
Cienot iedzīvotāju vēlmes, lūdzam savlaicīgi informēt, ja nevēlaties, lai Jūsu vārds tiktu 
publicēts katra mēneša apsveicamopersonu sarakstā, sazinoties ar sabiedrisko

attiecību speciālisti Kintiju Sparāni pa tālruni 25454611 vai rakstot uz
 e-pastu: kintija.sparane@kegums.lv

Nākamais laikraksta numurs iznāks 4. decembrī. Publikācijas ar ilustratīvo materiālu
lūdzam iesūtīt līdz 23. novembrim uz e-pastu: avize@kegums.lv

„Ķeguma novada ziņas” var lasīt arī tīmeklī www.kegumanovads.lv

Laulības!
Nāk dienas pretī pilnām rokām ziedu,

Nāk gadi, mīlestībā starojot.
Lai palīdz Dievs iet gaismas pilnu ceļu,

Viens otram spēku dzīvei dāvinot.

Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā laulību noslēdza

Mareks Pušpurs un
Agija Pastore

Sveicam!

Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz, 
Divas krāsas karogā, 

Trīs vārdi lūgsnā mums skan, 
Dievs svēti Latviju!     

Kad manas Dzimtenes laukos 
Vējš valsi sniegotu dej 

Un slaidos karogu mastos 
Sārtbaltas liesmas jau skrej,

Ir atkal novembra vidus, 
Un laiku pieminam mēs,

Kad cauri tumsai, pret rītu 
Bij’ piedzimt Latvijai lemts.

Lai mums visiem pietiek spēka veicināt Latvijas izaugsmi, 
lai laba veselība, darot darbus, un možs gars, dzīvojot savā 

zemē! Ķeguma novada dome sveic iedzīvotājus 
Latvijas dzimšanas dienā.
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Šī diena, lai tev skaistāka par citām, 
Šī diena tikai viena gadā aust, 

Lai spēka pietiek katram dienas rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

Sveicam visus Novembra
jubilārus, īpaši suminām
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Esi sveicināts, mazulīt!
Lai rudens raža apcirkņos, 

Lai domas nerimst apvāršņos, 
Lai salnu dzestrums možumam, 

Lai lapu rota krāšņumam!
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:

Ģirtam un Evitai Sauloniem dēls HEnrijS GuStAvS
Gundaram Henkem un Signei trencei dēls HArAldS

jānim voskānam un diānai Paeglei meita līGA
igoram Koreškovam un inārai Elksnei dēls rūdiS

Aināram Zandersonam un Simonai Puriņai meita GAbriElA
imantam vanagam un daigai Pavlovai dēls doMiniKS

jurim un dacei lauvām dēls GuStAvS

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Tamāru Bezbaili
Broņislavu Meikulāni

Jekaterinu Freimani
Mariju Hermani

Voldemāru Jansonu 
TeresuMatjušenoku
Andreju Nagiņu
Anitu Ozolu
DomniduPetjukēviču
Ēriku Vanagu
Austru Voldeku

Laimoni Bicānu
Ināru Bogdanovu
Ēriku Gedvillo
Austru Grecku
Zuzannu Ivanovsku
Sofiju Šanginu

Ļubovu Bessonovu
Konstantīnu Gorbačovu
Irēnu Grīnbergu
Arvīdu Šķēli
Jāni Šteinu

Josifu Belousu
Ritu Betleri
Dzintru Jotkeni
Rutu Metļuku
Aivaru Plocānu
Raimondu Rastjoginu

Zigurdu Bērziņu 
Valentīni Demidovu
Aivaru Jaudzemu
Pēteri Ormani
Sergeju Signalovu
Gunāru Sproģi
Donatu Škaparu
Vladislavu Torbejevu
Pēteri Vanagu

Terēziju Doroškeviču
Valdi Kupču
Normundu Lapiņu
Anitu Māliņu
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Informācija nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem
Atgādinām, ka šā gada nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk–NĪN) 
pēdējais– 4. maksāšanas termiņš ir 16. novembris.

Likums „Par nekustamā īpašuma no-
dokli” nosaka, ka NĪN maksājams reizi ce-
turksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 
15. augustā un 15. novembrī – ¼ apmērā 
no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā 
– avansa veidā līdz pirmajam paredzētajam 
nodokļa nomaksas termiņam. Aicinām no-
dokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu 
par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķi-
nāta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no 
nesamaksātās summas. 

	Par NĪN samaksu
Portālā www.epakalpojumi.lv iedzī-

votājiem tiek piedāvāta iespēja uzzināt 
visu par nekustamā īpašuma nodokli un 
elektroniski norēķināties.

Pakalpojums nodrošina aktuālus datus 
par nekustamo īpašumu gan no pašvaldības, 
gan VZD Kadastra reģistra. Iespēju veikt 
nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu un 
pieteikties dokumentu saņemšanai e-pastā.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar 
nodokļa apmaksu un termiņiem, aicinām 
izmantot iespēju saņemt korespondenci 
uz elektronisko pastu, kā arī atgādinā-
jumus par nekustamā īpašuma nodokļa 
termiņa tuvošanos e-pastā un mobilajā 
tālrunī (SMS).

Pieteikties elektronisko dokumentu un 
atgādinājumu saņemšanai var:

	portālā www.epakalpojumi.lv* (sadaļā 
„Nekustamais īpašums”, pakalpo-
jums „E-pasta un SMS pieteikums”);

	Ķeguma novada domei nosūtot iesnie-
gumu pa pastu vai iesniegt klātienē, 
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā;

	nosūtot ar drošu elektronisko paraks-
tu parakstītu iesniegumu uz e–pasta 
adresi: dome@kegums.lv. 

* Lai izmantotu www.epakalpojumi.lv 
pakalpojumu, Jums nepieciešams apliecināt 
savu identitāti, veicot piedāvātās internet-
bankas autorizāciju. 

	Par paaugstināto nodokli 
Daļai nekustamā īpašuma nodokļa mak-

sātājiem šogad ir izmaiņas nekustamā īpa-
šuma nodokļa apmērā, un nodokļu summa 
ir ievērojami pieaugusi salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu. To ietekmi radīja vairāki 
faktori, bet galvenie no tiem ir:

	Ar 2015.gadu likums „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” izslēdz punktu paš-
valdībai savos saistošajos noteikumos 
noteikt nekustamā īpašuma nodokļa 
pieauguma ierobežojumu zemei (paš-
valdība trīs iepriekšējos gados to bija 
noteikusi 25% apmērā), līdz ar to ze-
mei tiek rēķināts nodoklis1,5% apmērā 
no pilnas (100%) nekustamā īpašuma 
kadastrālās vērtības;

	mainoties zemes lietošanas mērķim, 
kas noteikts atbilstoši zemes lietošanas 
veidam un teritorijas plānojumam, var 
rasties gan zemes kadastrālās vērtības 
pieaugums, gan samazinājums;

	īpašumā notikusi būvniecība un ka-
dastra reģistrā reģistrētas jaunas ēkas, 
kā rezultātā tiek palielināta īpašuma 
kadastrālā vērtība.

	Par nokavētu nodokļu mak-
sājumu piedziņu

Nokavētu nodokļu maksājumu, t.i. no-
dokļu parādu, piedziņu reglamentē likuma 
„Par nodokļiem un nodevām” 26. un 26.1 
pants un Administratīvā procesa likuma 
(turpmāk– APL) D daļa.

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
26. panta pirmā daļa paredz, ka nodokļu 
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarāci-
jai, kā arī citiem dokumentiem par maksā-
jumiem budžetā, kuri nav samaksāti likumā 
noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto noka-
vējuma naudu, kā arī izdevumus par noka-
vēto nodokļu maksājumu piedziņu nodokļu 
administrācija piedzen bezstrīda kārtībā.

Saskaņā ar APL 361. panta pirmo daļu 
par piespiedu izpildi parādnieku vispirms 
brīdina. 

Ja brīdinājumā norādītais parāds pilnībā 
netiek nomaksāts līdz brīdinājumā norādī-
tajam datumam, nodokļu administrācija vai 
zvērināts tiesu izpildītājs veic nokavētu no-
dokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kār-
tībā saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 26.pantu.

Nodokļa savlaicīgas nesamaksāšanas 
gadījumā parādniekam jārēķinās ne vien ar 
to, ka kavējuma periodā tiek aprēķināta no-
kavējuma nauda– 0,05% no laikā nenomak-
sātā pamatparāda par katru nokavēto dienu, 
bet var rasties arī citas nelabvēlīgās sekas, 
tai skaitā iespējami apgrūtinājumi nekus-
tamā īpašuma lietošanai, kā arī jāatlīdzina 
papildus piedziņas izdevumi. 

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli” 9.1 panta otro daļu, nosūtot 
ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu 
saistītos dokumentus (brīdinājumu par ad-
ministratīvā akta piespiedu izpildi un lē-
mumu par nokavēto nodokļu maksājuma 
piedziņu) pa pastu, tos nav nepieciešams 
noformēt kā ierakstītus pasta sūtījumus. 

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu, 
ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu 
dzīvesvietu, paziņojumu par pieņemtajiem 
lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpa-
šuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par 
administratīvā akta piespiedu izpildi un 
lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma 
piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājas 
lapā internetā, norādot vietu un termiņu, 
kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazī-
ties. Ņemot vērā iepriekš minēto, informā-
cija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
piedziņu Ķeguma novada pašvaldībai būs 
pieejama interneta vietnē: https://www.ke-
gumanovads.lv/

Saskaņā ar APL 364. panta 
pirmo daļu un likuma „Par no-
dokļiem un nodevām” 26. panta 
pirmo daļu, nokavētu nodokļu 
maksājumu piedziņas izdevumus 
sedz nodokļu maksātājs. 

Papildus informācijai:
Ķeguma novada Domes nodokļu 

speciālistu tālrunis: 65055436

Nodokļu aprēķinu nosaka: 

Likums „Par nekustamā īpašuma no-
dokli”;

MK Noteikumi Nr.495 “Likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemē-
rošanas kārtību”; 

MK noteikumi Nr.635 „Kārtība, kādā 
apseko un nosaka neapstrādātās lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes platību un 
sniedz informāciju par to”.

Marina Birzule,
pašvaldības nodokļu administratore
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Sarunas ar domes deputātiem
Ķeguma novada domei ļoti būtiska atbildības joma ir novada attīstība, 
saimnieciskā dzīve, īpašumu sakārtošana, tāpēc šoreiz uz sarunu esmu 
uzaicinājusi Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju Valdi Kalniņu.

Valdi, Jūsu darba dzīve ir saistīta ar 
IT jomu. Kādu laiku bijāt Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolā skolotājs, 
Jums ir arī sava komercsabiedrība, 
kas sniedz dažādus IT pakalpojumus. 
2013. gada pašvaldību vēlēšanās 
pirmo reizi kandidējāt un pirmo reizi 
tikāt ievēlēts par domes deputātu. 
Kandidējāt partijas „Saskaņas Centrs” 
sarakstā ar 5. numuru un ieguvāt 
vienīgo šī saraksta deputāta vietu 
Ķeguma novada domē. Kā jutāties 
vēlēšanu rezultātu paziņošanas brīdī?

Rezultātus jau aptuveni zinājām no agra 
rīta, jo visi kandidāti no Saskaņas saraksta 
kopā sekojām līdzi rezultātiem. Pirmā un 
spēcīgākā izjūta bija, ka manā dzīvē sācies 
kāds jauns posms – pilns ar izaicinājumiem, 
jauniem darbiem. Sapratu, ka būs gan ie-
spēja ko darīt novada labā, attaisnot vēlētā-
ju uzticību, gan arī būs vilšanās par kādām 
novada dzīves realitātēm, saskaroties ar tām 
tuvāk.

Neesmu atmetis darbošanos pedagoģi-
jas lauciņā. Ik pa brīdim vadu kādu nodar-
bību ciklu datorzinībās un citās tamlīdzīgās 
lietās. Auditorija, protams, ir cita, ļoti da-
žādas sociālās grupas, bet skolā atgriezties 
pagaidām nevēlos. Raugoties uz skolu no 
malas, saprotu, ka skolotājs netiek novēr-
tēts, ir neaizsargāts un bieži pazemots gan 
no valsts, gan sabiedrības, gan no skolēnu 
puses. Ir arī pozitīvi piemēri, bet mazāk.
Ir pagājuši jau divi gadi, pildot depu-
tāta pienākumus. Kā jūtaties šobrīd 
šajā amatā? Kā mainījies Jūsu noska-
ņojums/ attieksme/ priekšstats par 
deputāta pienākumiem un atbildību? 
Kā esat iejuties domes kolektīvā?

Pa šiem diviem gadiem esmu ļoti daudz 

ko iemācījies, sapratis un pilnveidojis sevi. 
Par to paldies pieredzes bagātākajiem ko-
lēģiem, lai gan reizēm mūsu domas ir dia-
metrāli pretējas. Ir ļoti grūti būt apzinīgam, 
censties visu izdarīt līdz galam pēc labākās 
sirdsapziņas, atrast katrai lietai labāko risi-
nājumu. Noskaņojumu bieži sabojā dažāda 
līmeņa apzināta informācijas slēpšana un 
sagrozīšana attiecīgi to interpretējot, cilvē-
ku maldināšana. Kā labi piemēri ir Ķeguma 
parka rekonstrukcijas projekts un Tomes 
dienas centra veidošana. Vilšanās vislielākā 
– redzēt kolēģi ar nolaistu skatienu, balsojot 
par novadam neizdevīgām, netaisnīgām vai 
veselajam saprātam nesaprotamām lietām. 
Šeit varu minēt ar budžetu saistītos balsoju-
mu – atalgojums, prioritātes un nepamatoti 
augstās projektu izmaksas.
Jūsu, kā deputāta, lielākais gandarī-
jums šajā laikā?

Ir patiess prieks, ja ir izdevies kādam 
no novada iedzīvotājiem palīdzēt atrisināt 
kādu sasāpējušu jautājumu. Prieks ir gadī-
jumos, kad kolēģos jūti atbalstu un sapratni. 
Prieks par iestādēm, kuru vadītāji un dar-
binieki, neskatoties ne uz kādām grūtībām, 
saglabā darba sparu, iestādes labo auru un 
sniedz lielu pozitīvo pienesumu novadam. 
Īpaši gribētu izcelt un atzinīgi vērtēju So-
ciālo dienestu, Bāriņtiesu, Pašvaldības 
policiju, abas novada skolas un Ķeguma 
bērnudārzu, tā varētu uzskaitīt vēl vairākas 
iestādes un jāatvainojas, ja kādu nenosaucu.
Esat ievēlēts un pildāt Tautsaimniecī-
bas komitejas priekšsēdētāja amatu, 
kā arī vadāt komisiju, kas izskata ar 
lauksaimniecības zemēm saistītos 
darījumus. Kā vērtējat šo darbu? Vai 
tas nesagādā grūtības? Kā vērtējat 
savu „komandu” (kolēģus komitejā un 
komisijā)?

Komitejā ir cilvēki, kuri ļoti labi pārzina 
novadu, no dažādām novada vietām, tāpēc 
ir vieglāk uzreiz novērtēt situāciju, noskaid-
rot nepieciešamo papildu informāciju. Ļoti 
daudz mācos no kolēģu pieredzes. Diemžēl 
komiteju lēmumi, ieteikumi un atzinumi ne 
vienmēr tiek respektēti. Piemēram, martā 
bija priekšlikums par tehnikas iegādi, lai 
paši varētu uzturēt pilsētas ielas, žēl, ka 
prioritāšu sarakstā tas tika nobīdīts uz leju. 
Tas lai paliek uz domes vadības sirdsapzi-
ņas. Komisijā darījumiem ar lauksaimnie-
cības zemēm ļoti priecē fakts, ka uz sēdēm 
viss ir sagatavots un ir iepazinušies ar ska-
tāmajiem materiāliem.
Jūs vienā no komitejas sēdēm defi-
nējāt, ka Jūsu prioritāte ir nodroši-
nāt iedzīvotājiem siltumu, ūdeni un 

sakārtot ceļus. Pārējais ir pakārtots. 
Tāpēc arī Jūsu balsojums dažkārt krasi 
atšķiras no pārējo deputātu balsoju-
ma (piemēram, budžeta jautājumos, 
attieksmē pret kultūras dzīvi, Novada 
muzeja izveidi, Rembates bērnudārza 
jautājumā u.c.). Kāda ir Jūsu svarīgākā 
iecere, ko vēlētos sasniegt līdz nāka-
majām pašvaldību vēlēšanām?

Pirmā, iesākt kārtot komunālo saimnie-
cību, padarīt to efektīvu, samazināt izmak-
sas un palielināt atdevi. Domāju, ka komu-
nālajam dienestam atbildībā būtu jānodod 
apkures nodrošināšana, ielu tīrīšana (sēt-
nieki, dārznieki), pilsētas vides noformētāji 
svētkiem, apgaismojums u.c.). Otrā iecere, 
optimizēt kultūras darbu, jo budžetā ir mil-
zīgas izmaksas, bet iedzīvotāji joprojām 
nav apmierināti ar kultūras dzīvi.
Kas būtu jādara, lai to sasniegtu?

Uzskatu, ka Kultūras pārvaldi nepie-
ciešams reorganizēt, atgriežoties pie kla-
siskā Ķeguma tautas nama vadītāja amata, 
kā arī jāprecizē amata aprakstos ierakstītie 
pienākumi, lai nodrošinātu efektīvāku katra 
darbinieka darbu (darbs ar jauniešiem, ne-
valstiskajām organizācijām, uzņēmējiem). 
Vajadzētu smelties pieredzi, piemēram, no 
Lielvārdes pašvaldības. Viņiem tiek ļoti 
labi organizēti tādi pasākumi, kā uzņēmē-
ju dienas, arī nevalstiskās organizācijas ir 
daudz pamanāmākas kaimiņu novadā. 
Jūsu atbildības sfēra ir visa novada 
attīstība, tieši saimnieciskie jautājumi. 
Kas būtu svarīgi, lai novads kopumā 
varētu sekmīgi attīstīties? Varbūt 
varat nosaukt, pa vienam galvenajam 
darāmajam darbam katrā pagastā un 
Ķeguma pilsētā, lai varētu teikt, ka 
redzat savu ieceri piepildāmies?

Kopumā būtu kopīgi jāvienojas par sva-
rīgākajām nepieciešamajām investīcijām. 
Diemžēl tas jautājums kaut kā paliek novār-
tā bez konkrēta apstiprinājuma, konkrēta 
lēmuma ar termiņiem ieviešanai. Konkrēti 
manuprāt, veicamie darbi pilsētā būtu ko-
munālās saimniecības sakārtošana, Tomē 
un Rembatē – satiksmes organizēšana uz 
Ķegumu (tieši transports, ielas, ceļi), Birz-
galē viss jau notiek.
Kā Jūs vērtējat Rembates pagasta 
attīstības izredzes? Vai saskatāt Rem-
bates izaugsmi saistībā ar lidlauka 
„Lielvārde” darbības paplašināšanos, 
tai skaitā civilās darbības uzsākšanu?

Protams, ka saskatu Rembates attīstī-
bas iespēju, pirmkārt, jau tieši ar lidlauka 
attīstību. Domāju, ka tas noteikti sekmēs 
arī vietējo uzņēmējdarbību. Mūsu novada 
attīstībai tas varētu būtu veiksmes stāsts, 
tikai jāmāk to izmantot. Tomēr šaubos, vai 
bērnudārzu Rembates centrā būtu jāceļ, es 
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pret to biju skeptisks jau no paša sākuma. 
Vecajai pasta ēkai varētu atrast arī kādu citu 
pielietojumu, varbūt iznomāt kādam uzņē-
mējam vai kā citādi.
Katru gadu domei nākas pieņemt 
lēmumu par pašvaldības „Ķeguma 
Stars” pamatkapitāla palielināšanu. 
Tās ir lielas summas (vairāk kā 100 
tūkstoši EUR katru gadu), kas tiek no 
pašvaldības budžeta pārskaitītas, lai 
varētu nodrošināt apkures sezonas 
uzsākšanu, un tās tiek noņemtas 
kādam ne mazāk svarīgam investīciju 
ieguldījumam. Arī šogad jau esam pa-
lielinājuši pamatkapitālu par 15 000 
EUR un jāpalielina vēl par vismaz 
90 000 EUR. Vai redzat citu risinājumu 
šai situācijai?

Es par šo tēmu jau izteicos iedzīvotāju 
tikšanās reizē. Uzskatu, ka visa problēma ir 
2008. gadā noslēgtajā līgumā, kas nav izde-
vīgs ne „Ķeguma Staram”, ne Ķeguma ie-
dzīvotājiem. Vienīgais risinājums situācijai 
ir pašiem savas vienas vai divu katlumāju 
izbūvēšana un uzturēšana. „Ķeguma Staru” 
varētu apvienot ar saimniecisko daļu, papla-
šinot funkcijas un sniedzamo pakalpojumu 
klāstu, kas iedzīvotājiem izmaksātu lētāk.
Kāds ir bijis grūtākais pieņemtais 
lēmums?

Visgrūtākie ir balsojumi par budžetu, jo 
balsojot, ir jāsasummē visi plusi un mīnusi. 

Šajās situācijās saprotu, ka neviena mana 
balsojuma izvēle nebūs 100 % pareiza! 
Kādām īpašībām jāpiemīt cilvēkam, 
kas vēlētos kļūt par deputātu pašval-
dībā? Ar ko jārēķinās?

Jābūt loģikai, spējai mainīt viedokli un 
atzīt savas kļūdas.
Esat diezgan „urķīgs”, nebaidāties 
jautāt, izteikt savu viedokli, domas, 
paust uzskatus. Kā Jūs sevi raksturotu 
kā cilvēku?

Piekrītu, esmu arī nedaudz ideālists, 
azartisks, meklēju loģisku pamatojumu vi-
sām lietām. Nepatīk izšķērdība un cenšos 
būt godīgs.
Reti Jūs var satikt kādā pašvaldības 
organizētā pasākumā. Kāpēc tā? Uz 
kādu pasākumu (teātri, koncertu, svi-
nīgu pasākumu, publisko apspriešanu, 
tikšanos ar iedzīvotājiem) Jūs noteikti 
atnāktu? Kas būtu jādara, lai ķegu-
mieši vairāk atbalstītu kultūras dzīvi?

Tas gan nebūs tiesa! Nevairos no tik-
šanās reizēm ar iedzīvotājiem un pasāku-
miem, kuri ir domāti visiem Ķeguma no-
vada iedzīvotājiem – pilsētas svētki, Zemes 
stunda, koncerti. Īpaši patīk pasākumi ar 
ģitāristu piedalīšanos. Izvairos no pompo-
ziem un formāliem „tusiem” – atklāšanu 
ceremonijām utt. Laikam pārāk saasināti 
uztveru dažu pasākumu formalitāti. Manī 
izbrīnu rada tas, ka Lielvārdes novada rīko-

tajos pasākumos vairāk redzu mūsu novada 
iedzīvotājus. Grūti pateikt, kāpēc tā. To ie-
saku izpētīt mūsu kultūras jomas darbinie-
kiem. Varbūt vairāk nepieciešams izlīmēt 
afišas, arī Staru ielas rajonā un pie dzelz-
ceļa stacijas, jo daudz ir tādu mūsu novada 
iedzīvotāju, kas Ķegumā tikai dzīvo, bet 
strādā un dienas lielāko daļu pavada ārpus 
novada teritorijas. Tāpēc varbūt viņiem vai-
rāk trūkst informācijas par norisēm kultūras 
dzīvē un rodas iespaids, ka nekas nenotiek.
Saprotu, ka Jums ir grūti atrast brīvu 
brīdi, un tomēr – kas Jūs aizrauj? 
(Datori, grāmatas, filmas, sports, 
ceļojumi?)

Atvaļinājuma kā tāda nav, laikam ne-
māku ieplānot. Bet šad tad patīk aizbraukt 
uz kādu sirdij iepatikušos vietu un dažas 
dienas mēģināt nedomāt par  „laicīgām” 
lietām. Brīvajā laikā pie datora cenšos ne-
sēsties... reizēm ir tā apnicis... . Patīk palasīt 
pagātnes domātāju darbus, dokumentālus 
vēsturiskus rakstus.
Jūsu novēlējums lasītājiem…

Ņemot vērā to, ka uzskatus nemaina ti-
kai muļķi un mirušie, ir vieglāk atzīt savus 
maldus un pieļautās kļūdas.

Paldies, ka piekritāt šai sarunai! 

Ar deputātu Valdi Kalniņu sarunājās 
N.Sniedze,

izpilddirektore

Pārdomas par Ķeguma
centralizēto siltumapgādi

Šā gada agrā pavasarī pensionāru bied-
rības gada pārskata sapulcē vairāki pensio-
nāri izteica priekšlikumu, ka domei jāorga-
nizē iedzīvotāju sapulce par siltumapgādes 
problēmām Ķegumā. To uzklausīja arī do-
mes priekšsēdētājs Roberts Ozols. 

„Ķeguma Stars” vasarā veica apjomī-
gus siltumtrašu rekonstrukcijas darbus, 
bet par siltuma izmaksām nekas netika ne 
minēts, ne skaidrots, tādēļ Ķeguma novada 
pensionāru biedrība uzņēmās organizēt sev 
neraksturīgu pasākumu– pilsētas iedzīvotā-
ju sapulci par siltumapgādes jautājumiem. 
Sakritība– sapulce notika 19. oktobrī, kad 
jau vairāk kā nedēļu diennakts vidējā tem-
peratūra bija zem 80C un siltumam jau va-
jadzēja būt dzīvokļos. Bet izrādījās, ka tikai 
tajā dienā esot iekurināta „Latvenergo” pie-
derošā katlu māja. Uz sapulci bija aicināti 
domes un „Ķeguma Stars” pārstāvji. 

Jāsaka, ka sapulce atstāja diezgan drū-
mu iespaidu. „Ķeguma staram” sezonu 
uzsākot nav vadītāja (to aizvietojot domes 
izpilddirektora vietnieks), pārstāvji neva-
rēja atbildēt uz elementāriem jautājumiem 
par izmaksām un tīklu zudumiem, līgums 
ar „Latvenergo” par siltuma piegādi bei-

dzoties šā gada decembrī, bet sarunas ar 
„Latvenergo” par katlu mājas pārdošanu 
(pieprasītā cena esot slepena!) pašvaldībai 
nevedoties, uz visiem jautājumiem par sil-
tumapgādi atbild tikai domes priekšsēdē-
tājs… Haoss? Izmantojot organizatoriskās 
tiesības sanāksmes gaita tika protokolēta. 
Ilustrācijai piedāvāju protokola tekstu.

Dienas kārtība.

1. Apkures sezonas uzsākšana.
2. Par apkures tarifiem un citiem teh-

niskiem jautājumiem.
Sapulcei iebildumu nav.

Sapulcē piedalās: – 39 iedzīvotāji (pieli-
kumā dalībnieku saraksts).

– uzaicinātie: Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājs R.Ozols, deputāts, domes 
Tautsaimniecības komitejas priekšsēdē-
tājs V. Kalniņš, domes izpilddirektora 
vietnieks E.Kozlovs.

U. Ābelis– atklāj sapulci. Pēc iedzīvotāju 
ierosinājuma esam organizējuši šo sapulci, 
lai rastu atbildes uz daudziem sasāpējušiem 

jautājumiem, par apkures sezonas uzsākša-
nu, par nepamatoti augstiem apkures tari-
fiem un citām problēmām, kas saistītas ar 
māju apsaimniekošanu. Lūdzu „Ķeguma 
Stara” pārstāvi sniegt informāciju.
R.Ozols paskaidro, ka, par cik „Ķeguma 
stars” valdes loceklis ir pārtraucis darba 
attiecības, tad viņa pienākumu izpilde pa-
gaidām ir uzdota izpilddirektora vietniekam 
E.Kozlovam.
E.  Kozlovs – Visas problēmas ir finansiālā 
stāvoklī, jo katlu māja pieder Latvenergo, 
tiek risinātas sarunas par katlu mājas pirk-
šanu, bet pieprasītā summa ir ļoti liela, kat-
lu mājas ekspluatācija ir dārga. Šodien 12. 
oktobrī tika iekurināta katlu māja, ceru, ka 
pamazām sistēma tiks atgaisota un siltums 
būs. 12.decembrī beidzas līgums ar Latve-
nergo par katlu mājas izmantošanu, mēģi-
nāsim  risināt šo problēmu. Latvenergo peļ-
ņa ir 10%, tā paaugstina tarifu.
H.Jaunzems – 1) Kāds ir tarifs vienai me-
gavatstundai un 2) kādi zudumi ir siltumtra-
sēs?
E. Kozlovs – tarifu  1 MGh nezinu. (no zā-
les – zudumi  trasē pagājušā apkures sezo-
nā bija 26%), šogad provizoriskie aprēķini 
rāda, ka varētu būt  apmēram 11%. To varēs 
noteikt apkures sezonas beigās.
O.Grūbis – Vai siltumu zudumu izmaiņas 
ietekmēs tarifu?
E. Kozlovs – pašlaik to grūti pateikt.
D.Berķe – Vai apkurei tiks piemērots  PVN?
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E.Kozlovs – Jā, 21%
R.Ozols – Par katlu mājas atpirkšanu mēs 
nevaram lemt. Prognozējamā pirkšanas 
cena ir konfidenciāla, tā varētu būt ap mil-
jonu eiro, tādas naudas domei nav, un arī 
likums neparedz kredīta ņemšanu katlu mā-
jas iegādei. Līgums beidzas 12. decembrī, 
tad arī meklēsim citu risinājumu kopā ar 
Latvenergo.
A. Fiļipovs – Mēs esam jau pieraduši cīnī-
ties ar sekām. 2008. gada līgumā starp Lat-
venergo un domi tika pieļauta kļūda, zemi, 
uz kuras ir katlu māja, piešķīra Latvenergo, 
bet uz tās palika Staru masīva katlu māja. 
Kā saprast šādu Domes lēmumu? Nav pa-
reizi arī aprēķini, jo katlu mājai ir lielāka 
jauda nekā patēriņš un „Ķeguma Stars” no 
saviem līdzekļiem apmaksā šo jaudas star-
pību. 2011.g., 2012.g., 2013.g. kopsummā 
jau pārmaksāti 120 000 eiro, tāpēc jāpalie-
lina pamatkapitāls, jo no iedzīvotājiem šo 
summu nevar paņemt. Vienīgā izeja bija 
būvēt jaunu katlu māju. Ierosinu tikties ar 
domes deputātiem un risināt šo jautājumu. 
Esmu pret Latvenergo divpakāpju tarifiem.
B. Āriņš – Jābūt grupai, kura izplānoja šo 
nerentablo katlu mājas izbūvi. Jābūt kādai 
atbildīgai personai par šīm nebūšanām. Ie-
rosinu skaidrojumu publicēt Ķeguma mājas 
lapā. Netiek nodrošināts arī diennakts avā-
rijas dežurants. Uz telefona numuru, kas 
norādīts rēķinā, neviens neatbild, ja notiek 
kāda avārija. No oktobra  rēķina izņemti 
dispečera un avārijas telefona numuri, kur 
zvanīt?  Kāpēc nepārtraukti palielina „Ķe-
guma Stara” pamatkapitālu?
R.Ozols – Visu projektēja un būvēja Lat-

venergo. Domei nebija tiesību iejaukties.  
Pamatkapitālu palielina tāpēc, ka „Ķeguma 
Staram”  ir bilances zaudējumi.
A.Jakāns – Kā izskaidrot „Ķeguma Stara” 
zaudējumus? Trasēs ir zudumi 26%, vēl uz-
likti pastāvīgie maksājumi Latvenergo. Kas 
to pieļāva un kurš parakstīja tādu līgumu? 
Jāveic tarifa aprēķināšanas analīze, jo tarifs 
ir nepamatoti augsts.
H.Jaunzems – lūdz deputātu V.Kalniņu 
paskaidrot, kāpēc Ķegumā ir visaugstākais 
apkures tarifs visā valstī – 76 eiro bez PVN.
V. Kalniņš – Es gan esmu domes opozīci-
jā, bet par tarifiem man ir savs viedoklis. 
Pārlieku lieli iedzīvotāju parādi, ko ir grū-
ti atgūt. Nepareizi bija nokļūt Latvenergo 
atkarībā un maksāt  viņiem par siltumu, 
kuru nepiegādā. Samazinājies ir patērētāju 
skaits. Domāju, ka dome šo problēmu iz-
skatīs vēlreiz un mēģinās rast risinājumu.
V.Vollenberga – „Ķeguma Stars” pārstāvji 
ir ieradušies kā balta lapa, neviena konkrēta 
cipara pat tarifu galvenā grāmatvede nebija 
spējīga nosaukt. Kādu summu sastāda ie-
dzīvotāju parādi? Cik parādi ir atgūti, kopš 
pagājušās sezonas? Kurš no atbildīgām 
amatpersonām parakstīja tik neizdevīgu lī-
gumu  ar Latvenergo par tādām summām, 
kuras jāmaksā  par nesaņemtiem pakalpoju-
miem. Līgumus paraksta divas puses. Tā ir 
bezatbildība.
R.Ozols – Teorētiski jāmeklē izeja pie MK, 
lai atļauj Latvenergo ziedot katlu māju. Vēl 
turpinās sarunas ar Latvenergo par katlu 
mājas nomu, vai par pirkumu uz nomaksu. 
Dome šos jautājumus risinās.
H. Jaunzems – Pēc šīs sapulces gaitas ir sa-

protams, ka „Ķeguma Stars” nav spējīgs un 
pagaidām nav gatavs atbildēt uz iedzīvotāju 
jautājumiem. Uzskatu, ka pilsētas apkure 
domei ir jāpārņem savā ziņā. Domāju, ka 
jāizmanto šīs dienas sanāksme un jāsaga-
tavo vēstule valsts institūcijām. Domes va-
dībai un komisijām jābeidz ākstīties ar šīm 
pozīcijas un opozīcijas nesaskaņām, jāstrā-
dā iedzīvotāju interesēs, nekavējoši jārisina 
jautājumi par siltuma apgādes problēmām.
U.Ābelis – Uzskatu, ka stāvoklis Ķeguma 
pilsētas siltumapgādes finanšu jomā ir kri-
tisks. Lai palīdzētu domei risināt problē-
mas, pensionāri griezīsies valsts organizā-
cijās. Sapulci slēdzu.

Te, protams, paceļas virkne jautājumu. 
Kāpēc „Ķeguma Starā” ir tikai viens val-
des loceklis? Varbūt vajadzētu trīs, lai viena 
„izkrišanas” gadījumā svarīgs uzņēmums 
nepaliktu bez vadības? Kā var mierīgi gai-
dīt līguma beigu termiņu (12. decembri!), 
neatrisinot tiesiskos jautājumus ar „Latve-
nergo”? Kā var pieļaut situāciju, ka jau ga-
diem par siltumapgādes jautājumiem atbild 
tikai un vienīgi domes priekšsēdētājs?Visu 
cieņu viņa aktivitātēm šajā jomā, bet tas nav 
normāli. Kur ir viņam padotie ierēdņi un 
speciālisti? Kā domes deputāti var ākstīties 
ar saviem pozīcijas un opozīcijas strīdiem 
un aizmirst to, ka viņi ir ievēlēti, lai darbo-
tos vienā virzienā – savu vēlētāju, iedzīvo-
tāju interesēs? Un kur ir pašu māju vecā-
ko, pārvaldītāju iniciatīva, ja šāda sapulce 
jāorganizē pensionāru biedrības vadītājiem 
(viens no Rembates, otrs no Birzgales)?

H.Jaunzems

Par Ķeguma siltumapgādes problēmām
Šī gada vasarā Ķeguma pilsētā ir rea-

lizēts no Kohēzijas fonda līdzfinansēts sil-
tumtrašu rekonstrukcijas projekts, ar kopī-
gajām būvdarbu izmaksām vairāk kā 1,3 
miljoni eiro. Saskaņā ar projekta tehniski 
– ekonomisko aprēķinu plānots samazināt 
siltumpārvades tīkla zudumus no vidēji 
25% līdz 10% līmenim. Tomēr apkures ta-
rifu kārtējai sezonai tika nolemts nemainīt, 
jo darbi pabeigti faktiski jau apkures sezo-
nas laikā un iegūtais zudumu samazinājums 
nav zināms, bet pie pārrēķina nepieciešams 
tarifā iekļaut arī jauno siltumtrašu amortizā-
cijas izmaksas. Tarifa pārskatīšanu noteikti 
būs jāveic nākamā gada vasarā, kad būs zi-
nāmi apkures sezonas rezultāti.

 Diemžēl problēmas SIA „Ķeguma 
Stars” nav saistītas vienīgi ar augsto siltu-
menerģijas ražošanas tarifu. Zaudējumus 
iepriekšējos gados radīja arī ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumi, kā rezultātā 
nācās šovasar pieņemt lēmumu par tarifu 
paaugstināšanu. Jau 2014. gadā uzņēmumā 
vairākas reizes mainījās galvenie grāmat-
veži, rezultātā šī gada pavasarī bija grūtī-
bas sagatavot gada pārskatu. Vasarā sāka 
slimot uzņēmuma vadītājs, un septembra 

beigās tika saņemts viņa atlūgums. Tas viss, 
protams, ir negatīvi ietekmējis uzņēmuma 
darbību. Šobrīd notiek jauna valdes locek-
ļa nominēšanas procedūra saskaņā ar jauno 
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitāl-
sabiedrību pārvaldības likumu.

Oktobra vidū Ķeguma tautas namā no-
tikušajā iedzīvotāju sapulcē, kuru iniciēja 
pensionāru biedrība, apkures jautājumu 
apspriešanas laikā tika izteikti vairāki jau-
tājumi un pat nepatiesi apgalvojumi, kas 
acīmredzot tiek izplatīti tenku veidā, tāpēc 
uzskatu par nepieciešamu sniegt korektu 
informāciju par attiecīgajiem jautājumiem.

Pirmkārt, par SIA „Ķeguma Stars” val-
des locekli (vadītāju). Kāpēc šobrīd nav, jau 
paskaidroju. Sapulcē tika uzdots jautājums– 
vai nav jābūt trīs valdes locekļiem, kāpēc 
tā nav? Nav tāpēc, ka valdes locekļa amata 
pildīšanai vajadzīga atbilstoša kvalifikāci-
ja– un arī atbilstoša alga, bet SIA „Ķeguma 
Stars” budžets to nevar atļauties. Arī šobrīd, 
sludinot konkursu valdes locekļa amatam, 
ir bažas, vai pieteiksies kvalificēti preten-
denti tam pašam vienīgajam amatam.

Otrkārt, minētajā sapulcē esošais sil-
tumapgādes tarifs tika raksturots kā „ne-

pamatoti augsts”. Vēlos precizēt– tarifi ir 
ļoti augsti, to tikšanās reizē atzina arī AS 
„Latvenergo” prezidents Žīgura kungs, bet 
tie nav „nepamatoti”. Diemžēl tie ir pat ļoti 
pamatoti, tos ir apstiprinājis Sabiedrisko 
pakalpojumu regulators, tarifus veidojošie 
izmaksu posteņi ir zināmi un dokumentāli 
apstiprināti. Vēl vairāk, tarifi tika aprēķi-
nāti jau pirms vairākiem gadiem, šajā laikā 
ir samazinājies ražošanas apjoms, un tarifu 
pārskatīšanas gadījumā tie varētu vēl palie-
lināties. Nav noslēpums, ka galvenās pozī-
cijas, kas nosaka šādu tarifu līmeni, ir mazs 
siltumenerģijas patēriņš, liela katlumājas 
bilances vērtība, AS „Latvenergo” peļņa un 
relatīvi augsti zudumi siltumtīklos. Tātad 
no visiem problēmas cēloņiem pašvaldība 
tiešā veidā var ietekmēt vienīgi pārvades 
tīkla zudumus, kas jau ir izdarīts, realizējot 
siltumtrašu rekonstrukciju. Bet jāsaprot, ka 
zudumu samazināšana nav lielākā pozīcija, 
bez tam rekonstrukcijas būvdarbu izmaksas 
savukārt atkal ir jāiekļauj tarifā kā amorti-
zācijas maksājumi, tāpēc ieguvums var būt 
jūtams tikai ilgtermiņā. Savukārt ražošanas 
apjomu nosaka patērētāji, katlu mājas bi-
lances vērtību var mainīt vienīgi AS „Lat-
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venergo” un arī tikai saskaņā ar normatī-
vajos aktos noteiktām procedūrām, bet AS 
„Latvenergo” normatīvo peļņu nav tiesīgs 
samazināt arī pats AS „Latvenergo”, jo to 
nosaka ārējie normatīvie akti.

Treškārt, vecās katlu mājas neatdalīšana 
atsevišķā zemes gabalā, pārdodot zemi AS 
„Latvenergo”, nav nekāda kļūda, par kuru 
būtu šausmīgi jāpārdzīvo, jo jau 2006. gadā 
tika saņemts būvinženiera atzinums, ka ēka 
ir sliktā stāvoklī un tajā nedrīkst izbūvēt 
katlu māju.

Ceturtkārt, katlu mājas nominālajai jau-
dai ir jābūt lielākai par parasto jaudas līme-
ni. Cik liela ir šī starpība, nosaka, projek-
tējot katlumāju, šajā gadījumā to darīja AS 
„Latvenergo”, pie tam galvenos izejas datus 
ņemot no paša AS „Latvenergo” īpašumā 
projektēšanas laikā bijušās mazuta katlu-
mājas. Bet neatbilst patiesībai apgalvojums, 
ka SIA „Ķeguma Stars” būtu tiesīgs mak-

sāt tikai pusi no piestādītās summas „par 
jaudu” ar argumentu, ka vajadzīga mazāka 
jauda. To nosaka apstiprinātais tarifs un 
normatīvajos aktos noteiktā tarifa aprēķina 
metodika.

Piektkārt, piegādes līguma (starp SIA 
„Ķeguma Stars” un AS „Latvenergo”) bei-
gu termiņu var pavisam mierīgi gaidīt, kā 
tas notiek katru gadu, lai neilgi pirms ter-
miņa beigām pagarinātu līguma termiņu uz 
gadu vai citu laika posmu, jo neviena no lī-
guma pusēm nav ieinteresēta pēkšņā apku-
res sezonas pārtraukšanā vai mēģinājumos 
vienpusēji uzspiest kādus jaunus nosacīju-
mus.

Sestkārt, par pašas sapulces organizā-
ciju. No pašvaldības puses tā netika plāno-
ta, jo šajā apkures sezonā nav paredzamas 
kādas izmaiņas iedzīvotājiem, ja neskaita 
iespējamus dažus sarežģījumus apkures 
sezonas sākumā un nelielus siltumapgādes 

uzlabojumus sezonas laikā sakarā ar jauno 
trašu izbūvi. Vēl šajā gadā plānots ar atli-
kušo pieejamo Kohēzijas fonda atbalstu 
izbūvēt atsevišķus lokālus siltumapgādes 
sistēmas elementus, kas apkures sistēmas 
darbību netraucēs. Šīs projekta daļas kavē-
šanās saistīta ar SIA „Ķeguma Stars” prob-
lēmām kredītlīdzekļu piesaistē un attiecīgo 
procedūru lēno gaitu.

Un noslēgumā par sarunām ar AS „Lat-
venergo” sakarā ar iespējamo katlumājas 
pārņemšanu. Šāda pārņemšana nav prog-
nozējama apkures sezonas laikā, jo ir jāat-
risina finansiāli nozīmīgi jautājumi, lai tā 
vispār būtu iespējama, un, manuprāt, paš-
valdībai būtu pamatoti to darīt tikai tad, ja 
rezultātā rastos reāla iespēja būtiski samazi-
nāt siltumapgādes gala tarifu.

Roberts Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Sociālā dienesta Sociālo 
prasmju dzīvoklis
Jau gandrīz gadu Rembatē, Ķeguma ielā 6 dz. 3, darbojas Ķeguma novada 
sociālā dienesta sociālo prasmju dzīvoklis. Sociālo prasmju dzīvokļa 
darbības mērķis ir sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to sniegšanu 
sociāli vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, t.i. ģimenēm ar 
bērniem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām un citām 
personu grupām, kam tas nepieciešams, lai palīdzētu pārvarēt dažādas 
ikdienas dzīves grūtības, veicinātu integrāciju sabiedrībā, kā arī rastu brīvā 
laika izmantošanas alternatīvas.

Sociālo prasmju dzīvoklī tiek nodro-
šināti dušas un veļas mazgāšanas pakal-
pojumi, uzrādot sociālā dienesta izsnieg-
tu norīkojumu. Maksas atvieglojumus 
piemēro trūcīgām un maznodrošinātām 
personām, pensionāriem bez apgādnie-
kiem, bāreņiem un personām ar invalidi-
tāti, savukārt bērniem līdz 14 gadu vecu-
mam dušas pakalpojums ir bezmaksas. 

Tāpat tiek īstenots Eiropas atbalsta 
fonda projekts vistrūcīgākajām personām 
– pārtikas un higiēnas preču paku dalī-
šana, kā arī atbalsta pasākumi trūcīgām 
personām – tikšanās ar Nodarbinātības 
valsts aģentūras pārstāvi, sociālā dienes-
ta darbiniekiem un prasmju veicināšanas 
nodarbības. Kā arī ir izveidots publiskā 
interneta pieejas punkts iedzīvotājiem, 
nodrošinot bezvadu pieeju internetam 
visu diennakti 50 metru rādiusā, pieeju 
datoram ar noteiktu minimālo prog-
rammatūru un pieslēgumu internetam,  
iespēja digitalizēt dokumentus A4 un 
A3 formātā, iespēju izdrukāt melnbaltus 
dokumentus A4 un A3 formātā, iespēju 
pieslēgt personīgos datu nesējus un dar-
boties ar tiem, kā arī veikt datu nesējiem 
kaitīgās programmatūras pārbaudi un iz-
mantot iespēju veikt i-bankas operācijas.
A4 un A3 formāta dokumentu drukāšana 
un kopēšana ir maksas pakalpojums, bet 

pārējos pakalpojumus iedzīvotāji var iz-
mantot bez maksas.

Sociālo prasmju dzīvokļa telpas tiek 
izmantotas arī dažādu nodarbību orga-
nizēšanai lietderīgi pavadot brīvo laiku, 
pilnveidojot dažādas prasmes, piemē-
ram, ēst gatavošana, rokdarbu darināša-
na. Periodiski tiek organizētas dažādu 
tēmu grupu nodarbības, piemēram, mā-
miņu klubiņš, kur ir ticis aicināts fiziote-
rapeits, medicīnas speciālists un mūzikas 
pedagogs. 

Vēlamies uzsvērt, ka Sociālo prasmju 
dzīvoklī ir gaidīts ikviens, Tev nav jābūt 
sociālā dienesta palīdzības saņēmējam, 
tāpēc, ja vēlies darboties vai Tev ir idejas 
par pakalpojumu pilnveidošanu, interešu 
grupu organizēšanu u.tml. dod ziņu un 
nāc ciemos!

Interesentus lūdzam
sazināties ar:
Sociālo prasmju dzīvokļa dežuranti
Signi Viļumsoni pa tālr.: 28336516, 
e-pasts: prasmjudzivoklis@kegums.lv

Sociālā dienesta sociālo darbinieci
Rembates pagastā Lilitu Mūrnieci pa 
tālr.: 65055880, 26689631
e-pastu: lilita.murniece@kegums.lv

Pirms pirmajām 
salnām

Septembra izskaņā SAC „Senliepas” iemīt-
nieki tika uzaicināti uz sadraudzības pasākumu 
„Balzāms dvēselei”, ko organizēja Skrīveru SAC 
„Ziedu gravas”. Piedalījās arī draugi no Ogres un 
Iršiem. Katra komanda bija sagatavojusi priekš-
nesumu, lai parādītu ar ko spēj iepriecināt  sevi 
un citus. Ogrēnieši lasīja dzejoļus un uzdziedāja, 
skrīveriešu dāmu ansamblis ļoti skaisti dziedāja, 
Iršu komanda spēlēja teatrālus skečus un jokoja, 
bet mūsējie lasīja dzeju par Dzimtenes skaistumu, 
draudzību un mīlestību. Nākošajā gadā šāds pasā-
kums notiks pansionātā „Ogre”.

30. septembrī, taktiskā vingrinājuma ietvaros, 
pie mums labos darbus veica NAA Gaisa spēku 
studiju kadeti. Tika mazgāti logi, skaldīja malka un 
uzkopa sportazāle. Puiši ar savu attieksmi, degsmi 
un stalto stāju izpelnījās īpašu atzinību centra ie-
mītnieku acīs. Sirsnīgs paldies par padarīto! 

Starptautiskajā Veco ļaužu dienā, 1. oktobrī, 
„Senliepas” apciemoja Ķeguma KNV 7. klases au-
dzēkņi skolotājas Marijas Sprukules vadībā. Sko-
lēni sniedza nelielu koncertiņu un dāvināja pašu 
rokām gatavotas dāvaniņas. Bet vislielāko prieku 
sagādāja tas, ka bērni veltīja laiku, lai parunātos 
ar „vecīšiem”, uzspēlētu kopīgas spēles un pastai-
gātos ārā. Šīs bija patiesas sirsnības un uzmanības 
pilnas stundas. Tāpēc, mūsu SAC iemītnieku vār-
dā, vēlreiz pateicos par sagādātajiem prieka mir-
kļiem! 

Vineta Kļava, SAC vadītāja
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Ķeguma novadā atklāta 
jauna putnu suga

2013. gada novembrī iegādājos nelielu 
lauku īpašumu Ķeguma novadā netālu no 
Birzgales, kur kopš 2014. gada netraucēti 
varu nodoties diviem saviem sirds darbiem 
– lauku darbiem un sīkputnu gredzenoša-
nai. Pērn apgredzenoju 37 sugu 611 putnus. 
Putnus pārsvarā ķeru ar speciāliem putnu 
ķeramiem tīkliem, kurus ražo un tirgo tikai 
ārzemēs un tos drīkst iegādāties tikai valstu 
gredzenošanas centri. Latvijā putnus gredze-
no apmēram 40 cilvēki, es ar to nodarbojos 
kopš 1999. gada.  Latvijas Gredzenošanas 
centrs un Dabas aizsardzības pārvalde atļauj 
gredzenot putnus tikai labiem putnu pazinē-
jiem. Daudzi gredzenojamie putni ir mazi, 
tāpēc pret tiem ir jāizturas ļoti saudzīgi, izņe-
mot no tīkla, veicot mērījumus, svēršanu un 
gredzenošanu.

Šogad septembra otrajā pusē divu nedēļu 
atvaļinājumu nolēmu veltīt putnu gredzeno-
šanai laukos. Kopumā apgredzenoju 29 sugu 
605 putnus.  No rīta 25. septembrī, pārbaudot 
tīklus, pamanīju interesantu un vēl neredzētu 
putnu ar rudiem sāniem un zilu asti. Putns 
atgādināja kādu no mušķērājiem, taču bija 
savādāks. Sameklējot putna zīmējumu no-
teicējā, konstatēju, ka tā ir RŪDSĀNU ZI-
LASTĪTE! JAUNA PUTNU SUGA LATVI-
JĀ! Tā ir 362. Latvijā konstatēta putnu suga. 
Zilastītes ligzdošanas areāla rietumu daļa sa-
sniedz Krievijas Ziemeļrietumus un nedaudz 
iesniedzas arī Somijas centrālajā daļā. Vai-
rāki simti pāru ligzdo Somijas centrālajā un 
ziemeļu daļā tuvāk Krievijas robežai. Vien-
laidus areāls plešas Sibīrijā no Urālu kalniem 
līdz Kamčatkai, Dienvidos sasniedzot Mon-
golijas ziemeļu daļu, Ķīnas Ziemeļaustrumus 
un Japānu. Putns ziemu pavada Dienvidu un 
Dienvidaustrumu Āzijā.

Rudens migrācijas laikā šīs sugas pār-
stāvji mēdz ieklejot Rietumeiropā. Kaimiņu 

zemēs rudsānu zilastīte novērota vairākas 
reizes – Lietuvā seši novērojumi, Igaunijā 
pieci, tostarp viens ligzdošanas gadījums.

Dati – gredzenošanas vieta, datums, 
laiks, mērījumi un uzliktā gredzena numurs 
– uzreiz tiek fiksēti pierakstos, lai katra gada 
beigās šo informāciju atskaitē iesniegtu 
Latvijas Gredzenošanas centram. Gredze-
nojot  putnus, zinātnieki iegūst informāciju 
par dažādiem putnu ekoloģijas un uzvedības 
jautājumiem, kas  nepieciešami putnu aiz-
sardzības problēmu risināšanai. Tas ir veids, 
kā noskaidrot, cik ilgi putni dzīvo, kādi ir 
putnu nāves cēloņi, kādi ir to pārvietošanās 
ceļi,  putna ziemošanas vietas utt.   

Katrai sugu grupai atkarībā no putnu iz-
mēriem un kājas izmēra ir sava noteikta dia-
metra un formas gredzenu sērija. Pirmajos 
brīžos pēc apgredzenošanas putns gredzenu 
jūt, taču tas netraucē putna tālākajā dzīvē. 
Gredzenošana nekaitē ne putnu veselībai, ne 
dzīvībai. Pēc apgredzenošanas putni sekmīgi 
ligzdo un uzvedas dabiski. Alumīnija gredze-
nu svars ir niecīgs, piemēram, pašiem mazā-
kajiem putniņiem (čuņčiņiem, paceplīšiem, 
zeltgalvīšiem)  gredzens sver tikai 0,03 gra-
mu, zīlītēm, ķauķiem un citiem tāda izmēra 
putniem liekamie gredzeni sver 0,05 gramu, 
bet gredzeni strazdiem – 0,23 gramu.

Dmitrijs Boiko, 
Ornitologs un gulbju pētnieks

Senioru diena
Senioru diena – 1. oktobris– tika atzīmē-

ta ar braucienu uz Rīgas Nacionālo bibliotē-
ku, kur mūs divu gidu pavadībā, iepazīsti-
nāja ar bibliotēkas katru stāvu un iespējām 
tos apmeklēt ikdienā. Visiespaidīgākais bija 
skats no 11. stāva – Rīgas panorāma. 

Vēl mums bija iespēja tikties ar izcilo 
folkloras krātuves vadītāju Māru Vīksnu, 
kura parādīja Dainu skapi, kur ir izveidota 
tautas dziesmu kartotēka, kas ietver Latvijas 
dainās (1894.–1915.) publicēto tekstu orģi-
nālus. LFK pārstāv visus Latvijas novadus. 
Arhīvā glabājas rokraksti, skaņu un video 
ieraksti kā arī fotogrāfijas.

Tālāk devāmies cauri Rīgai uz kultūras 
pili „Ziemeļblāzma”. Šeit mums gids izrādī-
ja atjaunotās telpas, kas bija ļoti iespaidīgas 
un lielas. Gids izrādīja arī kultūras pils parku 

un tējas namiņu un slavenā Augusta Dom-
brovska pieminekli. Augusts Dombrovskis 
1904. gadā par saviem līdzekļiem uzcēla 
biedrības namu ar mērķi paplašināt kultūras 
un izglītības darbu. 1906. gadā nams tika 
nodedzināts. 1913. gadā ēka tika atkal uz-
celta un tajā norisinājās visdažādākie kultū-
ras pasākumi. Arī tagad atjaunotajā kultūras 
pilī norisinās visdažādākie pasākumi.

Pēc tam mēs devāmies uz Carnikavu, 
kur iepazināmies ar slaveniem nēģu cepē-
jiem – Zigrīdu un Eduardu. Degustējām gan 
uz grila ceptus, gan želejā pagatavotus, gan 
suši ietītus nēģus. Jaukajā gaisotnē atpūtā-
mies un devāmies mājup.

Dagnija Berķe,
ĶPB kultūras darba organizatore 

Inese Ziņģīte 
Birzgalē
3. oktobrī, Birzgales Tautas namā notika 
tikšanās ar inesi Ziņģīti. Viņa tiek dēvē-
ta par sievieti – fenomenu, par veselības 
un optimisma mācības tautskolotāju, ku-
ras dzīves stāsts savulaik satricināja visu 
latviju, un pēcāk jau izdots grāmatā, tika 
komentēts kā „himna cilvēka no dieva sa-
ņemtās dzīvības mīlestībai”. Tieši tādi cil-
vēki ir īstie varoņi, kuri savu sūtību realizē 
iespējā palīdzēt apkārtējiem.

Vēl vairāk veselības, mundruma un lokans 
mugurkauls nav vienīgās lietas, ko Inese 
stāstīja savā nodarbībā. Bet galvenais, ka 
tas ir tik vienkārši – to ko saņem seja – sa-
mīļota, noglāstīta, izmasēta – to arī jāsaņem 
ķermenim, jo ķermeņa asinsrite notiek tieši 
ādā, un āda ir tā galvenā, kas sūta impulsus 
tālāk. Praktiskās nodarbības laikā uzzinā-
jām kā ar rīvēšanos uzlabot ādas asinsriti, 
tādējādi uzlabojot gan vispārējo veselību, 
gan arī tiekot vaļā no dažādām kaitēm. Ap-
gūstot Ziņģītes dvieļu mākslu, uzzinājām: 
kādēļ nepieciešama rāpošana – gan vecam, 
gan jaunam, vīriešiem Inese atklāja noslē-
pumu, kā labāk tikt galā ar prostatas prob-
lēmām, kā katru vakaru izmasēt galvu 400 
reizes, kā elpot ar vēderu, tādējādi veicot 
muguras masāžu, samazinot „riepu” un pa-
līdzot gremošanas sistēmai, Ziņģītes metodi 
jeb dvieļu mākslu – kā norīvēties no matu 
galiņiem līdz papēžiem.

Nodarbības paskrēja interesanti un ne-
manot. Domāju, ka katrs nodarbību dalīb-
nieks mājās pārgāja enerģijas pilns un ar 
domu: „No rīta noteikti vingrošu un rīvē-
šos”. Lai mums izdodas!

Biedrība „JADARA” 
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Starptautiskās teātra dienas „Laipa” Birzgalē
Šekspīrs ir teicis: „Visa pasaule ir teāt-

ris, kur cilvēki ir aktieri, un viņi katrs nāk 
un iet no skatuves, un katram sava loma ir 
ne viena vien”. Un tā 24. oktobrī Birzga-
les Tautas namā notika Starptautiskās teāt-
ra dienas „Laipa”. Kāpēc Starptautiskās? 
2014. gadā Birzgales Tautas nama ama-
tierteātris saņēma uzaicinājumu no Aivitas 
Skābarnieces, kura dzīvo Lielbritānijā, pil-
sētā Burtona, piedalīties teātra dienās, kas 
notiks Bredfordā, ko organizē Bredfordas 
latviešu bērnu skoliņas „Saulespuķe” teāt-
ra trupa, vadītāja Gita Robalde. Birzgalieši, 
protams, piekrita un jau rudenī piedalījās 
teātra dienās. Šajā pasākumā arī izlozēja, 
kur notiks nākamās teātra dienas. Laimīgā 
loze tika mums – Birzgales amatierteātrim. 
Un tā nemanot pagāja gads un teātra dienas 
Birzgalē bija klāt. 

Visas dienas garumā varēja priecāties 
par septiņām, pilnīgi dažādām, interesan-
tām izrādēm. Pasākumā piedalījās: Aivars 
Banka „Meitiņa”, Baldones amatierteātris 
„Sudraba nagla”, režisore Zigrīda Ezeriņa. 
Anita Grīniece „Puķu brokastis”, Tomes 
Tautas nama amatierteātris, režisors Oskars 
Ancveriņš. Andris Niedzviedzis „Viņa ir 
īsta  muterīt!”, amatierteātris no Lielbritā-
nijas Bredfordas „Saulespuķes”, režisore 
Gita Robalde. Gunta Drezdova „Lauku gur-
ķis”, Kurmenes Tautas nama amatierteātris 
„Kurmene”, režisore Gunta Drezdova. Pēc 
Žemaites un Adolfa Sprindža „Žemaite un 
trīs mīļākās”, Lietuvas Republikas Akme-
nes kultūras centra tautas teātris, režisore 
Andreja Gričiute. Zambergs, „Skaistuma 
karaliene”, amatierteātris no Lielbritānijas 
Burtona, režisore Aivita Skābarniece. Māra 
Rītupe „Rāja mani māmuliņa”, Birzgales 
Tautas nama amatierteātris ”Laipa”, režiso-
re Rita Reinsone. 

Visas izrādes skatījās arī vērtēšanas 

eksperti Rita Lūriņa un Jānis Kaijaks, kuri 
pēc katras izrādes labprāt aprunājās ar ko-
lektīviem, deva padomus un idejas tālākai 
darbībai. Pasākuma noslēgumā katrs ko-
lektīvs saņēma mazas piemiņas dāvaniņas, 
pateicības rakstus. Kolektīva vadītājs saņē-
ma speciāli viņam izgatavotu masku, kā arī 
atzinīgus vārdus no vērtēšanas ekspertiem. 
Pasākums beidzās visiem kopā vienojoties 
skaistā teātra himnā „Lilioma dziesma”. 
Bet ar to vēl viss nebeidzās, jo svētdienas 
rītā dalībniekus jau gaidīja Zigrīda Ezeriņa, 
kura pasniedza aktiermeistarības nodarbī-
bas, mācīja kā saudzīgi nokrist, kā iejusties 
tēlā,  būt gan ledusskapim, gan kaķim u.c. 
Kā veidot etīdes, kā savstarpēji viens otram 
uzticēties, jo uz skatuves tas ir ļoti svarīgi. 

Lai teātra dienas nepazustu un mēs 
vienmēr par tām atcerētos, tika izgatavots 

ceļojošais kauss uz kā jau ir iegravētas divu 
pasākumu vietas un gadi. Šogad kauss ceļos 
uz Īriju, jo 2016. gadā Starptautiskās teātra 
dienas „Laipa” notiks Īrijā. 

Man prieks, par izrāžu skatītājiem, jo 
nevienu brīdi zāle nepalika tukša. Daudzi 
cilvēki bija apņēmības pilni noskatīties vi-
sas izrādes, ko arī izdarīja. Paldies jums par 
atbalstu, jo tas mums kā aktieriem ir ļoti 
svarīgi. 

Paldies par finansiālu atbalstu Ķegu-
ma novada domei un liels paldies Līgai un 
Andrim Baložiem par pīrāgiem un kūkām, 
ko izcepusi Iveta Lūriņa. Paldies Jums!

Paldies visiem, kuri bija kopā armums!

Rita Reinsone,
Birzgales Tautas nama vadītāja

Ķeguma jauniešu koris ar dziesmu 
sagaida viesus no Ventspils

Darbīgā otrdienas vakarā, 22.septembrī, 
Ķegumā viesojās Ventspils Kultūras cen-
tra kolektīvs – direktore Valda Gulbe, abas 
direktores vietnieces tehniskajos un kultū-
ras jautājumos, trīs producenti, kā arī citi 
Ventspils Kultūras centra darbinieki.

Pirmajā dienā tika apskatīta Jelgavas, 
Rundāles un Bauskas pils, vakaru noslē-
dzot un tuvojoties nākamās dienas mērķim 
– Valmierai. 

Tā kā kolektīva viena no kolēģēm ir 
no Ķeguma puses, kur sāka uzkrāt savu 
kultūras darba nopietno pieredzi, tad viņa 
piedāvāja kolēģiem apskatīt Ķeguma tautas 
namu.

Pēc šī ierosinājuma prātā nāca ide-
ja satikt Ķeguma jauniešu kori. Ķeguma 

dienas centrā viesi tika sagaidīti ar skanī-
gām dziesmām – komponista Reiņa Sējāna 
„Vindo” un Kārļa Lāča „Pūt vējiņi” finālu.
„Pati biju tik saviļņota, ka viss koris stāv 
un gaida mani un manus kolēģus”, atminas 
bijusī Ķeguma kultūras un sporta pārvaldes 
vadītāja Inese Marcinkiana. 

Vakara noslēgumā viesi no Ventspils at-
zina, ka Ķeguma jauniešu kora siltā sagai-
dīšana bija lielākais dienas pārsteigums.

Kad Ķeguma Dienas centrs tika iepazīts 
un ar Ķeguma jauniešu kori padziedāts, 
viesi devās uz Oškrogu – naktsmājām. Tur 
viesi sastapās ar brīnišķīgu viesmīlību un 
pretimnākšanu. 

Jau nākamajā dienā gaidīja jauni piedzī-
vojumi, ko piedzīvot un jaunas vietas, ko 

aplūkot – Valmieras kultūras centrs, teātris 
un Valmiermuižas alus darītava.

Mēs, Ķeguma jauniešu kora kolektīvs, 
esam patiesi priecīgi ungandarīti ciemiņus 
no Ventspilsuzņemt Ķegumā, pašiem kopī-
gi sadziedāties un nedaudz iepazīt vienam 
otru ar mūzikas palīdzību.

Ķeguma jauniešu kora jaunā sezona rit 
pilnā sparā, priekšā vēl tikpat aizraujoši 
pasākumi un mūzika, kam dzīvot līdzi, 
tāpēc nāc, pievienojies mums otrdienās 
19.00–21.00 Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolā un sestdienās 11.00–14.00 Ķe-
guma tautas namā! Uz tikšanos!

Laima Urbucāne,
„Ķeguma jauniešu koris” koriste
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Gada skolotājs
10. oktobra vakarā, Birzgales tautas namā tika godināti izglītības darbinieki no visa 
Ķeguma novada. Skaistā un sirsnīgā pasākumā tika sveikti skolotāji, kuri 10, 20, 25 
un pat 30 gadus ir strādājuši par pedagogiem. Kā arī jau trešo gadu tika piešķirts 
īpašs apbalvojums „Gada skolotājs” par radošumu un inovācijām izglītībā.

Pašvaldības pateicības par 10 gadu ilgu 
darbu saņēma: Daina  Kotāne un Anita Ro-
manova, Biruta Upmale, Grineta Kimmele, 
Sarmīte Buša un Olita Zeinvalde. Pateicī-
bu par 15 gadu ilgu darba pieredzi saņēma 
Ilze Krastiņa, savukārt par 20 aizvadītajiem 
darba gadiem pašvaldība pateicās: Ingrīdai 
Puišelei, Sniedzei Žvaginai un Ivitai Stručai. 
25 gadus izglītības jomā strādā un pašvaldī-

bas atzinības rakstus saņēma: Valentina Po-
temkina, Danuta Lazovska un Benita Eglīte. 
Pašvaldības pateicības saņēma arī izglītības 
darbinieki, kuri jau 30 gadus strādā kādā no 
Ķeguma novada izglītības iestādēm – Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolas apkopē-
ja Benita Eglīte un lietvede/sekretāre Dace 
Lauriņa un Birzgales VPII „Birztaliņa” va-
dītāja Anita Skosa.

Skolotāja tēls iemieso konkrētā laika un 
sabiedrības vērtības. Visbiežāk skolēns mā-
cās nevis no skolotāja zināšanām, bet gan no 
viņa personības, tāpēc titulu „Gada skolotājs 
2015” ieguva Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas angļu valodas skolotāja Ilze 
Krastiņa. Pēc darba biedru sacītā, Ilze ir sko-
lotāja, kura pārzina sava mācību priekšmeta 
metodiku, nenogurstoši seko līdzi jaunajam, 
radoši pieiet mācību procesam un praktiski 
māca skolēniem jaunās zināšanas.

Visus izglītības iestāžu darbiniekus šajā 
gadā priecēja muzikāli priekšnesumi no 
dziedātājas Ingunas Kalniņas, aktrises Ani-
tas Grūbes un komponista/pianista Māra 
Lasmaņa, kuri atdziedot latviešu dziesmas 
aizkustināja ikviena sirdi.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Erasmus+ Ķeguma skolā

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
komanda jau otro gadu realizē starptautis-
ko skolu partnerības Erasmus+ projektu 
„Mana izglītība, darbs un karjera”. Projekta 
mērķis ir veicināt skolēnu karjeras izglītību, 
pilnveidojot skolēnu zināšanas par nodarbi-
nātību un konkurētspējīgu uzņēmumu vei-
došanu. Projektā kopā iesaistītas 8 valstis 
(Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, Spāni-

ja, Itālija, Rumānija, Kipra). 
5.–9. oktobrī projekta partneri vieso-

jās Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. 
Mūsu skolēniem bija lieliska iespēja iepazīt 
citu valstu kultūru, valodu, gūt priekšstatu 
par izglītības sistēmu konkrētajā valstī un 
skolā. 

Daļa no viesiem apmeklēja mācību 
stundas, kurās viņus pozitīvi pārsteidza 

mūsu skolēnu disciplinētība un stundu nori-
se kopumā. Paldies skolotājiem, kuri uzdro-
šinājās un vadīja atklātās stundas!

Visi projekta dalībnieki– gan skolēni, 
gan skolotāji piedalījās seminārā par karje-
ras izglītību. Šo semināru organizējām sa-
darbībā ar ASV vēstniecību un organizāciju 
„Start Strong”. 

Projekta koordinatoru sanāksmē tika 
pārrunāti padarītie darbi, noteikti uzdevumi 
nākamajam periodam. Protams, bez nopiet-
nām nodarbībām un lekcijām, apskatījām 
Ķegumu, Lielvārdi, Rīgu, Jūrmalu, jo vi-
siem tā bija pirmā viesošanās Latvijā.

Izsakām lielu pateicību M. Šmites, E. 
Avotiņas, S. Veisas un K. Driksnas ģime-
nēm par ārzemju skolēnu uzņemšanu un 
izmitināšanu savās ģimenēs.

Lielu paldies sakām arī Ķeguma novada 
domei par sniegto atbalstu transporta no-
drošināšanā.

Darbs pie projekta turpinās. Izturību un 
aktīvu darbošanos visai projekta komandai!

I.Krastiņa, O.Grimaļuka– Nazarova
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Projekts „Esi aktīvs un vesels seniors!”

Vēlamies pateikt lielu paldies projekta 
pieteicējai Andai Šauvai no Tomes pagas-
ta, kura iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
projektu konkursa ietvaros uzrakstīja pro-
jektu ar nosaukumu „Esi aktīvs un vesels 
seniors!”.

Projektu vadītāja sertificēta bodyART 
vingrošanas instruktore Dita Sniedze 12 
nodarbībās ļāva izbaudīt un iepazīt Rober-
ta Šteinbahera funkcionālo treniņu sistēmu 

bodyART Best AGE-senioriem. Mēs, se-
niores no Ķeguma novada, pateicamies, ka 
varējām apgūt spēka, koordinācijas, līdz-
svara izjūtas, koncentrēšanās, lokanības 
ieradumus, lai atgūtu staltu stāju, labu paš-
sajūtu, dzīvesprieku un uzlabotu ikdienas 
kustību ieradumus. 

Paldies arī Ķeguma novada domei, kas 
atbalstīja šo projektu. 

Dagnija Berķe

Pufu iegāde Ķeguma 
dienas centrā

Ar Ķeguma novada domes atbalstu tika 
realizēts viens no Ķeguma novada iedzīvo-
tāju iniciatīvas veicināšanas projektu kon-
kursa projektiem– „Pufu iegāde izmantoša-
nai Ķeguma dienas centrā”.

Aicinām visus novada iedzīvotājus ap-
meklēt Ķeguma dienas centru un izbaudīt 
jaunās ērtības. Kopējās projekta izmaksas 
332 eiro par 5 pufiem un granulām.

Projektu iesniedza Ilze Veļugo

Papildināta bērnu 
rotaļu istaba Ķegumā

Realizējot Ķeguma novada domes iz-
sludināto Iedzīvotāju iniciatīvas veicinā-
šanas projektu konkursu, 2015. gada vasa-
rā, biedrības Starptautiskais Soroptimistu 
klubs „Ogre–Ķegums” biedrēm bija iespēja 
papildināt Bērnu rotaļu istabas aprīkojumu 
Ķeguma dienas centrā.   

Tika iegādātas mēbeles, kancelejas pie-
derumi, atkritumu kaste, baktericīdā lampa, 
papildus aprīkojums TV un  bumbas bērnu 
sensorikas baseinam.

Projekta ietvaros tika izveidota krāsoja-
mā tāfele uz sienas. Paldies darbu veicējai 
Ainai Zagorskai.

Biedrības biedres saka lielu paldies pro-
jekta atbalstītājiem – Ķeguma novada do-
mes atbildīgiem darbiniekiem.

Patīkamu Jums atpūtu!
Biedrība Starptautiskais Soroptimistu

klubs „Ogre– Ķegums“

Rembates centra daudzdzīvokļu māju 
iekšpagalmu labiekārtošana

Rembates pagastā realizēts iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 
projekts „Rembates centra daudzdzīvokļu 
māju iekšpagalmu labiekārtošanas pirmais 
posms–asfalta seguma atjaunošana ar auk-
sto asfaltu”. Projekta mērķis bija atjaunot 
asfalta segumu – asfaltēt bedrītes Rembates 
centra daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos 
esošajās brauktuvēs. Pašvaldības piešķir-
tais finansējums bija 739,27 eiro.

Tā kā projekta izmaksas bija ierobežo-
tas, projekta atbalstīšanas rezultātā varējām 

salabot tikai daļu no bedrītēm. Saprotams, 
ka bedrīšu aizasfaltēšana nelielā daļā pa-
galmu tikai daļēji atrisināja daudzu gadu 
garumā radušās problēmas, jo vizuālais pa-
galmu kopskats ir uzlabojies tikai nedaudz, 
bet tomēr ir nodrošināta drošāka un ērtā-
ka pārvietošanās gan kājāmgājējiem, gan 
transporta līdzekļu vadītājiem. 

Paldies visiem, kuri atbalstīja un pieda-
lījās projekta realizācijā.

B. Šteina,
Projekta vadītāja

Pateicība par evaņģēliski luteriskās 
baznīcas teritorijas labiekārtošanu

14. oktobrī tika organizēta Ķeguma ev. 
lut. baznīcas teritorijas sakopšanas talka. 
Par atsaucību un palīdzību milzīgs paldies 
tomēnietim Viesturam Teicānam, kurš pa-
līdzēja gan ar tehniku, gan melnzemi, gan 
lielajām betona plāksnēm. Paldies arī Vi-
tālijam Pugačam par atsaucību un ieguldī-
to lielo darbu Ķeguma baznīcas teritorijas 
labiekārtošanā. Liels paldies arī ĶPB at-

saucīgajiem cilvēkiem: Jānim un Vijai Bēr-
ziņiem, Jānim un Ilzei Kantoriem, Edmun-
dam Tefanam, Laimonim Jakānam, kā arī 
Visvaldi Kurmim. Paldies arī visiem, kuri 
ziedoja savu laiku, lai Ķegums būtu sa-
koptāks un 2015. gada 12. decembrī plkst. 
12.00, mēs varētu piedalīties Ķeguma ev. 
lut. baznīcas atklāšanā.

Ķeguma ev. lut. baznīcas draudze

Lai laba ābolu raža!

12. oktobra vakarā biedrība „JADA-
RA”  dalībnieces parka ābeļdārzā iestādīja 
trīs mazas ābelītes. Lai ābeļdārzs kļūtu vēl 
kuplāks, aicinām arī pārējās biedrības pie-
vienoties un iestādīt ābelītes. Kopsim un 
saudzēsim kociņus.

Biedrība „JADARA”
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Ķeguma novada
pensionāru biedrība

organizē tikšanos 
ar publicistu

un rakstnieku
Ēriku Hānbergu

9. novembrī, plkst. 14.00
Ķeguma dienas centrā.

Aicināti visi interesenti! 

Pensionāru biedrības realizētie projekti 2015. gadā
Ķeguma novada pensionāru biedrība sa-

vas aktivitātes šogad veic tikai ar saviem lī-
dzekļiem un Ķeguma novada domes atbalstī-
to projektu finansējumu.

Ar NVO atbalsta fonda projekta līdzek-
ļiem varam kvalitatīvi uzturēt savas nomas 
telpas un informātikas tehnoloģijas.

Atbalstīti arī vairāki lieli pasākumi: deju 
kolektīva „Ŗasa” sadraudzības koncerts, 
veterānu sporta komandas piedalīšanās 52. 
republikas veterānu sporta spēlēs Bauskā un 
piedalīšanās starpnovadu sacensībās Aizkr-
auklē, organizētas 9 Radošās darbnīcas rok-
darbu izstādes un organizētasvairākas tikša-
nās ar ievērojamiem cilvēkiem. 

Realizēti divi iedzīvotāju iniciatīvas vei-
cināšanas projekti. Infrastruktūras sakārto-
šanai iegādāti daudzgadīgie krūmu stādi un 
izveidoti stādījumipie Radošās darbnīcas. 

Pie Biedrības administratīvās telpas un 
Radošās darbnīcas izveidotas norādes zīmes, 
ko izgatavoja Latvijas – Vācijas sabiedrība  
LATSIGN.

Pēc vairāku pensionāru ierosinājuma 
tika sastādīts projekts un iegādāti krēsli Ķe-
guma ģimenes ārsta uzgaidāmajā telpā. Šis 
projekts realizēts kopā ar ģimenes ārstu  A. 
Pāvulānu, kurš  izvēlējās krēslus, lai tie būtu 
ērti, izturīgi un labi kopjami.

V. Jaunzema

7. novembrī, plkst. 18.00
Ķeguma tautas namā

viesosies aktrises – Raimonda Vazdika,
Ieva Pļavniece un multiinstrumentāliste

Ilze Grunte – ar muzikālu izrādi
„Dzejnieki. nakts. Bohēma.”

Ieejas maksa 5 eiro. Biļetes nopērkamas
Ķeguma tautas namā. 

Nepieciešamības gadījumā
iespējams transports.

Pieteikšanas līdz 3. novembrim
pa tālr. 29268616

KULTŪRAS PASĀKUMI, SLUDINĀJUMI

Aizvadot rudens beigu darbus un 
sagaidot ziemas sākumu, aicinām 

mazus un lielus apmeklētājus
7. novembrī no plkst. 13.00

Tomes dienas centrā piedalīties 
Mārtiņdienas svinībās

kopā ar Tomes tautas nama bērnu 
radošo studiju SKANIS un biedrību 

DORE-V. Kopīgi gatavosim mas-
kas un puzurus, cepsim pīrāgus un 

iesim rotaļās.
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11. NOveMBRī TOMē NOTIkS
LāčPLēšA DIeNAI

veltīts atceres pasākums
18.30 no Tomes dienas centra ar līdzpaņemtām 
svecītēm dosimies iedegt latvju spēka zīmes un 

izdziedāt spēka dziesmas 
•	Pie Tomes brāļu kapiem – iedegsim 

Māras un Zalkša zīmi
•	Pie Tomes baznīcas 13 ozoliņiem, kas iestādīti 

pieminot draudzes locekļus, kuri krituši vai pazuduši 
bez vēsts cīņās par Latvijas atbrīvošanu un pasaules 

karā, iedegsim – Dieva zīmi 
•	Un Tomes parkā pie piemiņas zīmes 

„Ulmaņozols”  iedegsim – Saules zīmi
19.30 Tomes dienas centrā, pie tējas 

tases un neliela cienasta, pavakarēsim 
kopā ar folkloras kopu „Graudi”

8. novembrī plkst. 12.00
Birzgales pamatskolā

Biedrība „JADARA” organizē

 „KuLināRijas
uzKodu 

nodaRbības”
Mācīsimies dekorēt ēdienu,

gatavot un izrotāt mazas 
kanapē uzkodiņas
Dalības maksa – 3 eiro 

Informācija pa tālruni 29424612

Klucīšu diena Birzgalē
7. novembrī

Birzgales Tautas namā
no plkst. 12.00–18.00
•	 Piedāvā	LATLUG	Latvijas	

lielākā	LEGO	pilsēta

•	 Pašdarinātu	LEGO	modeļu	izstāde

•	 Brīvās	būvēšanas	galds

•	 Mildas	būvniecības	meistarklase

•	 Radiovadāmi	LEGO	Technic	
modeļi	un	citas	aktivitātes

Ieeja un dalība bez maksas
Kontakttālruņi 26148376, 29424612

11. novembrī 
paredzētie pasākumi

Ķegumā:
plkst. 17.00

svecīšu iedegšana
plkst. 19.00

dokumentālā spēlfilma
„mīlestības dārzs”
Ķeguma tautas namā. Galvenajās 

lomās Vilis Daudziņš un Inga Tropa

plkst. 20.00
karsta tēja un sadziedāšanās 

pie ugunskura, parkā pie 
tautas nama kopā ar 

Ķeguma jauniešu kori

Tomes tautas namā 14. novembrī
Latvijas Republikas proklamēšanas

dienai veltīts pasākums

Ziedi mana Tēvu Zeme
	18.00 Tomes dienas centrā: 
„Kūka Latvijai dzimšanas dienā”

Aicinām pagasta kūku cepējas piedalīties kūku konkursā „Kūka Latvijai dzimšanas dienā” 
Kūku cepējas  lūdzu  pieteikties  tautas namā līdz 10. novembrim

	18.30 Tomes tautas namā svētku koncerts 
Piedalīsies pagasta un novada amatieru kolektīvi

	Tomes dāmu vokālā ansambļa dāvana novadam  
– kompaktdiska „Gaismiņa aust” prezentācija 

CD tapis sadarbībā ar Ķeguma novada pašvaldības  iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta 
konkursu un Tomes sieviešu biedrības „Ābele” iesniegto projektu „Dziedam no vadam” 

	Pēc koncerta balle. Spēlēs grupa „Nāc dejot”

Laba sirds ir visa sākums, 
Laba sirds ir visa beigums, 

Vairāk cilvēks nespēj sasniegt.
/Rainis/

 17. novembrī gaidīsim
visus uz svētku koncertu par 

godu Latvijas Republikas 
proklamēšanas gada dienai, 

kas notiks Ķeguma 
komercnovirziena 

vidusskolas zālē, plkst. 19.00.

Pasākuma laikā sumināsim titula 
„Ķeguma novada lepnums 2015” 

ieguvējus. Koncertā piedalīsies 
Ķeguma novada pašdarbības kolektīvi.

Pēc koncerta, plkst. 22.00 balle 
Ķeguma tautas namā.
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Tā gaisma, ko izstaro svece, 
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, 

Izplēn, pazūd un gaist. 
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 
Un siltums, ko izstaro sirds, 

Tas nezūd. Tas palīdz. 
Un mirdz.

/V. Egle/

Pirmajā adventē,
29. novembrī, plkst. 17.00 

aicinām Ķeguma iedzīvotājus 
uz svinīgu pilsētas Ziemassvētku 

egles iedegšanu pie 
Ķeguma tautas nama.

Būs dziesmas, būs sveču gaisma, 
būs piparkūkas un silta tēja.

Ķeguma evanģēliski luteriskās
draudzes dibināšanas 25. gadadienā

Sestdien, 2015. gada
12. decembrī plkst. 12.00

ĶEguma EvanģēLisKi LutERisKās 
baznīcas iEsvētīšanas diEvKaLPojums

Vadīs arhibīskaps Jānis Vanags
Mācītājs Ingus Dāboliņš un Ķeguma ev. lut. draudze

Foto: Ilze Puriņa 

17. novembrī plkst. 19.00
birzgales tautas namā

Latvijas Republikas 
proklamēšanas

gadadienai veltīts koncerts
„Šis ir mūsu laiks”

Piedalās Birzgales pamatskolas, 
VPII „Birztaliņas” un mūzikas
skolas audzēkņi kā arī tautas

nama pašdarbnieki.

plkst. 22.00 
svētku atpūtas vakars

spēlēs grupa
„tandēms trijatā”

Ieeja– bezmaksas
Galdiņus ballei lūdzu rezervēt līdz 

15. novembrim pa tālruni 29424612

Birzgales pagasta teritorijā
konkrētos datumos neatzīmē

svecīšu vakarus.

Atzīmē kā visā kristīgajā
baznīcā - Visu svēto dienu katoļiem

(novembra sākumā) un
Mūžības svētdienu luterāņiem

(svētdienā pirms 
Pirmās adventes)

TOMeS TAuTAS NAMS
8. decembrī organizē braucienu 

uz nacionāla teātra izrādi
„CILvēkS, kAS SMeJAS” 

Režisore R. kalniņa
Biļešu cena 8,50 eiro, pieteikties un 
samaksāt var līdz 17. novembrim, 

zvanot uz tālruni 27843230. 
Izbraukšana no Ķeguma 17.20. 

Samaksa par ceļu 4,50 eiro.

KuLTūRas pasāKumi novembRī
Ķeguma TauTas nams

Datums Pasākums
07.11.2015. Labdarības pasākums „Lielā rudens izsole” 
07.11.2015. Viesmākslinieku izrāde „Dzejnieki. Nakts. Bohēma.”
11.11.2015. Lāčplēša dienas pasākums 

17. 11.2015. LR proklamēšanas gadadienas pasākums „Laba sirds ir visa sākums, laba 
sirds ir visa beigums, vairāk cilvēks nespēj sasniegt!”,  Novada lepnums

29.11.2015. Pirmā Advente. Pilsētas egles iedegšana
RembaTes paKaLpojumu cenTRs 

Datums Pasākums
11.2015. Radošās grupas darbu izstāde

18.11.2015. Skrējiens „Rembates aplis 2015”

Tomes TauTas nams 
Datums Pasākums

7.11.2015. Mārtiņdienas pasākums - saimnieču diena.
11.11.2015. Lāčplēša dienas pasākums 
14.11.2015. Valsts svētku pasākums 

biRZgaLes TauTas nams
Datums Pasākums

7.11.2015. Klucīšu diena
11.2015. Zemessargu pasākums skolā

11.11.2015. Piemiņas brīdis pie Stendera pieminekļa
17.11.2015. LRP Gadadienas pasākums, balle

Svecīšu vakars Tomes kapsētās
paredzēts 22. novembrī.

Biedrība "DORE-V" un "BRĪVIE DANČU MUZIKANTI"
aicina ikvienu piedalīties projektā 

"DANČU SKOLA"
Dancosima latviešu, lietuviešu, igauņu, baltkrievu un citu 

tautu dančus tā, kā to darīja pirms 100 un 200 gadiem...
Iepazīšanās nodarbības BEZ MAKsAs!

Priekšzināšas NAV nepieciešamas!
Jāpaņem TIKAI dencojami apavi un ūdens...

Tiekamies Ķeguma Dienas centrā
30.10., 13.11., 27.11. un 11.12. pl. 19:00–21:00

INFO: wwdore.lv / 29496869 (Līga) vai 28354648 (Dace)
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Grobiņā visvairāk 
punktus izcīna „Rembate”
Svētdien, 18. oktobrī, Grobiņā notika ceturtais Grobiņas novada čempionāts 
svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma. Visvairāk punktus guva komanda 
„Rembate”, ļaujot otro vietu izcīnīt komandai „libava Powerlifting”, bet trešo– 
līgo pagasta sporta klubam „l.S.K.”.

Šogad sacensībās piedalījās astoņas 
sporta komandas. Godalgotas medaļas 
sportisti izcīnīja katrā svara kategorijā, bet 
absolūti labākos sportistus katrā grupā no-
teica Vilksa koeficients, ņemot vērā spor-
tista svaru un paceltos kilogramus. 

Sieviešu konkurencē par absolūti spē-
cīgāko kļuva Karīna Grigorjeva (virs 84 
kg) no komandas „Libava Powerlifting”, 
uzspiežot 90 kg. Otro vietu ieguva Agnese 
Roga (līdz 72 kg) no „Rembate” ar rezul-
tātu 60 kg. Trešā absolūti spēcīgākā bija 
Monta Krastiņa (līdz 63 kg) no komandas 
„Libava Powerlifting”, kura sacensībās uz-
spieda 55 kg.

Jauniešu grupā līdz 18 gadiem pirmo 
vietu izcīnīja komandas „Rembate” spor-
tists Armands Riža (līdz 66 kg), uzspiežot 
107,5 kg. Otro vietu ieguva Kristaps Ro-
svalds (līdz 74 kg), kurš sacensībās startēja 
individuāli, ar uzspiestajiem 105 kg. Sa-
vukārt Sandis Babauskis (līdz 93 kg) pēc 
Vilksa punktiem ierindojās trešajā vietā, 
uzspiežot 110 kg.

Arī junioru grupā līdz 23 gadiem starp 
absolūti labākajiem sportistiem dominēja 
komandas „Rembate” atlēti. Māris Krie-
velis (līdz 83 kg) ar uzspiestajiem 140 kg 
izcīnīja pirmo vietu. Otrajā vietā palika 
treniņu biedrs Ervīns Zods (līdz 74 kg), 
uzspiežot 120 kg. Trešais spēcīgākais bija 
Klāvs Bokšs (līdz 74 kg), startējot indivi-
duāli un uzveicot 122,5 kg.

Open grupā Raimonds Liepiņš (līdz 93 
kg) kļuva par absolūti spēcīgāko, uzspiežot 
182,5 kg. Otro vietu ieņēma Edijs Sergejs 
(līdz 105 kg) ar rezultātu 185 kg. Nikita 
Putilovs (līdz 74 kg)no „Libava Powerlif-
ting” sacensībās uzspieda 137,5 kg un kļu-
va par trešo spēcīgāko vīru. 

Grobiņā senioru grupā absolūti spēcī-
gākā titulu pārliecinoši ieguva Dzintars 
Roga (virs 120 kg) no komandas „Rem-
bate” ar uzspiestajiem 185 kg. Arnis Ma-
zurs (līdz 105 kg) no „Gulbenes K.S.P.” 
sacensībās pievarēja 172,5 kg un ierindo-
jās otrajā vietā. Trešais spēcīgākais bija 
Jānis Babris (līdz 120 kg) arī no komandas 

„Rembate”, uzspiežot 155 kg. 
Grobiņas novada čempionāts notika 

Latvijas Kausa posmu ietvaros, kur ko-
mandas visa gada garumā krāj punktus, 
lai cīnītos par 2015. gada spēcīgākās ko-
mandas titulu. Latvijas Kausa izcīņas pos-
mi pauerliftingā vēl notiks Jēkabpilī 31. 
oktobrī– Jēkabpils atklātais čempionāts 
spēka trīscīņā bez ekipējuma; Siguldā 7. 
novembrī– Siguldas atklātais čempionāts 
svaru stieņa spiešanā guļus uz reižu skaitu; 
Jelgavā 21. novembrī– Jelgavas atklātais 
čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus ar 
ekipējumu. 

Grobiņas novada čempionātu orga-
nizēja Latvijas Pauerliftinga federācija 
sadarbībā ar biedrību „Spēka Pasaule” 
un Grobiņas sporta centru. Sacensības at-
balstīja Latvijas Sporta federāciju padome, 
Izglītības un zinātnes ministrija, pārstrādes 
uzņēmums „Rosība”, SIA „Z Truck” un in-
terneta veikals veikals.sp.lv/.

Baiba Norberte,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas Pauerliftinga federācija
Biedrība Spēka Pasaule

Latvijas Pauerliftinga Federācija

Rembates aplis 2015
Sagaidot latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97. gadadienu, jau tradicionā-
li notiks skrējiens „Rembates aplis”. arī 
šogad sacensības norisināsies valsts 
dzimšanas dienas rītā, kad aicināsim ar 
skrējienu sveikt latviju svētkos.

Skrējiens „Rembates aplis” šogad svi-
nēs savu 29. dzimšanas dienu un jau tra-
dicionāli gaidīs visus sporta mīļotājus 18. 
novembrī Rembatē. Kā visus iepriekšējos 
gadus, arī šogad sacensību dalībnieki va-
rēs izvēlēties vienu no divām distancēm 
un doties skrējiena Mazajā (3 km) vai Lie-
lajā (10,8 km) aplī. 

Sacensību starts tiks dots plkst. 12:00 
pie Rembates pagasta pārvaldes. Numu-
rus varēs saņemt no plkst. 10:00 līdz 11:45. 
Reģistrācija notiek elektroniski Ķeguma 
novada mājas lapā, un tā jāveic līdz 16. 
novembra plkst. 10:00. Arī dalības mak-
su šogad lūdzam pārskaitīt elektroniski 
uz Ķeguma novada domes bankas kontu 
līdz 16. novembra plkst. 10:00. 2015. gada 
dalības maksa ir noteikta 4 EUR. Bērniem 
līdz 12 gadiem dalība skrējienā bez mak-
sas. Dalības maksa pasākuma dienā 5 EUR 
(arī bērniem, kuri nebūs reģistrējušies ie-
priekš).

Ar skrējiena „Rembates aplis” noliku-
mu var iepazīties www.kegumanovads.
lv. Pasākumu organizē Rembates pagasta 
pārvalde un Ķeguma novada Kultūras un 
sporta pārvalde. Sacensību galvenais ties-
nesis Edgars Siliņš.

Rekvizīti dalības maksas 
pārskaitīšanai:
Ķeguma novada dome, Lāčplēša iela 1, 
Ķegums, Ķeguma novads, LV – 5020
Vien.reģ.Nr 90000013682
•	 AS Swedbank, HABALV22
Konts LV80 HABA 0551 0153 7007 0 
•	 AS „Citadele banka”, PARXLV22
Konts LV16 PARX 0004 7697 0000 1
•	 DNB, RIKOLV2X
Konts LV31 RIKO 0002 0132 6607 2

Zane Auškāpa,
Ķeguma novada pasākumu organizatore

Brilles brauc 
pie Tevis!

Jau tuvākajā laikā Ķeguma novada cen-
trā viesosies speciāli organizēta profesionāla 
optometristu komanda, kas piedāvās iespēju 
pārbaudīt redzi un par īpašām cenām iegā-
dāties kvalitatīvas brilles. Mūsu izbraukumu 
komanda būs aprīkota ar jaunāko redzes pār-
baudes aparatūru, kas dod iespēju sertificē-
tam optometristam novērtēt redzes funkcijas 
un acs vispārējo stāvokli, un izrakstīt recep-
tes brillēm, ja tās būs nepieciešamas.

Aicinām Jūs izmantot iespēju un pieteik-
ties redzes pārbaudei, ļaujot mums parūpē-
ties par Jūsu acīm! 

•	 viesošanās laikā iegādājoties 
brilles, optometrista vizīte Jums 
būs bez maksas!

•	 Savukārt redzes pārbaude, 
nepasūtot brilles, 10 eiro.

Aicinām pieteikties uz optometrista 
vizīti līdz 27. novembrim, zvanot 

65035635! Gaidīsim Ķeguma Dienas 
centrā jau 30. novembrī!

Izsakām pateicību Ķeguma Dienas centram, 
īpaši dežurantei, par doto iespēju, veikt 
redzes pārbaudi arī Jūsu novada ļaudīm!

http://www.kegumanovads.lv
http://www.kegumanovads.lv
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23. oktobrī Ķegumā pasniegtas 
Sporta laureāta balvas 2015

Jau trešo gadu Ķeguma novadā noti-
ka brīnišķīgs pasākums, kura laikā tika 
godināti aktīvākie un sportiskākie nova-
da iedzīvotāji. Piektdienas vakarā Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolas Lielajā 
zālē tika aicināti sportisti, kuri šajā sezonā 
likuši lepoties gan tuviem, gan tāliem. Ķe-
guma novads vienmēr ir lepojies ar saviem 
sportiskajiem iedzīvotājiem, kuri sevi attīsta 
fiziski, mīl sacensības garu un gūst panāku-
mus dažādos sporta veidos, tādējādi, nesot 
Ķeguma novada vārdu pasaulē. Šī sezona 
dažādu sasniegumu ziņā ir bijusi ļoti bagāta.

Pateicību par sporta sasniegumiem un 
ieguldīto darbu Ķeguma novada popularizē-
šanā 2015. gadā saņēma Ķeguma veterānu 
komandas dalībnieki: Harijs Jaunzems, Jā-
nis Avens, Linda Markusa, Agita Kaļva, Zita 
Ļaudaka, Anita Bērsone, Sniedze Žvagina, 
Ilze Kantore, Viktors Mūrnieks, Juris Pū-
pols, Mirdza Aizsilniece, Alis Balbārzdis, 
Daumants Bruņenieks, Vaclavs Griņēvičs, 
Ivars Mauriņš un Antra Valnere. 

Īpašus sasniegumus dažādās sacensībās 
aizvadītajā sezonā ir guvuši Ķeguma nova-
da pauerliftinga komandas dalībnieki. Pasā-
kumā tika apbalvoti tie sportisti, kuri dažāda 
mēroga sacensībās ir ieguvuši godalgotas 
vietas un kāpuši uz goda pjedestāla. Patei-
cības, ko pasniedza Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls, saņē-
ma: Armands Riža, Māris Krievelis, Orests 
Jurkštis, Kristaps Kupčus, Artūrs Brūveris, 
Jānis Babris, Aivars Gailītis, Jānis Grabe-
žovs, Alvils Nelsons, Uldis Veliks, Ainārs 
Gūtmanis, Jānis Strods, Toms Žēlastība un 
Pēteris Līcis.

2015. gada sezonā labus un izcilus rezul-
tātus ir uzrādījuši ne tikai individuālo sporta 
veidu pārstāvji, bet arī komandu dalībnieki. 
Tieši tāpēc īpašajā sportistu godināšanas ce-

remonijā pie balvām tika basketbola koman-
da „Ķegums”, sieviešu un vīriešu volejbola 
komandas un futbola komanda „Streka”.

Paldies Ķeguma novada vārdā tika teikts 
arī tiem izcilajiem sportistiem, kuri dažā-
du komandu sastāvā ir izcīnījuši uzvaras 
un tādā veidā popularizējuši arī Ķeguma 
novadu. Īpašu atzinību saņēma Roberts 
Zemnieks, kurš savas hokeja komandas 
sastāvā izcīnīja pirmo vietu Latvijas 
jaunatnes olimpiādē, Sabīne Veisa par 3. 
vietu Latvijas čempionātā soļošanā U18 
grupā un Raivis Gudraisis par 3. vietu Lat-
vijas čempionātā teikvando savā vecuma 
grupā.

Kā katru gadu, svētku pasākuma kul-
minācija bija titula „Ķeguma novada gada 
sportists” ieguvēja paziņošana. Šogad gods 
saukties par gada sportistu tika Ķeguma no-
vada vienam no aktīvākajiem cilvēkiem Ha-
rijam Jaunzemam par augstiem rezultātiem 

un pašaizliedzīgu darbu. Harijs Jaunzems ne 
tikai pats aktīvi sporto un piedalās vieglatlē-
tikas sacensībās, bet arī iedvesmo un motivē 
novada jauniešu vairāk pievērsties aktīvam 
dzīvesveidam. Savā runā, pēc balvas saņem-
šanas, Jaunzema kungs aicināja gan skolu, 
gan novadu kopumā aktīvi darboties, lai 
jaunatne piedalītos dažādos sporta veidos 
un viņiem rastos sacensību gars.

Pasākums „Ķeguma novada sporta lau-
reāts” noritēja sirsnīgā atmosfērā, ko pa-
spilgtināja Ķeguma novada sporta deju de-
jotāji Karīna Keita Atare un Ralfs Bite, kuri 
priecēja klātesošos ar skaistām Latīņameri-
kas programmas dejām.

Pasākumu vadīja Ķeguma novada Kul-
tūras un sporta pārvaldes darbinieki Zane 
Auškāpa un Edgars Siliņš, kuriem sakām 
lielu paldies par pasākuma organizēšanu.

Zane Auškāpa,
Ķeguma novada pasākumu organizatore

Sportiskais septembris PII „Gaismiņā”
Jau vairākus gadus pēc kārtas PII „Gais-

miņā” ir tradīcija sākt jauno mācību gadu ar 
sporta dienu. Šogad bērniem vajadzēja atda-
rināt meža dzīvnieku kustības un ieradumus– 
ielīst alā kā lācim, raut burkānus kā zaķim, 
mest čiekurus kā vāverei, iejusties lapsas un 
vilka lomās.

Sportisko septembri turpinājām, pieda-
loties Eiropas sporta nedēļā, ar devīzi „Esi 
aktīvs”. Pirmdienā ar rīta rosmi atklājām 
Eiropas sporta nedēļu. Otrdienā bija sporta 
pauze PII „Gaismiņas” darbiniekiem. Treš-
dien vecāko un sagatavošanas grupu bērniem 
sporta aktivitātes notika svaigā gaisā. Ceturt-
dienā visi audzēkņi pastaigas laikā apmeklēja 
pludmales trenažierus. Piektdienā bērni iepa-
zinās ar sporta inventāra dažādību un sporta 

veidiem, kuros izmanto sporta rīkus.
Šogad pirmo reizi tikām uzaicināti uz Ķe-

guma skolas Olimpiskās dienas sacensībām. 
Jau septembra sākumā sporta skolotāja A. 
Kaļva izstāstīja par noteikumiem un vingro-
jumu kompleksu. Sākam cītīgi gatavoties! 
Pasākuma devīze „Nebrīnies, Piedalies!” un 
tā tika veltīta basketbola popularizēšanai.

„Bitīšu” un „L. Skudriņu” grupas ar lielu 
prieku, nodejoja savu mīļāko deju „Gemy-
Ber” visiem sacensību dalībniekiem. Saņē-
mām skaļus aplausus un ovācijas, bērni bija 
sajūsmā. Sakām lielu paldies skolotājai A. 
Kaļvai par iespēju sportot kopā ar skolnie-
kiem un skolotājiem. Gaidīsim nākamo gadu!

L. Semionova,
Skolotāja



Mūžībā aizgājuši
Ik diena – jauni ziedēšanas vārti,

Bet Tavi – pēkšņi aizcirtušies ciet.
Mums paliek sirdī Tavi saules vārdi

Un mīlestība, kura neaiziet.
/K. Apškrūma/

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Aivaru kalniņu (1937)
venerandu Sniedzi (1932)
Ināru Januševsku (1965)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

2015. gada 6. novembris

• Izīrēju vai pārdodu garāžu Ķegumā, 
Celtnieku ielā. Tālrunis: 26540275 

• 29 gadus vecs vīrietis steidzami meklē 
pastāvīgu darbu vai gabaldarbus Ogrē un 
tās tuvākajā apkārtnē – Ikšķilē, Ogresgalā, 
Ķegumā, Ciemupē, Lielvārdē, Salaspilī vai 
Ķengaragā. Der arī samaksa ,,graudā” – ar 
pārtiku, drēbēm, vai citām sadzīves lietām. 
Ar cieņu, Ansis, tel. 25985305 

• Pārdod divistabu dzīvokli pirmajā stāvā 
Ķegumā, Skolas ielā 4. Tālrunis: 29433506.

PRIVĀTSLUDINĀJUMI

© "Ķeguma Novada Ziņas". Izdevējs Ķeguma novada dome. Reģistrācijas apliecība Nr. M 1333. Redakcija: Kintija Sparāne. Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, LV-5020
SIA "Websolutions" datorsalikums (andris@websolutions.lv). Laikrakstā publicētie materiāli ne vienmēr sakrīt ar redakcijas viedokli.

SIA „Ogres Prestižs”
(reģ.nr.40003677408),

viens no lielākajiem mazumtirdzniecības
uzņēmumiem Vidzemē, kas veiksmīgi darbojas 

pārtikas mazumtirdzniecībā, aicina darbā

KASIERI 
KONDITORA PALīGU

Darba vieta: veikals „top!”,
Mednieku ielā 21/23, Ogrē

Mēs piedāvājam: 
•	Darbu atpazīstamā un stabilā uzņēmumā;
•	Darbam nepieciešamo apmācību;
•	 Sociālās garantijas;
•	Apmaksātas pusdienas darba dienā;
•	Apmaksātu obligāto veselības pārbaudi;
•	Atlaides restorānā OGRES PRESTIŽS;
•	Draudzīgu un izpalīdzīgu darba kolektīvu;
•	 Ikgadējus komandas saliedēšanas pasākumus;
•	 Iepriecinājumu apaļajās dzīves jubilejās, īpašos 

notikumos.
Pieteikumu lūdzam sūtīt uz

e-pastu: info@ogresprestizs.lv,
zvanīt uz tālruni 65035777

vai pieteikties personīgi veikalā pie vadītājas

OGRē ATVēRTA PVC
LOGU UN DURVJU RAžOTĀJA

“WINDOWS FACTORY” FILIĀLE!
Piedāvājam kvalitatīvus, Latvijā 

ražotus logus un durvis.
Birojs atrodas Pārogrē, Daugavpils ielā 23a

(autobusa pietura „Fabriciusa iela”).
Darba laiks: darba dienās 9.00–17.00.

Telefoni informācijai un pasūtījumu pieteikšanai: 
25133850, 26468774. 

E-pasts: ogre@windowsfactory.lv,  
web: www.windowsfactory.lv.

ĶEGUMA NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000013682

Izsludina atklātu konkursu SIA „Ķeguma Stars” 
Valdes locekļa 

amatam
Galvenie darba pienākumi:
- patstāvīgi plānot, organizēt un vadīt pašvaldības kapitālsabiedrības finanšu un saim-

niecisko darbību;
- pārstāvēt kapitālsabiedrību attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām un privāt-

personām. 
Prasības pretendentiem:
- atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

37. panta otrās daļas prasībām;
- pirmā līmeņa augstākā izglītība;
- pieredze kapitālsabiedrības, iestādes vai struktūrvienības vadībā vismaz 3 gadi;
- valsts valodas zināšanas;
- prasme strādāt ar datoru (MS Office).

Vēlamās prasmes (tiks vērtētas):
- priekšroka pretendentiem ar augstāko izglītību ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inže-

nierzinātnēs vai tiesību zinātnēs;
- izpratne par amata darbību reglamentējošo normatīvo aktu sistēmu;
- darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā (t.sk. aģentūrā vai kapitālsabiedrībā), 

īpaši komunālo pakalpojumu jomā;
- zināšanas lietvedības, grāmatvedības un finanšu plānošanas organizācijā;
- labas organizatora, komunikācijas un personālvadības prasmes; 
- prasme strādāt patstāvīgi, augsta atbildības sajūta;
- B kategorijas autovadītāja apliecība;
- radoša attieksme pret darbu.
Piedāvājam:
- stabilu atalgojumu, sociālās garantijas;
- profesionālās pilnveides iespējas.

Pieteikumus, pievienojot motivācijas vēstuli, CV un rekomendācijas vēstules 
(ja ir), pretendenta atbilstību apliecinošo dokumentu kopijas (izglītība, apliecība par valsts 

valodas zināšanām, ja nepieciešams) lūdzam iesniegt Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, 
lietvedības sekretārei (vai elektroniski – dome@kegums.lv) līdz š.g. 20. novembrim. Papildus 

informāciju par vakanci var saņemt, zvanot pa tālr. 29166800.

Jāzepu Osmani atceroties
Šā gada 1. septembrī pagāja gads, kopš smiltājā guldījām mūsu 

novada izcilo cilvēku, dzejnieku, rakstnieku, gleznotāju, Ķeguma 
novada lepnumu– Jāzepu Osmani. Uz piemiņas brīdi aizbraucām 
pensionāru delegācija septiņu cilvēku sastāvā. Kapos mūs sagaidī-
ja dzejnieka meita Uva, nolikām ziedus pie ļoti skaistā un gaumīgā 
pieminekļa, parunājām par bijušām dienām un notikumiem kopā 
ar Jāzepu. Uva uzaicināja mūs uz kafijas tasi savā dzīvoklī, kur 
bijusī skolotāja Vilhelmīne Eisaka lasīja Osmaņa dzeju, bioloģe 
Māra Eipure atcerējās Jāzepa gleznu izstādes un citi dažādus no-
tikumus.

H. Jaunzems

mailto:ogre@windowsfactory.lv
http://www.windowsfactory.lv
mailto:dome@kegums.lv
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