
Cienot iedzīvotāju vēlmes, lūdzam mēnesi iepriekš informēt, ja nevēlaties, lai Jūsu vārds tiktu 
publicēts katra mēneša apsveicamo sarakstā, sazinoties ar sabiedrisko attiecību speciālisti Kintiju 

Sparāni pa tālruni 25454611 vai rakstot uz e–pastu: kintija.sparane@kegums.lv 
Nākamais laikraksta numurs iznāks 3. jūnijā. Publikācijas ar ilustratīvo materiālu lūdzam 

iesūtīt līdz 20. maijam uz e–pastu: avize@kegums.lv 
„Ķeguma novada ziņas” var lasīt arī tīmeklī www.kegumanovads.lv 

u 

m 

Tavam šūpulim ievziedu baltums,
tavās acīs Saulītes smaids,
dzīvei līdzi iet ziedoņa dāsnums,
ko reiz dāvājis plaukstošais maijs!
Sveicam visus MAIJA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās 
jubilejās:

90 Jevgeniju Vorslovu

80

Lidiju Gemegu
Anastasiju Jaudzemu
Linardu Klāvu
Vitoldu-Jāni Legleru
Valentīnu Simsoni

75

Mirdzu Dzerkali
Jāni Ernestu
Ivanu Livitčuku
Artūru Mitti
Laimoni Muižnieku
Pēteri Poļanski
Jāni Šeluhu

70
Ausmu Jefremovu
Jāni Jēkabsonu
Kārli Māsēnu
Mudīti Pundiņu

65

Valentīnu Celmiņu
Leontīnu Dadzīti
Natāliju Emzi
Dmitriju Kuzminu
Gunāru Ķirsonu
Aiju Sīko

60

Jāni Betleru
Ritu Drikšņu
Dainu Eniņu
Ludmilu Jurhunovu
Vladimiru Juško
Ivaru Kārkliņu
Nadeždu Kozlovsku
Ēriku Kučānu
Aldi Ozoliņu
Gunāru Rozenbaumu
Aivaru Skosu

55

Sventlanu Aļikinu
Vilni Berkmani
Andri Černavski
Viju Kalnieti
Ivaru Lejnieku
Ilmāru Osmani
Valentīnu Pastaru
Ojāru Pētersonu
Andi Pētersonu
Daigu Sirmaču

50 

Valdu Mudeli
Viktoriju Amuri
Andri Balodi
Edgaru Dauksti
Antru Freivaldi
Maksimu Makarovu
Daci Moricu
Ināru Rošāni
Velgu Zagorsku
Aldi Zariņu
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Laulības!
Lai dzīvē saules vienmēr gana, 
Lai silti tad, kad vēji pāri iet, 
Un, lai no pirmās satikšanās
Jums visu mūžu mīla zied.

Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā laulību noslēdza

Ilze Vēze un Toms Balodis

Sveicam!

Esi sveicināts, mazulīt! 

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
     /K. Apškrūma/

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

Zanei Upeniecei un Edgaram Goldmanim 
meita Agate Grēta

Klintai un Viljamam Lorentam Moriem 
dēls Roberts

Sandrai Zagorskai un Aivaram Andersonam 
dēls Reinis

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēts jaundzimušais

Laumai Māliņai un Sergejam Seniņecam 
dēls Adrians

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi! 

4. maijs ir Latvijas atdzimšanas diena, kad īpaši varam lepoties ar 
savu valsti un vispatiesākajā mīlestībā teikt: „Latvija”. 
Būsim drosmīgi, vienoti un sargāsim savu tēvzemi! 
Nemitēsimies to daudzināt un ar labām domām darīt to labāku.
Sveicam visus Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienā!
                            Ķeguma novada dome

šanas diena kad īpaši varam lepoties ar

Jau sen šo zemi bērzu zemi sauc,
Pie mājas pelēks akmens klaudz.
Jau sen te jumtā stārķa dziesma skan.
Un svēta, dārga tā ir man.
/Alfrēds Krūklis/
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Tomes pagastā tika konstatēti divi kūlas 
dedzināšanas gadījumi, par ko tika uzsākta 
administratīvā lietvedība. Kūlas dedzināšanas 
laiks ir sācies jau ar pilnu sparu, sausā zāle gluži 
kā magnēts pievelk dedzinātājus! Pašvaldības 
policijas darbinieki, un VUGD (glābēji) 

aicina būt saprātīgiem! Sodi par kūlas 
dedzināšanu ir bargi! Turklāt līdz ar pērno zāli 
mēdz nodegt arī mājas, saimniecības ēkas un, 
kas vistraģiskāk, dzīvību zaudē gan dzīvnieki, 
gan arī cilvēki. Saskaņā ar Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 51. panta 2. daļu „Par zemes 

apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu 
un zāles nenopļaušanu”, lai novērstu kūlas 
veidošanos, var tikt uzlikts naudas sods 
fi ziskajām personām no simt četrdesmit līdz 
septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām no 
septiņsimt līdz divi tūkstoši deviņsimt eiro.

Ķeguma novada pašvaldība 2015. gada beigās 
saņēma informāciju, ka AS „Latvenergo” 2016. 
un 2017. gadā plāno veikt Ķeguma HES ūdens 
pārgāznes aizvaru remontsienas rekonstrukciju 
un aizvaru atjaunošanas remontu, kuru dēļ tiks 
slēgta transporta kustība pār Ķeguma HES tiltu.

 
Lai nodrošinātu plānoto remontdarbu 

veikšanu, no 2016. gada 20. aprīļa transporta 
kustība pār Ķeguma HES tiltu tiks slēgta!

Līdz 22.05.2016. laika intervālā no plkst. 
10.00 līdz plkst. 17.30 transporta līdzekļu 
kustība pār Ķeguma HES tiltu  var tikt slēgta 
īslaicīgi (ne ilgāk kā 1 stundu). No 23.05.2016. 
līdz 20.10.2016. laika intervālos no plkst. 10.00 
līdz plkt. 17.30 un no plkst. 21.00 līdz plkst. 
5.00 transporta līdzekļu kustība pār Ķeguma 
HES tiltu var tikt slēgta. Satiksmes autobusi 
un skolēnu autobusi kursēs saskaņā ar 

apstiprināto grafi ku. Gājēju kustība pār tiltu 
netiks ierobežota. Apbraukšanas paredzēta 
pa Rīgas HES autoceļiem A5, P85 vai Pļaviņu 
HES autoceļiem P85, P87.

Sakarā ar nozīmīgiem notikumiem 
Ķeguma HES tilts transporta kustībai tiks 
atvērts 28. un 29. maijā.

 
Būvniecības laikā tiek nodrošināts

• Skolēnu pārvadājuma reisi un ar VSIA 
„Autotransporta direkciju” sabiedriskā 
transporta reisi, nodrošinot tiem tilta 
atvēršanu saskaņotajos laikos.

• Paredzētajos sabiedriskā un skolēnu 
transporta braukšanas laikos, tiks 
ieplānots tilta atvēršanas intervāls pārējā 
autotransporta kustībai (vismaz 10 – 15 
automašīnām).

• Satiksme pa tiltu vismaz vienu stundu 

noteiktā laikā, ja pašvaldība vismaz vienu 
diennakti iepriekš rakstiski ir paziņojusi 
par tilta izmantošanas nepieciešamību 
pašvaldības funkciju izpildei.

• Operatīvajam transportam (NMPD, VUGD, 
VP u.c.) „ātrā palaišana”.

• Kontaktpersona 24 h diennaktī un 7 dienas 
nedēļā.

• Publiskas autostāvvietas Daugavas kreisajā 
krastā ar pieejamo informāciju par tām.
Sīkāka aktuālā informācija tiks izvietota 

uz informatīvajiem vairogiem abās tilta pusēs, 
uz kuriem tiks norādīta aktuālā informācija 
par satiksmes ierobežojumiem (tilts atvērts/
slēgts līdz…), nākamais laika intervāls, kā arī 
kontaktinformācija uzziņām.

Sekot līdzi aktuālajai informācijai var 
Ķeguma novada mājaslapā: 

www.kegumanovads.lv

Ķeguma novada pašvaldības policija informē

Atgādinām par satiksmes ierobežojumiem 
uz Ķeguma HES tilta 

5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 Autot .ku š
10:00 2:00 10:00 2:00 10:00 2:00 10:00 2:00 10:00 2:00 10:00 2:00 10:00 2:00 Autot .ku a

ATD 12:00 0:20 12:00 0:20 12:00 0:20 12:00 0:20 12:00 0:20 12:00 0:20 12:00 0:20 Autot .ku š
12:20 1:20 12:20 1:20 12:20 1:20 12:20 1:20 12:20 1:20 12:20 1:20 12:20 1:20 Autot .ku a

ATD 13:40 0:20 13:40 0:20 13:40 0:20 13:40 0:20 13:40 0:20 13:40 0:20 13:40 0:20 Autot .ku š
14:00 0:30 14:00 0:30 14:00 0:30 14:00 0:30 14:00 0:30 14:00 1:20 14:00 1:20 Autot .ku a

ATD 14:30 0:20 14:30 0:20 14:30 0:20 14:30 0:20 14:30 0:20 Autot .ku š
14:50 0:20 14:50 0:20 14:50 0:20 14:50 0:20 14:50 0:20 Autot .ku a

ATD 15:10 0:20 15:10 0:20 15:10 0:20 15:10 0:20 15:10 0:20 Autot .ku š
ATD 15:20 0:20 15:20 0:20 Autot .ku š

15:30 1:35 15:30 1:35 15:30 1:35 15:30 1:35 15:30 1:35 15:40 1:25 15:40 1:25 Autot .ku a
ATD 17:05 3:55 17:05 3:55 17:05 3:55 17:05 3:55 17:05 3:55 17:05 3:55 17:05 3:55 Autot .ku š

21:00 8:00 21:00 8:00 21:00 8:00 21:00 8:00 21:00 8:00 21:00 8:00 21:00 8:00 Autot .ku a
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Svētdiena
Autotransporta kustības slēgšanas/atvēršanas grafiks šķērsojot Ķeguma HES periodā no 01.06.16-20.06.16

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena Sestdiena

O 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 o b s š n
O 10:00 2:00 10:00 2:00 10:00 2:00 10:00 2:00 10:00 2:00 10:00 2:00 10:00 2:00 o b s

ATD 12:00 0:20 12:00 0:20 12:00 0:20 12:00 0:20 12:00 0:20 12:00 0:20 12:00 0:20 o b s š n
12:20 1:20 12:20 1:20 12:20 1:20 12:20 1:20 12:20 1:20 12:20 1:20 12:20 1:20 o b s

ATD 13:40 0:20 13:40 0:20 13:40 0:20 13:40 0:20 13:40 0:20 13:40 0:20 13:40 0:20 o b s š n
14:00 0:30 14:00 0:30 14:00 0:30 14:00 0:30 14:00 0:30 14:00 1:20 14:00 1:20 o b s

ATD 14:30 0:20 14:30 0:20 14:30 0:20 14:30 0:20 14:30 0:20 o b s š n
14:50 0:20 14:50 0:20 14:50 0:20 14:50 0:20 14:50 0:20 o b s

ATD 15:10 0:20 15:10 0:20 15:10 0:20 15:10 0:20 15:10 0:20 o b s š n
ATD 15:20 0:20 15:20 0:20 o b s š n

15:30 0:30 15:30 0:30 15:30 0:30 15:30 0:30 15:30 0:30 15:40 1:25 15:40 1:25 o b s
1 :00 0:45 1 :00 0:45 1 :00 0:45 1 :00 0:45 1 :00 0:45 o b s š n
1 :45 0:20 1 :45 0:20 1 :45 0:20 1 :45 0:20 1 :45 0:20 o b s

ATD 1 :05 3:55 1 :05 3:55 1 :05 3:55 1 :05 3:55 1 :05 3:55 1 :05 3:55 1 :05 3:55 o b s š n
O 21:00 8:00 21:00 8:00 21:00 8:00 21:00 8:00 21:00 8:00 21:00 8:00 21:00 8:00 o b s
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Autotransportu kustības slēgšanas/atvēršanas grafiks šķērsojot Ķeguma HES periodā no 20.04.16-31.05.16
SvētdienaPirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena Sestdiena
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Ķeguma novada dome 
2016. gada 23. martā
Piešķīra pabalstu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā 

dzīvojošajām politiski represētajām personām sakarā ar Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienu 71,43 EUR (septiņdesmit viens euro, 43 
centi) apmērā katrai.

Atzina 2016. gada 18. marta pašvaldības kustamas mantas izsoli, kurā 
tika piedāvātas izsolei vieglā pasažieru automašīna FORD GALAXY ar 
reģistrācijas numurs FT 3562, vieglā pasažieru automašīna FORD FOCUS 
ar reģistrācijas numurs FT 3565, vieglā pasažieru automašīna AUDI A4 ar 
reģistrācijas numurs HO 8750, par nenotikušu. Nolēma rīkot otro mutisko 
izsoli ar augšupejošu soli un pārdot, pazeminot izsoles sākumcenu par 
20%. Noteica izsoles laiku – 2016. gada 22. aprīli plkst. 10.00, izsoles soli 
50 EUR dalības maksu 10 EUR.

Nolēma nodot Ķeguma pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemes 
vienību „Vērīši”, Rembates pag., Ķeguma nov., platība 25,6394 ha, bez 
atlīdzības Aizsardzības ministrijai valsts īpašumā ar mērķi – Nacionālo 
bruņoto spēku Aviācijas bāzes un lidlauka turpmāko attīstības projektu 
īstenošanas nodrošināšanai.

2016. gada 6. aprīlī 
Notika izmaiņas Ķeguma novada domes deputātu sastāvā. Pamatojoties 

uz saņemto Daces Māliņas iesniegumu par deputāta pilnvaru atjaunošanu, 
un saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 
likuma 3.1 panta astoto, devīto un vienpadsmito daļu, deputāta pilnvaras 
atjaunojas Dacei Māliņai un izbeidzas Agrim Lūsim. 

Apstiprināja Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu „Gaismiņa” un 
„Birztaliņa” darba režīmu 2016. gada vasaras mēnešiem.

Izdarīja grozījumus Ķeguma novada domes 2016. gada 29. janvāra 
lēmumā Nr. 30 „Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un 
līgumdarba apmaksu 2016. gadā”, iekļaujot lēmuma 1. pielikuma 7. sadaļā 
„Ķeguma komercnovirziena vidusskola” punktu 7.26 amata nosaukums – 
sociālais pedagogs, likme 1,33 EUR, alga mēnesī – 715 EUR un izslēdzot 
lēmuma 1. pielikuma 11. sadaļā „Sociālais dienests” 11.8. punktu.

Nolēma slēgt līgumu ar medību iecirkņa „Garkalni” medību tiesību 
lietotāju Vairi Veinbergu par medību tiesību nodošanu:

uz šādām pašvaldības īpašumā esošajām zemes vienībām ar 2016. 
gada 15. aprīli līdz 2018. gada 31. decembrim:

„Zizānu karjers”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 11,96 ha;
„Līču karjers”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 5,62 ha; 
„Īsiņu karjers”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 3,78 ha;
„Tīrumnieku māja”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 0,26 ha.
uz šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar 2016. gada 15. 

aprīli līdz 2018. gada 31. decembrim:
„Alstiķu kempings”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kopējā platība 0,51 

ha;
„Pašvaldības Narnicki”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 2,5 ha;
uz rezerves zemes fonda zemes vienību, platība 7,58 ha, ar 2016. gada 

15. aprīli līdz 2018. gada 31. decembrim.
Par lēmuma pirmajā punktā noteikto zemes vienību medību tiesībām 

noteica maksu 25 EUR/gadā plus PVN.

Nolēma fi nansiāli atbalstīt biedrības „KRISTERA SERĢA 
MOTOKLUBS”, organizēto MX Latvijas GP Pasaules čempionātu 
motokrosā solo motocikliem un Eiropas čempionāta sacensības, kas 
notiks 2016. gada 30. aprīlī un 1. maijā, 2016. gada Izaicinājuma Kausu 
motokrosā, kas notiks 2016. gada 10. aprīlī un Latvijas čempionātu 
motokrosā, kas notiks 2016. gada 18. – 19. jūnijā motocentrā „Zelta Zirgs” 
Ķegumā, piešķirot 10  000 EUR un slēdzot līgumu par fi nanšu līdzekļu 
piešķiršanas, izlietošanas un atskaites kārtību.

2016. gada 13. aprīlī
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 5/2016 „Par grozījumiem 

saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.
gadam””.

Nolēma pasūtīt un fi nansēt jaunas katlumājas Ķeguma pilsētas 
siltumapgādes nodrošināšanai tehniski ekonomiskā projekta izstrādi, 
nosakot tehniskās iespējas katlumājas izvietošanai, nepieciešamās jaudas 
un tehniskos parametrus, kurināmā izvēli, orientējošās projekta izmaksas 
un prognozējamo siltuma ražošanas tarifu. 

Nolēma piedalīties nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Ķegumā, 
Ķeguma novadā, 40480 m2 kopplatībā, izsolē.

2016. gada 20. aprīlī
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 6/2016 „Par audzēkņu vecāku 

līdzfi nansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības apguvei 
Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā”. 

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes 
„Gaismiņa” darba režīms 2016. gada vasaras mēnešiem

Laiks Darba režīms
01.06.2016. – 22.06.2016. VPII „Gaismiņa” strādā, ņemot vērā 

faktisko bērnu skaitu
27.06.2016. – 29.07.2016. VPII „Gaismiņa” nestrādā 
01.08.2016. – 26.08.2016. VPII „Gaismiņa” strādā, ņemot vērā 

faktisko bērnu skaitu

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes 
„Birztaliņa” darba režīms 2016. gada vasaras mēnešiem

Laiks Darba režīms
01.06.2016. – 30.06.2016. VPII „Birztaliņa” strādā, ņemot vērā 

faktisko bērnu skaitu, dienn  akts grupa, 
ja būs pieprasījums

01.07.2016. – 07.08.2016 VPII „Birztaliņa” nestrādā
08.08.2016. – 14.08.2016. Strādā viena jaukta vecuma grupa 
15.08.2016. – 31.08.2016. VPII „Birztaliņa” strādā, ņemot vērā 

faktisko bērnu skaitu, diennakts grupa, 
ja būs pieprasījums

NOVADA DOMES SĒDES

Platību maksājumu 
pieteikums

Pieteikties platību maksājumiem var iesniedzot vienoto iesniegumu no 
šā gada 11. aprīļa līdz 23. maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu 
lauksaimniekiem, LAD (Lauku atbalsta dienests) no 11. aprīļa sniegs 
klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un palīdzēs klientiem 
aizpildīt  pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav pieejams 
dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pieteikumus būs gan minēto 
konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. 
Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Lielrīgas RLP izbraukumu plāns pa reģiona pagastiem
Novads/
Pagasts

Provizo-
riskais 
klientu 
skaits

Plānotais 
datums

Pieņem-
šanas 
laiks

Pieņemšanas vieta

Rembates pag. 
Tomes pag. 
Ķegums

36
14
9 

2016.05.02 10:30 – 
14:30 

Pagasta pārvaldes 
ēka, Lielvārdes 3, 
Rembates pag.

Birzgales pag. 80 2016.05.10. 10:00 – 
14:00

Birzgale, tautas 
nams, Skolas iela 2, 
Birzgales pag. 
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Arī Ķeguma novadā aizvadīta 
Lielā Talka 2016

2016. gada 13. un 16. maijā piestāj 
Ķeguma novadā! 

Aicinām Ķeguma novada iedzīvotājus 
2016. gada13. maijā no 12.00 līdz 13.30 
Rembates pagasta pārvaldē, Lielvārdes 
ielā 3; no 14.00 līdz 15.00 Tomes dienas 
centrā, „Ābelītes” Tomes pagastā; no 15.30 
līdz 17.00 Birzgales tautas namā, Skolas 
ielā 2, Birzgalē; un 2016. gada 16. maijā 
no 16.00 līdz 18.00 Ķeguma dienas centrā, 
Liepu aleja 1b, Ķegumā, apmeklēt Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) „E-busiņu”, 
kur mūsu speciālisti palīdzēs apgūt 
VID e-pakalpojumus un iesniegt Gada 
ienākumu deklarāciju! 

Palīdzēsim iesniegt Gada ienākumu 
deklarāciju gan tiem, kuriem tas jādara obligāti, 
gan tiem, kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai 
atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma 
nodokli par attaisnotajiem izdevumiem – 
ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības 
iegūšanas pakalpojumiem, veselības 
apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, 
veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par 
dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem. 

Lūdzu ņemiet līdzi: 
• personu apliecinošu dokumentu (pasi vai 

eID karti) 
• internetbankas kodu karti 
• attaisnojuma dokumentus (čeki par 

izglītību, medicīnas un zobārstniecības 
pakalpojumiem) 

! Ja neesat internetbankas lietotājs, 
„E-busiņā” būs arī iespēja iegūt lietotāja vārdu 
un paroli EDS lietošanai! 

! „E-busiņš” ir aprīkots ar portatīvo datoru, 
mobilo internetu un dokumentu skeneri.  

Mūsu uzdevums ir parādīt, 
cik vienkārši ir iesniegt 

dokumentus elektroniski, 
tāpēc papīra formātā gan 

tos nepieņemsim! 

Uz tikšanos! 
VID „E-busiņa” komanda

Gaidot Latvijas valsts simtgadi šogad par 
Lielās Talkas vadmotīvu tika izvēlēta frāze „Lat-
vijai būt zaļai”. Cenšoties padarīt vidi sakoptāku 
Ķeguma novadā tika pieteiktas 11 talkas vietas, 
kurās talkoja vairāki desmiti cilvēku.

Starptautiskais Sorptimistu klubs „Ogre-Ķe-
gums”, Makšķernieku biedrība „Breneks” un 
SAC „Senliepas” darbinieki grāba lapas, pēr-
nā gada zāli un sakopa apkārtni Rembatē SAC 
„Senliepas” teritorijā. Pensionāru biedrība un 
„Saulespuķes” cītīgi talkoja Ķeguma pludmalē 
un parkā, lai ikvienam garāmgājējam būtu prieks 
sagaidīt pavasari sakoptā vidē. Savukārt biedrība 
„Jadara” par talkošanas vietu bija izvēlējušās Ievu 
līci aiz Birzgales tautas nama. Birzgalieši aktīvi 
talkoja arī Rūķu parkā, skolēni novāca atkritu-
mus gar lielo ceļu līdz „Krusta kroga” pagriezie-
nam, Birzgales pamatskolas skolotāji un skolas 
darbinieki sakopa II Pasaules karā kritušo Brāļu 
kapus. Pateicoties aktīvam darbam un cilvēku 
atbalstam, tika sakoptas ceļmalas pie: Zelta Zir-
ga trases, Daugavas abiem krastiem, Rutku ceļa, 
Tome Līčupes malas, Krusta kalna, Bekuciema 
un Glāzšķūņa pie Tarbiņu mājām. 

Jau 21. martā Rembates pagastā, posmā no 
NBS bāzes „Lielvārde” līdz Ķeguma novada ro-
bežai, talkoja Nacionālo bruņoto spēku Nodro-
šinājuma pavēlniecības 2. reģionālais nodroši-

nājuma centrs. Kā atzina paši talkas dalībnieki – 
atkritumi ir bijuši daudz. Un, ja viņi nevarot sa-
labot bedres līdz savai darbavietai, tad vismaz var 
savākt atkritumus.

Viena no aktīvākajām talkām tika aizvadīta 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, kurā pa-
līdzīgu roku sniedza skolēni, skolotāji, skolēnu 
vecāki, skolas direktors Vladimirs Samohins un 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts 
Ozols. Pateicoties kopīgam darbam, tika renovē-
tas skolas mēbeles, uzstādīti individuālie skapīši 
un nomainīti plaukti skolas bibliotēkā.

Paldies ikvienam talkotājam, kurš atrada lai-
ku, lai kopīgiem spēkiem sakoptu vidi un padarī-
tu Ķeguma novadu zaļāku un tīrāku!

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marta beigās Ķeguma novada uzņēmējiem 
bija iespēja tikties ar pašvaldības pārstāvjiem 
un dažādu biedrību, institūciju un aģentūru 
vadītājiem. Kopumā pasākumā bija ieradušies 35 
uzņēmēji, kuri varēja iepazīties gan ar jaunākajām 
novada, gan valsts attīstības iespējām.

Pasākumu atklāja Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājs Roberts Ozols, kurš izteica 
gandarījumu, ka Ķeguma novadā ir daudz aktīvu 
uzņēmēju. 

Par pašvaldības budžetu runāja Ķeguma no-
vada domes izpilddirektore Nelda Sniedze, kura 
skaidroja, kā attīstīsies Ķeguma infrastruktūra 

un kādi ir pašvaldības tuvāko gadu plānotie 
darbi.

Liela daļa uzņēmēju bija ieradušies, lai 
uzzinātu par Ķeguma novada pašvaldības un 
novada uzņēmēju potenciālajām sadarbības 
iespējām. Tās izklāstīja Ķeguma novada 
pašvaldības projektu koordinatore Dace 
Soboļeva.

Par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos 
stāstīja LIAA pārstāve Linda Grīnfelde, savukārt 
par NVA sadarbības iespējām ar uzņēmējiem 
runāja Daiga Torstere.

Uzņēmēji visvairāk jautājumus uzdeva PPP 

biedrības „Zied Zeme” vadītājai, kura plaši 
skaidroja LEADER projektu aktualitātes.

Guvuši ieskatu par pašvaldības sniegtajām 
iespējām, dienas beigās uzņēmēji varēja 
iepazīties ar valsts piedāvāto atbalstu biznesam, 
ko izklāstīja AS „Attīstības institūcijas Altum” 
pārstāvis.

Vēlos teikt paldies visiem uzņēmējiem, kuri 
atrada laiku un atnāca, kā arī tiem, kuri atsaucās 
turpmākai sadarbībai. Ceru, ka šī bija pirmā no 
daudzajām satikšanās reizēm! 

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts ieņēmumu dienesta „E-busiņš” 

Ķegumā 
izdemolēta 
pludmales 
laiva

2011. gada pavasarī sadarbojoties Ķegu-
ma novada domei, kokapstrādes meistaram 
un Soroptimistu biedrībai tapa vides objekts – 
laiva. Soroptimistes to dāvāja Ķeguma no-
vada bērniem. Katru vasaru tajā tika stādīti 
ziedi.

2016. gada pavasarī šis viens no bērnu 
iecienītākajiem objektiem, Ķeguma novada 
pludmalē cietis no vandālisma. Objekta bo-
jāšana ir ne tikai materiāls zaudējums, bet arī 
morāls. Ar nožēlu jāatzīst, ka mūsu vidū jop-
rojām ir ļaudis, kam nerūp ne sakopta vide, 
ne cieņa pret citu cilvēku darbu. 

Soroptimistu biedrība aicina ikvienu, būt 
saudzīgiem pret rūpīgi veidoto un sabiedrībai 
domāto infrastruktūru, lai līdz ar pavasara un 
vasaras sezonas iestāšanos baudītu dabu un 
un atpūtu sakoptā vidē. 

Starptautiskais Soroptimistu klubs 
„Ogre-Ķegums”

Ķeguma novada pašvaldības tikšanās ar Ķeguma novada 
uzņēmējiem
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Sarunas ar domes deputātiem
Šomēnes ar domes deputātu sarunājas 

Ķeguma novada sabiedrisko attiecību speciāliste 
Kintija Sparāne un uz sarunu esmu aicinājusi 
Kristapu Rūdi. Kristaps Rūde ir cilvēks, kurš 
2009. gadā ievēlēts kā jaunākais deputāts un 
Ķeguma domē strādā jau otro sasaukumu, 
darbojas fi nanšu, izglītības, kultūras un sporta, 
sociālo un veselības jautājumu komitejās, kā arī 
ir Ķeguma novada patriots.

Ir pagājuši jau gandrīz trīs gadi, pildot 
deputāta pienākumus šajā sasaukumā. Kā 
jūtaties deputāta amatā? Kā mainījies Jūsu 
noskaņojums/ attieksme? Kā esat iejuties 
kolektīvā?

Pirmkārt, labdien visiem Ķeguma novada 
ziņu lasītājiem! Beidzot esmu sagaidījis iespēju 
atbildēt uz intervijas jautājumiem (smejas). 
Tā vien šķiet, ja jautājumus turpinātu uzdot 
izpilddirektore Nelda Sniedze, tad es šo iespēju 
nebūtu sagaidījis.

Jā, zināms laiks, jeb atskaites punkts 
šajā sasaukumā ir sasniegts. Deputāta amata 
pienākumi, ja tos pilda apzinīgi, ir pietiekami 
sarežģīti, lai uz jautājumu: „Kā jūtos deputāta 
amatā?”, es atbildētu ar vārdiem „Noraizējies”. 
Politisko darbību galvenie pamatprincipi ir spēja 
būt mainīgiem, proti, reaģēt uz izaicinājumiem, 
un izvairīties no pašapmierinājuma, sabiedrībā 
labāk zināms termins būtu „dīkstāves”. 
Par politiku sāku interesēties vēl mācoties 
pamatskolā. Apzinājos to virzienu, kur vēlos 
turpināt studijas. Uz doto brīdi man ir bakalaura 
grāds politoloģijā + starptautiskās attiecības, kā 
arī maģistra grāds starptautiskajās attiecībās. 
Ķeguma domē darbojos jau otrajā sasaukumā, 
un šobrīd man ir ārkārtīgi sāpīgi noraudzīties 
uz to, cik nesistemātiski tiek veidots Ķeguma 
novada attīstības scenārijs. Pēc manām domām, 
tam visam galvenais iemesls ir neprofesionālu 
cilvēku vadības stils. Es varbūt būšu skarbs, 
taču pietiekoši ilgs laika posms ir pavadīts kā 
deputātam, lai spētu saprast iekšējo politisko 
situāciju novadā. Ir cilvēki, kuri domā, ka ir 
gudri un visu dara pareizi, taču viņiem nepiemīt 
spēja analizēt notikumus un saprast to, kā labā 
viņi strādā. Līdz ar to, mans noskaņojums šajā 
sasaukumā nav vērtējams pozitīvi. Turklāt, 
daudziem cilvēkiem, kas strādā Ķeguma novada 
labā, kā vadošajām amatpersonām, tajā skaitā 
izpilddirektorei u.c. speciālistiem vajadzētu 
pārdomāt savu atrašanos Ķeguma novada domē 
– lemjot par Ķeguma novada iedzīvotājiem un 
Ķeguma novada attīstību. Būtu nepieciešams 
apzināties kopējo situāciju novadā un valstī, 
nevis jādzīvo ar nepārtrauktiem vārdiem, kas 
izskan teikumos: „Es domāju”, „Es zinu” u.tml. 
Egocentriskums un pliks populisms. Taču, 
redzot kopējo amatpersonu attieksmi un nostāju, 
neviens šobrīd nebūs gatavs kaut ko mainīt un 
uzlabot. Diemžēl. Tāds ir mans uzskats, to var 
vērtēt kā subjektīvu viedokli. 

Viens no deputātiem iepriekšējā avīzē runāja 
par to, ka viņš nožēlo, ka jaunieši, ar to acīmredzot 
norādot uz gados jaunākajiem deputātiem, ir 
„izgāzuši” projektu – Rembates bērnudārzs. 

Taču man ir jautājums, pirms domājat par 
pliku populismu, būtu nepieciešams sākt ar 
ceļa noasfaltēšanu uz Rembati. Saimnieciskuma 
trūkums ir viena no galvenajām problēmām. 
Tomēr, grūti ir kādam kaut ko pārmest, proti, ja 
cilvēkam nav interese veidot ko jaunu, efektīvu, 
noderīgu. Ja vadošās lēmējvaras pārstāvjiem 
nav interese pārvaldīt novadu saimnieciski, 
tad nevar cerēt uz apmierinošu rezultātu. Jā, 
nenoliedzami, es esmu kritisks attiecībā par 
pēdējo gadu pašvaldības darbību. Nevaru 
pieņemt, kad samilzušas problēmas netiek 
risinātas savlaicīgi. Kaut vai aplūkojot Ķeguma 
Staru, kad tika pieļauta visatļautība, pārkāptas 
zināmas ētikas normas un pilnvaras, pildot savus 
amata pienākumus un neuzņemoties atbildību 
par būtiskām problēmām un zaudējumiem 
pašvaldībai. 

Tas īsumā raksturo manu nostāju un 
noskaņojumu šajā sasaukumā. Apzinoties to, 
ka nevaru iedziļināties pārāk dziļi esošajās 
problēmās, pie šādas atbildes šobrīd likšu 
daudzpunktus …

Jūsu, kā deputāta, lielākais gandarījums 
šajā laikā? Lielākā vilšanās?

Par izdarītajām lietām labāk varēs spriest 
mani vēlētāji. Šobrīd lielīties un uzskaitīt 
padarītos darbus liecinātu tikai par savtīgu 
populismu. Lielākais ieguldījums ir saskatāms 
pirmajā sasaukumā. Kopā ar R. Ūzuli mēs 
bieži tikāmies un domājām, kā labāk varētu 
attīstīt novadu. Tika realizētas vairākas ieceres, 
kas šodienas notikumos jau tiek pilnvērtīgi 
izmantotas. Tomēr viens ir kaut ko radīt, otrs 
aspekts – to visu uzturēt. Veicināt novada 
saimnieciskumu. Manuprāt, Ķegumā ir 
grūti saprast, kurš par ko īsti atbild. Grūti ir 
izprast izpilddirektores pienākumus. It kā 
administrācija, it kā saimnieciskums, vai tomēr 
abi kopā, rodas neziņa. Tiek nozagtas lidlauka 
nodotās plāksnes – kas par to atbild? Kultūras 
nodaļā nācās noraudzīties uz iekšējo „spiedienu” 
pret meitenēm, gan sabiedrisko attiecību, gan 
pasākumu organizatori. No juridiskā viedokļa 
nav pierādāms fakts, tas lai paliek uz tā cilvēka 
sirdsapziņu. Ja Ķegumam Inese M. nebija 
vajadzīga, tad Ventspils Kultūras centrs viņu 
pieņēma ar atplestām rokām! Ja meitenēm 
ir izveidojies kolektīvs, kāpēc viņš ir jāizjauc 
uzstādot savus ultimātus, prasības. Visam ir 
savas normas, visam ir savas robežas. Mana 
lielākā vilšanās ir dažu vadības cilvēku atrašanās 
vadošajos amatos esošajā sasaukumā. Izpildvaras 
galvenajam cilvēkam būtu jāapzinās sava loma 
un pienākumi ieņemot savu amatu. Ja izpildvaras 
cilvēks aizmuguriski aprunā, perina plānus, 
un veido intrigas par lēmējvaras cilvēkiem, pat 
saviem augstākstāvošajiem priekšniekiem, tad ir 
viela pārdomām, vai šodienas Ķeguma pašvaldībā 
nav nepieciešamas pārmaiņas? Manuprāt, ir! Uz 
lietām ir jāraugās ar kritisku skatienu, man patīk 
saskatīt problēmas, par tām runāt un diskutēt. 
Savukārt, ja amatpersonas nespēj pieņemt 
pastāvošās problēmas, tad acīmredzot savās 
pozīcijās viņi jūtās pārāk komfortabli, kas liek 

aizdomāties par virkni būtisku jautājumu, kas 
kalpo tam par iemeslu. Es nesaskatu iespēju, kad 
ar šodienas dažām svarīgām Ķeguma novada 
domes pārstāvošajām personām var mainīties 
situācija, kas būtu saprotama kā sakārtotība un 
uz attīstību virzīta politika, sava iekšējā novada 
problēmu sakārtošana. Raudzīsimies, kaut vai 
uz elementārākajām problēmām. Ir aizvadītas 
Lieldienas. Braucot pa Latvijas novadiem, 
teju ikkatrā pilsētā, pagastos varēja saskatīt 
dekorējumus, kas liecina par svētkiem. Ķegumā, 
to saskatīt acīmredzot ir naiva cerība. Kaut kur 
parkā izveidoti olu dekorējumi (apšaubāmi), 
tas arī viss. Ko tas viss prasa? Vēlmi, vēlmi un 
vēlreiz vēlmi. Un tā var runāt par lielu skaitu 
notikušajiem svētkiem. Proti, radīt prieku 
sabiedrībai, gan mums – Ķeguma novadniekiem, 
gan iebraucējiem, un garām braucošajiem 
cilvēkiem. Jāpiebilst, ka Birzgale uz visa fona 
izceļas pozitīvā zīmē, kur ik reizi var saskatīt gan 
dekorācijas, gan iekšējo cilvēku vienotību, kas 
acīmredzot izriet no cilvēkiem, kas atbild par 
Birzgales iekšējām lietām.  

Mēs varam būt gandarīti par to, kā situācija 
izmainījās un sāka attīstīties 2009. gadā. Taču, 
turpinājums tam visam varēja būt efektīvāks, 
no visām pozīcijām (nozarēm) raugoties. Pēc 
šādiem vārdiem mani var dēvēt par populistu. 
Droši. Nevienam nepatīk, kad runā kritiski, tas 
veido asociācijas ar parpopulismu. Tomēr, es 
nākamajām vēlēšanām negatavojos, šī nav mana 
pašreklāma. Es esmu ķegumietis, te dzīvo mana 
ģimene, mani draugi, radi, paziņas. Līdz ar to, es 
esmu ieinteresēts, lai Ķeguma novads veidotos ar 
stingru mugurkaulu, ar pārliecību – ar iespējām. 
Man ir novēlējums visiem deputātu kandidātiem, 
kuri plāno kandidēt uz nākamajām vēlēšanām. 
Ja Jums neinteresē strādāt Ķeguma novada labā, 
tad nekandidējiet uz deputāta amata vietu, jo 
tas veido stagnāciju. Mēs savās iespējās varam 
būt priekšā mūsu kaimiņu novadiem, taču 
lai to izdarītu – ir jābūt stabilai komandai, un 
skaidriem mērķiem – bez slēptajām interesēm.
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Jūs darbojaties trīs komitejās, kāpēc 
izvēlējāties darboties tieši šajās jomās?

Es esmu Ķeguma novada patriots, tāpēc 
vēlos būt informēts par visām aktualitātēm un 
pieņemtajiem lēmumiem komitejās, kas vistiešāk 
skar sabiedrību ar būtiskiem jautājumiem un 
pieņemtajiem lēmumiem. Uzskatu, kad fi nanšu 
komitejā jābūt visiem deputātiem. Izglītības, 
kultūras un sporta komitejā darbojos, jo apzinos 
tur pastāvošās problēmas, un esmu ieinteresēts 
jautājumos, kas skar izglītību, kultūru, un 
nenoliedzami sportu. Savukārt, sociālo jautājumu 
komiteja ir viena no viss komplicētākajām 
komitejām raugoties no problēmjautājumiem, 
kurus ir nepieciešams izskatīt un pieņemt. Liels 
paldies jāsaka mūsu komitejas vadītājai, un 
visām sociālās sfēras dāmām, kuras, pēc manām 
domām, ir ne tikai savas jomas profesionāles, 
bet savus darba pienākumus pilda no sirds, ko 
cilvēki spēj novērtēt. 

Kas ir bijis grūtākais Jūsu deputāta 
„dzīvē”?

Klausīties melos, un apzināties kā patiesībā 
darbojās politiskā vide, kurā tu visu nevari 
izmainīt. Savtīgums, mantkārīgums. Tukši 
izteikti vārdi jau cilvēkus neinteresē, ja reiz 
kritizē, tad tam jābūt balstītam uz skaidru 
nostāju. Tieši tāpēc, es kritizēju pašreizējo 
situāciju, un daļu vadošās amatpersonas par 
kurām atdevu savas balsis. Es vairs nespēju 
pieņemt iekšējās intrigas, un neeksistējošo vēlmi 
veidot un attīstīt Ķeguma novadu balstoties uz 
iekšējo patriotismu – Ķeguma novads ir īpašs!

Mēs visi pietiekoši labi izprotam politiskās 
vides struktūru. Neskatoties uz to, ka pašvaldība 
ir mazāks lielums salīdzinot ar Saeimu, tomēr 
politiskās spēles pamatprincipi nemainās, tikai 
viņus var vērtēt miniatūrā, proti, tas ir tāpat kā 
valstiskā mērogā tiek runāts par oligarhiem, 
taču raugoties uz pašvaldību situāciju, tad 
varam saskatīt minigarhus. Līdz ar to, par kaut 
ko sūdzēties, kas ir bijis grūtākais deputāta 
darbībā, nebūtu īsti pareizi. Es apzinos spēles 
noteikumus. Lai izmainītu situāciju politiskajā 
struktūrā pašvaldībā, ir jānomainās virknei 
cilvēku. Galvenajām amatpersonām ir jābūt 
ciešās saiknēs ar savu novadu ne tikai vārdos, bet 
arī darbos, proti, būt saimnieciskiem, uzrunāt 
sabiedrību, lepoties ar savu novadu, ne tikai 
vietējos laikrakstos (pat to ir grūti saskatīt), bet arī 
citos medijos. Nenoliedzami ir jābūt inovatīviem 
– jāspēj radīt iekšējo novada „pērli”. Ķegumam 
ir brīnišķīgas ainavas, Valsts Hidroelektrostacija, 
Zelta Zirgs trase, lieliskas izglītības iestādes, 
brīnišķīgi cilvēki, turklāt daudzi no mūsu vidus 
ir slaveni vai zināmi Latvijas un pasaules līmenī. 
Cik daudz mēs ar viņiem lepojamies un aicinām 
viņus iesaistīties novada veidotajos pasākumos?! 
Mēs sniedzam ieguldījumu Aviācijas bāzes 
attīstībā, kas atrodas Ķeguma novada Rembates 
pagastā, bet televīzijā un medijos jāskatās un 
jālasa par Aviācijas bāzi, kas atrodas Lielvārdē. 
It kā sīkums, bet tanī pašā laikā nē. Visbeidzot 
–Ķeguma novads ir epicentrs, jeb vieta, kurā 
ik dienas caur mūsu novadu dodas tūkstošiem 
cilvēku. Radīt īpašu tēlu Ķegumam, būtu viena 
no galvenajām prioritātēm.

Ir jāsaprot, ka esot deputātiem vai 
amatpersonām pašvaldībā – tev ir jāstrādā 

sabiedrības labā. Neeksistē personīgie uzskati, 
manuprāt u.tml. Ir racionāli jāizvērtē situācija, 
jādiskutē ar cilvēkiem.    

Problēma ir – apgalvojums, ka sabiedrība ir 
kūtra, nelielā daudzumā apmeklē pasākumus. 
Taču, cienītās atbildīgās personas – tā ir 
atbildīgo personu, vai esošā sektora speciālistu 
vaina, kā mēs uzrunājam sabiedrību, kas ir 
tas īpašais paņēmiens. Tāds neeksistē! Liels 
skaits speciālistu saņem ievērojamas algas, taču 
kāda ir atdeve? Pievienotā vērtība? Uzrakstīt 
projektu – nenozīmē, ka viss ir izdarīts. Uzturēt, 
un ļaut projektam būt aktīvam – tas liecina par 
pilnvērtīgu darbību. 

[Ja pašvaldībā nebūs spēcīga opozīcija, 
tad vairākums var ieslīgt pašapmierinājumā. 
Svarīga atziņa, kas būtu jāņem vērā ikvienai 
amatpersonai].

Kādām īpašībām jāpiemīt cilvēkam, kurš 
vēlētos kļūt par deputātu Ķeguma novada 
pašvaldībā? 

Uz šo jautājumu, es varētu atbildēt ar 100. 
lpp. Pat izveidot atsevišķu pētījumu. (smaida)

Pirmkārt, šodienas situācijā mēs skaidri 
redzam kāda politiskā „virtuve” ir radīta Latvijas 
politikā. Ir sāpīgi noraudzīties uz politiskajiem 
aktieriem, kas manipulē ar sabiedrību cenšoties 
panākt to, lai sabiedrība norobežojās no intereses 
par politiku. Tas jebkuram deputātam ir izdevīgi, 
ar vārdu jebkuram, es biju domājis vadošās 
partijas (valsts līmenī). Skaidroju. Par lielajām 
partijām nobalsos neatkarīgi no tā – palielinās 
vai samazinās sabiedrības ieinteresētība par 
politiku. Pilsoniskā sabiedrība Latvijā ir zem 
vidējā līmeņa, līdz ar to (tīri teorētiski, un tanī 
pašā laikā arī – praktiski) mēs neesam gatavi 
izmainīt situāciju valstī kopumā. Acīmredzot 
neilgais laika posms kopš neatkarības atgūšanas 
ir pārāk neilgs, lai mainītos politiskā vide Latvijā. 
Un politiķi, kā pašvaldībā, tā arī Saeimā to 
apzinās un izmanto.

Padomju Savienības komunistiskās partijas 
darbības principus (piemīt lielam skaitam 
deputātu un atbildīgajām personām gan 
Saeimā, gan pašvaldībās) savienojot ar liberālās 
demokrātijas (modernās demokrātijas) darbības 
principiem – rodas sajukums, ko šobrīd varam 
saskatīt Latvijas politiskajā vidē (it sevišķi 
pašvaldībās).

Man ir sāpīgi noraudzīties, ka liels skaits 
deputātu kandidātu, arī Ķeguma novada 
pašvaldību vēlēšanās – balstās uz postpadomisku 
domāšanu, tādejādi jau sākotnējā stadijā (startā) 
ir skaidrs, ka pašvaldība savu attīstību pilnvērtīgi 
konkrētajam laika posmam nespēs attīstīt. 

Personīgi man, ir atšķirīgi uzskati teju par 
katru jautājumu. Ne visu es pasaku. Apzinoties 
iekšējo politisko situāciju, man nepatīk runāt, 
ja zinu, ka attiecīgajā brīdī situācija nemainīsies 
vai neuzlabosies. Ja kādreiz būs iespēja ko mainīt 
vai uzlabot, tad es savus priekšlikumus izteikšu 
skaidri un pārliecinoši. Taču, skaidrs ir viens, 
lai kļūtu par deputātu Ķeguma novadā, tev ir 
jābūt sava novada cilvēkam. Jūs būsiet ievērojuši, 
ka es daudz runāju par vārdu – patriotisms. 
Manuprāt, bez cieņas un mīlestības pret savu 
zemi, teritoriju un iedzīvotāju kopumu, mūsu 
attīstība nav iespējama. Nevienam nav jāmīl 
valsts iekārta, vai pašvaldības administrācija, 

Saeimas vai pašvaldības deputāti. Bet sava 
zeme – par to ir jācīnās ik dienu. Es nevaru 
apgalvot, vai visi mani kolēģi ir līdzīgās domās. 
Tā ir mana atbilde uz Jūsu uzdoto jautājumu. 
Es esmu ķegumietis kopš dzimšanas. Birzgalē 
man dzīvoja omīte. Tomē un Rembatē draugi 
un paziņas, skolasbiedri. Situāciju novadā es labi 
pārzinu. Izglītojos, un savas idejas un iegūtās 
zināšanas vēlējos realizēt pašvaldībā. Lai cik arī 
salkani tas skan, bet vienmēr esmu rīkojies ar 
vēlmi radīt, nevis iegūt. Tāpēc man ir tik sāpīgi 
noraudzīties, kad daža laba vadošā amatpersona 
mūsu novada pašvaldībā izturas tā, it kā būtu 
vēlēta amatpersona ar milzīgu balsu pārsvaru! 

Kas būtu svarīgi, lai novads attīstītos? Kādi 
darbi jāveic katrā novada teritorijā?

Kā jau iepriekš minēju, tad viens no 
svarīgākajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai 
novada attīstībai ir sistemātiskums, proti, 
nevis darboties darbošanās pēc, bet darboties 
izanalizējot kopējo situāciju, un, lai to spētu 
paveikt ir jābūt izpratnei, un vēlmei darboties 
novada labā. Svarīgi būtu, lai speciālisti 
būtu izglītoti, un ar vēlmi sevi realizēt. Ir 
jāpastāv labai komunikācijai starp novada 
teritorijām, iestādēm, darbiniekiem, vadošajām 
amatpersonām. Nevar darboties balstoties uz 
egocentriskumu, mantkārīgumu, dubulto – 
standartu politiku. It kā vienkārši termini, kas 
pēc savas būtības ir pašsaprotami, taču tā ir 
milzīga problēma pašvaldībās, tajā skaitā arī 
Ķeguma novadam. Proti, intrigas, kas izriet 
no savstarpējām ambīcijām – neļauj novadam 
vienmērīgi attīstīties. Lielā mērā, viss ir atkarīgs 
no tā, kāds būs vēlēšanu rezultāts. Katrs savu 
deķi velk uz savu pusi. Tāda ir politika. Tomēr 
pašvaldībā, tas izpaužas vēl tiešāk, radot virkni 
problēmu. Ārsti, skolotāji, direktori, kultūras 
speciālisti – visi var būt deputāti, līdz ar to, kāda 
puse kaut ko zaudē, kas vairumā gadījumu nāk 
par sliktu novadam.

Runājot par darbiem katrā novada teritorijā, 
tad tas nozīmē, ka uz lietām jāraugās pragmatiski.

Kāds varbūt saskatīs populistiskus 
izteicienus manā atbildē, taču pirmkārt, ir 
jāizprot sabiedrības galvenie problēmjautājumi. 
Tās sāpīgākās tēmas. Novadam ir sarežģīti 
attīstīties, ja sarūk iedzīvotāju skaits, tāpēc 
ir jādomā par risinājumiem kā to nepieļaut. 
Nepieciešams nodrošināt kvalitatīvus ceļus, 
it sevišķi, ja aplūkojam Rembates situāciju. 
Iedzīvotājiem ir jāizjūt šī saikne ar pašvaldību, 
proti, caur katru mūs novada teritoriju. 
Ķegumiešiem ir sāpīgi noraudzīties uz situāciju 
Ķeguma Starā. Pieļautas ir milzīgas kļūdas jau 
pašā sākumā slēdzot līgumu ar Latvenergo. 
Cik ilgi pašvaldība spēs nodrošināt milzīgās 
naudas plūsmas uz Ķeguma Staru. Cilvēkiem ir 
nesamērīgi augsti rēķini, neprecizitātes rēķinos, 
kas rada šaubas par speciālistiem Ķeguma Starā. 
Turklāt, attieksmes jautājums no Ķeguma Stara 
speciālistiem, kā piemērām atbildīgajai personai 
par apsaimniekošanas jautājumiem, nereti ir zem 
katras kritikas. Kāpēc Ķeguma iedzīvotājiem ir 
jācieš? Es saprotu, situāciju ir grūti vērst par labu, 
tad vismaz pieņemiet darbā personas, kas strādā 
šo problēmu risināšanā, nevis izliekas par novada 
saimniekiem, atļaujoties runāt ko un kā vēlas. 
Man ir cerība, ka jaunievēlētais vadītājs situāciju 
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uzlabos. Ķeguma Stara vadītājam nebūs viegli, 
taču cerība kaut uz nelielu situācijas uzlabošanos 
pastāv, kaut gan mani māc šaubas, ka to varēs 
paveikt ar esošo Ķeguma Stara personāl-sastāvu. 
Es novēlu izdošanos un panākumus! 

Es aicinu Ķeguma novada iedzīvotājus droši 
man zvanīt, ja kāds ir saskāries ar aizdomīgiem 
Ķeguma Stara rēķiniem, vai pārlieku bravūrīgu 
attieksmi no Ķeguma Stara pārstāvošajām 
personām.

Speciālistiem, kas strādā katrā no novada 
teritorijām, ir jādarbojas pēc principa – realizēt 
sevi novada labā, nevis domāt par pārstāvētās 
partijas pozīciju nostiprināšanu caur dubulto – 
standartu politiku.

Nav pieļaujama situācija, kad kāda no novada 
teritorijām ir mazāk svarīga salīdzinājumā ar 
citām. Birzgalieši, rembatieši, tomenieši un 
ķegumieši – tas viss kopā veido mūsu novadu, un 
līdz ko kāda no novada sastāvdaļām kļūst vājāka, 
tad tai ir nepieciešams palīdzēt, jo tikai tad 
novads būs spēcīgs savās pozīcijās un attīstībā. 
Uzskatu, ka Ķeguma novads atrodas svarīgā 
stratēģiskā ģeogrāfi skajā novietojumā, tāpēc 
būtu jāstrādā pie ārējās politikas, proti, investoru 
piesaistes. Situācija jau nedaudz ir uzlabojusies 
šajā jautājumā, taču, manuprāt, nepietiekami. 

Viens aspekts ir uzrakstīt projektus, 
labiekārtot kādu novada teritoriju, kas ir 
apsveicami. Taču, svarīgi ir to uzturēt, piepildīt 
ar pasākumiem, aktivizēt. 

Attīstīties spēj tikai tie, kas ir paškritiski, 
un tie, kas spēj norādīt uz problēmām. 
Pašapmierinātie – stagnē.

Ķeguma novada vadībai, deputātiem, 
kā arī iestāžu vadītājiem es novēlu – uz savu 
darbu, raudzīties ar paškritisku aci, saskatīt 
problēmjautājumus – un tos risināt!

Pats, kādu laiku, pildījāt, sabiedrisko 
attiecību speciālista pienākumus. Kāpēc 
pārtraucāt sadarbību šajā amatā?

Sabiedrisko attiecību speciālista amatā 
darbojos ar mērķi noskaidrot situāciju, kāpēc 
iepriekšējās speciālistes no Kultūras nodaļas 
atstāja savas amata vietas. Es zināju patiesos 
iemeslus, kurus publiski neapspriedīšu, taču 
vēlējos to pats izjust (tā teikt – uz savas ādas).  

Sākšu ar to, ka mums ir radītas amata vietas, 
kas nespēj kvalitatīvi funkcionēt. Sabiedrisko 
attiecību speciālistam ir jāatrodas pie pašvaldības 
administrācijas, nevis zem Kultūras un sporta 
nodaļas vadītājas. Šaubos, ka ir nepieciešams 
skaidrot kāpēc. Amata apraksti speciālistiem 
ir formāli uzrakstīti, taču realitātē viņi var 
darboties uz 50%, proti, nepilnvērtīgi. Tāpat 
arī Kultūras un sporta nodaļā, speciālistiem ir 
jāpilda funkcijas, kas pēc loģikas nevar kvalitatīvi 
funkcionēt, nemaz nerunājot par situācijas 
uzlabošanu. Protams, amata vietas izpildītāji 
darbosies, pildīs norādītos pienākumus, tomēr 
ja mēs vēlamies virzīties uz kvalitāti un (reālu) 
attīstību, tad šie norādījumi ir jāņem vērā.

Atgriežoties pie sākotnējā jautājuma, es 
jau ilgāku laiku biju vērojis Kultūras un sporta 
nodaļas darbu. Daces Māliņas paveiktais 
darbs komandā ar Zani Zemnieci un Inesi 
Marcinkianu, radīja patīkamas emocijas. 
Ierodoties Kultūras namā varēja saskatīt smaidus, 
idejas un darbošanās prieku. Līdz brīdim, kad 

persona, kuras pārraudzībā atrodas Kultūras un 
sporta pārvalde, lai Jūs nemulsinātu, persona, 
kas pašvaldībā pārstāv izpildvaru, ar katru dienu 
arvien vairāk sāka rādīt savas ambīcijas un 
savu neprofesionalitāti, kā rezultātā no saviem 
pienākumiem un amata vietas ar rakstisku 
atlūgumu aizgāja sabiedrisko attiecību speciāliste 
un pasākumu organizatore. Jāpiebilst, ka cilvēks 
nāca uz amata vietu pasākumu organizatore, 
bet pēc spiediena izdarīšanas nācās veikt 
pienākumus, kuri neietilpa tās personas vēlmēs, 
un amata aprakstā. Sāpīga tēma. Tos cilvēkus, no 
kuriem atteicās Ķeguma novads pateicoties dažai 
labai izpildvaras dāmai, ar atplestām rokām 
sagaidīja Ventspils. Es to nespēju pieņemt. 
Nespēju!

Stājoties amatā – sabiedrisko attiecību 
speciālists, man nācās uzzināt ar kādām metodēm 
darbojās Ķeguma novada izpilddirektore. Es 
nebaidos paust savu viedokli, jo vairs nespēju 
klausīties aizmuguriskos apmelojumos (klaju 
melu izplatīšanā), un pat centienos ierobežot 
manu vārda brīvību.

Kā Ķeguma novada izpilddirektore, var 
atļauties norādīt bijušo darbinieku kļūdas, atklāti 
un nesmuki viņus nozākājot. Kā izpilddirektore 
var atļauties zvanīties deputātiem uz prasīt viņu 
viedokli par Kristapu Rūdi. Kā izpilddirektore var 
atļauties aizmuguriski aprunāt priekšsēdētāju. Kā 
izpilddirektore var atļauties aprunāt un brīdināt 
par deputāta cenzēšanu Ķeguma avīzē. Visam ir 
savas normas. Tā ir atbilde uz visiem šodienas 
jautājumiem.

Esmu noskaidrojis un uzzinājis lietas, 
kuras bija svarīgi zināt, lai varētu izprast 
pastāvošo problēmu. Manuprāt, Ķeguma novada 
izpilddirektorei būtu jāatstāj sava amata vieta, un 
jāturpina darboties savā ģimenes uzņēmumā, jo 
viņas vadības stils neatbilst veicamajiem amata 
pienākumiem. Un pie Kultūras un sporta nodaļas 
pašreizējās situācijas, kā arī pie nozagtajām 
plāksnēm, un situācijas, kad izpilddirektore var 
atļauties aizmuguriski nievājoši izteikties par 
deputātu apgalvojot, ka viņa raksti avīzē tiks 
cenzēti, tādejādi ierobežojot vārda brīvību, es 
prasu izpilddirektores atbildību, bet šaubos, ka 
tādu reiz sagaidīsim.

Savukārt, tagadējai sabiedrisko attiecību 
speciālistei novēlu – veiksmi un vēlmi strādāt, 
un nepieciešamības gadījumā norādīt uz 
pastāvošajām problēmām.

Es neesmu ne no viena atkarīgs. Es esmu 
brīvs cilvēks. 

Es esmu ievēlēts Ķeguma novada domē kā 
sabiedrības pārstāvis, tāpēc arī Ķeguma novada 
iedzīvotājiem norādu uz zināmām problēmām. 
Es neesmu ieinteresēts melos, jo es netiecos pēc 
amata vietas, es ļāvu priekšplānā iziet saviem 
kolēģiem. Ar šodienas domāšanu, es būtu rīkojies 
savādāk. Par Ķeguma novadu iestāšos vienmēr, 
un apsolos to darīt visas savas dzīves garumā. 
Brīnišķīgāka vieta man nav iedomājama. Tie kas 
dodas prom no Ķeguma, es ieteiktu pārdomāt. 
Kaut uz mirkli apstājieties un pavērojiet Ķeguma 
novada atrašanās vietu Latvijas kartē. Mēs 
atrodamies Latvijas epicentrā. Mums ir skolas, 
bērnudārzi, nodrošinātas iespējas sportot, 
dziedāt, dejot, gleznot. Pavisam netālu no Rīgas.

 Daugava – tā ir iespēja padomāt, un novērtēt 

Ķeguma novada skaistumu. Ja tā pavisam atklāti, 
mēs esam visgudrākie, sportiskākie, skaistākie 
– mums tikai tas viss ir jānovērtē, jāsanāk 
kopā, un vadošajām amatpersonām jārada vide 
iespējām. Jādomā par jaunām dzīvošanas platību 
iekārtošanas iespējām. Pavērojot Ikšķili, neredzu 
ne mazāko iemeslu, kāpēc Ķegums nevarētu 
būt tik efektīvs, un sevi atspoguļot kā lielisku 
mājvietu un daudzfunkcionālu iespēju novadu.

Lūgums saviem vēlētājiem. Nenosodiet 
mani, ja es priekšlaicīgi nolikšu savas deputāta 
pilnvaras. Tā nav vājuma pazīme, ar to es, 
iespējams, vēlos norādīt uz esošajām problēmām. 
Kādu laiku atpakaļ man bija iespēja kaut ko 
ietekmēt, bet pie esošās situācijas un deputātu 
nostājas, tās ir kļuvušas vājākas. 

Nākamajās vēlēšanās novēlu Jums skrupulozi 
izvērtēt deputātu kandidātus. Piedodiet man, bet 
liela daļa no kandidātiem ir populisti, un savu 
darbošanos novada labā izrāda caur meliem, 
un „prastumu”, bez absolūta izglītības līmeņa 
un zināšanām – kā veidot novadu balstītu uz 
attīstību un labklājību. 

Lai mums visiem kopā izdodas realizēt 
mērķus un būt lepniem par savu novadu J

Novēlējums!
Sveicu Jūs visus 4. maija svētku dienā – 

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas dienā!

Būsim stiprāki par saviem ienaidniekiem, 
un neieslīgsim pašapmierinājumā, jo 
neskatoties uz to, ka mēs atrodamies Eiropas 
Savienībā (ES) un Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijā (NATO), draudu līmenis Latvijas 
iekšpolitikā ir pietiekoši nopietns, kas izriet 
no liela skaita institūcijām un fondiem, 
kuri darbojās ar mērķi destabilizēt mūsu 
iekšpolitisko sistēmu. To skaits ir ievērojams, 
un panākumi no viņu skatapunkta arī dzan. 

Pētot Latvijas sabiedrības integrācijas 
pamatnostādnes, kļūst skaidrs, ka liels skaits 
valsts pārvaldes institūcijas nav tas spēks, kam 
rūp Latvijas iekšējā sakārtotība un drošība. 
Līdz ar to, mēs latvieši esam tie, kas nevar 
pakļauties Krievijas Federācijas interesēm 
Latvijā, un to pārstāvošajām personām valsts 
pārvaldē, pašvaldībās u.c. iestādēs un fondos.  

Dodoties uz vēlēšanām, kā arī ikdienas 
situācijās – ir jādzīvo ar lepnumu par 
Latviju. Mums nav jāpieļauj deputātu 
nievājošā attieksme un pieņemtie lēmumi. 
Neviens mums neaizliedz rīkoties. Nekas nav 
jādemolē! Tieši pretēji, nemitīgi jāpauž savs 
viedoklis, stiprinot arodbiedrības, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas. Jābūt savas zemes 
saimniekiem. Nekas nevar būt biedējošāks, 
un spēcīgāks ierocis pretiniekam, kā 
norobežošanās no valsts lietām, no mīlestības 
pret savu zemi. Tāpēc, interesēsimies par 
politiku, interesēsimies par savām iespējam, 
un neļausim kādam citam lemt mūsu vietā. 

Ik dienu saglabāsim savu mīlestību un 
drosmi, savu latviešu spēku un nepieļausim, 
ka kāds mūs ierobežo, un nepieļausim, ka mēs 
kļūstam pašapmierināti, neredzot naidnieku, 
un to, ka mūsu iespējas ar katru dienu kļūst 
ierobežotākas. 

Būsim modri!
Par brīvu Latviju, par stingru nostāju!
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Ķeguma 
novada uzņēmējs

Maija mēnesī rakstu sērijā „Ķeguma novada uzņēmējs!” aicinām jūs 
iepazīties ar uzņēmumu SIA „MAR Solutions”. Sarunājāmies ar neliela 
uzņēmuma vadītāju, kura var izanalizēt un izpētīt jebkuru jautājumu, 
kas Jums interesē. Atbilstoši būtu teikt: „Mazs cinītis, gāž lielu vezumu!” 
Uzņēmumam vēlam neapstāties, atklāt vēl neatklāto un parādīt to pasaulei!

Kad uzņēmums sāka darbību?
Uzņēmums tika reģistrēts 2014. gada pašā nogalē, un faktisko darbību 

uzsākām 2015. gadā. Darbojamies jau otro gadu. Līdz uzņēmuma izveidei 
bija ejams diezgan ilgs ceļš, jo es pirms tam strādāju kā darba ņēmējs, vēlāk 
kā pašnodarbinātā persona dažādās šīs nozares organizācijās.

Ar ko nodarbojas Jūsu uzņēmums? 
Mēs nodarbojamies ar socioloģisko un tirgus pētījumu veikšanu. 

Tirgus pētījumos mūsu funkcija ir būt par labo roku uzņēmējiem, veicot 
tirgus izpēti, izprotot savu pircēju, lai noskaidrotu kas pērk, kas nepērk, 
kapēc pērk, kā arī novērtētu reklāmas kampaņas efektivitātes, veiktu 
zīmola novērtējumus u.c. 

No socioloģiskajiem pētījumiem parasti veicam sociālo problēmu 
pētīšanu, piemēram, pašlaik mūsu sadarbības partneri ir: Biedrība Go 
Beyond, Izglītības un zinātnes ministrija, Slimību profi lakses un Kontroles 
centrs (SPKC), ar kuriem sadarbībā šobrīd veicam apjomīgu pētījumu 
Latvijas skolās par atkarību izraisošām vielām. Pētījuma mērķis ir atklāt, kā 
preventīvi darbojoties, mazināt atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu 
vidū Latvijā.

Kā radās doma uzsākt šādu biznesu?
Jau ilgāku bija doma, ka varētu riskēt un uzsākt savu biznesu. Pārsvarā 

klientu darbavietas atrodas Rīgā, savukārt es lielāko darba laika daļu 
strādāju attālināti no Birzgales pagasta. Tas bija emocionāls izaicinājums – 
būt šeit – laukos, bet tajā pašā laikā veikt izpēti un sadarboties ar klientiem 
Rīgā, taču, šo laiku nostrādājot, esmu sapratusi, ka tas ir tikai stereotips, kas 
ir cilvēku galvās. Cilvēki ir gatavi strādāt un runāt ar cilvēku, kurš strādā 
attālināti – Birzgales pagastā un ar viņiem visbiežāk sarunājas caur Skype.

Vai uzņēmuma darbībā iesaistāties viena vai kopā ar ģimeni?
Uzņēmumā no mūsu ģimenes šobrīd darbojos es viena, bet tik mazā 

uzņēmumā vienmēr ir „atbalsta grupa” – mana ģimene, kas noorganizē 
visas saimnieciskās lietas, atbalsta un sniedz konstruktīvu kritiku par 
veiktajiem darbiem. Tas ir milzīgs neredzamais biznesa atbalsts, kuru 
nevar novērtēt! 

Kā uzņēmums šajos gados attīstījies un audzis?
Mēs darbojamies uz projektu bāzes, tas nozīmē, ka vairāki projekti 

var noritēt vienlaicīgi un paralēli, bet pamatā ir pa vienam lielam 
projektam – tas sākas un beidzas, un tad nāk nākamais. Paralēli tam noris 
sagatavošanās jauniem darbiem. Izaugsmi es jūtu! Jūtu, ka esmu pārkāpusi 
pāri emocionālajai barjerai, klientu loks ir stabils un es šobrīd neredzu 
pamatu apstāties. 

Kas bijis šīs izaugsmes dzinējspēks?
Nozarē strādāju jau no 2005. gada un tas, kas mani ir dzinis visu laiku 

uz priekšu, ko mainīt un meklēt jaunu –  ir tā interese par nozari. Izpēte 
ir ļoti interesanta disciplīna, jo vienu dienu vari pētīt cepumu tirgu, otrā – 
jau politiku. Tāpat nav divu vienādu cilvēku, ar kuriem tu runā vai kurus 
iesaisti izpētē. Izzināšana un interese ir tā, kas mani virza un liek man to 
darīt tālāk. 

Cita lieta, lai gan varbūt, tas nav dzinējspēks, bet gan ikdienas situācijas, 
no personīgās dzīves, apkārtējās sabiedrības un no ekonomiskās situācijas, 
liek domāt un meklēt jaunus, inovatīvus risinājumus. Kad parādās jauns 
izaicinājums – ir jāmeklē jauni risinājumi.

Bet, ja katru reizi mainās tēma un struktūra, kas tiek pētīta – tas ir 
liels izaicinājums katru reizi sākt no jauna?

Jā, tas ir milzīgs izaicinājums. Mūsu uzņēmuma struktūra ir tāda, ka 
mēs piesaistam ekspertus atsevišķiem projektiem. Jo, protams, nevaram 
zināt visu par visu, un ir cilvēki, kas ļoti labi orientējas vienā vai otrā 
metodē/nozarē un tad slēdzam līgumus, un piesaistam viņus uz projektu 
bāzes principa. Ir situācijas, kad arī es iesaistos lielākās darba grupās, kurās 
nepieciešamas manas zināšanas. 

Kāpēc izvēlējāties dibināt uzņēmumu Ķeguma novadā?
Mana ģimene šobrīd dzīvo Ķeguma novada Birzgales pagastā. 

Mūsdienu situācija vairs neparedz regulāru klātbūtni ofi sā, vairums lietu 
ir nokārtojamas attālināti. Pagaidām šāda veida bizness nav ļoti izplatīts, 
tomēr es to redzu kā vienu no iespējam, kā saglabāt un atgriezt iedzīvotājus 
novados, attīstot vietējo – novada ekonomiku. Un, protams, ir ērti strādāt 
no mājām, būt tuvāk savai ģimenei. 

Kādi faktori attīstību bremzējuši?
Faktiski lielākais drauds nozarei ir cilvēku resursi, jo ir samērā maz 

cilvēku, kuri nodarbojas ar izpēti un būtu gatavi tajā strādāt un investēties. 
Katru gadu šo speciālitāti pabeidz ļoti daudz studentu, bet tajā strādā 
ļoti maz. Arī es saskaros ar šo problēmu, ka trūkst darbinieku resursu šai 
nozarei. Latvijas un Baltijas tirgus, kurā šobrīd darbojos, ir salīdzinoši 
neliels – tas ir galvenais biznesu ierobežojošais faktors.

Cik daudz tirgū ir spēcīgu spēlētāju, ar kuriem nākas rēķināties? 
Latvijā ir kādas 3 – 4 lielas, starptautiskas kompānijas, bet pārējās ir 

salīdzinoši nelielas fi rmas. Tirgus ir mazs, speciālistu nav daudz, un mums 
nākas savstarpēji būt atvērtiem un sadarboties. Es uzskatu, ka mēs vairāk 
esam sadarbības partneri nekā konkurenti.

Kādus biznesa pamatprincipus jāpielieto praksē, lai uzņēmums šajā 
tirgus nišā veiksmīgi strādātu?

Tas, ko esmu sapratusi – ļoti būtiski atrast savu unikālo lietu, lai gan 
izpētes joma ir plaša, tomēr ir jāatrod sava specifi skā niša. Svarīgs ir sava 
mērķa sasniegšanas veids: vai esam orientēti uz vienu vai otru nozari, kas 
ir mūsu priekšrocība pret pārējiem, ir jāizceļas. Jācenšās attīstīties, jāievieš 
jaunas metodoloģijas. Kas vakar bija jauns – rīt jau būs novecojis. Visu laiku 
jāseko aktualitātēm tirgū un jādomā, kas būs aktuāls tuvākajā nākotnē. 

Kādi ir uzņēmuma šā gada un tuvāko divu gadu attīstības plāni? Vai 
ir plāns paplašināt darbību un/vai meklēt jaunus darbības virzienus?

Man ļoti būtiski būtu saglabāt esošo klientu loku un to nostabilizēt. 
Jo vairāk klientu, jo labāk, protams, bet vēl labāk, ja ir tādi klienti, kurus 
vari ilgtermiņā apkalpot. Jo tas nozīmē, ka turi „roku uz pulsa” arī viņu 
biznesam un zini, kas notiek viņu dzīvēs. Un tu vari jebkurā laikā viņiem 
palīdzēt ar izpēti un konsultāciju. Ilgtermiņa klienti ir liela vērtība, ar 
kuriem arī es mēģināšu strādāt tuvākajos gados. Labprāt mēģinātu strādāt 
ar NVO nozares pētījumiem. Ja veiksmīgi attīstīsimies, tad arī piesaistīsim 
jaunus darbiniekus.

Vai sanāk strādāt arī starptautiski?
Principā strādājam Baltijas līmenī. Baltijas pētījumi nav nospiedošais 

vairākums, bet piedāvājam gan aptaujas, gan kvalitatīvo izpēti Baltijas 
līmenī. Jāsaka, ka Latvijā izpētes tirgus ir labi attīstīts, salīdzinot ar mūsu 
kaimiņvalstīm. 

Jūsu novēlējums Ķeguma novadam...
Gribētos, lai Ķeguma novadam ir viena vai dažas īpašas lietas, 

pasākumi, aktivitātes ar ko asociētos mūsu novads visā Latvijā. Novēlu 
atrast raksturīgo, brīnišķīgo un unikālo.

Ievu Saukumu intervēja Antra Binde
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Līdz ar pavasara iestāšanos, Mākslas skolā ir 
sācies izstāžu laiks. Aprīlī Ķeguma tautas namā 
varēja apskatīt Ogres Mākslas skolas diplom-
darbu izstādi. Šajā izstādē tika izstādīti gan 
Ķeguma klases, gan Suntažu klases, gan Ogres 
skolas audzēkņu noslēguma darbi. Darbi ir ļoti 
dažādi, jo katrs absolvents var izvēlēties sev 
piemērotāko un patīkamāko tehniku un tēmu. 
Citam labāk patīk zīmēt, citam gleznot, citam 
darboties ar papīra plastiku. Prieks, ka izstādi ar 
interesi vēroja gan paši Mākslas skolas audzēkņi, 
domājot par sava nākamā diplomdarba tēmu, 
gan viesi, gan tautas nama apmeklētāji. Paldies, 
izstādes apmeklētājiem par labiem un atzinīgiem 
vārdiem! 

Savukārt maija sākumā diplomdarbu izstādi 
nomainīs ikgadējā lielā pavasara izstāde, kurā 
varēsim aplūkot mākslas studijas un skolas otrā 
pusgada veikumu. Šajā izstādē savus darbus 
rādīs gandrīz visi – sākot no pašiem mazākajiem 
māksliniekiem, līdz 4. kursa audzēkņiem. Toties 
piektā kursa meitenes šobrīd izstrādā savu pašu 
svarīgāko darbu – diplomdarbu. To prezentācija 
un aizstāvēšana, kā arī izlaidums, būs 3. jūnijā 
plkst. 17.00. 

Vienmēr ir labi saglabāt tradīcijas, taču ir 
pavisam labi, ja varam aizsākt ko jaunu. Tad nu 
šogad 21. maijā plkst. 12.00 svinēsim Mākslas 
dienu Ķegumā. Šādas mākslas dienas, vai citur 
arī mākslas nedēļas, norisinās visā Latvijā. Ai-
cinu piedalīties visus, kuriem patīk kopīgas 
radošas nodarbes, labas emocijas, un nedaudz 
arī māksla. Sīkāka informācija būs pieejama 
Ķeguma novada mājas lapā.

Kamēr vēl saulīte nesilda tik ļoti, lai par 
mācībām vairs negribētos domāt, būtu laiks 
apsvērt nākamā mācību gada plānus. Un kā 
katru gadu šajā laikā, aicinu skolēnus, kuri vēlas 
iemācīties radīt tikpat skaistus un vēl skaistākus 
darbus, kādi ir redzami mūsu izstādēs, stāties 
Mākslas skolā. Visi skolēni, kuri ir sasnieguši 
10 – 12 gadu vecumu (2004. – 2006. gadā 
dzimušie bērni), kuriem patīk zīmēt un vei-
dot, var apdomāt, vai vēlas iegūt padziļinātu 
izglītību vizuālajā un plastiskajā mākslā. Pie 
mums jāmācās 5 gadi un šeit var apgūt zīmēšanu, 
gleznošanu, kompozīciju, darbu materiālā, 
veidošanu un mākslas valodas pamatus. 
Iestājeksāmeni notiks Ķegumā, tautas namā 1. 
un 2. jūnijā. Iesniegumu veidlapas un sīkāku 

informāciju var saņemt Mākslas skolā Ķeguma 
tautas namā.

Arī vasara nav aiz kalniem, tāpēc laikus var 
padomāt arī par brīvlaika saturīgu pavadīšanu. Ja 
patīk radoši eksperimentēt, radīt, zīmēt, veidot, 
tad skolas vecuma bērniem ir iespēja pieteikties 
uz vasaras radošajām darbnīcām, kuras notiek 
ik gadu mākslas studijā. Šogad darbnīcas notiks 
1 nedēļu jūnija beigās un 1 nedēļu augustā. 

Par visu, kas notiek Mākslas skolā un 
studijā – nodarbībām, vasaras darbnīcām 
gan bērniem, gan pieaugušajiem, 
iestājeksāmeniem, u.c., sīkāku informāciju var 
iegūt zvanot vai rakstot: 29203293; ieva.lace@
kegums.lv 

Ieva Lāce, Mākslas studijas vadītāja

Kad es gāju dančus vest,
Man spēlmaņa nevajag –
Man kājiņas bungas sita,
Mute pūta stabulīti.
/Latv. tdz./

Otro Lieldienu pēcpusdienā Ķeguma komerc-
novirziena zāli piepildīja skanīgas dziesmas un 

skaistas dejas, jo notika svētku koncerts „Rasa 
Lieldienu rītā”.
Koncertā piedalījās vairāki deju kolektīvi, bija 
ieradies pat Lietuvas Biržu deju un dziesmu 
ansamblis „Bočiai”, kuri gan dziedāja, gan dejoja, 
gan uzdeva skatītājiem mīklas latviešu valodā.
Koncertā piedalījās arī kaimiņu novadu deju 
kolektīvi: Skrundas SDK „Virši” un vīru vokālais 
ansamblis „Vecie zēni”, Jaunjelgavas SDDK 

„Vīzija”, Ērgļu SDDK „Varbūt”, Lielvārdes SDK 
„Sidrabotie gadi”. 
Apmeklētājus priecēja arī Ķeguma VIA 
„Kvēlziedi”, kuriem līdzi dziedāja arī zālē 
klātesošie. 
Paldies, SDK „Rasa” par iespēju apmeklēt skaistu 
koncertu, par Jūsu nebeidzamo degsmi dejot un 
iespēju būt kopā ar Jums!
Kintija Sparāne,  Sabiedrisko attiecību speciāliste

Maijs mākslas skolā – izstāžu mēnesis

,,Eksakto 
zinātņu dienas – 
2016” 
konkursa fi nāls

,,Eksakto zinātņu dienas – 2016” konkursa fi nāls norisinājās 9. aprīlī 
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. Konkursā kā 
dalībnieki varēja piedalīties Latvijas valsts vispārizglītojošo skolu skolēni 
no 10. – 12.klasei. Pārvarot trīs neklātienes kārtas, kurās pat nācās iesais-
tīt skolas direktoru, fi nālā iekļuva arī mūsu skolas eksakto zinātņu ko-
manda: Arnolds Barsovs, Loreta Zaķe, Elizabete Avotiņa, Megija Ruise, 
Dāvis Sproģis, Līga Bērziņa.

Uzdevumus konkursam sagatavoja bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfi jas, 
datorikas, fi zikas un matemātikas fakultātes, kur galvenokārt bija jāveic 
praktiskie laboratorijas darbi. Finālā bija iekļuvušas 17 skolu komandas. 
Izlasot skolu nosaukumus, tādai mazai vidusskolai kā mums, tas varēja 
radīt manāmu ,,šoku”, atrodoties valsts labāko ģimnāziju vidū.

Konkurss mūsu komandai sākās bioloģijas fakultātē ar upes asa-
ra preparēšanu, orgānu noteikšanu, tālāk dažādu preparātu noteikšanu 
mikroskopā, ķīmisko aparātu pielietošanas iespējām laboratorijas dar-
bos, pasaules iežu noteikšanu, izjauktas datora klaviatūras salikšanu, lēcu 
stipruma noteikšanu dažādās projekcijās – tie bija tikai daži no uzdevu-
miem fakultātēs.

Pēcpusdienā tika sagaidīti rezultāti – iegūstot 47.95 punktus Ķeguma 
dabaszinātņu komandai – 6.vieta.

Vienkārši – malači!
Paldies, arī Ķeguma novada domes autobusu šoferiem, kuri vienmēr 

saprot jauniešus, un ir kopā ar viņiem visos pasākumos.
 Artūrs Ābols, ķīmijas skolotājs, komandas mentors

Mākslas dienas Ķegumā
21. maijā no plkst. 12.00 līdz plkst. 15.00 Ķeguma tautas namā 

norisināsies pasākumi, kas veltīti Mākslas dienām.
Ikgadējo Mākslas dienu tradīciju pirmsākumi meklējami 1959. 

gadā. Kopš tā laika ik pavasari Latvijā tiek rīkotas izstādes, atvērto 
durvju dienas mākslinieku darbnīcās, kā arī koncerti un citi ar mākslu 
saistīti pasākumi.

Ķegumā šogad būs iespēja piedalīties radošā darbnīcā „Draugos 
ar Ķegumu”, kas tiek organizēta, kā novada svētku ieskaņas pasākums. 
Radošajā darbnīcā katrs interesants varēs radīt savu mākslas darbu, kas 
sasitīts ar Ķegumu. Gatavos darbus visiem ķegumiešiem būs iespēja 
aplūkot izstādē novada svētku laikā. 

Visu pasākuma laiku parkā pie tautas nama vai tautas nama zālē, 
gadījumā, ja būs nelabvēlīgi laika apstākļi, notiks Ķeguma novada 
radošo ļaužu mākslas darbu tirdziņš.

Plkst. 14.00 notiks Ķeguma novada kultūras iestāžu darbinieku un 
izglītības iestāžu darbinieku, un audzēkņu izstādes atklāšana, kurā tiks 
rādīti darbi, kas tapa ar devīzi „Tu esi mans draugs”. Izstādes darbi būs 
arī apskatāmi novada svētku laikā.

Savukārt, plkst. 14.30 notiks unikāla izsole! Savus radošos darbus 
izsolei piedāvās Ķeguma novada domes deputāti. Ķegumiešiem būs 
iespēja novērtēt deputātu radošo potenciālu un iegādāties kādu no 
izsoles darbiem. Visi līdzekļi tiks novirzīti Ķeguma mākslas skolas 
klases materiālu iegādei.

Plkst. 17.00 Ķeguma tautas namā gaidīsim visus mūzikas mīļotājus, 
jo burvīgu koncertu saviem klausītājiem dāvinās Ķeguma ģitārstudijas 
ansamblis, kuram šis koncerts ir kā atskaite par gada laikā paveikto.

Tiksimies Ķeguma Mākslas dienās 21. maijā jau no plkst. 12.00! 

Koncerts „Rasa Lieldienu rītā”
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Aprīļa asni Ķeguma skolā
Aprīlis – mēnesis, kad jau skaidri iezīmējas topošais zaļums, nākamie 

ziedi un augļi. Katru pārvērtību gaidām kā brīnumu, ko pastiprina 
apziņa, ka būs. Viss vēl tikai būs. Arī skolas dzīvē jaunais nenāk uzreiz, 
bet tikai pakāpeniski iezīmējas. Par ko kļūsim, rādīs laiks, taču viens ir 
skaidrs – sastinguši neesam. Iezīmēšu tikai daļu no pašiem spilgtākajiem 
aprīļa mēneša notikumiem.

Saspēle ar NBL basketbolistiem
Marta pēdējā dienā skolā viesojās 4 basketbolisti no ASV, kuri pašlaik 

spēlē mūsu VEF komandā. Skolēniem šī tikšanās bija neaizmirstama, jo 
bija iespēja kopā uzspēlēt, tāpat just līdzi mūsu skolēnu komandai, kā 
arī skolotājiem A. Kaļvai un A. Ābolam. Tāpat skolēnu interesi saistīja 
dažādi augumā dižo basketbolistu rādītie šova paņēmieni. Piekrišana šim 
pasākumam bija tik liela, ka esam nolēmuši šo sadarbību turpināt un rast 
iespēju saspēlēties ar lieliskajiem spēlētājiem arī 9. – 12. klašu skolēniem. 
Paldies, ASV vēstniecībai un skolotājai Ilzei Krastiņai, kā arī sportistiem 
Agitai Kaļvai un Arturam Ābolam!

Iepazīstam Raimondu Paulu
8. aprīlī skolotājas Lienes Seržantes sagatavotā 4 cilvēku lielā sko-

las skolēnu komanda devās uz Rīgas Mūzikas internātvidusskolu, lai 
piedalītos konkursā par Raimonda Paula mūziku. Mūsu skolēni gatavojās 
rūpīgi, daudz uzzināja par komponista daiļradi, iemācījās orientēties 
viņa mūzikā un sagatavoja divus atraktīvus priekšnesumus, par kuriem 
saņēma 17 no 18 iespējamajiem punktiem. Rezultātā – II pakāpe, bet 
ieguvēji savu zināšanu bagātināšanā bija visi. Paldies, skolotājām Lienei 
Seržantei un Marijai Sprukulei!

Ar interesi par Eiropas Savienību
Pēdējā laikā ļoti sarosījusies dzīve skolas bibliotēkā, kur notiek cītīga 

gatavošanās Eiropas zināšanu konkursam. Tā ietvaros – arī divas tikšanās 
ar Eiropas Savienības Mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabas vadītāju 
Anitu Jansoni, kura ir arī mūsu skolas absolvente. Pamatskolas skolēniem 
bija iespēja uzzināt atbildes uz daudziem jautājumiem par ES, saskatīt 
mūsu ieguvumus atrodoties tajā, tikt galā ar āķīgiem uzdevumiem, kā 
arī saskatīt ES vērtības. Daudzus uzrunāja A. Jansones atklātā saruna par 
gūto skolā, kā mācības Ķegumā palīdzējušas veidot viņas tālāko karjeru. 
Paldies par pasākumu organizēšanu skolotājai Vitai Spilbergai!

8. Latvijas cilvēks – mecenāts A. Dombrovskis
Turpinās tradīcija iepazīt Latvijā nozīmīgus cilvēkus – šoreiz 

kokrūpnieku, fi lantropu, mecenātu Augustu Dombrovski, kurš izvei-
doja Latvijā pirmo bērnudārzu, uzcēla Kultūras pili un Burtnieku namu 
Ziemeļblāzmā, kopā ar Martu Rinku organizēja Bērnu svētkus. A. Dom-
brovskis jau sen atdusas savas sapņu pils tuvumā, taču viņa veikumu 
iepazinām, noskatoties mūsu novada kultūras dzīves organizatores Zanes 
Auškāpas menedžēto fi lmu „Mīlestības dārzs”, ieklausījāmies pašas Zanes 
stāstījumā par A. Dombrovski un fi lmas tapšanu, saņēmām atbildes uz 
sev interesējošiem jautājumiem. Paldies Zanei Auškāpai!

6. vieta Eksakto zinātņu dienās – 2016
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika 

konkurss vidusskolēniem. Lai varētu piedalīties, bija jāiztur 3 kārtas 
neklātienē, ko paveica arī mūsu skolas skolotāja A. Ābola sagatavotā 
komanda, nokļūstot starp 17 citu skolu labākajām komandām, kurās 
bija vairāki Valsts ģimnāziju pārstāvji. Cīņa bija spraiga, jāpilda dažādi 
uzdevumi un laboratorijas darbi, no kuriem daudzi skolā nav bijuši ne 
reizi. Esam lepni, ka šajā sīvajā konkurencē ieguvām 6. vietu. Paldies, 
skolotājam Arturam Ābolam!

Veiksme dambretes spēlē
Jau 5. gadu Dambretes attīstības biedrība pavasarī rīko 1. – 4. klašu 

skolēnu dambretes turnīru. 9. aprīlī tāds notika Salaspilī un turp devās 
arī mūsu skolas komanda. Starp 15 skolu komandām ieguvām 3. vietu. 
Tāpēc varam būt ļoti apmierināti par panākumiem, bet visvairāk par to, 
ka rūpīgos treniņos esam iemācījušies daudz jauna sev un savai attīstībai. 
Paldies, skolotājai Dzintrai Kļavai!

Skolēna formas tērps – jau apritē
Skolas padome ražīgi pastrādājusi un nolēmusi ar 1. septembri skolā 

ieviest skolēnu formas tērpus kā piederības zīmi savai skolai un iespēju 
mazināt sociālo nevienlīdzību skolēnu vidū. Pāreja uz formas tērpiem ir 
pakāpeniska, kā pirmie to izmēģina brīvprātīgie, kuri tās nēsā jau šajā 
pavasarī. Sāksim ar viena elementa iegādi, pakāpeniski iegādājoties arī 
pārējās komplekta daļas. Pašlaik visvairāk pamanīt skolā var vestītes, kā 
tas ir, piemēram, 2. b klasē, kur tās nēsā itin visi skolēni. Paldies, Alises 
Skrīveles tētim par rasto iespēju sponsorēt vestīšu iegādi visiem klases 
skolēniem! Aicinām pasūtīt savu tērpa elementu ikvienu, kurš vēl to nav 
izdarījis!

Jauna drošības sistēma skolā
Jau kopš Jaunā gada skolas apmeklētāji var pamanīt, ka par skolēnu 

drošību skolā gādā elektroniskā piekļuves kontroles sistēma, kuras 
darbībai līdzi seko skolas dežuranti Sarmīte Ulmane un Jānis Grīnvalds. 
Tas nozīmē, ka kamerā var redzēt katru cilvēku, kurš ienāk skolā, bet 
skolēni un skolotāji tiek atpazīti pēc pirksta nospieduma (pēdējā laikā 
arī elektroniskās skolēna kartes, kas turpmāk veiks arī skolēna apliecības 
funkcijas). Ko tas dod? Skolēni skolā var justies droši un pasargāti no 
nevēlamiem apmeklētājiem, kā arī vecākiem tuvākajā laikā būs iespēja 
telefona īsziņas veidā uzzināt, cikos viņa bērns ierodas skolā vai arī iziet 
no tās. Nenosodīsim tehnoloģiju iespējas, bet iesim laikam līdzi un būsim 
mūsdienīgi!

Sākumskolas korim skatē – I pakāpe 
Liels un daudzbalsīgs ir mūsu skolas 1. – 4. klašu koris, kurā 

muzicēšanu skolotājas Marijas Sprukules vadībā apgūst vairāk nekā 
50 mazo dziedātāju. Kā jau katru gadu, atbildīgs brīdis ir koru skate, 
kurā tiek noskaidroti labākie no labākajiem. Tā šogad notika 7. aprīlī 
Ogres kultūras centrā. Mūsējie uzstājās skaistās violetās blūzēs, tādejādi 
līdzinoties pavasara krokusiem. Visas trīs viņu dziedātās dziesmas – 
viena par otru skaistāka, jo īpaši mazo solistu Astras Ruņģes, Loretas 
Lazdiņas, Alises Skrīveles un Viktorijas Dušenkovas dzidrās balsis. Arī 
žūrijas dalībnieki nepalika vienaldzīgi, tāpēc rezultātā – 41.88 punkti un 
I pakāpe. Paldies skolotājai Marija Sprukulei un koncertmeistarei Lienei 
Seržantei!

Komercizglītības apguve darbībā
Lai labāk iepazītu uzņēmējdarbības vidi un teorētiskās zināšanas 

nostiprinātu darbībā, skolēniem regulāri tiek organizētas mācību ekskur-
sijas uz kādu no Latvijas uzņēmumiem. Tā 6. aprīlī 10. – 11. klašu skolēni 
viesojās vācu būvniecības uzņēmumā „Knauf ”, kā arī Valsts ieņēmumu 
dienesta jaunajās telpās Talejas ielā 1. Skolēniem bija iespējas aplūkot 
darba telpas, izzināt specifi ku, tikties ar vadošajiem darbiniekiem. No 
brauciena skolēni atgriezās dzīves pieredzes bagātāki un pilni ar jaunām 
idejām. Paldies par brauciena organizēšanu skolotājai Ilzei Krastiņai un 
direktora vietniecei Oksanai Grimaļukai-Nazarovai!

Aktivitātes Skolēnu padomē
Šis mācību gads ir idejām bagāts un darbīgs skolēnu pašpārvaldē. Tās 

līdere ir 10. klases skolniece Elizabete Avotiņa. Jauniešiem vienmēr patīk 
tikties vienam ar otru, tāpēc devāmies ciemos pie Lielvārdes vidusskolas 
skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem, lai kopā ar viņiem pabūtu „Venēcijas 
nakts karnevālā”. Ieskatījāmies, kā pasākumus organizē citā skolā, guvām 
jaunas idejas, kā arī savstarpēji sadarbojāmies spēlēs un konkursos. Kā 
ciema kukuli aizvedām no konfektēm izveidotu savas skolas logo.

Aizvadītajā mēnesī bija arī Joku diena, kurā visi skolotāji izjokoja 
tās klases, kurās norisinājās viņu vadītās stundas. Tika izjokots arī sko-
las direktors Vladimirs Samohins, jo medijos parādījās ziņa, ka viņam ir 
dzimšanas diena. Iespējams, nekad mūžā viņš nebija saņēmis tik daudz 
īsziņu, zvanu un apsveikumu kā 1. aprīlī. Kā visi atzīst – diena bija jautra 
un izdevusies (detalizētāk var lasīt skolas mājas lapā).

Raibu raibs bijis mūsu aprīlis, bet vēl raibāks solās būt maijs. 
Turēsimies un no šī raibuma nenobīsimies!

Sandra Bērziņa, direktora vietniece
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Bibliotēku darbinieku dienas 
pasākums Ķegumā

Saulainā pavasara dienā, Bibliotēku nedēļas ietvaros, Ķeguma tautas 
namā notika Ogres reģiona bibliotēku darbinieku dienai veltīts pasākums, 
kurā pulcējās Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma bibliotekāri.

Dienas pirmajā daļā novadu bibliotekāri iepazina Ķegumu un, 
atgriežoties Ķeguma tautas namā, visus gaidīja SIA „Fazer Latvija” sarūpētas 
dāvaniņas – trīs maizes klaipiņi, simbolizējot ceļa maizi turpmākajam 
darba cēlienam.

Kā pasākuma ofi ciālās daļas sākumā pastāstīja pasākuma vadītāja Zane 
Auškāpa, šī gada Bibliotēku nedēļas vadmotīvs ir „Attiecības. Sadarbība. 
Kopiena.”, kas iezīmē galvenās bibliotekāru prasmes. Pasākuma ofi ciālo 
daļu atklāja Ķeguma novada domes izpilddirektore Nelda Sniedze, kura 
klātesošajiem veltīja labus vārdus un pateicās par bibliotekāru ieguldīju 
mūsu kultūrā. Sirsnīgu uzrunu teica arī Ogres Centrālās bibliotēkas 
direktore Jautrīte Mežjāne, kura kopā ar Ogres Centrālās bibliotēkas 
galveno bibliotekāri Ingu Niedru un Ķeguma novada bibliotēkas direktori 
Inesi Cīruli sveica bibliotekāres nozīmīgās darba jubilejās.

Par 45 gadiem bibliotekāres darbā atzinības rakstu saņēma Birzgales 
pagasta bibliotēkas darbiniece Anita Smilškalna. Par 35 nostrādātiem 
gadiem atzinības rakstus saņēma: Ogres centrālās bibliotēkas darbinieces 
Maruta Jēkabsone un Dace Tribise, Ikšķiles novada centrālās bibliotēkas 
darbiniece Maija Rozīte. Par 30 nostrādātiem darba gadiem atzinības 
rakstu saņēma Ogres centrālās bibliotēkas darbiniece Arma Krecere. 
Par 25 gadiem, kas veltīti darbam bibliotekā, atzinības rakstu saņēma 
Ķeguma novada bibliotekāre Valda Kurme. Par 20 nostrādātiem gadiem 
atzinības rakstu saņēma Ikšķiles novada centrālās bibliotēkas darbiniece 
Marija Reizniece. Savukārt par nostrādātiem 10 gadiem bibliotēkas darbā, 
atzinības rakstu saņēma Tīnūžu pagasta bibliotekāre Zenta Počkaja.

Apsveikuma vārdus bibliotekāriem teica arī Ķeguma novada Kultūras 
un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa un Ikšķiles novada Kultūras 
un sporta pārvaldes vadītāja Dace Jansone. Kā īpašs pārsteigums bija 
SIA „Latvijas grāmata” pārstāvju ierašanās, kuri dāvināja svētku kūku 
bibliotekāriem un veica preču loterijas „Bibliotēku pavasara maratons” 
izlozi. Laimestā – jauns velosipēds, kuru ieguva Līvānu novada centrālā 
bibliotēka.

Visus apmeklētājus priecēja akordeona virtuozs Kaspars Gulbis, kuru 
dāmas pat nevēlējās laist projām, jo viņa mūzikas izpildījums aizrāva 
ikvienu klātesošo.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Prieks palīdzēt!
2016. gada maijā noslēdzas viens no lielākajiem biedrības 

Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums“ labdarības projektiem 
Ķeguma novadā. 

Sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas fondu un Ķeguma novada 
pašvaldību tika realizēts Eiropas Atbalsta fonda projekts  vistrūcīgākajām 
personām, kura laikā tika dalītas bezmaksas pārtikas, higiēnas un skolas 
piederumu pakas novada trūcīgiem iedzīvotājiem.

Biedrības pārstāves vēlas teikt vislielāko paldies novadniekiem, kuri 
brīvprātīgā kārtā dalīja palīdzības pakas: Aisma Daudze – Birzgalē, Signe 
Viļumsone – Rembatē, Ilona Ofmane – Tomē un Andrejs Gudeiķs – 
Ķegumā.

Gada laikā ir palīdzēts vairāk kā 150 trūcīgām personām, kopā izdalot 
aptuveni 800 pārtikas, 100 higiēnas preču un 37 skolas komplektu 
palīdzības pakas.

Projekta realizācijas laikā tika organizēti vairāki papildpasākumi 
trūcīgajiem ļaudīm. Ķeguma Sociālā dienesta telpās Rembatē trūcīgajiem 
iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar Valsts nodarbinātības dienesta 
pārstāvi, Tomes saimnieču vadībā tika gatavota maltīte no pārtikas pakā 
esošajiem produktiem. Trūcīgie Ķeguma novada iedzīvotāji tika iesaistīti 
SAC „Senliepas“ teritorijas sakopšanā, bija arī iespēja apmeklēt sirsnīgo 
Ziemassvētku koncertu Tomē. Tika organizēti vairāki izglītojoši semināri, 
kuru laikā palīdzības paku saņēmēji tikās ar dažādu jomu speciālistiem:  
medicīnas pārstāvi – Lilitu Šlomaku-Veckaktiņu, frizieri Inesi Skudru, kura 
centās iepriecināt trūcīgos ar jaunu matu griezumu u.c.  

Paldies Ķeguma novada domei par telpām, domes šoferiem par 
transporta pakalpojumiem, Sociālajam dienestam un personīgi Vitai 
Kalniņai par sadarbību. 

Biedrības pārstāves cer, ka šī gada laikā izdevās palīdzēt ģimenēm 
ikdienā, kuras nonākušas grūtā situācijā, un sajust to, ka mēs uz šīs 
pasaules neesam vieni un, ka kopā mēs spējam vairāk un labāk!

Kā tiks organizēta palīdzības paku izsniegšana pēc 2016. gada maija 
Ķeguma novada trūcīgajiem iedzīvotājiem, lūdzam, interesēties pie 
Ķeguma novada Sociālā dienesta darbiniekiem.

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums“

Jūnija mēnesī Montesori 
kabinets bērnudārzā „Gaismiņa” 
ir atvērts visiem interesentiem

Pagājušā gada rudens mēnešos realizējām Ķeguma iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu par valodas prasmēm pirmsskolas 
vecuma bērniem. Tā ietvaros rīkojām trīs praktiskus pasākumus bērniem, 
vecākiem un vecvecākiem. Pārrunājām valodas attīstību un to, kā 
izmantot katrā mājā pieejamas lietas, lai vingrinātu bērna runas spējas, 
īpaši uzsverot darbošanos ar rokām un pirkstiņiem, kas ir tieši saistīti ar 
runas aparātu. Lai gan projekts ir noslēdzies, vēlos, lai Montesori metode 
aizsniegtu vairāk vecākus un bērnu audzinātājus.

Montesori metode ir 100 gadus veca. Padomju laikā visu atšķirīgo 
noliedza, tādēļ Latvijā tā ienāca kā terapijas metode tikai deviņdesmitajos 
gados līdz ar valsts brīvības atgūšanu. Montesori metode ir jau sen 
integrēta arī mūsu pedagoģijas sistēmā, paši to izmantojam, nenosaucot 
to vārdā. Kas tas ir? Varētu sacīt, ka tā ir makšķeres iedošana bērnam, ceļa 
rādīšana un ļaušana bērnam iet pa šo ceļu. Pirmkārt, tā ir attieksme pret 
bērnu, uzticēšanās viņam, ka viņā ir iekšējā gudrība mācīties. Otrkārt, 
tas ir skolotājs kā palīgs, kas parāda mācību ceļu. Treškārt, tā ir īpaši 
sagatavota vide, kurā bērnam ir iespēja augt.

Turpinot jau iesākto projektu, vēlos īpaši aicināt ikvienu pirmsskolas 
vecuma bērnu kopā ar vecākiem, vecvecākiem vai auklīti šā gada jūnija 
mēnesī uz atvērto Montesori pēcpusdienu. 3., 10. un 17. jūnijā – trīs 
piektdienas – no plkst. 16.00 – 18.00, esiet laipni gaidīti skatīties, jautāt un 
darboties. Sīkāka informācija, zvanot Elīnai – 25938384.
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Ķeguma jauniešu koris un Birzgales tautas 
nama vokālais ansamblis „Tikai tā” viesojas 
Cesvainē un Madonā

Ķeguma jauniešu koris kopā ar Birzgales tautas nama vokālo ansambli „Tikai tā”, diriģenti Mairu Līdumu, 
koncertmeistari Gintu Eisaku un Birzgales tautas nama vokālā ansambļa „Tikai tā”, koncertmeistari Inesi 

Martinovu Lazdonas evaņģēliski luteriskā baznīcā, Madonā.

Ķeguma jauniešu koris kopā ar Birzgales 
tautas nama vokālo ansambli „Tikai tā” aprī-
ļa sākumā (2. – 3. aprīlim) devās nelielā – divu 
dienu ceļojumā uz Cesvaini un Madonu. Tā bija 
Ķeguma jauniešu kora iniciatīva pabūt kopā il-
gāk nekā divus mēģinājumus nedēļā, muzicēt un 
dzīvot visiem kopā. 

Esot kopā divas dienas tika pavadītas ļoti 
darbīgas un ar labu noskaņojumu. Pirmais gala-
mērķis bija Cesvaine. Mums bija lieliska iespēja 
iziet ekskursiju Cesvaines pilī zinošas Cesvaines 
ērģelnieces Daigas Matrozes pavadībā, uzzinot 
faktus gan par vēsturi, gan par notikumiem, kas 
norisinājušies pēdējo gadu laikā, paralēli tika 
mazliet iepazīta arī Cesvaines evaņģēliski luteris-
kā baznīca. 

Pati Cesvaines pils visiem šķita iespaidīga 
un skaista kā no ārpuses, tā no iekšpuses. Neaiz-
mirstama bija iespēja arī padziedāt vienā no Ces-
vaines pils telpām – mūzikas telpā, dziedot „Pūt, 
vējiņi”, kur bija iespēja sajust nedaudz maģijas un 
patiesi apbrīnojamu skanējumu un vieglumu.

Pēc ekskursijas Cesvaines pilī, devāmies uz 
savām turpmākajām mājām divu dienu garumā 
jeb uz Cesvaines internātpamatskolu. Tur mums 
bija iespēja arī ieturēt gardas pusdienas un nā-
kamās dienas brokastis. Mūs draudzīgi izmiti-
nāja internātpamatskolas sporta zālē. Neizpalika 
sarunas, smiekli, galda spēles un patiess kopā 
būšanas prieks. Tāpat arī kopīgi muzicējām un 
mēģinājuma laikā izmēģinājām mūsu koncert-
programmu, ar kuru uzstājāmies otrajā dienā 
Lazdonas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Svētdienas agrā rītā ap plkst. 9.00 devāmies 
uz Cesvaines evaņģēliski luterisko baznīcu, kas 
atradās dažu minūšu attālumā no mūsu nakts-
mājām, kur dievkalpojuma laikā nodziedājām 
dziesmu „Mūsu tēvs debesīs”. Miers un patiess 
gandarījums bija visiem.

Pēc dziedāšanas dievkalpojuma laikā, uzreiz 
steidzāmies uz Madonu – Lazdonas evaņģēliski 
luterisko baznīcu, kur mums un Birzgales tautas 
nama vokālajam ansamblim „Tikai tā” bija pare-
dzēts savs koncerts dievkalpojuma noslēgumā 
un dziesmas dievkalpojuma laikā. Saviļņojums 
bija liels, jo Ķeguma jauniešu kora vienas dzies-

mas soliste bija mūsu pašu korista Rolanda Ķirp-
ja mazā meitiņa, kuras skaistā dziedāšana aizskā-
ra ikviena klausītāja dvēseles stīgu. 

Katra koncerta noslēgumā, kolektīvam rai-
sās daudz emociju un atziņu, arī šis koncerts un 
kopīgais brauciens nebija izņēmums. Ikvienam 
kolektīva dalībniekam bija liels prieks par kopīgo 
braucienu, kas mūs arvien vairāk saliedēja. Kora 
dalībnieki atzina, ka noslēguma koncerts sildīja 
sirdis, un to, ka esam šeit visi kopā, lai darītu, to 
kas mums patīk un ko mīlam, kā arī koris neva-
rētu būt pilnvērtīgs bez vadītāja, kurš iedvesmo 
un tic. Daudzi koristi atzina, ka asaras acīs bija 
vairākas reizes un saviļņojums bijis vēl lielāks. 
Ķeguma jauniešu kora koriste Astra Strance at-
zina, ka šis brauciens bija pirmais kopā ar ko-
lektīvu, un ir liels prieks, ka beidzot šāda iespēja 
bijusi, sarunāties un iepazīt arvien tuvāk savus 
kora biedrus, kas arī bija mērķis – saliedēties vēl 
vairāk un iepazīt vienam otru no pavisam citas – 
nezināmas puses. 

Lielu paldies šo divu dienu laikā esot kopā, 
vēlamies teikt Cesvaines ērģelniecei Daigai Mat-

rozei, kura mūs iepazīstināja tuvāk ar Cesvaines 
pili, Cesvaines internātpamatskolas personālam 
par jauko uzņemšanu, Cesvaines evaņģēliski lu-
teriskai draudzei, Lazdonas evaņģēliski luteris-
kai draudzei par sirsnīgo uzņemšanu, Lazdonas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas apmeklētājiem, 
mūsu lieliskajai un neatkārtojamai vadītājai, di-
riģentei Mairai Līdumai par neizsīkstošo darba 
sparu, Ķeguma jauniešu kora koncertmeistarei 
Gintai Eisakai, mūsu draugam un biedram Ro-
landam Ķirpim par organizēšanu, uzmundri-
nāšanu un pozitīvismu, Birzgales tautas nama 
vokālā ansambļa „Tikai tā” dziedātājiem un kon-
certmeistarei Inesei Martinovai par palīdzēšanu 
neparedzamos apstākļos un visiem, kuri bija 
kopā ar mums. Kopā mēs esam spēks! Bet ar šo 
nekas nebeidzas – mūs gaida arvien jauni pro-
jekti, gatavošanās koru skatei, kas norisināsies 
maija sākumā, bet pats galvenais, ka mūzika seko 
mums vienmēr! Uz tikšanos! 

Laima Urbucāne, 
Ķeguma jauniešu kora koriste 

26. martā Birzgales tautas namā notika Jāņa 
Paukštello koncerts, uz kuru devās 16 Ķeguma 
pensionāri ar savu transportu. Koncerts bija ļoti 
jauks un īpaši sirsnīgs, jo tieši šai dienā Jānim 
Paukštello bija 65. dzimšanas diena. Arī mēs svei-
cām jubilāru.

1. aprīlī Birzgales pensionāri mūs uzaicināja 
uz sadraudzības vakaru. Paldies birzgaliešiem!

9. aprīlī Birzgales tautas nams piedāvāja pie-
dalīties ekskursijā uz Liepāju, kurā devāmies un 
varējām apskatīt gan Liepāju, gan jauno Dzintara 
koncertzāli, gan vakarā noklausīties „Melo – M” 
koncertu. Mums patika!

15. aprīlī devāmies ekskursijā uz Rīgu. Bija 
vissaulainākā aprīļa diena, un mēs devāmies uz 

Rīgas radio un televīzijas torni, kas ir visaugstā-
kais Baltijā un trešais augstākais Eiropā – 368 m. 
Mēs bijām arī skatu laukumā (97 m augstumā) no 
kurienes varēja redzēt gan Ķegumu, gan Siguldas 
bobsleja trasi, gan visu Rīgas apkārtni. Bijām arī 
Laimas šokolādes muzejā, kurā gids mums pa-
stāstīja par vēsturi un pašreizējo darbību. Par cik 
bijām netālu no jaunās Ģertrūdes baznīcas, devā-
mies apskatīt arī to. 

Pēc tam braucām uz LU Rīgas Botānisko dārzu. 
Tur ļoti krāšņi ziedēja acālijas. Dažas bija kā milzīgi 
koki, kuri auguši apmēram 40 – 60 gadus. Blakus 
atrodas tauriņu māja ar tropu klimatu. Arī tur bija 
interesanti. Apskatījām palmu māju. Izstaigājām arī 
teritoriju, kur ziedēja vienīgi liels magnoliju koks.

Ekskursijas noslēgumā bijām iebraukuši arī 
Salaspils memoriālā.

Dagnija Berķe, 
ĶNPB kultūras darba organizatore

Ķeguma novada pensionāru biedrības aktivitātes
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Patiess prieks par Ķeguma novada, Birzgales 
mūzikas skolas klavieru nodaļas absolventu Zi-
gurdu Teikmani, kurš turpina kaldināt savu pi-
anista meistarību Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolas klavieru nodaļā un aprīļa sākumā 
piedalījās prestižā pianistu konkursā Itālijā, ie-
gūstot 1. vietu! APSVEICAM! 

 Par konkursa norisi un ceļojuma iespaidiem 
varam sīkāk uzzināt, izlasot Zigurda rakstu „Lat-
vijas vārds izskan saulainajā Ziemeļitālijā”.

Pagājušā gada nogalē Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolas pedagoģes Guntas Božas 
klavieru klasē radās doma braukt uz konkursu 
Itālijā „Giovani musicisti – città da Treviso”. Tas 
norisinājās no 1. līdz 10. aprīlim skaistajā Zieme-
ļitālijas pilsētā, gardā deserta tiramisu dzimtenē, 
Trevizo, kam blakus atrodas teiksmainā Venēcija. 

Starp braukt gribētājiem bija 2. kursa au-
dzēkne Sofi ja Zaiceva, 4. kursa audzēkne Lelde 
Rasnace un es – 3. kursa audzēknis Zigurds 
Teikmanis. Mani bija iedvesmojusi nesen iegū-
tā 1. vieta T. Reitera konkursā šeit pat Latvijā, 
un iesāktais pianistu konkursu ceļš bija jāturpi-
na. Sāku gatavot lielu programmu – J. S. Baha 
fantāziju, Jāņa Mediņa 14. „Dainu” un trīs S. 
Rahmaņinova etīdes – gleznas. Lieliska iespē-
ja nostiprināt izvēlēto repertuāru bija koncertu 
sniegšana dažādās auditorijās, visvairāk tieši bēr-
nu mūzikas skolās. Tas bija patīkams process – 
redzēt reakciju no publikas, kas ar katru nākamo 
koncertu bija arvien atsaucīgāka un klausījās vēl 
uzmanīgāk, iepazīties ar tik daudzām skolām, to 
audzēkņiem un pedagogiem. Konkursa skaņdar-
bi tādā veidā tika „norūdīti”, un pirms ceļa mēs 
bijām pārliecības un apņēmības pilni. 

Kādā dzestrā aprīļa rītā kopā ar savu sko-
lotāju Guntu Božu devāmies uz Rīgas lidostu, 
lai caur Berlīni lidotu uz saulainajām itāļu ze-

mēm.  Tur nonācām vēlā pēcpusdienā. Tomēr 
tas mūs netraucēja, par spīti tālajam ceļam, 
iet uz konkursa vietu, lai ātrāk varētu tikt pie 
klavierēm un izmēģināt konkursa instrumentu. 
Izrādījās, ka mums būs jāspēlē zālē, kur skaņa 
diezgan šalca, tāpēc bija jākoriģē dinamika, lai tā 
nebūtu par skaļu. 

Apmetāmies lieliskā viesnīcā, kur – kā pēc 
tam izrādījās – bija izmitinājušies arī vairāki 
konkursa dalībnieki un pārstāvji no žūrijas. Die-
nās pirms konkursa, kamēr noskaņojāmies un 
pieradām pie vides, apskatījām skaisto Trevizo 
vecpilsētu, kas lepojas ar San Nicolo un citām 
baznīcām, ar savām brīnišķīgajām upēm un ka-
nāliem, kur saglabājušās senas, bet strādājošas 
ūdensdzirnavas. Ja Venēcija neatrastos tik tuvu 
Trevizo, bez šaubām, piesaistītu visus tūristus 
sev, jo tā ir bezgala apburoša. Tur mēs visi, mū-
zikas un zvaniņu šķindoņas pavadīti, pavizinājā-
mies arī zirgu karuselī, kas lika sajusties kā sau-
lainajā bērnībā. 

Pienāca uzstāšanās. Konkursā piedalījās 
apmēram 50 pianistu no 14 dažādām pasaules 
valstīm. Kopumā jāteic – konkurence bija liela. 
Protams, bija arī daudz itāļu, kuri emocionāli 
atskaņoja lielas, pārsvarā romantiskas program-
mas atzīstamos tempos, kas gan reizēm nebija 
līdz galam izstrādāti. Interesanti bija novērot 
globalizāciju – Īrijas valsti pārstāvēja pedagoģe 
no Irānas ar savu audzēkni no Ķīnas. Par spīti 
sīvajai konkurencei, mēs lieliski saņēmāmies, 
un kompetentā žūrija, kuru pārstāvēja koncer-
tējoši pianisti un pedagogi no Krievijas, Vācijas 
un,  protams, Itālijas, mūs atzinīgi novērtēja. Es 
ieguvu pirmo vietu, Lelde otro, un Sofi ja savā 
grupā – otro vietu. Popularizējot latviešu mūzi-
ku, mēs savā repertuārā bijām iekļāvuši Jāņa Me-
diņa „Dainas”, kas patika un radīja interesi žūrijā, 

kuras pārstāvji pēc tam palūdza sev paturēt arī 
nošu eksemplārus. Pēc konkursa Vācijas pārstā-
vis, pianists un pedagogs Roberts Bencs, pozitīvi 
izteicās par izpildītajām S. Rahmaņinova trim 
etīdēm – gleznām un par Latvijas pianismu, ko 
bijām godam aizstāvējuši.

Nākamajā dienā devāmies ekskursijā uz tu-
vējo Venēciju divstāvīgā, modernā itāļu vilcienā, 
kas ir visērtākais veids, kā nonākt grandiozajā 
pilsētā uz ūdens. Tapa neskaitāmas brīnišķīgas 
fotogrāfi jas un videoklipi, kur iemūžinājām šau-
rās ieliņas, gondoljeru dziesmas, izdaudzinātos 
kanālus, Svētā Marka laukumu, visu veidu laivas 
un venēciešu maskas. Debesis bija skaidras, un 
diena bija silta, garastāvoklis mums bija lielisks 
un iespaidi – kolosāli. Baudījām itāļu viesmīlīgo 
vidi, picas un saldējumu, kam nestāv līdzās cit-
zemju ražojumi. Dienas beigās, līksmi un patīka-
mi noguruši, atgriezāmies Trevizo, lai nākamajā 
dienā dotos uz Latviju, kuras, par spīti pozitīva-
jam ceļojumam, man sāka patiesi pietrūkt.

Rietošās saules atblāzmas apstaroti, caur 
Londonu mēs vēlu vakarā ielidojām Rīgas iz-
gaismotajā lidlaukā. Sirds no atkalredzēšanās 
ar dzimto zemi pukstēja jo strauji, un galvā klī-
da dažādas domas, kuras visas vienoja kopīgais 
skats no pozitīvo emociju prizmas. Paldies mūsu 
skolotājai par lielo sagatavošanas darbu un iespē-
ju sevi parādīt šai prestižajā konkursā. Ceļojums 
bija izdevies. Mēs paplašinājām savu redzesloku, 
dzirdot dažādo repertuāru un citu valstu pia-
nisma skolas, un mums ir liels prieks, ka nodi-
binājām kontaktus ar konkursa dalībniekiem un 
iepazīstinājām viņus ar skaisto latviešu mūziku, 
nesot Latvijas vārdu plašajā pasaulē.

Zigurds Teikmanis, Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolas 3. kursa audzēknis 

Mūsu novadam ir ar ko lepoties!

Lielā pavasara izsole
2016. gada 16. aprīlī Ķeguma tautas namā notika apmeklētāju 

atsaucību iemantojusī „Lielā pavasara izsole 2016”. Arī šogad izsolāmo 
mantu, gardumu un dārglietu netrūka. Izsoles dalībnieki cīnījas gan par 
stādiem, gan mākslas un antikvāriem priekšmetiem, gan spēlēm. Lielāko 
dalībnieku ievērību šogad guva planšete un teleskops. 

Speciāli mūsu izsolei dzintara rotu bija novēlējusi rotu māksliniece 
Inita Rudzīte.

Izsoles laikā ikviens interesents varēja iegādāties loterijas biļeti, kas 
laimīgajam uzvarētājam sniedza iespēju savā īpašumā iegūt jaunu televi-
zoru.

Šogad vislielāko atsaucību guva skolotājas S. Čeveres izvirzītais 
labdarības mērķis – metāla konstruktoru komplektu iegāde jaunajai 
paaudzei, un otrajā vietā palika ideja par palīdzību diska izdošanā pop-
grupai „Sienāži”. Šiem abiem projektiem tika izsolē savāktie līdzekļi.

Liels paldies Bruno Āriņam, kurš mūsu izsoles vada jau sesto gadu! 
Pateicoties viņa prasmīgajai vadībai, visas mantas atrod savus jaunos 
īpašniekus.

Gribētos rosināt jau laikus padomāt par nākamo izsoļu līdzekļu 
izlietošanu. Varbūt novadā ir kāds bērns, kuram ļoti nepieciešams 
mūzikas instruments, kuru paši nevar iegādāties vai kas cits, kam mūsu 
labdarība būtu pašā laikā!

Paldies visiem izsoles dalībniekiem, apmeklētājiem un mantu 
ziedotājiem! Tiksimies jau rudenī!

Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums”

Putnu dienas 
Ķeguma novadā

2. aprīlī Birzgales muzejā „Rūķi” un 16. aprīlī pie Rembates pagasta 
pārvaldes, Tomes bijušās skolas teritorijā un Ķeguma tautas nama parkā 
aizvadītas pirmās putnu dienas Ķeguma novadā. Ikviens interesents 
varēja iesaistīties putnu dienās kopā ar ornitologu Dmitriju Boiko, kurš 
atbildēja uz jautājumiem un stāstīja par putnu dzīvi.

Birzgalieši varēja veidot putnu būrīšus un apskatīt Birzgales 
pamatskolas bērnu darbu izstādi „Mans putns”. Rembatieši un ķegumieši 
savukārt varēja taisīt putnu būrīšus un klausīties interesantus stāstus par 
putniem, to paradumiem, ligzdošanu un krāšņo dzīvi. Tomē vecāki ar 
bērniem gatavoja būrīšus un izlika Tomes apkārtnē. Ar dziesmām un 
dejām putniņus un pavasari sveica Tomes tautas nama mazie „Skanīši”.

Visi putnu būrīši tika piestiprināti pie kokiem un apskatāmi pie 
muzeja „Rūķi”, Rembates pagasta pārvaldes, Tomes bijušās skolas 
teritorijā un pie Ķeguma tautas nama.

Paldies Ķeguma novada domei par atbalstu un Dmitrijam Boiko par 
interesantajiem stāstījumiem un padomiem. Paldies arī tomēniešiem 
Varim Zaumanim un Edgaram Bicānam, atsaucīgajam meistaram 
Vladimiram Drozdeckim. Paldies, arī Birzgales muzeja „Rūķi” vadītājai 
Ivetai Freimanei par atbalstu un palīdzību.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Ķeguma komandas dalībniece 
Antra Valnere – bronzas 
medaļniece

Latvijas čempionāta fi -
nālsacensībās, 100 lauciņu 
dambretē, spēlēja 10 dalīb-
nieces un to starpā bija arī 
Ķeguma novada pārstāve 
Antra Valnere. Un uzreiz 
jāsaka, ka republikas čem-
pione 64 lauciņu dambretē 
veiksmīgi cīnījās arī šajā dambretes disciplīnā.

Deviņās partijās tika izcīnītas piecas uzvaras, trīs divcīņas noslē-
dzās neizšķirti un tikai vienā duelī pret 5. vietas ieguvēju Elzu Garokalni 
(Kuldīga) tika piedzīvota neveiksme. Izcīnītie 13 punkti Antrai deva otro 
– ceturto vietu kopā ar limbažnieci Paulu Gūtmani un rīdzinieci Zoju 
Uvačanu. Papildus kritēriji (lielāks uzvaru skaits) sudraba medaļu ļāva 
saņemt limbažniecei, bet bronzas godalgu ieguva Antra Valnere. 

Apsveicam Antru, jo viņa ir vienīgā Latvijas dambretiste, kura šogad 
ieguva medaļas (zelts un bronza) abos dambretes veidos!

Viktors Krustkalns 

Šoreiz četru komandu konkurencē pirmo vietu izcīnīja komanda 
„IT” no Tīnūžiem (Agita Kābele, Raivis Kābelis, Mārcis Bērziņš, Jānis 
Baltruns, Madara Kuģe, Kristīne Vīķele, Santa Emsiņa).

Otro vietu ieguva komanda „ODI-TIE KAS KOŽ” (Dita Agriņa, Inta 
Agriņa, Sintija Bite, Jurģis Birznieks, Miks Pamiljans, Uģis Žeivinieks).

Kā trešie fi nišēja komanda „OGRE” (Aigars Vasiļjevs, Renārs Strazds, 
Māris Bēķis, Liene Baldiņa, Evelīna Djomkina, Everita Djomkina, Sintija 
Skorobogača, Jānis Grīnbergs).

Novēlu veiksmi turpmākajās sacensībās!
Edgars Siliņš, sporta pasākumu organizators

Tradicionālais mix volejbola turnīrs – rezultāti

15. maijā plkst. 9.00 Ķeguma ev. lut. baznīcā
Vasarsvētku dievkalpojums. 
Kalpo mācītājs Ingus Dāboliņš

Ķegumā reiz esot bijis labs amatierteātris... Ir 
ideja to atjaunot. Visus interesentus aicinām uz 
tikšanos Ķeguma tautas namā 12. maijā plkst. 
19.00. Īpaši aicināti bijušie dalībnieki! Bet, ja 
nekad neesi bijis uz skatuves, nekautrējies – 

viss reiz notiek pirmoreiz! 

Ķeguma MTB maratons
Šī gada 28. maijā jau tradicionāli startēs 7. 

Ķeguma velo maratons – veselīgs un interesants 
aktīvās atpūtas velo pasākums pieaugušajiem ar 
ģimenēm, bērniem un jauniešiem. Sacensības 
ir piemērotas ne tikai profesionāliem riteņbrau-
cējiem un sportistiem, bet arī jebkuram sporta 
entuziastam, riteņbraukšanas fanam, sportisku 
ģimeņu visu vecumu locekļiem un piedzīvojumu 
meklētājiem.

Sacensību starta vieta būs Ķeguma „Zelta Zir-
ga” moto centrā. Trase būs izveidota šķēršļotā ap-
vidū ar meža ceļiem un takām. Trases maršrutā ir 
iekļautas vairākas jaunas, līdz šim velo sacensībās 
nebrauktas, vietas. Dalībniekiem ir iespēja izvēlē-
ties sev piemērotas distances: 52 km maratona 
distance (divi apļi), 26 km pusmaratona distance 
(viens aplis). Pašiem mazākajiem tiks organizēts 
bērnu 300 – 1500 m velobrauciens. 

Finišā katrs bērns saņems diplomu un citas 
balvas, kā arī visiem dalībniekiem pēc distances 
būs iespēja baudīt kopīgu salātu ēšanu. Savukārt 
sacensību nobeigumā norisināsies uzvarētāju 
apbalvošana, kur ātrākos dalībniekus apbalvos 
ar organizatoru sarūpētām sponsoru un naudas 
balvām.

Sacensību programma 28. maijā:
· no plkst. 10.00 – 12.00 dalībnieku ierašanās, re-

ģistrācija, distances apskate un iesildīšanās;
· plkst. 12.00 starts sporta distancei (52 km);
· plkst. 12.10 bērnu braucieni;
· plkst. 13.20 starts tautas distancei (26 km).

Vairāk informācijas par maratonu mājas lapā: 
www.kegumanovads.lv/kegumamtb

Jānis Priževoits, 
Ķeguma MTB maratona organizators

Atklātais galda tenisa čempionāts
24. aprīlī Birzga-

lē noslēdzās Ķeguma 
novada atklātais galda 
tenisa čempionāts.

Intriga saglabājās 
līdz pat pēdējai spēļu 
kārtai, kurā noskaid-
rojās, ka uzvaru šajā 
posmā, un arī kopvēr-
tējumā, izcīnījusi Ieva 
Mazjāne (Birzgale).

Šajā posmā 2. vietu 
izcīnīja Zigmants Gulbis 
(Bauska), trešo – Modris Indriksons (Bauska), taču kopvērtējumā viņi 
palika aiz labāko trijnieka.

Kausu par otro vietu saņēma Valērijs Bobrovņikovs, par trešo vietu – 
Karīna Gailiša (abi Bauskas pārstāvji).

Kopvērtējuma 4. vietā palika Modris Indriksons, 5.vietā – Staņislavs 
Šurpickis (Aizkraukle), 6.vietā – Jānis Matulis (Ogre).

Foto no kreisās: Zigmants Gulbis,Valērijs 
Bobrovņikovs, Modris Indriksons   , Karīna Gailiša, 

Jānis Matulis, Staņislavs Šurpickis, Ieva Mazjāne.

SIA „Rav Lat Group” aicina darbā apkopējas!
Prasības pretendentiem:
• spēja strādāt kvalitatīvi,
• atbildības sajūta, atsaucība un precizitāte,
• spēja saskatīt pozitīvo ikdienā,
• labas komunikācijas spējas.
Piedāvājam:
• stabilu darbu augošā uzņēmumā,
• apmācības,
• maiņu darbu vai darbu pēc grafi ka,
• pamatalgu un piemaksas par papildus 
darbiem,
• regulāru darba samaksu.
Nāc piebiedrojies mūsu kolektīvam!
Motivācijas vēstuli un CV, lūdzam sūtīt uz 
e-pastu: skaidrite@ravlat.lv vai vienkārši 
zvaniet pa tālruni – 26665888. 

Nodrošināšu transportējamās kravas vai 
lietas piegādi ātri un kvalitatīvi, vajadzības 
gadījumā palīdzēšu iekraut un izkraut, kā 
arī sarunāt krāvējus. Varam iepriekš vie-
noties par konkrētām darba izmaksām un 
termiņiem. Sīkāka informācija pa telefonu – 
27047046

14. jūlijā Tomes tautas nams organizē 
ekskursiju uz Piebalgu

Izbraukšana no Bekuciema plkst. 6.30, 
atgriešanās – plkst. 20.30

Apskates objekti: 
• Jaunpiebalgas baznīca ar nelielu ērģeļu 

mūzikas koncertu,
• Lauku sēta „Lielkrūzes”;
• „Jāņaskola”;
• Pusdienas ap plkst. 13.30 Vecpiebalgā, 

kafejnīcā „Ūdensroze”;
• Kārļa Skalbes memoriālais muzejs „Saul-

rieti”;
• Brīvdabas muzejs „Vēveri”;
• Ūdensrožu dīķu apmeklējums Vecpiebal-

gas centrā;
• Piebalgas porcelāna fabrika, fabrikas 

galerija un apgleznošanas studija;
• Noslēgumā Vecpiebalgas muižas (no 

ārpuses) un parka apskate.
Ekskursijas izmaksas atkarīgas no 

dalībnieku skaita, aptuvenā summa – ceļš, 
ekskursijas 

un pusdienas – 20,00 EUR.
Ekskursijai pieteikties var līdz 8. jūlijam, 

zvanot pa tālruni – 27843230
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IN MEMORIAM
Sarmīte Tarvida
1944. gada 30. decembris – 
2016. gada 14. aprīlis

Tā pēkšņi kāds pavediens pārtrūcis... 
2016. gada 14. aprīlī mūžībā aizgājusi 

ilggadēja Ķeguma novada bibliotēkas darbiniece 
Sarmīte Tarvida. Ķeguma novada pašvaldībā 
bibliotēku darbā nostrādāti 44 darba gadi.

Sarmīte dzimusi 1944. gada 30. decembrī 
Aucē, vēlāk, kad ģimene pārceļas uz dzīvi Tomē, 
mācījās un absolvēja Tomes pamatskolu, pēc tam 
Ogres vidusskolu. 

1965. gadā sāka strādāt Ķeguma bibliotēkā, 
paralēli darbam mācījās Kultūras darbinieku 
tehnikumā un ieguva bibliotekāra specialitāti. 
No 1984. gada līdz 2001. gadam bija Ķeguma 
pilsētas bibliotēkas vadītāja. Viņa vienmēr bija 
atsaucīga, izpalīdzīga, aktīva un zinoša, attiecībās 
ar kolēģiem ļoti draudzīga. Lasītāji Sarmīti 
atceras kā laipnu, mierīgu, godīgu un sirsnīgu 
bibliotekāri. Bija interese par sabiedrisko dzīvi 
un aktualitātēm, organizēja pasākumus pati un 
aktīvi piedalījās pasākumos Ķegumā. Vairākus 
gadus iesaistījās arī sieviešu kluba „Ķeguma 
saulespuķes” aktivitātēs. Savā būtībā bija dziļi 
patriotiska – deviņdesmitajos gados – Atmodas 
laikā, bija Tautas frontes aktīviste. Sarmīte mīlēja 
savu dzimto zemi un tās cilvēkus. 

No 2001. gada līdz aiziešanai pensijā 2009. 
gadā, Sarmīte bija Ķeguma novada bibliotēkas 
pieaugušo nodaļas vadītāja, vienmēr smaidīga, 
sirsnīga un atsaucīga. Tāda viņa bija arī aizejot 
pensijā. Kā iejūtīga, izpalīdzīga un vienkārši 
labs draugs – viņa paliks arī savu kolēģu – 
 laikabiedru atmiņās.

Ķeguma novada bibliotēka

Saule nenodzisa,
Palika arī pasaule visa,
Tikai cilvēks gāja, projām gāja
Uz zemes mājām.
/D. Avotiņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, 
Kārli Okmani aizsaulē pavadot. 

Biedrība „Birzgales mednieki”

Par to, ka blakus bijām,
Kopā kādu gabalu gājām
Paldies par to sakām.

Izsakām dziļu līdzjūtību Vigo Vollenberga 
piederīgajiem viņu mūžības ceļā pavadot.

Ķeguma novada pensionāru biedrība

Pār tavu sirdi un darbīgo mūžu 
Zemes māte nu villaini segs.
/N. Dzirkale/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, 
Sarmīti Tarvidu mūžības ceļos pavadot.

Ķeguma novada bibliotēka

Mūžībā aizgājuši
Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
/M. Jansone/

Pieminēsim Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
mūžībā aizgājušos:
Dzidru Iesalnieci (1931)
Ilgu Veisu (1939)
Viktoru Lazdupu (1957)
Jāni Jefremovu (1938)
Sarmīti Tarvidu (1944)

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
mūžībā aizgājušos:
Ivaru Būmani (1941)
Kārli Niedru (1933)
Kārli Okmani (1938)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Vēlamies no sirds atvainoties tuviniekiem 
par Ivara Būmaņa iekļaušanu 
aprīļa apsveicamo sarakstā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem.

Ķeguma Novada Ziņu redkolēģija

Ķeguma Dzintaru ielas 1 īrnieki vēlas izteikt 
pateicību Ķeguma novada domei un 
SIA „Ķeguma Stars” par rasto iespēju 

labiekārtot dzīvokļus. 
Dzintaru ielas 1 īrnieki

20. maijā Ķeguma novada pensionāru biedrība 
organizē ekskursiju uz Ogri un Ogres novadu. 
Apskatīsim šampanieša, vīna un sīrupa ražotni 
no bērzu sulām pie Liberta. Uzkāpsim arī jaunajā 
skatu tornī. Maksa par autobusu, gidu un iee-
jas biļetēm – 10 EUR. Izbraukšana plkst. 9.30 no 
Ķeguma tautas nama. Vairāk informācijas pa 
tālruni – 26708424.

7. maijā plkst. 18.00
Ķeguma novada saimniecībā „ Egles” 

Ūsiņu svinēšana kopā ar Tomes folkloras kopu 
„Graudi”, daudzināsim Ūsiņu ar dziesmām, 
dejām un rotaļām, rumulēsimies, kursim 

ugunskuru, gatavosim pantāgu 
un laidīsim zirgus pieguļā. 
Līdzi ņemsim rupjmaizi un 

svaigas olas pantāgam.
Organizētājs: Tomes tautas nams.

Tomes sieviešu biedrība „ĀBELE” 17. maijā 
organizē semināru par vīnogu audzēšanu 
un kopšanu. Seminārs notiks plkst. 15.30 

Edmunda Būmaņa vīna dārzā Ķegumā, 
Birzes ielā – 22.

Izbraukšana no Bekuciema plkst. 14.30.
Dalības maksa 4 EUR, kā arī ceļa izdevumi – 1 
EUR. Semināram jāpiesakās līdz 13. maijam, 

zvanot Sarmītei Pugačai pa tālruni – 26438089.

5. jūnijā plkst. 12.00 Tomes parkā
Bērnu Starptautiskajai aizsardzības dienai 

veltīts pasākums „Saules stariņš bērnu sirdīs”.
Muzikāla rotaļprogramma „Brīnumu un prieka 

akadēmija” kopā ar „Jogitas pasākumiem”.
Lielformāta spēles un biedrības „ĀBELE” 

sarūpēts cienasts. 
Organizētāji: Ķeguma novada dome un Tomes 

sieviešu biedrība „ĀBELE”.

14. maijā  plkst. 9.00
Birzgalē pie tautas nama

PAVASARA GADATIRGUS.
Plkst. 11.00 pūtēju orķestra „Birzgale” koncerts.

Plkst. 12.00 kopā baudīsim Birzgales gardo 
pavasara zupu.

Visi kopā turpināsim akciju „Uzziedi Birzgale!”.
Iegādāsimies un dāvāsim puķu stādus parka 
dobei pie biedrības „JADARA „ dalībniecēm.
Laipni aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji, 

jo īpaši stādu audzētāji, mājražotāji.
Kontakttālrunis – 29424612

14. maijā plkst. 18.00
Birzgales tautas namā

koncerts „Mums pieder tik daudz”
Koncertā piedalās: Birzgales pamatskolas, VPII 

„Birztaliņa” un tautas nama amatiermākslas 
kolektīvi.

Koncerts notiks divās daļās. 
Pārtraukumā būs iespēja baudīt tēju, kafi ju.

Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu „Dadži”
Ieejas maksa – 3 EUR, 

pašdarbniekiem – bezmaksas. 
Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 12. maijam 

pa tālruni – 29424612

12. maijā plkst. 18.00
Rembates pagasta pārvaldes Tradīciju zālē 

notiks muzikālais konkurss „Rembates 
Cielaviņa – 2016”.

Ikviens laipni aicināts!

Optikas speciālisti no Rīgas aicina 
iedzīvotājus uz acu veselības dienu 24. maijā 
no plkst. 10.00 līdz 17.00 Ķeguma dienas 
centra telpās, Ķegumā, 
Liepu alejā 1b
Speciālisti piedāvā:
·  VEIKT BEZMAKSAS REDZES PĀRBAUDI: 
- Redzes asuma noteikšanu tālumā un tuvumā;
- Redzes funkciju novērtēšanu;
- Briļļu piemeklēšanu.
·  PASŪTĪT BRILLES UZ VIETAS
- Plašs briļļu ietvaru un briļļu lēcu sortiments par 
ļoti labām cenām.
· IZMĒRĪT ACU SPIEDIENU
- Acu spiediena mērīšana ar KEELER aparatūru – 5 
EUR (Glaukomas sākuma diagnostika, glaukomas 
savlaicīgai atklāšanai, pēc 40 gadu vecuma, acu 
spiedienu rekomendējam mērīt reizi gadā).
Mēs rūpējamies par Jūsu acu veselību!
Obligāta iepriekšēja pierakstīšanās 
pa tālr.: 28104285

S IA „Ogres Prestižs” (reģ.nr.40003677408), 
viens no lielākajiem mazumtirdzniecības 

uzņēmumiem Vidzemē, kas veiksmīgi darbojas 
pārtikas mazumtirdzniecībā, aicina darbā

PAVĀRUS
Darba vieta: mazumtirdzniecības veikala „top!” 
kulinārijas nodaļa vai restorāns „Ogres Prestižs” 
Mednieku ielā 21/23, Ogrē
Mēs piedāvājam: 
· Darbu atpazīstamā un stabilā uzņēmumā;
· 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 29279174
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Ķeguma 
novada svētki 

„Tu esi 
mans draugs!”

Tuvojas maijs, kas jau tradicionāli ir Ķeguma novada 

svētku mēnesis. Šogad gaidīsim visus

27. un 28. maijā 
ar plašu svētku programmu.

27. maijā plkst. 19.00 Ķeguma 
evanģēliski luteriskajā baznīcā notiks 
ekumenisks dievkalpojums, kurā kalpos 
Ķeguma luterāņu draudzes mācītājs 
Ingus Dāboliņš un Ķeguma Romas katoļu 
draudzes viceprāvests Andrejs Trapučka. 
Pēc dievkalpojuma ar svētku koncertu 
uzstāsies Tomes dāmu vokālais ansamblis.

28. maijā no rīta līdz plkst. 14.00 pie 
Ķeguma tautas nama apmeklētājus 
gaidīs „Sābru tirgus”, kurā būs iespēja 
iegādāties gan amatnieku, gan 
mājražotāju preces. Tirgošanos jautrāku 
padarīs folkloras kopa „Graudi”.

No plkst. 10.00 Ķeguma pludmalē 
aicinām pulcēties visus sportot 
gribētājus. Sportiskajās aktivitātēs 
piedalīsies arī ielu vingrotāji ar elpu 
aizraujošiem paraugdemonstrējumiem 
un mazo vingrošanas skoliņu, kurā visiem 
interesentiem mācīs un rādīs kā pareizi 
vingrot.

Plkst. 11.00 parkā pie Ķeguma 
tautas nama sāksies tradicionālais 
Miegamiču skrējiens, kura devīze ir 
„Draugi – Miegamices”. Skrējienā aicinām 
piedalīties dalībniekus kopā ar draugiem.

Plkst. 11.00 Ķeguma tautas namā 
notiks Starptautiskās Soroptimistu 
biedrības „Ogre-Ķegums” organizētie 
bērnu svētki. Šajā laikā tautas nama parkā 
būs piepūšamās atrakcijas un radošās 
darbnīcas.

Plkst. 14.00 Ķeguma tautas namā 
pirmizrāde – „Visi radi kopā”. Ķegumā 
viesosies Jaunjelgavas teātris režisora 
Kārļa Lišmaņa vadībā. Labu laika apstākļu 
gadījumā izrāde notiks parkā. 
Visas dienas garumā pie Ķeguma tautas 
nama būs skatāma izstāde „Draugos 
ar Ķegumu”, kas tapusi šī gada Mākslas 
dienu ietvaros. Savus darbus izstādei 
gatavos Ķeguma novada kultūras un 
izglītības iestāžu darbinieki.

Plkst. 18.00 Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas stadionā amatierkolektīvu 
lielkoncerts „Tu esi mans draugs!”. 
Koncerta noslēgumā – pirmatskaņojums 
Ķegumā! Ķeguma jauniešu koris kopā 
ar solistiem Anci Krauzi un Andri Ērgli 
atskaņos dziesmu ciklu „Lins” ar Jāņa 
Petera vārdiem. Uz skatuves kopā ar 
māksliniekiem būs pavadošā grupa 
Jāņa Strazda vadībā. Savus dzejoļus lasīs 
dzejnieks Jānis Peters.

Plkst. 21:00 – Ķeguma novada lielā 
svētku balle. Uz skatuves uzstāsies Igo un 
Andris Ērglis ar pavadošajām grupām.

Plkst. 24.00 svētku uguņošana. 

Tiksimies 27. un 28. maijā Ķegumā!

Zane Auškāpa
Ķeguma novada 

pasākumu organizatore
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