
Izmaiņas Ķeguma 
novada domes
deputātu sastāvā

12.septembrī Edmunda 
Būmaņa vīna dārzā pulcējās 
draugi, paziņas un mākslas 
atbalstītāji, lai 99. dzimšanas 
dienā godinātu slaveno latvie-
šu kino un teātra aktrisi Elvī-
ru Baldiņu. 

Edmunds Būmanis, kurš 
ir viens no lielākajiem vīnogu 
audzētājiem Latvijā, kurš var 

lepoties ar vairāk kā simts vī-
nogu šķirnēm, katru rudeni uz-
ņem Latvijas Ordeņu Brālības 
biedrus, un šajā gadā, par godu 
Baldiņas kundzei, sanākšanai 
ir bijis īpašs mērķis – jubilāra 
sumināšana. Baldiņas kundze 
ar smaidu stāsta, ka patiesībā 
tika atzīmēta simtā dzimšanas 
diena. 

Kopā ar viesiem un Daces 
Priedoliņas muzikālo pava-
dījumu, tika dziedātas tautas 
dziesmas, runāts par piedzīvo-
to mūža laikā un apspriestas šo 
dienu aktualitātes.

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību

speciāliste
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Tomē viesojas 
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Doroņina 
  2.lpp.

Notikusi cīņa 
par Ķeguma 

kausu
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Ķeguma novada pašvaldība atpirks katlumāju
„Tas ir vēsturisks lēmums!” – ar 
šādiem vārdiem Ķeguma nova-
da domes priekšsēdētājs Ilmārs 
Zemnieks noslēdza Ķeguma no-
vada domes izskatīto jautājumu 
par galvojuma sniegšanu paš-
valdības SIA „Ķeguma Stars” 
katlumājas iegādei no VAS 
„Latvenergo”. Cena – 620 tūk-
stoši eiro. Vai tas ir daudz?

„Ja mēs celtu savu katlumāju, 
mēs saskartos ar ļoti sarežģītiem 
jautājumiem – zeme, projekts, 
laiks, kurā tiktu uzcelta katlumāja 
(apmēram divi gadi), un nepare-
dzams tarifs gala rezultātā. Paš-
reiz pieņemtajā risinājumā varam 
jau tagad rēķināt domei apstipri-
nāšanai iesniedzamo tarifu 2018.–
2019. gada apkures sezonai. Tas 
būs vismaz par 10% zemāks,” 
skaidro Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Imants 
Smirnovs. „Būsim saimnieki savā 
katlumājā un nemaksāsim liekus 
naudas līdzekļus VAS „Latvener-
go”. Tas ļaus gan iedzīvotājiem, 

gan pašvaldībai ieekonomēt nau-
das līdzekļus ļoti daudzu citu jau-
tājumu risināšanai.”

Pirms domes lēmuma pieņem-
šanas Ķeguma novada pašvaldī-
bas izpilddirektors Edvīns Bart-
kevičs informēja, ka VAS „Latv-
energo” valde ir nosūtījusi SIA 
„Ķeguma Stars” priekšlikumu ie-
gādāties katlumāju Ķegumā.

„Šis jautājums tika risināts jau 
vairākus gadus un beidzot tiks 
atrisināts. Tas būs liels ieguvums 
mums visiem. Pašvaldībai kopā 
ar SIA „Ķeguma Stars” priekšā 
jauni izaicinājumi šīs katlumājas 
darbības nodrošināšanai un jau-
no tarifu un maksāšanas kārtības 
izstrādei!” piebilda Imants Smir-
novs. „Lai mums veicas!”

Kintija Sparāne

Ķeguma novada domes 
14. marta sēdē deputātu vairā-
kums atbalstīja ieceri ņemt aiz-
ņēmu Valsts kasē 458 551 eiro 
apmērā, lai veiktu papildu 
darbus vispārējās pirmsskolas 
izglītības iestādes (VPII) „Gais-
miņa” piebūves būvniecībai. 

Iepirkuma procedūras rezultātā, 
kas paredzēja VPII „Gaismiņa” 
piebūves būvprojekta izstrādi un 
būvniecību, tika izvēlēts preten-
dents SIA „Būvalts R”.

Uzsākot līgumā paredzētos pro-
jektēšanas darbus, tika konstatēts, 

ka nepieciešams veikt papildu 
darbus, kas neplānoti palielināja 
būvapjomu un līgumcenu, kā arī 
nepieciešams nodrošināt būvnie-
cības projektēšanas un celtnie-
cības procesa atbilstību Latvijas 
Republikā spēkā esošo būvnor-
matīvu prasībām šādām būvēm, 
kā arī jāizpilda atbildīgo institūci-
ju, to skaitā Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta un Veselī-
bas inspekcijas, norādījumi, kuru 
neizpilde liegtu VPII izmantošanu 
no jaunā mācību perioda sākuma. 

Papildus iegūtais  nansējums 
ļaus VPII „Gaismiņa” atvērt čet-
ras jaunas grupiņas (iepriekš tika 
plānots izveidot divas), kā arī atse-
višķu sporta zāli, tiks labiekārtoti 
celiņi, izbūvēts teritorijas apgais-
mojums, sakārtota lietus ūdens 
noteksistēma un izveidota silto 
smilšu terapijas telpa un Monteso-
ri kabinets, tiks atdalīta saimniecī-
bas zona, izveidots atbilstošs zo-
nējums pa vecuma grupām, kā arī 
izbūvētas septiņas nojumes, kurās 
bērniem aktīvi pavadīt laiku.

Kintija Sparāne

Tomes pagastā 
nosvin pavasara 

saulgriežus
  6.lpp.

Papildu fi nansējums VPII „Gaismiņa”

ILMĀRS 
ZEMNIEKS,
Ķeguma 
novada 
domes 
priekšsēdētājs

Pavasaris ir 
atnācis!

Ziemassvētki, Liela diena –
Tie Dievam lieli svētki.
Ziemassvētkos Dievs piedzima,
Lieldienā šūpli kāra.
Meteņu laiks februārī ievada pa-
vasari. Cilvēkiem daba dod sig-
nālu, ka marts nāks ar pavasari. 
Ziemai ir dots vēl pēdējais mēne-
sis, lai izpaustos savā skarbumā 
un aukstumā, ko mēs šogad arī 
sajutām. Meteņi bija piemērots 
laiks, lai apzināti noteiktu savus 
nākotnes plānus. Lielākie saim-
nieciskā gada plāni un projekti 
ir izrunāti, sarakstīti, nolemti un 
sākti jau īstenot. 

Astronomiskos pavasara saul-
griežus jeb Lielo dienu (20. vai 
21. martā) un Lieldienas kristīgajā 
kalendārā (šogad 1. aprīlī) varam 
svinēt ar labi padarīta darba sajūtu. 
Ziema ir beigusies, diena par nakti 
kļūst garāka. Marts ir kļavu un bēr-
zu sulu, pirmo putnu dziesmu, zaļo 
zāles asnu un jauno lapu pumpuru 
laiks. Gadalaiki sāk mīties, laiks pa-
vasarim iekustināt dzīvības spēkus, 
ko dinamiski parāda iešūpošanās 
simboliskā jēga Lielajā dienā. Pa-
vasaris ir Dieva gaismas atdzimša-
nas laiks. Saulīte atkal kāpj kalnā, 
dodot mums vairāk gaismas un 
enerģijas šā gada uzdevumu veikša-
nai, bet bez pārsteidzības, jo pava-
saris vēl tikai sākas. 

Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz.
Pamazām es grozīju
Lielus, mazus kumeliņus!

Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē
10. aprīlī plkst. 17.30 Tomes Tautas namā iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar Ķeguma novada 
domes pārstāvjiem, deputātiem un speciālistiem. Būs iespēja uzklausīt Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja ziņojumu par šogad plānotajiem darbiem un priekšsēdētāja vietnieka atskaiti par 
pērn paveikto. Tikšanās noslēgumā ikviens varēs arī uzdot sev aktuālus jautājum us un diskutēt 
ar speciālistiem.

Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks 
iepazīstas ar katlumāju.
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Teātra Zelta fonda aktrisei
Elvīrai Baldiņai – 99!

Baltijas Vienības 
diena Birzgalē
 u 6. lpp.

Tēvu dienas pasā-
kumi

 u 7. lpp. 

Ķeguma jauno 
orientieristu 

veiksmīgie starti
 u 9. lpp.

Ķeguma novada vēlēšanu 
komisija saņēmusi Ķeguma no-
vada pašvaldības paziņojumu 
par izmaiņām Ķeguma novada 
domes deputātu sastāvā. Tā kā 
Dace Māliņa uz laiku ir nolikusi 
deputāta pilnvaras, tad, saskaņā 
ar Republikas pilsētas domes un 
novada domes deputāta statusa 
likumu, deputāta amatā uz laiku 
stājas nākamais deputātu kandi-
dāts no Ķeguma novada saraksta 
„VIDZEMES PARTIJA” - Jānis 
Priževoits. 

www.kegumanovads.lv

BEZMAKSAS

Dzīve ir kā samezglota dzija,
Kuras risinājums grūts un skaists.
Neskaitīsim dienas, kurās lietus lija,
Mirkļus skaitīsim, ko žēl ir projām laist.

Sveicam novada pensionārus Starptautiskajā senioru dienā!

Ķeguma novada pensionāru biedrības valde

ĶEGUMA NOVADA
PAŠVALDĪBAS VADĪBA

aicina iedzīvotājus uz 
tikšanos

11.oktobrī plkst.19.00 
Ķeguma Tautas namā

(Tomes iedzīvotājiem
iespējams nodrošināt

transportu uz Ķegumu,
iepriekš piesakoties pie

Tomes pagasta pārvaldes 
vadītājas I.Ofmanes,

tel.: 26651835)

18.oktobrī plkst.19.00 
Rembates Tradīciju zālē
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PAŠVALDĪBĀ

Esiet sveicināti, Ķeguma no-
vada iedzīvotāji!
   Kādu laiciņu netiku Jums 
stāstījis par SIA „Ķeguma 
Stars” dzīvi. Bet tas jau neno-
zīmē, ka bijām devušies garajās 
vasaras brīvdienās. Tieši pretē-
ji. Ir noticis interesants pavēr-
siens apkures jomā. Ir notiku-
šas daudzas un dažādas sarunas 
ap un par Ķeguma katlu māju. 
Ar tās īpašniekiem - AS Latv- 
energo, ar vērtētājiem, ar katlu 
mājas tehniskās apkopes meis-
tariem, ar Valsts kasi, ar depu-
tātiem. Šīs sarunas ir beigušās. 
Noslēgts līgums ar AS Latv- 
energo par katlu mājas iegādi, 
noslēgts līgums ar Valsts kasi 

par aizdevumu, un naudiņa paš-
laik jau ir AS Latvenergo kon-
tā.  Un Ķegumam tagad pašiem 
ir sava  katlu māja. Ir apstip-
rināta arī siltuma maksa šai 
apkures sezonai- 69.89 EUR/
MWh. Iepriekšējā maksa bija 
nedaudz augstāka - 76.71 EUR/
MWh. Kā mums veiksies?! To 
parādīs jaunā apkures sezona. 
Visticamāk, „cāļus” skaitīsim 
tikai nākamgad.
   Šis būs vienpakāpju tarifs. 
Tomēr nākotnē ir iecere šo to 
pamainīt mūsu dzīvē. Un proti, 
pirmkārt, piemērot siltuma ap-
rēķiniem divpakāpju maksu, tas 
nozīmē pastāvīgā maksa visa 
gada garumā un mainīgā mak-

sa - par patērēto siltumenerģiju 
apkures laikā. Tas noteikti ļautu 
iedzīvotājiem izlīdzināt maksā-
jumu slogu par apkuri. Otrkārt, 
pēc apkures sezonas veikt sīkus 
aprēķinus par faktiskajiem sil-
tuma nozares rezultātiem, un 
šie rezultāti ar „+” vai „-” zīmi 
būtu iekļaujami nākamajā siltu-
ma maksas aprēķinā.
    Ak, jā! Neaizmirstiet, ka šo-
gad vēl ir tā iespēja veikt pie-
slēgšanos pie centralizētajiem 
kanalizācijas un ūdensvada 
tīkliem un saņemt pašvaldības 
līdzfinansējumu. Viela pārdo-
mām un lēmuma pieņemšanai. 
Iespējams, ka tāda iespēja būs 
vēl arī nākamgad.   

   Aizvien esiet laipni aicināti 
un gaidīti SIA „Ķeguma Stars” 
(Kuģu iela 5, Ķegumā)!  Nā-
ciet, zvaniet, rakstiet! Nepazū-
diet! 
 Mazai atslodzītei viena anek-
dote par siltumu.

Šķiršanās process, tiesa: 
Tiesnesis: Kāpēc vēlaties šķir-
ties, cienītais ? 
Vīrs: Mana sieva ir tik vēsa, 
nu nav viņā nekāda siltuma. 
Sieva (nicīgi): Siltums ir, tu 
tikai to aizsniegt nevari.  
   Līdz citai reizei!

Aigars Roze,
SIA “Ķeguma Stars” 

valdes loceklis

Par dzīvi Ķegumā

Saskaņoja SIA “ĶEGUMA STARS” aprēķinā-
to maksu par siltumenerģijas piegādi Ķeguma pilsētā 
2018./2019.gada apkures sezonā 69,89 EUR/MWh.

Apstiprināja: 
- Ķeguma novada Birzgales Mūzikas skolas no-

likumu;
- saistošos noteikumus Nr.KND1-6/18/9 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu 
un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”;

- izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem no-
rēķiniem 2018. gadā Ķeguma novada izglītības iestādēs.

Atcēla sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Ķeguma 
ielā 6-12, Rembates pagastā.

Atbrīvoja no ieņemamā amata Ķeguma novada paš-
valdības policijas vecāko inspektoru Rinaldu Liepiņu. 

Atbrīvoja no Ķeguma novada pašvaldības Sociālā 
dienesta vadītājas amata Gundegu Tumpeli un atjauno-
ja darbā Ķeguma novada Sociālā dienesta vadītāju Vitu 
Kalniņu.

Atzina par bezcerīgiem debitoriem un nolēma dzēst 
zemes nomas maksas parādus mirušām personām par 
kopējo summu EUR 129,89 un  zemes nomas maksas 
pārmaksas mirušām personām par kopējo summu EUR 
9,43.

Piešķīra līdzfinansējumu centralizēto ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu izbūvei nekustamā īpašuma īpaš-
niecei EUR 600,00 apmērā un nekustamā īpašuma īpaš-
nieku aizbildnim EUR 1120,00 apmērā. 

Nolēma slēgt līgumu par nekustamā īpašuma “Lie-
pas” zemes vienības, platība 3,4 ha, atsavināšanu uz 
nomaksu, maksājumus veicot līdz 2018.gada 31.decem-
brim. 

Veica grozījumus Ķeguma novada domes lēmumā 
Nr. KND1-3/18/22 „Par Ķeguma novada pašvaldības 
amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2018.gadā”.

Ķeguma novada
dome septembrī: Šogad, 14. septembrī Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā notika ik-
gadējais Ekoskolu apbalvošanas 
pasākums, kurā par īpašiem panā-
kumiem ilgtspējīgas attīstības, vi-
des izglītības un vides aizsardzības 
veicināšanā skolā un tās apkārtnē 
starptautisko Zaļā karoga balvu 
saņēma 135 Ekoskolas - tajā skaitā 
arī mēs VPII „Birztaliņa”.

Ekoskolu programma ir plašākā 
izglītības iestāžu sadarbības prog-
ramma pasaulē, kurā piedalās vairāk 
nekā 51 000 skolu. Tās vieno kopīgs 
mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, 
uz rīcību orientētā un sociāli atbildī-
gā vides izglītības procesā, kas veici-
na ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā 

Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, 
ar ko lepoties - to saņem tikai tās 
skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj 
demonstrēt izcilas aktivitātes vides 
jomā. 

Līdz ar augošo Zaļā karoga saņē-
mēju skaitu Latvijas skolās, attīstās 
arī pati programma ar papildināju-
miem Ekoskolu tēmās, skolu atbalsta 
sistēmā un starptautiskas sadarbības 
iespējās. Ņemot vērā jauno kompe-
tenču pieeju mācību saturā, Vides 
izglītības fonda nākotnes mērķis ir 
pilnveidot pedagogu prasmes, izman-
tot Ekoskolu programmu, lai attīstītu 
skolēnu caurviju prasmes un sa-
sniegtu nepieciešamos mācību jomu 
rezultātus. Vides izglītība ir univer-
sāls instruments, kas palīdz veicināt 
ilgtspējīgu attīstību un attīstīt 21.gs. 
nepieciešamās zināšanas, prasmes, 
atbildīgu attieksmi un – pats svarīgā-
kais – motivāciju rīkoties. Ekoskolā 
bērns iemācās kritiski domāt, mērķ-
tiecīgi sadarboties un aktīvi iesais-
tīties savu un sabiedrības problēmu 
risināšanā.

Paldies visiem pirmsskolas darbi-
niekiem, bērniem un viņu vecākiem 
par kopā paveikto! 

Lai nākamajā mācību gadā atkal 
izdodas iegūt augstāko apbalvojumu 
- Zaļo karogu!

VPII „Birztaliņa” Ekoskolas 
programmas koordinatore 

Ingrīda Puišele

Lepojamies ar Zaļo karogu!



2018. gada  5. oktobris 3Ķeguma Novada Ziņas

www.kegumanovads.lv

PROJEKTI

Projektā “Riteņotāju atpūtai”
Ir izstrādāts velomaršruts 

Nr.146 “Apkārt Ķeguma nova-
dam”, kura kopējais garums ir 
74 km. Lielākā maršruta daļa 
vijas pa Birzgales pagasta teri-
toriju, un lielu ceļa posmu nav 
nevienas atpūtas vietas velosi-
pēdistiem pēc gariem pārbrau-
cieniem. Biedrība “JADARA” 
piedalījās Ķeguma novada Ie-
dzīvotāju Iniciatīvas projektu 
konkursā un augusta beigās īs-
tenoja projektu “Riteņotāju at-
pūtai”. Projekta rezultātā velo-
maršruta Kalnamuižas - Gāguļu 
teritorijā, kas ir tālākais maršru-
ta punkts Valles virzienā, pretī 

“Kalna Druvu” mājām ir izvei-
dota ērta atpūtas vieta riteņotā-
jiem- uzstādīta nojume ar galdu 
un soliem, atkritumu tvertne. 

Projekts „Riteņotāju atpū-
tai” ar savām aktivitātēm ie-
kļaujas Ķeguma novada projek-
tā „Apkārt Ķeguma novadam”, 
kura ietvaros ir veikta dabas un 
kultūrvēsturisko objektu ap-
zināšana, norāžu izvietošana, 
sakopšanas talku organizēšana 
izvēlētajās dabas objektu terito-
rijās, kā arī izvietoti informatīvi 
stendi.

Biedrība “JADARA”, 
Rita Reinsone

Aicinām apmeklēt daudzveidīgas aktivitātes 
novada iedzīvotājiem savas 
veselības uzlabošanai:
•  Turpinās peldēšanas nodarbības mazuļiem kopā ar vecā-
kiem vecuma grupās - līdz vienam gadam un no viena gada 
līdz trīs gadiem Daugmales peldbaseinā
Vada Līga Rudzīte. Piektdienās no pulksten 10.00 līdz 12.00. 
Iepriekš obligāti pieteikties pie Ilzes Staģītes, tel.: 26467949, 
e-pasts: ilze.stagite@kegums.lv. Plašāka informācija pašvaldības 
mājas lapā vai zvanot uz norādīto telefonu. 
•  Peldēšanas nodarbības Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolas 1.-2.klašu skolēniem Ogres peldbaseinā “Neptūns”                                                                     
Pirmdienās pulksten 13.30, vada Māris Kurilovičs. Kontaktperso-
na Sandra Bērziņa, e-pasts: sandra.berzina@kegumaskola.lv. 
•  Fitnesa nodarbības skolēniem Ķeguma dienas centrā
No 1.oktobra, pirmdienās pulksten 17.30, vada Agris Pikšens. 
•  Fitnesa nodarbības pieaugušajiem Ķeguma dienas centrā
No 1.oktobra, pirmdienās pulksten 18.30, vada Agris Pikšens. Ie-
priekš obligāti pieteikties, zvanot: 20233728 vai rakstot: dienas-
centrs@kegums.lv. 
•  Māmiņu skolas nodarbību cikls ar dūlām Ķeguma dienas 
centrā
Otrdienās pulksten 10.00, vada Dace Miezīte un Ieva Puriņa. Ie-
priekš pieteikties pie Ilzes Staģītes, tel.26467949, e-pasts: ilze. 
stagite@kegums.lv. Vairāk par nodarbībām pašvaldības mājas 
lapā vai zvanot uz norādīto telefonu.
•  Turpinās vingrošana pieaugušajiem fizioterapeites vadībā 
Rembatē 
Trešdienās pulksten 19.00 Rembates pagasta pārvaldes ēkā, vada 
Maija Robežniece. Līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš un dzera-
mais ūdens. Iepriekš obligāti pieteikties pie Lienes Lazdiņas, 
tel.:27884206, e-pasts: liene.lazdina@kegums.lv.
•  Turpinās vingrošana pusaudžiem fizioterapeites vadībā Bir-
zgalē 
Ceturtdienās pulksten 19.00 Birzgales pamatskolas sporta zālē, 
vada Maija Robežniece. Līdzi jāņem dzeramais ūdens. Pieteikties 
pie Intas Pastares, tel.:22001806, e-pasts: inta.pastare@kegums.lv.

•  Turpinās vingrošana pieaugušajiem fizioterapeites vadībā 
Birzgalē 
Ceturtdienās pulksten 20.00 un 21.00 Birzgales pamatskolas spor-
ta zālē, vada Maija Robežniece. Līdzi jāņem dzeramais ūdens. 
Iepriekš obligāti pieteikties pie Ritas Reinsones, tel.:29424612, 
e-pasts: rita.reinsone@kegums.lv.
•  Mācāmies ēst veselīgi. Uzturs; kardiovaskulārās un onkolo-
ģiskās slimības.       
12.oktobrī pulksten 18.00 Ķeguma dienas centrā. Lektore uztu-
ra speciāliste Zanda Mihailovska. Iepriekš pieteikties, zvanot: 
20233728 vai rakstot: dienascentrs@kegums.lv.
•  Veselīgo pārtikas produktu diena un praktiskā nodarbība, 
tēma- piens
20.oktobrī pulksten 10.00 Ķeguma dienas centrā, vada Lolita Šel-
vaha. Pieteikties zvanot: tel.20233728 vai rakstot: dienascentrs@
kegums.lv.
•  Veselīga uztura skola un praktiskā nodarbība, tēma: kā iein-
teresēt bērnu apēst…dārzeņus, putras utt.
27.oktobrī pulksten 10.00 Ķeguma dienas centrā, vada Lolita Šel-
vaha. Pieteikties zvanot: tel. 20233728 vai rakstot: dienascentrs@
kegums.lv
•  Vingrojam kopā - augam veseli kopā Birzgales pirmsskolas 
izglītības iestādē “Birztaliņa”
No 22.oktobra pirmdienās un trešdienās pulksten 15.45 un 16.30, 
vada Ilze Viduža. Kontaktpersona Anita Skosa, e-pasts: anita.sko-
sa@kegums.lv.
•  Atkarību mazināšana, tematiskā veselības diena “Atkarī-
bām nē” Birzgales pamatskolā  
31.oktobrī. Kontaktpersona Inta Pastare, e-pasts: inta.pastare@
kegums.lv.
Aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda projekta „Vie-
tējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķe-
guma novadā” (ID Nr.9.2.4.2/16/I/083) ietvaros. 



4 Ķeguma Novada Ziņas 2018. gada  5. oktobris

www.kegumanovads.lv

29.septembrī Rembates 
skolas bijušajā sporta zālē tika 
atzīmēta kolhoza „Uzvara” 70 
gadu atceres jubileja.

Bijušajā sporta zālē pulcē-
jās vairāk nekā 150 cilvēku, lai 
dalītos atmiņās, pēc vairākiem 
gadiem satiktu bijušos kolēģus 
un priecātos par kopā sanākša-
nu. Pateicībā par ieguldīto darbu 
Rembates pagastā ar piemiņas 
zīmēm tika godināti klātesošie 
kolhoza „Uzvara” bijušie dar-
binieki. Ar muzikāliem priekš-
nesumiem klātesošos saviļņoja 
Ķeguma ģitārstudija un Toms 
Antons ar Anniju Upenieci. Pa-
sākumu vadīja bijusī kolhoza 
„Uzvara” agronome Benita Štei-
na.

Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājs, uzrunājot atnā-
kušos, teica: „Mēs visi lielāko 
savu mūža daļu pavadām strā-
dājot, un šodien tieši darbs ir 
iemesls, kas savedis mūs kopā. 
Darbā mēs sastopam kolēģus 
un iegūstam patiesus draugus.” 
Savukārt Ķeguma novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieks 
Kristaps Rūde atzina, ka ir pa-
tiess prieks un cieņa par kolhoza 
darbinieku ieguldīto darbu Rem-
bates pagasta labā.

M.Aizsilniece, A.Brinka un 
daudzi dalībnieki pēc pasākuma 
stāsta: „Paldies! 29.septembris 
– Miķeļdiena un ražas svētki, 

mums, Rembates ļaudīm, kļuva 
īpaša, neaizmirstama un ļoti, ļoti 
skaista diena. Bijušās Rembates 
pamatskolas sporta zālē bija sa-
nākuši pirms 70 gadiem dibinātā 
kolhoza „Uzvara” kuplā saime. 
Bija bezgala liels prieks atcerē-
ties darba gaitas, satikt sen ne-
redzētos draugus un cilvēkus, 
kuri kādreiz strādāja mūsu saim-
niecībā, bet šobrīd  dzīvo un 
strādā citos Latvijas novados un 
pat ārzemēs. Cik daudz pūļu tas 
prasīja  organizatorei, lai sapul-
cētu vairāk kā 150 dalībnieku, to 
zina tikai viņa. Šos brīnišķīgos  
svētkus bija sarūpējusi mūsu 
pagasta  kultūras dzīves vadī-
tāja LIENE LAZDIŅA. Sakām 
viņai  lielu paldies par sagādāto 
atkalredzēšanās prieku. Bija tik 
jauki! Viss pārdomāts, nekas 
nebija  aizmirsts. Foto albumos 
un  foto-video materiālos bija 
sarūpēta iespēja sevi  ieraudzīt  
gan jaunībā, gan darba gaitās, 
gan atpūtā. Paldies Tev, Lienīt, 
par jaukajiem svētkiem! Lielu 
paldies sakām arī šī pasākuma 
vadītājai. Tā ir mūsu bijušās  
saimniecības agronome, daudzu 
kolhoza un pagasta pasākumu 
vadītāja BENITA ŠTEINA. Bez 
Tevis mēs varbūt neapjaustu, ka 
„ šodien debesis ir citas kā va-
kar, aizvakar un toreiz, pirms 
daudziem gadiem, bet mūsu 
sirdis - tās taču ir tādas pašas” 

(B.Šteina). Mainās jau cilvēkam 
tikai  gadi, bet cilvēks paliek tas 
pats... Bija ļoti jauki un sirsnīgi. 
Ir patiess prieks un liels gandarī-
jums. Būs  neaizmirstamas atmi-
ņas  ikvienam no mums vēl ilgi, 
ilgi. Sirsnīgs paldies Jums abām 
un Jūsu lieliskajiem palīgiem!

Savukārt Rembates pagasta 
pasākumu organizatore Liene 
Lazdiņa izsaka pateicību ikvie-
nam kurš piedalījās pasākuma 
organizēšanā!     

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību

speciāliste 

NOTIKUMI

Pārgājienu diena Birzgales pamatskolā
Birzgales pamatskolā 

18.septembrī bija pārgājienu 
diena ar tēmu „Kas interesants 
Birzgalē?” 1.klase audzinātājas 
Ingas Kozlovskas vadībā de-
vās uz ražotni „Silver Standart 
Plant”, 2.klase kopā ar audzi-
nātāju Mārīti Petrovsku aplū-
koja uguns novērošanas torni 
„Āžkalnos”, 3.klase ar Mārīti 
Kelkiti izpētīja Rūķu ūdens-
krātuves apkārtni, savukārt 
4.klase kopā ar Ivitu Onzuli 
apmeklēja „Augstupes”,5.klase 
un audzinātāja Inta Pastare un 
skolotāja Velta Priekule mēro-
ja ceļu līdz Andreja Pumpura 

piemiņas vietai. Visgarāko ceļu 
mēroja 6.klase, kura kopā ar 
audzinātāju Kasparu Kreima-
ni velobraucienā gar Daugavu 
pieveica  41,8 kilometrus. 7. 
un 8.klase kopā ar skolotājām 
Vitu Kozlovsku un Valiju Sku-
ju iedziļinājās dzelzceļa staci-
jas „Lāčplēsis” izpētes misijā. 
Topošie absolventi un skolotāja 
Elga Avena ciemojās tuvējā ga-
terī, lai iepazītos ar ražošanas 
un biznesa niansēm.

1.klases skolēni stāsta:
Mēs uzzinājām, ka kokma-

teriālu iepērk no Igaunijas. Uz 
vietas ražo mājas, galdus un so-

lus, atkritumu, komposta, puķu 
un smilšu kastes. Uzņēmums 
kokmateriālus cenšas izmantot 
pēc iespējas ekonomiskāk. Pro-
dukcija aizceļo uz Norvēģiju, 
Zviedriju, Islandi un citām val-
stīm. Mūs iepazīstināja ar ra-
žošanas procesu, iekārtām, kā 
arī tikām izvadāti pa ražotnes 
teritoriju un apskatījām gatavo 
produkciju. Mums bija iespēja 
iejusties darbinieku lomā un 
paviesoties ofisā, iepazīties ar 
projektu plāniem un pasēdēt 
priekšnieka krēslā. Pārgājiena 
noslēgumā ražotnes teritorijā 
varējām cept desiņas, uzspēlēt 

bumbu un citas spēles. Prieks, 
ka šajā pasākumā piedalījās arī 
vecāki, kuri ar interesi iesais-
tījās sarunās un diskusijās par 
ražotnes darbu.

2.klase:
Pārgājienā devās visa mūsu 

klase un piebiedrojās 3 vecāki. 
Pētījām mežu, augu segu, ēda-
mās un neēdamās sēnes. Kat-
ram bērnam tika uzdots 1 jautā-
jums par mežu. Mūsu maršruta 
galapunkts bija mājas „Āžkal-
ni”, kas atrodas meža vidū un 
kādreiz skaitījās mežsaimnieku 
mājas. Mājas īpašniece Dace 
izstāstīja  5. lpp. u

Ķeguma novada pašvaldības vadība kopā 
ar Benitu Šteinu sveic klātesošos

Kolhoza „Uzvara” 70 gadu atceres pasākums

Raivis Ūzuls pateicas Lienei Lazdiņai par vērienīgā pasākuma 
organizēšanu
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t 4. lpp  tās vēsturi un pa-
rādīja pie mājas esošo uguns-
novērošanas torni, kurš ir 36 
metrus augsts. Pašlaik torni ne-
izmanto naudas līdzekļu trūku-
ma dēļ. Dace pati ir strādājusi 
tornī un interesanti pastāstīja 
par darbu tajā.

3.klase:
Mēs, 3.klases skolēni, devā-

mies ekspedīcijā izpētīt „Rūķu” 
ūdenskrātuvi, tautā sauktu par 
Dambi. Šis nosaukums bērniem 
šķita daudz atpazīstamāks, 
nekā kartē rakstītais. Iepriek-
šējo gadu projekta darbu iet- 
varos bijām pētījuši dažādas 
ūdenskrātuves, tāpēc dabā iz-
pētīt „Dambja” robežas bija ļoti 
interesanti. Laika apstākļi mūs 
lutināja, un saulainā, siltā sep-
tembra diena paliks atmiņā ar 
ugunskuru un ceptām desiņām. 
Dodoties mājup, bērni jautā-
ja: „Kad būs nākamais pārgā-
jiens?”

4. klase šogad devās uz 
„Augstupes” pusi, pārgājiena 
mērķis bija Daudžu ģimenes 
saimniecība. Laiks ārā bija 
jauks, un visos valdīja prieks 
par iespēju doties pārgājienā. 
Ceļā esošais laiks tika piepil-
dīts ar sarunām, izspēlējot ko-
munikācijas spēli “100 jautāju-
mi, kas meklē atbildes”. Šis ir 
lielisks veids, kā labāk iepazīt 
pašam sevi un izzināt citus, jo 
jautājumi liek ieskatīties sevī 
dziļāk, izvērtēt savas vērtības 
un mērķus. Turklāt šādi mēs 
mācāmies viens otrā klausī-
ties. Saimniecībā mūs sagai-
dīja Inga, kura mums sniedza 
informāciju par saimniecības 

darbību un baltajiem Šarolē 
šķirnes liellopiem. Skolēniem 
bija milzīgs prieks par teliņiem, 
kuri tajā laikā bija nolēmuši 
pusdienot. Paši arī iestiprinā-
jušies, nolēmām doties mājup, 
bet izvēlēties citu ceļu. Tā kā 
kādam šķita, ka doties mājās 
ir vēl par ātru, nolēmām doties 
uz dambja pusi, pa ceļam aplū-
kojot, kā tad klājas bebriem ar 
sprosta būvēšanu. Neliela atel-
pa pie dambja, un tad jau va-
rējām viens otram teikt: “Līdz 
rītam!”. Kopā šoreiz veicām 
12 km, un jāatzīst, ka šis laiks 
bija prieka pilns ne tikai tādēļ, 
ka mūs saulīte šogad tik daudz 
mīl, bet arī par atkalredzēšanos 
un iespēju būt kopā. 

5.klase devās pārgājienā 
uz Andreja Pumpura piemiņas 
vietu, jo 22.septembrī dzejnie-
kam svinama 177. dzimšanas 
diena. Šādu maršrutu izvēlējā-
mies arī tāpēc, ka ir dzejnieka 
sarakstītā eposa “Lāčplēsis” 
130.jubileja. Laine šajā vietā 
bijusi daudzreiz, bet pārējie vēl 
nebija to apskatījuši. Puiši Hen-
rihs, Valts un Edgars priecājās 
par stalto Austras koku, kuru 
uzstādīja vietā, kur A.Pumpurs 
nācis pasaulē- “Ķeirānu” meža 
mājiņā. Te 1988.gadā, atzīmē-
jot eposa simtgadi, tika svinīgi 
atklāts tēlnieka Jāņa Karlova un 
arhitektes Ingūnas Rībenas vei-
dotais kopdarbs. Vēlāk šeit tika 
uzstādīts arī A.Pumpura bronzā 
kalts krūšu tēls. Kur kādreiz 
stāvēja krūšutēls, tagad ir tikai 
postaments. Amanda un Pa-
trīcija bija izbrīnītas par to, ka 
krūšutēla vairs nav, to nozaga. 

Edže ierosināja, ka vajagot iz-
sludināt meklēšanu, varbūt, ka 
var vēl atrast. Pēc kopīgām sa-
runām uzzinājām, ka pirmo rei-
zi zagļi to iekāroja 2001.gadā. 
Tomēr tālāk par postamenta 
pakāji viņi to nespēja aizvilkt. 
Tad no pagasta nomales krū-
šutēlu pārveda uz centru, bet 
kādā 2005.gada janvāra naktī 
šis skaistais mākslas darbs bez 
pēdām bija pazudis un tā arī 
netika atrasts. Tā izgatavošanai 
bija izmantota vismaz tonna 
bronzas, kas tad arī piesaistīja 
krāsaino metālu zagļus. Mēs ne 
tikai izzinājām pagasta vēsturi, 
bet arī priecājāmies par skais-
to dabu, taisījām foto sesijas 
un spēlējām spēles. Veronika 
atzina, ka mājās nākt jau bija 
grūtāk, kājas sāka nogurt, un 
pusdienas saulīte sildīja aizvien 
stiprāk. Mēs bijām priecīgi un 
plānojām nākamā gada pārgā-
jienu! 

6.klase:
Katru gadu mēs ejam pār-

gājienā, bet šogad devāmies 
velobraucienā pa Birzgales pa-
gastu. Velomaršruta ceļā mēs 
apskatījām jaunās muižas ceļu, 
Lindes parku, baronu Hānu 
kapus, Latvijas valsts mežu ie-
kārtoto atpūtas vietu, Pumpura 
pieminekli. Ceļā pieveicām 
41,8 kilometrus 3 stundās 20 
minūtēs un 56 sekundēs. Ceļā 
„nodedzinājām” 1336 kiloka-
lorijas. Vislabākais bija desiņu 
cepšana gleznainajā Daugavas 
krastā. Brauciena laikā mēs ie-
guvām vērtīgu informāciju, iz-
lasot informāciju stendos, kuri 
novietoti pie apskates vietām. 
Šādi pasākumi saliedē klasi un 
uzlabo veselību.

7.un 8.klase:
Visi 8.klases skolēni un 

3M- Mārtiņš Z., Mārtiņš B. 
un Madara no 7.klases devās 
braucienā ar riteņiem, lai iz-
pētītu Birzgales nozīmīgākās 
vietas. Lāčplēša dzelzceļa sta-
cija izveidota Pirmā pasules 
kara gados (ar nosaukumu Ber-
ghof), un no tās tika izbūvēts 
11km garš dzelzceļš uz zieme-

ļiem- toreizējās frontes virzie-
nā. 1027.gadā pēc arhitektes 
L.Grīnbergas projekta te tika 
izbūvēta jauna un plaša stacijas 
ēka. 

Braucot pa Aizsiļu trasi, at-
radām senās munīcijas nolikta-
vas drupas. Skolotāja Vita Koz- 
lovska izstāstīja nostāstus par 
šo vietu un vietējo iedzīvotāju 
atmiņas par notikumiem, kas ar 
to saistīti. Atpūtāmies Lāčplē-
ša autobusa pieturā, uzkrājām 
spēkus un tad iekarojām biju-
šā dzelzceļa veikaliņa mājas 
drupas. Žēl, kādreiz bija laba 
bodīte. Apskatījām atjaunoto 
stacijas māju, kur kādreiz ir 
dzīvojis eposa „Lāčplēsis” au-
tors Andrejs Pumpurs.

Tālākais ceļojuma punkts 
bija skolotājas Vitas māja. Pal-
dies viņai par uzņemšanu, stās-
tījumiem un garšīgajām pankū-
kām!  Ar mums kopā brauca 
arī Madaras mamma Sanita. 
Cik labi, ka mūsu pagastā ir tik 
daudz skaistu un vēsturiski ba-
gātu vietu!

9.klases skolēni no rīta pul-
cējās centrā pie „Ķīnas mūra”. 
Kopā ar skolotāju devāmies uz 
Kokzāģētavu (Gateri), kur tā 
vadītājs Agris mūs iepazīstinā-
ja ar šī uzņēmuma vēsturi un 
pirmsākumiem. Kokzāģātavā 
mums parādīja, kā veido pa-
letes un kā darbojas dažas no 
iekārtām. Kokzāģētavā apstrā-
dā un pārdod dažādus kokma-
teriālus. Mums parādīja uzņē-
muma apkārtni, parādīja, kur 
agrāk bija lidmašīnu nosēšanās 
un pacelšanās vieta. Uzzinājām 
daudz ko interesantu par šīs 
vietas pagātni. Pēc iepazīšanās 
ar šo vietu Kokzāģētavas vadī-
tājs mums parādīja īsāko ceļu 
uz peldvietu- Dambi. 

Iekūrām ugunskuru, uzce-
pām desiņas un zefīru. Spēlē-
jām dažādas spēles un lieliski 
pavadījām laiku. Arī diena bija 
brīnišķīga un saulaina!  

Apkopoja – 
Valentīns Pastars, 

Birzgales pamatskolas 
direktors

BIRZGALES SKOLĀ

Pārgājienu diena Birzgales pamatskolā
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Vienoti, Baltijas rudenī ieejot
Baltu Vienības dienas un 

Rudenāju svinības sestdien, 22. 
septembra pēcpusdienā, šogad 
atkal notika mūsu novada lie-
lākajā pagastā- Birzgalē. Pērn, 
folkloras kopas „Graudi” aici-
nāti, interesenti pulcējās Dau-
gavas krastā, Slaidēnu pilskal-
nā. Šoreiz pirmais tika godināts 
dižkoks – Gāguļu ozols. Nav 
īstu ziņu par varenā koka vecu-
mu, bet visi, kas sestdien ap to 
sadevās rokās, no sirds izdzie-
dāja vēlējumu- būt stipram vēl 
daudzus gadus. „Gāguļu” mājas 
saimniece Valentīnas kundze 
dalījās iespaidos par augusta no-
galē novēroto: „Kādā rītā skatī-
jāmies – viss  mūsu ozols balts. 
Aiz pārsteiguma pat nenofoto-
grafēju. Kokā bija salaidušies 
stārķi. Kā redzat, šogad milze-
nim ļoti skaistas zīles un spēcī-
gas lapas, bet gadu gaitā  daudzi 
zari nokaltuši. Putni krietnu brī-
di stāvēja uz šiem zariem, it kā 
kokam lūgdami spēku tālajam 
gājputnu rudens ceļam.” 

Birzgales–Valles ceļa malā 
aug vēl kāds dižkoks -Napo-
leona priede. Folkloras kopas 
„Graudi” dalībnieki izpētījuši, 
ka 1812.gada vasarā  franču 
armijas daļas karavīri teritorijā 
starp Baldoni, Tomi, Jaunjel-
gavu uzturējušies vairākas ne-
dēļas. Tiesa, koki, kuriem dots  
karavadoņa vārds, īpaši priedes, 
aug Elkšņu pagastā, arī Kurtu-
vēnu reģionālajā parkā Lietu-
vā, netālu no  Šauļiem. Bet pie 
mūsu priedes dziesma skanēja 

latviešu valodā, aizejošās va-
saras saule sildīja gan koku, 
gan tā daudzinātājus no To- 
mes, Ķeguma, Birzgales, Ogres, 
arī  visai tālus ceļus mērojušus 
atbraucējus. Ķeguma danču sko-
las dalībnieku Žaka un Daces 
viesi- Karin Gottlieb un Jack 
Sabon atlidojuši no Vermontas 
štata, ASV. Karina gatavo ro-
taslietas, viņas dzīvesbiedrs ir 
profesionāls mākslinieks, kuram 
ļoti interesēja mūsu senākās tra-
dīcijas, rituāli. Kāpēc? Jack  ir 
dzimis Aļaskā, pieder pie Atha-
basca cilts. Kopbildē šo kungu 
atpazīsiet pēc kuplajiem, sirma-
jiem matiem un apģērba.

Nākamā, dziesmotā, pietura 
bija Kalna skola.  Nams sagla-
bājis jauko nosaukumu, bet uz 
stundām aicinošais skolas zvans 
te neskan kopš 1968.gada. Pal-
dies Zaigai Ķirpei, kura vienu 
ziemu mācījās Kalna skolā, tad 
izglītību turpināja Birzgalē, bet 
tagad ir senās ēkas saimniece. 
Sacepusi  lielu bļodu ar pīrā-
giem, viņa kopā ar dēlu Rolandu 
un mazbērniem mūs sagaidīja, 
mazliet satraukta un smaidīga. 
22. septembris birzgaliešiem 
jau izsenis ir nozīmīga diena, 
jo 1841.gadā pagasta teritorijā, 
„Ķeirānu” meža mājiņā, dzimis  
tautas eposa „Lāčplēsis” autors 
Andrejs Pumpurs. Tāpēc Kalna 
skolas pagalmā, pie saimnieku 
paceltā valsts karoga, labi ska-
nēja gan bijušajai skolai un tās 
audzēkņiem veltītā „Dar’man, 
tēvis, pastaliņas” ar A.Pumpura 

drauga, dzejnieka Ausekļa, vār-
diem, gan paša jubilāra sacerētā, 
par tautasdziesmu bieži uzskatī-
tā „Stāsti manim, Daugaviņa”. 
Tai melodiju veidojis  Ausekļa 
novadnieks Indriķis Zīle. Pal-
dies Birzgales pamatskolas sko-
lotājam Ilmāram Priekulim un 
6. klases zēniem par jaukajiem 
suvenīriem, kurus saņēma gan 
viesmīlīgie saimnieki, gan arī 
vairāki citi birzgalieši, kuri „Bir-
zgales Avīzes” slejās pastāstīja 
par savām gaitām Kalna skolā.

Par Baltu Vienības,- šogad 
jau domājam un sakām Baltijas 
Vienības diena, jo to atzīmē arī 
Igaunijā, ugunskura un Rude-
nāju svinību vietu, pateicoties 
viesmīlīgajai Soboļevu ģimenei, 
kļuva „Kalna Druvu” pagalms.  
Ar bijību sekojām, kā folkloras 
kopas „Graudi” dalībnieki krāva 
ugunskuru, kā ap to klājās klāt-
esošo atnestās  rudens veltes, bet 
saimnieki  un Birzgales muzeja 
„Rūķi” vadītāja Iveta Freima-

ne stāstīja gan vēsturiskus fak-
tus, gan leģendas par seno pili, 
klosteri, medību muižu, izcilu 
Latvijas lauku saimniecību. 
Dažādos gadsimtos šajā vietā 
vienmēr kūsājusi dzīve. Uguns-
kuram liesmojot, katrs izteicām 
savu vēlējumu, savu paldies. 
Kā apstiprinājums skanēja visu 
teiktais : „Lai top!”  Stāvēdami 
plecu pie plecu, ar dziesmu atva-
dījāmies no rietošās saules, kas 
līdzi aiznesa pēdējo šīsvasaras 
dienu. Rudenīgais cienasts - gar-
dā Tomes pusē ceptā rupjmaize 
un medus, vēl pa kādam foto-
mirklim.

Un, saulei iemetot pēdējo 
atblāzmu „Kalna Druvu” liepās, 
mīļu paldies  teicām gan šo māju 
saimniekiem, gan folkloras ko-
pai „Graudi” par skaisto sest-
dienu- stiprinājumu nākošajam 
dabas ritam.

                                    
 Daina Melnūdre

www.kegumanovads.lv
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Siltā un piedzīvojumiem ba-
gātā vasara ir aizskrējusi vēja 
spārniem. Ar savām krāsām, pa-
tīkamo dzestrumu, dabas veltēm 
un pārsteigumiem klāt ir septem-
bris – jaunu zinību, aktivitāšu un 
iespaidu laiks. Jau trešo gadu 
Birzgales pamatskola turpina 
pasaulē aizsākto tradīciju – 
Tēvu dienas atzīmēšanu. 

Ļoti skaistā un saulainā 
7.septembra pēcpusdienā aici-
nājām skolēnus ņemt pie rokas 
savus tētus, krusttēvus, opīšus 

un onkuļus, lai kopīgi izklai-
dētos, smietos, skrietu un lektu 
aizraujošās un aktīvās stafetēs. 
Pasākumā sapulcējās 13 brašas 
ģimenes un plašs atbalstītāju 
pulciņš. Milzīgs prieks bija ie-
raudzīt komandas, kuras papil-
dināja arī mammas un pirms-
skolas vecuma bērni. Tradīcijas 
nedrīkst lauzt, tādēļ arī šogad 
pēc aktivitātēm visu dalībnieku 
un atbalstītāju vēderus priecēja 
skolas pavārīšu sarūpētā zupa 
un augļi. 

Tēvu dienas pasākumu pa-
pildināja vēl kāds īpašs noti-
kums – projekta “Sporto droši, 
atpūties skaisti!” atklāšanas 
ceremonija. Birzgales pamat-
skolas Vecāku padomes priekš-
sēdētāja Marita Puķe piedalījās  
Ķeguma novada Iedzīvotāju Ini-
ciatīvas projektu konkursā. Ma-
ritas uzrakstītais projekts izturē-
ja konkurenci un vasaras gaitā 
tika realizēts. Projekta ietvaros 
tika labiekārtota ģimeņu atpūtas 
vieta blakus Birzgales pamat-

skolas sporta laukumam. Zālā-
jā zem kuplajiem ozola zariem 
izvietoti trīs koka galdi, kuriem 
piemontēti soliņi, koka atkritu-
mu kastes, kā arī  ierīkota fantas-
tiska ugunskura vieta.  Milzīgs 
paldies uzņēmumiem “Silver 
Standard Plant” un “IK PP Pro-
jekti”, kā arī Maritai Puķei par 
apņemšanos un ieguldīto darbu 
mūsu Birzgales labiekārtošanā 
un sakopšanā!

 Baiba Liepiņlauska

www.kegumanovads.lv

BEZMAKSAS

TĒVU DIENA

Kopā mēs varam, kopā mēs esam spēks!

Birzgales tēvi ar saviem atbalstītājiem

Rembatē Tēvu dienai militāra tematika
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SABIEDRĪBA

Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas (VA-
RAM) rīkotajā konkursā “Ģi-
menei draudzīgākā pašvaldība 
2018” līdz šī gada 17.oktobrim 
vietnē www.vietagimenei.lv 
ikviens var nobalsot un izteikt 
viedokli, kura ir, viņaprāt, ģi-
menei draudzīgākā pašvaldī-
ba. Kopējais konkursa balvu 
fonds pašvaldībām ir 109 000 
eiro.

Konkurss “Ģimenei draudzīgā-
kā pašvaldība” norisinās jau otro 
gadu ar mērķi izcelt labākos pie-
mērus un risinājumus, kā paš-
valdības rūpējas par ģimenēm. 

Ir izveidota funkcionējoša un 
viegli pārskatāma tīmekļvietne, 
kurā ikviens var iepazīties ar 
pilnu informāciju par pašvaldī-
bās pieejamām daudzveidīgām 
iespējām, piedāvājumiem un at-
balstu ģimenēm ar bērniem. Dati 
tiek iegūti no pašvaldību iesūtī-
tās informācijas. 

Viena no 119 pašvaldībām, kura 
tiks atzīta par ģimenei draudzī-
gāko valsts mērogā, saņems 
naudas balvu 30 000 eiro apmē-
rā. Savukārt katras pašvaldību 
grupas uzvarētājs – balvu 15 
000 eiro apmērā. Vērtēšanas ko-
misija varēs noteikt arī papildu 

nominācijas 34 000 eiro apmē-
rā. Piešķirtās naudas balvas pa-
redzētas izmantošanai atbalsta 
pasākumu un pakalpojumu no-
drošināšanai vai vides veidoša-
nai ģimenēm ar bērniem. Aktīvi 
balsojot un izsakot viedokļus, 
iedzīvotāji var palīdzēt savai 
pašvaldībai tikt arī pie jauna ro-
taļu laukuma elementa 3000 eiro 
vērtībā no konkursa lieldrauga 
SIA “Jūrmalas Mežaparki”. 

Pērn nomināciju “Ģimenei drau-
dzīgākā pašvaldība 2017” saņē-
ma Ozolnieku novada pašvaldī-
ba. Republikas pilsētu pašval-
dību grupā uzvarēja Daugavpils 

pilsētas pašvaldība, reģionālas 
nozīmes attīstības centru nova-
du pašvaldību grupā – Siguldas 
novada pašvaldība. Savukārt 89 
novadu pašvaldību grupā pirmo 
vietu izcīnīja Olaines novada 
pašvaldība. Konkursā iegūtie 
līdzekļi galvenokārt ieguldīti ro-
taļu laukumu izveidē.

Informāciju sagatavoja:

Ilze Vārpiņa
VARAM

Reģionālās politikas departa-
menta vecākā eksperte

Nobalso arī Tu!

Norisinās iedzīvotāju balsojums konkursā “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība 2018” 

Latvijā 7. gadu pēc kārtas 
notiek konkurss Vecmāmi-
ņas, kuru organizē biedrība 
„Emergo” Elitas Drākes va-
dībā. Šogad konkursa Vec-
māmiņas 2018 dalībnieces 
mācās, dalās pieredzē, prie-
cājas un atpūšas kopā visa 
konkursa garumā no maija 
līdz novembrim. Ķeguma no-
vadu konkursā šogad pārstāv 
Sandra Pūpola. Labu veik-
smi, Sandra!

Par tradīciju jau ceturto 
gadu izveidojies, ka vecmā-
miņas vienu dienu ciemojas 
Ķegumā. Šogad 15.septembrī 
Latvijas omes bija sabraukušas 
šeit, Ķegumā. Viņas  apmeklēja  

Krusta kalnu, kur Krusta kalna 
izveidotāja Inta pastāstīja par 
saviem sapņiem un to realizēša-
nu dzīvē, dalījās ar savām pār-
domām par cilvēka garīgumu 
un vērtībām, Laura Valtera mu-
zikālajā pavadījumā un skaisto 
dziesmu skaņās. Katrai omītei 
un viesiem tika dots dzijas ka-
molītis, ko  Elita tina kopējā 
krāsainā vecmāmiņu enerģijas 
kamolā. Kad katrs kamolītis 
tika iztīts, atklājās burvīgs pār-
steigums - maza konfektīte. Par 
vecmāmiņu uzņemšanu bija 
parūpējusies Anita Alksne, kon-
kursa Vecmāmiņa 2012 finālis-
te, titula Laltvijas Vecmāmiņa 
2012 foto ieguvēja. 

Ar Ķeguma novada pašval-
dības atbalstu Ķeguma novada 
tautas nama telpās vecmāmi-
ņām notika defilē nodarbība, 
un gandarījumu sniedza mazas 
dāvaniņas. Bija vēl viens pār-
steigums - sapņu ķērāju izga-
tavošanas darbnīca, ko vadīja 
meitenes no radošās darbnīcas 
Zapte. Omītes savus krāšņi iz-
gatavotos sapņu ķērājus aizve-
da mazbērniem. Stāsta, ka sap-
ņu ķērāji aizbiedē visus sliktos 
sapņus un cilvēks redz tikai la-
bos sapnīšus. 

Cienājām omītes ar siltu tēju 
un kliņģeri, lai spēks darboties. 
Pie jaunā vides objekta burtiem  
ĶEGUMS notika fotosesija, pie 
saules režģa tika piestiprināta 
vēl viena atslēdziņa - vienai no 
vecmāmiņām tieši 15. septem-
brī bija 45 gadu kāzu jubileja, 
skanēja applausi, dzejoļi un 
laba vēlējumi. 

Lai apspriestos par dienas 
iespaidiem, iestiprinātos un pa-
runātu par galda kultūru, ceļš 
veda uz Oškroga viesmīlīgajām 
telpām, kur pie svētku galda 
vecmāmiņas kopā pārrunāja 
tradīcijas ģimenē, pastāstīja par 
ikdienas galda rituāliem savās 
mājās. Sirsnīgi, rudenīgi svei-
cieni tika veltīti konkursa patro-
nesei Elitai vārda un dzimšanas 
dienā. 

Jauni iespaidi, jaunas ie-
pazīšanās, sevis izzināšana, 
pilnveidošana un, protams, arī 
draugi- vecmāmiņas no iepriek-
šējiem konkursiem, katrā tik-
šanās reizē jaunas emocijas un 
pieredze.

Gandarījums, ka varam pa-
dižoties ar Ķegumu, pastāstīt 
par vēsturi, parādīt ciemiņiem, 
kāds Ķegums ir šodien. 

Paldies visiem, kas atbalstī-
ja un turpmāk veicinās kon-
kursa Vecmāmiņas īstenošanu! 
Varbūt nākamgad kāda vecmā-
miņa no Ķeguma saņems dros-
mi un arī piedalīsies konkursā?

Radi savu pasauli! Šī pa-
saule cilvēkam ir par lielu. Radi 
savu mazo! Lielā sastāv no ma-
zajām. Kur ir tava mazā? Veido 
to no zemeņu stādiem. Vai no 
tērauda dzirkstelēm. Veido no 
dzejoļu rindām un no kerami-
kas māliem. Tai nav jābūt lielai, 
bet tai jābūt bagātai! Un tai nav 
jābūt skatlogā izstādītai, bet ja 
tevi atrod ciemiņš, lai tu vari to 
pacienāt. Lai paliek krāsaina 
dzirkstele no tavām glazūrām 
viņā./I.Ziedonis/

Aija Korneta
Ķeguma novada 

vecmāmiņa 2013.- Piparīgā,
Latvijas 3. Vecmāmiņa  2013.

Latvijas Vecmāmiņa Šarms 
2013.

Konkurss “Vecmāmiņas 2018”
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9.septembra pēcpusdienā 
Rembates volejbola laukumos 
aizvadīts sezonas noslēguma 
turnīrs volejbolā vīriešu ko-
mandām.

Sacensībās piedalījās septi-
ņas komandas, no kurām godal-
gotās vietas ieguva:

1.vieta – „Viltotā papīrfab-
rika” (Mārtiņs Bite un Kristaps 
Skudra),

2.vieta – „Vaiders/Strauss” 
(Rinalds Vaiders un Mārtiņš 
Strauss),

3.vieta – „Divgalvainais Ķī-
nas ķeizars” (Eduards Viļums un 
Ronalds Strauss).

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību

speciāliste

SPORTS

Jānim Priževoitam uzvarētāja lauri 
riteņbraukšanas SEB MTB maratonā

Ikšķilē ar lielo finālposmu 
noslēdzās 17. SEB MTB mara-
tona sezona. “Virši – A” distan-
cē posmā un kopvērtējumā uz-
varēja Jānis Priževoits un Santa 
Sanija Jurgena.

Svētdien kupls skaits ve-
lomīļu no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Zviedrijas un Ukrai-
nas pulcējās Ikšķilē, kur norisi-
nājās Latvijas lielākā un tradī-
cijām bagātākā riteņbraukšanas 
sacensību seriāla – SEB MTB 
maratona – lielais finālposms. 
Ikviena vecuma un meistarības 
līmeņa riteņbraucējam bija lie-
liska iespēja sevi apliecināt kādā 
no četrām distancēm – “Toyota 
Hybrid”, “Virši – A”, “Mamma-
daba” veselības vai “Rasēns” 
bērnu braucienā.

Vērienīgajā “Virši – A” 

braucienā riteņbraucēji veica 
40,1 kilometru garu trasi. Līdzī-
gi kā “Toyota Hybrid” distancē, 
arī šeit interesantākie notikumi 
risinājās Ogres Zilajos kalnos. 
Ievērojamas izmaiņas trasē bija 
piemeklējušas arī pēdējos kilo-
metrus, kas tika veikti pa pļavu 
gar Daugavas dambi. Tieši šeit 
arī izšķīrās uzvarētāja liktenis.

No trīs sportistu līderu 
grupiņas ātrākais spraigā cīņā 
izrādījās jau Talsu posmā kop-
vērtējuma čempiona titulu izcī-
nījušais “VW Komerctransports 
– Veloprofs.lv” komandas brau-
cējs Jānis Priževoits. Ķegumie-
tis trasē pavadīja 1 stundu 22 
minūtes un 52 sekundes. Viņam 
zaudējot tikai divas sekundes, 
otro vietu ieguva “Sportland 
Bottecchia” pārstāvis Sandijs 

Kļaviņš. Uz goda pjedestāla ze-
mākā pakāpiena kāpa talsinieks 
Nauris Birkentāls (“Subaru AD 
Rem auto”), kuru no uzvarētāja 
šķīra trīs sekundes. Kopvērtēju-
mā uzvara Priževoitam, otrā vie-

ta Tomam Dinsbergam (“Hawaii 
Express Scott”), bet trešā Ģir-
tam Cirvelim (“Roadex”).

Informācija – www.velo.lv, 
fotomateriāli – www.delfi.lv

Volejbola 
starti 
vīriem
Rembatē

2018. gada 8.-9. septembrī 
Turaidā - apvidū, kur pirms 
mēneša spēkiem mērojās pa-
saules spēcīgākie orientieristi, 
tika aizvadīti rudens sezonas 
galvenie starti Latvijas orien-
tēšanās sportā! Savu sportisko 
sagatavotību lieliski apliecinā-
ja Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas skolēni Lūkass Si-
liņš un Renārs Grasis. 

Jaunie sportisti sacentās ve-
cuma grupā V12 (2006.-2007.
gadā dzimušie). Vidējā distan-
cē, kas ir 2,2 kilometrus gara 
(8 kontrolpunkti), startēja 55 
puiši. Renāram Grasim starta 
minūte bija izlozēta sākumdaļā, 
savukārt Lūkass Siliņš startēja 
piecdesmitais. Renārs pēc dis-
tances veikšanas Gaujas senlejas 
gravās un pļavās finišu Siguldas 
Futbolgolfa parkā sasniedza pēc 
20 minūtēm un 52 sekundēm, 
ilgstoši saglabājot 3.pozīciju, bet 
rezultātā iegūst  8. vietu 55 da-
lībnieku konkurencē. 

Savukārt Lūkass Siliņš star-
tēja kā pēdējais no reāliem pre-
tendentiem uz medaļām, un, 
pieredzējušākajiem konkuren-
tiem par pārsteigumu, Lūkass ar 
distanci tiek galā lieliski - fini-

šu sasniedz pēc 16 minūtēm 51 
sekundes. Izcīnīta zelta medaļa 
Latvijas čempionātā vidējā dis-
tancē, tuvāko sekotāju Ritvaru 
Ļepeškinu no Madonas apstei-
dzot par 20 sekundēm! 

Svētdien, 9.septembrī, notika 
stafetes sacensības 3 etapos. V12 
grupā sacentās 12 komandas. 
Lūkass Siliņš un Renārs Grasis 
startēja komandā ar ogrēnieti 
Emīlu Šulcu. Stafetes sacensības 
bija aizraujošas, ķegumiešiem 
un ogrēnietim, cīnoties par zeltu 
plecu pie pleca ar Orientēšanās 

klubu “Kāpa”  un “Auseklis” 
orientieristiem. Distancē, sa-
skaroties ar tādām grūtībām kā 
grāvju šķērsošanu un pazaudētu 
kurpi, sportisti izcīnīja bronzas 
medaļu! 

Liels prieks par ķegumie-
šu pirmajām medaļām Latvijas 
čempionātā. Ir ticība, ka tās kal-
pos kā lieliska motivācija turp-
mākajiem treniņiem, lai sagata-
votos nākotnes panākumiem!

Informāciju sagatavoja jau-
niešu treneris Nauris Neimanis

Ķeguma jauno orientieristu veiksmīgie starti
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Skaistajā 19. septembra rītā Ķeguma novada pen-
sionāri devās izbaudīt Ziemeļkurzemes burvību. Auto-
busā, mūsu gides Līgas ierosināti, mācījāmies lībiešu 
valodu un dziesmu “ Pūt, vējiņi”. Ierodoties Dundagā, 
mūs sagaidīja Ainas kundze, kura ar interesantu un hu-
mora pilnu stāstījumu izrādīja pili. Pēc tam apskatījām 
Dundagas baznīcu, kurā bija Jāņa Rozentāla glezna un 
mūsu gide spēlēja ērģeles. Tālāk devāmies uz Slīteres 
bāku un Mazirbi, kur apskatījām privāto lībiešu muze-
ju. Pie Stūrīšu saimnieces ēdām pusdienas, gatavotas 
pēc lībiešu receptēm. Vēl apskatījām Kolkas ragu, kur 
satiekas Dižjūra ar Mazjūru. Bijām arī Rojas Mākslas 
centrā. Un, kur tad bez zivīm pie jūras!? Iepirkāmies 
Kaltenes zivju pārstrādes ražotnē. Priecājāmies par 
mūsu skaisto Latviju, jo laiks bija brīnišķīgs.

Vēl gribu pastāstīt, ka šogad 16. jūlijā bija ekskur-
sija uz 41. Puķu Draugu svētkiem Salaspilī un 21. au-
gustā uz Gulbeni - Alūksni. Visur ieguvām pozitīvas 
emocijas.

Kultūras darbu organizatore Dagnija Berķe.

PAŠVALDĪBA

Ķeguma novada
pensionāru aktivitātes 

3.novembrī plkst.11:00 Ķeguma Tautas namā

notiks kārtējā LIELĀ RUDENS IZSOLE!!
Šoreiz tā būs īpaša - Latvijas 100-gades izsole!
Sanākam lieli, sanākam mazi, aktīvi piedalāmies un savākto naudiņu 

ziedojam vislabākajam, ko varētu vēlēties! Jau laikus visi kopā domājam, 
kam ziedosim naudiņu!

Mantas varat nodot jebkurā laikā Ķeguma Tautas namā.

Starptautiskais Soroptimistu klubs
“Ogre-Ķegums”

Par filmu Bille
20. oktobrī plkst. 17:00
Birzgales tautas namā
tiks demonstrēta 
filma „Bille”

Latvijas simtgades filma par mei-
teni ar vērīgo acu skatienu tapusi pēc 
populārās rakstnieces Vizmas Belše-
vicas daļēji autobiogrāfiskā romāna 
„Bille” motīviem. Bez izskaistinā-
jumiem un saldas cukura glazūras 
tā vēsta par cilvēkbērna dzīvi un iz-
aicinājumiem 30. gadu Latvijā. Tā 
ir filma par bērnību gan lieliem, gan 
maziem, kas atgādina, ka arī aiz ik-
dienišķā iespējams pamanīt brīnu-
mus. Nesaņemta mīlestība ģimenē, 
grūtības iederēties apkārtējā sabied-
rībā, apziņa, ka esi savādāka, nespēj 
atņemt Billei sapņus, viņa nelokās un 
nelūst, bet atrod pati savu ceļu. Kad 
mazajai meitenei šķiet, ka mājās at-
griezties vairs nedrīkst, Bille ir apņē-
mības pilna kopā ar draugiem atrast 
sapņu zemi Leiputriju.

Galveno Billes lomu atveido Rūta 
Kronberga. Billes mātes lomā iejūtas 
Elīna Vāne, tēva - Artūrs Skrastiņš, 
bet vecmāti tēlo Lolita Cauka. Filmā 
piedalās arī Lilita Ozoliņa, Gundars 
Āboliņš, Guna Zariņa, Pēteris Lie-
piņš, Vilis Daudziņš, Maija Doveika 
un citi pazīstami latviešu aktieri.

Filmas uzņemšana norisinājusies 
visā Latvijā: gan Rīgā - autentiskajā 
rakstnieces bērnības mājā Vārnu ielā, 
gan Vecrīgā, Sarkandaugavā un Mas-
kavas forštatē, gan Tērvetē, Tukuma 
apkaimē, Baldonē, Gulbenē un citur. 

Filmas “Bille” radošās grupas 
pamatsastāvu veido filmas scenārija 
autori Arvis Kolmanis un Evita Snie-
dze, režisore Ināra Kolmane, opera-
tors Jurģis Kmins, māksliniece Ieva 
Romanova. Filmā izmantota kompo-
nista Pētera Vaska mūzika. 

Ieejas maksa – 2 Euro

Mēs Rojā pie akmens laivas

Vissaulainākajā un karstā-
kajā septembra dienā pie 
Rembates pagasta pārvaldes 
pulcējās piecas komandas, lai 
piedalītos 2018.gada Ķeguma 
novada pašvaldības darbinieku 
sporta spēlēs.

Spēles tiek rīkotas ik gadu 
ar mērķi saliedēt pašvaldības 
darbiniekus. Šogad, pārvarot 
astoņas neformālas disciplīnas, 
pirmajā vietā ierindojās koman-
da „Te palikt un būt” (Raivis 
Ūzuls, Kristaps Rūde, Rinalds 
Liepiņš, Mārcis Hunčaks, 
Kintija Sparāne, Iluta Jansone 

un Ieva Vējone), savukārt otro 
vietu ieguva „Birzgales pa-
matskola” (Kaspars Kreima-
nis, Valentīns Pastars, Jānis 
Konovālovs, Vita Kozlovska, 
Anita Romānova, Inga Ko-
zlovska, Aldis Kauliņš, Sanita 
Matrosova un Gunita Ārste), 
un godpilno trešo vietu iegu-
va „Gaismiņa” (Indra Buša, 
Nelli Pavloviča, Laila Osval-
de, Sniedze Žvagina, Santa 
Strausa, Anda Šauva, Ieva Bod-
niece, Laima Semionova, Māra 
Andersone un Dita Sniedze).

Paldies sporta pasākumu or-

ganizatoram Edgaram Siliņam, 
Rembates pagasta pasākumu 
organizatorei Lienei Lazdiņai 
un visiem brīvprātīgajiem spēļu 

tiesnešiem par ieguldīto darbu!

Kintija Sparāne, 
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Sievišķīgākā komanda-Ķeguma VPII “Gaismiņa”

Aizvadītas pašvaldības 
darbinieku sporta spēles 2018 
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PASĀKUMI

Ar Ķeguma novada domes atbalstu
Starptautiskā soroptimistu kluba Ogre-Ķegums 

Audēju darbnīca īsteno
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu

 Tautisko jostu aušanas
MEISTARDARBNĪCAS II

3 nodarbību laikā varēsiet apgūt celu jostu aušanu
Daces Miezītes vadībā.

A. grupa Ķeguma Dienas centrā sestdienās 13.10. no plkst. 
11:00-15:00; 20.10. un 27.10. no 15:00-18:00
B. grupa Audēju darbnīcā Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
otrdienās 30.10. no plkst. 17:00-21:00; 6.11. un 13.11. 18:00-21:00
Dalības maksa/ziedojums EUR 15
Reģistrēšanās pa tālr.: 29433137

Ķeguma tautas namā
13.oktobrī plkst. 22.00

Rudens balle “Par prieku Tev”
Par muzikālo noskaņojumu gādās grupa

“Laimīgā sagadīšanās” un DJ ANss
Galdiņu rezervēt līdz 10.10.2018,

zvanot pa tālr. 22010300. Ieejas maksa 3,00 eiro
--------------------------------------------------------------------------

31. oktobrī no plkst. 19.00-22.00
“HAPPY  Halloween”

Radoši darbosimies un spokosimies.
Piedalīsimies spocīgākā tērpa parādē un vērtēsim greznāko ķirbīti.

Saldumi garantēti.
Info pa tālr. 22010300

Rembates tradīciju zālē
         

27. oktobrī plkst. 22.00
Rudens balle “Pretī zelta rudenim”

Par mūziku gādās Mareks Pelsis no grupas “Brīvdiena”
Galdiņu rezervēt līdz 23.10.2018 pa tālr. 27884206

Ieeja 4,00 eiro
--------------------------------------------------------------------------

         31. oktobrī plkst. 19.00
 “Halloween “Pagrabiņš”

Pasākums vecākiem ar bērniem
Radošās darbnīcas “mošķīšu pagrabiņš”, uzdevumi,

gards saldumiņš un radoši kopā pavadīts vakars.
Info pa tālr. 27884206 

Tuvs cilvēks nemirst,
tikai pārstāj līdzās būt...

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās reģistrētie mirušie:
Elga Kļava (1930)
Tatiana Travina (1931)
Nikolajs Čerkess (1933)

IIzsakām līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība 

Tomes tautas namā:
  20. oktobrī, sagaidot Latvijas simtgadi, organizē 

ekskursiju uz Rīgu.
Apskatīsim Tautas frontes muzeju, Barikāžu muzeju un dosimies 

1,5 stundas garā ekskursijā ar gidu  „Nepazīstamā Vecrīga”.
Ekskursijas izmaksas- 10,00 eiro.

Izbraukšana no Ķeguma 9:00
Pieteikties līdz 15. oktobrim, zvanot 27843230 

--------------------------------------------------------------------------
27. oktobrī 14.00 

Latvisko rotaļu un deju pēcpusdiena
  Kopā ar folkloras kopām GRAUDI un DĀRE  būs iespēja

iemācīties dziesmas, rotaļas un dančus
 Visi laipni gaidīti! Ieeja brīva 

--------------------------------------------------------------------------
Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?

Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

8. novembrī  laikā no plkst. 19.00 - 21.00
Tomes folkloras kopa GRAUDI 

dosies Mārtiņbērnu maskotā gājienā pa Ķeguma novadu.
Aicinām pievienoties! Informācija, zvanot 27843230

 --------------------------------------------------------------------------
10. novembrī plkst. 15.00 

Veltījums valsts svētkiem „Es ticu tev, cilvēce!
Ņem manu karsti pukstošo sirdi, 

Es jūtu ir vērts ar tevi kopā iet,  Ir vērts!”
Koncertā : Aspazijas, Raiņa, Ārijas Elksnes un Leonīda Breikša 

dzeja, ko runās aktrise Anita Grūbe.
Dziedātājas Ingunas Kalniņas  izpildījumā dzirdēsiet R.Paula, 
U.Stabulnieka, M.Lasmaņa un citu autoru iemīļotas dziesmas.

Pie klavierēm  -  Māris Lasmanis.
Koncertā piedalīsies  Ķeguma novada amatierkolektīvi

--------------------------------------------------------------------------
11. novembris Tomē – Lāčplēša dienas pasākumi
12. 00 Tomes  Piemiņas akmens svinīga atklāšana

Piemiņas brīdis un svecīšu nolikšana, pieminot  Latvijas brīvības 
cīņās kritušos karavīrus

• Tomes brāļu kapos
• Pie 13 ozoliem Tomes baznīcas kalnā
• Pie Ulmaņozola Tomes parkā

--------------------------------------------------------------------------
Tomes tautas nams  21. novembrī organizē  braucienu uz

Dailes teātra izrādi  – “Ivanovs!”,  Antons Čehovs
Biļešu cena 10,00 eiro, ceļa izmaksas 4,00 eiro.
Pieteikties līdz 31. oktobrim, zvanot 27843230

--------------------------------------------------------------------------
24. novembrī plkst . 21.00

Latvijas  simtgades  svinības noslēdzot Svētku balle
Muzicēs: Ēriks Budēvics un un Aivars Rakovskis

Ieeja : 2,00 eiro. Galdiņus rezervēt iepriekš , zvanot: 27843230
__________________________________________________________________________________________________

Tuva cilvēka aiziešana
Ir kā zibens spēriens.
Tuva cilvēka aiziešana –
Melns purva rāvas dzēriens.
 Tuva cilvēka aiziešana
 Liek likteņa svaros svērties.
 Tuva cilvēka aiziešana
 Liek rudens debesīs vērties.
 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ivetas Zemnieces ģimenei, 
brāli mūžībā pavadot. Domās esam kopā ar Jums.

Tomes folkloras kopa GRAUDI un
Tomes Dāmu vokālais ansamblis.
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Saulainajā 8.septembrī 
aizvadīts Ķeguma novada 
„Sēņošanas čempionāts”. Šo-
gad čempionātā piedalījās as-
toņas komandas, kopumā 32 
dalībnieki. Šogad konkuren-
ce sēņotāju starpā bija īpaši 
sīva, jo sacensība notika teju 
par katru sēni mežā. 

Komandu kopvērtējumā 
1.vietu ieguva komanda „Vil-
nītis atgriežas”(Andris Draulis, 
Zanda Draulis, Gunārs Rūsis, 
Sanita Tošena), kopā salasot 
4,28 kg sēņu. 2.vietu ieguva 
„Bēgošie līgavaiņi” (Dainis 
Eižvertiņš, Sergejs Gribičen-
ko), kopā salasot 2,68 kg sēņu,  
savukārt 3.vietā ierindojās ko-
manda „Mušmires” (Signija 
Mazalo, Madara Kivleniece), 
kopā salasot 1,140 kg sēņu.

Individuālajā kategorijā 
vislielāko sēņu svaru salasī-
ja un 1.vietu ieguva Dainis 
Eižvertiņš (2,265kg), 2.vietā 
– Gunārs Rūsis (1,325kg), sa-
vukārt 3.vietā – Zanda Draulis 
(1,145kg).

Balvu par komandas no-
formējumu saņēma komanda 
„Čibukieši” (Inta Brokāne-Vil-
cāne, Arnis Vilcāns, Anna Bro-
kāne, Inga Hausone). Komanda 
izcēlās ar kāzu noformējumu 
gan apģērbos, gan uz automa-
šīnas. Uzslavas par komandas 
noformēju saņēma arī koman-
da „Mušmires” un „Bēgošās 
līgavas”.

Sēņošanas čempionāts tra-
dicionāli notiek dienu pirms 
Tēvu dienas, tāpēc īpašu balvu 
saņēma arī aktīvākais un erudī-
tākais „Sēņošanas čempionāta” 
tētis – Andris Draulis.

Šogad par jaunāko sēņotāju 
kļuva komandas „Selgas” da-
lībniece Lillija Selga. 

Paldies visiem dalībnie-
kiem un pasākuma organizato-
riem! 

Tiekamies nākamā gada 
„Sēņošanas čempionātā”!

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Sēņošanas čempionāts 

Ķeguma Tautas nama vadītāja Dace Māliņa ir devusies 
garākā atvaļinājumā, un par Tautas nama vadītājas pie-

nākumu izpildītāju ir iecelta Rembates pagasta pasākumu 
organizatore Liene Lazdiņa.

--------------------------------------------------------------------
Informējam, ka kopš septembra „Ķeguma Novada 

Ziņu” redaktores pienākumus pilda Dace Grīsle 
(SIA “KS Risinājumi”). Arī turpmāk lūdzam informāci-
ju sūtīt uz e-pastu: avize@kegums.lv, kā arī neskaidrību 
un jautājumu gadījumā sazināties ar redaktori pa tālruni 

29586111.

Ķeguma komercnovirziena vidusskola 
steidzami aicina darbā skolas medmāsu
Tālrunis uzziņām – 65055275, 22005595

Ar 2019. gada 1. janvāri Ķeguma novada
Birzgales pagastā tiek aicināts darbā

ĢIMENES ĀRSTS.
Pašvaldība ģimenes ārsta praksei iznomā

videi pieejamas telpas (Nākotnes ielā 1, Birzgale,
Birzgales pag., Ķeguma nov.)  

un nodrošina ar dzīvojamo platību.
Sīkāka informācija: teritoriālajā nodaļā Zemgales 
prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tālr. 63027249,

e-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lv

Par godu Latvijas simtgadei tiek rīkota 
ĶEGUMA NOVADA STIPRO ĢIMEŅU 

PĒCPUSDIENA. 
Lūdzam līdz 2018.gada 31.oktobrim pieteikt 

dalību pasākumā pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 
50 un vairāk gadu.

Pieteikšanās pa tālr.65055438, 65034125, 26148593 
vai  personīgi Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās

vai kultūras iestādēs.


