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ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

Augstāk dzied cīrulītis
Aiz visiem putniņiem;
Dievam gudrs padomiņš
Par šo visu pasaulīt’.
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Sveicu novada bērnus un jauniešus, vecākus un vecvecākus,
izglītības iestāžu kolektīvus ar jauno 2017./2018. mācību gadu!
Lai Ķeguma novadam top gudra un vesela jaunā paaudze, kura
ar prieku un pārliecību dzīvo un iegūst zināšanas savā dzimtajā
pusē, novadā, kurā dzīvo. Pieaugušie rada ģimenes kopību un labus
apstākļus sadzīvei, bet bērnu viens no pirmajiem un galvenajiem
uzdevumiem ir pēc iespējas labāk mācīties. Jaunais mācību gads
šoreiz ir īpašs, jo aizsāksies mūsu valsts – Latvijas simtgades
gads, tāpēc novēlu ikvienam skolēnam labas sekmes mācībās un
panākumus ārpusskolas nodarbībās, tā būs lielākā un patiesākā
dāvana mūsu valstij, novadam, ģimenei.
Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Rembates pagasta
Pagastmājas zemes
labiekārtošana
No šī gada 26. līdz 29.jūlijam Upesleju internātpamatskolā
norisinājās forums „KUBS 11” – ikgadējs seminārs, kura
laikā augstskolu aktīvākie studenti attīsta un pilnveido
savas organizatoriskās un radošās spējas, kā arī, savstarpēji
sadarbojoties, rada jaunus projektus Lielā uzdevuma ietvaros.
Lielā uzdevuma mērķis ir atspoguļot dalībnieku izaugsmi un
iegūtās zināšanas visā foruma darbības laikā, kā arī veicināt
dalībnieku praktisko iemaņu pielietošanu kāda projekta
realizācijai.
turpinājums 5. lpp.

è

Ķeguma pilsētas
sporta spēles
Vasaras viskarstākajā dienā – 12.augustā Ķeguma komerc
novirziena vidusskolas stadionu piepildīja vairāki desmiti
sportisti, lai sacenstos gan par titulu „Universālā komanda”, gan
pierādītu savus spēkus individuālajās sacensībās.

è turpinājums 7. lpp.

Vēl šajā numurā lasiet:
Interviju ar Kristapu Rūdi – 2.lpp è
N.Sniedze atbrīvota no amata – 3.lpp è
Pūtēju orķestris muzicē Igaunijā – 8.lpp è
Atsāksies Svētdienas skolas nodarbības – 10.lpp è
Gaidāmie kultūras pasākumi – 11.lpp è

Cienot iedzīvotāju vēlmes, lūdzam
Nākamais laikraksta numurs
mēnesi iepriekš informēt, ja nevēlaties,
iznāks 6. oktobrī.
lai Jūsu vārds tiktu publicēts katra
Publikācijas ar ilustratīvo
mēneša apsveicamo sarakstā,
materiālu lūdzam iesūtīt līdz
sazinoties ar sabiedrisko attiecību
15. septembrim uz
speciālisti Kintiju Sparāni
e-pastu: avize@kegums.lv
pa tālruni 25454611, vai rakstot uz
„Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt
e-pastu: kintija.sparane@kegums.lv
arī tīmeklī www.kegumanovads.lv
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Intervija ar Ķeguma novada Izglītības, kultūras
un sporta komitejas priekšsēdētāju Kristapu Rūdi
Jau vairākkārt esat ticis ievēlēts par Ķeguma novada
domes deputātu. Ja pagājušajā sasaukumā bijāt opozīcijā, tad
šobrīd situācija ir mainījusies. Kā vērtējat darbības iespējas?
Salīdzinot ar iepriekšējo sasaukumu, kas ir mainījies? Vai
strādāt ir vieglāk/grūtāk?
Es vēlos pateikties ikvienam Ķeguma novada iedzīvotājam,
kurš šo gadu laikā ir atdevis savu balsi par mani. Es to novērtēju.
Esot pašvaldības deputātam, vārds „opozicionārs” ir relatīvs
jēdziens. Mēs esam 15 deputāti, kuri ir iedzīvotāju vēlētas
personas, lai strādātu Ķeguma novada labā. Līdz ar to savas
personiskās ambīcijas ir jānoliek, kaut kur „tālākā plauktiņā” un
jāspēj stratēģiski izvērtēt kopējo novada situāciju un tās iespējas,
kas mums visiem ir dotas. Ja domes deputāti strādā iedzīvotāju
labā, tad vārds „opozīcija” nepastāv. Vēlēšanu rezultāti norāda uz
to, kuras partijas pārstāvjus iedzīvotāji vēlas redzēt domes vadībā.
Punkts. Tālāk jāturpina strādāt, nevis organizēt politisko teātri.
Tieši tāpēc savā iepriekšējā intervijā minēju, ka būt pašvaldības
deputātam nav viegls darbs, ja sava amata pienākumus pilda
godīgi un no sirds. Ir jāpieņem sarežģīti lēmumi, un reizēm
jāizsaka asa kritika. Ja viss būtu bijis tik skaisti, tad vēlēšanas
iezīmētu citu ainu, tomēr Ķeguma novada iedzīvotāji norādīja
uz vēlmi izmainīt iepriekšējās vadības darbības stilu. Es neesmu
domes priekšsēdētājs, es neesmu domes priekšsēdētāja vietnieks,
līdz ar to – es varu atbildēt par sevi un saviem pieņemtajiem
lēmumiem. Kā deputāts es izjūtu pārmaiņas, bet tajā pašā laikā
redzu iepriekšējās vadības „atstāto mantojumu”, kas norāda uz
virkni pastāvošām problēmām. Tomēr ir jauns sākums, un iespēja
sevi pierādīt ir jaunajai vadībai. Es ceru, ka viss izdosies un
darbs šo četru gadu garumā būs produktīvs un virzīts uz novada
teritorijas un cilvēku labklājības celšanu.
Iepriekšējā intervija ar Jums (2016.gada 6.maijs) radīja
gan lielu kritiku, gan uzslavas. Intervijā daudz runājāt par
attiecīgu amatpersonu nespēju un nevēlēšanos attīstīt Ķeguma
novadu. Vai šobrīd situācija ir mainījusies, vai mainīsiet to?
Ir jāsaprot, ka ir pagājuši divi mēneši. Darbs būs smags.
Pēc man pieejamās informācijas situācija var uzlaboties strauji,
tomēr, lai tā notiktu ir/būs, jāpieņem nopietni un sarežģīti lēmumi.
Vai mani kolēģi būs gatavi to darīt? Es ceru, ka, jā. Jebkurā
gadījumā, es par to iestāšos. Mums ir jāsakārto domes struktūra,
saimniecības sfēra, kultūras un sporta sfēra, SIA „Ķeguma Stars”
jautājums. Noteikti iespēju robežās risināsim tādus jautājumus,
kā Ķeguma estrāde. Es iestājos par to, lai estrādi spējam atgriezt
tās pirmsākumu teritorijā. Mans ierosinājums šī jautājuma
aktualizēšanā jau ir izteikts, bet pirms tam veiksim iedzīvotāju
aptauju.
Attiecībā par vēlēšanos vai nevēlēšanos strādāt novada labā,
es vēlos teikt, ka jāstrādā ir tiem, kuri vēlās strādāt. Ja ielām ir
jābūt sakoptām, tad kāds par to atbild, un, ja darbs nav izdarīts,
tad ir jāprasa atbildība. Tā mēs varam runāt par jebkuru sfēru.
Pieprasīt atbildību ir atslēgas vārds pozitīvām izmaiņām novada
attīstībā.
Jūs vadāt Izglītības, kultūras un sporta komiteju. Nav
noslēpums, ka tieši par šīm sfērām cilvēki visbiežāk izsaka
viedokli. Kā vērtējat esošo situāciju, kādas problēmas
saskatāt kultūrā, sportā un pašvaldības izglītības iestādēs?
Ja es izteikšu savu viedokli avīzē, tad vairums var nesaprast
manu aso kritiku. Centīšos izteikties skaidri. Jāmaina ir teju viss.

2

Pats svarīgākais – pieejas metodes darbam, kā arī attieksmes
jautājums. Es vēlos panākt, lai izglītība, kultūra un sports sevi
piesaka profesionālāk, kvalitatīvāk. Kā komitejas priekšsēdētājs
esmu sadalījis sēdes vairākos komitejas pārraudzībā esošajos
tematiskajos blokos, proti – vairāku sēžu garumā analizēsim
problēmas un iespējas sportā, kultūrā un izglītībā. Būs regulāras
atskaites. Sporta pasākuma organizatoram ir uzdots uzdevums
izstrādāt Ķeguma novada sporta attīstības stratēģiju. Līdzīgi
turpināsim ar kultūru, kā arī izglītību. Galvenā doma ir panākt,
lai mums ir izstrādāts plāns, pēc kura vadoties mēs varam
nodrošināt esošo sfēru kvalitatīvu darbību. Jāizveido sadarbība ar
uzņēmējiem, kas var palīdzēt pasākumu organizēšanā, jāuzrunā
jaunieši, kuri var sniegt ievērojamo ideju artavu novada attīstībā.
Jāapzina iedzīvotāju vēlmes pasākumu repertuāram. Respektīvi
– jāstrādā. Pasākumu klāstu palielināsim. Veicināsim sadarbības
attiecības ar ārvalstu investoriem un pašvaldībām. Kļūsim
profesionālāki un veidosim Ķeguma novada tēlu ievērojamāku,
līdzīgi kā tas bija ar Ķeguma HES celtniecību 30-os gados, kad
no visas Latvijas pilsētām iedzīvotāji devās uz Ķegumu, apjūsmot
pirmo nozīmīgo Latvijas celtniecības procesa gaitu. Ar Ķegumu
lepojās ikviens Latvijas bērns. Mums ir sava vēsture un cilvēki ar
ko lepoties. Ja kāds nevēlas strādāt, jo ir pieradis darīt „tā starp
citu”, tad ir jāizvērtē vai nedot iespēju sevi pierādīt kādam citam.
Atkārtošos vēlreiz, pašvaldība nav privāts uzņēmums. Pašvaldībai
un tās speciālistiem ir jāuzklausa iedzīvotāju ierosinājumi un
jāapzina problēmas. Tāpēc arī es kā Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētājs iestāšos par pozitīvām pārmaiņām gan
sporta sektorā, gan attiecīgi kultūrā un izglītībā. Mums ir jāveido
sistēma, kuras ietvaros skaidri tiek norādītas problēmas, iespējas,
mērķi, risinājumi. Speciālisti, kuri atbild par izglītību, kultūru un
sportu regulāri sniegs atskaites par paveiktajiem darbiem, kuras
noteikti publicēsim sociālajās vietnēs, kā arī avīzē.
Tomēr tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka komiteja pārrauga darbu.
Mums katrā sektorā ir savi speciālisti, kuri pildot savus amata
pienākumus, par to saņem atalgojumu. Komiteja neorganizē
pasākumus, nevada skolu, bet gan pārrauga un koordinē.
Vēlos, lai ikviens Ķeguma novada iedzīvotājs droši raksta man
kā komitejas vadītājam, ja ir kādi ierosinājumi vai problēmas,
kuras Izglītības, kultūras un sporta komiteja var izvērtēt.
Domāsim, lemsim, risināsim, jo aktīva pilsoniskā sabiedrība
veicina attīstību, kā arī ļauj mazināt un izskaust stagnāciju.
Jūsu vadītā komiteja pārrauga izglītības un kultūras
iestādes, bet vai nav grūti strādāt, ja Jums ir jāpārrauga un
jākoordinē kolēģu/deputātu darbs, proti, Kultūras un sporta
pārvaldes, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, Birzgales
pamatskolas un Birzgales tautas nama? Jāpiebilst, ka vairāk
kā puse no Jūsu vadītās komitejas locekļiem, vada kādu no
Jūsu pārraugāmajām sfērām...
Es atbildēšu īsi un lakoniski. Izglītības, kultūras un sporta
komiteja ir viena no vissvarīgākajām komitejām ar virkni
pastāvošiem problēmjautājumiem. Es paļaujos uz savu komitejas
locekļu profesionalitāti un pieredzi spēt nodalīt to, ka, pirmkārt,
viņi ir savas jomas profesionāļi un tikai pēc tam deputāti ar spēju
balsot vai veidot politiku. Ja radīsies kādas problēmas kultūras vai
izglītības jomā, tad mēs tās izvērtēsim un rīkosimies, neatkarīgi
no tā, vai viņi ir Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvji.
Nenoliedzami tas ir mulsinoši, ka daļa no maniem kolēģiem paši
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pārrauga savu darbu, tomēr tāda sistēma valsts politikas līmenī ir
izstrādāta. Jebkurā gadījumā, es vēlētos Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēdes nodrošināt ar video translācijām, lai iedzīvotājiem
būtu iespēja redzēt lemšanas procesu, pretējā gadījumā šodienas
politikas nozīmīguma līmenis ir krities tik zemu, ka uzticības
moments deputātiem samazinās. Man, kā gados jaunam cilvēkam,
gribētos norādīt, ka man nav jāslēpjas no kamerām, un es varu
izteikt savu viedokli brīvi. Ceru, ka mani kolēģi domās līdzīgi.
Jūsu novēlējums 1.septembrī...
Skolas laiks ir īpašs. Kādam tas ir satraucošs, jo tā būs pirmā
skolas diena, savukārt citam tā būs vēlme satikt savus skolas
biedrus. Kādam būs vēlme ātrāk mācīties matemātiku vai latviešu
valodu, citam ātrāk sagaidīt pirmo sporta stundu. Skola ir īpaša!

Skolotāju satraukums satiekot skolēnus un vadot pirmo klases
stundu. Ziedi, smaidi un tā īpašā sajūta pakrūtē. Skola ir mūsu
cerība un skolēni viņas izstarojošie stari, kas beidzot 9. un 12.klasi
turpinās mirdzēt plašajā pasaulē. Vēlos sveikt ikvienu Ķeguma
novada pedagogu, skolēnu un viņu vecākus ar jaunā mācību gada
sākšanos. Lai sekmes mācībās, veiksme visos pārbaudes darbos
un sacensībās! Lai daudz jaunu draugu, kuri veidos Jūsu atmiņu
albumu par skolā pavadītajiem gadiem! Lai skolotājiem ir paši
labākie skolēni!
Ar Kristapu Rūdi sarunājās Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

N O VA D A D O M E S S Ē D E S
Ķeguma novada dome augustā
Nolēma slēgt līgumu par nekustamā īpa
šuma – starpgabala, platība 101 m2, iegādi
par nosacīto cenu 210 EUR.
Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.12, Liepu ielā 1,
Rembatē, Rembates pag., Ķeguma nov.,
kas sastāv no 2 istabu dzīvokļa ar kopējo
platību 59,8 m2, 564/12443 kopīpašuma
domājamo daļu no būves par nosacīto cenu
4090 EUR un piedāvāt dzīvokļa Nr.12
īrniekam izmantot pirmpirkuma tiesības
uz minētā dzīvokļa īpašumu par lēmuma
pirmajā punktā noteikto nosacīto cenu.
Ievēlēja Ķeguma novada administra
tīvajā komisijā Sandru Biļinsku, Daci
Skābeni, Lindu Markusu-Ciematnieci,
Sandru Kampāni, Lindu Cakuli.
Izdarīja grozījumus lēmumā „Par
Ķeguma novada pašvaldības amatu atal
gojuma un līgumdarbu apmaksu”.

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldī
bas administratīvās komitejas nolikumu.
Apstiprināja Ķeguma novada kapsētu
darbības un uzturēšanas noteikumus.
Izdarīja
grozījumus
noteikumos
Nr.3/2016 „Kārtībā, kādā Ķeguma nova
da pašvaldība sadala valsts budžeta mērķ
dotāciju vispārējām izglītības iestādēm”.
Apstiprināja grozījumus saistošajos
noteikumos „Grozījumi saistošajos notei
kumos „Par Ķeguma novada pašvaldības
budžetu 2017.gadam””.
Precizēja
saistošos
noteikumus
Nr.7/2017 „Kārtība, kādā Ķeguma novada
pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu par
bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā
bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja’.
Precizēja
saistošos
noteikumus
Nr.6/2016 „Par audzēkņu vecāku līdz
finansējuma noteikšanu un iemaksas kār
tību izglītības apguvei Ķeguma novada
Birzgales mūzikas skolā.

Nelda Sniedze atbrīvota
no izpilddirektores amata
16.augustā Ķeguma novada domes sēdē tika pieņemts lēmums
atbrīvot Neldu Sniedzi no izpilddirektores amata, izbeidzot
darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 114. pantu –
darbinieka un darba devēja savstarpējā vienošanās.
Par izpilddirektores atbrīvošanu no amata balsoja –
I.Zemnieks, I.Smirnovs, K.Rūde, K.Reķis, G.Vērītis, V.Teicāns,
R.Ozols, R.Ūzuls, D.Māliņa, „pret” – V.Samohins, V.Pastars,
„atturas” – O.Meiris, P.Kotāns, T.Vaļevko.
Pēc lēmuma pieņemšanas Ķeguma novada domes priekš
sēdētājs Ilmārs Zemnieks pateicās Neldai Sniedzei par darbu
gan esošās, gan iepriekšējās domes vārdā. Savukārt N.Sniedze
atbildēja lakoniski: „Paldies! Novēlu jums visiem veiksmi!”.
Nelda Sniedze stājās amatā 2011.gada 23.maijā. Uz laiku no
2017.gada 17.augusta līdz jauna izpilddirektora apstiprināšanai
amatā par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju
iecelts Edgars Kozlovs.
Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Nolēma pārtraukt starpnovadu pedagogu
novērtēšanas komisijas darbu.
Apstiprināja Eiropas struktūrfondu pro
jekta „Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” īstenošanu.
Nolēma palielināt pašvaldības SIA
„Ķeguma stars” pamatkapitālu.
Piešķīra līdzfinansējumu ūdensvada un
kanalizācijas tīklu izbūvei, slēdzot vieno
šanos par līdzfinansējuma saņemšanu:
- Saules iela 4 īpašniecei
līdzfinansējumu 560 EUR;
- Saules iela 9 īpašniecei
līdzfinansējumu 1320 EUR;
- Pļavas iela 1 īpašniecei
līdzfinansējumu 800 EUR;
- Priežu iela 27 īpašniekam
līdzfinansējumu 1600 EUR;
- Pļavas iela 1 īpašniecei
līdzfinansējumu 800 EUR.
Lēma par izpilddirektores Neldas
Sniedzes atbrīvošanu no amata.

Ceļu remontdarbi Ķeguma novadā
Vēlamies Jūs informēt, ka objektā „Ķeguma HES labā krasta
pieejas (autoceļa P8 posmā no autoceļa A6 līdz Ķeguma HES
tiltam) pārbūve”, paredzēto darbu ātrākai veikšanai zonā no
Skolas ielas līdz Ķeguma HES tiltam SIA „Ostas celtnieks” no
š.g. 16.augusta plāno darbus veikt arī laika posmā no plkst.21.00
līdz 05.00, kad ir slēgts Ķeguma HES tilts.
Paralēli Latvijas Valsts ceļu remontdarbiem Ķeguma
novadā noasfaltētas vairākas pašvaldības ielas un ceļi: Birzgalē
– Nākotnes ielas daļa, kas ved no tautas nama uz katlu māju,
noasfaltēts pašvaldības ceļš Tomē „Tautas nams – Saulītes”,
savukārt Ķegumā noasfaltēti vairāki ceļu posmi: Birzes iela no
Estrādes ielas līdz Uzvaras ielai, Uzvaras iela posmā no Priežu
ielas līdz Lakstīgalu ielai un Uzvaras iela posmā no Birzes ielas
līdz P8, kā arī Celtnieku iela no Birzes ielas līdz P8. Visus ceļu
asfaltēšanas darbus veic SIA „Asfaltbūve”.
Septembrī paralēli tiks veikti arī ikdienas uzturēšanas darbi
pašvaldības ielās un ceļos, tāpēc lūdzam sekot līdzi aktuālajai
informācijai.
Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Projekts „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana
un slimību profilakse Ķeguma novadā”
2017.gada jūlijā Ķeguma novada dome un Centrālā finanšu
līgumu aģentūra parakstīja vienošanos par Eiropas Sociālā fonda
projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību
profilakse Ķeguma novadā” ID Nr.9.2.4.2/16/I/083 īstenošanu līdz
2019.gada beigām.
Projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību
profilakse Ķeguma novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem
Ķeguma novada iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja
mēroga pasākumus.
Projekta ietvaros plānoti secīgi pasākumu cikli, lai sekmētu
mērķa grupas veselības paradumu maiņu attiecībā uz veselīga uztura
lietošanu, atkarību mazināšanu, fizisko aktivitāšu veicināšanu,
reproduktīvās un garīgās veselības veicināšanu, slimību profilakses
uzlabošanu, sniedzot atbalstu 970 mērķa grupas dalībniekiem.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 65 575 EUR, t.sk., Eiropas
Sociālā fonda finansējums (55738,75 EUR), valsts budžeta
finansējums (9836,25 EUR).
Ķeguma novada domes Centrālā finanšu līgumu aģentūrai
iesniegtais projekta darba plāns 2017.gadam tika apstiprināts
28.jūlija darba plānu vērtēšanas komisijas sēdē, un jau
septembrī tiek uzsākta paredzēto pasākumu īstenošana. Ar pilnu
pasākumu plānu var iepazīties Ķeguma novada tīmekļvietnē
www.kegumanovads.lv.
Aicinām sekot aktuālajai informācijai un iesaistīties projekta
aktivitātēs – pašvaldības iestādēs, uz ziņojumu dēļiem un
tīmekļvietnē katra mēneša 25.datumā varēs iepazīties ar nākamajā
mēnesī plānotajiem projekta pasākumiem.
Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore

Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide Ķeguma novadā
Šī gada augustā Ķeguma novada dome noslēdza līgumu ar Valsts
izglītības attīstības aģentūru par sadarbību Eiropas Savienības
sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.
Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas
neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo
konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
Iesaistoties projektā, pašvaldība ir uzņēmusies vairāku
aktivitāšu īstenošanu, t.sk., mācību piedāvājuma un mācību
vajadzību apkopošanu pašvaldības teritorijā, nodarbināto
iedzīvotāju informēšanu par karjeras konsultanta pakalpojumiem
un nodarbināto iedzīvotāju (vecumā no 25 gadiem) informēšanu
un iesaisti projektā.
Projekta mērķa grupā ietilpst nodarbinātie vecumā no 25
gadiem visos Latvijas novados, t.sk., ar zemu izglītības līmeni,
ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums, ar
izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz
pieprasījumu. Projekta ietvaros ir paredzēts daudzveidīgs
atbalsts:
• profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un
neformālās izglītības programmu apguve;

• karjeras konsultanta pakalpojumi;
• ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās
kompetences novērtēšana;
• papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:
- nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma
nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti,
- atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam
piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.
Mācību izmaksas tiek segtas no projekta līdzekļiem – pilnā
apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai
trūcīgas personas statuss, un 90% apmērā nodarbinātajiem, kam
nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.
Sīkāku informāciju par projekta aktivitātēm Ķeguma novadā
var saņemt pie pieaugušo izglītības koordinatores Larisas Juknas,
e-pasts: larisa.jukna@kegums.lv, tālrunis – 20233728, vai
personīgi Ķeguma dienas centrā, Liepu alejā 1B.
Ar visām projekta aktivitātēm var iepazīties Valsts izglītības
attīstības aģentūras mājaslapas sadaļā „Pieaugušo izglītība”.
Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.
Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore

Labiekārtota pludmale „Spārītes”
Lai nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem un
viesiem estētiski skaistu vidi dabas baudīšanai un
atpūtai, biedrība Vides Aizsardzības Asociācija ar
Ķeguma novada domes, Lauku atbalsta dienesta
un PPPB „Zied zeme” atbalstu, par Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļiem īstenojusi
projektu „Ķeguma pludmales labiekārtošana”,
kā rezultātā Ķeguma pludmalē „Spārītes”
Daugavas kreisajā krastā uzstādītas četras koka
lapenes ar galdiem un soliem, pie katras no tām
ierīkojot arī ugunskura vietu un atkritumu urnas.
Atkritumu urnas palīdzēs uzturēt apkārtni tīru,
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audzinot atpūtniekos atbildības sajūtu atstāt pēc
sevis sakoptu vidi. Savukārt ugunskura vietas
tika izveidotas no laukakmeņiem un cementa,
kas veicina ugunsdrošību, tādā veidā izvairoties
no ugunskuru kurināšanas nepiemērotās vietās.
Laipni lūgti atpūsties „Spārītēs”! Saudzēsim
dabu un atstāsim aiz sevis sakoptu atpūtas vietu!
Projekta kopējās izmaksas EUR 9946,20,
tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb
EUR 994,62.
Projekta īstenotājs – Vides Aizsardzības
Asociācija.
Aivars Ruņģis

Eiropas Savienība
Eiropa investē lauku apvidos
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

2017. gada 1. septembris

Intervija ar Artūru Rūtiņu
Augustā, kad treniņu noslodze nav tik liela, piedāvājam
ielūkoties sarunā ar vienīgo Ķeguma novada daudzcīņas pārstāvi,
kurš ar saviem rezultātiem ir izcīnījis vietu Latvijas jaunatnes
izlases sastāvā – Artūru Rūtiņu.
- Labdien, vai varat lūdzu iepazīstināt lasītājus nedaudz ar sevi...
Mani sauc Artūrs Rūtiņš, esmu 17 gadus vecs. Jau trešo gadu
dzīvoju Ķegumā. Esmu vecākais bērns ģimenē, kopumā esam trīs
bērni. Mācos un trenējos Ogrē.
- Ar kādu sporta veidu nodarbojaties?
Nodarbojos ar vieglatlētiku, pamatā koncentrējos uz daudzcīņu.
Disciplīnas ir dažādas, no kurām man vislabāk padodās tāllēkšana
un skriešanas (sprints un vidējās distances).
- Cik gadus jau nodarbojaties ar šo sporta veidu?
Septembrī apritēs 8 gadi, kopš sāku trenēties.
- Cik bieži trenējaties?
Treniņi notiek 5 reizes nedēļā. Vasaras laikā ir bijuši pat 10
treniņi nedēļā (2 reizes dienā).
- Kādas medaļas esat ieguvis, rekordus (arī personīgos)
sasniedzis?
Latvijas čempionātā telpās septiņcīņā esmu ieguvis 3.vietu un
desmitcīņā – 2.vietu, Baltijas sacensībās pārstāvējis Latvijas izlasi
3 reizes (2 reizes desmitcīņā un 1 reizi septiņcīņā).
- Kādi ir tuvākie sporta pasākumi, kuros piedalīsieties, cik
nopietni gatavojaties?
Tuvākajā laikā nav paredzētas sacensības, jo sezona ir
beigusies. Augusts man ir brīvs, tādēļ izmantoju šo laiku, lai
strādātu. Septembrī atsākšu treniņus, gatavošos ziemas sezonai.
- Kas Jūs iedvesmo sportot?
Sportot mani iedvesmo, galvenokārt, augstas klases sportisti ar
saviem panākumiem, slavu. Protams, arī liels darbs ieguldīts, kuru
nevēlētos „palaist vējā”. Filmas par vieglatlētiku un arī par jebkuru
citu sporta veidu ir ļoti iedvesmojošas, jo tajās var atrast daudz
labu atziņu par sportu kā tādu.
- Kāda ir Jūsu dzīves devīze/moto?
Dari to, ko mīli, tik ilgi, kamēr vairs nespēj.
- Vai nākotnes plāni arī ir saistīti ar sportu?
Protams, pats vēlētos kļūt par augstas klases sportistu,
piedalīties pasaules un Eiropas čempionātos. Par profesiju vēl
neesmu izlēmis, ko gribētu darīt. Cenšos vēl saprast, kas man patīk
un kas, nē.
- Kāds ir Jūsu novēlējums cilvēkiem, kuri arī vēlas nodarboties
ar sportu, bet trūkst iedvesmas?
Galvenais ir atrast to sporta veidu, kas tuvāks un atdot
maksimāli lielu atdevi, lai gūtu panākumus.
- Paldies!
Ar Artūru Rūtiņu sarunājās Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Rembates pagasta Pagastmājas
zemes labiekārtošana

è turpinājums no 1. lpp.
Šogad foruma organizatoru komanda Lielo uzdevumu veidoja
sadarbībā ar Ķeguma novada domi, komandas izstrādāja projekta
plānu atbilstoši Ķeguma novada domes piešķirtajam finansējumam
3000 eiro apmērā. Projekti tika izstrādāti četrām dažādām Ķeguma
novadā esošām vietām – Rembatei, Tomei, Birzgalei un Ķegumam.
Par uzvaru Lielajā uzdevumā sacentās 7 komandas, kuras prezentēja
savus izveidotos projektus žūrijai. Pēc visu projektu izvērtēšanas
iespēju savu projektu realizēt ieguva komanda, kura izstrādāja
projektu par Rembates pagasta Pagastmājas zemes labiekārtošanu.
Projekta mērķis ir ne tikai labiekārtot Rembates pagasta
Pagastmājas zemi, bet arī panākt iedzīvotāju sociālās aktivitātes
līmeņa celšanu. Lai sasniegtu mērķi tika izvirzīti šādi uzdevumi:
izveidot multifunkcionālu lapeni, gājēju taciņas, kā arī papildus
atribūtus. Projekta ietvaros jaunieši cer piesaistīt arī vietējos
iedzīvotājus sekmīgākai projekta realizēšanai.
Projekts tiks īstenots laika periodā no 2017.gada 29.jūlija līdz
2017.gada 1.oktobrim.
Plašāka informācija pieejama tīmeklī – www.kegumanovads.lv.
Projekta „Rembates pagasta Pagastmājas
zemes labiekārtošana” organizatoru komanda
Realizēts Iedzīvotāju iniciatīvas projekts
Biedrība Tomes sieviešu klubs „Ābele” realizējusi
Iedzīvotāju iniciatīvas projektu „Bērnu rotaļu laukuma
remonts”. Rotaļu laukums Tomes parkā tika uzstādīts 2011.
gada vasarā. Pa šiem gadiem rotaļu laukums bija nolietots.
Projekta rezultātā rotaļu laukumam tika atjaunotas bojātās
koka daļas, atjaunots krāsojums un nomazgātas plastmasas
daļas. Rotaļu laukums atkal ieguva spožu izskatu un galvenais
kļuva drošs bērniem.
Biedrība Tomes sieviešu klubs „Ābele”

REMBATIEŠI!
Kā jau esiet pamanījuši, jūlijā tika uzstādīts un atklāts
bērnu rotaļu laukums. Kā jau visām iekārtām, arī šīm ir savi
noteikti kritēriji un nosacījumi ar kādu vecumu un svaru uz
tām var spēlēties. Diemžēl starp mums ir tādi, kuriem ir grūti
saprast un ievērot noteikumus, tāpēc jau mēneša laikā esam
vairākas reizes saukuši meistarus, lai salabotu sabojātās
detaļas. Lūgums visiem vecākiem un jauniešiem, esiet vērīgi
un aizrādiet tiem, kuri tīšu prātu lauž rotaļu laukumiņu, jo mēs
taču gribam, lai mūsu bērniem, mazajiem brāļiem un māsām
būtu kur spēlēties!
Liene Lazdiņa,
Rembates pasākumu organizatore
Vissirsnīgākais paldies Ķeguma domei par sagādāto
lielo pārsteigumu un prieku manam vīram Jānim Mīlgrāvim
š.g. 1.augustā 85 gadu jubilejā. No sirds novēlu domes
priekšsēdētājam I.Zemnieka kungam un visiem domes
darbiniekiem turpmāk vislielāko veiksmi, īstenojot ieceres un
Dieva svētību.
Ar cieņu, Rita Vija Mīlgrāve
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Ķeguma novada atklātais
čempionāts pludmales
volejbolā
Četru nedēļu garumā Ķeguma pludmalē norisinājās atklātais
čempionāts pludmales volejbolā. 20 dalībnieki sīvā konkurencē
sacentās par pirmajām vietām, spēlējot volejbolu līdz vēlām nakts
stundām. Sacensībās dalībnieki tika vērtēti individuāli pēc iegūto
punktu skaita katrā kārtā.
Pirmajā kārtā godalgotās vietas ieguva:
1.vieta – Jānis Krēmers un Rolands Plēsnieks,
2.vieta – Ervīns Torsters un Emīls Josts,
3.vieta – Māris Grants.
Otrajā posmā godalgotās vietas ieguva:
1.vieta – Jānis Krēmers un Rolands Plēsnieks,
2.vieta – Dainis Pokulis un Vjačeslavs Dmitrijevs,
3.vieta – Jānis Strazdiņš un Mārtiņš Strauss.
Trešajā kārtā godalgotās vietas ieguva:
1.vieta – Rūdolfs Šadrins,
2.vieta – Mārtiņš Strauss un Jānis Strazdiņš,
3.vieta – Rolands Plēsnieks un Jānis Krēmers.
Savukārt ceturtajā – noslēdzošajā posmā godalgas ieguva:
1./2.vieta – Jānis Krēmers un Rolands Plēsnieks,
3.vieta – Ervīns Torsters,
4.vieta – Emīls Josts,
5./6.vieta – Mārcis Bērziņš un Jānis Grīnbergs.
Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Vēja savaldīšanas
sacensības Lindē
Tuvojoties Latvijas simtgadei un svinot Lindes parka 250
gadu jubileju, jūlija pēdējā sestdiena un svētdiena Ķeguma
novadā atnāca ne tikai ar šovasar ilgi gaidīto siltumu un
sauli, bet arī ar ievērojamu pulciņu vēja savaldītāju meistaru
ierašanos skaisti sakoptajā Lindes parkā.
Jau astoto gadu Lindes parkā notiek vindsērfinga
sacensības „Lindes balva”, kurā spēkus savā starpā samēro
ne tikai burāšanas amatieri un vietējie entuziasti, bet arī īsti
profesionāļi, kuri sevi ir pierādījuši daudzos pasaules burāšanas
čempionos, pat piedalījušies pasaules olimpiādēs. Tādi
sportisti kā Vita Matīse, Ilona Grīnberga, Gunārs Rozenbergs
komentārus neprasa! Tāpat no jaunajiem meistariem Lindes
balvu izcīnīt ieradās arī Daugmales sērfotāju klubs „Kambīze”,
kā arī ar sporta inventāru un tehniskos risnājumus kārtējo reizi
izlīdzēja sērfotāju biedrība „SERF Seniors”.
Sacensību atklāšanas parādē Ķeguma novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs savā uzrunā pateicās
visiem par aktīvu līdzdardošanos novada atpazīstamības
veidošanā un novēlēja dalībniekiem labu vēju burās.
Kā īpašu un noderīgu atbalstu, kas arī turpmāk veicinās
novada bērnu, jauniešu un pieaugušo sportisko interesi,
iesaistoties vindsērfinga sporta apmācībā un sacensībās
Lindes parkā pie Daugavas, ir jāatzīmē ar biedrības „Lindes
parka atbalstam” aktīvu iesaistīšanos iegūto Ķeguma
novada domes Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta
finansējumu sporta kreklu iegāde. Katram sacensību un
apmācību dalībniekam tika pa skaistam sporta kreklam ar
Ķeguma uzrakstu.
Daudzajiem līdzjutējiem, kuri bija ieradušies Lindē baudīt
ne tikai saulaino laiku un silto Daugavas ūdeni, bet arī iegūt
prasmes buras satākelēšanā un līdzsvara noturēšanā uz dēļa,
bija iespēja uz vienas strata līnijas redzēt gan sportistus –
pasaules mēroga zvaigznes, gan vietējos novada sērfotājus.
Sacensībām pieteicās 53 dalībnieki, kopvērtējumā 1.vieta
– V.Matīse, 2.vieta – G.Rozenbergs, 3.vieta – J.Rožkalns.
Novada gupā: 1.vieta – P.Zabarovskis, 2.vieta – V.Sniedze,
3.vieta – G.Vite.
Sacensības noritēja spraigi divu dienu garumā, pēc
kurām katrs no dalībniekiem ar iegūtajām balvām un jaunām
iemaņām devās mājup, lai satiktos šeit atkal nākamajā gadā,
paturot pie sevis kopā būšanas prieku Lindes parkā.
Daiga Zēna-Zēmane
Foto: I.Smirnovs
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è turpinājums no 1. lpp.
Ķeguma pilsētas sporta spēles
Ķeguma novada sporta spēles atklāja priekšsēdētāja vietnieks
Imants Smirnovs, sveicot sportistus svētkos un vēlot panākumus
un jaunus rekordus dalībniekiem. Spēles sākās ar četrcīņu, jo visas
dienas garumā 11 komandas sacentās četros dažādos sporta veidos
– volejbolā, futbolā, florbolā un strītbolā. Godalgotās vietas ieguva:
1.vieta – komanda „Bračkas” (Raivis Šaraks, Ronalds Strauss,
Mārtiņš Strauss, Dāvis Janovskis),
2.vieta – komanda „VVK” (Aigars Delvers, Agris Pikšens,
Sandris Delvers, Kristaps Šaka),
3.vieta – komanda „Zilās austeres” (Rinalds Vaiders,
Oskars Dūdens, Niks Buraks, Ervīns Torsters).
Paralēli sportiskajām aktivitātēm bērni un jaunieši varēja
gūt ieskatu ekstrēmajā sportā un ielūkoties profesionālos BMX
paraugdemonstrējumos. Pēc vizuāli iespaidīgajām aktivitātēm
sportisti sacentās individuālajos sporta veidos.
100m skrējienā pirmās vietas ieguva:
-  vīriešu konkurencē – Artūrs Rūtiņš (11,51 sek.),
-  zēnu konkurencē – Pauls Smaļinskis (15,80 sek.),
-  meiteņu konkurencē – Santa Baltause (15,54 sek.).
Pirmās vietas pievelkoties pie stieņa ieguva:
-  vīriešu konkurencē – Gatis Loss (26 reizes),
-  sieviešu konkurencē – Nora Smaļinska (10 reizes).
Petankā pirmās vietas:
-  vīriešu konkurencē – Jurģis Birznieks,
-  sieviešu konkurencē – Santa Baltause.
Orientēšanās sacensībās zelta medaļas ieguva:
-  pieaugušo grupā – Alvis Reinbergs,
-  jauniešu grupā – Toms Kaļva.
Dārzabolsā pirmo vietu ieguva Agris Pikšens.
Frisbijbolā zeltu izcīnīja Jānis Čačka.
Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pūtēju orķestris „Birzgale’’ muzicē Igaunijā
Jauki ir sava nelielā pūtēju orķestra sastāvā atskaņot maršus,
populāro mūziku vai spēlēt deju mūziku. Pavisam citas sajūtas
pārņem spēlējot lielā sastāvā, kurā, bez pašiem nepieciešamākajiem
instrumentiem, muzicē retāk sastapamie instrumenti. Šovasar tāda
iespēja bija pūtēju orķestrim „Birzgale” kopā ar pūtēju orķestri
„Salaspils”.
2016.gada vasarā Birzgales pūtēju orķetrim kopā ar Salaspils
pūtēju orķestri bija iespēja sniegt koncertu Igaunijas pilsētā Otepē.
Pēc laipnas pretvizītes no Otepes pūtēju orķestra puses, kurš sniedza
jauku koncertu Birzgales svētku laikā, bijām uzaicināti piedalīties
pūtēju orķestru festivālā. Tas tika plānots 2017.gada jūlijā. Bijām
ļoti priecīgi par ielūgumu un devām savu piekrišanu dalībai.
Ļoti savlaicīgi saņēmām notis 8 skaņdarbiem: J.Haidna
„Kanconettei”, L.Bēthovena „Adagio Cantabilei”, Š.Guno valsim
no baleta ,,Romeo un Džuljeta” V.Brugemana ,,Klasiskajai
simfoniettai”, ,,Baznīcas dziesmu virknei” J.Hāna apdarē,
A.Molokpaura ,,Persiešu dejai”, igauņu ,,Kumvalgelai” un
A.Vaigneina „Vokalīzei”, ko diriģēt bija uzticēts mūsu diriģentam
Laimonim Paukštem. Visi skaņdarbi ir klasikas pārlikumi pūtēju
orķestrim. Tas nozīmē, ka instrumentācijas ir ļoti „caurspīdīgas”,
ka katram no instrumentiem ik pa brīdim jāatskaņo kāda solo
vieta, un vairāki instrumenti nemaz nav Birzgales pūtēju orķestra
sastāvā, piemēram, oboja, basklarnete, baritonsaksofons, timpāni.
Mācību process bija sarežģīts, bet piedzīvotās izjūtas koncertu
laikā, pacilājošas.
Tā 29.jūlija agrā rītā kopā ar Salaspils pūtēju orķestri devāmies
ceļā, kas bija gan izaicinājums, gan ceļojums, gan piedzīvojums.
Pirmais mūsu koncerts Igaunijā notika Otepes pilsētas centrā,
brīvā dabā. Lai iepriecinātu klausītājus, atskaņojām dažādu
komponistu izklaidējoša rakstura skaņdarbus. Par muzicēšanu
saņēmām ovācijas arī no velotūres dalībniekiem, kuri uz brīdi bija
apstājušies, izdzirdot pūtēju orķestra skaņas.

Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā norisinājās dienas
laika nometne „Apceļo valstis!”
No 31.jūlija veselu nedēļu (līdz 6.augustam) Ķeguma
komercnovirziena vidusskolu pieskandināja 40 skolēnu
balsis, kas piedalījās dienas laika nometnē „Apceļo valstis!”.
Šajā nometnē darbojās sākumskolas skolēni no Ķeguma,
Lielvārdes, Ogres skolām, kā arī daži bija no Rīgas skolām.
Nometnes laikā iepazinām dažādu valstu kultūru, mūziku,
aktīvi sportojām un gleznojām, kā arī pieaicinātie pasniedzēji
mūs ieveda latviešu folklorā un hip – hop dejas nodarbībās.
Ekskursijas dienā devāmies uz „Avārijas brigādi” un „Trušu
karalisti”, kur pieveicām 2,6 km garo Baskāju taku. Sestdienas
pēcpusdienā devāmies pārgājienā uz Ķeguma pludmali, kur
notika „Saldumu kastes” meklēšana pēc norādēm. Mākslas
nodarbību galvenais projekts bija Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas 2.stāva sienas gleznojums, kas ikdienā priecēs
sākumskolas skolēnus. Pēdējā dienā skolēni savus vecākus
iepriecināja ar pašu veidotām biezpienkūciņām.
Bērni mācījās sadarboties, draudzēties un ievērot
noteikumus, ko paši arī izdomāja. Lielākais ieguvums bērniem
ir jauni draugi no citiem novadiem!
Uz tikšanos nākamvasar!
Liene Seržante, nometnes vadītāja
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Pēcpusdienā notika 4 stundu garš mēģinājums Rongē,
viduslaikos celtajā luterāņu baznīcā. Iejutāmies amosfērā. Kopā
bijām ap 70 mūziķiem no Tartu, Otepes, Ronges, Salaspils un
Birzgales. Pirmo reizi dzirdējām, kā patiesībā ir jāizklausās
mūsu rūpīgi gatavotajam mūzikas materiālam, kad skanējumā
iesaistījās visi partitūrā paredzētie instrumenti. Tas bija aizraujoši.
Vēl vēlamās noskaņas radīšanai savu artavu neiztrūkstoši sniedza
kolorītie diriģenti no Itālijas, Ungārijas, Igaunijas un Latvijas. Pēc
maza pārtraukuma, kura laikā, turpat Rongē varējām apmeklēt
arī Mūzikas instrumentu muzeju, sākās koncerts. Tas bija plaši
apmeklēts. Jāatzīst, ka pūtēju orķestru koncerti baznīcās tik tiešām
ir liels retums, tāpēc tas bija īpašs notikums.
Igauņi par mūsu labsajūtu mīļi rūpējās. Bija iespēja gan sātīgi
paēst, gan Sihvas pamatskolā izgulēties, gan brīvajā laikā iepazīt
apkārtni.
Svētdienā, 30.jūlija rītā, lai iemēģinātu akustiku un precizētu
dalībnieku izvietojumu telpā, pulcējāmies uz mēģinājumu. Šoreiz
Otepes senajā luterāņu baznīcā. Pēc Dievkalpojuma notika
klasiskās mūzikas koncerts pūtēju orķestru atskaņojumā. Daudz
klausītāju, izjusta muzicēšana, kas ielīksmoja ikvienu baznīcā
esošo. Sirsnīgi vārdi, ziedi, apmaiņa ar dāvaniņām un klāt bija
laiks mājupceļam.
Pateicamies vecākiem, kuri atrada iespēju finansiāli atbalstīt
savus bērnus, lai viņi varētu piedalīties šajā brīnišķīgajā
piedzīvojumā. To viņi varēja tikai pateicoties tam, ka pietiekami
labi jau apguvuši katrs sava instrumenta spēli, un viņiem ir iemaņas
muzicēt orķestrī. Tās iegūtas rūpīgā darbā vairāku gadu garumā.
Bet piedzīvotās emocijas ir noteikti katras garās mācību stundas
vērtas.
Līga Paukšte,
Otepes pūtēju orķestru festivāla dalībniece

Seniori gūst pieredzi Ķekavā
Lai arī termometra stabiņš bija pakāpies brīžiem līdz plus 34
grādu atzīmei, Ķeguma novada pensionāri sestdien devās ciemos
uz Ķekavu, kur piedalījās Ķekavas senioru 5.sporta spēlēs. Startēja 7
komandas. Sacensības noritēja 9 sporta veidos. Sacensības noritēja
raiti un pārdomāti. Tās vadīja Ķekavas novada domes Sporta
aģentūra.
No sporta veidiem sacentāmies basketbola metienos no
dažādām vietām, šautriņu mešanā, florbola metienos uz precizitāti
un piecās stafetes ar dažādiem atraktīviem elementiem. Mūsu
komandai kopvērtējumā iegūta 5.vieta, bet individuāli labus
rezultātus uzrādīja Mirdza Aizsilniece un Uldis Ābelis šautriņu
mešanā, Juris Pivors – vingrinājumā „Zilonītis”, Jānis Kantoris –
vingrinājumā „Zilonītis”, šautriņu mešanā un basketbola soda me
tienos. Diena aizritēja jautri.
Paldies komandas dalībniekiem: Intai Andersonei, Vijai un
Jānim Bērziņiem, Ilzei un Jānim Kantoriem, Aijai Sīkai, Mirdzai
Aizsilniecei, Anitai Apriķei, Jurim Pivoram, Uldim Ābelim. Liels
atbalsts bija arī mūsu līdzjutēji – Harijs Jaunzems, Hilda Ābele un
Dagnija Berķe. Vislielākais paldies Lienei un viņas meitiņām par
lielisko atbalstu.
Varbūt arī mūsu seniori vēlētos šādas sacensības?
Ilze Kantore
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Mākslas skola un studija gatava
jaunajam mācību gadam
Mākslas skolas audzēkņiem un skolotājiem vasara aizritējusi
ierastā ritmā. Jūnijā visi audzēkņi no 1. līdz 4.kursam devās uz „zaļo
praksi”. Šovasar mēs viesojāmies Raunas gleznainajā apkārtnē. Kopā
ar Suntažu studijas dalībniekiem pavadījām 5 darbīgas un jautras
dienas gleznojot, zīmējot, peldoties un izklaidējoties. „Zaļajā praksē”.
Jau par tradīciju izveidojusies ir 1.kursa draudzīga uzņemšana mākslas
skolas radošajā kolektīvā. Jaunajiem audzēkņiem tika pārbaudīta gan
fiziskā izturība, gan tas, cik atjautīgi un radoši viņi spēj veikt dažādus
uzdevumus. Par to visu rūpējās vecāko kursu audzēknes. Starp
izklaidēm notika arī nopietns darbs – zīmējām, gleznojām, pētījām
un mērījām. Rezultātā tapa daudz skaistu darbu, ko visu vasaru varēja
apskatīt izstādē Raunas jauniešu centrā. Šobrīd darbiņi rotā Ķeguma
tautas namu. Visi laipni aicināti apskatīt izstādi!
Jūlijā un augustā mākslas studijā notika radošās darbnīcas. Bērni, kuri
vēlējās arī vasarā radoši darboties, nedēļas garumā varēja paeksperimentēt
ar dažādu tipu krāsām, izmēģināt jaunas mākslas tehnikas, kā arī
uzmeistarot skaistas un noderīgas lietiņas. Šogad, atšķirībā no citiem
gadiem, vienu dienu devāmies ekskursijā, kā arī mākslas nodarbes
mijām ar spēlēm svaigā gaisā. Kopā darbnīcās piedalījās 35 bērni, gan
no Ķeguma, gan Rīgas, gan Lielvārdes, gan Ogres.
Esam paveikuši arī dažus labus darbus pilsētai. Maija mēnesī
Mākslas dienas ietvaros visi apmeklētāji, gan mazi, gan lieki, varēja
apgleznot plāksnes, kuras bija paredzētas bērnu laukumiņam „Sauļuks”.
Kopīgi tapa divas lielas ilustrācijas bērnu dzejolītim. Tagad gleznojumi
ir pilnībā pabeigti, tiem veikta gala apstrāde un jau no augusta vidus tie
atrodas paredzētajā vietā bērnu laukumiņā. Rūpēsimies un uzmanīsim
visi, lai tie paliktu tikpat skaisti arī turpmāk.
Otru labo darbu mākslas skolas audzēkņi veltīja Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas ēdnīcai, veidojot četrus lielus sienas
gleznojumus. Šajos darbos roku ir pielikuši visi mākslas skolas
audzēkņi un skolotāji, ieliekot daļiņu no sevis, sava talanta. Lai tie ar
savām sulīgajām krāsām priecē visus ēdnīcas apmeklētājus!
Katru gadu ir sajūta, ka vasara paiet nemanot. Tas, cik paveikts un
izdarīts, tikai atgādina, ka tā nemaz nav bijusi tik īsa un nenozīmīga.
Jaunais mācību gads ir sācies, arī mēs, pilni ar jaunām idejām, mākslas
skolā un studijā esam gatavi darbu turpināt. Tāpēc – Mākslas studija
AICINA pieteikties uz nodarbībām zīmēšanā, gleznošanā un
veidošanā bērnus no 4 gadu vecuma un skolēnus jebkurā vecumā.
4 – 7 gadus veciem bērniem – nodarbības notiks 2 reizes nedēļā.
Vienu reizi bērni apgūs zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas
pamatus, otru reizi – veidošanu. Viena nodarbība ilgs 2 reizes pa 25
minūtēm. Varēs apmeklēt arī tikai vienu nodarbību nedēļā.
Skolēniem – nodarbības notiks 2 reizes nedēļā. Vienu reizi
skolēni apgūs zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas pamatus, otru
reizi – veidošanu. Viena nodarbība ilgs 2 reizes pa 40 minūtēm. Varēs
apmeklēt arī tikai vienu nodarbību nedēļā.
Nodarbības mākslas studijā sāksies ar 11.septembri.
Aicinu pieteikties pieaugušos, kuri vēlas zīmēt, gleznot,
dekupēt, gleznot uz zīda, nodarboties ar linogriešanu, darināt rotas
un vēl daudz ko citu. Zīmēšanas studijai nodarbības notiks katru
nedēļu trešdienās no plkst. 18.00 – 20.00. Pirmā nodarbība būs
6.septembrī. Savukārt pārējās tehnikas varēs izmēģināt un apgūt
radošajās darbnīcās, kas tiks organizētas atsevišķi. Minimālais
dalībnieku skaits grupā ir 5 cilvēki
Ar Mākslas skolas 1. – 5. kursa audzēkņiem tiksimies
1.septembrī Ķeguma tautas namā laikā no plkst. 11.00 – 13.00.
Šajā laikā gaidu arī tos, kuri vēlas pieteikties mākslas studijā.
Sīkāku informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu
ieva.lace@kegums.lv, vai zvanot – 29203293.
Radošu, zinātkāru un eksperimentiem bagātu mācību gadu vēl
Mākslas studijas vadītāja Ieva Lāce.

Labdien, Ķeguma novada
iedzīvotāji!
Lielu paldies saku visiem tiem privātmāju īpašniekiem, kuri
ir saklausījuši mūsu aicinājumu un pozitīvi izvērtējuši piedāvāto
iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, pieslēdzoties pie
centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem.
Daudzdzīvokļu mājas! Atsevišķās mūsu apsaimniekošanā
esošajās mājās ir jūtama neliela rosība. Vasaras periodā pat ir
notikušas dažas sapulces un atsevišķu interesentu pulcēšanās.
Taču neaizmirstiet, ka daudzdzīvokļu māja ir visu īpašnieku
kopēja lieta. Laiks uz vietas nestāv un esam jau sākuši
piedomāt un veikt dažādus aprēķinus par nākamo – 2018.
gadu. Nākamajā mēnesī visām apsaimniekošanā esošajām
mājām iesniegsim savu redzējumu par veicamajiem darbiem,
aptuvenām izmaksām un plānoto apsaimniekošanas maksu
2018.gadam. Joprojām aicinām dzīvokļu īpašniekus ņemt
aktīvu dalību šajā procesā un iesniegt apsaimniekotājam savu
individuālo skatījumu uz daudzdzīvokļu mājas sasāpējušām
problēmām.
Mēs esam uzlabojuši arī mājaslapu (www.kegumastars.lv).
Tā tagad ir visnotaļ mūsdienīga, ērta un arī acij tīkama. Vismaz
mēs tā uzskatām. Ir dažādas jaunas lappusītes, sadaļas un arī
iedzīvotājiem vērtīga informācija. Tajā pat laikā nav iemesla
pašapmierinātībai, jo nav jau lietu, ko nevarētu uzlabot un/vai
papildināt. Ja Jums ir kādi ieteikumi, ierosinājumi vai kādas
kritiskas piezīmes, lūdzu, dariet tās zināmas arī mums.
Vēl par kādu skumīgāku lietu. Ne visi komunikāciju tīkli
Ķeguma novadā ir pilnībā atjaunoti. Ir vietas, kur vēl tiek
ekspluatēti tīkli pat no kolhozu laikiem. Tajā pat laikā zemi
virs šiem tīkliem personas tomēr ir ieguvušas savā īpašumā.
Un notiek avārija. Šoreiz Rembatē. Vai godprātīgam Latvijas
pilsonim nebūtu jāļauj veikt nelielus rakšanas darbiņus savā
zemītē neskatoties uz to, ka apgrūtinājums Zemesgrāmatā nav
ticis savā laikā noformēts? Bet cik korekti vispār privatizācija
Latvijā notika?! Dikti jau gribētos cerēt, ka uz avīzes iznākšanas
brīdi šī persona būs kļuvusi nedaudz pretimnākošāka.
Bet viss jau nav tik bēdīgi. Noteikti „saklausījāt” manā
rakstiņā arī optimistiskas notis?
Līdz citai reizei.
Aigars Roze,
SIA „Ķeguma Stars” vadītājs
Pēc autora lūguma teksts nav koriģēts,
„Ķeguma Novada Ziņu” redakcija

Līdzjūtība
Skumju brīdī esam kopā
ar Ingu Binkjavičus,
māti pavadot smiltājā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Viesturam Teicānam, tēvu
mūžībā pavadot.

Ķeguma novada pašvaldības
kolektīvs

Ķeguma novada dome

SĒRU VĒSTIS
Paņem līdzi saules glāstu, Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu
Ko tev draugu rokas liek. nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:
/P. Priede/
Ņina Gončarova (1933)
Ilma Zeltiņa (1943)
Ārija Bite (1950)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
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Šajā rudenī – svētdien, 1.oktobrī plkst.12.00
Ķeguma evaņģēliski luteriskā draudze
ir iecerējusi atsākt
SVĒTDIENAS SKOLAS NODARBĪBAS
bērniem.
Nodarbības notiks sestdienās vai svētdienās
Ķeguma luterāņu baznīcā.
Aicinām pieteikties pa tālruni – 29775464!
Nodarbības vadīs Svētdienas skolas skolotājs
un mūziķis Raimonds Alpe.
Ar Ķeguma novada domes atbalstu
„Starptautiskais soroptimistu klubs
„Ogre-Ķegums”” īsteno Iedzīvotāju iniciatīvas
veicināšanas projektu „Tautisko jostu aušanas
MEISTARDARBNĪCAS”. 3 nodarbību laikā
varēsiet apgūt dažādas jostu aušanas tehnikas.
Kur: Audēju darbnīca
(Ķeguma komercnovirziena vidusskolas telpās)
Kad: 21., 29.09. un 05.10.
Dalības maksa/ziedojums – 15 EUR.
Reģistrēšanās pa tālruni – 28334415.
Biedrība „Starptautiskais Soroptimistu
klubs „Ogre-Ķegums”” pateicoties Iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas projektu finansēšanas
konkursa atbalstam, uzsāk šūšanas apmācības
kursu Ķeguma novada iedzīvotājiem. Laipni
aicinām apmeklēt mācību kursu. Pirmā tikšanās
notiks 2017.gada 9.septembrī plkst. 9.00
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas telpās.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni – 22041406.

Laulības!

Neformāli izglītojošs
pasākums
21.septembrī plkst.15.00
biedrība „JADARA” Birzgales
pamatskolā, organizē Neformāli
izglītojošu pasākumu – praktiskās
nodarbības „Paēdis cilvēks –
laimīgs cilvēks” vistrūcīgākajām
personām Ķeguma novadā.
Nodarbībās apgūsim, kā
pagatavot uzturvielām bagātu
ēdienu no rudens veltēm.
Nodarbībām pieteikties pa tālruni
29424612 (pie Ritas Reinsones),
paku izdales punktos:
Tomē – 26651835,
Rembatē – 28336516,
Ķegumā – 26215627,
Birzgalē – 26277912.

Ķeguma novada pensionāru
biedrības pasākuma plāns
septembrī
4.septembrī plkst.16.00 –
Ķeguma dienas centrā informatīva
tikšanās senioriem, kuri vēlas
vingrot, tālrunis – 29121650.

Lai kāzu diena cauri gadu tālēm
Kā cerība, kā balta bura peld
Un laimes ceļā, lai tā neizbālē,
Tāpat kā gredzenos dzirkst zelts.

8.septembrī plkst.10.00 – darbu
sāk Radošā darbnīca, tālrunis –
26598386.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza:
Viktors Ivčiks un Oksana Pozņakova
Segejs Fesko un Liene Buka
Rolands Podziņš un Vija Lipska
Eduards Valainis un Katrīna Baumane

Sveicam!

Esi sveicināts,
mazulīt!

30.septembrī – ekskursija
(veltīta Senioru dienai) uz Alsungu
un Jūrkalni, tālrunis – 26708424.
Maksa – 18 EUR (samaksāt var
līdz 25.septembrim pensionāru
biedrībā). Izbraukšana plkst.7.15
no Ķeguma tautas nama.

Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles
Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
Tā Jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas,
Pret sauli savu mazo bērnu ceļ.

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:
Aritai Purenei un Ivanam Kuļpam meita Stefānija
Lienei Zeinvaldei un Aldim Jakubovam meita Madara

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!
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Tas nekas, ka rokas kļuvušas raupjas.
Vēl jau vajadzēs tālu, ļoti tālu ceļu iet.
Un ja dzīves septembris pēc lieluma
taujās,
Rudens ziedi un vārpas paliks saujās.

Sveicam visus
SEPTEMBRA jubilārus!
Šī mēneša gaviļnieki:

85

Mihails Gerasimovs
Jānis Strucis

80

Mirdza Aizsilniece
Elza Gāršniece
Dzidra Norvele
Līvija Vovčenko

75

Ināra Dreijere
Velta Lazdiņa
Līvija Liepkalne
Vera Medne
Anna Skola
Rasma Zeltīte

70

Andris Stafeckis
Gundars Stahovskis

65

Rasma Baiguševa
Viktorija Ertmane
Petro Ribka
Māris Strads
Anita Svilāne
Benita Zemnicka

60

Ivans Calpanovs
Modris Doroškevičs
Jānis Jēkabsons
Pēteris Kozlovs
Anita Lipska
Ivans Starovoitovs

55

Māris Čerņavskis
Pāvels Eižvertiņš
Aleksandrs Grišāns
Vija Liepiņa
Jānis Petrovskis
Harriet Saman
Jānis Vīgups
Sandra Zariņa

50

Egons Kapsnia
Jong Kim
Andris Pudulis
Ilga Rubene
Elita Viļuma
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Kultūras pasākumi
1.septembrī plkst.18.00
Rembates tradīciju zālē
Ļausimies zinātkārei ar ZINOO centru,
interaktīvs priekšnesums ar ūdeni, gaisu
un uguni.
Turpinājumā spēles un disenīte līdz
plkst.21.00.
Sīkāka informācija pa tālruni – 27884206.
1.septembrī plkst.18.00
Ķeguma tautas namā
Zinātniskais teātris
„LABARATORIUM.LV”.
Krāšņs, jautrs un neaizmirstams
zinātniskais šovs, kas patiks ikvienam.
Vakara turpinājuma lieliska ballīte kopā
ar DJ līdz pat plkst.23.00.
SVINĒSIM SKOLAS SĀKUMU KOPĀ!

19.septembrī plkst.15.00
Ķeguma dienas centrā
Kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar
Ķeguma pensionāru biedrību organizē
pasākumu ciklu
„Garšas pēcpusdiena” Rudens veltes
ziemai.
Aicinām piedalīties un dalīties ar receptēm.
Kopā gatavosim un baudīsim!
Sīkāka informācija pa tālruni – 22010300.
22.septembrī kopā ar Tomes tautas
nama folkloras kopu „Graudi” svinēsim
Rudenājus un Baltu vienības dienu.
Sīkāku informāciju atradīsiet Ķeguma
mājaslapā un afišās.

23.septembrī plkst.22.00
Birzgales tautas namā
2.septembrī plkst.10.00 (dalībnieku
„Rudens balle”
reģistrācija no plkst.9.15 – 9.45)
spēlēs „Īstais vīrs Jānis Krūmiņš”
Tomes sporta spēles – 2017.
no grupas „Apvedceļš”.
Programmā: futbols 6:6, pludmales
Starplaikos jūs izklaidēs DJ Gunchs ar
volejbols 3:3 (komandā vismaz 1 dāma),
latviešu deju mūziku un ārzemju 80’s 90’s
virves vilkšana, dārzabols, u.c. individuālie hītiem.
sporta veidi.
Ieejas maksa – 5 EUR.
Pusdienās – gards plovs!
Galdiņu rezervēšana līdz 22.septembrim,
Dalības maksa – 2 EUR.
zvanot pa tālruni – 29424612.
Plkst.21.00 balle Tomes tautas namā.
30.septembrī plkst.9.00 – 15.00
9.septembrī plkst.10.30
Liepu alejā pie Ķeguma tautas nama
Ķeguma novada sēņošanas čempionāts
Ķeguma „Miķeļdienas gadatirgus”.
Tomē, Ratu kalna teritorijā.
Kopā pirksim un tirgosim, mērosimies
Reģistrācija no plkst.9.30.
spēkiem (dažādās sporta aktivitātēs),
Informācija par sēņošanas čempionāta
salīdzināsim – kam izauguši lielākie ķirbji
nolikumu un karti Jūs varat iegūt Ķeguma un sulīgākie āboli. Labākajiem balvas
novada mājas lapā www.kegumanovads.lv. garantētas.
Par godu Tēva dienai – īpaša Uģa Ķuģa Aicinām VISUS – zemniekus, stādu
lekcija „Vai viegli būt vīrietim”.
audzētājus, amatniekus, mājražotājus,
Sēņotāji varēs mieloties ar tradicionālo
kā arī rūpniecības preču tirgotājus.
sēņu zupu!
Tirgotājiem pieteikšanās līdz
28.septembrim Ķeguma tautas namā vai
15.septembrī plkst.19.00
zvanot pa tālruni – 22010300.
Ķeguma tautas namā
Papildināsim savus ziemas krājumus ar
animācijas/ģimenes filma
gardajām un vitamīniem bagātajām rudens
„Misija rieksti 2: Trakā daba“.
veltēm.
Ieejas maksa: 2 EUR.

30.septembrī plkst.22.00
Ķeguma tautas namā
ATPŪTAS VAKARS
Grupa „TRANZĪTS”.
Pirms un pēc koncerta spēlēs DJ Ralfs.
Ieeja 4 EUR.
Ir iespēja rezervēt galdiņus līdz
25.septembrim, zvanot pa tālruni –
22010300.
Birzgales tautas nams 7.oktobrī organizē
braucienu uz Dailes teātra izrādi
„Karmena”.
Andalūzijas sapņi 2 cēlienos pēc Prospēra
Merimē darba un Dmitrija Minčonoka
lugas „Karmena citādāk” motīviem.
Biļetes pieteikt un apmaksāt var līdz
15.septembrim, cena – 12.80 EUR.
Kontakttālrunis – 29424612.
Plašāka informācija mājaslapā –
www.kegumanovads.lv.
Birzgales tautas nams 3.novembrī
organizē braucienu uz koncertu
„Dod, Dieviņi” Ogrē.
Etniski stilizētā koncertuzvedumā
satiksies Antra Stafecka, Dainis Skutelis,
Anmary, Uģis Roze, Valters Frīdenbergs,
Kristīne Kārkle (balss, vijole), Kristaps
Krievkalns (taustiņi), Edgars
Kārklis (dūdas, akordeons), Ilze
Grunte (ģitāra, arfa), Armands Treilihs
(bass), Gundars Lintiņš (sitamie
instrumenti) un dejotāji Egija Abaroviča,
Reinis Rešetins, Liene Grava un Ģirts
Bisenieks. Koncertuzvedumā skanēs
gan latviešu tautas dziesmas, gan Imanta
Kalniņa, Jāņa Lūsēna, Zigmara Liepiņa,
Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna,
Raimonda Tigula, Ainara Mielava, Ulda
Marhilēviča, Kārļa Lāča u.c. komponistu
melodijas.
Biļetes pieteikt un apmaksāt var līdz
15.septembrim, cena – 15 EUR.
Kontakttālrunis – 29424612.

Ķeguma novada lepnums 2017

Sapulce par komunikāciju

„Cilvēka personību raksturo ne tikai tas, ko viņš dara,
bet arī tas, kā viņš dara.”

23.septembrī plkst.9.00 Ķeguma tautas namā aicinām
iedzīvotājus uz sapulci par komunikāciju. Ņemot vērā,
ka vairāki iedzīvotāji ir izteikuši priekšlikumus par
komunikācijas uzlabošanu, aicinām ikvienu ierasties
sapulcē, kuras laikā varēsiet izteikt savu viedokli par
laikrakstu „Ķeguma Novada Ziņas”, Ķeguma novada
mājaslapu un vispārējo komunikāciju. Lūdzam sagatavot
konkrētus jautājumus un priekšlikumus komunikācijas
uzlabošanai, kurus varēsiet paust sabiedrisko attiecību
speciālistei un Ķeguma novada domes deputātiem.
Uz tikšanos septembrī!

/Engelss/

Ikvienam novada iedzīvotājam ir iespēja līdz 2017.gada 18.oktobrim
izvirzīt kandidātu apbalvojumam „Ķeguma novada lepnums
2017”. Pieteikumu apbalvojumam var nodot Ķeguma novada domē,
Lāčplēša ielā 1, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: tautasnams@kegums.lv.
Pieteikumā jānorāda apbalvojuma pretendenta vārds, uzvārds,
nodarbošanās, pamatojums kandidatūras izvirzīšanai, nopelnu un
sasniegumu apraksts (plašāka informācija par pretendentu), kā arī īsa
informācija par iesniedzēju (vārds, uzvārds, dzīvesvieta, tālrunis).
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2017. gada 1. septembris

Ķeguma novada amatiermākslas kolektīvi atsāk darboties
Kolektīvs/ vadītājs

Nodarbību laiki

Pirmā tikšanās

Pop grupa „Sienāži”,
vadītāja Sarmīte Viļuma un Modris Krūmiņš

Pirmdienās, trešdienās
16.30 – 17.30
(10 – 14 gadu vecuma grupa)
17.30 – 18.00
(no 4 gadu vecuma grupa)
18.00 – 19.00
(6-10 gadu vecuma grupa)

6.septembrī Ķeguma tautas namā
16.30 – 17.30 (10 – 14 gadu vecuma grupa)
17.30 – 18.00 (no 4 gadu vecuma grupa)
18.00 – 19.00 (6 – 10 gadu vecuma grupa)

Deju studija „Triumfs”, bērnu grupa
vadītāja Jekaterīna Pihtina

Otrdienās 15.00 – 17.00
Piektdienās 15.00 – 17.00

12.septembrī Ķeguma tautas namā
15.00 – 17.00

Ķeguma tautas nama jauniešu koris „LINS”,
vadītāja Maira Līduma

Otrdienās 19.00 – 22.00
Sestdienās 11.00 – 14.00

9.septembrī Ķeguma tautas namā
11.00 – 14.00

Ģitārstudijas ansamblis,
vadītāja Dace Priedoliņa

Otrdienās 19.00 – 22.00
(pieaugušo grupa)
Piektdienās
14.00 – 15.00
(7 – 10 gadu vecuma grupa)
15.00 – 16.00
(11 – 14 gadu vecuma grupa)
16.00 – 17.00 (jauniešu grupa)

5.septembrī Ķeguma dienas centrā
plkst.19.00 pieaugušo grupai
8.septembrī Ķeguma dienas centrā
14.00 – 15.00 (7 – 10 gadu vecuma grupa)
15.00 – 16.00 (11 – 15 gadu vecuma grupa)
16.00 – 17.00 (jauniešu grupa)

Senioru vokālais ansamblis „Kvēlziedi”,
vadītājs Gunārs Jākobsons

Otrdienās 17.00 – 20.00

5.septembrī Ķeguma tautas namā
plkst.17.00

Dāmu deju kopa „RASA”,
vadītāja Mirdza Dzerkale

Piektdienās 17.00 – 19.00

8.septembrī Ķeguma tautas namā
plkst.17.00

Senioru deju kolektīvs „Ķegums”,
vadītājs Juris Driksna

Pirmdienās 19.00 – 21.00
Trešdienās 19.00 – 21.00

6.septembrī Ķeguma tautas namā
plkst.19.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis”,
vadītājs Juris Čakāns

Otrdienās 20.00 – 22.00
Ceturtdienās 20.00 – 22.00

5.septembrī Ķeguma tautas namā
plkst.20.00

Rembates sieviešu vokālais ansamblis,
vadītāja Liene Seržante

Trešdienās 19.00 – 21.00

13.septembrī Rembates pagasta pārvaldē
plkst.19.00

Rembates bērnu radošā grupa,
vadītāja Kristīne Mālniece

Pirmdienās 18.30 – 20.00
Ceturtdienās 18.30 – 20.00

11.septembrī Rembates pagasta pārvaldē
plkst.18.30

Sieviešu koris „Pērles”, vadītāja Evita Reinsone

12.septembrī Birzgales tautas namā plkst.19.00

Bērnu tautas deju kolektīvs „Spārni”,
vadītāja Baiba Petrovska

11.septembrī Birzgales pamatskolā plkst.13.00

Vokālais ansamblis „Tikai Tā”,
vadītāja Maira Līduma

8.septembrī Birzgales tautas namā plkst.19.00

Deju kolektīvs „Dejotprieks”,
vadītāja Mārīte Petrovska

2.septembrī Birzgales tautas namā plkst.19.00

Dāmu deju kolektīvs „Visma”,
vadītāja Mārīte Petrovska

6.septembrī Birzgales tautas namā plkst.19.00

Amatierteātris „Laipa”, vadītāja Rita Reinsone

4.septembrī Birzgales tautas namā plkst.19.00

Pūtēju orķestris „Birzgale”,
vadītāji Līga un Laimonis Paukštes

7.septembrī Birzgales mūzikas skolā

Šaha pulciņš

7.septembrī Birzgales tautas namā plkst.16.00

Jo ilgāk radoši darbojies, jo radoši nemierīgāks kļūsti. Vairāk padari. Kas nepārstāj radoši darboties, joprojām iet uz priekšu.
Ķeguma novada pulciņi atsāk darbu un gaida ikvienu, kurš vēlās būt radošs un kopā ar mums. Esot un darbojoties kopā (mēs
paliekam radošāki un saliedētāki) iegūstam paši un spējam vairāk dot citiem!
Sīkāka informācija par pulciņiem, zvanot pa tālruni – 22010300.
Tomes tautas nams aicina pieteikties jaunus dalībniekus amatierteātrī. Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni – 27843230.
Informācija jauniešiem! 18. septembrī plkst. 20.00 pirmā tikšanās ar tautisko un mūsdienu deju pasniedzēju Ievu. Rembatē
ir jaunieši, kuriem patīk dejot, neesiet kūtri un atnāciet, mēs jūs gaidām! Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni – 27884206.
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