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Cik labi dzīvot un būt,
Dot citiem, caur to arī gūt.
Tas nozīmē laimīgiem kļūt,
Lai arī citi šo laimi jūt.

25. jūlijs

Birzgales pagasta svētki
„Ziedu pilna pasaulīte”
Programma:

10:00-13:00 Aicinām doties ekskursijā uz Tomi. Tiksimies ar Rutu Andersoni, apskatīsim Tomes
baznīcu, dienas centru un zivju audzētavu.
Ekskursijai lūdzu pieteikties līdz 15. jūlijam pa tālruni 29321492.
13:00-16:00 Ziedu, dabas materiālu paklāju veidošana.
Aicināts ikviens iedzīvotājs, iestāde piedalīties ziedu paklāju veidošanā.		
(Paklāja izmēri 1X1m).
13:00 Dambretes ātrspēles turnīrs (Parkā lielformāta
dambretes spēles laukums). Dalībnieku reģistrācija no plkst. 12:30.
14:00 “Ciskudriļļu jampadracis”. Ja tev ir savs Ciskudrillis,
nāc un piedalies parādē. Ciskudrillim un pašam
jābūt interesanti noformētam. Pulcēšanās pie
„Rūķu”muzeja.
15:00-18:00 Sadarbojoties ar biedrību „JADARA „un
Birzgales Jauniešu centru parkā darbosies
radošās darbnīcas. Kā arī turpināsim akciju
„Ragavas taisa vasarā”. Adīsim apģērbus
ziemai Birzgales kokiem.
15:00 -17:00 Dažādas sporta aktivitātes parkā.
15:00-16:30 Bērniem “Zaķa Bannija un Jogitas jautrais
ceļojums” programma- Jautra pasākumu
vadītāja Jogita un viens lielais pasaku tēls
jūs gaidīs ar atraktīvu rotaļu programmu,
dažādām dziesmām, dejām, rotaļām un
konkursiem.
16:00 Pusdienas visiem! Bukstiņbiezputra garantēta.

Veselības diena
Ķeguma dienas centrā
2015. gada 1. augustā
no plkst.11:00 līdz 14:00

Bezmaksas ekspresdiagnostika un lekcija

“Kā saglabāt veselību
mūsdienu apstākļos”.

Rīgas Sirds veselības kabineta vadītāja,
veselības zinātņu maģistre Maija Kronberga.
Tālr.: 65038700; 29569077; 26006998

16:30 Muzejā „Rūķi” tikšanās ar mūs pagasta iedzīvotāju Elgu Saksi, uzklausot viņu pašu par viņas
dzīves veikumu tulkotājas darbā, gan uzklausot
Ungārijas Vēstnieces stāstījumu par Elgas Sakses devumu abu valstu kultūrai, gan izdevēja
Jura Visocka stāstījumu par izdevēja sadarbību
ar tulkotājiem, gan, iespējams, Ungārijas Goda
konsules Arianas Župikas stāstījumu par ilggadējo draudzību ar Elgu Saksi un svešvalodu
zināšanu nozīmi cilvēka dzīvē. Būs apskatāma
grāmatu izstāde, bērniem Elgas Sakses tulkotās bērnu grāmatas lasījumu ar vienlaicīgu bilžu
rādīšanu uz ekrāna un iespēju pašiem bērniem
(vēlamais vecums 2-5 gadiņi) izkrāsot grāmatas
varoņus (tiek izdalītas izkrāsojamās lapas).
16:30-18:30 Bezmaksas zirgu izjādes.
19:30 Svētku gājiens no tautas nama uz “Rūķu” parku.
Piedalās visi Birzgales pašdarbības kolektīvi,
viesu kolektīvi, kā arī aicinātas iestādes un
iedzīvotāji piedalīties.
20:00 Svētku koncerts “Ziedu pilna pasaulīte”. Piedalās
Birzgales pašdarbnieki un viņu draugi.
22:00 Svētku zaļumballe. Spēlēs grupa “Nāc dejot”
23:30 Ugunsšovs. Skaists un emocionāls Guntas Tomsones un viņa biedra ugunsšovs.
Par samaksu varēs iegādāties cukurvati, apgleznot
bērniem sejiņas u.c.
Darbosies izbraukuma kafejnīca.

Esi sveicināts, mazulīt!
Lai Laimas rokas ceļas svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie

Jānim Škelim un Lindai Krūkai-Škelei
dēls Matīss
Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!

(J. Silazars)

Sveicam visus jūlija jubilārus,

īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

50

Ingunu Bondari
Ramonu Liepiņu
Inesi Priedīti
Viesturu Odiņu
Aināru Uldi Vaitekūnu

55

Vladimiru Anopu
Jāni Bregži
Māri Grandānu
Jāni Grīsli
Mihailu Meļehovu
Genadiju Ovsjaņņikovu

60

Ināru Braunšteinu
Genadiju Dobrenkovu
Armandu Jansonu
Miervaldi Čeiču
Lidiju Dāvi
Viktoru Kalvišu
Vladimiru Kislicki
Jāni Martinsonu
Andri Miķelsonu
Juri Pūpolu
Valdi Sergejevu
Sandru Strodi
Juriju Volosņikovu

65

Vili Sibuli
Mārīti Maču
Iraidu Romaņenko
Āri Tolstovu
Uldi Zirdziņu

70

Ilmu Kazaku
Malvīni Boļšunovu
Ainu Vītolu

75

Rasmu Pastari
Ojāru Grūbi
Vairu Veperi
Aiju Viļumu
Eduardu Vlasovu

80

Velgu Amāliju Feodorovu
Hildu Rastjoginu
Zigismundu Ojāru Ataru
Dainu Bērtiņu
Vladislavu Dauksti
Ainu Mežaraupi
Irmu Vērdiņu

Publikācijas ar ilustratīvo materiālu lūdzam
iesūtīt līdz 17. augustam uz
e-pastu: avize@kegums.lv, tālrunis: 25454611.
“Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī tīmeklī
www.kegumanovads.lv
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Ideju čempioni

norobežojošās margas gar Daugavas līcīti un
pieteku pretējā alejas pusē, lai novērstu negadījumu iespējamību.

Ķeguma novada pašvaldībai – daudz ideju un paveiktu projektu!

Kultūras un mākslas dzīves		
Ir darba dienas priekšpusdiena, taču Ķeguma dienas centra otrajā stāvā centrā – Tautas nams

jau klaudz jaunie trenažieri. 2014. gada decembrī atklātais dienas centrs ir
viens no svaigākajiem Ķeguma novada pašvaldības projektiem, kas paveikti
ar ES fondu līdzfinansējumu, un jau pirmajos savas darbības mēnešos tas
var lepoties ar lielu iedzīvotāju interesi. Ķeguma novada pašvaldība ir projektu rakstīšanas un ieviešanas čempione – pēdējo piecu gadu laikā tā īstenojusi 12 dažādus projektus, kas atbalstīti biedrības Zied zeme konkursos.
„Mēs labi zinām, kas cilvēkiem ir nepieciešams, un mērķtiecīgi ejam uz šādu
objektu veidošanu,“ saka Ķeguma novada pašvaldības projektu koordinatore Dace Soboļeva.

Dienas centrs – sportam,
izklaidei, zināšanu apmaiņai
2014. gada 1. decembrī atklātais Ķeguma
novada dienas centrs Liepu alejā ir lielisks
piemērs Daces Soboļevas sacītajam – centrs
ātri ir kļuvis par iecienītu vietu aktīvās atpūtas cienītājiem, semināru rīkotājiem, dažādām nodarbībām. Viņa stāsta, ka pašvaldība
šo centru veidojusi ar mērķi papildināt brīvā
laika pavadīšanas iespējas, īpaši domājot par
vidi, kas mudinātu Ķeguma novada jauniesaka Dace Soboļeva. Pašvaldības iniciētā
šus lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Dienas centra aerobikas zālē nodarbī- projekta Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā ietvaros līdzīgi dienas centri ir izveidoti arī Tomē un Birzgalē.

Saules parks Ķegumā

bas jau ir saplānotas teju katru dienu nedēļā
– te notiek veselību veicinošā ritmiskā vingrošana, jogas, Bodyart, mandalas deju un
ģitārspēles nodarbības. Konferenču telpu,
kas aprīkota ar interaktīvo tāfeli, projektoru
un ekrānu, iespējams izīrēt semināru, sanāksmju, prezentāciju un dažādu citu pasākumu organizēšanai. Ar biedrības Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre – Ķegums
atbalstu te izveidota arī īpaša rotaļu istaba
bērniem.

„Šāda veida centri ir viens no veidiem,
kā piesaistīt novadam iedzīvotājus, radot
tiem patīkamu un kvalitatīvu dzīves vidi,”
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Saules pulkstenis Ķeguma parkā met
laikrāža ēnu uz „ciparnīcu” stilizēta taureņa spārnu atvērumā. Mākslinieku Aivara
Oleksāna un Jāņa Zakrevska veidotais saules
pulkstenis (projekta autors – Mārtiņš Gills)
atrodas netālu no Ķeguma HES, parkā, kas
nesen sakopts un pilnveidots Zied zeme projekta ietvaros. „Saule ir mūsu pilsētas zīme,”
par pulksteņa centrā attēloto simbolu saka
Dace Soboļeva, kuras pārziņā ir bijuši un ir
ļoti daudzi projekti saules pilsētā Ķegumā.
Tepat blakus, Daugavas krastā, Dace izrāda labiekārtoto Ķeguma pludmali un gājēju celiņu, kur divos Zied zeme projektos
izveidota gājēju promenāde, novietoti soliņi,
uzbūvēts bērnu laukums un āra trenažieru
laukums, iztīrīta piekrastes josla, uzstādītas
trīs pārģērbšanās kabīnes un veikti daudzi
citi uzlabojumi. Šī jau kļuvusi par Ķeguma
iedzīvotāju apmeklētāko atpūtas vietu un ir
veicinājusi vairāku citu projektu īstenošanu,
veicinot Ķeguma pilsētas attīstību kopumā.
Gājēju celiņa sākumā citā projektā izbūvēts automašīnu stāvlaukums (Lāčplēša ielas
galā), lapene un nobrauktuve laivu ielaišanai
Daugavā.
Izejot cauri Ķeguma parkam, var nonākt
Liepu alejā – šī ir viena no Ķeguma pilsētas centrālajām ielām, kas savieno vairākas
nozīmīgas vietas un ēkas. Rekonstrukcijas
ietvaros asfalta seguma vietā tika uzlikts
bruģis, izbūvēti atpūtas laukumiņi pie alejas,
izveidoti apstādījumi un izbūvētas jaunas

„Daži koncerti ir tik apmeklēti, ka zālē
nepietiek vietu,” saka Dace Soboļeva un izrāda Ķeguma tautas nama atjaunoto zāli, kur
Zied zeme projekta ietvaros uzstādīta mūzikas un vizualizācijas aparatūra. Pagājušā
gadsimta vidū būvētais tautas nams ir bijis
un ir Ķeguma kultūras dzīves centrs – uz
nodarbībām šeit pulcējas deviņi dažādi amatierkolektīvi.
Tautas namā atvērta arī mākslas studija,
kur jau vairākus gadus ik nedēļu uz radošām
nodarbībām sanāk dažādu vecumu bērni.
Projekta ietvaros studija tika aprīkota ar atbilstošām mēbelēm un iekārtām. Mazākie
(trīs un četrus gadus jauni) šeit mācās zīmēt, gleznot, veidot, līmēt, bet skolas vecuma bērni papildus tam var apgūt arī tekstila
(filcēšana, zīda apgleznošana, pērļošana) un
grafikas tehnikas (linogriezumu, monotipiju)
un daudz ko citu. Līdz mākslas studijas izveidei Ķegumā bija visai ierobežotas brīvā
laika pavadīšanas iespējas, kas saistītas ar
radošo darbu bērniem un jauniešiem. Šajās
telpās darbojas arī Ogres Mākslas skolas Ķeguma klases, kurās jaunieši apgūst akreditētu
piecgadīgu profesionālās ievirzes izglītības
programmu Vizuāli plastiskā māksla. Piektā
kursa beigās tiek izstrādāts diplomdarbs un
saņemta apliecība par programmas apguvi.
2014. gada jūnijā bija pirmais izlaidums.
Savukārt, netālajā Birzgalē Tautas nams
ir ticis pie jauna flīģeļa – Tautas nama vadītāja Rita Reinsone ar lepnumu izrāda spožo
instrumentu, kas 2013. gada nogalē uz Birzgali atceļoja no Japānas. Melnais flīģelis ir
stājies vecā instrumenta vietā, kuru nolietojuma dēļ vairs nebija iespējams uzskaņot.
Flīģeļa iegāde ir viens no Zied zeme projektiem, ko iniciējusi Ķeguma novada pašvaldība. 1933. gadā par tautas ziedotu naudu
tapušais tautas nams ir ļoti nozīmīga vieta
visam pagastam un aizvien ir sabiedrisko
un kultūras norišu centrs. Uz nodarbībām
te pulcējas septiņi kolektīvi – vidējās paaudzes deju kolektīvs Dejotprieks, dāmu deju
kolektīvs Visma, amatierteātris, dāmu koris
Pērles, jauktais vokālais ansamblis Tikai tā,
pūtēju orķestris Birzgale un bērnu un jauniešu moderno deju pulciņš.
Projekti īstenoti “PPP biedrība Zied
zeme” attīstības stratēģijas 2009-2013, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

PPP biedrība Zied zeme
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2015. gada 27. maijā
Apstiprināja nolikumu par Ķeguma novada Atzinības rakstu.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 10/2015 „Par grozījumiem
Ķeguma novada domes 2014. gada 19. februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””.
Atbalstīja Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā iesniegtos juridisko un fizisko personu iesniegtos
projektus EUR 17124,90 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit
četru euro deviņdesmit eurocentu) apmērā.
Piešķīra pilnu projektu pieteikumos norādīto finansējumu šādu
projektu realizācijai:
Projekts „Kompleksā trenažiera un sienas spoguļa iegāde Tomes dienas
centram,” iesniedzējs Ilona Ofmane, EUR 708,99 apmērā;
Projekts „Dziedam novadam,” biedrība Tomes sieviešu klubs „Ābele”,
EUR 722,12 apmērā;
Projekts „Esi aktīvs un vesels!”, iesniedzējs Ināra Dumpe, EUR 640,00
apmērā, ņemot vērā, ka Ķeguma novada dome apņemas nodrošināt telpas projekta realizācijai bez maksas;
Projekts „Esi aktīvs un vesels seniors!”, iesniedzējs Anda Šauva, EUR
640,00 apmērā, ņemot vērā, ka Ķeguma novada dome apņemas nodrošināt telpas projekta realizācijai bez maksas;
Projekts „Koka galda spēles bērnu un jauniešu attīstībai,” iesniedzējs
Larisa Jukna, EUR 318,00 apmērā;
Projekts „Lai balstiņas tālu skan!”, iesniedzējs Laila Krastiņa, EUR
750,00 apmērā;
Projekts „Bērnu intelektuālo un fizisko spēju attīstība drošā vidē,” iesniedzējs biedrība Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums”,
EUR 597,83 apmērā;
Projekts „Izglītojoši pasākumi bērniem un vecākiem par runas un rakstītprasmes trenēšanu,” iesniedzējs Elīna Tolpežņikova, EUR 244,55 apmērā;
Projekts „Vidējās paaudzes deju kolektīva “Kadiķis” mēģinājuma tērpu
iegāde,” iesniedzējs Sandijs Brīze, EUR 704,99 apmērā;
Projekts „Vidējās paaudzes deju kolektīva “Kadiķis” mēģinājuma tērpu
papildināšana,” iesniedzējs Laura Caunīte, EUR 504,21 apmērā;
Projekts „Seminārs par sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļu pagatavošanu no dabiskām izejvielām,” iesniedzējs Zita Ruņģe, EUR 197,00 apmērā, ņemot vērā, ka Ķeguma novada dome apņemas nodrošināt telpas
projekta realizācijai bez maksas;
Projekts „Dejot novadam,” iesniedzēja Sandra Pūpola, EUR 371,80 apmērā;
Projekts „Sveicināti Birzgalē,” iesniedzējs biedrība „Jadara”, EUR
705,63 apmērā;
Projekts „Tērpu iegāde senioru vokālā ansambļa “Kvēlziedi” dalībniecēm,” iesniedzējs Lidija Poluektova, EUR 750,00 apmērā;
Projekts „Skaņu aparatūras iegāde,” iesniedzējs biedrība „Birzgales attīstības centrs”, EUR 724,51 apmērā;
Projekts „Florbola vārtsarga formas,” iesniedzējs Armands Arājs, EUR
637,34 apmērā;
Projekts „Informatīvo norāžu uzstādīšana Birzgales pagasta centrā,” iesniedzējs biedrība „Jadara”, EUR 750,00 apmērā.
Projekts „Šaha spēles apmācības un popularizēšanas pulciņš,” iesniedzējs
Alfrēds Vītols, EUR 696,50 apmērā;
Projekts „Krēslu iegāde,” iesniedzējs biedrība „Ķeguma novada pensionāru biedrība”, EUR 750,00 apmērā;
Projekts „Linu tērpi jauniešu vokālajam ansamblim “Tikai Tā”,” iesniedzējs Evija Reinsone, EUR 750,00 apmērā;
Projekts „Zizānu kapu sēta,” iesniedzējs Māris Jēkabsons, EUR 750,00
apmērā;
Projekts „Sakoptāka vide mums apkārt,” iesniedzēja Diāna Arāja, EUR
745,36 apmērā;
Projekts „Formu iegāde Ķeguma bērnu futbola komandai,” iesniedzējs
Gatis Ciematnieks, EUR 700,00 apmērā;
Projekts „Rembates centra daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanas pirmais posms – asfalta seguma atjaunošana ar auksto asfaltu,”
iesniedzējs Benita Šteina, EUR 739,27 apmērā.
Piešķīra daļēju finansējumu šādu projektu realizācijai:
Projekts „Galda spēļu iegāde Ķeguma novada bibliotēkai,” iesniedzējs
Zita Ruņģe, EUR 601,80 apmērā;
Projekts „Infrastruktūras sakārtošana,” iesniedzējs biedrība „Ķeguma
novada pensionāru biedrība”, EUR 235,00 apmērā;
Projekts „Pufu iegāde izmantošanai Ķeguma dienas centrā,” iesniedzējs

Ilze Veļugo, EUR 332,00 apmērā;
Projekts „Galda tenisa un zīdaiņu pārtinamā galda iegāde,” iesniedzējs
Antra Binde, EUR 138,00 apmērā;
Projekts „Koncerttērpu aksesuāru iegāde Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5. – 12.klašu korim,” iesniedzējs Liene Seržante, EUR 360,00
apmērā;
Projekts „Vizuāls projekts “Ķeguma novada kultūras un vēstures sejas””, iesniedzējs biedrība „Atceries Latviju”, EUR 360,00 apmērā;
Noraidīja šādus projektu pieteikumus:
Projekts „Mācību dravas “Rutku drava” uzlabošana,” iesniedzējs biedrība „Dore-V”;
Projekts „Es tevi mīlu, bērniņ!,” iesniedzējs Jeļena Loķe.
Apstiprināja Ķeguma novada publisko interneta pieejas punktu
pakalpojumu izmantošanas noteikumus.
Noteica Tomes dienas centra maksas pakalpojumu tarifus:
N.p.k.

Pakalpojums

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

Trenažieru – aerobikas zāle
Visa zāle 1h (tikai treneriem)
Viens trenažieru zāles apmeklējums 1,5h
Telpu noma
Konferenču zāle 1h (līdz 40 personām)
Konferenču zāle (b-bu vajadzībām, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar pašvaldību)
Konferenču zāle 1h (līdz 40 personām) (b-bu organizētie publiskie pasākumi)
Virtuve 1h
Konferenču zāle un virtuve 1h
Saimniecības telpa
Veļas mašīnas izmantošana 1 reize (6 kg) ar sociālā
dienesta izziņu
Veļas mašīnas izmantošana 1 reize (6 kg)
Dušas telpa
Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min) ar sociālā
dienesta izziņu
Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min)
Dušas izmantošana pēc trenažieru un aerobikas zālēs
nodarbībām bez maksas (ietilpst cenā par nodarbību
apmeklējumu)
Bērniem līdz 14 gadu vecumam
Kopēšana
A4 lappuse
A4 lapa (no abām pusēm)
A3 lappuse
A3 lapa (no abām pusēm)
Izdrukas
A4 melnbalts teksts (1 lappuse)
A4 melnbalts teksts (abas puses)
A4 krāsains teksts (1 lappuse)
A4 krāsains teksts (abas puses)
A4 melnbalts attēls (1 lappuse)
A4 krāsains attēls (1 lappuse)
A3 melnbalts teksts (1 lappuse)
A3 melnbalts attēls (1 lappuse)

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Cena EUR
(ieskaitot PVN)
6,00
1,50
12,00
Bez maksas
6,00
8,00
17,00
1,00
2,00
1,00
1,40
Bez maksas
Bez maksas
0,08
0,12
0,12
0,17
0,12
0,18
0,24
0,36
0,25
0,52
0,18
0,36

Noteica Ķeguma dienas centra maksas pakalpojumu tarifus:
N.p.k.

Pakalpojums

1.
1.1.

Trenažieru zāle (t. sk. dušas)
Viens trenažieru zāles apmeklējums 1,5h
Abonements mēnesī pieaugušajiem bez laika ierobežojuma
Abonements mēnesī bez laika ierobežojuma skolniekiem
Abonements mēnesī bez laika ierobežojuma pensionāriem
Aerobikas zāle
Visa aerobikas zāle 1h (tikai treneriem)
Telpu noma
Konferenču zāle 1h (līdz 40 personām)
Konferenču zāle (b-bu vajadzībām, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar pašvaldību)
Konferenču zāle 1h (līdz 40 personām) (b-bu organizētie publiskie pasākumi)
Virtuve 1h
Konferenču zāle un virtuve 1h
Saimniecības telpa
Veļas mašīnas izmantošana 1 reize (6 kg) ar sociālā
dienesta izziņu

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.

Cena EUR
(ieskaitot PVN)
5,00
25,00
15,00
12,50
6,00
12,00
Bez maksas
3,00
8,00
17,00
1,00
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4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
8.
8.1.

Veļas mašīnas izmantošana 1 reize (6 kg)
Dušas telpa
Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min) ar sociālā
dienesta izziņu
Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min)
Dušas izmantošana pēc trenažieru un aerobikas zālēs
nodarbībām (ietilpst cenā par nodarbību apmeklējumu)
Bērniem līdz 14 gadu vecumam
Kopēšana
A4 lappuse
A4 lapa (no abām pusēm)
A3 lappuse
A3 lapa (no abām pusēm)
Izdrukas
A4 melnbalts teksts (1 lappuse)
A4 melnbalts teksts (abas puses)
A4 krāsains teksts (1 lappuse)
A4 krāsains teksts (abas puses)
A4 melnbalts attēls (1 lappuse)
A4 krāsains attēls (1 lappuse)
A3 melnbalts teksts (1 lappuse)
A3 melnbalts attēls (1 lappuse)
Laminēšana
A4 formāts (1gb.)

3,00
1,00
2,50
Bez maksas
Bez maksas
0,08
0,12
0,12
0,17
0,12
0,18
0,24
0,36
0,25
0,52
0,18
0,36
0,69

Noteica Birzgales publiskā interneta pieejas punkta maksas pakalpojumu tarifus:
N.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Pakalpojums
Kopēšana
A4 lappuse
A4 lapa (no abām pusēm)
A3 lappuse
A3 lapa (no abām pusēm)
Izdrukas
A4 melnbalts teksts (1 lappuse)
A4 melnbalts teksts (abas puses)
A4 melnbalts attēls (1 lappuse)
A3 melnbalts teksts (1 lappuse)
A3 melnbalts attēls (1 lappuse)

Cena EUR
(ieskaitot PVN)
0,08
0,12
0,12
0,17
0,12
0,18
0,25
0,18
0,36

Noteica Ķeguma novada Sociālā dienesta Sociālo prasmju dzīvokļa
maksas pakalpojumu tarifus:
N.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.

Pakalpojums
Saimniecības telpa
Veļas mašīnas izmantošana 1 reize (6 kg) ar maksas
atvieglojumiem
Veļas mašīnas izmantošana 1reize (6 kg)
Dušas telpa
Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min) ar maksas
atvieglojumiem
Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min)
Bērniem līdz 14 gadu vecumam
Kopēšana
A4 lappuse
A4 lapa (no abām pusēm)
A3 lappuse
A3 lapa (no abām pusēm)
Izdrukas
A4 melnbalts teksts (1 lappuse)
A4 melnbalts teksts (abas puses)
A4 melnbalts attēls (1 lappuse)
A3 melnbalts teksts (1 lappuse)
A3 melnbalts attēls (1 lappuse)
Virtuve
Cepeškrāsns izmantošana 1 stunda

Cena EUR
(ieskaitot PVN)
0,70
1,40
1,00
1,40
Bez maksas
0,08
0,12
0,12
0,17
0,12
0,18
0,25
0,18
0,36
0,34

Maksas atvieglojumus piemēro šādām iedzīvotāju kategorijām: trūcīgās un maznodrošinātās personas, pensionāri bez apgādniekiem, bāreņi,
personas ar invaliditāti. Maksas atvieglojuma piemērošanu izvērtē Ķeguma novada Sociālais dienests.
Apstiprināja Ķeguma novada medību koordinācijas komisijas nolikumu.
Atbrīvoja Ķeguma novada pašvaldības pārstāvi Jāni Braunu no pienākumu izpildes Ķeguma novada medību koordinācijas komisijā ar 2015.
gada 31. maiju.
Apstiprināja Māri Liepiņlauski kā Ķeguma novada pašvaldības pārstāvi Ķeguma novada medību koordinācijas komisijā ar 2015. gada 02.
jūniju.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 11/2015 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 04.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 „Par
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” (pielikumā).

4

2015. gada 3. jūnijā
Finansiāli atbalstīja biedrības „KRISTERA SERĢA MOTOKLUBS”,
organizēto Pasaules čempionāta MX1 klasē Latvijas Grand Prix pasākumu, kas notika motocentrā „Zelta Zirgs” Ķegumā, 2015. gada 11. – 12.
jūlijā MX Latvijas GP Pasaules čempionāta posms motokrosā solo motocikliem un 2015. gada 08. – 09.augustā Pasaules čempionāta posms
motokrosā ar blakusvāģiem, piešķirot EUR 7500,00, slēdzot līgumu par
finanšu līdzekļu piešķiršanas, izlietošanas un atskaites kārtību.

2015. gada 17. jūnijā
Pieņēma Aijas Osmanes, dāvinājumu (ziedojumu) Jāzepa Osmaņa
muzeja fonda izveidošanai.
Nodeva Kokneses novada domes īpašumā bez atlīdzības Ķeguma
novada pašvaldības īpašumu – kustamo mantu – 4 (četrus) dzelzsbetona paneļus ar kopējo bilances vērtību EUR 569,20 (pieci simti sešdesmit
deviņi komats divdesmit euro) ar mērķi – Kokneses pašvaldības funkciju
nodrošināšana.
Precizēja Ķeguma novada domes 2015. gada 29. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 9/2015 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2012.
gada 4. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par sabiedrisko kārtību
Ķeguma novada administratīvajā teritorijā”.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 12/2015 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 04.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 „Par
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2015.gadam””.
Lai nodrošinātu Ķeguma novada pašvaldības autonomo funkciju
veikšanu un pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, nolēma
ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 27 650,00 (divdesmit septiņi tūkstoši
seši simti piecdesmit eiro un 00 centu) apmērā.

2015. gada 1. jūlijā
Nolēma pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Ķeguma novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – nekustamajā īpašumā Meža
ielā 10, Ķegumā, atrodošās cirsmas sekojošos nogabalos un apjomā:
• galvenās izlases cirtes cirsmas 6.; 8.; 9.; 10.; 12.; 13.; 14.; 19. nogabalos
15,7 ha kopplatībā ar kopējo nocērtamo audžu krāju 1591 m3;
• kopšanas cirtes cirsmas 7.;11.; 15.; 16.; 17.; 18. nogabalos 3,4 ha kopplatībā ar kopējo nocērtamo audžu krāju 165 m3.
• Apstiprināja atklātās mutiskās izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) EUR
30 000. Noteica izsoles soli – EUR 200. Noteica izsoles dalības maksu
– EUR 50. Noteica izsoles laiku – 2015. gada 28. jūlijā plkst. 10:00.
Apstiprināja izsoles noteikumus. Apstiprināja Mantas novērtēšanas un
cirsmu izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja – pašvaldības izpilddirektore Nelda Sniedze;
komisijas locekļi:
Ķeguma novada domes deputāts – Valdis Kalniņš;
Ķeguma novada domes deputāts – Līga Strauss;
Ķeguma novada domes juriste – Sandra Biļinska;
Ķeguma novada domes galvenā grāmatvede – Maija Priževoite.
Lai īstenotu investīciju projektu „Grants seguma ielu un ceļu atjaunošana Ķeguma novadā”, nolēma nodrošināt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu projekta realizācijai EUR 28239,93 (divdesmit astoņi tūkstoši

divi simti trīsdesmit deviņi euro 93 eurocentu) apmērā un ņemt
aizņēmumu Valsts Kasē EUR 112955,00 (viens simts divpadsmit
tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci euro 00 eurocentu) apmērā.
Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit)

gadus uz Valsts Kases noteiktajiem procentiem. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2016. gadu un pabeigt 2035. gadā, garantējot tā izpildi ar
pašvaldības budžetu.
Nolēma, ka līgumi par grants seguma ielu un ceļu atjaunošanu Ķeguma novadā iepirkuma daļās Nr. 1, 2 un 3 ar SIA „Ceļinieks 01” tiek slēgti
pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma par aizņēmuma piešķiršanu saņemšanas.

2015. gada 7. jūlijā
Nolēma sniegt galvojumu SIA „Ķeguma Stars” 2015. gadā aizņēmuma ņemšanai uz 20 (divdesmit) gadiem Valsts kasē vai Komercbankā ar
tās noteikto procentu likmi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta
„Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” un saistībām centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas investīciju projekta īstenošanai” īstenošanai – EUR 168 402,00 (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši
četri simti divu eiro 00 centu) apmērā. Galvojuma saistību izpildes nodrošināšanu garantēt ar Ķeguma pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2015. gada 24. jūlijs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2015
2015. gada 17. jūnijā 							

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes
2015. gada 17. jūnija lēmumu Nr. 260 (protokols Nr. 13,9.§)

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2012. gada 4. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.2/2012
„Par sabiedrisko kārtību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. – 6. punktu

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2012. gada 4. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par sabiedrisko kārtību
Ķeguma novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk tekstā –
Noteikumi):
1. Noteikumu atsauci izteikt šādā redakcijā: „Izdoti saskaņā
ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. – 6.
punktu”
2. Aizstāt visā Noteikumu tekstā:
2.1. skaitli un vārdu „36 euro” ar skaitli un vārdu „35 euro”;
2.2. aizstāt skaitli un vārdu „43 euro” ar skaitli un vārdu „45 euro”;
2.3. aizstāt skaitli un vārdu „72 euro” ar skaitli un vārdu „75 euro”;
2.4. aizstāt skaitli un vārdu „143 euro” ar skaitli un vārdu „145 euro”;
3. Svītrot Noteikumu 4.1.apakšpunktu.
4. Svītrot Noteikumu 4.2. apakšpunktu.
5. Izteikt Noteikumu 5.9. punktu šādā redakcijā:

„5.9. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskam valdītājam, vai apsaimniekotājam par ēku, būvju, zemes un apsaimniekojamo teritoriju neuzturēšanu kārtībā, neattīrīšanu
no degtspējīgiem atkritumiem, sausās zāles un nenovākto
kultūraugu atliekām, īpašumam piegulošās publiskā lietošanā
esošās teritorijas līdz gājēju ietvei, apaudzēšanu ar kokiem un
krūmiem, kas bojā skatu un traucē ielu krustojumu pārredzamību, apdraud satiksmes drošību un ierobežo gājēju pārvietošanās iespējas:
• brīdinājums vai naudas sods līdz 75 euro”.
6. Papildināt Noteikumus ar 6.2.punktu šādā redakcijā:
„6.2. par transporta līdzekļu novietošanu pilsētas, ciemu
apstādījumos un koptajos zālājos:
• brīdinājums vai naudas sods līdz 30 euro”.
25.06.2015.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2015

„Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2012. gada 4. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2/2012
„Par sabiedrisko kārtību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija
Nepieciešams veikt grozījumus Ķeguma novada domes 2012. gada 4. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par
sabiedrisko kārtību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā, precizējot soda apmērus.
Sakarā ar to, ka administratīvā atbildība par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību
vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu
(uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms), ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
167. pantā, savukārt administratīvā akustiskā trokšņa normatīvu un vides trokšņa robežlielumu pārkāpšanu ir paredzēta
kodeksa 1671. pantā, svītrojams saistošo noteikumu 4.1. apakšpunkts.

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Svītrojams saistošo noteikumu 4.2. apakšpunkts, jo administratīvā atbildība par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu
pārkāpšanu ir paredzēta kodeksa 75. pantā, bet administratīvā atbildība par vides piesārņošanu un piegružošanu ir
paredzēta kodeksa 58. pantā. Vienlaikus administratīvā atbildība par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā
necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru,
iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms), ir paredzēta Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 167. pantā.
Spēkā esošie saistošo noteikumu 5.9. punkts attiecas uz privāto dzīvojamo māju īpašniekiem, bet pie atbildības neparedz
saukt juridiskas personas;
Saistošie noteikumi papildināmi ar atbildību par transportlīdzekļu novietošanu pilsētas, ciemu zaļajā zonā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumi novērš projekta nepieciešamības pamatojumā minētās nepilnības. Paplašināts personu
loks nekustamo īpašumu sakopšanas nodrošināšanai. Noteikts sods par transporta līdzekļu novietošanu zaļajā zonā.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžets varētu palielināties aptuveni par 400 EUR

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

Nav attiecināma

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Ievēroti iedzīvotāju priekšlikumi par vides sakopšanu.
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Festivāls
„Baltica 2015”

Šogad vasaru ieskandina arī starptautiskais folkloras festivāls Baltica. Latvijā festivāls notiek 10. reizi. Tajā piedalās 206 folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi un tautas
mūzikas grupas, kā arī individuālie izpildītāji.
Festivāla tēma ir „Mantojums”.

Dziesmas, dejas, rotaļas, instrumentālā
mūzika, stāstījumi, tautas lietišķā māksla un
amatniecība, dziedniecība, rituāli, spēka zīmes, gadskārtas, godi, senču dzīvesziņa – viss
iekļaujas mūsu mantojumā.
Tā ir milzīga vērtība un vēl joprojām pilnībā neapjausts spēks, kas slēpjas mūsu tradīcijās. Mūsdienās veras vaļā noslēpumi, kas
iekodēti tautas dziesmu vārdos, rakstu zīmēs
un rituālos. Šī informācija nāk no tāltālas
pagātnes un stāsta par Pasaules rašanos, par
Dievu, par Kosmosa informatīvo lauku, par
senču garu ietekmi, par enerģijām, kuras mēs
varam gan uztvert, gan radīt un vairot, ja darām pareizas lietas pareizā laikā un vietā.
Šobrīd ir iestājies jauns laikmets, un
katram cilvēkam tiek parādīts ceļš, pa kuru
viņam jāiet, dodot savu artavu kopīgā Mīlestības telpā. Nāc, izzini, sajūti, priecājies,
gavilē!

27. jūnijā – 27 vietās visos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados notika folkloras festivāla ieskaņas pasākumi. Vairāk nekā 3500
folkloras kopu dalībnieki vienojās dziesmā:
„Tēvu tēvi laipas met,
Bērnu bērni izlaipo.
Tā bērniņi laipojat,
Ka pietika mūžiņam”.
Ieskaņas pasākumā Ogrē piedalījās folkloras kopas „Artava”, „Grodi”, „Mālis”,
Suntažu „Saule”, ģimeņu studija „Garataka”,
Tomes „Graudi” un Ogres danču klubs. Pēc
dziedāšanas un sadancošanas katra kopa saņēma rakstu pētnieka Valda Celma izstrādātu
Festivāla zīmi ar novadam atbilstošu cimdu
raksta joslu.

6

Dace Priedoliņa
Folkloras kopa „Graudi”

Realizēti projekti Vidējās paaudzes
deju kolektīva “Kadiķis” mēģinājumu
tērpu iegādei un papildināšanai

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Kadiķis” dejotājiem mēģinājumu tērpi ir piederības simbols, un katru sezonu arī jaunie
dejotāji tiek pie sava mēģinājuma tērpa.
Turklāt dejotāju vidū pastāv nerakstīts likums, kas nosaka to, ka vienoti un ērti
mēģinājuma tērpi palīdz veidot kolektīva
vizuālo koptēlu, un arī atvieglot vadītāju
darbu, ļaujot kolektīvu tvert kā veselumu.
Lai veicinātu kolektīva vienotu identitāti, š.g. jūnija mēnesī tika īstenoti 2 Ķeguma
novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projekti, kā rezultātā kolektīva īpašumā tika
iegādāti 30 mēģinājuma krekli ar “Kadiķis”
apdruku mugurpusē un Ķeguma novada
ģerboni priekšpusē, 13 šorti vīriešiem un
17 svārki sievietēm. Līdz ar to iegādātais
mēģinājumu apģērbs ir ne tikai kolektīva,
bet arī novada atpazīstamības veicināšanas
simbols kā vietējā, tā starptautiskā mērogā.
Papildus tam, otrs projekts bija pare-

dzēts mēģinājumu tērpu papildināšanai
– 30 vējjaku iegādei – sagatavošanās procesam dažādiem deju lieluzvedumiem, kas
var ilgt vairākas stundas no vietas. Vējjakas ļauj dejotājiem pasargāties no saules un
vēja iedarbības brīvā dabā. Vērts piebilst,
ka tās kolektīvam ļoti noderēja jau š.g. 6. 7. jūnijā Vidējās paaudzes dejotāju svētkos,
kas notika Jelgavā, Zemgales Olimpiskā
centra stadionā.
Projektu mērķis ir veicināt latviešu tautas deju tradīciju, kultūras un aktīva dzīvesveida popularizēšanu, radot labvēlīgus
apstākļus tautas deju attīstībai un pilnveidošanai.
Projektu kopējās izmaksas sastāda
1 209,2 EUR, projektu īstenotāji – Vidējās
paaudzes deju kolektīva “Kadiķis” dejotāji
Laura Caunīte un Sandijs Brīze.
VPDK “KADIĶIS”

„Līgošanas nerātnības” Birzgalē
Ielīgošanas pasākumi mūsu pagastā jau
sākās 22. jūnija pēcpusdienā, kad muzeja
„Rūķi” vadītāja aicināja visus piedalīties
jau tradicionālajā Jāņu vainagu vīšanā pagasta Līgām un Jāņiem. Paldies visām pinējām, kas bija atnākušas, jo kopā tapa 40
skaisti Līgo vainagi. Tajā pašā dienā bija
tikšanās ar Ingu Karpiču pasākumā „Dziedināšanās caur tautasdziesmu”. Paldies visiem, kas apmeklēja šos pasākumus. Bet
spītējot vēsajam laikam un lietum 23. jūnija vakarā „Rūķu” parkā varējām priecāties
par saviem pašdarbniekiem Līgo vakara pa-

sākumā „Līgošanas nerātnības”. Ar dziesmām, dejām un amatierteātra brīnišķīgo
teātra spēli pabijām nedaudz „Skroderdienās Silmačos”, kur viss notika pa savam,
savādāk, ne tā kā īstajās Skroderdienās.
Pēc pasākuma Līgo vakars turpinājās ar zaļumballi un lielo Jāņu ugunskuru, pie kura
varēja lietainajā naktī sasildīties. Paldies
visiem skatītājiem, kuri nenobijās no lietus
un atnāca mūs atbalstīt, kā arī pašdarbniekiem, kas mūs priecēja svētku vakarā.
Rita Reinsone
Birzgales tautas nama vadītāja
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Jāņu ielīgošana

Kā jau katru gadu 22. jūnijā Ķeguma novada pensionāri svinēja Jāņu ielīgošanu un
sveica biedrības pirmā pusgada apaļo jubileju jubilārus. Dejojām, dziedājām kopā ar Toniju no Skrīveriem. Skaistu vasaru visiem!

Ekskursija uz Rundāli un Iecavu
2. jūlijā kopā ar Ķeguma novada pen- vēto rožu dārzu, kur paveldzējām dvēseli
sionāriem devāmies ekskursijā uz Iecavu, ar skaisto rožu ziedēšanu, kuras bija pašā
kur gida pavadībā apskatījām „Dievdārzi- plaukumā.
ņu” – senvietu, kura tiek uzskatīta par 1812.
gada kara laikā kaujās kritušo apbedījumu
vietu. Tad izstaigājām pastaigu taku gar
Iecavas upi, pabijām luterāņu baznīcā un
apskatījām iespaidīgi lielo Iecavas muižas
parku, kur tagad ir gan brīvdabas estrāde,
gan piemineklis Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem. Apskatījām arī vienu no Iecavas
visskaistākajiem dārziem. Tālāk braucām
uz Bauskas motormuzeju. Mūsu gala mērķis bija Rundāles pils. Vispirms apskatījām
pils ekspozīciju un tad devāmies uz izsla-

Pensionāri ekskursijā uz Salaspili,
Uz Birzgales pusi Getliņiem un Baltezeru
Dagnija Berķe

8. jūlijā Ķeguma novada nūjotāji devās
uz Birzgales pusi. Apskatījām Intas Engelbergas skaisto dārzu un apbrīnojām viņas
milzīgo enerģiju, kas ieguldīta šī skaistuma
izveidošanā. Inta mūs uzņēma ļoti viesmīlīgi
– visi kopā pozitīvā gaisotnē parunājāmies
un cienājāmies ar viņas zemenēm. Paldies
viņai par visu! Tālāk devāmies uz Lindes
parku, kur mūs mīļi pavadīja Ilona un Aivars
Sniedzes. Izstaigājāmies pa parku un uzzinājām daudz ko jaunu. Pasēdējām arī pie Daugavas un priecājāmies – cik skaistas vietas
ir Latvijā. Paldies arī Ilonai un Aivaram par
iespēju tuvāk iepazīties ar Lindes parku!

10. jūnijā Ķeguma novada pensionāru ziedēja gan rododendri, gan ceriņi, gan arī
biedrība organizēja ekskursiju uz tuvāko pārdodamie augi, un nevarējām arī atturēapkārtni. Pabijām Salaspils Nacionālajā bo- ties no to iegādes.
tāniskajā dārzā, kur apskatījām jaunatvērto
oranžēriju. Populārā gide Zane Purne mums
izsmeļoši pastāstīja par oranžērijas izveidošanu un lielo augu daudzveidību, kā arī to
augšanas īpatnībām. Uzzinājām arī praktiskas lietas, kā piemēram, puķe „naudas
koks” nav vasarā jālaista, varbūt tikai vienu
ēdamkaroti mēnesī, un tad tas rudenī uzziedēs. Ārpusē varējām arī apskatīt kā zied rododrendri, ceriņi un citi košumkrūmi.
Sakopta vietiņa Baltezera kokaudzētavā

Botāniskā dārza jaunajā oranžērija;
stāsta - oranžērijas vadītāja Zane Purne

Tālāk devāmies uz Getliņiem Stopiņu
pagastā. Tur ielikts milzīgs darbs un līdzekļi, lai šo apkārtni sakārtotu. Konferenču zālē
mums parādīja filmu par vides piesārņošanu
un varējām arī mazliet aizdomāties par to,
ko mēs katrs varētu darīt, lai Latvija būtu
tīrāka. Priecājāmies arī par slavenajām tomātu siltumnīcām Getliņos – iespaidīgi. Ja
neesat bijuši – aizbrauciet. Tur var arī iegādāties tomātus.
Tālāk braucām uz Daugavas muzeju,
kur skatāma Salaspils novada kultūrvēsture sākot ar pirmo akmens laikmeta cilvēku
dzīvesvietu Salaspils Laukskolas apmetni
(9. g.t. pr. Kr. ). Parka teritorijā bija redzama
simtgadīga zvejnieku sēta un dažādi senatnīgi zvejas rīki.
Nākošais apskates objekts bija Baltezera
Ķeguma novada nūjotāji kokaudzētava, kur atveldzējām dvēseli, jo

Tālāk ceļš veda uz Baltezera baznīcu,
kura ir iespaidīga ar savu interjeru. Tajā nav
tradicionālo solu, bet ir krēsli un lūgšanas
vieta, un citas lietas. Šajā baznīcā – draudzē
ir ļoti daudz jauniešu (apm. 400), bet vecāka
gājuma cilvēki apm. 60.
Pēdējais apskates objekts bija Rīgas
Ūdensapgādes muzejs. Šeit mūs Pauls Timrots sīki iepazīstināja ar to, kā Rīga apgādāta ar ūdeni jau no 1863. gada. Pirmās caurules, pa kurām piegādāja ūdeni, bija no koka,
kuras arī apbrīnojām. Tikai 1904. gadā uzbūvēja sūkņu staciju ar čuguna maģistrālo
cauruļvadu. Tā kopgarums – 13,6 km. Bija
interesanti.

Rīgas ūdens apgādes muzejā vīri ar interesi klausās
Paula Timrota sen. stāstījumā.

Dagnija Berķe
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Ķeguma HES ūdenskrātuvē
ielaiž 20 tūkstošus sīgu mazuļu
Turpinot AS „Latvenergo” zivju resursu atjaunošanas
pasākumus, Ķeguma HES ūdenskrātuvē tika ielaisti 20 000
sīgu mazuļi, kas izaudzēti z/i „BIOR” Tomes zivjaudzētavā.

Šogad Daugavas baseina ūdenstilpnēs kopumā būs ielaisti 6
300 000 dažādu sugu zivju mazuļi un kāpuri. To ielaišana sākās
pavasarī, kad Daugavā pie Mangaļsalas notika lašu mazuļu ielaišana. Maijā izlaida līdaku kāpurus, jūnijā – nēģu kāpurus, jūlija sākumā vienvasaras lašu mazuļus un līdaku mazuļus, savukārt tagad
ir pienākusi kārta sīgu mazuļu izlaišanai. Vēl Daugavas baseina
ūdenstilpnēs ir plānots izlaist jūlija beigās un augusta sākumā zandartus un septembrī vimbas.
Ezera sīga ir lašu dzimtas saldūdens zivs, kura dzīvo lielākajā
daļā Latvijas ūdens tilpņu. Ezera sīga pieskaitāma pie makšķernieku mērķa zivīm. Zivs populācija Latvijas ūdens tilpnēs ir maza un
tāpēc tiek veikta mākslīga tās pavairošana.
AS „Latvenergo” ir svarīga gan videi draudzīga elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās, gan vienlaikus arī apkārtējās

Ķeguma „Mazais” aplis

Kurš gan sevi cienošs ķegumietis, uzņemot tuvākus vai tālākus
ciemiņus, jaukā vasaras dienā negribēs izrādīt mazpilsētu, kuru izvēlējies par savu dzīves vietu. Protams, parādīs vietas un lietas, ar
kurām var lepoties, kuras ir apskates vērtas un iespiežas atmiņā.
Kārtējo reizi baudījām saulainu vasaras dienu kopā ar ciemiņiem izstaigājot, šoreiz, „Mazo” Ķeguma apli. Tad radās doma padalīties savā „gida” pieredzē.
Ķegums visā Latvijā asociējas un ir slavens ar HESu, „Zelta
Zirgu” un „Rubeņu” vistiņām, tikai vietējie zina, ka tas nav vienīgais, ko parādīt pilsētiņas iedzīvotāju viesiem.
Tā arī bija šoreiz, piedāvāju viesiem nedaudz izlocīt kājas un
ieelpot Daugavas spēku. Pavisam vienkārši ir pa Lāčplēša ielu
braukt līdz pašai Daugavai un novietot auto stāvvietā. Vietas pietiek visiem. Kādu brīdi viesi vēro Daugavu, ieiet lapenē, ar acīm
novērtē HESa spēcīgo stāvu. Ja Daugavā ir redzama kāda jahta, tad
noslēpumainā balsī varat pastāstīt kādi sabiedrībā atpazīstami cilvēki dzīvo vai bieži atpūšas Ķegumā. Šeit arī saprāta robežās varat,
ko piefantazēt. Neaizmirstiet pastāstīt cik lielu samu ir Daugavā
noķēris kāds jūsu labs paziņa. Ja to arī nebūs izdarījis kāds paziņa,
tad vairāki ķegumieši to paveikuši noteikti!
Droši varat atstāt mašīnas stāvvietā un pa taciņu vai Daugavas
malu varat doties pludmalē dziļāk. Nebija kauns, jo zālīte smuki
izpļauta, atkritumi nemētājas un tualetēs pat ir tualetes papīrs. Neaizmirstiet pateikt, ka reizēm var HES pazemināt Daugavas ūdens
līmeni, tad gan, lai piekļūtu noteikt cik silts ūdens, var nākties pabrist pa dubļiem.
Ja paveiksies, tad varēsiet pavērot pludmales volejbola topošās
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vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. Tādēļ ik gadu
Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs zinātniski pamatotā sugu sastāvā un skaitliskā apjomā notiek zivju mazuļu un kāpuru izlaišana. Zivju resursu pavairošanu Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs
atbilstoši normatīvajiem aktiem veic z/i „BIOR”, pamatojoties uz
AS „Latvenergo” saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem
nodarīto zaudējumu ekspertīzi un sniedzot slēdzienu par to, kādi
kompensācijas pasākumi ir veicami, lai nodrošinātu zivju resursu daudzveidību. Savukārt Valsts vides dienests, pamatojoties uz
minēto ekspertīzi, pieņem lēmumu par kompensācijas apmēru un
veidu.
AS „Latvenergo” ikgadējā kompensācijas summa zivju resursu atjaunošanas programmā ir vairāk nekā viens miljons eiro
(1 035 000).
Jau ziņots, ka 2015. gada pavasarī AS „Latvenergo” sadarbībā ar biedrību „Mēs zivīm” piekto gadu pēc kārtas izvietoja 400
mākslīgās zivju nārsta ligzdas Daugavā pie Kaibalas un Ikšķiles,
kas ir papildu iniciatīva zivju resursu atjaunošanas programmas
ietvaros. Šī gada projekts ar biedrību, iesaistot darbiniekus ligzdu
izgatavošanā, un ļoti sekmīgais zivju nārsts uz upē izvietotajām
ligzdām pierāda, ka vides pasākums bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai ir bijis veiksmīgs. Mākslīgo zivju nārsta ligzdu izgatavošana un ievietošana Daugavā ir arī viens no attiecināmajiem
projektiem zaļo obligāciju emisijas programmā.
Latvenergo koncerna zivju resursu aizsardzības un pavairošanas pasākumos ikviena darbība ir vērsta uz videi draudzīgām rīcībām ciešā sadarbībā ar zinātnisko institūtu „BIOR”, veicot gan zivju mazuļu izaudzēšanu un izlaišanu Daugavas baseina ūdenstilpēs,
gan realizējot citas aktivitātes.
Ivita Bidere
AS “Latvenergo”, Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv

zvaigznes – slīpējot meistarību, kā arī zālītē laiski izlaidušos vērotājus, kuriem sauļošanās vairs nav tik garlaicīga nodarbe. Ir iespēja

jebkurā brīdī apsēsties uz kāda soliņa, lai patērzētu, parunāt par
dzīvi un to – kā ir citur. Dažus desmitus soļus pa taciņu uz priekšu, ieraugot trenažierus, jaunā paaudze un atraktīvākas kundzītes
metas „ietestēt” brīvdabas trenažierus. Neaizmirstiet piebilst, ka
daudzi vietējie tos ir iecienījuši izmantot, īpaši, no agra rīta – kopā
ar atspirdzinošu peldi Daugavā. ▶
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Tuvojoties Liepu alejai, parasti iznāk iepauzēt pie nelielā līcīša,
kurā var mēģināt saskatīt kādu zivteli un paskatīties uz Daugavu no
tāda šaurāka leņķa. Vienreiz palaimējās redzēt bebru. Laba vieta,
kur uz brītiņu apstāties.
Liepu aleja pēc rekonstrukcijas liekas, ka ir palikusi plašāka.
Varbūt tikai vīzija? Ideāla vieta nesteidzīgās pastaigas turpinājumam. Tuvojoties luterāņu baznīcai jūtams, ka darbi pie pilsētas
labiekārtošanas turpinās, ka drīz Ķeguma „Mazais” aplis kļūs bagātāks par vēl vienu skaistu apskates vietu.
Aiz baznīcas palielā autostāvvieta ir aprīkota ar ērtiem soliņiem, uz kuriem iesaku ieturēt kārtējo pauzi – pastāstīt kādu vietējo notikumu, tenku vai plānus ko šeit vēl domāts realizēt. Ja vēlaties izraisīt diskusiju – ieminaties, ka vēl neapgūtajā teritorijā ļoti
labi iederētos neliela estrāde. Un jūs sapratīsiet, ka cilvēki vēlas,

lai katra vieta Latvijā būtu skaista, sakopta un cilvēku iemīlēta.
Priekšā neliels Kuģu ielas posms. Vīri skarbām, saulē iedegušām sejām uzkopj ielas malas un ar visu izsakošiem skatieniem
nolūkojas uz dīkdienīgajiem apkārtnes vērotājiem.
Izejot atkal uz Lāčplēša ielas, jūs saprotat, ka solītā pusstundas
pastaiga ir ievilkusies veselas stundas garumā. Stāvvietā mūs sagaida saulē uzsilušie auto, Daugavā citas laivas, pludmalē jau citas
māmiņas pieskata savas atvasītes un sajūti, ka ir pagājis patīkams
laika sprīdis, esi atpūties un nekas nestāv uz vietas.
Ciemiņi nedaudz noguruši, negribīgi sēžas mašīnās – un zinu,
ka viņiem patika, gribas vēl kādu laiku pasēdēt lapenē un prasīs
vēl kādu reizi apskatīt Ķeguma „Mazo” apli. Lai arī jums daudz
pozitīvu emociju!
Valdis Kalniņš

XI Latvijas jaunatnes un skolu
dziesmu un deju svētkos

XI Latvijas jaunatnes un skolu dziesmu un deju svētkos no Ķeguma novada piedalījās divi kolektīvi: Birzgales pamatskolas putēju orķestris „Birzgale” un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
koris, kopā 60 dalībnieki. Abi mūsu kolektīvi uz svētkiem devās 8.
jūnijā – pūtēju orķestris uz Ķīpsalu devās jau agri no rīta, jo visu
dienu jau notika mēģinājumi koncertam „Taures sauc”, bet koris
no Ķeguma izbrauca vakarā, lai varētu piedalīties svētku atklāšanas pasākumā. Paldies vecākiem, kuri parūpējās par autobusu noformēšanu, jo tā uzreiz varēja pamanīt, ka brauc svētku dalībnieki
un radās lielāka svētku noskaņa. Uz nakšņošanās vietām, kas bija
Rīgas Tūrisma un Radošās industrijas tehnikums, Nīcgales ielā 26,
visi sabrauca vakarā, kur gaidīja tīras, izremontētas, gaišas sporta zāles telpas, kurās abi kolektīvi draudzīgi izvietojās. Ēdināšana
notika mācību restorāna telpās, mūs visus apkalpoja kā restorānā
arī pienākas, galdi saklāti, ēdiens pienests klāt. Svētkos bija viena vienota ēdienkarte, pēc kuras bērni tika ēdināti. Valsts dotācija
ēdināšanai bija 7 euro dienā vienam bērnam, bet vienojoties ar tehnikumu pašvaldība piemaksāja vēl 3 euro dienā katram bērnam, lai
bērniem būtu ēdienreizēs kāds auglis, smalkmaizīte. Par naktsmītnēm valsts dotācija bija 2.84 euro diennaktī. Uz svētkiem mums
līdzi brauca dežurants, kurš rūpējās par tīrām, sakoptām telpām un
mediķis, kas rūpējās par bērnu veselību tehnikuma telpās. Paldies
Ivetai Freimanei un Annai Čūderei par darbiņu, jūs to darījāt ar
vislielāko atbildību.
Dziesmu un deju svētkus no novada vēl kuplināja trīs kolektīvi
Birzgales pamatskolas deju kolektīvs „Spārni”, Ķeguma komercnovirziena vokālais ansamblis „Ziķeri” un deju kolektīvs „Apodziņš”. Šie kolektīvi piedalījās ielu koncertos Lido atpūtas parkā,
Latvijas botāniskajā dārzā un koncertzālē „Ziemeļblāzma”.
Viss ritēja raiti, bērni piedalījās mēģinājumos, īpašas veselības
problēmas arī nevienam no sākuma nebija, līdz ģenerālmēģināju-

mam Mežaparkā. No koncerta bērni tehnikumā atgriezās sašutuši par notiekošo, jo arī starp mūsu dalībniekiem bija četri bērni,
kuriem bija nepieciešama mediķu palīdzība. Divi bērni mājās jau
atgriezās tajā vakarā. Visi paēda vakariņas, nomierinājās un devās
gulēt, jo nākošā dienā ir svētku gājiens un noslēguma koncerts. 12.
jūlija naktī plkst. 2:19 saņēmu īsziņu ”Kolēģi! Gājiens ir atcelts.
Agra Bērziņa.” Šādu īsziņu saņemot, saprotu, ka oficiāli gājiens
ir atcelts, par ko tūlīt arī informēju kolektīvu vadītājus, domes
pārstāvjus, kā arī visus cilvēkus, kas bija iesaistīti gājiena norisē
(karognesēji no Birzgales un Ķeguma). Ap plkst. 6:00 skolā sākās
runas par to, ka gājiens tomēr notiek, pēc brīvprātības principa, kas
grib tie iet, kas negrib tie neiet. Tūlīt sasaucu kolektīvu vadītāju
sapulci, kurā arī vienojāmies, ka gājienā nepiedalīsimies, jo mums
ir svarīgāka bērnu veselība un drošība, kā arī ir dots Izglītības un
Zinātnes Ministrijas rīkojums, ka gājiens nenotiek. Plkst. 10:04
tika saņemta otra īsziņa „Ja pašvaldības pieņēmušas lēmumu un
atbildību doties gājienā, organizatori respektē un ir nodrošinājuši
gājiena norisi un drošības pasākumus iepriekšplānotajā apjomā.
Rīcības komitejas vārdā, ministre Mārīte Seile”. No malas citiem
viss varbūt šķiet vienkārši, bet esot tur uz vietas, tas nav tik vienkārši, jo mūsu kora kolektīvā pārsvarā piedalās sākumskolas bērni,
līdz ar to viņi nevar karogus nest gājiena laikā, tāpēc arī tika piesaistīti cilvēki no novada, kuri mums palīdzētu. Otrs: kas ir svarīgāks, bērni vai mūsu ambīcijas? Manuprāt, bērni, jo jau pirmajā
koncertā četriem bērniem palika slikti, kur ir garantija ka tas nenotiks noslēguma koncerta laikā. Un kas tad atbildēs par to, organizētāji? Nē, jo visa atbildība tika uzvelta skolotājiem, kas visas šīs
dienas bija kopā ar bērniem. Ļoti cerējām, ka noslēguma koncertā
viss būs labi, bet nekā, atkal četriem bērniem vajadzēja mediķu
palīdzību. Es domāju, ka mūsu lēmums bija pareizs, bet tie vecāki
un iedzīvotāji, kuri mūs nosoda, padomājiet, ja jūs būtu mūsu vietā
un starp cietušajiem bērniem būtu jūsu bērns? Ko tad jūs teiktu?
Kādu lēmumu jūs pieņemtu?
Svētki ir pagājuši, ir palikušas gan labas un gan ļoti sāpīgas
atmiņas, bet ceru, ka bērniem paliks labākās atmiņas par svētkiem,
par kopā būšanu, par muzicēšanu visos svētku koncertos. Paldies
mīļie svētku dalībnieki, jūs bijāt malači un visu braši izturējāt! Paldies skolotājiem Sandrai Bērziņai, Līgai Paukštei, Vitai Spilbergai,
Lienei Seržantei, Annai Palterei, Laimonim Paukštem par jūsu izturību, mīļumu, ko sniedzāt ikvienam bērnam. Paldies ielu koncerta pedagogiem Mārītei Petrovskai, Marijai Sprukulei un Evitai
Taburei, ka devāt iespēju bērniem kaut mazliet izjust svētku noskaņu. Paldies mūsu šoferīšiem Jānim Juškānam, Aldim Kauliņam
un Jānim Naglim. Kā arī gribu pateikt paldies visiem Birzgales un
Ķeguma jauniešiem, kuri bija gatavi mums palīdzēt gājienā nest
novada, pagastu un kolektīvu karogus. Vēlreiz PALDIES visiem
dalībniekiem, jūs bijāt MALAČI!
Rita Reinsone
Ķeguma novada svētku koordinatore
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Ir uz ko līdzināties!
Pagājušajā gada rudenī braucu uz savu
mežu, kas atrodas 4 km no manām mājām,
diemžēl, apmēram kādus 500 metrus līdz galamērķim netiku, braucu ar džipu. Ceļš priekšā izskatījās vienkārši šausmīgs, pa tādu nevarēja pat iziet ar kājām. Kaut kāda firma bija
vedusi mežu, un ceļš ar traktoriem bija pārvērsts vienkārši ellē. No kaimiņiem uzzināju
firmas nosaukumu, kas bija veikusi vešanu.
Uzzināju internetā telefonu, sazvanījos, bet
cilvēks pie telefona noraidīja manas pretenzi-

jas, teica, ka viņi ceļu ir salabojuši. Ko darīt?
Vērsos pie Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja. Kotāna kungs solīja palīdzēt. Atradīsim
vainīgo, vai paši salabosim. Šo pavasari bija
atbraucis greiders labot ceļu, bet neiedrošinājās laisties dubļos, jo viņš tur nogrimšot. Es
sazvanījos ar Kotāna kungu, un mēs vienojāmies pagaidīt sausāku laiku. Pēc Jāņiem
braucu skatīties kā ar iebraukšanu. Tavu brīnumu! Ceļš sakārtots, ielikta caurteka, viss
kārtībā, bet vai uz ilgu laiku. Vajadzēja, taču

meža dienestam uzņemties atbildību un sekot
līdzi, nokontrolēt, kad drīkst vest, kad nē!
Vai firmai ir jāsakārto ceļš pēc darbiem vai
nedarbiem. Var, taču tos darbus darīt ziemā
pa sasalumu. Šoreiz man jāsaka, tiešām, liels
paldies Kotāna kungam. Tas cilvēks ir savā
vietā, lai tādi cilvēki būtu vairāk. Vēlreiz ar
avīzes starpniecību saku paldies Kotāna kungam, lai Jums neizsīkst darboties prieks.
Ar cieņu,
Ojārs Kaplis no Lāčplēša stacijas.

Labdien, mīļie Ķeguma novada iedzīvotāji!
Ķegumieši, birzgalieši, tomenieši un rembatieši!
Jau pagājis kārtējais mēnesis, kopš izdevām jūnija laikrakstu, kas
norāda uz to, kad laiks skrien vēja spārniem! Pavadījām skaistus Līgo
svētkus, devāmies brīnišķīgā XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku emociju piepildījumā, kur savu artavu sniedza arī mūsu
novada jaunie dziedātāji, dejotāji, un mūzikas instrumentu meistari.
Spējām sajust saules dāvātos gaišuma un siltuma starus, kaut nenoliegsim, ka prasītos saulīti daudz vairāk, un vēl vairāk… :) Ik dienu,
mēs cenšamies iegūt pozitīvas emocijas, tvert dienas burvību, un dienas beigās pārdomājot padarīto – secinām, ka ir vēl bezgalīgi daudz
lietas un darbi, kurus mēs paveicot būsim vēl laimīgāki. Tā ir mūsu
dzīves iespēja un jēga, proti, pavadīt dienu pilnvērtīgu, tādu – kādu
mēs to izsapņojam savos sapņos. Taču, nereti darbi ņem virsroku, kas
protams, ir pašsaprotami, jo dzīvojam gadsimtā, kurā sevis pilnveidošana ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem veiksmīgas dzīves
gājumam, veidojot karjeru, un nodrošinot savu ģimeni. Tomēr mana
galvenā doma slēpjas vārdos – ik dienu tvert tos mirkļus, kas mūs
padara laimīgus. Raugoties starptautiskās arēnas notikumos, mēs varam saskatīt komplicētus notikumus tuvākās un tālākās ārzemēs, kas
liek pārdomāt mūsu būtību un dzīves jēgu, un to, kas mūs var padarīt
laimīgus. Šodienas globālie attīstības rādītāji un tendences norāda uz
to, ka vērtības sāk kļūt arvien retāk sastopama īpašība mūsu apziņā,
un tieši tāpēc – svarīgi ir pārdomāt, kas mūs padara patiesi laimīgus?
Nauda, bagātība, miers, tuvinieki, vai līdzcilvēki...
13. jūlijā devos uz Ķeguma stadionu, kur ikkatru pirmdienu norisinās “Veselības apļi”, proti, skrējiens veselīgā garā. Es biju lepns par
tiem cilvēkiem, kurus redzēju ar smaidu sejā veicam kārtējo stadiona
apli. No pašiem mazākajiem, kam sekoja jaunieši, vidējā paaudze, kā
arī seniori. Tomēr, visvairāk mani uzrunāja Harijs Jaunzems! Ar milzīgu optimismu, sportisko azartu, enerģiju, kā arī pozitīvismu – Harijs
mēroja apli pēc apļa.
…un tad es sapratu to, par ko es sāku runāt raksta sākumā, proti,
tvert dienas piedāvāto burvību, darīt sevi laimīgu tieši šodien un tagad. To, ka H. Jaunzems ir daudzpusīgs, mēs zinām ikkatrs, taču tās
vērtības ko H. Jaunzems sniedz ikdienas darbos, tās ir augstu vērtējamas. Kopumā, lieliski pavadīts pirmdienas vakars, par ko, nenoliedzami, jāsaka paldies Ķeguma novada sporta organizētājam Edgaram Siliņam. Savukārt, ceturtdienas vakaros, mēs varam doties uz Ķeguma
pludmali, kur volejbolisti mēro spēkus Ķeguma novada atklātajā čempionātā pludmales volejbolā. Šiem puišiem, vīriem – piemīt svarīgas
vērtības, jo viņi ir savas nozares vērtību nesēji – caur sportisko garu,
caur mērķi virzīties uz panākumiem, un tajā pašā laikā – piepildot
savu dienu tverot mirkli, kas padara viņus laimīgākus.
Būtībā, mēs katrs esam īpašs! Mums katram piemīt, kaut kas tāds,
kas kādam citam šķitīs interesants. Līdz ar to, es aicinu ikvienu no
Jums iesaistīties aktivitātēs, ko piedāvā Ķeguma novads. Radīt kādu
jaunu aktivitāti, kas dienas mirkļus padarīs piepildītākus, interesantākus, radošākus. Mani personīgi priecē pensionāru biedrības aktīvās
kundzes un kungi, kas savu ikdienu cenšas padarīt radošāku caur nūjošanu, dejām, sanāksmēm un ekskursijām, un savu bagātīgo informāciju piedāvā arī mums – ikmēneša avīzē! Mani tas ārkārtīgi priecē, un
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es esmu pārliecināts, ka Jūs domājat tieši tāpat!
Mani priecē mūsu novada dejotāji, dziedātāji, vingrotāji, sportisti,
mākslinieki un visi, visi tie, kas dāvā savas vērtības dejā, dziesmā,
sportā, mākslā u.c. brīnišķīgos mirkļos! Mani priecē mūsu bērnudārzu
audzinātāji, skolu skolotāji, kolektīvu vadītāji, sportistu treneri, visi,
kas līdzdarbojos un veido Ķeguma novadu – ar vērtībām bagātu!
Ir jūlija vidus, kaut nedaudz vēss, tomēr tā ir vasara! Novēlu Jums
katru dienu izbaudīt tā, lai tā būtu vislaimīgākā diena Jūsu dzīvē, tā,
lai saltajos ziemas mēnešos Jūs atcerētos par lieliski pavadīto laiku
vasaras mēnešos!
Dzīvē, nereti notiek jauni pavērsieni, pārmaiņas, un ikreiz mēs
domājam, vai tās būs labas vai sliktas, noderīgas vai nē! Es iesākumā
runāju par vērtībām, es aicināju ikvienu no Jums dāvāt savas labākās
vērtības otram cilvēkam, sabiedrībai, taču reizēm gadās, ka cilvēku
savtīgums, varaskāre, nevēlēšanās sniegt pozitīvismu, noved pie situācijas, ko grūti nosaukt par vērtībām, kas būtu nepieciešamas sabiedrībai.
Man bija vērtības, ko vēlējos dāvāt Jums. Ceru, kad šajos trīs
mēnešos, caur avīzes starpniecību man to izdevās panākt, bet par to
spriediet Jūs paši.
Ar nākamo avīzi būs jauns redaktors, jauns sabiedrisko attiecību
speciālists, un cilvēks, kas dāvās savas vērtības tieši Jums! Es savas
vērtības glabāšu un pilnveidošu, lai kādu reizi, atkal, spētu būt kopā
ar visiem Jums!
Jūs piekritīsiet, ka ne vienmēr tu vari pieņemt to, kas tevi nomāc,
to, kas ir tukšs un bez vērtībām…līdz ar to, ne viss izdevās tā kā biju
to iecerējis…
Savukārt, visiem Jums vēlu – izstarot no sirds gaišumu, un dāvāt
to ikvienam, tādejādi padarot mūsu ikdienu gaišāku, sirsnīgāku, un
līdz ar to arī – pilnvērtīgāku!

Veselīgs skrējiens, ar sportisku sacensību azartu rada – lieliskas emocijas – tā turpināt!

Man bija patiess prieks būt kopā ar katru no Jums – savas ikdienas
darbos un sarakstē!
Patiesā cieņā, Kristaps Rūde

2015. gada 24. jūlijs

Atklātais Ķeguma pludmales volejbola čempionāts
1. posma uzvarētāji:
1. vieta komandai “Vienalga” – komandā spēlēja Deivids Strazdiņš un
Kristaps Skudra
2. vieta komandai “GS” – komandā spēlēja Mārtiņš Strauss un Emīls Josts
3. vieta komandai “RR” – komandā
spēlēja Raitis Kuks un Raivis Šaraks
2. posma uzvarētāji:
1. vieta komandai “Vienalga” – komandā spēlēja Deivids Strazdiņš un
Kristaps Skudra
2. vieta komandai “GS” – komandā spēlēja Mārtiņš Strauss un Emīls Josts
3. vieta komandai “RR” – komandā
spēlēja Raitis Kuks un Raivis Šaraks
3. posma uzvarētāji:
1. vieta komandai “Vienalga” – komandā spēlēja Māris Grants un Kristaps
Skudra
2. vieta komandai “Bračkas” – komandā spēlēja Jānis Zemzāle un Raimonds Zemzāle
3. vieta komandai “GS” – komandā spēlēja Mārtiņš Strauss un Emīls Josts

No kreisās puses – Mārtiņš Strauss, Emīls Josts, Kristaps Skudra, Deivids Strazdiņš, Raitis Kuks, Raivis Šaraks

Apsveicam pirmo trīs posmu
godalgoto vietu ieguvējus!
Paldies visām komandām par
cīņassparu un emocijām, kā arī liels
paldies visiem līdzjutējiem!
No kreisās – Raimonds Zemzāle, Jānis Zemzāle,
Kristaps Skudra, Māris Grants

Tiekamies uz 4. posmu
jau 30. jūlijā!

OGRES ESTRĀDĒ NOTIKS KULAKOVA NAKTS

Šogad aprit 30 gadi kopš 1985. gada 6. jūlijā, kad pēc grupas “Pērkons” uzstāšanās Ogres estrādē grupas fani koncertā gūto emociju uzplūdā, vēršoties pret pastāvošo komunistisko iekārtu, izdemolēja divus pasažieru vilciena vagonus. Šis bija gadījums, kad Ogres vārds kontekstā ar
mūziku līdz šim izskanējis visskaļāk, nu pēc 30 gadiem 22. augustā Ogres
estrādē visi grupas „Pērkons” fani tiek aicināti uz pirmo Kulakova nakti!
Latvijā “Pērkonam” ir nepārvērtējama nozīme. Būtībā tas ir vietējo
rokmūziķu un publikas sociālais atpestītājs. Gari mati, tik dabiska un brīva uzstāšanās maniere un tik agresīvs, nepastarpināts un dumpīgi skaļš rokenrols ar nemitīgu sprādzienu, dūmu un pirotehnisku brīnumu pavadībā
kā nevienam. Un pats galvenais – “Pērkons” ir grupa ar tik konsekventu
tekstu (lielākoties Māra Melgalva) izvēli – tik nepārprotams un atklāts
jaunības maksimālisms”, saka muzikoloģe Daiga Mazvērsīte.
„Pērkons” iespējams ir vistitulētākā grupa Latvijā – divi Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieki - Ieva Akuratere, saņēmusi arī Draudzīgā Aicinājuma
medaļu un Juris Kulakovs, kurš ir arī Līvānu goda pilsonis, trīs Jūrmalas
goda pilsoņi un visi – apbalvoti ar Barikāžu piemiņas medaļām.
22. augustā plkst. 21:00 Ogres estrādē Kulakova naktī piedalīsies
grupas „Pērkons”, „Instrumenti”, „Menuets”, Ogres pūtēju orķestri, koris „Gaudeamus” Juris Kulakovs savā festivālā piedalīties aicinājis jaunās
grupas virzienā no dzimtajiem Līvāniem uz Rīgu – „Krampis” (Līvāni),
Šaha klubs (Aizkraukle), Rīgas Modes (Ogre), uz rīta pusi vinila diskotēku spēlēs DJ Dambis un Uldis Rudaks (Rīga)
Galvenā loma Kulakova naktī paliek „Pērkonam”! Juris Kulakovs
„Pērkona” daļā iekļāvis visus hītus: „Zaļā dziesma”, „Slidotava”, „Labu
vakar”, „Dziesma par sapumpuroto zaru”, „Gandrīz tautasdziesma”, „Balāde par gulbi”, „Mana dienišķā dziesma”, u.c., Kulakova naktī ar „Pērkonu” uzstāsies arī Nauris Puntulis.
Kulakova nakts iecere Jurim Kulakovam ir likusi radoši sarosīties, būs
gaidāmi vairāki pārsteigumi, iespējams pat vilciena vagons Ogres estrādē
un noteikti daudz un dažādi pirotehnikas efekti!
Biļetes „Biļešu paradīzes” kasēs. Pirmās 500 biļetes 7 EUR, vēlāk 10
EUR, pasākuma dienā 15 EUR. VIP sektora biļete 20 EUR .
Kulakova nakts producents
Sandis Mohovikovs
Tālr. 29131458; sandismoh@inbox.lv
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Izsakām visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem!
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.

Jūtam līdzi Lauras Siliņas un viņas tuvinieku
bēdās, māmiņu kapu kalniņā pavadot.
Ķeguma DUS kolektīvs

Līdzjūtība

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Baibas Siliņas piederīgajiem.
Ķeguma novada dome

Līdzjūtība

Paliec, māt, smaidā,
Paliec, māt, glāstā,
Paliec jaukajā bērnības stāstā…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Laurai Siliņai, māmiņu mūžibā pavadot.

KATOĻU DRAUDŽU KAPUSVĒTKI
ROPAŽU
25. jūlijā
13:00
TAURUPES (Aderkašu kapos)
26. jūlijā
13:00
SUNTAŽU
26. jūlijā
10:30
MAZOZOLU VECOGRES (Baltavas)
1. augustā
15:00
MAZOZOLU (Līčkalniņu)
1. augustā
17:00
TOMES
2. augustā
13:00
DAUGMALES
2. augustā
16:00
CIEMUPES
8. augustā
14:00
ĶEGUMA
22. augustā
13:00
LĒDMANES
29. augustā
15:30
OGRES pilsētas
30. augustā
14:00
Ogres Romas katoļu draudžu prāvests K. Bojārs. Tel.: 65022458, Mob.: 26551206

Luterāņu kapu svētki ĶEGUMA KAPOS
9. augustā plkst. 14:00
Vadīs mācītājs Ingus Dāboliņš

Ķeguma novada Rutkos,
jūlijā tiks atsākta
melleņu un gaileņu iepirkšana

(V. Grenkovs)

PATEICĪBA

Ar laba vēlējumiem un lielu pateicību,
Ķeguma iedzīvotāja.

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem visu mūžu skan blakus.

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Tomes tautas nama kolektīvs un amatierkolektīvi.

Izsaku sirsnīgu pateicību
Mārim Jansonam ar kundzi Ilutu par
drosmīgu, operatīvu rīcību, bīstama
noziedznieka aizturēšanā!

Mūžībā aizgājuši

Bez laika ierobežojuma – arī
sestdienās un svētdienās.
Pēc izsaukuma brauksim uz lasītāju
vēlamajām vietām, kā arī autobusu
pieturām. Tālr.: 28658293. Aloīda.

Dace Viļumsone (1939)
Viktors Ivanovs (1953)
Alda Rajecka (1932)

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Dzintra Krūmiņa (1941)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Suntažu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs

ĶEGUMA NOVADA
2015./2016.m.g. uzņem skolēnus no
PENSIONĀRU BIEDRĪBA 1. – 9.klasei šādās licenzētās programmās:

organizē ekskursiju
Jūrmala – Talsi – Lauciene
š.g. 20. augustā. Izbraukšana no
Ķeguma tautas nama plkst. 8:00.
Samaksāt par ekskursiju var
pirmdienās no plkst. 10:00. – 13:00.
Ķeguma pensionāru biedrībā.
Tālr.: 26708424.

PRIVĀTSLUDINĀJUMI
• Izgatavoju jumtu apdares elementus,
palodzes, aku vākus, skursteņu, sētas
stabu “cepures” un apdares, arī citus
izstrādājumus no dažādu krāsu un
pārklājumu skārda. Tālr.: 26543361
(Ķegumā)
• Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā!
Tālr.: 26182284
• Pārdod balto peoniju stādus
Ķegumā, Estrādes ielā 8, jārok pašam
(25 ceri, par simbolisku maksu).
Tālr.:26527429, Vija Tomsone,		
vtomsone@gmail.com

• Garšīgas bezmaksas ēdienreizes(5 reizes). Bērni ar 1. tipa cukura
diabētu, celiakiju un gremošanas sistēmas slimībām saņem
pamatsaslimšanai atbilstošu diētu.;
 speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar somatiskām • Mājīgas un labiekārtotas istabiņas skolas internātā (7 dienas
saslimšanām (programmas kods 21015411): (1.tipa cukura
nedēļā);
diabēts; celiakija; alerģijas (astmātiskais bronhīts, ekzēms, ādas
• Bezmaksas rehabilitācijas nodarbības;
slimības); gremošanas traucējumi (gastrīts, kuņģa čūla, aizkuņģa
• Profesionālu medicīnisko aprūpi;
dziedzera eksokrīna disfunkcija u.c. kuņģa – zarnu slimības);
• Atbalsta personālu: logopēds, psihologs, sociālais pedagogs un
endokrīnās sistēmas slimības; uztura un vielmaiņas slimības;
speciālais pedagogs;
neirotiski izglītojamie ar bronhiālo astmu un citām nespecifiskām
• 100% atmaksāti ceļa izdevumi.
plaušu saslimšanām (elpošanas ceļu saslimšanas);
Lai iestātos skolā nepieciešams Valsts pedagoģiski – medicīniskās
 speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās
komisijas (VPMK) atzinums (1. – 9.klase) vai pašvaldības pedagoģiski
traucējumiem (programmas kods 21015611);
medicīniskās komisijas atzinums (1. – 4.klase).
 speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās
Valsts pedagoģiski – medicīniskā komisija atrodas Rīgā, Merķeļa
attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811);
ielā 11. Uz komisijas sēdi nepieciešams pieteikties iepriekš, tālrunis
 speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās
67212227.
veselības traucējumiem (programmas kods 21015711).
Izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām uz

Skola nodrošina:

• Daudzveidīgu interešu izglītību;
• Siltas un mājīgas telpas;
• Radošu un atsaucīgu pedagoģisko personālu;
• Mācību grāmatas, daiļliteratūru un jaunākos preses izdevumus
skolas bibliotēkā;
• Interesantus pasākumus skolā un ārpus skolas;

komisiju līdzi jāņem:

1. Atkarībā no saslimšanas veida ftiziatra vai alergologa vai pneimonologa vai gastroenterologa vai endokrinologa atzinums, kurš
izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
2. Nepieciešamības gadījumā atkarībā no saslimšanas veida – klīnisku, radioloģisku, bakterioloģisku vai histoloģisku izmeklējumu
rezultāti.

Suntažu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060,
Tālruņi: 650 55128, 650 55125, 28633267; Fakss: 650 55125, e-pasts: ssint@ogresnovads.lv

Dievkalpojumu kārtība Sv. Meinarda svētkos 2015. g. 23.augustā
• Ogres baznīcā:

Sv. Mises plkst. 10:00 un 18:00

• Ikšķiles Karmelītu klostera baznīcā:
Sv. Mise plkst. 12:00

• Uz Sv. Meinarda salas:  

Svētā Mise plkst. 13:00, kuras laikā
tiks piešķirts kristības sakraments.
Svētā Mise plkst. 15:00 (celebrē V.E. Rīgas 		
arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs), kuras
laikā tiks piešķirts iestiprināšanas sakraments.

Ja vēlaties saņemt kristības vai iestiprināšanas sakramentu uz Sv. Meinarda salas, lūdzam savlaicīgi sazināties ar prāvestu.
Informācija uzziņām: Tel.: 65022458 un mob. tel. 26551206; e - pasts: meinarda.draudze@inbox.lv; mājas lapa: www.meinardadraudze.lv

