
Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz...
Gan sūrumu, gan prieku katrs gads ir slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds...
Sveicam visus JŪNIJA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās 
jubilejās:

100 Valentīnu Peipiņu

85 Arturu Dīci

80
Viktoru Lapiru
Emmu Melnaci
Varvaru Viļcani
Irēnu Vucāni

75
Annu Bonfeldi
Rutu Miezi
Paulīnu Sutiņu

70
Ludmilu Artamonovu
Janīnu Bžežinsku
Tomu Čerkesu
Ritu Lisecku

65

Tatjanu Baltinu
Ainu Būmani
Aivaru Čipānu
Tatjanu Čuvailovu
Guntu Pētersoni
Tamāru Ponomarevu
Jānu Skulti
Anitu Torsteri

60

Irēnu Beču
Edmundu Ikaunieku
Ilmāru Kristjansonu
Voldemāru Leju
Pēteri Umpiroviču
Juri Zīli

55

Voldemāru Baturoviču
Sandru Bērziņu
Silvu Freibergu
Aleksandru Kakļušinu
Janīnu Kovaļevu
Pēteri Kurcaltu
Sarmīti Limoru
Aivaru Lindi
Vitāliju Soldatenkovu
Mārīti Ziedu
Aivaru Zosēnu

50 

Uvu Atari
Līgu Balodi
Viktoru Burkevicu
Anitu Gailīti
Ligitu Kovaļenko
Dzintru Leimani
Māri Rožkalnu
Inu Zambari
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Laulības!
Lai saulīte nenoriet, 
Ceļu kopā staigājot. 
Mīļu vārdu nepietrūkst, 
Visu mūžu dzīvojot.

Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā laulību noslēdza

Maija Dubkēviča un 
Alvis Andžāns. 

Ķeguma novada Birzgales 
dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza

Nadežda Parahoņko un 
Vjačeslavs Konstantinovs.

Sveicam!

Esi sveicināts, mazulīt! 

Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara – 
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

Līgai Duncītei-Zagorskai un Kristapam 
Zagorskim dēls Kaspars

Agnesei Vovčenko un Rūdolfam Dumpim 
dēls Miķelis

Ievai un Ivo Vējoņiem dēls Valters

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi! 

Visa laba Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā.
Jāņu nakti zelta rasa
Katrā zāles galiņā.
Lai skanīgām Līgo dziesmām tiek ieskandināta visgarākā diena, 
un uguns siltums silda visīsāko gada nakti.

Saulainus un lustīgus svētkus!
Ķeguma novada dome

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 1. jūlijā. Publikācijas ar ilustratīvo materiālu lūdzam 

iesūtīt līdz 17. jūnijam uz e–pastu: avize@kegums.lv 
„Ķeguma novada ziņas” var lasīt arī tīmeklī www.kegumanovads.lv 
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NOVADA DOMES SĒDES

Ķeguma novada dome 
27. aprīlī
pilnvaroja Ķeguma novada domes deputātu 

R. Ūzulu pārstāvēt Ķeguma novada pašvaldību 
Latvijas Pašvaldību savienības 27. kongresā, kas 
notika 2016. gada 20. maijā Liepājas pilsētas 
Olimpiskajā centrā.

Atzina izsoli, kurā tika pārdots pašvaldības 
nekustamais īpašums „Eglāji”, Tomes pag., 
Ķeguma nov., kas sastāv no zemesgabala, kopējā 
platība 7,3776 ha, uz kura atrodas mežaudze 
6,5311 ha platībā, kas nosolīts par 68 037 eiro, 
par notikušu. Atzina par nosolītāju izsolē G. 
Hmeļevski. Nolēma slēgt līgumu ar nosolītāju 
par izsolē iegūtās mantas pirkumu līdz 2016. 
gada 9. maijam.

Lai nodrošinātu sekmīgu investīciju projekta 
„Ķeguma novada VPII „Birztaliņa” teritorijas 
labiekārtošana” īstenošanu, nolēma ņemt 
aizņēmumu valsts kasē 156 246 eiro apmērā.

11. maijā
nolēma deleģēt Ķeguma novada pašvaldības 

pārvaldes uzdevumu – licences un licences 
kartītes izsniegšanu pasažieru pārvadātājiem 
ar vieglajiem taksometriem Ķeguma novada 
administratīvajā teritorijā – Ogres novada 
pašvaldībai uz laiku līdz 2017. gada 1. maijam. 

Apstiprināja Ķeguma novada Birzgales 
Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) 
„Birztaliņa” nolikumu.

Atzina pašvaldības nekustamā īpašuma 
Ķeguma ielā 2-6, Rembate, Rembates pag., 
Ķeguma nov., kas sastāv no četru istabu dzīvokļa 
ar kopējo platību 91,3 kv.m, izsoli par nenotikušu. 

Uzdeva ar Ķeguma novada domes 2016. gada 
16. marta lēmumu Nr. 90 izveidotajai Nekustamā 
īpašuma izsoles komisijai organizēt pašvaldības 
nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 2-6, Rembate, 
Rembates pag., Ķeguma nov., otro izsoli ar 
augšupejošu soli, nosakot izsolāmās mantas 
sākumcenu 3394 eiro. Apstiprināja pašvaldības 
nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 2-6, Rembate, 
Rembates pag., Ķeguma nov., otrās izsoles 
noteikumus. 

Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 
pārmaksas 433,48 eiro apmērā, saskaņā ar 
nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksu sarakstu.

Atzina 2016. gada 22. aprīļa Pašvaldības 
kustamas mantas otro izsoli, kurā tika piedāvātas 
izsolei vieglā pasažieru automašīna FORD 
GALAXY ar reģistrācijas numuru FT 3562, 
vieglā pasažieru automašīna FORD FOCUS 
ar reģistrācijas numuru FT 3565, vieglā 
pasažieru automašīna AUDI A4 ar reģistrācijas 
numuru HO 8750, par nenotikušu. Nolēma 
rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli 
un pārdot, pazeminot izsoles sākumcenu par 
60%: vieglo pasažieru automašīnu – minivenu 
FORD GALAXY ar reģistrācijas numuru FT 
3562, nosakot mantas sākumcenu 944 eiro; 
vieglo pasažieru automašīnu – FORD FOCUS 
ar reģistrācijas numuru FT 3565, nosakot 
mantas sākumcenu 800 eiro;  vieglo pasažieru 
automašīnu – AUDI A4 ar reģistrācijas numuru 

HO 8750, nosakot mantas sākumcenu 608 eiro.
Noteica izsoles laiku – 2016. gada 3. jūnijs 

plkst. 10.00, izsoles soli 50 eiro un dalības maksu 
10 eiro. Apstiprināja Pašvaldības kustamas 
mantas izsoles noteikumus.

Noteica, ka būve „Dzeramā ūdens vada tīkls 
Tomē” ir reģistrējama grāmatvedības uzskaitē 
kā pamatlīdzeklis un tā vērtība ir 7043,22 
eiro. Ķeguma novada domes Centralizētā 
grāmatvedība:

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldības 
2015. gada pārskatu.

Apstiprināja saistošos noteikumus 7/2016 
„Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par 
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016. 
gadam””.

18. maijā nolēma:
Garantēt pašvaldības līdzfi nansējumu 998,80 

eiro apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
projekta „Galda tenisa nodarbības” realizācijai 
PPPB „Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015 – 2020 
pirmajā projektu iesniegumu pieņemšanas 
kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva 
dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai 
un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” 
rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
biedrībai „GTK BIRZGALE”. Slēgt līgumu ar 
biedrību „GTK BIRZGALE” par telpu nomu 
pamatlīdzekļu izvietošanai un galda tenisa 
nodarbību norisei Birzgales pamatskolas sporta 
zālē Skolas ielā 1, Birzgalē, Ķeguma novadā, 
ar 2016. gada 20. maija līdz 2023. gada 31. 
decembrim, nosakot telpu nomas maksu 0,50 
eiro mēnesī plus PVN. Slēgt sadarbības līgumu 
ar biedrību „GTK BIRZGALE” saskaņā ar NVO 
fonda nolikuma 5.1. punktu pēc projekta „Galda 
tenisa nodarbības” apstiprināšanas Lauku 
atbalsta dienestā.

Garantēt pašvaldības līdzfi nansējumu 944,40 
eiro apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveide Birzgalē” 
realizācijai PPPB „Zied zeme” izsludinātajā 
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 
2015 – 2020 pirmajā projektu iesniegumu 
pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un 
kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas 
radošai un profesionālai izaugsmei vietējā 
teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” 
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”, ietvaros biedrībai „JADARA”. Slēgt 
līgumu ar biedrību „JADARA”, par zemesgabala 
Skolas ielā 2, Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma 
novadā daļas 500 m2 platībā patapināšanu 
ar 2016. gada 20. maiju līdz 2023. gada 31. 
decembrim. Izbeigt 2014. gada 4. aprīlī noslēgto 

zemes nomas līgumu Nr.  KNP/2.2.-5/14/6 ar 
2016. gada 19. maiju. Slēgt sadarbības līgumu 
ar biedrību „JADARA”, saskaņā ar NVO fonda 
nolikuma 5.1. punktu pēc projekta „Bērnu rotaļu 
laukumu izveide Birzgalē” apstiprināšanas Lauku 
atbalsta dienestā.

Garantēt pašvaldības līdzfi nansējumu 
994,62 eiro apmērā no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem projekta „Ķeguma pludmales 
labiekārtošana” realizācijai PPPB „Zied zeme” 
izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas 2015 – 2020 pirmajā 
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa 
M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un 
nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai 
izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”, ietvaros biedrībai „Vides 
Aizsardzības Asociācija”. Slēgt līgumu ar biedrību 
„Vides Aizsardzības Asociācija” par zemes gabala 
daļas 200 m2 platībā patapināšanu ar 2016. 
gada 20. maiju līdz 2023. gada 31. decembrim. 
Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Vides 
Aizsardzības Asociācija”, saskaņā ar NVO fonda 
nolikuma 5.1. punktu pēc projekta „Ķeguma 
pludmales labiekārtošana” apstiprināšanas 
Lauku atbalsta dienestā.

Piedalīties Publisko un privāto 
partnerattiecību biedrības (turpmāk – PPPB) 
„Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 2015 – 2020 pirmajā 
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa 
M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un 
nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai 
izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” ar projekta iesniegumu 
„Aktīvās atpūtas laukuma izveide Ķeguma 
novada Rembates ciemā” par kopējo summu līdz 
13766,41 eiro un iesniegt projekta iesniegumu 
fi nansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta 
Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. 
Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada 
pašvaldības budžeta līdzfi nansējumu 10% apmērā 
no projekta attiecināmajām izmaksām 1000 eiro 
apmērā, kā arī papildus nodrošināt pašvaldības 
līdzfi nansējumu projekta neattiecināmajām 
izmaksām 3766,41 eiro apmērā. Noteikt, ka 
atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, 
iesniegšanu un projekta administratīvo vadību ir 
Ķeguma novada domes projektu koordinatore 
Dace Soboļeva. Lai nodrošinātu projekta 
realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē līdz 
EUR 11966 apmērā.

Piedalīties Publisko un privāto 
partnerattiecību biedrības (turpmāk – PPPB) 
„Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 2015 – 2020 pirmajā 
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Nekustamā īpašuma izsole

projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa 
M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un 
nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai 
izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.1. „Atbalsts 
vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras 
objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai,” Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
ar projekta iesniegumu „Kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un popularizēšana 
Ķeguma novadā” par kopējo summu līdz 
146220,62 eiro un iesniegt projekta iesniegumu 
fi nansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta 
Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. 
Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma 
novada pašvaldības budžeta līdzfi nansējumu 
30% apmērā no projekta attiecināmajām 
izmaksām 15000 eiro apmērā, kā arī papildus 
nodrošināt pašvaldības līdzfi nansējumu projekta 
neattiecināmajām izmaksām līdz 96220,62 eiro 
apmērā. Noteikt, ka atbildīgais par projekta 
iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un 
projekta administratīvo vadību ir Ķeguma 
novada domes projektu koordinatore Dace 
Soboļeva. Lai nodrošinātu projekta realizāciju, 
ņemt aizņēmumu Valsts Kasē līdz 139220 eiro 
apmērā.

Piedalīties Izglītības uz zinātnes ministrijas 
izsludinātajā projektu konkursā „Sporta 
inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās 
vispārējās un profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestādēs”. Sagatavot un iesniegt projekta 
pieteikumu „Sporta inventāra iegāde Ķeguma 
novada vispārējās izglītības iestādēm” Izglītības 
un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu 
konkursā „Sporta inventāra un aprīkojuma 
iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestādēs”. Nodrošināt 
projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības 
budžeta līdzfi nansējumu līdz 3500 eiro apmērā, 
bet ne mazāk kā 50% apmērā no kopējām 
projekta izmaksām. Noteikt Ķeguma novada 
domes projektu koordinatori Daci Soboļevu 
kā atbildīgo projekta iesnieguma sagatavošanā, 
iesniegšanā un projekta administratīvajā vadībā.

Atbalstīt Ķeguma novada pašvaldības 
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursā iesniegtos juridisko un fi zisko personu 
iesniegtos projektus EUR 13874,61 apmērā.

Piešķirt pilnu projektu pieteikumos 
norādīto fi nansējumu šādu projektu realizācijai:

Projekts „Svarcelšanas sola ar statīvu, taisnā 
svaru stieņa komplekta un hanteļu iegāde Tomes 
dienas centram”, iesniedzējs I. Ofmane, EUR 491 
apmērā;

Projekts „Dejot novadam”, iesniedzējs M. 
Jukna, EUR 748 apmērā;

Projekts „„Sienāži” skan Ķegumā”, iesnie-
dzējs B. Rožkalna, EUR 750 apmērā, izpildot šā-
dus nosacījumus:

Viena no diskā ierakstāmajām dziesmām 
ir „Ķeguma novada himna” (J. Osmanis, M. 
Krūmiņš). Ieraksta autortiesības tiek nodotas 
Ķeguma novada domei. Projekta ietvaros 
sagatavotie diski kā prezentācijas materiāls tiek 
nodoti Ķeguma Kultūras un sporta pārvaldei.

Projekts „Lindes parka alejas sakopšana”, 
iesniedzējs biedrība „Lindes parka atbalstam”, 
EUR 750 apmērā;

Projekts „Bērnu laukuma atjaunošana”, 
iesniedzējs S. Čodore, EUR 750 apmērā;

Projekts „Angļu valodas apguve 
„Th eLanguageCafe””, iesniedzējs biedrība 
„Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre-
Ķegums”, EUR 747,66 apmērā, un paredzēt, ka 
Ķeguma novada dome nodrošina telpas projekta 
realizācijai bez maksas. Projekta realizācijas 
termiņš, ņemot vērā tā tematiku, ir 2016. gada 
oktobris – 2017. gada marts. 

Projekts „Ceļā uz Latvijas simtgades XVI 
Deju svētkiem – latviešu goda kārtas jeb 
tautas tērpa kā nacionālā apģērba ilgtspējīga 
saglabāšana,” iesniedzējs biedrība „VPDK 
„Kadiķis””, EUR 750 apmērā;

Projekts „Kulinārijas un uzturmācību kursu 
cikls”, iesniedzējs L. Jukna EUR 400 apmērā;

Projekts „Lāču kapsētas kapliča”, iesniedzējs 
M. Jēkabsons EUR 750 apmērā;

Projekts „Sajūtu taka”, iesniedzējs biedrība 
„JADARA”, EUR 700,11 apmērā;

Projekts „Tomes pamatskolas sporta laukuma 
nojumes izveide,” iesniedzējs biedrība „Tomes 
attīstībai”, EUR 550 apmērā;

Projekts „Tautisko jostu izgatavošana Tomes 
tautas nama folkloras kopai „Graudi””, iesniedzējs 
Ginta Zālīte EUR 750 apmērā;

Projekts „Ķeguma novads pavasarī”, 
iesniedzējs S. Pūpola EUR 491,48 apmērā;

Projekts „Karuseļa uzstādīšana bērnu rotaļu 
laukumā Skolas ielā 4, Ķegumā”, iesniedzējs L. 
Šķeltiņa EUR 750 apmērā.

Piešķirt daļēju fi nansējumu šādu projektu 
realizācijai:

Projekts „Galda tenisa nodarbības,” 
iesniedzējs biedrība „GTK BIRZGALE”, EUR 

482,34 apmērā;
Projekts „ĶNPB 10 gadu jubileja”, iesniedzējs 

biedrība „Ķeguma novada pensionāru biedrība”, 
EUR 650 apmērā;

Projekts „Kultūra – mūsu mantojums”, 
iesniedzējs biedrība „JADARA”, EUR 375 
apmērā;

Projekts „Prāta spēle – šahs”, iesniedzējs I. 
Freimane, EUR 180 apmērā;

Projekts „Ārstnieciskās vingrošanas apguve 
un pielietošana ikdienā,” iesniedzējs biedrība 
„Birzgales pensionāru biedrība „Viršu laiks””, 
EUR 450 apmērā;

Projekts „Sēžammaisi Ķeguma novada 
bibliotēkas bērnu nodaļai”, iesniedzējs K. 
Ansone, EUR 300,40 apmērā;

Projekts „Uzlabota vide kultūras pasākumu 
norisēm,” iesniedzējs biedrība „Tomes sieviešu 
klubs „Ābele””, EUR 250 apmērā;

Projekts „Galda spēļu iegāde Tomes dienas 
centram””, iesniedzējs I. Ofmane, EUR 110,64 
apmērā;

Projekts „Tomes sporta spēles – Ceļojošais 
kauss III”, iesniedzējs biedrība „Tomes attīstībai”, 
EUR 550 apmērā;

Projekts „Ķeguma bērnu futbola kluba 
„Ķegums” materiālās bāzes pilnveidošana”, 
iesniedzējs L. Šķeltiņa, EUR 597,98 apmērā.

Projekts „Skatuves tērps – kultūras 
pasākumu dažādošanai,” iesniedzējs S. Strausa, 
EUR 550 apmērā.

Noraidīt šādus projektu pieteikumus:
Projekts „Augu arka”, iesniedzējs D. Arāja, 

EUR 300,30 apmērā.
Projekts „Atbalsta pasākumi matemātikā 

5-10 gadus jauniem bērniem”, iesniedzējs E. 
Tolpežņikova, EUR 540,70 apmērā;

Projekts „Vienotu T-kreklu iegāde VPII 
„Birztaliņa” bērniem, vecākiem un darbiniekiem”, 
iesniedzējs L. Baginska, EUR 355 apmērā;

Projekts „Sporta krekli vindsērfi nga 
sacensībām „Lindes balva 2016”,” iesniedzējs 
biedrība „Lindes parka atbalstam”, EUR 670 
apmērā;

Projekts „Šalles Ķeguma novada un ĶKV 
reprezentācijas vajadzībām,” iesniedzējs S. 
Bērziņa, EUR 560 apmērā;

Projekts „Ķeguma novada suvenīru 
izstrādāšana un izveidošana,” iesniedzējs 
biedrība „Dzīvais māls”, EUR 380 apmērā;

Projekts „Kāpņu, kāpņu laukumu, kāpņu 
margu un rampas kosmētiskais remonts pie 
ieejām grupās un virtuvē pirmskolā „Birztaliņa””, 
iesniedzējs I. Zieds, EUR 717,53 apmērā.

Ķeguma novada dome 2016. gada 5. jūlijā, plkst. 10.00 Ķeguma 
novada domes ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 2. stāvā, sēžu zālē, rīko 
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ķeguma iela 2-6, Rembate, 
Rembates pag., Ķeguma nov., otro izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
objekts – četru istabu dzīvoklis ar kopējo platību 91,3 kv.m., kopīpašuma 
8803/126325 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. 

Īpašuma izsoles sākumcena 3394 EUR, nodrošinājums 339,40 
EUR, dalības maksa 10 EUR. Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš 
piesakoties pie Rembates pagasta pārvaldes vadītāja Jura Pūpola, tālr. 
65055880, 26402547.  

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv vai Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, 
Ķegums, Ķeguma nov., vai Rembates pagasta pārvaldē, Lielvārdes ielā 3, 
Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov. 

Pieteikums un pievienojamie dokumenti jāiesniedz Ķeguma novada 
domē līdz 2016. gada 4. jūlijam plkst. 15.00. 
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Par ūdens līmeņa pazemināšanu Ķeguma HES 
ūdenskrātuvē 2016. gadā

Rīgas reģionālā virsmežniecība informē, ka 
Valsts meža dienests (turpmāk –  VMD) ar 2016. 
gada 2. maiju nosaka meža ugunsnedrošā laika 
posma sākumu visā Valsts teritorijā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr. 82 
„Ugunsdrošības noteikumi” 34. punktu, meža 
ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:

1. kurināt ugunskurus mežā un purvos, 
izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj 
uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;

2. atstāt ugunskurus bez uzraudzības. 
Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta 
un gruzdēšana pilnīgi beigusies;

3. nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem 
ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, 
izsmēķus un citus priekšmetus;

4. veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus 

un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot 
atbilstoši ierīkotās vietas;

5. medībās un šaušanas nodarbībās mežā un 
purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un 
prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt 
spējīga materiāla;

6. braukt ar mehāniskajiem transport-
līdzekļiem pa mežu un purviem ārpus 
ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas 
nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, 
palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos 
un meža apsaimniekošanai;

7. ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos 
šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus 
un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes 
dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;

8. bez saskaņošanas ar VMD mežniecību veikt 
jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var 
maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt 
ciršanas atlikumus atļauts tikai ar VMD 
mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.

Papildus minētajam, saskaņā ar 
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 
10.1 pantu meža īpašniekam (valdītājam) ir 
pienākums nodrošināt ugunsdrošības prasību 
ievērošanu mežā, kā arī pēc VMD amatpersonu 
pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas 
uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

Meža degšanas gadījumā, lūdzam zvanīt:
• Rīgas reģionālās virsmežniecības 

operatīvajam dežurantam – 20290468;
• vai meža ugunsapsardzības inženierim – 

29358889;
• vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestam – 112. 

11.05.2016 Ķeguma novada domes Izglītī-
bas, kultūras un sporta komitejā tika izskatīts 
konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu 
novadu” nolikums, kas tiks virzīts apstiprināša-
nai jūnija domes sēdē.

Konkursa mērķis ir veicināt Ķeguma nova-
da teritorijas attīstību un tēla veidošanu, rosināt 
novada iedzīvotājus sakopt un labiekārtot savas 
dzīves, darba un atpūtas vietas, noskaidrot un 
popularizēt labāko pieredzi un sasniegumus 
saimniecību, individuālo apbūvju un daudz-
dzīvokļu māju teritorijas labiekārtošanā, apza-
ļumošanā, estētisko un kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanā un veidošanā.

Kaut arī gala vārds par konkursa nolikumu 
deputātiem vēl tikai jāsaka, tomēr, ievērojot  Iz-
glītības, kultūras un sporta komitejas deputātu 
nostāju, var droši apgalvot, ka konkurss notiks, 
tāpēc būsim aktīvi un izcelsim to, kas mūsu no-
vadā ir skaists.  Šogad konkursa tēma ir „Ziedu 
pasaule manās mājās”.

Konkursā var piedalīties ikviens Ķeguma 
novada iedzīvotājs vai uzņēmējs, kurš savu ap-
kārtni ir sakārtojis atbilstoši 2016. gadā noteik-
tajai tēmai.

Aicinām iesūtīt pieteikumu konkursam 
par savu, sava kaimiņa, labākā drauga vai 
vienkārši pasakaini skaistu vietu mūsu nova-
dā.

Plānots, ka objektus konkursam var pie-
teikt laikā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam Ķe-
guma novada pagastu pārvaldēs un Ķeguma 
pilsētā pa tālruni 22010300 vai elektroniski 
uz e-pastu: tautasnams@kegums.lv.

Iesūtītos pieteikumus vērtēs konkursa vēr-
tēšanas komisija laikā no 11. jūlija līdz 31. au-
gustam. Konkursa laureāti tiks apbalvoti Latvi-
jas Republikas proklamēšanas pasākuma laikā 
Ķegumā.

Ar nolikumu varēsiet iepazīties jūnija sāku-
mā Ķeguma mājas lapā vai personīgi Ķeguma 
novada pagastu pārvaldēs  un tautas namos.

Dace Māliņa, 
kultūras un sporta pārvaldes vadītāja 

Lai nodrošinātu Daugavas hidroelektrostac-
iju hidrotehnisko būvju drošu ekspluatāciju 
atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hi-
drotehnisko būvju drošumu” un citu Latvijas 
Republikā spēkā esošo normatīvo dokumentu 
prasībām, 2016. gadā, laika periodā no 1. jūlija 
līdz 31. jūlijam tiks veikti remontdarbi Ķeguma 
HES. Ūdens līmeņa mainīgajā zonā vienlaicīgi ir 
plānots veikt:

• Ķeguma HES kreisā krasta dambja II 
kārtas remonta darbus;

• Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvara 
Nr. 7 nomaiņu.

Darbu veikšanai AS „Latvenergo” pazeminās 
ūdens līmeni Ķeguma HES ūdenskrātuvē līdz 
augstuma atzīmei 30,4 m absolūtajās atzīmēs 
(BS), kas ir par 0,85 m zemāk par pieļaujamo 
minimālo ūdens līmeni (31,25 m BS) HES 
normālas ekspluatācijas laikā.

Galvenie atjaunošanas darbi mainīgā 

ūdens līmeņa zonā ir apauguma novākšana, 
grunts aizsprosta nostiprinājuma izbūve no 
laukakmeņiem un gabioniem, papildu stiegro-
juma montāža un betonēšana.

Remontdarbu izpildes laikā tiek iekļautas arī 
tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuves 
līmeni pazeminātu līdz paredzētajai atzīmei 
un līmeņa atjaunošanai līdz normālam darba 
režīma līmenim. Ūdens līmeņa pazemināšana 
Ķeguma HES ūdenskrātuvē notiks pakāpeniski, 
atbilstoši Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas 
reģionālās vides pārvaldes 2013. gada 2. 
janvārī izsniegtās Ūdens resursu lietošanas 
atļaujas Nr. RII3DU0001 1.5.c. apakšpunkta 
nosacījumiem, ievērojot pieļaujamo ūdens 
līmeņa pazemināšanas ātrumu, kas nepārsniedz 
0,3 m/stundā līdz augstuma atzīmei 30,4 m BS.

Augstāk minēto remontdarbu veikšanai 
ir saņemta VVD Lielrīgas reģionālās vides 
pārvaldes 2016. gada 21. marta saskaņojuma 

vēstule Nr. 4.4.-11/1250 „Par ūdens līmeņa 
pazemināšanu Ķeguma HES ūdenskrātuvē 2016. 
gadā”.

AS „Latvenergo” aicina ūdens līmeņa 
pazemināšanas periodu izmantot savām 
vajadzībām, piemēram, krastu nostiprināšanai, 
piestātņu izbūvei, pludmales zonu 
labiekārtošanai, sakopšanai un citām saistītām 
aktivitātēm.

Remontdarbu laikā tiks ierobežota satiksme 
pār Ķeguma HES tiltu. No 23.05.2016. līdz 
20.10.2016. laika intervālos no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 17.30 un no plkst. 21.00 līdz 5.00 trans-
porta līdzekļu kustība pār Ķeguma HES tiltu var 
tikt slēgta, izņemot satiksmes autobusus, skolēnu 
autobusus, kas kursē pēc grafi ka un operatīvo 
transportu (VUGS, NMPD, VP, u.c.). Gājēju 
kustība pār tiltu netiks ierobežota.

Par meža ugunsnedrošo laiku

Konkurss „Veidosim skaistu un sakoptu savu 
novadu”



2016. gada 3. jūnijs

5

Par sekundārās ambulatorās veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanas un 
apmaksas kārtību

Sarunas ar domes deputātiem
Šomēnes ar domes deputāti sarunājas Ķeguma 

novada sabiedrisko attiecību speciāliste Kintija 
Sparāne un uz sarunu esmu aicinājusi kultūras 
un sporta pārvaldes vadītāju Daci Māliņu. 
Dace atsāka pildīt savus deputāta pienākumus 
aprīlī, jo ir kļuvusi par divu jauku dēlu mammu. 
Ar neizsmeļu degsmi, un entuziasmu viņa vada 
Ķeguma tautas namu un rūpējas par kultūras 
dzīvi novadā.

Kā jūtaties deputāta amatā? Kā mainījies 
Jūsu noskaņojums/ attieksme? Kā esat iejutu-
sies kolektīvā?

Deputāta amatā es vēl joprojām jūtos kā jauns 
deputāts, jo šis ir mans pirmais sasaukums un 
manu darbu šajā amatā var kopumā vērtēt tikai 
kā gadu un dažus mēnešus. Kaut arī viss vēl ir 
jauns, tomēr pamazām esmu apguvusi, kā ir būt 
deputātei. Atzīstu, ka man vēl daudz būtu jāmā-
cās. Kolektīvā esmu iejutusies labi, jo mēs visi, 
pirmkārt, esam tikai cilvēki un tikai pēc tam de-
putāti. Komunikācija ar kolēģiem man nesagādā 
problēmas, līdz ar to vieglāk izrunāt un atrisināt 
dažādus jautājumus.  

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

Grūti teikt „mans kā deputātes” lielākais gan-
darījums. Lēmumus pieņemam kopīgi ar kolē-

ģiem. Mēs esam piecpadsmit deputāti, un visi 
jautājumi tiek risināti kopā. Uzskatu, ka viss, kas 
paveikts kopējiem spēkiem ir mūsu kopējs sa-
sniegums.

Liels gandarījums man ir par to, ka sakārtoti 
tautas nami, darbu ir uzsākuši dienas centri gan 
Ķegumā, gan Tomē. Prieks par SAC „Senliepas” 
veiksmīgo darbību, kā arī gandarījums par jauno 
muzeju Tomē.

Lielākā vilšanās? Grūti spriest. Gribētu teikt, 
ka vilšanās sajūtas nav, jo mēs vienmēr cenša-
mies darīt visu, kas ir mūsu iespēju robežās, un 
pēc labākās sirdsapziņas. 

Deputāta darbs mēdz būt pietiekoši sarež-
ģīts un nogurdinošs, kas ir Jūsu virzītājspēks, 
kas liek turpināt darboties un nepadoties?

Nevaru nepiekrist, ka deputātes darbs ir pietie-
koši sarežģīts, jo pārsvarā katra lieta ir specifi ska, 
tajā ir jāiedziļinās, ar to jāiepazīstas. Ņemot vērā, 
ka esmu jauns deputāts, katru jautājumu vis-
pirms kārtīgi izlasu un tikai tad paužu viedokli. 

Man ne vienmēr izdodas nošķirt sevi kā de-
putāti no sevis kā Kultūras un sporta pārvaldes 
vadītājas. Uz visu skatos kā kultūras cilvēks, tā-
pēc lielākais virzītājspēks manam darbam ir gan-
darījums par labi paveikto, par jebkuru kultūras 
pasākumu, par ko atzinīgi izsakās apmeklētāji, 

par prieku cilvēku acīs un pateicības vārdiem. Es 
redzu, ka varam un esmu pārliecināta – strādājot 
komandā, var sasniegt daudz vairāk!

Svarīgs ir arī manas ģimenes atbalsts, tas arī ir 
būtisks mana darba un ideju virzītājspēks.

Jūs darbojaties izglītības, kultūras un spor-
ta, kā arī sociālo un veselības jautājumu komi-

Vēlamies Jūs informēt, ka salīdzinājumā ar 2015. gadu, Ogres veselības 
aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībā ir būtiski samazināts valsts 
apmaksāto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanas apjoms un nav ņemti vērā būtiski aspekti, kas ietekmējuši 
līguma izpildi 2015. gadā:
• Ar 2015. gada 1. janvāri juridiski Ogres rajona slimnīca pārņēma PA 

„Dziednīca” un tās funkcijas attiecībā uz sekundāro ambulatoro pa-
kalpojumu sniegšanu adresē Meža prospekts 9, Ogrē. Tā kā telpas, 
kurās PA „Dziednīca” sniedza pakalpojumus līdz 2014. gada 31. de-
cembrim neatbilda obligātajām veselības prasībām, Veselības ins-
pekcija aizliedza SIA „Ogres rajona slimnīca” turpināt pakalpojumu 
sniegšanu līdz telpas tiek resertifi cētas. Ogres rajona slimnīca bija spi-
esta pārveidot, izremontēt un iekārtot telpas, lai Veselības inspekcija 
sniegu pozitīvu atzinumu un pakalpojumu sniegšanu šajās telpās 
varētu tikt atsākta. Līdz ar to medicīnas pakalpojumu sniegšana tika 
uzsākta tikai no 2015. gada aprīļa. PA „Dziednīca” valsts apmaksāto 
pakalpojumu 2014. gadā bija 83120 EUR. Ogres rajona slimnīcas valsts 
apmaksāto pakalpojumu apjoma samazinājums 2016. gadā ir 108000 
EUR.

• 2015. gada līgumā, Nacionālās veselības dienests piešķīra valsts 
pasūtījumu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai dienas stacionārā, 
par ko slimnīca tika informēta, saņemot līguma piedāvājumu. 
Lai pielāgotu telpas un pieņemtu darbā speciālistu komandu, bija 
nepieciešami vairāki mēneši, līdz ar to pilnā apjomā šie pakalpo-
jumi tika sniegti tikai no 2015. gada 1. aprīļa. Faktiski ambulatorie 
rehabilitācijas pakalpojumi tika sniegti 9 mēnešus, izstrādājot 96249 
EUR. Piešķirtais fi nansējums 2016. gada 12 mēnešiem ir samazināts 
līdz 83159 EUR, kas ir samazinājums par 45% pret 2015. gadā 
piedāvāto līgumu.

Par augstākminētiem faktiem, Ogres rajona slimnīca bija informējusi 
Nacionālo veselības dienestu gan telefoniski, gan rakstiski 2015. gadā. 
Rezultātā Ogres novada plānošanas vienībā ambulatoro pakalpojumu 
plānošanā ir vērojama neprognozējamība un fi nansējums 2016. gadam ir 
samazināts par 8% jeb 108000 EUR. Ogres rajona slimnīcā ir kapacitāte, 
lai sniegtu  speciālistu konsultācijas, veiktu izmeklējumus un snieg-
tu rehabilitācijas pakalpojumus iedzīvotājiem 2015. gada līmenī, bet 
ievērojot līgumā paredzēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, Ogres 
veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībā esošajiem 63500 
iedzīvotājiem pieejamība uz valsts apmaksātiem veselības pakalpojum-
iem būs ievērojami zemāka.

Analizējot veikto darbu 2016. gada trīs mēnešos un piedāvātos jaunā 
līguma pasūtījuma apjomus, informējam, ka sniedzot pakalpoju līdzšinējā 
apjomā, valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība būs 
sekojoša:

PAKALPOJUMS Provizoriski mēnesis, 
kad beigsies kvotas

Anestezioloģija Aprīlis
Rehabilitācijas pakalpojumi Jūlijs/augusts
Neiroloģisko un iekšķīgo slimību dienas stacionārs Augusts/septembris
Ginekoloģijas dienas stacionārs Jūlijs/augusts
Doplerogrāfi ja Jūnijs/jūlijs
Datortomogrāfi ja Septembris/oktobris
Endoskopija Jūlijs/augusts
Sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi Jūlijs/augusts
Ultrasonogrāfi ja Jūlijs/augusts

Širovs, SIA „Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs

•
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tejās, kāpēc izvēlējāties darboties tieši 
šajās jomās?

Abās komitejās darbojos pirms aiziešanas dek-
rētā un bērna kopšanas atvaļinājumā. Šīs komi-
tejas es izvēlējos, tāpēc, ka esmu kultūras cilvēks, 
savukārt sociālās komitejas jautājumi man ir tuvi 
kā cilvēkam. Tie bija galvenie kritēriji, kāpēc iz-
vēlējos darboties šajās komitejās – pārzināt jo-
mas un būt spējīgai pieņemt lēmumus. 

Mans tiešais darbs ir saistīts ar cilvēkiem, kul-
tūra nav iedomājama bez komunikācijas, vie-
dokļu un informācijas apmaiņas starp dažādiem 
cilvēkiem. Strādājot kultūras un sporta pārvaldē 
bieži tiekos ar novada aktīvākajiem pārstāvjiem 
(nevalstiskajām organizācijām, sporta un ama-
tierkolektīvu dalībniekiem). Sarunās uzzinu viņu 
vajadzības, vēlmes un viedokļus, ko varu tālāk iz-
mantot, pildot deputātes pienākumus. Man sva-
rīgi saņemt šo cilvēku atbalstu. Tomēr saprotu, 
ka visu zināt nekad nevar. 

Kādus darbus esat paveikusi novada attīstī-
bai? Kā vērtējat savu veikumu?

Kā jau es iepriekš minēju – vienpersoniski 
kā deputāte neesmu paveikusi neko. Viss ir ko-
mandas darbs. Mūsu veikumu vērtēju pozitīvi, jo 
viss, kas tika darīts, ir darīts iedzīvotāju intere-
sēs. Piemēram, sakārtota pludmale, dienas cen-
tri, parks pie Ķeguma tautas nama, izremontēts 
bērnudārzs un skola, tagad arī Tomes muzeja 
telpas, izveidots sociālo prasmju dzīvoklis Rem-
batē, sakārtoti jautājumi par sporta fi nansēšanu, 
NVO sadarbību un līdzfi nansējumu nodrošinā-
šanu, nodibināts iedzīvotāju iniciatīvas projektu 
fi nansēšanas modelis u.c.

Kurš no paveiktajiem darbiem Jūs visvairāk 
ir aizkustinājis?

Nav tāda konkrēta darba. Man prieks par vi-
siem labi paveiktajiem darbiem.

Kādus darbus vēl vēlaties paveikt?
Ceram, ka deputāti atbalstīs un Ķeguma tautas 

namā tiks izremontētas pagraba un aizskatuves 
telpas. Tās ir plašas un ļoti nepieciešamas tautas 
nama darbībai. Uzskatu, ka ir nelietderīgi tās 
atstāt bez pielietojuma apstākļos, kad kopumā 
telpu trūkst. Ir iecere Ķegumā izveidot savu ama-
tierteātra kolektīvu, ja šī iecere gūs atsaucību un 

būs gribētāji piedalīties.
Tomes tautas namā ir nepieciešams sakārtot 

zālē akustiku, kam jāpiesaista labs speciālists, 
kurš varētu šo darbu veikt.

Mans patīk tas ko daru. Ko vēl vēlos paveikt? 
Uzbūvēt Ķeguma estrādi. Pagaidām tas ir ne-
piepildīts sapnis. Manuprāt, estrāde varētu būt 
pludmales teritorijā, jo tā ir fantastiska vieta pie 
Daugavas ar skatu pret Ķeguma HES. Gluži kā 
Ķeguma novada himnā: „Te var Daugavā gaismu 
smelt…” Ja mēs varētu realizēt estrādes būvnie-
cību, domāju, ka Ķegums varētu konkurēt ar 
kaimiņu novadiem, attīstīt un pilnveidot vasaras 
pasākumus, kā arī popularizēt Ķeguma novadu 
Latvijā.

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

Esmu novērojusi, ka mūsu novadā liela problē-
ma ir sadarbība ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, 
ir izveidojusies neliela barjera. Lai nodrošinātu 
novada attīstību, vispirms būtu jāveido savstar-
pējā komunikācija. Sadarbība pašvaldībai un no-
vada sabiedrībai. Droši vien ir vairāk savstarpēji 
jākomunicē, jāiesaista sabiedrība dažādu lēmu-
mu apspriešanā, jāizskaidro savi plāni un ieceres. 
Es nevaru teikt, ka pašreiz sadarbības nav, taču, 
ja sadarbība būtu labāka, mēs kopā varētu rea-
lizēt vairāk dažādas idejas, ieceres un lietas, kas 
nepieciešamas novadam.

Cilvēki var droši nākt uz tautas namu un tik-
ties, jo esmu gatava uzklausīt jebkuru ideju vai 
ieceri novada attīstībai, jebkuram pasākumam. 
Mēs varam sadarboties kopīga mērķa labā!

Kas Jūs visvairāk sajūsmina/iepriecina/„ie-
dedz” Ķeguma novadā?

Man patīk, ka Ķeguma novads, salīdzinot ar 
kaimiņu novadiem, ir neliels, bet ar īpašu, tikai 
Ķegumam raksturīgu auru, kas liek man te būt 
un strādāt. 

Iepriekšējā vadītāja Marija Lodziņa atvado-
ties teica: „Es tagad droši varu iet, jo redzu, ka 
ir palicis cilvēks manā vietā”. Tas man ir iespie-
dies atmiņā kā vēlējums, kā avansā izteikts no-
vērtējums, kuru cenšos pierādīt ar savu darbu. 
Iepazīstot Ķeguma novadu, es sapratu, ka šeit ir 
kolosāli cilvēki, vienreizēji kolektīvi, ar kuriem 

var sastrādāties un kuri ir talantīgi un atsaucīgi. 
Šobrīd vēl tikai gatavojamies Ķeguma novada 

svētkiem (intervija notika 25. maijā), kādas ir 
sajūtas? Vai ir jūtams pirmssvētku satraukums?

Šogad uztraukums ir mazāks, jo atgriezos dar-
bā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma tikai 1. aprī-
lī, kad svētkiem viss jau bija sarunāts, izdomāts, 
izplānots, tāpēc šogad novada svētkos esmu vai-
rāk kā palīgs, nevis kā organizētājs. Protams, ka 
svētku sajūta ir, mēs ceram uz labiem laika aps-
tākļiem ar saulīti. 

Kā vērtējat pasākumu apmeklētību? Varbūt 
Jums ir kāds vēlējums iedzīvotājiem?

Ja man jāizsaka viedoklis no deputātes puses, 
tad es vēlētos, lai vairāk deputātu iesaistītos pa-
sākumos, jo mēs parādām iedzīvotājiem savu at-
tieksmi pret visu notiekošo. Tas arī bija redzams 
mākslas dienā, atsaucība no deputātu puses ir, 
bet salīdzinoši tā ir maza, vēlētos, lai arī pārējie 
deputāti iesaistās kultūras dzīvē un Ķeguma no-
vada aktivitātēs. Bet mēs visi saprotam, ka ikdie-
nas dzīve katram ir sava, lielākoties tā ir steigā.

Par pasākumu apmeklējumu varu teikt, ka 
tas ir skaitliski neliels. Protams, vēlētos lielāku 
apmeklētību. Gribētu saprast arī, ko vēlas iedzī-
votāji, kādam ir jābūt pasākumam, lai tas tiktu 
apmeklēts. Saprotams, ka mēs nevaram atļauties 
uzaicināt uz Ķegumu „Prāta vētru”, kas pulcinātu 
tūkstošus, bet arī ar maziem pasākumiem mēs 
varam ieinteresēt iedzīvotājus. Tāpēc atkārtošu 
vēlreiz – labprāt uzklausīšu jebkuru ideju, rado-
šu izpausmi, ko mēs varētu īstenot visā Ķeguma 
novadā.

Jebkurš pasākums prasa iedzīvotāju atsaucību. 
Nevar būt pasākums bez apmeklētājiem. Ja nav 
atsaucības, tad nav arī mūsu gandarījuma par 
paveikto, tad arī kaut kādā brīdī nolaižas rokas, 
vairs īsti nav ideju, ko darīt. Tāpēc aicinu neklu-
sēt, bet izteikt savas vēlmes, jo kultūra vistiešāka-
jā veidā ir iedzīvotājiem. 

Gribētu izteikt vēlējumu iedzīvotājiem – 
mēs esam brīnišķīgā vietā – Ķegumā, leposi-
mies ar savu novadu, talantīgajiem cilvēkiem 
un mūsu kopīgajiem sasniegumiem! Būsim 
atsaucīgi un sadarbosimies!

Visi Latvijas iedzīvotāji 4. maijā svinēja 
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas dienu. Šogad, gatavojoties 
Latvijas simtgades svinībām, visos novados 
šī diena tika izsludināta par „Balto galdautu” 
dienu. Mūsu novadā to atzīmēja ar skaistu, 
visu Ķeguma novada bērnu mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvu koncertu. 

Jau no agra rīta bērni kopā ar saviem 
vadītājiem, pavadošajām personām un ēdienu 
groziem (jo diena tika plānota gara) no Tomes, 
Rembates, Birzgales un Ķeguma ieradās 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, kur 
notika svētku koncerts. Tā sākums bija plkst. 
13.00. Koncertā plaši tika rādīts labākais, ko 

bērni visa gada garumā iemācījušies.
Skaisti! Patiešām skaisti un sirsnīgi!
Bet ļoti laikietilpīgi. Bērnu koncerts 

pārsniedza 3 stundu garumu. Mēs mīlam savus 
bērnus un priecājamies par katru uz skatuves 
sperto soli un izdziedāto dziesmu. Bet, kaut kas 
darba organizācijā nav pareizi.

Vai tiešām izvērtējot jau iepriekšējo gadu 
Ķeguma novada svētku koncertu rīkošanas 
pieredzi, nebūtu iespējams ko mainīt? MILZĪGS 
laika daudzums tiek atvēlēts mēģināšanai. 
Līdz īstajam koncertam mazuļi ir pārguruši 
un pamatoti jautā saviem skolotājiem: „Kāpēc 
mums jāuzstājas vēlreiz?” Vai tiešām pie mūsu 
augstajiem tehnoloģiju sasniegumiem pirms 

koncertiem tik ļoti ir jāmēģina. Turklāt nav ga-
rantijas, ka „lielie onkuļi” koncerta laikā tāpat 
visu nesaputros. Tā vienkārši var gadīties. Mēs 
savu bērnu priekšnesumus vienmēr uztver-
sim ar sirdi nevis meklēsim kļūmes. Piedevām 
„lielie onkuļi” apskaņo ne jau pirmo koncertu 
un zina, kas, kā, kurā brīdī apskaņojams. Arī 
mazuļi zina, kas ir mikrofons un ierakstu dzird 
ne pirmo reizi.

Vai mums ir svarīgi arī dalībniekos radīt 
prieku par piedalīšanos koncertā, vai tikai 
rīkoties tā, kā ir pieņemts, ne mirkli neiejūtoties 
dalībnieku ādā. Padomāsim par to.

Pārdomas uzrakstīja Līga Paukšte

•

Pārdomas pēc „Balto galdautu” svētku koncerta
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Ķeguma novada uzņēmējs
Jūnija mēnesī rakstu sērijā „Ķeguma novada uzņēmējs!” aicinām jūs 

iepazīties ar SIA „Daba Jums” stādu audzētavu „Kļaviņas”, kuru vada atsau-
cīga, laipna un godprātīga ziedu audzētāja Kristīne Kalniņa.

Kad uzņēmums sāka darbību?
Savu ofi ciālo darbību uzsākām 2011. gada 8. aprīlī. Šogad mums ir 5 

gadu jubileja! Kā arī ir pagājuši 10 gadi kopš nodarbojos ar stādu audzē-
šanu.

Ar ko nodarbojas Jūsu uzņēmums? Kā radās doma uzsākt šādu biznesu?
Audzējam visa veida vasaras dobju un nokareno augu puķes. Dažādas 

ziemcietes ka arī akmensdārza augus, kas piemēroti stādīšanai arī uz 
kapiem. 

Doma uzsākt šo biznesu radās tikai un vienīgi aiz mīlestības pret 
ziediem. 12 gadus atpakaļ mēs nopirkām māju Ķeguma novadā un 
pārcēlāmies no Rīgas. Rīgā 6 gadus nostrādaju ziedu salonā par fl oristi. 
Pārceļoties uz dzīvi laukos paliku bez darba. Teicu vīram, ka labprāt 
audzētu puķes! Vīrs vienmēr mani atbalsta manās idejās, tas laikam tāpēc, 
ka zina, cik esmu traki spītīga un mērķtiecīga. Šis nebūs stāsts, cik esmu 
diplomēta un ofi ciāli izglītota šajā jomā un no tā it nemaz nekaunos. 
Šobrīd esmu ieguvusi mūža izglītību (10 gadu garumā) un tieši šī joma 
ir tā, kurā turpināšu mācīties visu mūžu. Man tas ļoti patīk. Nekad nekas 
nebeidzas un atkal sākas viss no jauna! 10 gadu laikā, vienlaicīgi mācoties 
par augiem, radīju savus visskaistākos ziediņus – trīs meitas: Anastāsiju, 
Laimu un Džeinu.

Vai uzņēmuma darbībā iesaistāties viena vai kopā ar ģimeni?
Vīrs ir aizņemts citā darbā, tomēr vēl paspēj risināt daudzus 

saimnieciskos jautājumus. Ļoti daudz palīdz mana mamma un mammas 
māsa, bet augu audzēšanu esmu uzsākusi viena. Pirmsākumos, kad vēl 
nebija ofi ciālas stādu audzētavas, visu darīju pati. Vienmēr smejos – ziemā, 
kamēr sēju un audzēju puķes, iznēsāju arī bērnus. Tagad viss ir mainījies, 
jo stādu audzētava ir izaugusi. Katrs ģimenē iesaistās kā var. Bet ir arī 
algoti darbinieki. Protams, nevaru nepieminēt stādu audzētavas vadītāju 
Kristapu Kundertu kurš stādu audzētavā strādā jau 5. gadu. Sākumā viņš 
atnāca tikai ar izglītību, par ko jau biju bezgala priecīga, atrast cilvēku, kurš 
Tevi jau no pusvārda saprot ir liela laime! Pāris gadu laikā, iegūstot arī 
pieredzi stādu audzēšanā, Kristaps paaugstināts amatā.

Kā bizness šajos gados attīstījies, audzis? 
Protams, ka atskatoties 10 gadus atpakļ, ir ar ko lepoties. Sāku ar vienu 

siltumnīcu, tagad jau ir 13! Straujāka attīstība sākās 5 gadus atpakaļ, kad 
pieņēmām lēmumu dibināt SIA „Daba Jums” stādu audzētavu „Kļaviņas” 
un, līdz ar to varēju pieņemt darbā cilvēkus, un paveikt daudz vairāk. 
Pēdējos gados SIA „Daba Jums” pamazām attīstās bišu drava un radošā 
darbnīca, kurā var nopirkt bišu vaska sveces, dizaina ziepes ar dabiskām 
piedevām un Laimrotas (dažādus rokdarbus). Diemžēl stādu audzēšana ir 
sezonas darbs, kas prasa nepārtrauktus ieguldījumus un tieši tāpēc radās 
doma pelnīt arī ziemā ar cita veida produkciju.

Cik strauji pēdējos gados (no 2012. līdz 2014. gadam) audzis 
uzņēmuma apgrozījums? Kādas prognozes 2016. gadam?

Precīzus ciparus nenosaukšu. Domāju, ka apgrozījums ir audzis 
iespaidīgi, bet diemžēl izdevumi – vēl vairāk, jo uz lauriem netaisāmies 
sēdēt un ieguldām, lai ražotu vairāk un varētu piedāvāt lētāk. Stādu cenas 
kopējā tirgū arī ir kritušās, un mēs šogad piedāvājam daudzus augus 
nesalīdzināmi lētāk kā 2012. gadā. Pagaidām izdevumi aug straujāk, 
tāpēc pieņēmām lēmumu pelnīt ar apgrozījumu, pagajušajā gadā arī 
paplašinājām segtās platības.

Kas bijis šīs izaugsmes dzinējspēks?
Dibinot ofi ciālu stādu audzētavu radās atbildības sajūta – tagad viss 

ir nopietni. Par mums sāka rakstīt žurnālos. Kļuvām publiski. Mums ir 
arī 11000 sekotāji draugiem.lv, kurus vienmēr informējam par saviem 
jaunumiem un sasniegumiem. Tas viss rada atbildību un stimulu, jo ir 
daudz cilvēku, kuri mums dzīvo līdzi, atbalsta. Dzinējspēks nebija peļņa, 
uzņēmējiem tā nevajadzētu domāt, bet man ir citādāk.

Cik cilvēkus Jūs nodarbināt?
Nodarbinām 4 cilvēkus visu sezonu, un palīgstrādnieku skaits mainās 

no 2 līdz 3 cilvēkiem.
Kāpēc izvēlējāties dibināt uzņēmumu Ķeguma novadā?
Mana sirds un sirds darbs ir tur, kur es dzīvoju.

Kādi faktori attīstību bremzējuši?
Protams, ka nepietiekami līdzekļi un laika trūkums.
Cik daudz tirgū ir spēcīgu konkurentu ar kuriem nākas rēķināties? 

Vai pēdējos gados konkurence ir saasinājusies/samazinājusies? Kas to 
veicinājis?

Konkurenci nejūtu (domāju par citiem virzītājspēkiem), jo konkurence 
nav spējīga stimulēt, visu izšķir pareiza darbības shēma tirgū. Ir jāsaprot, 
kam varu piedāvāt produkciju un kā atrast savu pircēju, tas ir milzīgs 
darbs. Visu nosaka tikai darbs ar reklāmām un internetu, un pareiza 
komunicēšana ar klientu. Katra stādu audzētava, atkarībā no tās lieluma, 
atrod savu nišu. Es uzskatu, ka neesam ne liela ne maza stādu audzētava. 
Ir prece, kuru tirgojam vairumtirdzniecībā tālākajai realizācijai, un ir augi, 
kas ir mazākās vienībās (jaunas un interesantas šķirnes). Mūs atrod pat 
cilvēki no Liepājas, lai nopirktu kādu retāku šķirni.

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

Neapstāties un vienmēr piedāvāt ko jaunu, kādu „rozīnīti”. Piemēram, 
šogad, ja atbrauksiet uz mūsu stādu audzētavu, varēsiet norēķināties 
ar karti! Uzskatu ,ka pamatprincipi visur ir līdzīgi. Man bieži uzdod 
jautājumu: „Vai ar stādiem ir izdevīgs bizness?”. Kad biju iesācēja un ar 
savām pirmajām puķītēm aizbraucu uz Ogres tirgu, sēdēju un skatījos, 
kā citiem pērk, bet man tā negāja. Turpināju sēdēt, skatīties, klausīties un 
domāt. Svarīgi ir tas kā darbojas nevis ar ko. 

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

Šī brīža plāns ir attīstīt un uzlabot internetveikala kvalitāti. Sortimentā 
mēs turpinām paplašināt košumkrūmu audzēšanu. Ir vēlme uzlabot darba 
kvalitāti, iegādājoties laistīšanas iekārtas. Par lielākiem plāniem runāt 
negribētos, jo labāk runāju jau par paveikto.

Cik procentus no apgrozījuma nodrošina eksports? Uz kādām 
valstīm eksportējat? Kuras valstis ir uzņēmuma nākamie stratēģiskie 
mērķi?

Vienīgā konkurence, kas man nepatīk, un par kuru vajadzēja runāt 
iepriekšējā jautājumā, ir imports, kas tiek ievests lielos daudzumos, bet ar 
eksportu mēs nenodarbojamies.

Jūsu novēlējums Ķeguma novadam...
Novēlēt varu darba sparu un abalstīt savus novada uzņēmējus, bet 

vēl vairāk vēlos pateikt paldies, izmantojot publicitāti, par dienas centru 
Ķegumā un skolas autobusu, kas šogad arī Birzgales pagasta bērnus 
aizgādā līdz mājām. Tas man atrisināja ļoti daudz problēmas un liels Jums 
paldies par to.

Kristīni Kalniņu intervēja Antra Binde
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Lapu dedzināšana
Vai Tu zini, ko Tu dedzini?
Reti kurš mūsdienās nezina, ka riepu dedzi-

nāšana ugunskurā ir veselībai bīstama. Melnie 
dūmi, kas izplēn gaisā, dedzinot dažādas nede-
rīgas lietas un citus atkritumus, satur indīgas 
vielas, kas piesārņo gaisu un elpojot uzkrājas 
cilvēka organismā. 

Plastmasas dūmi ir kancerogēni. 
Vides aizsardzības kluba viceprezidente 

Elita Kalniņa skaidro: „Plastmasas dedzināšana 
ofi ciāli Latvijā nav atļauta, un tā ir ļoti kaitīga, 
jo izdalās dioksīns, kas negatīvi ietekmē cilvēka 
hormonālo sistēmu. Dioksīns ir savienojums, 
kas no organisma neizdalās vairākus gadus. 
Dedzinot plastmasu tiek ieelpoti indīgie dūmi 
un kaitīgie savienojumi putekļu veidā nonāk arī 
uz augsnes un augiem, pēc tam – ūdenī. Aplis 
noslēdzas cilvēka organismā, jo augus un ūdeni 
lietojam uzturā.” 

Plastmasas izstrādājumus nekādā gadīju-
mā nedrīkst dedzināt ne krāsnī, ne ugunskurā, 
jo dedzinot tiek sasniegta tikai +200…+400 oC 
maksimālā temperatūra, taču plastmasai, lai tā 
pilnīgi sadegtu, ir vajadzīgi +1000 oC. Nepil-
nīgas sadegšanas dēļ, veidojas dioksīni, hlora 
savienojumi, poliaromātiskie ogļūdeņraži, (pie-
mēram, benzopirēns, kas var izraisīt ļaundabī-
gos audzējus) un daudz citu kaitīgo vielu. 

Biežas saslimšanas.
„Piesārņojums nonāk cilvēka organismā, 

uzkrājas dažādos orgānos, kā rezultātā izmainās 
organisma funkcijas. Protams, veselības trau-
cējumi nerodas uzreiz, tie veidojas ilgākā laika 
periodā. Cilvēku bezatbildīgās rīcības rezultātā 
piesārņotā vide ir viens no iemesliem, kādēļ 
mūsdienās cilvēkiem ir tik vāja imūnsistēma un 
biežas saslimšanas.” stāsta Vides izglītības spe-
ciāliste Ieva Vēģere.

Indes uzkrājas un tās var izpausties vēlāk, 
kad organismā būs sasniegta pietiekama kon-
centrācija.

Koku lapas.
Varbūt daudziem par pārsteigumu, bet ir 

pierādīts, ka arī lapu dedzināšana ir sevišķi kai-
tīga veselībai. 

Degošas lapas izdala sevišķi kaitīgu gāzes 
„kokteili”,  kurā, tāpat kā plastmasā, ir gan diok-
sīni, gan poliaromātiskie ogļūdeņraži, slāpekļa 
oksīdi un citas kaitīgas vielas.

Lapu dūmu kaitīgumu pat nevar salīdzināt 
ar tiem salīdzinoši nekaitīgajiem dūmiem, kā 
automašīnu izplūdes gāzes, modernu rūpnīcu 
un katlumāju izmeši. Pat smēķējot cigareti cil-
vēks ievelk plaušās rūpīgi atlasītas un izžāvētas 
tabakas dūmu, ievelkot to caur fi ltru. Savukārt 
degošu lapu dūmi nāk no neattīrīta, mitra ma-
teriāla, tie nonāk plaušās tieši, pat ne caur fi ltru. 

Valsts vides dienests iesaka par atkritumu 
dedzinātājiem informēt pašvaldības policiju 
(Ķeguma novadam policijas tel.nr. 65038484), 
lai tā nekavējoties varētu kaitnieku pieķert no-
tikuma vietā.

Ko darīt ar kritušajām lapām?
Lapas var lietderīgi izmantot dārzā – tās 

var kompostēt, var izgatavot lapu humusu vai 
mulču.

Koku saknes sniedzas dziļi zemē un piekļūst 
tādām minerālu un barības vielām, kas no aug-
snes virsējām kārtām ir iztērētas.

50% līdz 80% šo vērtīgo barības vielu nonāk 
koku lapās, līdz ar to koku lapas ir bagātas ar 
minerālvielām.

Vecās rudens lapas bagātina augsni ar tai 
nepieciešamajām barības vielām, piemēram, 
fosforu un kāliju, uzlabo tās mikrofl oru, palieli-
na ūdens ietilpību un uzlabo augsnes struktūru. 

Komposta piemērotībai lapas var iedalīt 2 
kategorijās.

Labās lapas – tajās ir mazāk lignīna, bet vai-
rāk kalcija un slāpekļa. Piemēram, osis, ķirsis, 
goba, liepa, kļava, papele un vītols. Lapas sada-
lās apmēram gada laikā.

Sliktās lapas – tajās ir vairāk lignīna, bet 
mazāk kalcija un slāpekļa. Piemēram, ozols, 
dižskābardis, bērzs, skābardis. Ir vajadzīgi vis-
maz divi gadi, lai šīs lapas sadalītos.

Ja nav zināms, kas tas par koku, tad var 
izmantot šādu principu:

Zaļās lapas (daži koki met lapas, kad tās ir 
zaļas) var pievienot kompostam dāsnos apjo-
mos.

Sarkanas un dzeltenas lapas var pievienot 
kompostam nelielos apjomos.

Brūnas lapas – vajadzētu izvairīties tās 
kompostēt parastajā komposta kaudzē, taču tās 
ir lieliskas, lai izveidotu lapu humusu. 

Padomi veiksmīgai lapu kompostēšanai
1. Sasmalcini lapas. Tas veicinās kompostēša-

nu, jo:
• Samazinās lapu apjomu par 2/3
• Samazinās tendenci lapām veidot paklāju
• Paātrina sadalīšanās procesu, jo vairāk virs-

mas ir pakļauta sadalīšanās procesu ierosi-
nātājiem

2. Miksē sasmalcinātas lapas ar kompostēja-
mu materiālu, kurā ir daudz slāpekļa, pie-
mēram, nopļauto zāli. To var darīt dažādi:

• Lietot zāles pļāvēju ar tvertni zāles savāk-
šanai, vienkārši nopļauj mauriņu kopā ar 
nobirušajām lapām. Vajadzētu iegūt labi 
sasmalcinātu lapu un zāles maisījumu.

• Lietot smalcinātāju, kur pēc savas izvēles 
sasmalcināt lapas kopā ar zaļajiem materiā-
liem, kas bagāti ar slāpekli.

• Samaisīt daļu lapas ar daļu zaļo materiālu, 
piemēram, nezālēm.
Ja kompostu veido slāņos, tad tos jākārto 

plānus, lai neizveidotos lapu paklājs. 

Lapu humuss un mulča.
Pieredzējuši kompostētāji izvēlas nemiksēt 

lapas parastajā komposta kaudzē. Tā vietā viņi 
izveido atsevišķu komposta kaudzi, kas sastāv 
tikai no koku lapām, kā rezultātā izveidojas lapu 
humuss, kas ir bagātīga, melna, augsnei līdzīga 
viela no slapjām lapām.

Kā pagatavot lapu humusu?
1. Sasmalcini lapas; 
2. Savāc tās visas kopā;
3. Pievieno ūdeni, ikreiz, kad lapas pažūst;
4. Vari paātrināt humusa veidošanos, ziemā 

lapu kaudzi dažkārt apgrozot.

Process ir lēns (2 – 3 gadi), bet rezultāts ir 
tā vērts, jo iegūst ekskluzīvu lapu humusu, ko 
var izmantot augsnes struktūras uzlabošanai 
un mitruma uzturēšanai.

Rūpēsimies par vidi mums apkārt.
Iluta Kalniņa

Izsolē iegūtie 
konstruktori 
jau darbībā

Vēlos teikt lielu paldies Starptautiskajam 
Soroptimistu klubam „Ogre-Ķegums” par lielis-
ki organizēto pasākumu „Lielā pavasara izsole 
– 2016”. Šogad atsaucību guva mana izvirzītā 
ideja – iegādāties metāla konstruktorus Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolas sākumskolai.

Mūsdienās, kad bērni tik ļoti aizraujas 
ar viedierīču lietošanu un atstāj novārtā savu 
praktisko un loģisko iemaņu veidošanos, darbs 
ar konstruktoriem ir ļoti, ļoti nepieciešams. Tā 
ir lieliska iespēja bērniem attīstīties. 

Par saziedotajiem līdzekļiem daļa iegādāto 
konstruktoru jau tiek aktīvi lietoti – bērni ar 
tiem darbojas gan mājturības un tehnoloģiju 
stundās, gan pagarinātās grupas nodarbībās. 

Liels paldies visiem „Lielās pavasara izso-
les – 2016” dalībniekiem, darba grupai un īpaši 
Bruno Āriņam, kurš pasākumu vadīja tik talan-
tīgi un azartiski.

Piedzīvojumiem bagātu vasaru vēlot,
Silvija Čevere, skolotāja 
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Skanīgie Ķeguma „Sienāži”
Mēs varam būt lepni par saviem mazajiem 

dziedātājiem!
14.05.2016. Daugavpilī norisinājās IV starp-

tautiskais bērnu un jauniešu mūzikas konkurss 
„Daugavas Pērle 2016”, kurā piedalījās solisti un 
ansambļi no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, 
kopumā 52 dalībnieki dažādās grupās. Šajā kon-
kursā piedalījās arī mūsu Ķeguma tautas nama 
pop grupa „Sienāži” abas grupas, gan konkursu 
pieredzes bagātie „Snienāži”, gan jaunākā grupa 
– „Sienāzīši”.

Konkursu vērtēja kompetents žūrijas kolek-
tīvs: žūrijas komisijas priekšsēdētāja – populāra 
latviešu mūziķe, TV šovu un starptautisku kon-
kursu dalībniece Liene Greifāne (Rīga, Latvija); 
žūrijas locekļi: bērnu vokālās studijas „Dzegu-
zīte” vadītāja Zigda Martinsone (Rīga, Latvija), 
Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidussko-
las Vokālās mūzikas izglītības programmas un 
Vokālās nodaļas vadītājs Jevgenijs Salna (Dau-
gavpils, Latvija), Lietuvas bērnu un jauniešu 
centra Džeza studijas vadītāja, muzikālu šovu 
un konkursu režisore un vadītāja Aušra Norvi-
laite (Viļņa, Lietuva), talantīgs folklorists, dzie-

dātājs, pasākumu vadītājs, postfolkloras grupas 
„Rikši” solists Ēriks Zeps (Rēzekne, Latvija).

Konkurss norisinājās divās kārtās, vispirms 
cīņa norisinājās par iekļūšanu fi nālā, kas abām 
mūsu pop grupas „Sienāži” grupām arī sekmīgi 
izdevās. Tad bija neliels brīvais laiks Daugavpils 
centra iepazīšanai un atpūtai, lai pēcpusdienā 
konkursa fi nālā parādītu sevi no vislabākās pu-
ses.

Pateicoties vadītājas Sarmītes Viļumas 
uzņēmībai un bērnu talantam un skaistajām 
balsīm, pop grupa „Sienāži” ieguva 3. vietu, 
savukārt mazie „Sienāzīši” ieguva godpilno 4. 
vietu. Noslēgumā konkursa organizatori visus 
fi nālistus uzaicināja uz konkursa V gadadie-
nu, kas notiks Daugavpilī 2018. gadā par godu 
mūsu valsts simtgadei. „Sienāži” nolēma pie-
ņemt konkursa organizatoru uzaicinājumu un 
noteikti piedalīties. 

Noguruši un gandarīti par paveikto, vien-
laikus arī apņēmības pilni turpināt iesākto, lai 
nākotnē iegūtu vēl labākus rezultātus, vēlā pēc-
pusdienā visi devāmies mājās. Liels bija pārstei-
gums, jo mājas mūs sagaidīja ar aukstu laiku 

un lietu. Izrādās Ķegumā tā diena bija ļoti ne-
patīkama laika apstākļu dēļ (lietus, auksts vējš), 
savukārt Daugavpilī visu dienu bija skaists, silts 
un saulains laiks. Gandrīz neticami, bet kā gan 
citādi – liela daļa mazās Ķeguma saulītes bija 
aizbraukušas uz Daugavpili un paņēmušas sau-
līti līdz. 

Dace Māliņa, Ķeguma novada kultūras un 
sporta pārvaldes vadītāja

Baltā galdauta svētki
4. maijā Ķeguma komercnovirziena vidus-

skolā svinīgā pasākumā aizvadīta Latvijas Re-
publikas Neatkarības atjaunošanas diena.

Visi svētku viesi jau pirms koncerta, pie sko-
las tika sagaidīti ar mūziku, kuru spēlēja Birz-
gales pūtēju orķestris. Pašus svētkus ar svinīgu 
uzrunu atklāja Ķeguma novada domes priekš-
sēdētājs Roberts Ozols, vēlot visiem tādu Lat-
viju, par kuru būtu prieks ne tikai svētkos, bet 
arī ikdienā! Atgādinot par pietiekami grūto ceļu 
līdz neatkarībai, svētku viesus ar vēstures gaitas 
notikumiem iepazīstināja Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas direktors Vladimirs Samohins 
kopā ar skolas jauniešiem.

Svētku koncertā visus apmeklētājus priecēja 
Ķeguma novada bērni ar sirsnīgiem, mīļiem un 
skaistiem priekšnesumiem. Bērni dāvāja ziedus, 
palaida gaisā balonus, dziedāja, dejoja, rādīja 
priekšnesumus un priecēja ikvienu atnākušo. 
Pasākumā piedalījās: pirmskolas vecuma bērnu 
ansamblis „Dzirkstelīte”, vispārējās pirmskolas 
izglītības iestādes „Birztaliņa” ansamblis, Rem-
bates bērnu vokālais ansamblis, deju grupas 
„Triumfs” mazā un lielā grupa, vispārējās pirm-
skolas izglītības iestādes „Birztaliņa” deju ko-
lektīvs, Ķeguma bērnudārza deju grupas, bērnu 
deju kolektīva „Apodziņš” 1. un 2. grupa, bērnu 
vokālā ansambļa „Sienāži” mazā un lielā grupa, 
Ķeguma ģitārstudijas ansamblis, sporta deju 
grupa (Andrejs Sakne un Evelīna Brigadere), 
Birzgales tautas nama modernā laikmeta dejas 
pulciņa 1. un 2. grupa, Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas 1. – 4. klašu koris, Birzgales 

pamatskolas 1. – 4. klašu deju kolektīvs „Spārni”, 
Birzgales pamatskolas 1. – 4. klašu vokālais an-
samblis „Sapnītis” un 5. – 7. klašu vokālais an-
samblis „Sapnis”, Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas sākumskolas zēnu ansamblis „Ziķeri” 
un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5. – 
12. klašu koris.

Šī gada svētki nedaudz atšķīrās, jo gatavo-
joties Latvijas valsts simtgadei, tika sākta jauna 
tradīcija – pulcēšanās pie balta galdauta. Visi 
koncerta viesi pēc pasākuma varēja doties baudīt 
saulaino laiku kopā ar folkloras kopu „Graudi” 

un mieloties ar maizīti, medu un pienu. 
Šis gads Ķegumam ir veselu divu jaunu tra-

dīciju sākums. Pirmā tradīcija, kas šogad ir sāk-
ta – labu vārdu, skaistu zīmējumu izveidošana 
Ķeguma saules aplī, savukārt otrā – katru gadu 
4. maijā pie Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolas tiks iestādīta liepa, lai veidotu jaunu aleju 
un padarītu Latviju zaļāku, skaistāku un nedaudz 
labāku.

Kintija Sparāne, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pasaku namiņā –  bijušajā Tomes skolā – top 
Ķeguma novada muzejs. Iegūta pirmā kolekcija –  
literāta, tulkotāja, redaktora, izdevēja, gleznotāja 
Jāzepa Osmaņa mantojums, ko dāvājušas meitas 
Aija Osmane un Uva Kaijaka. Muzeja veidošanu 
dedzīgi atbalsta Ķeguma novada pašvaldība un 
izpilddirektore Nelda Sniedze. 

Skurbinošais ziedonis un cilvēku vēlme 
plaukt reizē ar pavasari dara brīnumainas lietas. 
Tā arī šoreiz – labām domām un sirsnīgām 
vēlmēm saplūstot kopā ar prasmīgām rokām, 
radusies izstāde Sapņu saliņa – topošā muzeja 
pirmais sarīkojums. 

Sapņu saliņa.

„Te būs sapņu saliņa!” pirms pirmā notikuma 
savu redzējumu aizrautīgi klāstu Ogres mākslas 
skolas radošajai komandai „Viegli, bet ne tik”. 
„Pirmajā izstādē rotaļāsies Osmaņa bērnu 
grāmatas, draiskosies viņa saulainie dzejoļi 
un būs gleznas!” izstādes iekārtotāji acumirklī 
pievienojas trauksmainajai  iecerei. „Glezna, 
dzeja, grāmata – katrs radošais darbs ir Dieva 
dāvana, ko Radītājs ir uzticējis konkrētam 
cilvēkam, un viņa dvēseles eņģelīši lido pie mums 
ar veikumu…” savus temperamentīgos runas 
plūdus pati pārtraucu ar strauju jautājumu: „Vai 
ir ieceres?” „Ir!” zibenīgi atbild radošā komanda, 
„Te būs grāmatas! Te – gleznas! Te…” izstādes 
vizuālais veidols rosīgajiem un atsaucīgajiem 
jauniešiem ir gatavs vienā mirklī. 

Izstādes izvietošana ir jāsagatavo. Iesaistās 
Nelda Sniedze, Tomes pagasta pārvaldes vadītāja 
Ilona Ofmane, Ķeguma komercnovirziena 
vidusskola, Ķeguma novada pašvaldības 
saimniecības nodaļa un vadītājs Vitālijs Pugačs 
kā arī daudz citu palīgu – viens un divi! – 
tehniskie jautājumi ir atrisināti, telpa ir gatava 
izstādei un prasmīgā komanda „Viegli, bet ne tik” 
divās dienās izstādi iekārto.

Nu Sapņu saliņa veido dialogu ar skatītāju? 
Nu katram sava saruna.

Izstāde tika atklāta 21. maijā – muzeju 
svētkos un savus ciemiņus gaidīs darba dienās 
un sestdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00. 
Apmeklējums  pirmdienās vai svētdienās 
jāpiesaka iepriekš.

Pirmoreiz.
Kā jau patiesā mīlestībā arī restaurētajā 

ēkā daudzi notikumi plauks pirmo reizi. Pirmā 
izstāde! Pirmā tikšanās ar Jāzepa Osmaņa 
daiļradi! Pirmā sirds cilvēku tikšanās tik plašā 
lokā! Ir tik labestīgi, tik gaiši! Staro saule. Izstāžu 
zāle ir piepildīta ar gaišiem un starojošiem 
skatieniem! Gaitenis čalo!  Drūzmējas pasākuma 
dalībnieki un skatītāji. Rosība gluži kā pirmajā 
septembrī. 

Šķiet, tepat, rosības vidū, mīļi smaidīgs sēd 
Jāzeps un teic: „Ar Daugavā pasmeltu saules 

staru es rakstīt un gleznot varu”.
Nelda Sniedze atklāj izstādi ar muzejam 

veltītiem, mīlestības pilniem vārdiem, 
pateicību, gaidām, lepnumu! Par restaurēto 
kultūrvēsturisko celtni, par saglabāto kārdinošo 
„konfekti” – mirdzoši balto podiņu krāsni. Par 
Osmaņa  meitu unikālo dāvinājumu! Par skolas 
turpinājumu visiem pieejamā un noderīgā formā 
– muzejā! Jā. Nelda zina, cik viņai bijis daudz 
darba un rūpju, lai bijusī skola skaista un sakopta 
laipni vērtu durvis ikvienam. Nelda zina, cik 
daudz darba vēl priekšā!

Viedi runā novada patriots Harijs Jaunzems. 
Viņš kvēlo par katru novada vietu un lietu. 
Īstenota viņa ideja par Ķeguma HES muzeju, 
nu tiek piepildīta viņa iecere par viņa drauga – 
Jāzepa Osmaņa muzeju Tomes bijušajā skolā.

Prieks, ka izstādi ar savu klātbūtni 
pagodinājušas dzejnieka meitas, mazmeita 
Maija un mazmazmeitiņa Marta. Aija 
pauž  priecīgu pārsteigumu par to, ka tik 
ātri  izdevies sarīkot pirmo izstādi. Mums 
visiem savukārt silts prieks par Aijas un Uvas 
atsaucību – Osmaņa meitas steidz palīdzēt, 
kad vien nepieciešams.

Ķeguma komercnovirziena vidusskola 
sveic pirmo notikumu ar priekšnesumiem. 
1. klases skolēni Evelīna Estere Akmeņkalne,  
Līva Auzāne un Atis Paeglis skandē J. Osmaņa 
dzejoļus,  Marija Sprukule un zēnu vokālais 
ansamblis „Ziķeri” sagatavojuši  brašu muzikālo 
sveicienu. Ir ciemiņi no Rīgas – Strazdumuižas 
teātra vadītāja Inese Vanaga ar sava kolektīva 
dalībnieci Ingu Grebežu atraktīvi  izspēlē 
„Šurumburumu”, „Neiedomājamo pienu” un 
citus Osmaņa dzejoļus.

Kādu vārdu dot?

Ir atklāta izstādes  Sapņu saliņa izstāžu zāle. 

Kādu vārdu tai dot? Klusībā to dēvēju par Balto 
zāli. 

Katram lolojumam jādod vārds, arī muzejam 
un izstāžu zālei. Nu katram ļauts ierosināt savu 
izdomāto nosaukumu. 

J. Osmaņa gleznu un bērnu grāmatu izstādei 
nosaukums atnāca pats – Sapņu saliņa! Jā! Tā 
ir Jāzepa Osmaņa Sapņu saliņa! Sapņu saliņa 
ir izstādes eksponāta – grāmatas nosaukums. 
Sapņu saliņa simbolizē dzejnieka un rakstnieka  
ieceru piepildījumu literatūrā, mūzikā, gleznās, 
radošajā mūžā. 

Tā ir arī mūsu sapņu saliņa, kur nesteidzīgi 
tikties ar Jāzepu Osmani un viņa daiļradi, kur, 
sēžot uz romantiskiem bluķīšiem, ļauties arī 
saviem sapņiem – zīmēt, krāsot, dzejot vai 
vienkārši pasapņot.

Pasākuma ņiprajā un siltajā ritējumā 
iešķindējās arī negaidīti ritmi – nokrita un 
saplīsa dzejoļa rekvizīts – stikla krūze ar pienu. 
Oho! Laba vēsts! Un… sirds notrīs… laikam gan 
baltā piena upe pie baltās krāsns mudina pieņemt 
klusībā loloto izstāžu zāles nosaukumu Baltā…

Paldies visiem! Darbs rit.
Mīļš paldies visiem, visiem, visiem! Palīgiem! 

Atbalstītājiem! Dalībniekiem! Viesiem!

Līdztekus skaistajam, visiem redzamajam 
darba procesam norit arī skrupulozs,  viesu acīm 
neredzamais darbs – krājuma glabātāja Justīne 
Jaudzema  rūpīgi veic prāvo J. Osmaņa grāmatu 
kolekcijas uzskaites procedūru, tiek izstrādāta 
dokumentācija. Tiek turpināts  Ķeguma novada 
domes veiksmīgi uzsāktais muzeja veidošanas 
darbs, darbs, kurā atbildīgi, ar lielu apņēmību, 
entuziasmu un sirds degsmi iesaistās Nelda 
Sniedze.

Ligita Ādamsone, muzeja vadītāja 

Jāzepa Osmaņa gleznu un bērnu grāmatu izstāde 



2016. gada 3. jūnijs

11

Laiks skrien tik ātri! Pavasaris mums aizri-
tēja svētku noskaņās. Aprīlī nozīmīgu jubileju 
svinēja Ķeguma PII „Gaismiņa”. Jau trīsdesmit 
gadus Ķeguma pirmsskolas izglītības iestādi 
„Gaismiņa” ik darbdienu piepilda bērnu čalas 
un smiekli. Mūsu bērni ir pilni stiķiem un ni-
ķiem, patiesu prieku un labestību. Bet, kas gan 
pasaulē var būt jaukāks par bērnu smiekliem un 
prieku!

Ķeguma pilsētas PII savu darbību sāka 
1986. gadā. Mainījās laiki, bet bērnudārzs pa-
stāvēja, pilnveidojās un darbojās. „Gaismiņa” ir 
vienīgā pirmsskolas izglītības iestāde Ķeguma 
pilsētā. 2013. gadā izglītības iestāde tika izre-
montēta. Tagad telpas ir gaišas un priecīgas. 
Pašreiz „Gaismiņa” nespēj uzņemt visus bērnus, 
tādējādi veidojas rinda. Lai risinātu šo problē-
mu, šogad tiks būvēta jauna piebūve. Tad gan 
pietiks vietas visiem bērniem, kuri vēlas apmek-
lēt pirmsskolas izglītības iestādi. Šobrīd bērnu-
dārzu apmeklē 154 bērni un darbojas 7 grupas. 
Lai risinātu trūkstošo telpu problēmu, sagatavo-
šanas grupiņu savās telpās no 2014./2015. m. g. 
laipni uzņem blakus esošā Ķeguma komercno-

virziena vidusskola.
Mūsu izglītības iestādi vada brīnišķīga un 

atsaucīga vadītāja Sanita Tošena un vadītājas 
vietniece Baiba Rožkalna.

Pašreiz PII strādā 37 darbinieki, no tiem 19 
ir pedagogi. Ar bērniem strādā arī mūzikas un 
sporta skolotājas, logopēde, kā arī pulciņu va-
dītājas. Priecē, ka mūsu kolektīvā lielākā 

Ūsiņš
Pār kalniņu Ūsiņš jāja
Ar akmeņa kumeliņu:  
Tas atnesa kokiem lapas, 
Zemei zaļu ābuliņu. 

Lauku sētā „Egles” 
7. maijā folkloras kopa 
„Graudi” svinēja Ūsiņus, un 
aicināja pievienoties svinēt 
gribētājus. Kopa „Grau-
di” salīdzinoši ir jauna, un paši vēl mācās, un izzina latviskās tradīcijas, 
svētkus. Katriem svētkiem ir savas rituālās darbības, savas dziesmas un 
īpaša nozīme saimnieciskajā dzīvē.

Kas ir Ūsiņi? Ūsiņdiena ir vasaras sākums. Ar Ūsiņdienu iesākas arī 
jauns saimniecības gads. Ūsiņš atnes zaļu zāli un kokiem lapas. Tas iero-
das rūpēties par ļaudīm un zirgiem vasarā, kas ir Ūsiņa galvenais darbs. 
Ūsiņam par godu pirmo vasaras nakti jāj zirgus pieguļā un dienā pirmo 
reizi laiž lopus ganos. Abi ir priecīgi notikumi, kuros valda skaļums un 
jautrība, jo vakarā, pārvedot lopus no ganiem sētā un pēc tam kūtī, sākas 
rumulēšanās, t.i., aplaistīšanās ar ūdeni. 

Ūsiņš ir gaismas vedējs un laimes nesējs katrā sētā, bet īpaši sētā kurā ir 
zirgi. Zirgs jau izsenis ir Dieva spēka simbols un norāda uz Ūsiņa varenību 
un spēku. Ūsiņš ved veiksmi visos lauku darbos un lauku ļaužu sadzīvē – 
viņš ir starpnieks starp Dievu un cilvēkiem un dod savu ieguldījumu sadzīvē.

Ūsiņa mielastam galdā liek no rīta kautu gaili, olas, ceptas karašas un 
alu. 

Lai nodrošinātu Ūsiņa labvēlību, tam  ziedo  maizi, graudus,  dzīparus 
un lūdz palīdzību vasaras darbiem.

Pieguļā, līdzi ņēma olas  un pieguļnieki gatavoja lielā katlā uz uguns-
kura olu kulteni jeb pantāgu. Pie ugunskura dzied un koklē, un puiši, kuri 
nodomājuši  vasarā iet precībās, taurēdami par to dod ziņu.

Ārī „Graudi” dāvāja Ūsiņam savas dziesmas un rotaļas, ziedoja Ūsiņam 
un gatavoja pantāgu. Tā kā Ūsiņa labvelība mūsu novadam ir nopelnīta! 
Lai veiksmīgs un ražīgs gads „Egļu” saimniekiem, lai mums visiem skaista 
šī vasara!

Sarmīte Pugača, Tomes tautas nama vadītāja

Mākslas 
diena 
Ķegumā

Saulainā maija sestdienā Ķegumā notika pirmā mākslas diena. Ar 
dažādiem darbiem, radošām izpausmēm un izsoli, Ķeguma mākslas 
studija iepriecināja ikvienu klātesošo.

Ķeguma mākslas dienas idejas autore ir Ieva Lāce, kura vada Ogres 
mākslas skolas Ķeguma klasi un ienes radošumu Ķegumā ar visdažādā-
kajām izstādēm un radošajiem darbiem.

Mākslas dienā ikviens svētku apmeklētājs varēja iegādāties māks-
linieku darbus – gan mākslas skolas audzēkņu veikumu, gan jau pie-
redzējušu mākslinieku darbus. Bija gan  adītas cepurītes, gan nopietni 
gleznojumi un grafi kas.

Saules piepildītajā dienā bija iespēja darboties radošajās darbnīcās 
un izkrāsot kādu no Ķeguma novada skatiem un ēkām, kā arī novērtēt 
mākslas skolas un studijas 2. pusgada darbu izstādi Ķeguma tautas nama 
iekšienē. Mākslas dienās iesaistījās arī visas Ķeguma novada pašvaldības 
izglītības un kultūras iestādes, veidojot no dažādiem materiāliem savu 
draugu, kuri tika izstādīti parkā pie tautas nama un bija apskatāmi arī 
novada svētkos.

Par gaidītāko svētku daļu kļuva deputātu darbu izsole, kurā varēja 
iegādāties Ilmāra Zemnieka ceriņu pirtsslotu un brūnaļas foto,  Viestura 
Teicāna paša audzēto aitu vilnas dziju, Daces Māliņas ķirbja un bazilika 
stādiņus, Kristapa Rūdes fotografēto saulrietu Daugavā, Līgas Strauss 
konservējumus, domes priekšsēdētāja Roberta Ozola veidoto bruņinie-
ku un izpilddirektores Neldas Sniedzes adītās baltās zeķes. Apmeklētāji 
sīvā konkurencē cīnījās par katru deputāta darbu, kopumā saziedojot 60 
eiro.   Par iegūtajiem līdzekļiem Ķeguma mākslas skola iegādāsies ma-
teriālus.

Paldies, visiem skaisto un neatkārtojamo mākslas darbu autoriem, 
pasākuma iniciatorei Ievai Lācei, organizatorei Zanei Auškāpai un vi-
siem svētku apmeklētājiem. 

Īpaša paldies Pēterim Kiseļam par zīmētajiem svētku dalībnieku 
portretiem.

Dienas noslēgumā visus apmeklētājus priecēja Daces Priedoliņas 
Ķeguma ģitārstudijas koncerts, kurā varēja baudīt ģitāru patīkamo ska-
nējumu.

Tiksimies jau nākamajā mākslas dienā!
Kintija Sparāne, sabiedrisko attiecību speciāliste

Ķeguma bērnudārza pavasaris

•
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Rudenī, uzsākot jaunu sezonu, katrs kolektī-
va vadītājs novērtē sava kolektīva spēkus un iz-
virza nākamās sezonas mērķus, kā arī nodrošina 
to sasniegšanu. 

Birzgales pūtēju orķestra dalībnieki ir pa-
matskolēni, kuru prasmes un fi ziskā varēšana 
ir atkarīga no viņu vecuma. Īpaši tas attiecas uz 
tādu nozari kā pūtēju orķestris. Varam šogad 
priecāties, ka pēc paaudžu maiņas, jaunie dalīb-
nieki var apgūt sarežģītāku repertuāru un līdz ar 
to piedalīties dažāda līmeņa konkursos un pasā-
kumos.

Sezonas darbības vērtēšana sākās jau 5. mar-
tā ar piedalīšanos Valsts jaunatnes iniciatīvu cen-
tra rīkotajā Rīgas reģiona pūtēju orķestru skatē 
Rīgā, Juglas vidusskolā. Tur orķestra sniegums 
gan spēlēšanā, gan defi lē daļā tika novērtēts ar II 
vietu, kas skolēnu pūtēju orķestru konkurencē ir 
ļoti augsts sasniegums.

Jau 19. martā Ogres kultūras centrā, Birzga-
les pūtēju orķestris piedalījās Latvijas Nacionālā 
kultūras centra rīkotajā VIII Latvijas pūtēju or-
ķestru konkursā. Šogad tajā, no valstī esošajiem 
55 pūtēju orķestriem, piedalījās 42 kolektīvi. 
Tātad ne katrā Latvijas novadā ir savs pūtēju or-
ķestris, toties Ķeguma novadā ir. Birzgales pūtēju 
orķestris piedalījās visplašāk pārstāvētajā (17 or-
ķestri) augstas kategorijas grupā. Tajā startēja ko-
lektīvi no lielākajām Latvijas pilsētām: Daugav-
pils, Rēzekne, Jelgava, Cēsis, Limbaži, Gulbene 
un citām. Katra kolektīva 20 minūšu uzstāšanās 
reglamentēta ar Alvila Altmaņa obligātā skaņ-
darba II daļu Zemgale „Polonēze’’ no svītas „No-
vadnieki’’ atskaņošanu. Pārējā repertuāra izvēle 
ir diriģentu ziņā. Katra orķestra uznāciens ir kā 
mazs koncerts. Birzgales pūtēju orķestra diriģen-
ta Laimoņa Paukštes izvēle bija komponista Jan 
de Haana piecdaļīgā „A discoveru Fantasy” un 
Kurta Gables „Fantāzija’’, kuras saturu veido da-
žādu melodiju brīnišķīgs salikums. Šis bija jauns, 

iepriekšējā skatē vēl neatskaņots repertuārs.
Pavasarī jau par tradīciju ir kļuvusi birzga-

liešu piedalīšanās Ogres Mūzikas skolas rīkotajās 
„Pūtēju dienās’’, kuras šogad notika 20. un 21. ap-
rīlī. Dienas tāpēc, ka viena ir orķestru un pūšamo, 
un sitamo instrumentu ansambļu diena, bet otrā 
savu muzicētprasmi rāda solisti. Ogres Mūzikas 
skolas un Birzgales pūtēju orķestri muzicēja gan 
atsevišķi, gan kopā. Birzgaliešu izpildījumā dzir-
dējām Consuelo Velaskezes „Besa me mucho’’ un 
Denija Elfmana mūziku no multiplikācijas fi lmas 
,,Simpsoni”. Abi orķestri kopā atskaņoja konkur-
sam Liepājā izvēlētos skaņdarbus. 

Birzgales pūtēju orķestra satāvs ir tradi-
cionāls, jo galvenā loma ir metāla pūšamajiem 
instrumentiem. Ogres Mūzikas skolas pūtēju or-
ķestra sastāvu galvenokārt veido fl autas, sakso-
foni un sitamie instrumenti, bet metāla pūšamo 
instrumentu grupa ir niecīga. Orķestru diriģenti 
Dimitrijs Grozovs un Laimonis Paukšte pieņēma 
lēmumu, ka jāapvieno mūziķu spēki un jāizveido 
kopīgs kolektīvs. Mērķis –  piedalīšanās Liepājas 
Mūzikas vidusskolas rīkotajā konkursā ,,Vēju 
ritmi 2016’’, kas notika Liepājā, Lielā Dzintara 
koncertzālē 22. aprīlī. Tas tiešām bija izaicinā-
jums abiem orķestriem, jo kopīgo skanējumu 
pirmo reizi varēja novērtēt tikai uz koncertzāles 
skatuves. Konkursā atevišķi piedalījās arī Birzga-
les Mūzikas skolas metāla pūšamo instrumen-
tu kvartets. Mēs – klausītāji – sakām: „Malači, 
bija vērts riskēt”. Tā bija iespēja muzicēt jaunajā 
akustiski un vizuāli patīkamajā Lielā Dzintara 
koncertzālē. Abu orķestru atskaņojumā dzirdē-
jām Aivara Krūmiņa skaņdarbu „Taures sauc”, 
Džeimsa Barnsa fantāziju „Grossgate’’ un Stīva 
Vondera ,,Sir Duke’’ Dimitrija Grozova aran-
žējumā. Orķestru diriģenti, izmantojot iespēju 
muzicēt Liepājā, ļoti vēlējās savus muzikantus 
iepazīstināt ar šo skaisto piejūras pilsētu. Pēc 
nakšņošanas hostelī, zinošanas gides pavadībā 

visi, kas arī agrāk jau Liepājā bija bijuši, kļuva pa-
tīkamiem iespaidiem bagātāki. Par to parūpējās 
arī saulainais laiks, kas 3 stundu ekskursiju vērta 
patīkamā pastaigā.

Lai arī pūtēju orķestra sezona nav noslēgu-
sies, tomēr sarežģītākie mērķi piepildīti. Paldies 
Ķeguma novada pašvaldībai par materiālu at-
balstu Birzgales pūtēju orķestrim, kā arī metāla 
pūšamo instrumentu kvartetam, kurā spēlēja 
Daniela Dišereite, Harijs Pudulis (trompetes), 
Haralds Puķe (eifonijs), Ritvars Eglītis (tuba), 
piepildot uzdrīkstēšanos par muzicēšanu Liepā-
jas Lielā Dzintara koncertzālē.

Atgādinām, ka Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas telpās darbojas Birzgales Mūzikas 
skolas fi liāle, kurā mācīties aicināti bērni no 9 
gadu vecuma. Īpaši fl autas, trompetes, eifonija, 
tubas un sitamo instrumentu klasēs. Ja jūsu bēr-
ni vēlas apgūt kādu pūšamo vai sitamo instru-
mentu, un iemaņām pilnveidojoties spēlēt pūtēju 
orķestrī, varat interesēties pie Birzgales Mūzikas 
skolas direktora Laimoņa Paukštes, telefona nu-
muru – 25620321.

Birzgales Mūzikas skolas skolotāja Līga 
Paukšte

daļa darbinieku strādā jau 30, 20, 10 gadus. 
Viņi ir veidojuši šo īpašo „Gaismiņas” atmos-
fēru, kas ir draudzīga, atklāta, jautra un mīļa. 
Īpaši jāuzteic darbinieki, kuri mūsu izglītības 
iestādē arvien vēl strādā no pašas bērnudārza 
dzimšanas dienas. Tie ir: pirmsskolas skolotāja 
Tatjana Bardiša, veļas pārzine Biruta Veckakti-
ņa, virtuves strādniece Ludmila Ber un skolotā-
jas palīdze Marija Jermolajeva, kura ir nostrādā-
jusi tikai par vienu gadu mazāk. 

Veselu nedēļu, par godu skaistajai 30 gadu 
jubilejai, „Gaismiņā” valdīja īsta svētku noska-
ņa. Vēlējāmies radīt svētkus visiem, kas ir dažā-
dām saitēm saistīti ar mūsu bērnudārzu.

25. aprīlī mīļi tika sagaidīti bijušie darbinie-
ki. Viņas ieradās priecīgas par iespēju satikties 
ar kolēģiem un apskatīt, kas ir mainījies pa šiem 
gadiem. Sarunas raisījās jaukā, nepiespiestā 
gaisotnē pie kafi jas tases. Atmiņā tika atsaukti 
visdažādākie notikumi no bērnudārza dzīves 30 
gadu garumā.

26. aprīlī „Gaismiņa” uzņēma Ķeguma no-
vada domes darbiniekus. Arī viņi ikdienā rūpē-
jas par mums. Vadītāja S. Tošena uzrunā teica, 
ka ir patīkami un viegli sadarboties ar visiem 
pašvaldības darbiniekiem un šis atbalsts dod 
spēku atrisināt jebkuru jautājumu. „Gaismiņas” 

darbinieki ir atraktīvi un domes pārstāvjus pār-
steidza ar strauju līnijdeju priekšnesumu. Iz-
skanēja daudz laba vēlējumu turpmākajā darba 
cēlienā. Protams, neiztika bez skaistas uzrunas, 
lieliskas dāvanas un ziediem katram darbinie-
kam. Kā liels pārsteigums bija pašceptā kūka no 
izpilddirektores Neldas Sniedzes.

27. aprīlī par godu jubilejai notika bērnu 
svētki. No rīta bērnus sagaidīja Saules zaķi ar 
skaistiem baloniem. Pēc brokastīm bērni ar 
pedagogiem un vecākiem, ar paštaisītiem ka-
rodziņiem rokās, devās gājienā pa Ķeguma 
pilsētu. Pie pilsētas domes bērnus sagaidīja pār-
steigums – daudz krāsainu balonu. Bērni no-
dziedāja „Gaismiņas” himnu un devās tālāk uz 
Ķeguma jauko pludmali, kur bērnus sagaidīja 
pasaku varoņi – sunītis Pluto un Kung Fu Pan-
da. „Mārtiņa burbuļi” bērnus pārsteidza ar mil-
zīgiem un krāsainiem ziepju burbuļiem – pēc 
tam ikviens varēja ievingrināt roku to pūšanā. 
Bērni baudīja cukurvati. Notika sporta aktivi-
tātes un bija arī Laimes aka. Kas vēlējās, varēja 
apgleznot sejiņu. Noslēgumā bērni pusdienas 
baudīja piknika veidā un kā pārsteigums bija arī 
atgriešanās „Gaismiņā” ar skolas busiņu, nevis 
kājām. Daudziem tas bija pirmais brauciens ar 
autobusu, tādēļ bija īpašs. Nonākot bērnudārzā, 

bērnus sagaidīja vēl viens pārsteigums – katram 
tika saldējums. Svētki izdevās, jo bērni par visu 
bija ļoti priecīgi.

28. aprīlī bija darbinieku lutināšanas diena. 
Mūsu vadītāja bija sagādājusi pārsteigumu – 
mums, visiem darbiniekiem, pati gatavoja gar-
šīgus un veselīgus kokteiļus. Bija ļoti gardi. Vēl 
šajā dienā ciemos bija uzaicināta ķegumiete, da-
bas augu pārzinātāja, Solvita Kūna, kura mums 
izsmeļoši stāstīja par dabas augu dziedinošo 
spēku. Tika demonstrēti daudz un dažādi augi. 
Telpa smaržoja tik jauki un reizē arī reibinoši. 
Noslēgumā mēs katra varējām pagatavot savu 
īpašo masāžas eļļiņu. Paldies Solvitai par tik iz-
smeļošām un jaunām zināšanām. 

29. aprīlī notika kopējā vecāku un darbinie-
ku balle. Paldies vecākiem, kuri palutināja sa-
vus pedagogus šajā dienā, strādājot grupās pie 
bērniem un ļaujot mums sapucēties vakaram. 
Šī pieredze ļaus labāk izprast pedagogu ikdienu. 

Svētki nu ir aizvadīti! Darbs turpinās. Mīļš 
paldies visiem vecākiem par sniegto atbalstu, lai 
svētki izdotos. Paldies ķegumiešiem, ka mums 
ir tik jauka pilsēta, kur augt, dzīvot un strādāt!

Antra Slotiņa, PII „Gaismiņa” skolotāja

Birzgales pūtēju orķestra ražīgais pavasaris

Birzgales pūtēju orķestris kopā ar Ogres Mūzika 
skolas pūtēju orķestri diriģentu Dimitrija Grozova un 

Laimoņa Paukštes vadībā uzstājas konkursā „Vēju ritmi 
2016’’ Liepājā koncertzālē Lielais Dzintars.

•
Turpinājums no 11 lpp.
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Skanīgākās balss īpašnieks konkursā 
„Rembates cielaviņa – 2016” noskaidrots!

Mēs varam lepoties ar Ķeguma novada 
amatiermākslas kolektīviem

Skaistā 12. maija pievakarē Rembatē pulcējās 
jaunie Ķeguma novada un apkārtnes dziedātā-
ji, lai mērotos spēkiem tradicionālajā vokālistu 
konkursā „Rembates cielaviņa”. Konkursa mēr-
ķis ir attīstīt pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
muzikālās prasmes un iemaņas, pilnveidot vokā-
listu skatuves kultūru, bagātināt mūzikas peda-
gogu jaunradi. Konkursam šogad bija pieteikti 
desmit dalībnieki vecumā no 4 līdz 13 gadiem. 
Īsi pirms konkursa viens dalībnieks savu dalību 
atteica slimības dēļ.  

Katram dalībniekam pēc brīvas izvēles bija jā-
sagatavo divas dziesmas – viena latviešu tautas 
dziesma un viena oriģināldziesma. Repertuāram 
bija  jāatbilst konkrētā solista vecumam un vokā-
lajām spējām. Dziesmas vokālisti varēja izpildīt a 
cappella, kā arī klavieru vai kāda cita instrumen-
ta vai fonogrammu pavadījumā.

Dziedātāju sniegumu vērtēja žūrija trīs cilvēku 
sastāvā – Ķeguma kultūras un sporta pāvaldes 
vadītāja Dace Māliņa, Ķeguma komercnovirzie-
na vidusskolas direktors Vladimirs Samohins un 
mūzikas terapeite, Pāvila Jurjāna mūzikas skolas 
pedagoģe Gunta Ulmane. Vokālisti tika vērtēti, 
ņemot vērā repertuāra izvēli atbilstoši vecumam 
un spējām, vokālās prasmes, intonatīvo skanēju-
mu, skatuves kultūru, radošo pieeju priekšnesu-
mam. Vērtēta tika arī fonogrammas un pavadī-
juma kvalitāte.

Sīvā konkurencē par konkursa „Rembates cie-
laviņa – 2016” laureātu kļuva Toms Antons no 

Rembates. 1. vietu ieguva Astra Ruņģe no Ķegu-
ma. Par 2. vietas īpašnieci kļuva Loreta Lazdiņa 
no Rembates, savukārt, diplomu par 3. vietu savā 
īpašumā ieguva Laura Sakne no Rembates.  Vēl 
tika piešķirti šādi tituli:

„Drosmīgākā cielaviņa” – Evelīna Zābere;
„Elegantākā cielaviņa” – Megija Strikauska;
„Sirsnīgākā cielaviņa” – Madara Sakne;
„Staltākā cielaviņa” – Ralfs Viļumsons;
„Skanīgākā cielaviņa” – Laura Tabure.

Laikā, kamēr žūrija apspriedās, notika arī ska-
tītāju balsojums. Tajā pārliecinošu uzvaru guva 
Laura Sakne, kļūstot par skatītāju simpātiju.

Paldies visiem bērniem par dalību konkursā! 
Novēlu radošu turpmāko gadu un gaidīsim kon-
kursā „Rembates cielaviņa – 2017”! 

Zane Auškāpa,
Ķeguma novada pasākumu organizatore

Ķeguma novads nav nedz liels, nedz mazs, 
bet mums ir ļoti aktīvi un talantīgi amatier-
mākslas kolektīvi, kas novadu parāda no visla-
bākās puses.

Novadā darbojas 5 deju kolektīvi, no tiem 
3 ir Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svēt-
ku dalībnieki, kuri katru gadu savu darbu un 
prasmi parāda skatēs. Šogad skate notika Ogres 
kultūras centrā, kurā no mūsu novada piedalījās 
trīs kolektīvi: senioru deju kolektīvs „Ķegums” 
(vadītājs Juris Driksna), kuri „F” grupā iegu-
va augstāko pakāpi ar 48,5 punktiem,  vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis” (vadītāja 
Eva Pedāja),  ieguva „D” grupā I pakāpi ar 53,7 
punktiem, un Birzgales tautas nama vidējās pa-
audzes deju kolektīvs „Dejotprieks” (vadītāja 
Mārīte Petrovska),  iegūstot „E” grupā I pakāpi 
ar 44,1 punktiem.

Labus rezultātus šogad sasniedza Tomes 
tautas nama dāmu vokālais ansamblis (vadītā-
ja Ingrīda Klepere), kuras skates pirmajā kārtā 
ieguva augstāko pakāpi un iespēju piedalīties 
konkursa otrajā kārtā, savukārt otrajā kārtā ie-
guva I pakāpi un iekļuva fi nālā. Latvijas Vokā-
lo ansambļu konkursa fi nāls norisinājās 2016. 
gada 14. maijā Baložu pilsētas kultūras namā. 
38 ansambļu vidū tika noskaidroti labākie sie-

viešu, vīru, jauktie, senioru un pusprofesionālie 
vokālie ansambļi. Mūsu Tomes dāmu vokālais 
ansamblis ir starp 10 labākajiem Latvijas 
ansambļiem. Arī Birzgales tautas nama jauk-
tais ansamblis „Tikai Tā” skates pirmajā kārtā 
ieguva tiesības startēt  konkursa otrajā kārtā, 
bet diemžēl otrajā kārtā nepiedalījās diriģentes 
Mairas Līdumas veselības problēmu dēļ. Šī paša 
iemesla dēļ arī Ķeguma jauniešu koris un Birz-
gales tautas nama sieviešu koris „Pērles” skatēs 
nepiedalījās, bet ļoti labi sevi parādīja skates 
kopkora koncertā.

23. aprīlī Ķeguma tautas nama ģitārspēles 
studijas ansamblis piedalījās Latvijas ģitārspēles 
ansambļu un solistu konkursā „Es un mūzika” 
Rīgā un ieguva II pakāpi ar 37,3 punktiem.

Rezultāti parāda, cik aktīvi un augstā līmenī 
darbojas mūsu novada amatiermākslas kolektī-
vi. Prieks, ka kolektīvi darbojas un dalībniekos 
ir šī dzirkstelīte, kas viņus vieno gadiem. Prieks, 
ka kolektīvu dalībnieki atrod laiku ikdienas stei-
gā, lai nāktu vakaros uz mēģinājumiem. Katrs 
novada kolektīvs mums ir svarīgs un īpašs, un 
mēs priecājamies par jauniem dalībniekiem vai 
jaunu amatiermākslas kolektīvu.

Dace Māliņa, kultūras un sporta pārvaldes 
vadītāja 

Lepojamies 
ar saviem 
sasniegumiem!

Beidzies saspringts mācību darba maratons! 
2015./2016. m. g. Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas skolēniem bija iespēja piedalīties 
daudzās mācību priekšmetu olimpiādēs, kon-
kursos, sacensībās un skatēs. Kā allaž, cītīga 
skolēnu gatavošanās un pedagogu ieguldītais 
darbs vainagojās panākumiem! Esam lepni 
par sasniegumiem dažādās jomās! Redzams, 
ka protam pierādīt savas zināšanas eksaktajās 
zinātnēs, valodās, mākslinieciskajā pašdarbībā, 
sportiskajās aktivitātēs u.c. Paldies visiem skolē-
niem un pedagogiem, kā arī skolēnu vecākiem, 
kuri uzticēja Ķeguma skolai savas gudrās atva-
ses! Izsakām pateicību Ķeguma novada domei 
par naudas balvām, kuras katru gadu tiek pie-
šķirtas skolēniem un pedagogiem par labi pa-
darītu darbu un sasniegumiem!

Oksana Grimaļuka-Nazarova, 
direktora vietniece izglītības jomā 
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Skolēna vārds, uzvārds Klase Mācību priekšmets Sasniegums Skolotāja vārds, uzvārds
Kristers Emīls Čeveris 3.b Matemātika 1.vieta Silvija Čevere
Nils Vērītis 4.b Vizuālā māksla 2.vieta Līga Ozerska
Andris Andrejs Žvagins 4.b Matemātika 2.vieta Līga Ozerska
Loreta Lazdiņa 4.b Latviešu valoda 3.vieta Līga Ozerska
Marks Dāvids Logins 4.b Matemātika atzinība Līga Ozerska
Tīna Kurpniece 5. Matemātika 1.vieta Anita Lošaka
Tīna Kurpniece 5. Matemātika 2.vieta (valsts atklātajā olimpiādē) Anita Lošaka
Tīna Kurpniece 5. Vizuālā māksla 2.vieta Aina Zagorska
Tīna Kurpniece 5. Vide un ģeogrāfi ja 2.vieta Ivita Struča
Laura Teikmane 5. Informātika 2.vieta Anita Lošaka
Laura Teikmane 5. Vide un ģeogrāfi ja 1.vieta Ivita Struča
Ginters Jukna 5. Mājturība un tehnoloģijas 3.vieta Kaspars Trencis
T.Kurpniece, L.Teikmane, 
A.Šmediņa, E.Kanska

5.-6. Vide un ģeogrāfi ja 2.vieta Ivita Struča

Sabīne Driviniece 6.a Angļu valoda 1.vieta Ilze Krastiņa
Amanda Gaile 6.a Mājturība un tehnoloģijas 1.vieta Aina Zagorska
Elīza Kanska 6.a Angļu valoda 3.vieta Ilze Krastiņa
Elīza Kanska 6.a Angļu valoda 3.vieta (valsts atklātajā olimpiādē) Ilze Krastiņa
Elīza Kanska 6.a Matemātika atzinība (Zemgales novadā) Ligita Briede
Uvis Kristaps Ērkšķis 6.a Angļu valoda atzinība Ilze Krastiņa
Estere Līva Logina 6.b Vizuālā māksla 1.vieta Aina Zagorska
Ričards Atars 6.b Mājturība un tehnoloģijas 1.vieta Kaspars Trencis
Anfi sa Aļeksejeva 7. Matemātika 1.vieta Anita Lošaka
Anfi sa Aļeksejeva 7. Informātika 3.vieta Oksana Grimaļuka-Nazarova
Niks Nazarovs 7. Informātika 2.vieta Oksana Grimaļuka-Nazarova
Vineta Ulmane 8. Latviešu valoda un lietartūra 1.vieta Anna Paltere
Vineta Ulmane 8. Matemātika 3.vieta Ligita Briede
Vineta Ulmane 8. Matemātika 3.vieta (Zemgales novadā) Ligita Briede
Vineta Ulmane 8. Ģeogrāfi ja atzinība Vita Spilberga
Kristiāns Ņorba 8. Matemātika 1.vieta (Zemgales novadā) Ligita Briede
Marika Laicāne 8. Ģeogrāfi ja 2.vieta Vita Spilberga
Elīna Greine 8. Ģeogrāfi ja atzinība Vita Spilberga
Elīna Greine 8. Ģeogrāfi ja atzinība (Vidzemes reģionā) Vita Spilberga
Elīna Trence 9. Bioloģija 2.vieta Evija Miglāne
Daniela Dišereite 9. Vizuālā māksla 2.vieta Aina Zagorska
Ilva Malniece 9. Mājturība un tehnoloģija 2.vieta Aina Zagorska
Līgita Ābele 9. Vēsture 2.vieta Vita Livdāne
Ligita Ābele 9. Angļu valoda 3.vieta (valsts atklātajā olimpiādē) Dzintra Grema-Lemese
Loreta Luīze Zaķe 10. Bioloģija 3.vieta Evija Miglāne
Elizabete Avotiņa 10. Matemātika atzinība Arnis Rudiņš
Ivars Laicāns 11. Bioloģija 2.vieta Evija Miglāne
Ivars Laicāns 11. Ģeogrāfi ja 2.vieta Vita Spilberga
Ivars Laicāns 11. Ķīmija 3.vieta Arturs Ābols
Ivars Laicāns 11. Fizika atzinība Jānis Brūveris
Ivars Laicāns 11. Ekonomika atzinība Vita Spilberga
Līga Bērziņa 11. Bioloģija 3.vieta Evija Miglāne
Jānis Dāvids Siliņš 11. Angļu valoda atzinība (Zemgales reģionā) Ilze Krastiņa
Arnolds Barsovs 12. Ekonomika 2.vieta Vita Spilberga
Arnolds Barsovs 12. Ģeogrāfi ja 3.vieta Vita Spilberga
Arnolds Barsovs 12. Vēsture atzinība Iveta Atte
Dāvis Kaspars Sproģis 12. Vēsture 3.vieta Iveta Atte
Dāvis Kaspars Sproģis 12. Ekonomika atzinība Vita Spilberga
Dāvis Kaspars Sproģis 12. Angļu valoda atzinība Ilze Krastiņa
Marija Lūse 12. Krievu valoda atzinība Ināra Kovaļčuka

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
skolēnu sasniegumi 2015./2016.m.g. 
starpnovadu olimpiādēs
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 SPORTA SACENSĪBĀS
Skolēna vārds, uzvārds Klase Nosaukums Sasniegums Skolotāja vārds, uzvārds
Raivis Ķiršteins 1.a Dambretes sacensības 1.vieta Dzintra Kļava
Rodrigo Seržants 1.b Dambretes un futbola 

turnīrs
2.vieta Dzintra Kļava

Rauls Vīksniņš 2.a Dambretes sacensības 1.vieta Dzintra Kļava
Karolīna Mihailova 2.a Dambretes un basketbola 

turnīrs
1.vieta Dzintra Kļava

Ralfs Gothards Spārniņš 4.b Dambretes sacensības 1.vieta Dzintra Kļava
Ralfs Gothards Spārniņš 4.b Dambretes sacensības 2.vieta Dzintra Kļava
Dambretes komanda 2.-4. Dambretes sacensības 3.vieta Dzintra Kļava
Markuss Kaļva 2.b 600 m skrējiens 2.vieta Agita Kaļva
R.E.Bergs, M.Loķis, M.Kaļva 2.-3. Rudens krosa stafete 3x500m 2.vieta Agita Kaļva
K.Bužeriņa, A.Ruņģe, D.Dziem-
isova

3.ab Rudens krosa stafete 3x500m 3.vieta Agita Kaļva

Krista Bužeriņa 3.a Tāllēkšana 1.vieta Agita Kaļva
Krista Bužeriņa 3.a 600 m skrējiens 3.vieta Agita Kaļva
Andris Zariņš 4.b Bumbiņas mešana 1.vieta Agita Kaļva
K.Voskāns, D.Ratkevičs, N.Iva-
novs

4.-5. Rudens krosa stafete 
3x1000m

1.vieta Agita Kaļva

4.-5.kl.meiteņu komanda 4.-5. Tautas bumba 2.vieta Agita Kaļva
4.-5.klašu komanda 4.-5. Stafete DROŠIE, VEIKLIE 3.vieta Agita Kaļva
4.-5.klašu komanda 4.-5. Pretstafete 3.vieta Agita Kaļva
Daniels Ratkevičs 5. 60 m skrējiens 2.vieta Agita Kaļva
Daniels Ratkevičs 5. 1000 m skrējiens 2.vieta Agita Kaļva
Daniels Ratkevičs 5. Atspoles skrējiens 2.vieta Agita Kaļva
Daniels Ratkevičs 5. Pievilkšanās 2.vieta Agita Kaļva
Santa Baltause 5. Bumbiņas mešana 3.vieta Agita Kaļva
Uldiz Zirnītis 6.a Šķēpa mešana 1.vieta Arturs Ābols
Elīna Kļaviņa 6.b Tāllēkšana 3.vieta Agita Kaļva
Elīna Kļaviņa 6.b Augstlēkšana 3.vieta Agita Kaļva
Lotārs Lasis 7. Lodes grūšana 2.vieta Arturs Ābols
Raivis Seļivanovs 7. Atspoles skrējiens 1.vieta Arturs Ābols
Juris Sandis Jēgers 8. Atspoles skrējiens 1.vieta Arturs Ābols
Elīna Greine 8. Atspoles skrējiens 2.vieta Agita Kaļva
M.J. Freibergs-Jurkons 9. 1500 m skrējiens 2.vieta Arturs Ābols
E.A.Nusberga, A.Kļaviņa, 
E.Fokrota

10.-12. Rudens krosa stafete 
3x1000m

1.vieta Agita Kaļva

10.kl. komanda 10. Orientēšanās 2.vieta Agita Kaļva, Arturs Ābols
Kristiāna Caune 11. 400 m skrējiens 2.vieta Agita Kaļva
Rihards Bužeriņš 11. Diska mešana 3.vieta Arturs Ābols
Rihards Bužeriņš 11. Lodes grūšana 3.vieta Arturs Ābols

KONKURSOS, SKATĒS
Skolēna vārds, uzvārds vai kolek-
tīva nosaukums

Klase Nosaukums Sasniegums Skolotāja vārds, uzvārds

1.-4.klašu koris 1.-4. Koru skate “Tauriņu balsis” I pakāpe Marija Sprukule
“Ziķeri” 1.-4. Konkurss “Balsis 2016” I pakāpe Marija Sprukule
5.-12.klašu koris 5.-12. Koru skate I pakāpe Liene Seržante
“Apodziņš” 3.-4. Tautisko deju skate I pakāpe E.Tabure, D.Sosnare
V.Ulmane, R.Grīslis, A.Spilberga, 
L.Ābele

8.-9. Konkurss “R.Paula kultūras 
mantojums”

II pakāpe L.Seržante, M.Sprukule

A.Buša, M.D.Logins 2.a, 4.b “Skolēni eksperimentē” 2.vieta Arturs Ābols
Annija Spilberga 9. “Skolēni eksperimentē” 3.vieta Arturs Ābols
Anija Spilberga 9. “Skolēni eksperimentē” 1.vieta (Rīgas atklātajā kārtā) Arturs Ābols
Elīna Trence 9. “Pazīsti savu organismu” 1.vieta Evija Miglāne
Elīna Trence 9. “Pazīsti savu organismu” atzinība (reģionā) Evija Miglāne
Santa Ozerska 9. “Pazīsti savu organismu” 3.vieta Evija Miglāne
Līga Bērziņa 11. “Pazīsti savu organismu” atzinība Evija Miglāne
A.Barsovs, L.Zaķe, E.Avotiņa, 
M.Ruise, D.Sproģis, L.Bērziņa

10.-12. Eksākto zinātņu diena 2016 6.vieta (valstī) Arturs Ābols
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E.Avotiņa, K.Driksna, S.Veisa, 
A.Barsovs

10. “Jaunais fi nanšu eksperts” 4.vieta (valstī) Ilze Avotiņa

Reinis Švagris 11. “Eiropas Savienības stabil-
itāte un nākotne”

1.vieta Iveta Atte

Krists Neilands 10. “Eiropas Savienības stabil-
itāte un nākotne”

2.vieta Iveta Atte

Elīna Greine 8. Konkurss “Iepazīsim Latvijas 
novadu pilsētas: Latgale”

1.vieta Vita Livdāne

Tīna Kurpniece 5. Vizuālās mākslas konkurss 
“Manas mājas”

III pakāpe Aina Zagorska

1.-3.klašu kolektīvs 1.-3. Vizuālās mākslas konkurss 
“Manas mājas”

III pakāpe Aina Zagorska

1.-3.klašu kolektīvs 1.-3. Vizuālās mākslas konkurss 
“Manas mājas”

atzinība Aina Zagorska

Annika Ramza 1.b Skatuves runas konkurss III pakāpe Silvija Čevere
Elizabete Ratkeviča 3.a Skatuves runas konkurss II pakāpe Edīte Dārzniece
Loreta Lazdiņa 4.b Skatuves runas konkurss III pakāpe Līga Ozerska
Amanda Laučjuna 8. Skatuves runas konkurss I pakāpe Anna Paltere
Līga Bērziņa 11. Skatuves runas konkurss III pakāpe Sandra Bērziņa

Veiksmīgi noslēgusies akcija „PAR Latviju!”, kas norisinājās 3. maijā. 
Tā tika veidota par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas gadadienai. Tās mērķis bija ar krītiņiem izkrāsot pilsētas 
ielas un ietves ar Latvijas mīlestības apliecinošiem un patriotismu 
veicinošiem tekstiem, zīmējumiem, kā arī ar latviskiem simboliem. 

Ķeguma „Saules apļa” ielas rotāja gan latvju zīmes, gan dzejas rindas, 
gan skaisti zīmējumi un laba vēlējumi.

 Akcijā piedalījās paši mazākie Ķeguma novada iedzīvotāji no PII 
„Gaismiņa”, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēni no 1. – 12. 
klasei, skolotāji un darbinieki, Ķeguma sociālā dienesta, pašvaldības 
policijas un Ķeguma novada bibliotēkas dabinieki, Ķeguma mākslas 
skola, deputāti Kristaps Rūde un Dace Māliņa, Ķeguma tautas nama dar-
binieki, Baiba Rudze ar komandu, PPP biedrība „Zied Zeme” un Ķeguma 
novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols.

Paldies visiem dalībniekiem, kuri piedalījās un veidoja skaisto dāvanu 
mūsu zemei, īpašs paldies skolas ārpusklases darbu organizatorei Sandrai 
Bērziņai.

Akcijas organizatori saka lielu paldies Kultūras un sporta pārvaldes 
vadītājai Dacei Māliņai un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direk-
toram Vladimiram Samohinam par tehnisko nodrošinājumu un atbalstu.

Liels paldies arī Antrai Bindei, kura bija šī skaistā pasākuma organiza-
tore un idejas autore!

Dāvana jeb apliecinājums Latvijai!

Apsveicam!

30. aprīlī Ogres NSC hallē noslēdzās Ogres atklātais čempionāts 
volejbolā.

Pārliecinoši nospēlējot abas fi nālspēles (tikai viens zaudēts sets), par 
2016. gada čempioniem kļuva Ķeguma komanda!

Komandā spēlēja: pirmajā rindā: Kārlis Brinkmanis, Deivids 
Strazdiņš, Rinalds Vaiders;

otrajā rindā: Raitis Kuks, Raivis Šaraks, Jānis Strazdiņš, Uģis 
Žeivenieks, Jurģis Birznieks.

Sezonas laikā komandā spēlēja arī Māris Grants, Mārtiņš Strauss, 
Raitis Tiltiņš un Uldis Vītols.

Edgars Siliņš, sporta pasākumu organizators



2016. gada 3. jūnijs

17

  14. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 14.00 
Ķeguma dienas centrā, Liepu alejā 1b, notiks

 Donoru diena.
 Pie mums viesosies Valsts asinsdonoru centra specializētais donoru autobuss.

Valsts asinsdonoru centrs aicina Ķeguma novada iedzīvotājus 
atbalstīt asins donoru kustību Latvijā – saziedotās asinis varēs palīdzēt daudziem smagi 

slimiem pacientiem ārstniecības iestādēs. 

Par asins donoru var kļūt ikviens vesels cilvēks, kurš ir vismaz 18 gadus vecs un nav vecāks par 65 gadiem. Lai 
ziedotu asinis, donoram jāsver vismaz 50 kilogramus; jābūt veselam un paēdušam; pirms asins ziedošanas nedrīkst 
smēķēt un dzert alkoholiskus dzērienus.

Dodoties ziedot asinis līdzi ir jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Ārvalstu pilsoņi asinis var 
ziedot, ja viņiem Latvijā ir piešķirts personas kods.

Kas jāievēro donoram?

• Dienu pirms procedūras nedrīkst ēst ceptu, treknu, piparotu ēdienu, sēnes, lietot alkoholu, medikamentus t.sk. 
aspirīnu, smēķēt.

• Ieteicams lietot veselīgu uzturu (dārzeņus, augļus, liesu gaļu).
Pirms asins nodošanas donoram ir jāpaēd vieglas brokastis.

• Mūsu ārsti jūs rūpīgi izmeklēs un izvērtēs jūsu veselības stāvokli. Laboratorijā tiks noteikta asins grupa un 
hemoglobīna līmenis.

• Cilvēkam, kurš vēlas būt donors, ir jāatbild godīgi uz jautājumiem un jābrīdina ārsts par veselības problēmām. Katrs 
donors paraksta līgumu, ar kuru apņemas pats interesēties par savām analīzēm. Visas ziņas par jūsu veselības 
stāvokli ir konfi denciālas un tiek saglabātas Valsts Asins donoru centra datu bāzē.

• Ja jūs nevēlaties, lai jūsu asinis tiktu izmeklētas –  jūs nedrīkstat būt donors!
• Nedrīkst ziedot asinis tikai tāpēc, lai pārbaudītos uz AIDS vai citām vīrusu saslimšanām.
• Cienījamie donori, jūsu asinis tiks pārlietas slimniekiem. Nepakļaujiet riskam viņu veselību.

Valsts asinsdonoru centra speciālisti norāda, ka ziedojot asinis, cilvēka organismā tiek stimulēta asinsrades 
sistēma, atjaunojot asins sastāvu, tādēļ donori mazāk slimo ar akūtām un hroniskām slimībām. Turklāt asins nodošana 
raisa pozitīvas izjūtas, ka cilvēks ir palīdzējis kādam grūtā, varbūt pat izšķirošā brīdī.
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Vajadzīgi zemeņu lasītāji. 
Telefona numurs – 26768612.

Apsveicam 
Ķeguma 
dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāju!

Liāna Čodore, Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja jau 26 
gadus, ir saņēmusi Tieslietu ministrijas 
Goda diplomu par ilggadēju un godprātīgu 
amata pienākumu pildīšanu.

Kolēģi Liānu raksturo kā īstu 
profesionāli, gudru, zinošu, iejūtīgu. Gan 
bērnu reģistrācijā, gan laulību ceremonijās 
viņa radoši ievieš un attīsta svinīguma un 
nozīmības gaisotni. 

Ķeguma novads var lepoties ar tādu 
darbinieku kā Liāna Čodore un vēl sasniegt 
vēl daudzus panākumus!

Pateicība
Ķeguma novada VPII „Gaismiņa” 

kolektīvs pateicas visiem, kuri palīdzēja 
tapt mūsu 30 gadu jubilejas pasākumiem.

Īpašs paldies mūsu pasākumu 
sponsoriem: fi rmai „Hansa Flex” un īpaši 
Inesei Šnitko, SIA „ Aldi” un īpaši Arvim 
Zārbergam, SIA „Rubeņi” un īpaši Jānim 
Skrīverim.

Paldies Ķeguma novada domes 
darbiniekiem un īpaši Sandrai Čivčai, 
Neldai Sniedzei un Vitālijam Pugačam.

Paldies par atsaucību un atbalstu 
Jogitai Pūpolai un fi rmai „Kalnakraučas”.

Ķeguma novada domes VPII „Gaismiņa”  pirmsskolas skolotāja 
Tatjana Bardiša  saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības 
rakstu „Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu pirmsskolas 
izglītības jomā”. Tas ir pirmais tik augsts darba novērtējums 
Ķeguma novada pirmsskolas skolotāju darbam. 

Tatjana Bardiša visu savu darba dzīvi ir veltījusi darbam 
bērnudārzā. Pedagoģija, darbs ar pirmsskolas vecuma bērniem 
ir viņas dzīves aicinājums, ikdienas prieks un gandarījums. Var 
apbrīnot viņas aizrautību, degsmi, darba spējas, radošumu un 
atbildību.

Jau uzreiz pēc skolas viņa iestājās Rīgas pedagoģiskajā skolā, 
lai apgūtu bērnudārza audzinātājas profesiju. Pēc tās, 5 gadus 
nostrādāja Ogrē par audzinātāju un kopš atvēra bērnudārzu 
Ķegumā, nav mainījusi savu darba vietu jau 30 gadus. 

Kolektīvs ciena T. Bardišu par viņas darbu, attieksmi pret 
cilvēkiem, mīlestību pret bērniem un savu profesiju.

Satiksmes ierobežojumi 
pār Ķeguma HES 

Saistībā ar Ķeguma HES ūdens 
pārgāzēs aizvara Nr.7 nomaiņas 

plānotajiem darbiem informējam, 
ka no 24. maija ir sācis strādāt 

elektroniskais informatīvais tablo, 
kuru var apskatīt tiešsaistē – 

www.latvenergo.lv/khes/.

Vasaras periodā, sākot ar 2016. gada 
25. jūniju līdz 2016. gada 22. augustam, 

Ķeguma dienas centram 
tiks mainīts darba laiks:

Pirmdienās  10.00 – 21.00
Otrdienās  10.00 – 22.00
Trešdienās  10.00 – 21.00
Ceturtdienās  10.00 – 22.00
Piektdienās  10.00 – 21.00
Sestdienās  10.00 – 18.00
Svētdienās  10.00 – 17.00

Augstais darba novērtējums 
Tatjanai Bardišai

Ķeguma novada pensionāru biedrība 
5. jūlijā organizē ekskursiju uz Olaini 

un Ķekavu.
Izbraukšana plkst. 8.00 no 

Ķeguma tautas nama.
Pieteikties var pirmdienās no plkst. 10.00 

līdz 13.00 pensionāru biedrībā.
Informācija pa tālruni – 26708424.

Ķeguma novada pensionāru biedrība aicina uz Līgo svētku balli 25. jūnijā plkst. 14.00. 
Sveiksim Jāņus un I. pusgada jubilārus (nozīmīgajās jubilejās), 

dziedāsim un dejosim kopā ar muzikantiem.
Dalības maksa – 1 EUR.
Lūdzam iepriekš pieteikties Ķeguma novada pensionāru biedrībā 
pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00.
Informācija pa tālruni – 26708424.

Ķeguma novada pensionāru biedrība 
29. jūnijā organizē ekskursiju uz 

Limbažiem.
Apskatīsim:

• sudraba muzeju u.c. apskates objektus;
• ciemosimies pie saimnieču 
 šova uzvarētājas Sarmītes Brūveres.

Izbraukšana 29.06.2016. plkst. 8.00 
no Ķeguma tautas nama.
Maksa par ekskursiju – 20 EUR. 
Pieteikties un samaksāt var pirmdienās 
no plkst. 10.00 līdz 13.00 
pensionāru biedrībā.
Informācija pa tālruni – 26708424.
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... un atmiņas ziedēs ap Tevi tik balti kā 
ābeles.
/K. Skujenieks/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Valijas Viziņas piederīgajiem, 

viņu mūžībā pavadot.
Ķeguma novada pensionāru biedrība

Nolīst asara, sažņaudzas vaigs,
Pienāk nesauktais ardievu laiks.
/H. Dorbe/

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēto mūžībā aizgājušo

Elzu Ābolu (1934)

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos mūžībā 

aizgājušos:
Teofi liju Kregždi (1933)
Elitu Janovsku (1959)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Baznīcu nakts ir kultūras notikums, kas kristīgo draudžu baznīcās notiek vasaras sākumā – 
šogad 10. jūnijā. Tas ir laiks, kad baznīcā ienākt citādi un iepazīt kultūras un garīgās vērtības. Šogad 
akcijā piedalās arī Ķeguma evanģēliski luteriskā baznīca. 

Baznīca būs atvērta no plkst. 18.00. Plkst. 21.00 akcijas ietvaros Ķeguma evanģēliski luteriskajā 
baznīcā uzstāsies Ogres baroka mūzikas kameransamblis un Birzgales jauktais vokālais ansamblis 
„Tikai tā”.

Kultūras notikums „Baznīcu nakts” Latvijā notiek kopš 2014. gada, pulcējot vairāk nekā 140 
dievnamus visā Latvijā. 2015. gadā pasākumu apmeklēja 30 tūkstoši cilvēku. Baznīcu nakts ideja līdz 
Latvijai atceļoja no Austrijas, kur pirms nedaudz vairāk kā 10 gadiem, notika pirmais šāds Kristīgās 
baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam pasākums notika 
arī Čehijā un Slovākijā. 

Nāc un esi viesis – izbaudi mūziku, dziesmas un arī klusumu.

Baznīcu nakts Ķegumā
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Būt vai nebūt – tāds ir jautājums!
Būt un tieši Tev būt jaunā amatierteātra aktierim.

Esi radošs, nebaidies, nāc un kopā mēs radīsim 

jauno Ķeguma tautas nama teātri.

Gaidām Tevi uz tikšanos 6. jūlijā 

Ķeguma tautas namā plkst. 19.00!

23. jūnijā plkst. 20.00
„Rūķu” parkā

Birzgales amatierteātris
„Laipa”

aicina uz pirmizrādi
Neretietis

„Piebalgas alus
jeb mīlas mokās ļaudis lokās.”

Lomās:
Anna Kokgrauze – Anita Skosa,

Zigurds Kokgrauzis – Jānis Reinsons,
Minna – Alda Grašiņa,

Jonass – Agris Križanovskis,
Marija – Irēna Tampa,

Žanis – Māris Liepiņlauskis,
Alberta – Inese Pilāne,

Vizbulīte – Sarmīte Pikaļeva,
Roze – Antra Petrova,

Policists – Raimonds Rastjogins.
Mūsu palīgi – deju kolektīvs 

„Dejotprieks”.

Plkst. 22.00
Līgo vakara zaļumballe

kopā ar grupu
„Kalvadoss”

Darbosies izbraukuma kafejnīca.
Kontakttālrunis – 29424612.

12. jūnijā plkst. 12.00 
Tomes sporta laukumā 

norisināsies ikgadējās sporta spēles.
Programmā: smilšu volejbols 3x3 

(komandā vismaz viena dāma)
futbols 6x6 

+ individuālās sacensības
(dalībnieku reģistrācija 

no plkst. 9.15 līdz 10.00)

Tomes tautas namā 
18. jūnijā  plkst. 18.00

Vasaras ielīgošanas pasākums.
Piedalīsies Tomes tautas nama 

amatierteātris.
Latvju ziņģes kopā izdziedāsim ar 

Ķeguma ģitāristu kolektīvu
un godināsim Tomes pagasta sakopto 

sētu īpašniekus.
Ieeja ar Jāņu zālēm.

Vasaras Saulgriežu svētki Tomē
uz salas dambja, 

aiz mājām „Ceļadomas”.
No 20. jūnija 

plkst. 20.00 – 21. jūnija rītam
līgošana, rituāli un dažādas 

svētku aktivitātes kopā 
ar folkloras kopām „Graudi” un 

„Rāmupe” 
visas nakts garumā.

Ierašanās ar Jāņu zālēm, 
vainagiem un nelielu cienastu.
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