
Pāri lido gadu putni zili
Un no viņu spārniem pārslas krīt.
Neredz tās ne pakalni, ne sili,
Tikai matos tās var samanīt.
Sveicam visus DECEMBRA jubilārus!
Šī mēneša gaviļnieki:

95 Centa Apša

85 Gaida Bērtiņa

80
Hilda Ābele
Radions Krupenkins
Anita Liepiņa
Silvija Rūse
Miervaldis Spilbergs

75
Venita Bulmeistere
Feofanija Čuikina
Skaidrīte Urbucene
Laimonis Veckaktiņš

70
Vēsma Beikmane
Elvīra Borisenko
Eduards Godjajevs
Laima Jansone
Anna Znotiņa

65 Jānis Indrijaitis
Katrīna Stahovska

60

Vitauts Bušs
Anda Grantiņa
Aina Krastiņa
Dace Lauriņa
Laimdots Lācis
Ļudmila Maļavko
Marija Sprukule
Imants Strazdiņš
Biruta Veckaktiņa

55

Vilma Bezbaile
Aleksandrs Mackejevs
Pāvels Mālnieks
Zinta Molčanova
Juris Pīlāns
Edīte Praulīte
Daira Pučinska
Uldis Skangals
Ineta Zaļā-Zaļoksne
Irina Zariņa
Sergejs Žuks

50 
Gintars Beijers
Irina Fomina
Ārijs Jākabsons
Marjo Leissone
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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 
6. janvārī. Publikācijas ar ilustratīvo 

materiālu lūdzam iesūtīt līdz 
18. decembrim uz 

e-pastu: avize@kegums.lv 
 

“Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī 
tīmeklī www.kegumanovads.lv 

Esi sveicināts, mazulīt! 

Paņem savu baltu sapni,
Kad tu jaunu dienu sāc.
Pa baltu ceļu aizies rūpes, 
Pa baltu ceļu atnāks prieks!

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts jaundzimušais
Kristīnei Bremšmitei un Edgaram Visockim dēls Ričards Martins.

Lai bērniņš aug vesels un laimīgs! 

Saruna ar domes priekšsēdētāju
Sarunas ar domes deputātiem sākotnēji 

tika iecerētas, kā iespēja iepazīties ar 
2013. gadā Ķeguma novada domē 
ievēlētajiem deputātiem. Šobrīd ir pagājis 
jau vairāk kā gads, kopš pašvaldības 
laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” tika 
publicēta pirmā intervija ar deputātu un šajā 
laikā katru mēnesi lasītāji varēja iepazīties ar 
kādu no 15 novada deputātiem. Līdz kārtējām 
pašvaldības vēlēšanām ir atlikuši 7 mēneši 
un šomēnes uz sarunu esmu uzaicinājusi 
domes priekšsēdētāju ROBERTU OZOLU, 
kurš domes priekšsēdētāja amatu pilda no 
2006. gada septembra.

N.S. Domes priekšsēdētājs esat jau vai-
rākus sasaukumus. Kā Jūs varētu pamatot 
savu atkārtoto ievēlēšanu priekšsēdētāja 
amatā? 

R.O. Patiesībā šādu jautājumu vajadzētu 
uzdot tiem deputātiem, kuri ir par mani 
balsojuši, es varu izteikt vienīgi manus 
pieņēmumus un minējumus par viņu izvēles 
iemesliem. Katrā ziņā uzskatu, ka motīvi visā 
šajā laikā ir bijuši pietiekami daudzveidīgi. 
Ceru, ka starp šiem motīviem nozīmīga loma ir 
bijusi arī manām zināšanām par pašvaldības 
darba jautājumiem un centieniem veidot 
pozitīvas, uz sadarbību vērstas attiecības ar 
deputātiem un pašvaldības darbiniekiem.

Raksta turpinājums 6. lpp.

Pā
U
N
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Šī

Lai sniegoti gaiši, piparkūku smaržu pilni, 
gaišām domām un labiem darbiem 

piepildīti svētki!
Lai Ziemassvētku miers un klusums 

dod spēku visu cerību un 
domu piepildījumam Jaunajā gadā! 

Ķeguma novada dome
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Pienācis laiks, kad zvaigžņu

Putekļi nogulst zem kājām

Un egle mirdz gaiši katrā mājā, –

Kad klusi pa durvīm ienāk gaišs prieks.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
ĶEGUMĀ

2016.gada 2.novembrī Nr.16/2016 APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes 

2016.gada 2.novembra lēmumu Nr.329 (protokols Nr.30,16.§)

Grozījumi Ķeguma novada domes 2015.gada 7.oktobra saistošajos noteikumos Nr.18/2015 
„Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
ĶEGUMĀ

2016.gada 2.novembrī Nr.17/2016 APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes 

2016.gada 2.novembra lēmumu Nr.330 (protokols Nr.30,17.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  43.panta trešo daļu
1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2015.gada 7.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.18/2015 „Par pabalstiem daudzbērnu ģimeņu bērnu 
ēdināšanas izdevumu segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”:
1.1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Pabalstu ir tiesīga saņemt daudzbērnu ģimene, kuras aprūpē ir vismaz 
trīs bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esošie bērni, 
par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatot arī pilngadīgu personu, kas nav

 sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību.”.
1.2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma un citu nepieciešamo 
dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, Dienests pieņem lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu līdz konkrētā kalendārā gada beigām vai atteikumu 
piešķirt pabalstu.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.

Domes priekšsēdētāja vietnieks R.Ūzuls
03.11.2016.PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.16/2016
Grozījumi Ķeguma novada domes 2015.gada 7.oktobra saistošajos noteikumos Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu 

ēdināšanas izdevumu segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs” 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ķeguma novada domes 2015.gada 7.oktobra saistošo noteikumu Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu 
ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”: 3.punktā 
nepieciešams papildināt daudzbērnu ģimenes defi nējumu, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
1.panta 16.punktu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumos jāpapildina daudzbērnu ģimenes defi nējums, kurām ir tiesības saņemt 
pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai, lai šis defi nējums būtu vienots ar Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma defi nējumu. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu grozījumu pieņemšanu palielināsies aptuveni 
par 300 EUR 

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

Nav attiecināma

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējā kārtība netiek mainīta
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināma

Domes priekšsēdētāja vietnieks R.Ūzuls
03.11.2016.

Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto pabalstu mājokļa vides pielāgošanai personām ar kustību ierobežojumiem
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Ķeguma novada pašvaldība piešķir pabalstu 
mājokļa vides pielāgošanai personām ar kustību 
ierobežojumiem, kā arī personas, kurām ir tiesības 
saņemt pabalstu. 
2. Mājokļa vides pielāgošanas mērķis ir padarīt 
vidi pieejamu personai ar kustību ierobežojumiem, 
tādejādi paaugstinot aktivitāšu veikšanas spējas. 
3. Pabalsta mērķis ir sniegt fi nansiālu atbalstu, lai 
pilnībā vai daļēji segtu mājokļa vides pielāgošanas, 
t.sk., pārbūves izdevumus.
4. Tiesības saņemt pabalstu mājokļa vides 
pielāgošanai ir personai, kura deklarējusi savu 
dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā 
un, kurai noteikta I, II grupas invaliditāte vai 
atzīts par bērnu invalīdu, un ir konstatēti kustību 
ierobežojumi.
5. Pabalstu piešķir, neizvērtējot personas 
ienākumus un materiālo stāvokli.
6. Pabalstu piešķir, ja Ķeguma novada 
administratīvajā teritorijā esošā dzīvojamā telpa, 
kurā faktiski dzīvo persona, ir personas, tās 
ģimenes locekļa vai likumiskā pārstāvja īpašumā 
vai lietošanā saskaņā ar dzīvojamās telpas īres 
līgumu, kas noslēgts vismaz uz vienu gadu, skaitot 
no pabalsta pieprasīšanas dienas.
7. Pabalsta piešķiršana tiek nodrošināta 
atbilstoši Ķeguma novada pašvaldības budžetā 
paredzētajiem līdzekļiem.
8. Ja Ķeguma novada pašvaldības konkrētā gada 
budžetā nav paredzēts fi nansējums pabalsta 
piešķiršanai, personu reģistrē pabalsta piešķiršanas 
reģistrā.

9. Pabalsta apmērs atbilstoši faktiskajām 
izmaksām, bet ne vairāk kā 2000,00 EUR viena 
mājokļa vides pielāgošanai.
10. Ja personai mājokļa vides pielāgošanas 
izmaksas pārsniedz 9.punktā noteikto summu, 
persona var to saņemt un starpību segt no privātiem 
fi nanšu līdzekļiem, kā arī piesaistot ziedojumus. 

II. Pabalsta pieprasīšanas kārtība
11. Lai saņemtu pabalstu persona vai tās 
likumiskais pārstāvis Ķeguma novada Sociālajā 
dienestā (turpmāk – Dienestā) iesniedz:
11.1. iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo 
risinājumu;
11.2. invalīda apliecības vai cita invaliditāti 
pierādoša dokumenta apliecinātu kopiju;
11.3. izrakstu no ambulatorā/stacionārā pacienta 
medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) apliecinot 
kustību ierobežojumu esamību;
11.4. īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša 
dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
11.5. mājokļa vides pielāgošanas izmaksu tāmi; 
11.6. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu 
mājokļa pielāgošanai, ja persona nav mājokļa 
īpašnieks;
11.7. daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku un 
būvvaldes rakstisku piekrišanu (saskaņojumu), 
ja tiek uzstādīts ratiņkrēsla pacēlājs, panduss 
(uzbrauktuve) vai kā citādi tiek rekonstruēta vai 
aprīkota koplietošanas platība.

III. Pabalsta piešķiršanas kārtība
12. Pēc saistošo noteikumu 11.punktā minēto 
dokumentu saņemšanas Dienests:

12.1. izvērtē personas atbilstību saistošo 
noteikumu 4.punktā noteiktajām prasībām;
12.2. desmit darba dienu laikā apseko personu 
dzīvesvietā;
12.3. pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
personai mājokļa vides pielāgošanai pamatojoties 
uz tāmi un saskaņā ar 9.punktā noteikto pabalsta 
apmēru vai lēmumu par personas reģistrēšanu 
pabalsta piešķiršanas reģistrā.
13. Dienests var pieņemt lēmumu par atteikumu 
piešķirt pabalstu personai, ja:
13.1. persona neatbilst saistošo noteikumu 
4.punktā noteiktajām prasībām;
13.2. persona jau saņēmusi pabalstu mājokļa vides 
pielāgošanai pilnā pabalsta apmērā;
13.3. konstatēts, ka apzināti tiek sniegtas 
nepatiesas ziņas pabalsta piešķiršanai.
14. Pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu 
laikā pēc mājokļa vides pielāgošanas darbu 
pieņemšanas personai vai ja persona mājokļa 
vides pielāgošanas pakalpojumus pērk no 
pakalpojuma sniedzēja, ar personas piekrišanu 
pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtība

15. Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt 
Ķeguma novada domē.
16. Ķeguma novada domes lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā 
kārtībā. 

Domes priekšsēdētāja vietnieks R.Ūzuls
03.11.2016.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
ĶEGUMĀ

2016.gada 2.novembrī Nr.17/2016 APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes 

2016.gada 2.novembra lēmumu Nr.331 (protokols Nr.30,18.§)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.17/2016

Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto pabalstu mājokļa vides pielāgošanai personām ar kustību ierobežojumiem
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām paredz nodrošināt un īstenot to, lai personas ar invaliditāti varētu 
pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkāda veida diskriminācijas invaliditātes dēļ. Viens no 
konvencijā minētajiem pasākumiem ir vides pieejamības nodrošināšana atbilstoši personas ar invaliditāti vajadzībām. 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā ir noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām 
funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, t.sk. sociālo palīdzību mazaizsargātām personām, savukārt 
Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr.32 „Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām” 
2.3.apakšpunktā noteikts, ka viena no sociāli mazaizsargāto personu grupām ir invalīdi. 
Ķeguma novada pašvaldībā līdz šim nav plānoti fi nanšu līdzekļi pabalstam mājokļa vides pielāgošanai. Ņemot vērā, 
ka personām ar kustību ierobežojumiem, ir nepieciešamība pēc šāda veida atbalsta, nepieciešams noteikt konkrētu 
kārtību šāda pabalsta piešķiršanai, kā arī tam paredzēt fi nansējumu 2017. gada budžetā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldībā personām ar kustību ierobežojumiem, tiek 
piešķirts pabalsts mājokļa vides pielāgošanai. Lai saņemtu pabalstu, personai vai likumiskajam pārstāvim jāvēršas 
Ķeguma novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu, pievienojot saistošo noteikumu II. nodaļā minētos dokumentus. 
Pēc mājokļa apsekošanas, personai labvēlīga lēmuma pieņemšanas un darbu pieņemšanas tiek izmaksāts pabalsts 
personai vai pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.
 Saistošajos noteikumos tiek noteikta lēmuma par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtība. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu pieņemšanu palielināsies aptuveni par 15 000,00 EUR 
gadā.

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

Nav attiecināma

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu pieņemšana noteiks caurskatāmus pabalsta mājokļa vides pielāgošanai piešķiršanas nosacījumus. 
Lai persona varētu saņemt pabalstu, viņai jāgriežas Ķeguma novada Sociālajā dienestā, kurš pieņem lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Ķeguma novada domē.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināma

Domes priekšsēdētāja vietnieks R.Ūzuls
03.11.2016.

Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 6.augusta saistošajos  noteikumos Nr.12/2014 
„Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo 
daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 
„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā 
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 
budžeta” 6.punktu

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 
2014.gada 6.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.12/2014 „Ķeguma novada pašvaldības 
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība”:

1.1. Izteikt 17.6.punktu šādā redakcijā:
„17.6. Maksa par aprūpes mājās pakalpojumu 
ir 2,40 euro stundā atbilstoši klientam noteiktā 
pakalpojuma apjomam”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 
1.janvāri.

Domes priekšsēdētāja vietnieks R.Ūzuls
03.11.2016.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.18/2016

Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 6.augusta saistošajos  noteikumos Nr.12/2014 
„Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1.Projekta nepieciešamības pamatojums Ķeguma novada domes 2014.gada 6.augusta saistošo noteikumu Nr.12/2014 „Ķeguma novada 

pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”: 17.6.punktā 
nepieciešams palielināt maksu par aprūpes mājās pakalpojumu, lai stundas tarifa likme nebūtu 
mazāka par valstī noteiktās minimālās algas stundas tarifa likmi. 

2.Īss projekta satura izklāsts Plānots, ka 2017.gadā minimālā alga paaugstināsies līdz 380 euro mēnesī, saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika 
ietvaros un minimālā stundas tarifa likmes aprēķināšanu”. Tātad minimālā stundas tarifa likme 
40 stundu darba nedēļā (pieņemot, ka mēnesī ir 160 darba stundas) ir 3,375, kas ir augstāka nekā 
pašlaik noteikts Ķeguma novada domes 2014.gada 6.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2014 
„Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta ieņēmumi līdz ar saistošo noteikumu grozījumu pieņemšanu palielināsies 
aptuveni par EUR 20 

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

Nav attiecināma

5.Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējā kārtība netiek mainīta
6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināma

Domes priekšsēdētāja vietnieks R.Ūzuls
03.11.2016.
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Ķeguma novada dome novembrī

Nolēma garantēt pašvaldības līdzfi nansējumu 996,56 eiro 
apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem LEADER projekta 
„Skeitparka izveide Birzgalē” realizācijai biedrībai „JADARA”.

Nolēma piedalīties PPPB „Zied zeme” izsludinātajā otrajā 
LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā ar projekta 
iesniegumu „Ķeguma novada publisko ēku pieejamības 
uzlabošana” par kopējo summu līdz 55530,52 eiro.

Apstiprināja skrējiena „Rembates aplis-2016” nolikumu.
Pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 

parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu likvidētajām 
juridiskām personām:

SIA „HEMIS” NĪN parādu par bijušo iznomājamo pašvaldības 
nekustamo īpašumu Nākotnes ielā 1 (Ambulance) par zemi – 0,83 
eiro un par ēku – 9,38 eiro;

SIA „MEŽA FONDS” NĪN parādu par bijušo nekustamo 
īpašumu „Skaras”, par zemi – 13,10 eiro;

SIA „EHITAL Līzings” NĪN parādu par bijušo nekustamo 
īpašumu Smilšu ielā 20 par zemi –5,64 eiro un par ēku – 47,16 eiro.

Ogres rajona paju sabiedrībai „BIRZGALE”, NĪN parādu par 
bijušo valdījumā esošo nekustamo īpašumu „Smiltiņu ferma” par 
zemi – 52 eiro; 

SIA „DĒLIS“, NĪN parādu par bijušo nekustamo īpašumu 
„Mazkazākas”, par zemi – 21,71 eiro, kas sastāv no pamatparāda 
12,70 eiro un nokavējuma naudas 9,01 eiro.

SIA „KORA-TEX”, NĪN parādu par būvēm un ēkām pēc 2004. 
gada iesniegtās deklarācijas – 491,80 eiro.

Apstiprināja un nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma sagatavošanai šādus saistošos 
noteikumus:

Nr.16/2016 „Grozījumi Ķeguma novada domes 2015. gada 
7. oktobra saistošajos noteikumos Nr.18/2015 „Par pabalstu 

daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanā Vispārējās 
pirmsskolas izglītības iestādēs”;

Nr.17/2016 „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto pabalstu 
mājokļa vides pielāgošanai personām ar kustību ierobežojumiem”;

Nr.18/2016 „Grozījumi Ķeguma novada domes 2014. gada 
6. augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2014 „Ķeguma novada 
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 
kārtība””;

Nr.19/2016 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2014 „Par 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma 
novadā”;

Nr.20/2016 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014. 
gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem””;

Nr.21/2016 „Grozījumi Ķeguma novada domes 2014. gada 16. 
aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2014 „Par bērnu reģistrācijas un 
uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas apguvei”;

Nr.22/2016 „Par pabalstiem represētajām personām un naudas 
balvām dzīves jubilejās”;

Nr.23/2016 „Ķeguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”;

Nr.11/2016 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās 
vietās Ķeguma novadā”.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.24/2016 „Grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Ķeguma novada 
pašvaldības budžetu 2016. gadam””.

Nolēma piešķirt Ķeguma novada Atzinības rakstu un naudas 
balvu par nozīmīgiem sasniegumiem un īpašiem ieguldījumiem 
novada dzīvē un sakarā ar ansambļa „Tikai tā” 10 gadu jubileju, 
Birzgales vokālā ansambļa „Tik un tā” vadītājai Mairai Līdumai 
un koncertmeistarei Inesei Martinovai.

Atbrīvoja Anitu Lasmani no Ķeguma novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas amata ar 2016. gada 7. novembri.  

NOVADA DOMES SĒDES

Mirušu cilvēku apbedīšana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) informē, ka šā gada septembrī valsts un pašvaldību vienotajā portālā 

www.latvija.lv tika publicēts informatīvais materiāls „soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā.
Materiāls tapis valsts pārvaldes iestāžu, ārstniecības iestāžu, apbedīšanas nozares asociāciju un uzņēmumu sadarbībā un vienkopus 
sniedz nepieciešamo informāciju par rīcību tuvinieka nāves gadījumā, sākot no miršanas fakta apliecināšanas un paziņošanas, līdz 

apbedīšanas pabalstu saņemšanai un mirušā apglabāšanai.
Materiāls pieejams portālā www.latvija.lv sadaļā „Dzīves notikumi” – „Māja un vide” – „Mirušo apbedīšana”.

VARAM atgādina, ka joprojām norit darbs pie materiāla pārskatāmības veidošanas.

Labas pārvaldības saukļi 
sabiedrības informēšanai
4. Esi pretimnākošs!

Labas pārvaldības princips paredz no valsts pārvaldes arī 
tādu rīcību, kas likumos nav tieši paredzēta, ja tas nepieciešams 
pretimnākošas attieksmes nodrošināšanai un privātpersonas 
tiesību ievērošanas veicināšanai. Tāpēc – valsts un pašvaldības 
iestādei pieņemto lēmumu vai izdarīto rīcību cilvēkam jāizskaidro 
ne tikai ar „likuma burtu”, bet arī cilvēcīgi atbilstoši katras 
personas uztverei un izpratnei.

Savukārt cilvēkam ir tiesības prasīt valsts pārvaldei pieņemto 
lēmumu izskaidrot saprotami.
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Regulāras fi ziskās aktivitātes palīdz 
novērst un samazināt aptaukošanos un 
uzturēt optimālu ķermeņa svaru. Tāpat tās 
uzlabo psiholoģisko labsajūtu un samazina 
stresu un nemieru, depresijas un vientulības 
sajūtas. Fiziskās aktivitātes dod iespēju 
jauniem cilvēkiem pierādīt sevi un iegūt 
pārliecību, iepazīt panākumu sajūtu un 
sociāli integrēties grupā. Fiziskās aktivitātes 
palīdz novērst un kontrolēt riskantas 
uzvedības izpausmes, tādas kā smēķēšana, 
alkohola un citu atkarību izraisošo vielu 
lietošana, neveselīgs uzturs un vardarbība, 
īpaši bērnu un jauniešu vidū.

Bērni un jaunieši ir gan riska grupa, gan 
tajā pašā laikā pateicīga auditorija, jo tas 
ir brīdis, kad ir iespējams ietekmēt uztura, 
fi zisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida 
izvēli. Lai motivētu bērnus un skolēnus 
fi ziskām aktivitātēm, padarītu tās par 
neatņemamu viņu dzīves sastāvdaļu, ir jārada 
atbilstoša vide, nepieciešams kvalitatīvs 
aprīkojums un inventārs, kompetenti 
pedagogi.

Mūsu, Ķeguma novada bērniem un 
jauniešiem ir radoši, zinoši un savus 
audzēkņus atbalstoši pedagogi, kuri, 
neņemot vērā ierobežoto aprīkojuma un 
inventāra klāstu, prot atraktīvi iesaistīt 
bērnus un jauniešus fi ziskajās aktivitātēs, 
gan pirmskolā „Gaismiņa”, kurā ar bērniem 
strādā sporta skolotāja Laima Semionova, 
un „Birztaliņa”, kurā sporta stundas vada 
skolotājas Inese Pilāne, Ilona Klimane, 
Sarmīte Buša, Marita Puķe, Alda Daudze-
Kārkliņa, Ingrīda Puišele, Ilona Ostašova 
un mūzikas skolotāja Inese Martinova, 
gan vispārizglītojošajās skolās: Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā, kurā ar 
audzēkņiem strādā sporta skolotāji Agita 
Kaļva, Artūrs Ābols un Jānis Cīrulis, un 
Birzgales pamatskolā, kurā sporta stundas ir 
Kaspara Kreimaņa pārziņā.

Skolēni iesaistās arī sporta interešu 
programmās: „Sporta spēles 1.-5. klase”, 
„Vispārējā fi ziskā sagatavotība 6.-12. 
klase”, „Spēlēsim dambreti”, „Koriģējošā 
vingrošana”, „Vieglatlētika”, „Futbols 
bērniem”, kuras īsteno un vada Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas treneri Linda 
Markusa-Ciematniece un Dzintra Kļava, 
Artūrs Ābols un Jānis Cīrulis. Savukārt 

Birzgales pamatskolā īsteno divas sporta 
interešu programmas: „Sporta pulciņš” un 
„Florbols un futbols”, kuras vada treneris 
Edgars Siliņš.

Jau šobrīd audzēkņi uzrāda labus sasnie-
gumus sacensībās: Birzgales pamatskolas 
komanda izcīnīja 1.vietu starpnovadu skolu 
čempionātā futbolā un fl orbolā, Ķeguma fut-
bola komanda startē Vidzemes reģiona čem-
pionātā.

Lai nostiprinātu sasniegto un palielinātu 
bērnu un jauniešu motivāciju iesaistei 
sportiskajās aktivitātēs, Ķeguma novada 
pašvaldība šī gada maijā iesniedza projekta 
pieteikumu „Sporta inventāra un aprīkojuma 
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”.

Jūlija sākumā saņēmām Izglītības un 
zinātnes ministrijas lēmumu par valsts 
līdzfi nansējuma piešķiršanu mūsu iesniegtā 
projekta realizācijai.

Īstenojot projektu tika iegādāts jauns 
sporta inventārs un aprīkojums visām Ķe-
guma novada pašvaldības izglītības iestā-
dēm. Ķeguma komercnovirziena vidusskola 
saņēma barjeras sporta stundu un interešu 
izglītības programmas „vieglatlētika” treni-
ņu nodrošināšanai, Birzgales pamatskola – 
interešu izglītības programmas „fl orbols” 
treniņiem nepieciešamās nūjas, pirmskolas 
izglītības iestādes „Birztaliņa” un „Gaismi-
ņa” – daudzveidīgu un modernu aprīkojumu 
sporta stundām, attīstošajām spēlēm un ro-
taļām. 

Visu iegādāto inventāru un aprīkojumu 
izglītības iestādēs aktīvi izmanto gan ikdienā, 
gan organizējot dažādas sporta sacensības.

Projekts tika īstenots līdz 07.11.2016., tā 
kopējās izmaksas EUR 5366,21, t. sk. valsts 
budžeta līdzfi nansējuma daļa EUR 2683,08.

Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes 

projektu koordinatore

PII „Gaismiņa” sporto: kurš ātrāks, veik-
lāks, lokanāks?

PII „Birztaliņa” sporto un meklē: kas ir 
tuneļa galā?

Birzgales pamatskola: esam gatavi būt 
pirmie!

Ķeguma komercnovirziena vidusskola: 
ātrāk, augstāk, tālāk!

PATEICĪBA

Paldies par sapratni un atbalstu ārstēšanās laikā un turpmākās dzīves kvalitātes 
uzlabošanā visiem Ķeguma novada domes deputātiem un 

sociālā dienesta darbiniekiem, īpaši Inesei Zagorskai.
Lai veiksmīgs nākamais gads!
Ar cieņu, Staņislavs Veigulis 

PATEICĪBA

Vissirsnīgākais paldies veterinārārstam 
Kristapam Reķim par iejūtīgu sunīša 

ārstēšanu.

Pateicībā, Biruta

Mēs par veseliem un aktīviem 
bērniem un jauniešiem

ļļļ
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Sarunas ar domes deputātiem
N.S. Vai nav iestājusies zināma rutīna 

Jūsu darbā, nogurums vai vienaldzība? 
R.O. Saguris pagaidām nejūtos, 

vienaldzīgs arī noteikti neesmu – vienkārši 
emociju demonstrēšana neatbilst manam 
raksturam, arī amata pienākumi prasa 
emocijas valdīt. Zināmu rutīnu jūtu arī pats, 
tomēr pie šo situāciju vērtēšanas jāatzīst, ka 
rutīna jau nav slikta pati par sevi, daudzās 
lietās tā ir vienkārši neizbēgama un pat 
nepieciešama, svarīgi, lai nepārvēstos 
vienaldzībā un paviršībā. Protams, ir arī 
lietas, kas pozitīvas emocijas neizraisa, bet 
saskarties ar intrigām vai negodprātīgu 
rīcību jau var gadīties jebkurā darbā. 

N.S. Vai varat salīdzināt darbu 
iepriekšējos sasaukumos? Vai šobrīd ir 
vieglāk/grūtāk strādāt? 

R.O. Salīdzināt varu, bet jāsaka, ka ir 
mainījies ne tikai deputātu sastāvs, bet arī 
aktuālākie uzdevumi, fi nansiālās iespējas 
un pat pašvaldības teritorija. Līdz ar to 
salīdzinājums nevar būt vispārējs vai 
viennozīmīgs – dažos jautājumos ir vieglāk, 
citos pat grūtāk (īpaši ar birokrātisko 
procedūru skaita pieaugumu), vēl citos 
gadījumos pat nav īsti ar ko situāciju 
salīdzināt. Varētu teikt, nav ne vieglāk, ne 
grūtāk – katrā sasaukumā savādāk.

N.S. Vai plānojat piedalīties arī 
nākamajās pašvaldību vēlēšanās? Ja būs 
priekšlikums, vai uzņemsieties vēlreiz 
priekšsēdētāja pienākumus? 

R.O. Godīgi sakot, esmu uzdevis arī sev 
šos jautājumus, un ne jau visi argumenti 
ir „par”. Bet kopumā varētu atbildēt 
divās daļās. Pirmkārt, vēlēšanās plānoju 
piedalīties, vienmēr esmu uzskatījis, ka, 
mazliet sportiskā žargonā runājot, „jāspēlē 
līdz svilpei”, ja jau esi iznācis laukumā – 
galu galā vēlēts amats ir manis lūgta un citu 
sniegta uzticība, kas uzliek pienākumus. Ja 
nu netieku ievēlēts, tad gan pienākums ir 
beidzies un varu ar mierīgu sirdi meklēt 
citu darbu. Otrkārt, piedalīties vēlēšanās ar 
motīvu „tikai ne par priekšsēdētāju” manā 
gadījumā tiešām būtu visai dīvaini – tātad, 
ja būs vēlētāju un ievēlēto deputātu atbalsts, 
arī es būšu gatavs uzņemties pienākumus.

N.S. Kāds no mūsu politiķiem intervijā 
presei pauda savu uzskatu, ka D. Trampa 
ievēlēšana par ASV prezidentu ir uzskatā-
ma par populisma uzvaru pasaules poli-
tikā, šajā situācijā ar vārdu „populisms” 
domājot „tautas nostatīšanu pret esošo 
varu, neko pretī nesolot”. Tas nozīmē, 
ka cilvēkiem mērķtiecīgi tiek iegalvots, 
ka esošā vara ir slikta, ka visu nelaimju 
sakne ir tieši pie varas esošie cilvēki, „viss 

ir slikti un visi ir ļoti slikti”, bet pretī tiek 
solīts „visu labot”, „visus nomainīt”. Daž-
kārt ir sajūta, ka tieši tas pats notiek arī 
pie mums Latvijā, gan saistībā ar VID, 
KNAB u.c. valstī nozīmīgām amatper-
sonām, gan pašvaldību līmenī (Jūrmala, 
Carnikava, Lielvārde u.c.), arī mūsu paš-
valdībā izskan līdzīgi viedokļi. 

Kā Jūs prognozējat situāciju kārtējās 
pašvaldības vēlēšanās? Vai mēs kaut ko 
līdzīgu varētu piedzīvot arī Ķegumā?

R.O. Ar „populismu” politikā šodien 
saprot aicinājumus sarežģītus politiskos 
jautājumus risināt ar vienkāršiem, pat 
primitīviem paņēmieniem, sagaidāmos 
rezultātus izziņojot par labiem bez attiecīga 
izvērtējuma. Analoģiskā ikdienas situācijā, 
ja autoservisa vadītājs pēc mašīnas 
apskates klientiem paziņotu nevis konkrētu 
bojājumu un novēršanas izmaksas, bet 
gan, ka „viss ir slikti” un piedāvātais 
risinājums ir nomainīt pret citām lietotām 
detaļām no autoservisa pagalma „visas 
mašīnas detaļas”, un cena un rezultāts 
„būs ļoti labi”, diez vai atrastos viens 
procents gribētāju. Savukārt, ja kāds 
politiķis paziņo, ka „viss ir slikti” un 
risinājums ir „visus padzīt”, jo „tad būs 
labi”, viņam noteikti izveidojas fanu klubs. 
Izskaidrojums ir vienkāršs – visi zina, ka 
par remontu būs jāmaksā un ar mašīnu 
būs jābrauc pašiem, bet tikai retais saprot 
valsts pārvaldes kopsakarības un saistību 
ar iekšzemes kopprodukta rādītājiem un 
vidējo algu. Un tā tas ir visā pasaulē, arī 
Ķegumā. Mainīgs dažādās sabiedrībās ir 
vienīgi politiskā populisma atbalstītāju 
īpatsvars, bet vienmēr tas ir apgriezti 
proporcionāls izglītības līmenim. Tātad 
arī Ķegumā vizuāli līdzīgi procesi ir 
visnotaļ iespējami, bet starp Ķeguma 
novadu un ASV ir arī būtiska atšķirība. 
Man nav ne mazāko šaubu, ka D. Tramps 
ir nesalīdzināmi gudrāks nekā dažbrīd 
izskatās, pretējā gadījumā viņš nevarētu 
nonākt tur, kur šobrīd ir, bet Ķeguma 
novadā visnotaļ var gadīties ievēlēt arī 
kādu, kurš ir tieši tāds, kā izskatās. Bet 
labā ziņa ir, ka Latvijas pašvaldībās 
vadību vēl un lēmumus pieņem deputāti 
kopā, un uzskatu, ka kopumā Ķeguma 
novada vēlētāji ir spējīgi ievēlēt 
konstruktīvu domi, un ceru, ka tāda tā būs 
arī pēc vēlēšanām, neatkarīgi no konkrētā 
deputātu sastāva.  

N.S. Kā vērtējat līdz šim paveikto 
novadā? Par kuru no paveiktajiem 
darbiem jūtat īpašu lepnumu un 
gandarījumu?

R.O. Ja vērtējamo periodu sāk skaitīt 
no 2006. gada rudens, kad tiku ievēlēts 
par domes priekšsēdētāju, tad paveiktos 
darbus uzskaitīt varētu ilgi. Bet šeit 
noteikti gribu norādīt, ka nekad nevienu 
no šiem darbiem nesaucu par „manu 
darbu”, jo visi pašvaldības daudzmaz 
nozīmīgākie projekti ir kolektīvu pūļu 
rezultāts. Mans vadītāja tiešais darbs ir 
dažādu dienestu un amatpersonu darba 
koordinācija, domes, komiteju darba 
organizācija, fi nansējuma un citu būtisku 
pašvaldības jautājumu risināšana valsts 
pārvaldes iestādēs utt. Tāpēc patiešām 
gandarījums ir par kolektīvu, kurš šobrīd 
ir gatavs realizēt dažādus projektus, sākot 
no sapņa un idejas, fi nansējuma piesaistes, 
projektu izstrādes un beidzot ar realizāciju 
un ikdienas pielietojumu. Ja jāmin 
konkrēti projekti, es nosauktu Skolas ielas 
rekonstrukciju, kā pirmo lielāko projektu, 
Celtnieku ielas gājēju celiņa izbūvi Ķegumā 
kā pirmo nozīmīgo struktūrfondu piesaistes 
projektu, dienas centru izveidošanu 
Ķegumā un Tomē, ilgi gaidīto Liepu alejas 
rekonstrukciju Ķegumā. Gribu pieminēt arī 
elektroniskās lietvedības sistēmas ieviešanu 
pašvaldības un domes, komiteju sēžu 
organizācijā. Protams, īpašs prieks par 
Sociālās aprūpes centru bijušās Rembates 
internātpamatskolas telpās – šogad tur 
ir rekonstruētas vecās ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas, un jau nākamgad 
var domāt par centra paplašināšanu, jo 
vietu skaits tajā joprojām ir krietni par 
mazu. Protams, vienmēr var labāk, bet 
uzskatu, ka pēdējos 10 gados attīstība ir 
notikusi un pieejamie resursi ir izmantoti 
veiksmīgi. 

Turpinājums no 1. lpp.



2016. gada 2. decembris

7

N.S. Vai ir arī kāda vilšanās?
R.O. Diemžēl arī vilšanos ir bijis 

pietiekami. Kā lielāko vilšanos laikam 
jānosauc līguma ar AS „Latvenergo” par 
Ķeguma pilsētas siltumapgādi realizāciju, 
sevišķi tāpēc, ka nav bijis reālu iespēju 
šo monopola situāciju labot. Vēl laikam 
būtu jāpiemin arī neizdevies mēģinājums 
panākt vienošanos ar AS „Latvijas gāze” 
par dabasgāzes piegādes tīkla pieslēgumu 
Ķeguma pilsētai, lai arī tas notika vēl pirms 
manas stāšanās domes priekšsēdētāja 
amatā, un vairāki neveiksmīgi mēģinājumi 
panākt Ķeguma prospekta rekonstrukciju 
posmā no A6 līdz Ķeguma HES. 

N.S. Ko vēlētos vēl paspēt izdarīt līdz 
nākamajām vēlēšanām?

R.O. Šobrīd ir cerības, ka jau nākamajā 
pavasarī varētu tikt uzsākta Ķeguma 
prospekta rekonstrukcija pēc saskaņotā 
projekta. Pasūtītājs gan ir VAS „Latvijas 
valsts ceļi”, bet sadarbība noteikti būs ar 
pašvaldību. Protams, ļoti vēlētos atrisināt 
Ķeguma pilsētas siltumapgādes tarifu 
problēmu, kur ir radušās zināmas iespējas 
un arī cerības, bet „līdz vēlēšanām” tas 
laikam vairs nebūs iespējams.

N.S. Ķegumā īpaši asi tiek uztverts 
jautājums par problēmām, AS „Latvener-
go” 2008. gadā uzcelto katlumāju un SIA 
„Ķeguma Stars”. Jūs bijāt Ķeguma nova-
da domes deputāts, vadījāt Tautsaimnie-
cības komiteju, vēlāk arī domi, kad tapa 
sākotnējā vienošanās ar AS „Latvenergo” 
par siltuma nodrošināšanu Ķegumā.

Vai varat pastāstīt, kāda bija ideja un 
kāpēc tika pieņemts tieši šāds lēmums?

R.O. 2006. gada rudenī, kad tikko 
biju stājies domes priekšsēdētāja amatā, 
AS „Latvenergo” saņēma Vides dienesta 
aizliegumu turpināt vecās Ķeguma centra 
mazuta katlu mājas ekspluatāciju sakarā 
ar neatbilstību jaunām sēra satura normām 
izmešos. Tobrīd AS „Latvenergo” tieši šī 
iemesla dēļ jau bija izstrādāts tehniski-
ekonomiskais projekts jaunas šķeldas 
katlu mājas izbūvei. Tā kā vienošanās 
noslēgšana par jaunas katlu mājas izbūvi 
bija pamats, lai Vides dienests pagarinātu 
atļauju ekspluatēt veco mazuta katlu māju, 
pašvaldībai vienīgā alternatīva vienošanās 
noslēgšanai bija AS „Latvenergo” toreizējā 
vadītāja K. Miķelsona draudi vienkārši 
pārtraukt (neuzsākt) apkuri. Pie tam par 
tādas AS „Latvenergo” rīcības ieganstu 
labi kalpotu arī pašvaldības iepriekšējos 
gados realizētā atteikšanās pārņemt 
pilsētas komunālo saimniecību. Lai 
nepieļautu skolas, bērnudārza, ambulances 
un citu pilsētas centra ēku atstāšanu bez 
apkures, tajā brīdī pašvaldībai faktiski 
nebija citas iespējas kā slēgt sadarbības 
līgumu. Protams, tajā laikā neviens domes 
deputāts nevarēja pat iedomāties, par cik 

neadekvātu cenu valsts AS „Latvenergo” 
šo katlu māju būvēs, un ka to akceptēs arī 
Sabiedrisko pakalpojumu regulators.

N.S. Ko novēlēsiet nākamajiem 
deputātiem un jo īpaši nākamajam 
domes priekšsēdētājam?

R.O. Nākamajiem deputātiem novēlu 
atrast priekšsēdētāju, kuru atbalstītu 
stabils vairākums, jo bez uzticības 
priekšsēdētājam faktiski arī dome 
nevar pienācīgā veidā pildīt savus 
pienākumus. Savukārt  nākamajam domes 
priekšsēdētājam vēlu pārliecinošu deputātu  
atbalstu, jo pārāk labi zinu, ka bez tā ir ļoti 
grūti risināt daudzus jautājumus, bieži pat 
visai vienkāršus, un nekad nevar zināt, kurā 
brīdī visi darbi tiks atlikti, lai apspriestu 
amatpersonu atbilstību. 

N.S. Droši vien būtu pāragri jautāt 
par Jūsu solījumiem vēlētājiem, un 
tomēr, nosauciet dažus svarīgākos 
darbus, kas Jūsuprāt būtu jāturpina vai 
jāuzsāk nākamajā sasaukumā! 

R.O. Ja valsts budžeta likums 
atļaus, noteikti jāturpina investīciju 
programma lauku ceļu sakārtošanai, 
arī ielu rekonstrukcijai. Jāievieš nesen 
domē apstiprinātie saistošie noteikumi 
par ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
ekspluatāciju, jāveido atbalstu sistēma 
kanalizācijas pieslēgumu izveidei. Jāmeklē 
risinājums Ķeguma pilsētas siltumapgādes 
tarifu normalizācijai. Jāuzsāk Sociālās 
aprūpes centra paplašināšana – būvniecības 
II.kārta. Jāpabeidz jauno Ķeguma kapu 
ierīkošana un labiekārtošana. Jāaprīko un 
jāpieslēdz otrais (rezerves) Birzgales ciema 
ūdensapgādes urbums. Jāizbūvē Ķeguma 
bērnudārza piebūve, kuras projektēšana ir 
pamatā pabeigta. Jāuzsāk risināt jautājums 
par Ķeguma pilsētas estrādes būvniecību. 

N.S. Vienmēr esat apdomīgs, dažkārt, 
man šķiet, varbūt pat pārāk. Protams, 
piekrītu, ka sasteigti lēmumi var izraisīt 
lielas vai mazas, bet problēmas. Esat 
arī samērā noslēgts cilvēks, kaut gan, 
nenoliegšu, Jums piemīt arī liela deva 
humora. Nereti esat spējis patīkami 
pārsteigt darba kolēģus. Kā Jūs pats sevi 
raksturotu kā cilvēku? 

R.O. Pašraksturojums ir visai delikāta 
lieta, ar kuru nemaz negribētu aizrauties – 
tik un tā taču svarīgi ir, kā to redz citi. 
Par apdomīgumu ir taisnība, lai gan 
zināmā mērā tā ir arī pašreizējā amata 
nepieciešamība. Intraverts raksturs gan 
man ir vienmēr bijis, un neesmu arī to 
centies mainīt. Tas, protams, rada zināmas 
problēmas labdabīgās komunikācijas sfērā, 
toties mazina intrigu un manipulāciju 
iespējas, kas politiskos procesos dažkārt 
nav mazsvarīgi. No šī viedokļa gandrīz 
vai kā trūkumus jāatzīst nepatika pret 
liekulību un paradums dažkārt visai atklāti 

izteikt viedokli jautājumos, kuros politiski 
izdevīgāk būtu paklusēt. Lai gan tieši 
amata dēļ esmu bijis spiests iemācīties šo 
paradumu kontrolēt.

N.S. Vai šajā laikā, kad esat bijis 
domes priekšsēdētājs, Jums ir nācies 
pieņemt lēmumus, kas Jums kā cilvēkam 
nešķiet pieņemami? Variet nosaukt 
piemēru?

R.O. Vadītājam nav pieņemamu un 
nepieņemamu lēmumu, ir pareizi un 
nepareizi lēmumi, un var būt arī lēmuma 
nepieņemšana – un tā nu gan nav 
attaisnojama. Ja jautājumā domāti pareizi 
lēmumi, kuriem būs arī nepatīkamas 
sekas, tad jā, šādi lēmumi ir jāpieņem 
jebkuram vadītājam, mainās vienīgi 
nepatīkamo seku smagums – no turpmāk 
nevajadzīgo aizkaru norakstīšanas 
sakarā ar žalūziju iegādi līdz simtiem 
un tūkstošiem cilvēku nāvei, parakstot 
uzbrukuma pavēli karalaukā. Atgriežoties 
pie pašvaldības jautājumiem, kā piemēru 
varu nosaukt lēmumu par darbinieku skaita 
samazināšanu kādā struktūrvienībā vai 
kāda darbinieka atbrīvošanu no darba par 
disciplinārpārkāpumu. 

N.S. Vai mākat arī piekāpties, iziet uz 
kompromisu?

R.O. Ja kāds domā, ka bez kompromisiem 
var ilgāku laiku pildīt domes priekšsēdētāja 
amatu, viņš ļoti maldās. Bet novilkt robežu 
starp iecietību un nevarību gan dažkārt ir 
visai grūti.

N.S. Kādas īpašības vēlētos redzēt 
savos tuvākajos līdzcilvēkos? 

R.O. Solīt tikai, ko darīsi, darīt, ko 
solīji, domāt, pirms darīsi, darīt, kā domāji. 
Un bez panikas. Attiecas arī uz pašvaldības 
darbiniekiem.

N.S. Kas Jūs aizrauj? Ar ko 
nodarbojaties no darba brīvajā laikā?

R.O. Ja darba laikā pamatā ir 
administratīvi, juridiski un birokrātiski 
jautājumi, tad brīvajā laikā patīk vienkārši 
darbi, piemēram, pļaut zāli vai skaldīt 
malku. Kā faktiski vienīgo aizraušanos 
pēdējos gados varu nosaukt piedalīšanos 
tautas orientēšanās sacensībās „Magnēts”, 
kurās vasaras sezonā cenšos piedalīties 
vismaz vienu reizi nedēļā. 

N.S. Jūsu novēlējums „Ķeguma 
Novada Ziņu” lasītājiem Ziemassvētkos 
un sagaidot Jauno gadu?

R.O. Ziemassvētkos, protams, mieru 
un klusumu ģimenes lokā, un mazliet 
sniega baltuma, un Jaunajā gadā līksmību 
sagaidot un veiksmi darbos, gadu aizvadot!

N.S. Paldies par sniegtajām atbildēm!

Ar domes priekšsēdētāju Robertu Ozolu 
sarunājās Nelda Sniedze, pašvaldības 

izpilddirektore
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Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas svinīgajā 
pasākumā 17. novembrī Ķeguma komercnovirziena vidusskolā 
tika godināti novada iedzīvotāji, kuri kandidēja apbalvojumam 
„Ķeguma novada lepnums” kā arī konkursa „Veidosim skaistu un 
sakoptu savu novadu” laureāti.

Pasākumu atklāja SDK „Ķegums” ar deju „Aud māmiņa 
villainīti” J. Purviņa horeogrāfi jā. Klātesošos uzrunāja Ķeguma 
novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols, uzsverot, ka Latvijas 
valsts nozīmē ļoti daudz ko – brīvību, iespējas, tiesības, bet arī 
atbildību, pienākumus un izpratni. Svētku runu priekšsēdētājs 
noslēdz ar vārdiem: „Dievs, svētī Latviju!”, kuriem izskanot, 
Ķeguma jauktais koris „Lins” un klātesošie nodziedāja valsts 
himnu.

Latvijas valsts svētku priekšvakarā, ieklausoties novada 
iedzīvotāju priekšlikumos, tika sveikti un godināti Ķeguma novada 
cilvēki, kuri ir paveikuši nenovērtējamu darbu novada attīstībā, 
sabiedriskajā dzīvē, kultūrā un citās jomās.

Ķeguma novada atzinības rakstu saņēma senioru vokālā 
ansambļa „Kvēlziedi” vadītājs Gunārs Jākobsons, kurš veicina 
Ķeguma novada dzīves daudzveidību, publicitāti un izaugsmi.

Ķeguma novada atzinības rakstu par atsaucīgu, atbildīgu, 
mērķtiecīgu un godprātīgu darbu saņēma Ķeguma novada 
bibliotēkas vadītāja Inese Cīrule.

Apbalvojumu „Ķeguma novada lepnums” saņēma Birzgales 
aptiekas vadītāja Alda Grašiņa, kura jau 30 gadus rūpējas par 
apkārtējo veselību. Pateicoties Aldai Grašiņai ir izveidota senioru 
biedrība „Viršu laiks”, viņa iedvesmo apkārtējos, mudina darboties 
un ar savu enerģiju ikvienu aicina aktīvi piedalīties sabiedriskajā 
dzīvē.

Novada augstāko apbalvojumu saņēma arī folkloras kopas 
„Graudi” vadītāja Dace Priedoliņa. Viņa ir viena no Ķeguma 
novada kultūras dzīves stūrakmeņiem, Dace piedalījusies daudzos 
pasākumos, atverot klausītāju sirdis. Viņa organizē ģitārspēles 
mācības, vada „Danču skolu” un folkloras kopu „Graudi”. Par 
Daci Priedoliņu var teikt – ir cilvēki, kurus maina pasaule un ir 
cilvēki, kuri maina pasauli.

Šovasar tika atjaunots konkurss „Veidosim skaistu un sakoptu 
savu novadu”, kura tēma bija „Ziedu pasaule manās mājās”. Kopā 
tika pieteiktas 11 sētas, kuras novada iedzīvotāji varēja aplūkot 

foto izstādē. Konkursa laureātus apsveikt ieradās žūrijas pārstāve 
Baiba Rožkalna. Skatītāju simpātijas balvu saņēma mājas „Sviķi”. 
Balvu par iegūto trešo vietu pēc žūrijas vērtējuma saņēma mājas 
„Gudiņi”, otro – mājas „Sviķi”, savukārt pirmo vietu ieguva mājas 
„Mežvijas”.

Koncertu vadīja Laura un Aigars Caunīši. Pasākumā piedalījās: 
SDK „Ķegums” (vadītājs Juris Driksna, koncertmeistare Sarmīte 
Viļuma), Ķeguma amatierteātris (vadītājs Aivars Štraus), pop 
grupas „Sienāži” paši mazākie dziedātāji, vidējā un lielā grupa 
(vadītāji Sarmīte Viļuma un Modris Krūmiņš), Ķeguma deju 
grupa „Triumfs” (vadītāja Jekaterina Pihtina), bērnu vokālais 
ansamblis „Dzirkstelīte” (vadītāja Santa Strausa), dāmu deju kopa 
„Rasa” (vadītāja Mirdza Dzerkale), senioru vokālais ansamblis 
„Kvēlziedi” (vadītājs Gunārs Jākobsons), VPDK „Kadiķis” 
(vadītājs Juris Čakāns, koncertmeistare Māra Sirmā), jauktais koris 
„Lins” (vadītāja Maira Līduma, koncertmeistare Ginta Eisaka) un 
pavadošā grupa.

Pasākuma izskaņā tika demonstrēts video ar Ķeguma bērnu 
pārdomām par Latviju. Atbildot uz jautājumu, ko tu vēlētos dāvināt 
Latvijai, bērni atbildēja – dziesmu, kas arī izskanēja noslēgumā – 
„Tu esi Latvija” (R. Pauls, O. Vācietis, U. Timmas apdarē).

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

„TU ESI LATVIJA”

„PAR ZEMI, KO MĪLAM”
Savu stāstu par zemi, ko mīlam Tomes tautas namā, valsts 
svētku koncertā bija sagatavojuši jauniešu grupa „Netīšām 
blice” no Aizkraukles un solisti – mūsu pašu tomēniete Anna 
Duncīte-Ofmane ar saviem muzikālajiem draugiem: Annu-Kristu 
Osttrovsku, Rihardu Bērziņu, Reinholdu un Rūdolfu Sprukuļiem.
Pasākumu atklāja Tomes tautas nama vadītāja Sarmīte Pugača, 
atgādinot par Tomes vēsturi, Tomes biedrību paveiktajiem labajiem 
darbiem un cilvēku sasniegumiem šajā gadā.
Svinīgā uzrunā Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts 
Ozols pateicās cilvēkiem, kuri ar godprātīgu ikdienas darbu veido 
ne tikai Tomes pagastu, bet arī Latvijas valsti un sveica visus 
klātesošos valsts svētkos.
Koncerta pirmajā daļā tika izdziedātas latviešu tautas dziesmas, 
savukārt otrajā daļā klātesošie varēja baudīt visiem tuvas un mīļas 
latviešu dziesmas.
Latvija būs stipra kamēr būs šādi jaunieši. Paldies māksliniekiem 
par skaisto koncertu, grupai „Netīšam blice” par brīnišķīgo balles 
mūziku un sen nedzirdētām latviešu dziesmām.
Liels paldies arī pasākuma noformētajai Guntai Bergmanei par 
radīto svinīgo gaisotni.

Mēs esam, mēs būsim kamēr darīsim! Mīlēsim, cerēsim un ticēsim!

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sagaidot Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 98. gadadienu, jau tradicionāli 
notika skrējiens „Rembates aplis”, kas 
šogad sagaidīja savu 30. dzimšanas dienu. 
Par ieguldījumu vairāku gadu garumā 
skrējiena organizēšanā īpaši jāpasakās: 
Valijai Uzulniecei, Mirdzai Aizsilniecei, 
Vaclavam Griņēvičam, Jānim Avenam, 
Sanitai Jefremovai un Benitai Šteinai.

Arī šogad sacensības 
notika valsts dzimšanas 
dienas rītā, kad Rembatē 
pulcējās vairāki simti 
skrējēji, spītējot lietum 
un vējam. Sacensību 
dalībnieki varēja izvēlēties 
vienu no divām distancēm 
un doties skrējiena Mazajā 
(3 km) vai Lielajā (10,8 
km) aplī. 

Absolūti labākos re-
zultātus vīriešu konkurencē 
uzrādīja:

10,8 km:
1. vieta – Renārs Roze (Ogre),
2. vieta – Armands Bušs (Ogre),
3. vieta – Ainārs Lupiķis (Folkmaņi).
3 km:
1. vieta – Jānis Razgalis (SK Tērauds),
2. vieta – Jānis Višķers (SK Tērauds),
3. vieta – Uldis Briedis (SK Tērauds).

Savukārt labākos rezultātus sieviešu 
konkurencē uzrādīja:
10,8 km:
1. vieta – Agnese Pastare (Ogre),
2. vieta – Gundega Heidingere (Ogre),
3. vieta – Ilze Urbāne (VSK Noskrien).
3 km: 
1. vieta – Daira Deičmane (Ogre),
2. vieta – Santa Suta-Zute (SK Tērauds),
3. vieta – Vieda Lūse (SK Tērauds).
Komandu kopvērtējumā par ātrākajām 
kļuva:
1. vieta – SK Tērauds,
2. vieta – Ogre,
3. vieta – SK Ozolnieki.

Šogad lielo balvu – televizoru – savā 
īpašumā ieguva SK „Ozolnieki” pārstāvis 
Oskars Freimanis. Interesants fakts – 
pēdējos četrus gadus lielo balvu izlozē tieši 
SK „Ozolnieki” komandas pārstāvji.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

„Ticot, cerot, mīlot” – trīs vārdi ir 
visnozīmīgākie katram no mums, jo bez 
ticības labajam nemostas cerība un bez 
cerības nedzimst mīlestība. Šos vārdus var 
dzirdēt dzejās, stāstos, mūzikā, jebkur, bet 
vai pats cilvēks saprot, cik spēcīgi šie vārdi? 
Trīs lietas: ticība, cerība un mīlestība, kas 
dzīvē ir ļoti nozīmīgas. Ja tās nebūtu, tad 
cilvēku dzīve būtu vienmuļa un bezjēdzīga. 
Dažiem tie varbūt ir tikai vārdi uz papīra, 
bet dažiem tā ir dzīves mācība, kā dzīvot. 

Ar ticību, cerību un mīlestību Birzgalē 
tika nosvinēta Latvijas Republikas 
proklamēšanas 98. gadadiena. Svētku 
koncertu sniedza Birzgales pamatskolas, 
mūzikas skolas, VPII „Birztaliņa” audzēkņi 
un tautas nama pašdarbības kolektīvi. 
Pasākuma laikā tika sumināti un sveikti divi 
Birzgales pagasta iedzīvotāji, ar kuriem 
mēs varam lepoties. 

Šogad titulu „Ķeguma novada lepnums – 
2016” no Birzgales ieguva mūsu pagasta 
mīļā farmaceite Alda Grašiņa.

„Farmaceite un Birzgales aptiekas 
vadītāja Alda Grašiņa jau 30 gadus rūpējas 
par birzgaliešu un apkārtējo iedzīvotāju 
veselību. Cilvēki pie viņas ierodas pēc 
zālēm, arī vienkārši tāpat pēc padoma. 
Klienti izmanto arī to, ka Alda dzīvo 
aptiekas mājā, un reizēm lūdz palīdzību 
gan brīvdienās, gan vēlākās vakara stundās. 
Alda ir gandarīta, ja var palīdzēt uzlabot 
viņu garastāvokli un veselību. 

Alda pievērsusi īpašu uzmanību 
Birzgales pensionāriem. Ar Aldas enerģiju 
izveidota senioru biedrība „Viršu laiks”. 
Viņa ir biedru iedvesmotāja. Aldas mudināti 
seniori iesaistījušies teātra spēlēšanā un 
senioru ansamblī. 

Pavasarī Aldas mudināti uzrakstījām 
projektu par ārstniecisko vingrošanu 
senioru dzīves uzlabošanai, un tika iegādāts 
atbilstošs sporta inventārs, kas tagad tiek 
izmantots vingrošanas nodarbībās. 

Ar savu enerģiju, iedvesmu, uzmundri-
nājumu Alda palīdz pensionāriem ne tikai 
ar zālēm, bet aicina aktīvi piedalīties pagas-
ta sabiedriskajā dzīvē. 

Pati Alda darbojas amatierteātrī „Laipa”, 
kas viņai palīdz arī darbā ar pensionāriem”. 
Aldiņ, mēs lepojamies ar tevi!

„Katram darbam un katram cilvēkam 
ir pievienotā vērtība, kas rezultātā nosaka 
gan paša darītāja, gan arī padarītā darba 
patieso vērtību. Ja, kaut ko darot, izdodas 
lietas mainīt uz labu – tas liecina, ka tu spēj 
un vari savu mērķi sasniegt un paveikt vēl 
vairāk. Manuprāt, tieši šī pievienotā vērtība 
ir mēraukla, pēc kuras izvērtēt paveikto. 
Tad, kad esi, ko sasniedzis un paveicis, 
apzinies, ka gribi vēl vairāk darīt. Un 
rodas vēlme pēc jauniem apvāršņiem, kam 
ļaujamies.”

Šādus vārdus var teikt par Birzgales 
pagasta Invalīdu biedrības vadītāju Aismu 
Daudzi, kurai tika pasniegts „Pateicības 

raksts” no Birzgales pagasta pārvaldes, 
par ieguldījumu Birzgales invalīdu un 
pensionāru labā. Paldies, Aismiņ, ka esi un 
dari!

Lai svētku koncerts izdotos krāsains, 
interesants un katram mīļš, tiek ieguldīts 
ļoti liels darbs un mīlestība. Paldies 
visiem gan mazajiem, gan lielajiem 
māksliniekiem, viņu māmiņām, tētiem, 
vecmāmiņām, vectētiņiem, brāļiem un 
māsām par atbalstu, smaidu un aplausiem, 
ko saņēmām koncerta laikā. Paldies: Līgai 
un Laimonim Paukštēm, Sandrai Siliņai, 
Mārītei Petrovskai, Inesei Martinovai, 
Evitai Reinsonei, Mairai Līdumai, 
Armandam Arājam, Innai Reimanei, Vitai 
Zeinvaldei, Diānai Arājai, Zintim Anopam, 
Evijai Reinsonei par darbiņu, ko jūs darāt. 

Rita Reinsone, 
Birzgales tautas nama vadītāja

„REMBATES APLIS” 2016

„TICOT, CEROT, MĪLOT”

Foto – Agris Križanovskis
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2016. gads „Gaismiņā”
2016. gads bija Ķeguma bērnudārza 

30. jubilejas gads. Mūsu bērnudārzam ir 
dots tik skaists vārds – „ Gaismiņa”. Gan 
lieliem, gan maziem patīk saulainas dienas, 
patīk skatīties uz ugunskura vai svecītes 
liesmām. Patīk tumšā, drēgnā  vakarā ienākt 
gaišās un siltās telpās.  Mūsu pienākums 
ir gādāt lai bērnos ir priecīgs gaišums, un  
jāsargā gaismas sajūta arī sevī. 

Gads sākās ar aktīvu rosīšanos, vācot 
veikala „Maxima” uzlīmītes. Paldies visiem 
audzēkņu vecākiem, iestādes darbiniekiem 
un daudziem Ķeguma iedzīvotājiem par 
lielo atsaucību, jo mēs savācām 11900 
uzlīmītes! Tas bija necerēti daudz. Nolēmām 
pasūtīt tās lietas, kuras trūkst bērnudārzam – 
kvalitatīvas basketbola, futbola un 

volejbola bumbas (kopā 30), portatīvo 
datoru skolotājām, vēl vienu printeri. 
Un vēl priecājāmies par kinētiskajām 
smiltīm bērnu rotaļām un zīmēšanas papīru 
nodarbībām. 

Mēs varam priecāties arī par to, ka 
bērnu skaits Ķeguma novadā pieaug. Tās 
gan ir arī nopietnas rūpes, kā visus uzņemt 
pirmsskolas iestādē. Paldies par vecāku 
sapratni un Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolai par atbalstu, jo šogad jau divām 
vecākajām grupām bija jāiekārtojas skolas 
telpās. Ar nepacietību gaidām bērnudārza 
piebūves celtniecību.

Rudens nāca ar saspringtu darbu 
un ne to priecīgāko noskaņu. Tādēļ, jo 
vairāk priecājamies par sagaidīto dāvanu. 

Ķeguma novada pašvaldība piedalījās 
projektā „Sporta inventāra un aprīkojuma 
iegāde Ķeguma novada vispārējās 
izglītības iestādēm” un tagad mums sporta 
nodarbībām ir jauns, kvalitatīvs sporta 
inventārs. 

2016. gads ir pagājis skaistu svētku 
sajūtās un ikdienas rūpēs. Tā tam ir arī jābūt. 
Tāds noteikti būs arī 2017. gads. Paldies 
visiem „Gaismiņas” darbiniekiem par jūsu 
sirds darbu un gaišumu. Mēs esam kļuvuši 
par stipru komandu. Lai mums izdodas 
viss iecerētais un, lai tas nāktu viegli un 
priecīgās noskaņās!

Sanita Tošena, 
PII „Gaismiņa” vadītāja

Kad Latvijā iestājas tumšais rudens laiks, tad tīri neapzināti 
rodas vēlme radīt ko gaišu un svinīgu. Apzināti vai neapzināti 
arī Latvijas valsts svētki ir pašā tumšākajā laikā. Gandrīz vai ar 
nodomu, lai cilvēki paši ar rūpēm par savu Latviju, spētu šos 
svētkus padarīt gaišus un redzamus. Šajā laikā tradicionāli arī 
Ķegumā tiek organizēti dažādi svētku pasākumi, koncerti, kā 
arī tiek godināti novada cilvēki, kuri ar savu darbu padara mūsu 
dzīvi labāku.

Šajā laikā arī Ķeguma mākslas studija vēlas Ķeguma 
iedzīvotājus iepriecināt ar jaunām izstādēm. Bibliotēkā var 
apskatīt izstādi „Vai pazīsti Ķegumu?”. Šie darbi veidoti 
mākslas dienas ietvaros, kas notika maijā, kad jebkurš Ķeguma 
iedzīvotājs varēja piedalīties bilžu tapšanā. Uz Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolu ir aizceļojusi Mākslas skolas 
„Zaļās prakses” izstāde, kurā atainotas Aizputes gleznainās 
ainavas. Savukārt Ķeguma tautas namā ir atklāta pieaugušo 
mākslas studijas dalībnieku darbu izstāde. Līdz šim pieaugušo 
studijas dalībnieki ar saviem darbiem ir papildinājuši bērnu 
izstādes, taču tagad pirmo reizi darbu klāsts bija sakrājies tik 
liels, ka varēja izveidot pilnīgi patstāvīgu ekspozīciju. Un 
zīmīgi, ka tieši šogad pieaugušo studija svin nelielus svētkus – 
5 gadu pastāvēšanas jubileju.

Aicinu visus uz izstādēm! Apskatiet, vērtējiet un priecājieties 
par talantīgiem Ķeguma bērniem un pieaugušajiem, par 
cilvēkiem, kuri spēj radīt ko skaistu un paliekošu, par Latvijas 
vietām un ainavām, kuras ir vērts iemūžināt bildēs.

Ja kādam ir vēlme pašam pamēģināt kādu mākslas tehniku, 
relaksēties pēc darba dienas radošā vidē, aicinu piepulcēties 
pieaugušo studijas mākslas nodarbībām trešdienās plkst. 18.00.

Ķeguma mākslas studijas vadītāja, Ieva Lāce

Valsts svētku sajūtās 12. novembrī Lielvārdes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā notika Ķeguma jauktā kora „Lins” un Rīgas 
Ekonomikas augstskolas jauktā kora sadraudzības koncerts. 
Koncertu atklāja kora „Lins” vīri ar gregorisko Salve Regina 
dziedājumu, kam sekoja Rīgas Ekonomikas augstskolas kora 
uzstāšanās, bet koncertu noslēdza Ķeguma jauktais koris 
Mairas Līdumas vadībā.

Ķeguma korim „Lins” bija patiess prieks atgriezties 
Lielvārdē un iepazīstināt viesus ar evaņģēliski luteriskās 
baznīcas skaistumu un tās lielisko akustiku. Pirms un pēc 
koncerta bija iespēja padzert siltu tēju un kafi ju, kā arī paēst 
Lielvārdes evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes un pašu 
sarūpētās uzkodas. Pēc skaisti izskanējušā koncerta visi koristi 
un diriģenti tikās neformālā gaisotnē – Ķeguma tautas namā, kur 
norisinājās dažādas aktivitātes un spēles, ko bija sagatavojuši 
paši koristi, kas lika gan pasmaidīt, gan iepazīt vienam otru 
tuvāk un dalīties savā pieredzē par mūziku. 

Lielu paldies vēlamies teikt Lielvārdes evaņģēliski 
luteriskās baznīcas draudzei un mācītājam Ingusam Dāboliņam 
par silto un mājīgo uzņemšanu, sarūpēto tēju un kafi ju, kā 
arī uzkodām, kas gan pirms, gan pēc koncerta mūs sasildīja. 
Paldies Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītājai 
Dacei Māliņai par piešķirtajām Ķeguma tautas nama telpām pēc 
izskanējušā koncerta, kur mums bija iespēja uzrīkot savstarpējo 
koru neformālo pasēdēšanu, paldies klausītājiem un koncerta 
apmeklētājiem un, protams, paldies mūsu jauniegūtajiem 
draugiem – Rīgas Ekonomikas augstskolas jauktajam korim 
un diriģentiem – Laurim Gosam un Elīnai Karasevai, kuriem 
vēlam veiksmi arī tālākajā radošajā darbībā.

Ķeguma jauktais koris „Lins” gaida jaunus dziedātājus visās 
vecuma un balsu grupās! Mēģinājumi notiek otrdienās plkst. 
19.00 Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un sestdienās 
plkst. 11.00 Ķeguma tautas namā! Kora vadītājas Mairas 
Līdumas tālrunis uzziņām – 29268616.

Ķeguma jauktais koris „Lins”

Izstādes par godu Latvijai 
un pašiem

Ķeguma jauktā kora „Lins” 
un Rīgas Ekonomikas 
augstskolas jauktā kora 
sadraudzības koncerts
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Sporta laureāts 2016

„Maizes Godi” Ķegumā
Jau otro gadu cēlām godā latviešu tradīciju – cept maizi, kā 

arī sveicām šīs tradīcijas lietpratējus savā novadā un tuvākajā 
apkārtnē. Šogad dalībnieku pulkam piepulcējušies jauni cepēji.

Maizes cepēju veikumu varēja degustēt un novērtēt pasākumā, 
kas notika 22. oktobrī. Apmeklētāju balsojums par labāk 
iepatikušos maizīti vai tās izstrādājumu noteica uzvarētājus. Šogad 
tika piešķirtas trīs nominācijas. Uzvarētāji tika noteikti kategorijās 
„Tumšā maize”, „Gaišā maize” un „Maizes kārtojums”.

Maizes godus kuplināja dziesminiece, folkloras kopas 
„Graudi” vadītāja Dace Priedoliņa. Pasākuma gaitā bija iespēja 

piedalīties dažādās ar maizi saistītās aktivitātēs – mīklu un 
krustvārdu mīklu minēšanā, zīmēšanā ar graudiem, atjautības 
uzdevumos u.c.

Lielu gandarījumu dalībniekiem un pasākuma apmeklētājiem 
sniedza mūsu labvēļu atbalsts. Sirsnīgu paldies sakām šūšanas 
darbnīcas „Zarumi” vadītājai Sandrai Petrovičai, piparkūku 
cepējai no Rembates Inārai Zadauai, kā arī gaļas pārstrādes 
uzņēmumam „Rubeņi”.

Starptautiskais Soroptimistu klubs 
Ogre-Ķegums

Spraigā komandu cīņā noslēdzās 10. 
jubilejas turnīrs „Siguldas Kauss” spiešanā 
guļus uz atkārtojumu skaitu – Latvijas 
Kausa 18. posms. Par uzvarētāju šajās 
sacensībās kļuva Rembates komanda, 
atstājot aiz sevis Bauskas un mājinieku – 
Siguldas komandas. 

Šajās sacensībās Uldis Veliks bija 
pasākuma jaudīgākais cēlājs, kurš savu 
svaru (92 kg) uzspieda 38 reizes. Ar 
lielu lepnumu varam paziņot, ka šī gada 

Vidzemes kausā rembatieši ir izcīnījuši 
godpilno 3.vietu. Paldies Ķeguma novada 
domei par fi nansiālu atbalstu.

Mūsu sasniegumi:
Sievietes (līdz 57kg)
2.vieta – Annija Roga (27kg x 27)
Sievietes (virs 57kg)
5.vieta – Ingūna Zute (30kg x 27)
6. vieta – Ilze Katrīne Gailīte (32kg x 10)
Veterāni (līdz 83kg)
4.vieta – Jānis Dzērve (81kg x10)

Veterāni (līdz 105kg)
1.vieta – Uldis Veliks (92kg x 38)
2.vieta – Alvils Nelsons (93kg x 26)
Veterāni (virs 105kg)
2.vieta – Dzintars Roga (125kg x 18)
3.vieta – Jānis Babris (107kg x 15)
5.vieta – Aivars Gailītis (118kg x 11)
Vīri (līdz 83kg)
1.vieta – Sergejs Cviguns (71kg x 29)

A.Gailītis

LK18 – Siguldas Kauss spiešanā guļus uz atkārtojumu skaita

Oktobra nogalē Ķeguma tautas namā 
pulcējās vairāki sportisti, lai kopīgi svinētu 
uzvaras, apsveiktu sporta biedrus un 
saņemtu pateicības vārdus par ieguldīto 
darbu sporta izaugsmē.

Pasākumu ar stipra cilvēka dzīves 
pamatprincipiem atklāja Latvijas Nacionālā 
teātra aktieris Uldis Siliņš, kurš visa vakara 
garumā uzrunāja klātesošos. Ar apsveikuma 
vārdiem sportistus sveica Ķeguma novada 
domes izpilddirektore Nelda Sniedze. 
Savukārt vakara garumā sporta entuziastus 
izklaidēja deju grupa „Triumfs” un ielu 
vingrotāju šova komanda „Street Warriors”.

Laureāta medaļas par sasniegumiem 
pauerliftingā saņēma: Annija Roga, 
Agnese Roga, Armands Riža, Klāvs Bokšs, 
Kaspars Stenēvičs, Elvis Kurzemnieks, 
Ilmārs Laksa, Pēteris Līcis, Uldis Veliks, 
Alvils Nelsons, Dzintars Roga, Voldemārs 
Madalans, Jānis Babris, Aivars Gailītis un 
Ainārs Gūtmanis.

Sporta laureāta medaļas par 
sasniegumiem Latvijas pašvaldību sporta 
veterānu – senioru 53. sporta spēles 
saņēma: Liene Seržante, Linda Markusa-
Ciematniece, Zita Ļaudaka, Gunita 
Aizstrauta, Jānis Avens, Jurijs Matrosovs, 
Vladimirs Samohins, Viktors Mūrnieks, 
Uldis Ābelis, Harijs Jaunzems, Agita Kaļva, 
Sniedze Žvagina un Vaclavs Griņēvičs.

Tika sveikta arī Ķeguma novadu 
pārstāvošā dambretes meistare Antra 

Valnere, kura kļuva par Latvijas čempioni 
64 lauciņu dambretē, bet simtlauciņu 
dambretē izcīnīja bronzas medaļu. Savukārt 
medaļu par panākumiem novusā saņēma 
Juris Pūpols.

Pateicību par sasniegumiem saņēma arī 
Ķeguma novada sporta komandas: volejbola 
komanda, volejbola dāmu komanda, 
Rembates futbola komanda „Streka”, kā arī 
Ķeguma futbola komanda „Prof.lv”.

Ķeguma novada sportisti šovasar 
piedalījās Latvijas Olimpiādē, kas notika 
Valmierā, tāpēc sporta laureāta medaļas 
ieguva arī olimpieši: burātājs Aldis 
Zāmanis, riteņbraucējs Jānis Priževoits 

un orientieristi Ilvija Jakāne un Nauris 
Neimanis.

Godalgoto titulu „Sporta laureāts 2016” 
šogad saņēma birzgalietis Aigars Apinis, 
kurš Riodežaneiro paralimpiskajās spēlēs 
ieguva savu ceturto zelta medaļu. Aigars 
Apinis savā runā uzsvēra, ka, lai gan lielākā 
daļa dzīves tiek pavadīta Rīgā, viņš ir īstens 
birzgalietis un Ķeguma novada iedzīvotājs. 
Aigara Apiņa acīs varēja redzēt daudz 
emociju, kad viņš atcerējās neskaitāmos 
uzmundrinājuma vārdus un apsveikumus 
paralimpiskajās spēlēs. 

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pārdomas Latvijas brīvības cīnītāju atceres mēnesī
Man vienmēr ir prieks Ķeguma novada 

avīzītēs lasīt par kārtējām skolēnu, sportis-
tu, pašdarbnieku, sabiedrisko organizāciju 
pozitīvajām aktivitātēm un sasniegumiem. 
Cilvēki aktīvi darbojas, un daudzus kopē-
jus, praktiskus jautājumus atrisina paši, 
rakstot projektus. Malači! Bet ne visu var 
atrisināt tik vienkārši.

Sarežģītāk ir, ja jāsastopas ar valsts 
iestāžu vadītājiem, kuri savas egoistiskās 
ambīcijas apmierina, slēpjoties aiz likuma 
burta. Šoreiz fi lozofi ski. Bet jautājums ir 
ļoti nopietns. 

Lāčplēša dienu atzīmējot, īpaši daudz 
dzirdam patriotiskas runas, pieminam kri-
tušos varoņus, runājam par varonību un arī 
par nodevību. Par nodevību pret saviem 
līdzcilvēkiem miera laikā, brīvas valsts aps-

tākļos, mēs izvairāmies runāt. 
Bet kur paliek ikdienas varonība stājo-

ties pretim nodevībai, burta kalpībai, ne-
vēloties risināt elementāras lietas, kas ļoti 
bieži balstās vietējās pašvaldības vēlmēs 
ko risināt. Jā. Vietējā pašvaldība nav „Lie-
lais Nezināmais”. Novadā daudzi cits citu 
pazīst. Šī institūcija veidota, lai kalpotu 
vietējiem iedzīvotājiem, kopīgi palīdzētu 
organizēt novada dzīvi. Tajā strādā konkrēti 
cilvēki, konkrētā pakļautībā. Tieši šīs hie-
rarhijas kāpnes arī ir galvenais noteicošais: 
stāvēšu apstākļiem pāri vai „ļaušos strau-
mei”.

 Jūtot, kā lietas tiek kārtotas mūsu no-
vadā, rodas pamatots jautājums: „Kādu pie-
mēru mēs rādām nākamajai paaudzei, kuri 
dzimuši jau atjaunotajā, brīvajā Latvijā, 

kuri sāk ieņemt vadošus amatus un ļoti drīz 
vadīs visu valsti?”

Ko mēs mācām ar savu rīcību:
Ka galvenais ir personiskā materiālā no-

drošinātība;
Ka galvenais ir amata stāvoklis;
Ka galvenais ir atrast pareizo likumu, 

aiz kura paslēpt savas patiesās ambīcijas?
Ja tādi ir mūsu paaudzes mērķi un mācība 

nākamajai paaudzei, tad nebrīnīsimies, ka 
nodevība var kļūt sastopama ik uz soļa, 
bet vārds „varonība” būs redzams tikai 
Lāčplēša dienas atceres pasākumos.

Imanta Kalniņa dziesmā ar Māra Čaklā 
tekstu ir vārdi: „Runa nav par krekliem, bet 
ir par sirdsapziņām”. 

Līga Paukšte (50 gadnieku paaudze)

Es lepojos ar Tevi – Latvija!
…un tas ir patiesi. 
Sirds sitas ik reizi, kad nākas dzirdēt 

nievājošus vārdus par Latviju. Man nav 
izprotami apgalvojumi: „sīkums tas 
patriotisms”, cik Jūs variet to nacionālismu 
kultivēt, paskatieties uz mūsu ekonomiku, 
valsts pārvaldes birokrātiju. Es visam varu 
piekrist, arī man ir sāpīgi noraudzīties 
uz notiekošajiem procesiem Latvijas 
iekšpolitikā. Būsim atklāti, šobrīd mēs varam 
saskatīt „sarkano demokrātiju”, mūsu politiķi 
spēlē uz bīstamas robežas, kas drīzumā var 
radīt satraucošus notikumus.

1918. gada 18. novembrī Latvija 
piedzima kā jauna un spēcīga valsts, tieši 
tā – spēcīga, neskatoties uz to, ka Pirmais 
pasaules karš atstāja savas rētas, sekoja 
brīvības cīņas. Turpinājums – iekšējā 
politiskā nestabilitāte, kam par iemeslu 
kalpoja partiju (lielais skaits) pārmērīgās 
varas spēles, un turpinājums jau nedaudz 
vairāk kā pēc divdesmit gadiem – okupācija.

Mēs, kaut ko iegūstam, bet tik pat ātri to 
varam zaudēt!

Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošana mums sniedza iespēju būt 
brīviem ar slaveno frāzi – „kaut pastalās, 
bet brīvi”. Mūsu politiskie spēlētāji, savas 
alkatības un varas kāres vadīti, savus darbības 
principus neveica balstoties uz Latvijas 
iekšējās sistēmas sakārtotību, par ko mēs 
varam pārliecināties šodienas notikumos, 
līdz ar to tautas iekšējā neapmierinātība ir 
saprotama, tomēr jāapzinās, ka šodienas 
notikumi ir pārbaudījums – „atskaites 
punkts”, lai mēs nezaudētu cīņu par taisnību, 
cīņu par savu zemi, un tās iedzīvotājiem. 

Mīlestībai pret savu zemi ir svarīga 
nozīme. Vairums vārdu „patriotisms” 
cenšas noniecināt, bet es teikšu pretējo, tas 
ir atslēgas vārds (labākai un attīstītākai 
Latvijai). Mācīt saviem bērniem Latvijas 
vēsturi, veidot jaunu Latvijas sabiedrību. 
Mums ir unikāla zeme, tik tiešām. Ja vien 
nebūtu „ierauti” pasaules varas pārdales 
„katlā”, un nebūtu iznīcināti mūsu senči un 
latviešu inteliģence,mēs šobrīd nerunātu par 
tām problēmām, kuras mūs nomāc ik dienas. 

Es novērtēju savu senču sniegto 
iespēju cīnīties par savu zemi, cīnīties pret 

nicinošajiem politiskajiem spēkiem. Man 
viņi nav, absolūti, nekas. Tukšas būtnes, 
kurām savu vietu pie „siles” ir izdevies iegūt 
pateicoties mūsu lētticībai. Tomēr jāapzinās, 
ka mēs varam izmainīt to, kas mūs nomāc. 
Jebkuru problēmu var atrisināt. Tomēr, ja 
nebūsim lepni par to, ka esam LATVIEŠI, 
par to, ka mēs dzīvojam LATVIJĀ, tad 
vienaldzīgums izbeigs mūsu ciešanas, 
diezgan sāpīgā veidā. No kļūdām ir jāmācās. 

Ja Tevī nav cieņas un mīlestības pret savu 
zemi, tad ko gan mēs varam sagaidīt? Tev nav 
jāmīl un jāciena valsts varas iekārta, bet Tev 
ir jāmīl sava mīļā un skaistā zeme– Latvija, 
tas ir punkts un paragrāfs. Nav pieļaujams, 
ka mūsu valsti pārvalda „tukši cilvēki, droši 
var apgalvot – Kangari”, tomēres ticu tam, 
ka jau drīzumā tas viss mainīsies. Man ir 
prieks, ka jaunatne ir latviska, nenoliedzami 
arī gudra, bet ja mēs viņus „salauzīsim” 
viņu sākotnējos centienos būt latviskiem 
un patriotiskiem, tad nākotnē mēs to ļoti 
nožēlosim. 

Šodienas – Latvijas iekšpolitikas sistēma 
nav veidota latviešu interesēs, jebkura 
institūcija ir izveidota ar slēptiem mērķiem 
(tā nav nepareiza vai „slimīga” uztvere).
Tāda ir šodienas Latvijas politiskās un 
valsts iekārtas struktūras izveidotā realitāte, 
un tikko kā valsts iedzīvotāji kļūs vāji savā 
mīlestība pret Latviju, tā visi iekšēji slēptie 
mehānismi sāks darboties kā „Šveices 
pulkstenis”, un tad izmainīt lietu kārtību par 
labu latviešiem, būs ļoti, ļoti grūti.

PATRIOTISMS NAV PRETNOSTATĪJUMS! 
Man nav izprotams, ka varas posteņos 

ir nostiprinājušies sarkanie kaimiņvalsts 
ielikteņi, kuri mums var aizrādīt par 
jautājumiem, kas skar nacionālismu! Kā? 
LATVIJĀ! 

Nepieļausim to, kā arī nepakļausimies 
mediju radītājiem meliem, tām partijām 
(un to pārstāvjiem), kuras jau kopš 
deviņdesmito gadu sākuma nosaka mūsu 
politisko dienaskārtību pieņemot lēmumus, 
kas ir pretrunā sociālajai un ekonomiskajai 
labklājībai, tādejādi klaji ņirgājoties par 
latviešiem, bet neilgi pirms vēlēšanām, ar 
šo pašu nodokļu maksātāju naudu (mūsu 
naudu) izvērš ievērojamas – populistiskas 
kampaņas, un tautas ticība solījumiem ņem 

virsroku pār veselo saprātu. Pietiekami ilgi 
esam to pieļāvuši, tāpēc mainīsimies – būsim 
modri un vērīgi.

Izturēsimies ar cieņu un mīlestību pret 
savu zemi. Neapgalvosim– šī Latvija, šī 
valsts u.tml., bet gan teiksim– šie politiķi, 
šie birokrāti, šie meļi.

Es Tevi mīlu Latvija ar visu, ko tu man 
dāvā – vasaru, rudeni, ziemu, pavasari, ar 
vēsturi, kas mums ir veidojusies un atstājusi 
sāpīgas brūces, kas norāda uz cīņu par 
centieniem redzēt – brīvu Latviju! 

Es Tevi mīlu – Latvija!
Priecīgus svētkus visiem, kuri ciena un 

mīl Latviju, latviešu valodu, mūsu kultūru, 
zemi un iedzīvotājus!

Dievs, svētī Latviju!

Ikvienam Ķeguma novada iedzīvotājam 
novēlu – Adventes laiku veltīt pārdomām 
par katra personīgo dzīvi. Par to, vai Tu 
esi laimīgs, un vai pievērs sev pietiekošu 
uzmanību, rūpējies par savu iekšējo 
sirdsmieru un laimi. Ikviens no mums savu 
ikdienu pavada „steigā”. Mēs skrienam, bet 
apstājamies tikai uz neilgu brīdi, tādejādi 
nespējot novērtēt doto laiku, esošo mirkli, 
un savu līdzcilvēku klātbūtni. Pakļaujoties 
mūsdienu globalizācijas radītajiem 
apstākļiem, mēs pazaudējam kādu daļu no 
mums dāvātajām cilvēciskajām īpašībām 
un vērtībām, kuras mēs vairs nepiekopjam. 
Vārdos - „Lūdzu”, „Paldies”, „Piedod”, „Es 
tevi mīlu” ir vērts ieklausīties. Tie ir spēcīgi 
vārdi, kas mūsu ikdienu var padarīt gaišāku. 
To es arī novēlu. Saglabāsim savu iekšējo 
cieņu pret sevi, apkārtējiem cilvēkiem, kā 
arī saviem mīļajiem un tuvajiem ģimenes 
locekļiem!

Lai Jums gaiši un saticīgi Ziemassvētki!
Jaunajā gadā novēlu to, kas manuprāt 

ir pats svarīgākais, lai gads būt laimīgs – 
STIPRU VESELĪBU UN VEIKSMI – IK 
UZ SOĻA!

Ķeguma novada iedzīvotājs, 
Kristaps Rūde

Pēc autora lūguma teksts nav koriģēts,
„Ķeguma Novada Ziņu” redakcija

Tev dzīvot mūžam, Latvija, Kā jūrai lepni, saulei cēli! 
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PALDIES PAR ATBALSTU!
Biedrības Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-

Ķegums” pārstāves 2013. gadā uzrakstīja projektu „Skeitparka 
izveide Ķegumā”.

Lai pēc projekta ieviešanas skeitparkam pienācīgi veiktu 
tehnisko apkopi, biedrībai fi nansējums (499,13 EUR) neatradās. 
Mums talkā nāca cienījamie Ķeguma novada domes darbinieki, 
kuri atbalstu sniedza, liels paldies par to. Paldies arī neaizstājamai 
skeitparka teritorijas kārtības un tīrības uzraudzītājai.

Visi kopā mēs varam paveikt labus darbus. Paldies visiem 
par atbalstu!

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums”

LIELĀ RUDENS IZSOLE
Novembra sākumā Ķeguma tautas namā pulcējās vairāki 

desmiti cilvēku, lai piedalītos azartiskajā „Lielajā Rudens 
izsolē”.

Pasākuma sākumā pagājušās izsoles naudas ieguvēji 
atskaitījās par pavasara izsoles naudas izlietojumu – metāla 
konstruktoru komplektu iegādi jaunajai paaudzei, un diska 
ierakstīšanu popgrupai „Sienāži”.

Šogad izsolē dominēja dažādi trauki, kas bija gan porcelāna 
krūzītes un tasītes, gan čuguna katliņi, gan dažādas skaistas un 
interesantas glāzes. Netrūka arī dārglietas, gleznas, gardumi, 
spēles un stādi. 

Lielāko dalībnieku ievērību šogad guva virtuvē noderīgi 
priekšmeti, azartiski izsoles dalībnieki cīnījās par eļļas 
trauciņiem. Sīva cīņa izvērtās arī par elektrisko sulas spiedi, kas 
bija visdārgākā izsolītā manta, par kuru pircējs ziedoja 13 eiro. 
Ievērību guva arī divi mājas vīni, kuru izsolītā kopsumma izsolei 
deva 18 eiro. 

Izsoles laikā ikviens interesents varēja iegādāties loterijas 
biļeti, kas laimīgajam uzvarētājam – Alfrēdam Vītolam – sniedza 
iespēju savā īpašumā iegūt 30 eiro dāvanu karti SIA „Kante”.

„Lielās Rudens izsoles” rīkotājas – Starptautiskais 
soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums” saka lielu paldies Bruno 
Āriņam un Diānai Arājai, kuri izsoles vada jau piekto gadu! 
Pateicoties viņu prasmīgajai vadībai, visas mantas atrod savus 
jaunos īpašniekus.

Šogad saziedotā nauda tika ziedota pensionāru biedrības 
radošajai darbnīcai, kuru telpas šogad applūda, kā arī skolas 
vecāku padomei – maznodrošināto bērnu vajadzībām.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

FUTBOLA KLUBA „ĶEGUMS” 
FUTBOLISTIEM 

JAUNAS BUMBAS
Pateicoties Ķeguma novada domes atbalstītajam iedzīvotāju 

iniciatīvas veicināšanas projektam, futbola klubs „Ķegums” 
iegādājies jaunu futbola inventāru. 

Projekta rezultātā iegādātas 30 futbola bumbas un 2 futbola 
bumbu tīkli. Kopējās projekta izmaksas ir 597,98 EUR. Spēlēt 
gribētāju skaits ar katru gadu turpina pieaugt. Futbolisti sasniedz 
arvien labākus rezultātus dažāda līmeņa futbola sacensībās 
un turnīros. Vasarās tiek rīkotas interesantas nometnes, 
kurās iespējams pilnveidot savas prasmes un uzlabot fi zisko 
sagatavotību, kā arī saturīgi pavadīt vasaras brīvlaiku. 

Patiess prieks, ka Ķeguma novada dome atbalsta un 
popularizē bērnu aktīva un veselīga dzīvesveida attīstību novadā.

Visu futbolistu vecāku vārdā vēlamies pateikt paldies mūsu 
trenerim Gatim Ciematniekam par ieguldīto darbu, pacietību un 
atsaucību!

Linda Šķeltiņa, projekta īstenotāja

BĒRNU ROTAĻU 
LAUKUMĀ 

JAUNS KARUSELIS
Īstenojot iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu, 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā, Skolas ielā 4, 
Ķegumā, uzstādīts jauns karuselis. Projekta kopējās izmaksas ir 
749,99 EUR. Projekta rezultātā tika demontēts vecais karuselis 
un uzstādīts jauns, drošs karuselis. Papildus tika sakopta rotaļu 
laukuma teritorija – sabērtas jaunas smiltis un sakopta smilšu 
kaste. Paldies iedzīvotājiem, kuri palīdzēja un piedalījās projekta 
realizēšanā. 

Linda Šķeltiņa, projekta īstenotāja

SADARBĪBA AR NODARBINĀTĪBAS 
VALSTS AĢENTŪRU

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums” 
jau otro reizi izmanto iespēju sadarboties ar Nodarbinātības 
valsts aģentūru projekta „Jauniešu garantija“ ietvaros.

Mērķa grupas jaunieši tiek piesaistīti darbam nepieciešamo 
iemaņu attīstībai tieši nevalstiskajā sektorā. Ar šī gada septembri 
biedrības biedres noslēdza sadarbības līgumu ar Inutu Rimši. 
Soroptimistes priecājas par sadarbību ar Inutu, kuras vadībā 
Ķeguma novada bērniem ir iespēja saturīgi pavadīt savu 
brīvo laiku un iegūt pozitīvu dzīves skatījumu. Darbošanās 
notiek aktīvi un radoši, tādēļ soroptimistes būs pateicīgas, ja 
ķegumieši brīvprātīgi, savu iespēju robežās, atbalstītu ar 
dažādām, radošām darbnīcām noderīgām lietām (krāsains 
vai balts papīrs, pogas, striķi vai lentas, audums, krāsainie 
zīmuļi u.c.). Dažādus materiālus praktiskiem darbiem var nest 
uz Ķeguma dienas centru.

Soroptimistes jau iepriekš saka lielu paldies 
par palīdzēšanu un sadarbošanos!

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums”
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ĪPAŠS NOTIKUMS – ARHIBĪSKAPS 
JĀNIS VANAGS ĶEGUMĀ

Adventa laikā – 2., 3. un 4. decembrī Ķegumā un Lielvārdē 
viesosies Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps 

Jānis Vanags. 

Piektdien, 2. decembrī arhibīskaps viesosies Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā, SAC „Senliepas” Rembatē un citur. 

2. decembrī plkst. 19.00 Lielvārdes Kultūras centrā arhibīskaps 
vadīs lekciju. 

Arhibīskaps, kā jau vienmēr, spēj aktuāli un garīgi dziļi uzrunāt, 
lekcijās aicinot pārdomāt šajā brīdī svarīgāko tautā, ģimenē un 

sevī.

Svētdienā, 4. decembrī plkst. 9.00 Ķeguma luterāņu baznīcā 
notiks arhibīskapa vadīts dievkalpojums. 

ADVENTA DIEVKALPOJUMU MŪZIKA
Divās adventa svētdienās plkst. 9.00 

Ķeguma luterāņu baznīcā dievkalpojumi būs 
ar īpašu muzikālu skanējumu:

4. decembris – Leons Meinarts 
(trompete, fl īgelhorns) un 

Māra Sirmā (ērģeles);
18. decembris – koris „Līga”.

Turpinot iesākto tradīciju, arī šogad Ķeguma tautas namā 
aizvadīts senioru vokālā ansambļa „Kvēlziedi” sadraudzības 
koncerts.

Uz vokālā ansambļa koncertu bija ieradušies tuvāki un 
tālāki viesi. Pasākumu atklāja Jelgavas vokālais ansamblis 
„Vīzija” Lienes Gailes vadībā. Kā stāstīja ansambļa vadītāja – 
dalībnieki bija ļoti priecīgi, ka varēja ierasties un sākt dziedāt 
arī ziemas dziesmas. Koncertu turpināja Ikšķiles vokālais 
ansamblis „Saulgrieži” Jāņa Rijnieka vadībā. Un, protams, 
koncertu noslēdza senioru vokālais ansamblis „Kvēlziedi” 
Gunāra Jākobsona vadībā.

Šogad ansamblim „Kvēlziedi” pievienojās divi jauni 
dalībnieki – Edgars un Inta Kozlovi. Koncertā „Kad gulbji 
kliedz” tika dziedātas jau labi zināmas un vēl nedzirdētas 
dziesmas. Kā, piemēram, viens no pirmatskaņojumiem, ko 
klausītāji varēja baudīt bija dziesma „Kad gulbji kliedz”, kas tik 
ļoti iespaidoja ansambli, ka par godu šai dziesmai tika izvēlēts 
koncerta nosaukums.

Sirsnīgo pasākumu vadīja Inese Marcinkiana, kura vakara 
garumā lasīja gan skaistas dzejas rindas, gan interesantus tautas 
ticējumus par gulbjiem.

Pasākuma noslēgumā paldies vārdus visiem ansambļiem teica 
Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 „KVĒLZIEDU” SADRAUDZĪBAS KONCERTS

KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARA UN SVĒTKU 
DIEVKALPOJUMI ĶEGUMĀ:

24. decembrī plkst. 16.00 un 25. decembrī 
plkst. 9.00 Ķeguma luterāņu baznīcā notiks Kristus Piedzimšanas 

svētvakara dievkalpojums;
26. decembrī plkst. 14.00 notiks Ziemsvētku dievkalpojums 

SAC „Senliepas” Rembatē.

Mīļi aicināti to visu piedzīvot!
Šajā tumšajā laikā no Dieva saņemsim ticības gaismu un dosim to 

vēl citiem!

26. decembrī plkst. 12.00 notiks
ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS TOMES BAZNĪCĀ.

Birzgales ev. lut. draudze aicina Birzgales pagasta kapelā uz 
dievkalpojumiem:

11. decembrī plkst. 15.15 
(vadīs Salaspils ev. lut. baznīcas evaņģēlists 

Pāvels Naumovs);

25. decembrī plkst. 17.17 
Ziemassvētkiem veltīts dievkalpojums 
(vadīs Ķekavas un Baldones mācītājs 

Arnis Eltermanis).

Saistībā ar Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvara nomaiņas plānotajiem darbiem, vēlamies Jūs 
informēt, ka satiksme pār Ķeguma HES tiltu tiks ierobežota līdz 2017. gada 20. janvārim.

No 25. novembra tilts tiks slēgts šādos laikos:
plkst. 10.00-12.00;
plkst. 12.20-13.40;
plkst. 14.00-14.30;
plkst. 22.00-05.00

Satiksme pār Ķeguma HES tiltu netiks ierobežota no 24. – 26. decembrim un no 31. decembra – 1. janvārim.
Naktī no 6. uz 7. janvāri satiksme tiks slēgta laika posmā no plkst. 01.00–05.00.
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LĪDZJŪTĪBA

Ķeguma Danču Skola un Brīvie Danču 
Muzikanti aicina izdancot aizejošā gada 

priekus un bēdas, veiksmes un neveiksmes, 
darbus un nedarbus... VISU, kas gada laikā 
sakrājies mūsu sirdīs un dvēselēs, lai Jauno 

gadu sagaidītu tīri, atjaunoti un spēka 
pilni jauniem izaicinājumiem! Tiekamies 

Ķeguma tautas namā 30. decembrī 
plkst. 19.00. Līdzi ņemsim ērtus apavus 
dancošanai un nelielu cienastu kopējiem 

atpūtas brīžiem. Ieeja par ziedojumu.

3. decembrī plkst.17.00 Rembates 
tradīciju zālē notiks koncertuzvedums 

„Tikai nesaki nevienam”.
Rembates sieviešu vokālais ansamblis un 

draugi aicina uz savas 2. dzimšanas dienas 
ballīti. Pakavēsimies 70.-80. gadu latviešu 

estrādes mūzikas atmiņās, uzspēlēsim 
„Riču raču”, klausīsimies plates un 

svinēsim dzīvi!
Ieeja bez maksas.

2. decembrī plkst. 19.00
Ķeguma tautas namā pirmo reizi Latvijā

cirks „KARABAS”!
Iluzionista Gabriela Gota maģiskais šovs, 

kurā piedalās žonglieri, klauni, dresētāji un 
ekvilibristi. Biļetes iespējams iegādāties 

divas stundas pirms izrādes.
Biļešu cenas – 3,5,7,10,15 eiro

4. decembrī plkst. 16.00
Ķeguma evaņģēliski luteriskajā baznīcā

koncerts, kura laikā iedegsim adventes 
vainagā otro svecīti kopā ar
Kitiju Blūmu un Āri Ozolu.

7. decembrī plkst. 18.00
Ķeguma dienas centrā, 

notiks ilgi gaidītā tikšanās ar rakstnieci 
Intu Blūmu. Viņas grāmatas „Ardievu, 

karma!“ un „Latvietes karma“ nav 
spējušas atstāt vienaldzīgu nevienu lasītāju, 

kurš tās lasījis. Ieeja bez maksas.
Sīkāka informācija interesentiem 

pa tālr.: 20233728 vai e-pastu:
dienascentrs@kegums.lv

10. decembrī plkst. 18.00 VPDK 
„Kadiķis” aicina uz ikgadējo sadraudzības 

koncertu „DEJU PUTENIS”
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā.

Piedalās: Vidējās paaudzes deju kolektīvi:
„Mēmele” (Bauska), „Dzēse” (Skrīveri), 

„Imantieši” (Rīga), „Dejotprieks” 
(Birzgale), „Apinītis” (Gulbene), 

„Lāčplēsis” (Lielvārde), 
„Kūzuls” (Rēzekne), 

Senioru deju kolektīvs „Ķegums”, 
Deju ansamblis „Pērkons” (Rīga).

Būsiet gaidīti!

Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā! 
Tālrunis – 26182284.

Ķeguma novada 
Pensionāru biedrība 

š.g. 27. decembrī plkst. 13.00 svinēs 
10 gadu jubileju Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolas zālē, 
Ķegumā, Skolas ielā 10.

Pieteikšanās Biedrības biedriem obligāta 
pirmdienās no plkst. 10.00 – 13.00, 

pensionāru biedrībā vai pa 
tālr. 26708424 līdz 19. decembrim. 

ĶNPB valde

ĶEGUMA ŠAHA SPĒLES CIENĪTĀJI
š.g. 17. decembrī plkst. 10.00
Ķeguma dienas centrā rīko

GADA NOSLĒGUMA ŠAHA 
TURNĪRU.

Dalības maksa – 5 EUR.
Pieteikties turnīram līdz 14. decembrim 

pa tālr.: 26543361 vai
Ķeguma dienas centrā (trešdienās).

Neformāli izglītojošs pasākums
13. decembrī plkst. 15.00 biedrība 

„JADARA”, Birzgales tautas namā, 
organizē Neformāli izglītojošu pasākumu – 
praktiskās nodarbības „Es un mans brīvais 
laiks” vistrūcīgākajām personām Ķeguma 
novadā. Nodarbībās apgūsim, kā izgatavot 
dažādus rotājums, adventes vainadziņus 
Ziemassvētkiem. Nodarbībām pieteikties  

pa tālruni – 29424612 pie Ritas Reinsones, 
paku izdales punktos: Tomē – 26651835, 

Rembatē – 28336516, Ķegumā – 
26215627, Birzgalē – 26277912. 

Neformāli izglītojošs pasākums
19. decembrī plkst. 13.00 biedrība 

„JADARA” Birzgales tautas namā, aicina 
piedalīties Neformāli izglītojošā pasākumā 

„Es ticu brīnumiem” vistrūcīgākās 
personas Ķeguma novadā. Pasākumā 
mūs priecēs Birzgales pagasta bērnu 
un pensionāru biedrības „Viršu laiks” 

dalībnieku svētku koncerts. Pasākumam 
pieteikties var pa tālruni 29424612 pie 
Ritas Reinsones, paku izdales punktos: 

Tomē – 26651835, Rembatē – 28336516, 
Ķegumā – 26215627, Birzgalē – 

26277912. 

Akcija „Piparkūku smarža katrā mājā”
Ziemassvētki ir ikgadēji svētki, kuros 

atzīmē ziemas saulgriežus un Jēzus Kristus 
dzimšanu. Šis ir laiks, kad vēlamies domāt 

tikai labas domas, priecāties par katru 
smaidu, labu vārdu. 

Biedrība „JADARA” akciju „Piparkūku 
smarža katrā mājā” organizē jau otro gadu, 
un 2015. gada Ziemassvētkos 26 Birzgales 
vientuļie, trūcīgie iedzīvotāji uz svētkiem 
saņēma svētku dāvaniņas, ko bijām visi 

kopā saziedojuši. 
Šogad no 21. novembra līdz 

15. decembrim aicinām visus birzgaliešus 
piedalīties akcijā un ziedot pārtikas, 

saimniecības preces (miltus, eļļu, 
makaronus, cukuru, vilnas zeķes, sveces, 
ziepes u.c.), kuras biedrības dalībnieces 

sapakos skaistās pakās un nogādās 
Birzgales pagasta vientuļajiem, trūcīgajiem 
un daudzbērnu ģimenēm, lai arī viņu mājās 
ienāktu kaut nedaudz svētku prieka. Būsim 
aktīvi un visi kopā dāvāsim svētkus citiem.

Biedrība „JADARA” (29424612)

Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba,
Kad dziļi sirdī smeldz un sāp…

Skumjās esam kopā un izsakām 
visdziļāko līdzjūtību Mirdziņai, v iņas 
dzīvesbiedru Oļģertu mūžībā aizvadot.
Deju kolektīvs „Rasa”

Vai esam kā mirdzošas zvaigznes,
Kas debesu plašumā mīt?
Ne zināt mums stundu un brīdi,
Kad dziestošas lejup tās krīt.

Pieminēsim Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
mūžībā aizgājušos:
Aina Ābola (1929)
Marija Siliņa (1929)
Roberts Armanovičs (1957)
Oļģerts Dzerkalis (1939)
Inta Valija Tikmane (1932)

Pieminēsim Ķeguma novada 
Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos mūžībā aizgājušos:
Jānis Kunderts (1940)
Larisa Mikutena (1934)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!



2016. gada 2. decembris
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SVĒTKU PASĀKUMI

ĶEGUMĀ
15. un 16. decembrī

tautas namā
Pensionāru biedrības 

radošo darbnīcu
Ziemassvētku izstāde 

un tirdziņš.

17. decembrī plkst. 11.00
tautas namā
„Baltā Lāča 

Ziemassvētki”.
Ziemassvētku eglīte 
pašiem mazākajiem 
Ķeguma bērniem.

Ieeja, uzrādot ielūgumus.

17. decembrī plkst. 17.00
tautas namā

Ziemassvētku ieskaņas 
koncerts.

Koncertā piedalās: 
Aizkraukles vīru koris 

„Staburags”, Bērzaunes vīru 
koris „Gaiziņš”, Carnikavas 

sieviešu koris „Undīne”.

18. decembrī plkst. 12.00
tautas namā 

koncertuzvedums
Pop grupas „Sienāži” 

„Ziemassvētki rūķu bodē!”

1. JANVĀRĪ PLKST. 1.00
SVEICAM JAUNAJĀ 

UGUNS GAIĻA GADĀ!
JAUNĀ GADA 
DISKO BALLE

KOPĀ AR ĶEGUMA 
MUZIKANTIEM UN DJ.

Ieejas maksa - 2 eiro.
Galdiņus rezervēt var līdz 
30. decembrim, zvanot pa 

tālruni - 22010300.

25. decembrī plkst. 22.00
tautas namā

Ziemassvētku balle.
Spēlēs grupa „Brīvdiena” 

Ieejas maksa – 3 eiro. 
Galdiņu lūdzu rezervēt līdz 
23. decembrim pa tālruni – 

29424612.

01.01.2017. PLKST. 00.20 
BIRZGALES CENTRĀ
JAUNGADA SALŪTS.

REMBATĒ
16. decembrī plkst. 18.00

pakalpojuma centrā 
radošās nodarbības bērniem 

(temats – Ziemassvētki).

23. decembrī plkst. 18.00
pakalpojuma centrā
pirmskolas vecuma 
bērniem pasākums 

„Zem lielās rūķa mices”. 
Ieeja ar ielūgumiem.

Darbosimies radošajās 
darbnīcās, jautrosimies 

ar bērnu iemīļotiem 
pasaku tēliem un gaidīsim 

ciemos Ziemassvētku vecīti.

25. decembrī plkst. 21.00
pakalpojuma centrā

Ziemassvētku balle.
Ieejas maksa – 3 eiro.

Spēlēs grupa „Sikspārņi”.
Galdiņu rezervēt var līdz 

23. decembrim, 
zvanot pa tālruni – 27884206.

 

””

TOMĒ
3. decembrī plkst. 13.00 

dienas centrā
biedrība „ĀBELE” aicina uz 

radošo darbnīcu,
izgatavot Ziemassvētku 

kartiņas. Dalības maksa – 1eiro.

11. decembrī plkst. 15.00 
tautas namā

Adventes koncerts „Ieklausies – 
nāk Ziemassvētki”.

Piedalās: Tomes dāmu vokālais 
ansamblis un bērnu vokālā 

grupa „Dzirkstelīte”.
Ieeja bezmaksas.

17. decembrī plkst. 15.00 
dienas centrā

„Muzikālais piparkūkas 
ceļojums”,

kopā ar Tomes tautas nama 
bērnu radošo grupu „Skanis”.

21.decembrī plkst. 19.00
ZIEMAS SAULGRIEŽU 

PASĀKUMS
 „Bluķa vakars” pie Ciemupes 
tautas nama. Kopā ar folkloras 

kopu „Graudi”
• vilksim bluķi,
• pie ugunskura iesim rotaļās,
• dziedāsim.

Ieteicams ierasties maskās 
vai laika apstākļiem 
atbilstošā apģērbā.

Plkst. 20.30 „Danču vakars” 
Ciemupes tautas nama zālē

22. decembrī plkst. 18.30
Tomes parkā Saules ceļš kopā 

ar folkloras kopu Graudi.
Būs ugunskurs, egles rotāšana un 

iedegšana, laimes liešana, 
dziesmas, rotaļas, bluķa vilkšana, 

piparkūkas un silta tēja.

..
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25. decembrī plkst. 12.00 
tautas namā Ziemassvētku 

pasākums bērniem „Zem lielās 
rūķu mices”. Rotaļas kopā ar 
tīģermeiteni un karali Simbu.

Ieeja ar ielūgumiem.
Ielūgumus uz pasākumu varēs 

iegādāties arī bērni, kuri nav deklarēti 
Tomes pagastā, iepriekš zvanot – 

27843230. 

25. decembrī plkst. 21.00 
tautas namā deju vakars 

„Saulgriežu naktī” kopā ar grupu 
„Aldis un Linda”. Ieejas maksa – 
4 eiro. Galdiņus rezervēt iepriekš, 

zvanot – 27843230.

BIRZGALĒ
17. decembrī plkst. 14.00

tautas namā Ziemassvētku pasākums 
Birzgales pagasta pirmskolas vecuma 

bērniem izrāde 
„Baltā Lāča Ziemassvētki”.

Iesim rotaļās kopā ar Ziemassvētku 
vecīti, un saņemsim dāvaniņas.
Tālr. informācijai – 29424612.

19. decembrī plkst. 13.00
tautas namā Ziemassvētku 

pasākums Birzgales pagasta 
pensionāriem un invalīdiem.
Svētku koncertā Jūs priecēs:

 Birzgales pagasta bērni, „Viršu 
laiks” ansamblis un dramatiskais 
kolektīvs. Līdzi ņemsim mazus 

groziņus ar cienastu. Saviesīgajā daļā 
balle, rotaļas, svētku loterija. Svētku 

loterijā piedalīsies tie, kuri būs 
atnesuši loteriju 2 eiro vērtībā. Uz 

balli lūdzu pieteikties līdz 
17. decembrim pa tālruni 29424612 

vai 65034155.
Lūdzu savlaicīgi, ja ir nepieciešams, 

pieteikt transportu.
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