
vecvecāku vairākums uzskata, ka bērnudārza vecuma bērniem vispiemērotākais uzraudzības veids ikdienā 
ir bērnudārzs. Politikas veidotāji – mēs gribam bērnudārzus, nevis lāpīties ar auklītēm. 



,,Ķeguma apļi – 2014 ‘’ 
,,Ķeguma apļu’’ pirmajā kārtā nelabvēlīgos laika apstākļos startēja 

11 dalībnieki (visvairāk apļus veica Jānis Avens no Rembates).

9. jūlijā Ķeguma apļu 2. kārtā, ar lielo karstumu cīnījās 9 dalīb-
nieki (kopumā piedalījušies 16). Visvairāk apļu atkal Jānim Avenam, 
Ķeguma apļu skrējieni nav jāuztver kā sacensības ar pārējiem, bet gan 
vairāk ar sevi pašu – ,,vai spēšu saņemties un piedalīties pusstundas 
fiziskā slodzē, kura tik ļoti nepieciešama mūsu bieži vien mazkustīgajā 
ikdienā’’. Tie, kuri piedalās, jau ir un arī būs ieguvēji! Aicinu pārvarēt 
savu kūtrumu un kautrību – piedalieties! 

nāKošā Kārta – 30. jūLijā PLKst. 19:30

Līgo kausa izcīņa zolītē

Ķeguma novada Birzgales pagasta Lindes parka estrādē 21. 
jūnijā norisinājās Līgo kausa izcīņa zolītē.

1. vieta Ilgonim Dzendoleto ar 36 punktiem,
2. vieta Jānim Sprukulim ar 34 punktiem,
3. vieta Ainis Bilinskim ar 33 punktiem. U.Ķibilds,

sacensību galvenais tiesnesis

noslēgušās veterānu – senioru  
sacensības vieglatlētikā

Ar vieglatlētu startiem Jelgavā 28. – 29. jūnijā noslēgušās Latvijas 
pašvaldību veterānu – senioru 51. sporta spēles.

Šogad komandu nokomplektēt un iegūt 25 ieskaites izrādījās sarež-
ģītāk nekā citus gadus. Kā pateicību par startiem gribu minēt visu triju 
sacensību dalībniekus – Harijs Jaunzems, Andris Aizsilnieks, Vlaclavs 
Griņevičš, Valdis Brinks, Jānis Avens, Jurijs Matrosovs, Jānis Ozoliņš 
un Mirdza Aizsilniece. Šogad senioru saimi papildināja Agita Kaļva, 
Elīna Vilkarse, Zita Varova un Jānis Markus – paldies viņiem par at-
saucību un cīņas sparu! Jau trešo gadu mūsu komandu klātienē atbalsta 
Rembates pagasta pārvaldnieks Juris Pūpols.

Kā mums veicās? 4x 100m stafetē (J.Avens, J.Matrosovs, V.Gri-
ņevičš, J.Ozoliņš) izcīnīja 4. vietu, visveiksmīgāk startēja mūsu soļo-
tāji – J.Avenam sudraba medaļas 5km un 10km soļošanā, Z.Varovai 
– sudraba medaļa 5km soļošanā, bronza – 3km soļošanā, E.Vilkarsei 
– 5km soļošanā – 4. vieta un V.Griņevičam 5km soļošanā – 4.vieta. Pēc 
vienīgās zelta medaļas mūsu komandai trīssoļlēkšanā „aizlēca” A.Kaļ-
va, Bronzas medaļas ieguva lodes grūšanā –H.Jaunzems, M.Aizsilnie-
ce – šķēpa mešanā, A.Aizsilnieks – diska mešanā. Svarīga bija katra 
dalībnieka izcīnītā vieta, jo tas deva vajadzīgo ieskaišu skaitu. Paldies 
visiem, visiem!

Vērtējot  visus lielos un mazos novadus, kā arī pilsētas, 37 koman-
du konkurencē izcīnīta 23. vieta, kas nav peļama.

Prieks par sagādātajiem jaunajiem tērpiem un pārsteigumu kat-
ram dalībniekam. Par to paldies pensionāru biedrības priekšsēdētājam 
U.Ābelim. Paldies visiem, kas atbalsta veterānu – senioru sporta kustī-
bu novadā, jo tas dod iespēju startēt ne tikai pašmāju sacensībās, bet arī 
valsts mērogā. Par komandas izcīnīto vietu 4 sporta veidu kopvērtēju-
mā (galda teniss, dambrete, darti, svaru stieņa spiešana) uzzināsim pēc 
visu rezultātu apkopošanas, par ko ziņosim vēlāk. 

M.Aizsilniece

Sacenšas šahisti
Kuldīgā spēkiem mērojās mūsu šahisti, kuri ieguva 16. vietu 22 

komandu konkurencē.
Visveiksmīgāk spēcīgajā vecuma grupā K 70 + startēja J. Jēkab-

sons, iegūstot 4 punktus no 7 iespējamajiem A. Stūglim – K 60+ 
– 2,5 punkti, J. Kantorim – K 60 + – 2 punkti, A. Aizsilniekam – K 
70 + – 1,5. Sieviešu konkurencē vecuma grupā 60+ – 3,5 punktus 
ieguva R. Auziņa.

Vasarā katra mēneša otrajā trešdienā Rembates pagasta telpās 
pulcējas šaha mīļotāji. Pievienojies arī tu!

Tomes sporta spēles 2014
Tomes ,,arktiskajās’’ (nosaukuma autors – I.Zemnieks) sporta 

spēlēs 20.jūnijā trīs sporta veidu godalgoto vietu ieguvēji:

mIX volejbolā
1. vieta ,,Nezinu” (Mārcis Bērziņš, Anda Bērziņa, Jānis Zemzāle),
2. vieta ,,3G” ( Gundars Sīmansons, Gunta Bergmane, Gatis Ramats),
3. vieta ,,Krahs” (Gunita Kuģe, Lauris Kuriņš, Lauris Zdanovskis).

frIsbIjgolfā
1. vieta ,,Krahs’’,
2. – 3.vieta. "Bekuciems" un komanda ,,Nezinu’’.

kroketā sIevIetēm
1. vieta Guntai Bergmanei,
2. vieta Zanei Zemniecei,
3. vieta Rasmai Kuriņai

kroketā vīrIešIem
1. vieta Gundaram Sīmansonam,
2. vieta Jānim Zemzālem,
3. vieta Ilmāram Zemniekam.

ĶEGUMA ATKLĀTĀ 2014.GADA VASARAS 
FLORBOLA ČEMPIONĀTA KALENDĀRS

ĶEGUMA STADIONĀ
30. JūLIJĀ

plkst. 19:00 TONĪ – GURĶI
plkst. 19:50 GAISA SPĒKI – LIELVĀRDE U16

plkst. 20:40 LIELVĀRDE – TĪNŪŽI
6. AuguSTĀ 1/2FIn.

plkst. 19:00 1.V. – 4.V.
plkst. 20:00 2.V. – 3.V.

13. AuguSTĀ FInĀLI
plkst. 19:00 par 3.v.
plkst. 20:00 par 1.v.

APBALVOŠANA !
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http://kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/sports/231-keguma-apli-2014


Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā T. 26182284
PrIVĀTSLuDInĀJumS

Mūžībā aizgājuši
Mūsu sāpes, mūsu glātus,
Mūsu atvadas paņem līdz.
Savu siltumu, dzīves stāstu
Atstāj, lai dzīvo mums līdz.

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

jānis eiduks (1949)
Vilis Grunte (1928)

Vitālijs siņicins (1977)
dzidra dzintra Kinerte (1944)

austra Čubreviča (1934)
aloizs Zagorskis (1941)

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

alise Križanovska (1942)
Guntis Kristovskis (1934)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

KAPU SVēTKU DIEVKALPOjUMI
BIrzGALES PAGAStA KAPSētāS

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
3. un 17. augustā 

Draudzes mācītājs Arnis Eltermanis
Birzgales ev.lut.draudzes valde

Draudzes priekšnieks Ziedonis Zabarovskis

Apsveicam!
Ķeguma novadu pārstāvošo andriju Priedīti 

ar izcīnīto latvijas čempiones titulu šķēpa 
mešanā u-18 vecuma grupā Ventspilī 28. jūnijā, 
ar jaunu personīgo rekordu – 52,07 metri! 

Līdzjūtības
Kaut nekad vairs neatnāksi

Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši, 
Tava gaisma līdzi ies.

Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī esam
 kopā ar Ainu zagorsku, tēvu mūžībā pavadot.

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas kolektīvs

Atmiņas kā avots dzirdīs –
Vai būs rīts, vai vakars vēls.
Un uz mūžu dzīvos sirdīs 

Mums tavs gaišais, mīļais tēls.
Jūtam līdzi Aloiza zagorska tuviniekiem,

viņu kapu kalniņā pavadot.
Ķeguma pensionāru biedrība

Es aizeju un tomēr palieku – 
Gan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,

Gan šalcošā vējā,
Es esmu pie jums.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Viļa Gruntes
piederīgajiem, mūžības ceļos pavadot.

Ķeguma pensionāru biedrība

9. augustā    BIrzgales pagasta svētkI

„zem varavīksnes tIlta”
9:00  Svētku atklāšana sporta laukumā
9:10 – 13:00  Sporta aktivitātes „Veselā miesā, vesels gars!” sporta laukumā
13:30 – 16:00  „Mūsu ielas, mājas ziedu feja” . Aicinām pagasta iedzīvotājus piedalīties ziedu, dabas materiālu 
paklāju, skulptūru veidošanā „Rūķu” parkā. Paklājs, skulptūra, kurš saņems visvairāk balsu, tiks pie balvas
11:00  Ekskursija pa Birzgali „Pa barona takām”. Ekskursijai pieteikties līdz 07.08. pie muzeja vadītājas Dainas
14:00  „Ciskudriļļu jampadracis” . Ja tu esi liels vai mazs un ja tev ir savs ciskudrillis (velosipēds), tad nāc un piedalies 
parādē vai velo braucienā. Ciskudrillim un pašam jābūt interesanti noformētam. Pulcēšanās pie „Rūķu” muzeja
15:00 – 18:00   „Rūķu’’ parkā darbosies radošās darbnīcas „Ar basām kājām, pa varavīksnes krāsām”. Jauniešu centra 
teltī:  „Mati mana rota”, mūzikas instrumentu izgatavošana, seju krāsošana u.c. Biedrība „JADARA”: tamborēšanas 
sacensības, lukturīšu izgatavošana, akcija „Ragavas taisa vasarā” adīsim apģērbus kokiem, zīmēšana uz asfalta u.c
15:00   „Lielais saimes galds”, pusdienas visiem kopā. Jau izsenis zināms, ka kompānijā ir labāka ēstgriba. Tad pagat-
avo mājas, ko īpašu ar ko pārsteigt citus un nāc kopā pusdienot. Bukstiņbiezputra garantēta
15:00 – 17:00  Bezmaksas izjādes ar zirgiem „Rūķu” parkā 
17:00 Pie muzeja „Rūķi” aicinām uz tikšanos ar Vitu Štelmaheri, kura ir vairāku bērniem un visai ģimenei lasāmu grā-
matu autore. Piemēram, „Piglas stāsti” ir par ruksīti, arī par rakstnieces sunīti, kuru viņa vienmēr ņem līdzi tiekoties 
ar lasītājiem. Tapis arī atraktīvs ceļvedis bērniem „Es dzīvoju Latvijā”. Ogres grāmatnīca „Auseklis” pievienosies autorei 
un piedāvās minētās grāmatas ar svētku atlaidi. Protams, būs iespēja saņemt Vitas Štelmaheres autogrāfu
19:45  Dienas pasākumu uzvarētāju sumināšana 
20:00  Svētku koncerts. Uzstāsies „Laimas muzykanti”  vai tautā vairāk zināmā Uškānu ģimene no Latgales 
22:00  Balle. Spēlēs grupa „Brīvdiena”
23:00  „Laternu stunda”. Aicināti visi uz „Rūķu’’ parku, ņemam līdzi gaisa jeb debesu laternu, un visi kopā palaidīsim 
gaisā kā svētku salūtu, kā arī radošajās darbnīcās izgatavotās laternas izvietosim „Rūķu” parkā
sīkāka informācija t.: 29424612

KATOĻU DRAUDŽU
KAPUSVĒTKI

BIRZGALES KAPOS 
27. jūlijā    PlKST. 14:30

TOMES KAPOS
3. auguSTā    PlKST. 13:00

ĶEGUMA KAPOS
23. auguSTā    PlKST. 13:00

T.: 65022458;  26551206
Ogres Romas katoļu draudžu prāvests K. Bojārs

Luterāņu kapu svētki
Ķeguma kapos

10.augustā plkst.14:00
Vadīs mācītājs Ingus Dāboliņš

Ķeguma novada
SēņošanaS čempionātS

13. septembrī plkst. 10:00
reģistrācija: plkst. 9:30 – 10:15

kopējais starts: plkst.10:30
Sēņosim, priecāsimies un ar zupu mielosimies!

Kopīgā deju solī un dziesmās aicinās Tomes folkloras kopa 
Īpaši sveiksim smagāko sēņu grozu cēlājus – Tēvu dienā

Iespējams pašvaldības transports,
iepriekš piesakoties T.: 22010300; 65038875

Rembate: plkst. 8:30   Birzgale: plkst. 9:00
Ķegums: plkst. 9:00     

Informāciju par norises vietu drīzumā varēsiet skatīt
interneta vietnē:  kegumanovads.lv un afišās visā novadā

Vasaras Izskaņas Ballīte
Ķeguma tautas namā

30.augustā plkst. 21:00
uzstāsies

ANITA INTAITE ar grupu
laba mūzika līdz pat
rītam DJ pavadībā

Biļetes cena 2€
Biļetes cena ar galdiņa rezervāciju 5€

Galdiņus rezervēt līdz
28. augustam T. 26296609

NOTVER VASARAS SAJŪTAS!
Sīkāka informācija T. 2201030

Sākoties meža ogu, sēņu laikam,
darbosies iepirkšanas punkts Ķeguma novada

Tomes pagasta  „Rutkos” bez izejamām dienām un laika 
ierobežojuma.  Sīkāka informācija pa T. 28658293

Pateicības
Vislielākais paldies Imantam Smirnovam par 

atbalstu un izpalīdzību Ķeguma draudzei.
Ar pateicību mācītājs un draudze!

Ķeguma novada sociālais dienests izsaka 
pateicību Vevijai par dāvināto gultu

vientuļajai māmiņai.
Paldies par dāvinājumu!

LUTERĀņU KAPUSVēTKI
Tomes kapos 24. augustā plkst. 14:00

Berkavas kapos 24. augustā plkst. 15:30

2014. gada 21. jūlijs
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