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pērn paveikto. Tikšanāsdosies
noslēgumā
ikviens
varēs
arī
uzdot
sev
aktuālus
jautājum
us
un
diskutēt
Ilmārs
Zemnieks,
tam pateicoties mēs atguvām savu
Mārtiņbērnu maskotā gājienā pa Ķeguma novadu
neatkarību.
Manuprāt,
īstenam
latvieAicinām pievienoties! Informācija, zvanot 27843230
Ķeguma
novada domes
ar speciālistiem.
Ķeguma novada domes
priekšsēdētājs
tim sava vēsture ir jāgodā, arī mūsu
priekšsēdētāja vietnieks
senči vēlējās dzīvot brīvā Latvijā,
Kristaps Rūde
www.kegumanovads.lv

Papildu finansējums VPII „Gaismiņa”

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē

www.kegumanovads.lv
www.kegumanovads.lv
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PAŠVALDĪBA

Ķeguma Novada Ziņas

Ķeguma novada dome oktobrī
Ķeguma novada dome oktobrī
Iecēla LIENI LAZDIŅU –
Rembates tautas nama kultūras pasākumu organizatori, par Ķeguma
tautas nama vadītāju ar 2018.gada
10.oktobri, uz noteiktu laiku - uz
Daces Māliņas prombūtnes laiku.
Noteica Ķeguma novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas
izglītības pedagogiem ar 2018.
gada 01.septembri algas likmi EUR
710,00.
Noteica sekojošas Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu
vadītāju un vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes 2018./2019.
mācību gadam no 2018.gada 1.septembri:
 Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas direktoramEUR 1466,00, tai skaitā EUR
1100,00 mērķdotācijas finansējums + EUR 366,00 pašvaldības finansējums,
 Birzgales pamatskolas direktoram- EUR 950,00 (mērķdotācijas finansējums),
 VPII „Gaismiņa” vadītājai –
EUR 1068,00
(pašvaldības
finansējums),
 VPII „Birztaliņa” vadītājai EUR 954,00 (pašvaldības finansējums),
 Birzgales mūzikas skolas direktoram – EUR 959,00 (pašvaldības) finansējums.
 VPII Gaismiņa vadītājas vietniecei – EUR 854,00,
 VPII Birztaliņa vadītājas vietniecei (0.25 slodze) – EUR
191,00.
Nolēma veikt reorganizāciju,
apvienojot Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļu un Ķeguma novada Birzgales pagasta dzimtsarakstu
nodaļu vienā nodaļā ar nosaukumu
- Ķeguma novada dzimtsarakstu
nodaļa, ar 2019.gada 1.janvāri un
apstiprināja Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu.
Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ”Dirveikas”, Tomes
pagastā, kas sastāv no zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 7429 002
0002, kopējā platība 5,00 ha, uz
kura atrodas vienstāvu dzīvojamā

māja ar saimniecības ēkām.
Apstiprināja Nekustamā īpašuma: nosacīto cenu 9180,00 EUR;
izsoles dalības maksu 20 EUR, t.sk.
PVN; izsoles soli 500 EUR, Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus
un izsoles komisiju.
Apstiprināja Ķeguma novada
pašvaldības skolēnu nodarbinātības
pasākumu komisijas sastāvu, Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības
grupas sastāvu, Interešu izglītības
un pieaugušo neformālās izglītības
programmas licencēšanas komisijas
sastāvu.
Apstiprināja dalību Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības
pētniecības un inovācijas ietvarprogrammas “Horizon 2020” projektā „Nodrošināt neitrālu oglekļa
emisiju reģionos līdz 2050.gadam/
“C - TRACK-50””.
Atzina izsoli, kurā tika atsavināts pašvaldības nekustamais
īpašums “Apogi”, Tomes pagastā,
Ķeguma novadā, kas sastāv no zemesgabala, kopējā platība 2,25 ha,
ar nosolīto cenu 14480 EUR par notikušu.
Nolēma atbalstīt Ķeguma novada pašvaldības piedalīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras ESF
projekta “Atbalsts ilgākam darba
mūžam” ietvaros un iesniegt pieteikumu dalībai pasākumā “Darba
vides un cilvēkresursu potenciāla
izvērtējums” par kopējo summu līdz
EUR 14415,00. Nodrošināt Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai līdz EUR
1880,22 apmērā, kas ir ne mazāk kā
15% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Piešķīra goda titulu „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 2018”
ULDIM ĀBELIM, Ķeguma novada domes Atzinības rakstus Solvitai
Kūnai, Kasparam Dumpim, Jevgēnijam Gavrilovam, Santai Veinbergai.
Ievēlēja deputātu Jāni Priževoitu Ķeguma novada domes finanšu
komitejas, izglītības, kultūras un
sporta komitejas un sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāvā.

Noteica šādus Ķeguma novada pašvaldības sniegtos maksas pakalpojumus un maksu par tiem:
Pakalpojums

Kapavietas
iemērīšana

Urnas kapavietas iemērīšana

(cena EUR,
(cena EUR,
t.sk.PVN)
t.sk.PVN)
Maksa par kapavietas iemērīšanu Ķeguma novada pašvaldības kapos
Kapavietas iemērīšana esošos ģimenes
10,00
5,00
kapos, ja mirušā pēdējā dzīvesvieta bija
deklarēta Ķeguma novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā
Kapavietas iemērīšana esošos ģimenes
15,00
10,00
kapos, ja mirušā pēdējā dzīvesvieta nebija deklarēta Ķeguma novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā
Jaunas kapa vietas iemērīšana, ja
25,00
15,00
mirušā pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Jaunas kapa vietas iemērīšana, ja
50,00
30,00
mirušā pēdējā dzīvesvieta nebija
deklarēta Ķeguma novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā
Maksa par kapu kapličas izmantošanu
Kapličas iznomāšana nelaiķa uzglabāšanai
2,00 euro/
diennaktī
Kapličas iznomāšana atvadu ceremonijai par 30 min.
3,00 euro
Kapličas iznomāšana atvadu ceremonijai par 60 min.
6,00 euro
Kapu apsaimniekošanas maksas pakalpojuma maksa netiek iekasēta, ja
apbedīšanu organizē Ķeguma novada pašvaldība.
Tiek noteikta atlaide 25% apmērā visiem kapu apsaimniekošanas pakalpojumiem, ja apbedīšanu organizē Ķeguma novada pašvaldībā deklarētai
trūcīgai personai.
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Aizvadītas tikšanās ar iedzīvotājiem
11.oktobrī Ķegumā un 18.oktobrī Rembatē aizvadītas divas tikšanās
ar iedzīvotājiem.
Ķeguma novada pašvaldības vadītāji – priekšsēdētājs Raivis Ūzuls
un priekšsēdētāja vietnieks Kristaps
Rūde, aicināja iedzīvotājus tikties, apspriest aktuālos jautājumus
un izteikt problēmas. Kā stāstīja
R.Ūzuls: „Šādas tikšanās rīkosim
reizi ceturksnī vai pusgadā pilsētas
un pagastu centros. Tuvojas nākamā gada budžeta sastādīšana, tāpēc
ir svarīgi saprast iedzīvotāju prioritātes par aktuālajiem jautājumiem.
Mēs esam izvēlējušies savādāku
konceptu, tiekoties ar iedzīvotājiem.
Mēs vēlamies uzklausīt iedzīvotāju
ierosinājumus, apzināt Jūsu ieskatus
par problēmām un iespējām.”
11.oktobrī Ķeguma Tautas namā
pulcējās vairāki desmiti iedzīvotāju.
Ķeguma pilsētā aktuāls jautājums
bija apkures sezona, apsaimniekošanas darbi, jaunie tarifi un katlumājas
iegāde. Iedzīvotājiem bija savs viedoklis arī par SIA „Ķeguma Stars”
komunikāciju un darbību. Tika saņemti ierosinājumi arī par jauna
veikala nepieciešamību, pateicības
vārdi tika veltīti sētniekiem, kuri
šoruden ļoti labi strādājot. Iedzīvotāji vērsa pašvaldības vadītāju uzmanību uz garderobju pielāgošanu
cilvēku vajadzībām pludmalē, moto
trases radīto troksni dzīvojamo
māju apkaimē, Ogres ielas remontēšanu (šobrīd ielas rekonstrukcija
ir projektēšanas stadijā, un iela tiks
remontēta nākamgad), kā arī tika
pievērsta uzmanība dažādiem jautājumiem - peļķu veidošanos, afišu
dēļu tīrību u.c.
Tika apspriestas arī tēmas par
skolēnu vājo pasākumu apmeklēšanu, simtgadei veltītajiem darbiem
un kultūras notikumiem novadā,
veloceliņa izveidi (kā apstiprināja

domes vadība, tad nākamajā gadā,
sadarbojoties ar Ogres novada pašvaldību, tiks plānots veloceliņš Ciemupe – Ķegums).
Aktuāls jautājums bija Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas 10.
– 12.klases bērnu skaits. Bet domes
priekšsēdētājs savā viedoklī par vidusskolu bija ļoti konkrēts: „Mēs
turpināsim atbalstīt vidusskolu līdz
pēdējam skolēnam!”
Tikšanos ar iedzīvotājiem noslēdza priekšsēdētāja vietnieks
K.Rūde: „Es vēlos, lai Ķegumā būtu
saimnieciskums, proti, lai katrs apzinās sava darba pienākumus un tos
godprātīgi veic. Mums ir svarīgi, lai
cilvēki raksta, zvana, sūta ziņas un
interesējās par notiekošo. Būtiski ir
saprast vairākuma viedokli, tāpēc
šādas tikšanās pirms budžeta sastādīšanas ir būtiskas.”
Arī 18.oktobra tikšanās reizē
Rembates tradīciju zāli piepildīja
vairāki iedzīvotāji. Rembates pagasta daudzdzīvokļu māju īpašniekiem
ļoti aktuāla tēma bija SIA „Ķeguma Stars” izveidotā kanalizācijas
sistēma, iekšpagalmu atjaunošana,
māju uzkrājumi un rēķinos atspoguļotā informācija, apsaimniekošanas
maksu atšķirības un citi jautājumi.

Aktuāla tēma bija arī grantētā
ceļa seguma izveide, kas, kā apstiprināja domes priekšsēdētājs
R.Ūzuls, „nākamgad jau ir paredzēta budžetā, un tiks veikta dubultās
virsmas apstrāde”. Protams, bija arī
citi jautājumi – par autobusu kustības laiku maiņu, atkritumu apsaimniekošanas līgumu esamību privātmāju īpašniekiem, Rembates dīķa
iztīrīšanu, volejbola laukuma smilšu
atjaunošanu, par finansiāla atbalsta
piešķiršanu barikāžu dalībniekiem.
Liela iedzīvotāju interese bija
par vairākiem nekustamajiem īpašumiem, kā skaidroja R.Ūzuls, par
bijušo pasta ēku ir bijušas vairākas
idejas, tai skaitā dienas centra izveide. Tā kā ēdnīcas ēka ir privātīpašums, ar īpašnieku ir notikušas vairākas sarunas, taču, šobrīd tās nav
sekmējušās ar rezultātu.
Sapulces noslēgumā tika izteikti
arī vairāki priekšlikumi – veloceliņa
izveide līdz Ķeguma stacijai, gāzes
apkures ieviešana, mazas estrādītes
būvniecība, jauna strītbola laukuma
izveide un citi.
Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Par Latvijas Republikas 13. Saeimas vēlēšanām
2018.gada 6.oktobrī Latvijā un visā
pasaulē tūkstoši Latvijas balsstiesīgo devās uz vēlēšanu iecirkņiem, lai
lemtu savas valsts, novada, pilsētas,
pagasta, mājas, ģimenes turpmāko
likteni četriem gadiem. Mēs visi devāmies, lai ievēlētu savu parlamentu
– Saeimu. Ievēlētu Saeimas deputātus, kuri lems mūsu visu likteni un
dzīvi ne tikai četriem gadiem, bet
ilgākam laika posmam. Paldies visiem tiem 54,25 % nobalsojušajiem
Ķeguma novada iedzīvotājiem, kas
lika pie malas visus mājas darbus,
izbrīvēja brīdi darbā, atpūtā un ieradās vēlēšanu iecirkņos Ķegumā,
Rembatē un Birzgalē, izdarīja savu
izvēli starp 16 politiskajiem konkurentiem un nobalsoja par Latvijas
nākotni. Lielākā iedzīvotāju daļa
balsoja par Jauno konservatīvo partiju (20,53%), politisko partiju KPV
LV (15,23%), Nacionālo apvienību
Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (13,89%).
Kāda būs šī nākotne – nevar pateikt
neviens. Pirms un pēc vēlēšanām
dedzīgās politiķu runas un debates,
reklāmas un solījumi lika aizdomāties par tām nākotnes vēsmām, ku-

ras iespējams mūs skars. Reģionāli
teritoriālā reforma, algu un pensiju
izmaiņas, nodokļu sistēmas pilnveidošana, izglītības un veselības
aprūpes reformas un citu solījumu
daudz un lieli, skaisti. Redzēsim, kā
politiķi turēs savus solījumus! Bet
ko paši?
Arī pašiem jābūt aktīviem, ne tikai
klusiem no malas vērotājiem un ne
tikai piedaloties vēlēšanās. Mēs
paši varam veidot savu nākotni, lemt
par mums sāpīgiem un svarīgiem
jautājumiem. Un to visu mēs varam
izdarīt, aktīvi pašiem piedaloties
kādas politiskās partijas darbā. Kā
biedri, kā partijas biedri. Dodoties
uz vēlēšanām, visi paši lasījām vai
dzirdējām masu mēdijos partiju
programmas, ideoloģiskās nostādnes, iepazinām partiju vadītājus un
parlamenta deputātus. Pazīstam arī
vietējās pašvaldības deputātus un
domes vadību. Tātad ir informācija
pārdomām par iespējamu sev tuvu
un pieņemamu politisko partiju,
kuru atbalstīt, kļūt par tās biedru un
aktīvi, ar politisku atbildību un tiesībām prasīt savu partiju vadītājiem
aktīvāku darbu Saeimā, pašvaldībā,

programmu un solījumu izpildi.
Un, protams, maksāt biedra naudas
un citādi finansiāli atbalstīt partijas
izdevumu budžetu, mazinot oligarhu un bagāto sponsoru ietekmi uz
politiskajiem lēmumiem. Atbalstīt
un cīnīties par patiesu demokrātiju
mūsu simtgadi sagaidījušajā Latvijā!
Tikai šādi mēs spēsim izskaust to
ilggadīgo tradīciju, kad vēlētāji partiju bosiem ‘’nepieciešami’’ tikai
reizi četros gados pirms attiecīgajām vēlēšanām.
Šajā novembra svētku gaisotnē novēlu visiem kopā ar ģimenēm un
draugiem ar prieku sagaidīt brīnišķīgos valsts svētkus, ar cieņu atcerēties tos, kas atdeva sevi Latvijas
valsts izveidei un aizsardzībai, un
domāt par savu un valsts nākotni –
saulainu, gaišu, pārtikušu un varenu!
Priecīgus svētkus! Esiet aktīvi, radoši un laimīgi!
Jaunās konservatīvās partijas
Ķeguma novada nodaļas vārdā,
Imants Smirnovs, Ķeguma novada
domes deputāts, nodaļas vadītājs

Ķeguma novada domes deputāts Imants Smirnovs (Jaunā konservatīvā partija)
pieņems iedzīvotājus:
Rembates pagasta pārvaldē
(Lielvārdes ielā 3, Rembates
pagasts, Ķeguma novads)
5.novembrī no 17:00 -19:00;
Tomes dienas centrā
(“Ābelītes”, Tomes pagasts,
Ķeguma novads)
5.novembrī no 08:00 -10:00;

Birzgales pagasta pārvaldē
(Lindes ielā 2, Birzgales pag.,
Ķeguma novads)
3.decembrī no 08:00- 10:00;
Ķeguma dienas centrā
(Liepu alejā 1B, Ķegums,
Ķeguma novads)
3.decembrī no 17:00 -19:00.

Kontaktinformācija saziņai:
Tālr.29259223,
e-pasts:imants.smirnovs@kegums.lv
Interesentus par dalību Jaunajā konservatīvajā partijā un darbu Ķeguma
novada nodaļas darbā lūdzu zvanīt
pa tālruni 29259223 vai rakstīt uz
e-pastu: imants.smirnovs@kegums.lv.

Nodaļas sapulces norit reizi mēnesī, sekojiet informācijai! Laipni aicināti!
www.kegumanovads.lv

PROJEKTI JAUNIEŠIEM
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Karjeras nedēļa “Mirklis nākotnē”

Jau trešo mācību gadu Ķeguma novada skolu skolēniem ESF
projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notiek dažādi pasākumi ar mērķi iepazīstināt bērnus un
jauniešus ar daudzveidīgajām karjeras iespējām.
No 8. līdz 12.oktobrim visā Latvijā
jau sesto gadu norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūra organizētā “Karjeras nedēļa”.
Nedēļa iesākās ar 6. – 9. klases
braucienu uz Ķeguma HES. Tikšanās laikā tika pārrunātas karjeras
iespējas hidroelektrostacijā, kā arī
nepieciešamo zināšanu, prasmju un
iemaņu apguve, ko un kā būtu vēlams mācīties šodien, lai potenciālais darbinieks būtu ieguvis nepieciešamo izglītību. Paralēli pārrunām

tika apskatīta arī “nākotnes” darba
vieta.
Otrdien Birzgales pamatskolā, bet
piektdien Ķeguma komercnovirziena vidusskolā viesojās SIA “Betolli” pārstāves, kuras skolēniem
pastāstīja par dizainera darbu, nepieciešamajām prasmēm, izglītības
iespējām Latvijā un ārzemēs. Paralēli sarunām par modi un dizainu
skolēni darbojās radošajā darbnīcā
„Tauriņi” un paši sev izgatavoja tauriņus.
Trešdien skolā viesojās rotkale Laura Stelpe ar savu mammu
Aelitu Stelpi. Laura sniedza plašu
informāciju par rotkaļa profesiju,
darbā nepieciešamajām prasmēm
un izglītības iespējām. Skolēniem
bija iespēja ne tikai aplūkot un rokās
paturēt rotkaļu instrumentus, bet arī

Lauras un viņas mammas darinātās
rotas. Aelita skolēniem nodemonstrēja saktas tapšanas procesu.
Ceturtdien 1. – 4. klašu skolēni
viesojās savvaļas dzīvnieku dārzā
“Saulītes”, kas atrodas pašā Daugavas krastā, kur aptuveni 30 ha
platībā izveidots savvaļas dzīvnieku dārzs. Skolēnus laipni sagaidīja
“Saulītes” īpašnieks, kurš pastāstīja
par to, kā ir uzsācis savvaļas dzīvnieku audzēšanu, kur apguvis nepieciešamās prasmes un iemaņas sava
biznesa vadīšanā un savvaļas dzīvnieku audzēšanā, kā arī par iegūto
produktu realizāciju.
Diemžēl, briežus gan nesatikām,
jo pašlaik tiem ir riesta laiks un viņi
turas nomaļus. Tas nekas, jo skolēniem bija liels prieks par savvaļas
Highland govīm, kuras bija iespējams pabarot ar turpat “Saulītēs” salasītajiem āboliem.
Savukārt 6. un 9. klases skolēni, lai
iepazītos ar lauku tūrisma un privātās maiznīcas vadīšanu, apmeklēja
Lielvārdes novadā esošo “Zelmas
maiznīcu”. Skolēni tika iepazīstināti ar seno un ne tik vieglo un vienkāršo profesiju, kā arī ar tradīcijām
maizes cepšanā, kas saglabājušās no
seniem laikiem. Saimniece Ligita
Lasmane izstāstīja, kādās skolās var
apgūt maiznieka arodu un kādas ir
radnieciskās profesijas.
Karjeras nedēļas noslēgumā 1. –
4. klašu skolēni devās uz Birzgalē
esošo SIA “Ozolkalnu nams”. Te
skolēnus sagaidīja uzņēmuma vadītāja Līga Balode, kura skolēniem
sniedza informāciju par uzņēmuma vadīšanu, funkcijām un darbības mērķiem. Katrs dalībnieks bija
priecīgs par gardo smalkmaizīti, ko
katrs saņēma par savu viesošanos
“Ozolkalnu namā”.
Projekta aktualitātēm ir iespēja sekot līdzi arī Facebook lapā “Karjeras pasākumi Ķeguma novadā”.
Ķeguma novada pašvaldības
pedagoģe, karjeras konsultante
Ivita Onzule

Tikšanās “Jaunieti iesaisties!”
Septembrī aicinājām uz tikšanos novada
jauniešus, lai uzklausītu viņu domas un idejas,
kā jauniešu dzīvi novadā veidot saistošāku,
tādu, kas rosinātu jauniešus arī savu turpmāko
dzīvi saistīt ar Ķeguma novadu, nevis meklēt
laimi citviet.
Tikšanās ar jauniešiem 11.septembrī notika
Birzgalē un Tomē, savukārt 18.septembrī – Ķegumā un Rembatē. Lielākā jauniešu aktivitāte
bija Birzgalē, kur uz tikšanos bija ieradušies 20
jaunieši, Tomē tikšanās piedalījās 4 jaunieši,
Ķegumā - 7, bet Rembatē - 6. Visur jauniešiem
bija idejas par to, ko varētu darīt, kādas aktivitātes īstenot, arī vēlme pašiem līdzdarboties un
veidot savus pasākumus.
Jaunieši Birzgalē kā sev būtiskāko uzsvēra, ka vēlētos jauniešu centru - vietu, kur pavadīt brīvo laiku ar daudzveidīgām aktivitātēm:
kino un karaoke vakari, radoši pulciņi, galda
spēļu turnīri, radošās darbnīcas/pulciņi, ballītes un tml., un vēlētos darboties jaunsardzē,
kā arī atzīmēja, ka esošā sporta infrastruktūra
ir nolietojusies, nepieciešams atjaunot skolas
sporta stadionu un trenažieru zāli, pietrūkst apskates vietu un būtu jāattīsta Rūķu parks.
Savukārt tomēnieši vēlas attīstītāku sporta
infrastruktūru – futbola un florbola laukumus,
labiekārtotu pludmali, daudzveidīgākus pasākumus dienas centrā, atzīmēja, ka ir nepieciešama novada apskates objektu karte. Viņi būtu
gatavi iesaistīties arī dažādu projektu īstenošanā kā brīvprātīgie, kā arī piedalīties jauniešu
centra aktivitātēs Ķegumā, jo neuzskata, ka
Tomei būtu vajadzīgs atsevišķs jauniešu centrs.
Jaunieši Ķegumā, tāpat kā birzgalieši, uzsvēra jauniešu centra nepieciešamību Ķegumā,

kur saturīgi pavadīt brīvo laiku, pašiem organizējot un vadot daudzveidīgus pasākumus:
brīvdabas kino, spēļu vakarus, improvizācijas
teātri un tml., piesaistot lektorus par dažādām,
jauniešus interesējošām tēmām, atzīmēja, ka
vēlētos plašāku ārpusskolas nodarbību klāstu,
vairāk pasākumu tieši jauniešiem, kā arī sporta
nodarbības gan komandas, gan individuālajās
disciplīnās, kā arī atzīmēja, ka vēlētos dažādību un jaunas idejas skolas organizētajos pasākumos un jaunu skeitparku.
Rembatieši vēlētos daudzveidīgu sporta
pulciņu piedāvājumu, pietrūkst infrastruktūras
sporta aktivitātēm – ielu vingrošanai, basketbolam utt., labprāt piedalītos ziemas sporta
spēlēs, viņus uztrauc sliktais ceļu infrastruktūras stāvoklis, kā arī nepietiekamais apgaismojums ciemā.
Vēl joprojām katram jaunietim ir iespēja izteikt savu viedokli par jauniešu dzīvi Ķeguma
novadā, aizpildot aptaujas anketu tiešsaistē: https://goo.gl/forms/Cu6FDFFTQbKM6RGH3

Aktivitāte projekta “Ķeguma novada pašvaldības
pamatnostādņu jaunatnes jomā izstrādes uzsākšana”, kurš tiek īstenots Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas
2018. gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros.
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Starpnovadu ERASMUS +
projekta “Kopā varam labāk”
pirmā tikšanās aizritējusi
pozitīvā gaisotnē!
Lielvārdes novada pašvaldība kopā ar Ķeguma novada pašvaldību un Ogres novada Bērnu un
jauniešu centru ir uzsākusi īstenot
Erasmus+ Jaunatne darbībā Strukturētā dialoga projektu “Kopā varam
labāk”.
2018.gada 11.oktobrī notika
projekta pirmā Strukturētā dialoga tikšanās Ogres novada Kultūras
centrā, uz kuru bija ieradies kupls
dalībnieku skaits – 80 jauunieši gan
no Lielvārdes, Kaibalas, Jumpravas,
Lēdmanes, gan Madlienas, Suntažiem, Ogres, Ogresgala, Birzgales,
Rembates un Ķeguma, apliecinot
savu augsto motivāciju uzlabot jauniešu līdzdalības iespējas novados.
Tikšanās sākumā jauniešus uzrunāja Lielvārdes novada domes
priekšsēdētājas vietniece Vita Volonte, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Kristaps Rūde. Politiķi sniedza īsu ieskatu par pašreizējo situāciju novados – par jauniešu
līdzdalību, par novadu jauadu iespējām sadarboties, kā arī uzsvēra šāda
projekta nozīmību.
Ar pieredzi un labās prakses
piemēriem darbā ar jaunatni iepazīstināja pārstāvji no Jauniešu galvaspilsētas 2018 – Madonas novada - Gatis Teilis (Madonas novada
deputāts un jaunatnes darbinieks)
un Indra Veipa (Madonas novada
jaunatnes darbinieks). Viesi iedvesmoja ar saviem stāstiem par jauniešu drosmi, aktivitāti un sakārtoto
vidi jauniešiem Madonas novadā.
Atmiņā noteikti iespiedies fakts, ka
gandrīz katrā Madonas pagastā ir
jauniešu centrs!
Pasākuma otrajā daļā Prāta
vētrā izvirzījām vairākus virzienus
starpnovadu sadarbībai, kā piemēram, Daugava, Labdarība, Izglītība,

Tehnoloģijas, Radošais virziens u.c.
Pēc tam astoņās darba grupās jaunieši, politiķi un lēmumu pieņēmēji
diskutēja par jau stiprajām pusēm
šajos sadarbības virzienos, kā arī
izvirzot iespējas un izaicinājumus
ilgtspējīgai tālākajai sadarbībai.
Pēc grupu darba prezentācijām
aktīvākie jaunieši paneļdiskusijas
veidā rezumēja dienas laikā paveikto un atbildēja uz jautājumu – “Ko
viņi darīs jau rīt, lai sāktu īstenot izvirzītos priekšlikumus?”
Paldies aktīvajiem Lielvārdes,
Ķeguma un Ogres novada jauniešiem par dalību!
Paldies politiķiem un lēmumu
pieņēmējiem par aktīvu līdzdarbošanos kopā ar jauniešiem!
Tiekamies jau nākamajā aktivitātē novembrī – jauniešu apmācībās!
“Projekts “Kopā varam labāk”
tiek ﬁnansēts ar Eiropas Komisijas
“Erasmus+: Jaunatne darbībā”,
kuru Latvijā administrē Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra,
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

Informāciju sagatavoja:
Agnese Vovčenko,
Lielvārdes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste,
Projekta “Kopā varam labāk”
koordinatore

Ciemos jauniešiem
draudzīgākajās pašvaldībās
Lai mācītos jaunatnes plānošanas dokumentu izstrādi, iegūtu priekšstatu par darbu ar jauniešiem, jaunatnes lietu speciālista lomu jauniešu aktivizēšanā, Ķeguma novada pašvaldības,
nevalstisko organizāciju un jauniešu pārstāvji
augusta beigās devās izpētes braucienā uz Nīcas
jauniešu centru, kā arī atceļā viesojās Liepājas
jauniešu mājā.
27. augusta rītā sēdāmies autobusiņā, lai dotos uz Nīcu. Nīcas novada centrā mūs sagaidīja Jaunatnes lietu speciāliste Rita Dreiže ar uz
ugunskura vārītu zupu. Tā kā Ķeguma novadā
šobrīd darbs ar jauniešiem netiek koordinēts un
notiek aktīva plānošanas dokumenta izveide, devāmies uz Nīcu, jo viņu pieredze mums lieliski
noderēs vairāku faktoru dēļ: abi novadi ir līdzīgi iedzīvotāju skaita ziņā, sastāv no vairākiem
pagastiem un jauniešu skaits novados ir līdzīgs.
Daudz laika pavadījām sarunās, kurās varējām saņemt atbildes uz neskaitāmajiem jautājumiem. Realizējot daudzveidīgus pasākumus,
Nīcas jauniešu centrs palīdz jauniešiem iesaistīties sabiedriskajās aktivitātes, uzņēmējdarbībā
un dažādu pasākumu organizēšanā, māca būt
atbildīgiem par saviem darbiem un reizēm arī
nedarbiem.
Nīcas jauniešu uzdevums tikšanās laikā
bija rūpēties par atmosfēru - tika spēlētas spēles, kopīgi skatītas filmas, ceptas picas. Jaunieši
nakšņoja Nīcas jauniešu centrā.
Īpašs pārsteigums mums visiem bija brauciens pa Bārtas upi ar skaisto laivu “Elita”. Šo
braucienu mums uzdāvināja “Sofijas Laivas”
īpašnieki, kuri ir Nīcas jauniešu centra draugi un
viņu ideju atbalstītāji.

www.kegumanovads.lv

Nākamajā dienā devāmies mazā ekskursijā
uz “Pūsēna kāpu”. Pūsēna kalns ir visaugstākā
Baltijas jūras piekrastes kāpa Latvijā, kuras absolūtais augstums ir 37 m virs jūras līmeņa. Uzkāpjot kāpā, pavērās vienreizējs skats!
Apmeklējām arī skaisto Bernātu pludmali,
vietā, kuru iepazinis, prezidents Čakste savulaik
izteicis trīs vārdos: „Šeit jābūt kūrortam!” Pēc
diviem gadiem – 1926.gada 23.maijā, Bernātu
meža pakalnā, kur bija stāvējis prezidents Čakste, atklāja Bernātu kūrorta dibināšanas akmeni,
kurā iekalti viņa teiktie vārdi.
Tālāk devāmies uz Liepājas Jauniešu māju,
kur ikdienas darbu ar jauniešiem prezentēja Līva
Kupfere. Viņu pieredze bija interesanta, bet tie
jau ir citi apmēri, cits finansējums un cits darbinieku skaits.
Apņēmības pilni, ka arī Ķeguma novadā ir
jāatjauno jauniešu centri un jauniešu aktivitātes,
devāmies mājup, lai turpinātu iesākto darbu pie
Jaunatnes politikas attīstības programmas izveides.
Pieredzes iespaidos dalījās
Inta Pastare

Aktivitāte projekta “Ķeguma novada pašvaldības pamatnostādņu jaunatnes jomā izstrādes uzsākšana”, kurš tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.
gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
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PoP iela 2018
Neizsakāmi pozitīvas emocijas,
jautrība, smiekli un dejas! Šādi dažos vārdos var raksturot 19. oktobrī notikušo Birzgales pamatskolas
skolēnu konkursu „PoP iela 2018”.
Atjaunojot nedaudz piemirstu skolas tradīciju, klašu kolektīvi tika
aicināti iejusties populāros latviešu
un ārzemju mākslinieku tēlos, atdarinot to dziesmas, dejas un izskatu.
Uz Birzgales tautas nama skatuves
kāpa gan Prāta vētra, Bermudu Divstūris, Musiqq, Sprīdītis, gan Lauris
Reiniks, Jorspeis, NANDO piedaloties Edavārdi, kā arī grupas LITTLE
BIG un Rednex. Kā jau jebkurā
konkursā, arī „PoP ielā 2018” skatītāji balsoja par sev tīkamākajiem
priekšnesumiem. Klātesošie atbalstītāji lēma, ka 3.vietā ar vienlīdzīgu
balsu skaitu ierindojās 6.klase, kura
izpildīja Musiqq dziesmu „Čaļi” un
1.klase ar Prāta Vētras un Musiqq
dziesmu „Debesis iekrita Tevī”.
2.vietā iešūpojās 7.klase jeb Bermudu Divstūris ar dziesmu „Šūpojam masas”, bet godpilnajā 1.vietā
tika iebalsota grupa LITTLE BIG
ar dziesmu „Skibidi”, kuru izpildīja
8.klases kolektīvs.
Pēc konkursa skolēni atzīst, ka
sajūtas bija fantastiski labas – milzīga jautrība, smieklu pārpilnība, kaut
kas vēl neredzēts! Slavenības apskatīt
ieradās arī plašs atbalstītāju pulks, no
kuriem liela daļa ir bijušie Birzgales
pamatskolas absolventi. Jaunieši un
nu jau vecāki atzina, ka „PoP iela
2018” atsauca atmiņā ļoti patīkamus
skolas laika brīžus, kad paši, pamatskolēni būdami, atdarināja slavenus
māksliniekus.

2018. gada 5. oktobris

Jauns tirgus laukums
Birzgalē
Šobrīd salīdzinoši aktīvi notiek
vietējās produkcijas tirdzniecība
Birzgalē, tirgotāji ar savu preci te
sastopami bieži, viņu piedāvājumā
ir gan dažādi stādi, gan dārzeņi un
augļi, gan lopkopības produkcija:
olas, piens, krējums u.c., gan mājražotāju izstrādājumi: sieri, maize,
kūpinājumi, arī amatnieku izstrādājumi, sezonas laikā - meža veltes - ogas un sēnes. Birzgales tautas
nams organizē arī gadatirgus, kuros
piedāvājums ir vēl plašāks.
Lai uzlabotu esošo situāciju tirdzniecība norisinās zem klajas
debess, autoceļa malās, kas apdraud
gan pašu tirgotāju, gan pircēju drošību, sliktos laika apstākļos: lietus,
sniegs, vējš, tirdzniecība ļoti ātri
apsīkst - tika izveidots labiekārtots
tirgus laukums ar piecām nojumēm
pie Birzgales tautas nama, kur jau
gaidām gan tirgotājus, gan pircējus.

Birzgales pamatskolas skolēni un Ķeguma novada pašvaldība
aicina uz MĀRTIŅDIENAS TIRDZIŅU - Birzgales tirgus laukuma atklāšanas pasākumu
2018.gada 9.novembrī plkst.
11:30.
Būs iespēja iegādāties pašu bērnu un jauniešu gatavotos kārumus
un citus darinājumus.
Birzgales tirgus laukuma izveide tika veikta ELFLA projekta
„Vietējās
produkcijas
realizācijas vietu izveide un labiekārtošana Ķeguma novadā” ID Nr.
18-04-AL02-A019.2103-000005
ietvaros, kopējās izmaksas EUR
67064,56, t. sk. ELFLA finansējums
EUR 45260,51, realizācijas termiņš:
30.11.2018.
Ķeguma novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja
Dace Soboļeva

Birzgales seniori apgūst
jaunas prasmes
Milzīgs paldies visiem aktīvajiem
skolēniem un skolotājiem par radošumu, iestudējot priekšnesumus, veidojot tērpus un skatuves noformējumus! Paldies arī kuplajam atbalstītāju
pulkam, mēs ceram, ka padarījām

Jūsu rudeni vēl krāsaināku un skanīgāku. Uz tikšanos nākamgad „PoP
ielā 2019”!
Pasākuma organizatore,
Baiba Liepiņlauska

6.oktobris kaimiņzemē

Šogad mūs lutināja ne tikai agra,
karsta un ilga vasara, bet arī brīnumjauks un silts rudens. Pacilātā noskaņojumā Birzgales izglītības iestāžu
darbinieki pirms Skolotāju dienas
devās tradicionālajā ekskursijā.
Šoreiz - uz Šauļiem, kas ir kaimiņzemes ceturtā lielākā pilsēta aiz
Viļņas, Kauņas un Klaipēdas. Šauļi
atrodas valsts ziemeļos un tiek dēvēta
par ziemeļu Lietuvas galvaspilsētu.
Pirmo reizi pilsētas nosaukums
minēts Livonijas ordeņa hronikā. Tā
tika aprakstīta kā Soule pilsēta, kurā
norisinājās Saules kauja. Šī fakta dēļ
par Šauļu dibināšanas datumu tiek
uzskatīts 1236.gada 22.septembris.
Mūsdienās pilsēta lepojas ar savu
tautiešu īpatsvaru, kas sasniedz 93%.
Šauļos ir attīstīta izglītības sfēra – 8
ģimnāzijas, 6 vidusskolas, 9 sākumskolas, 29 pirmsskolas izglītības iestādes. Augstāko izglītību var iegūt
Šauļu universitātē, Šauļu koledžā,
Ziemeļlietuvas koledžā u.c. izglītības
iestādēs. Pilsētā un tās apkaimē apskatāmi daudzi interesanti vēsturiski

un vides objekti.
Viens no birzgaliešu apskates
mērķiem - Kaķu muzejs, kur ekspozīcijā apskatāmi vairāki tūkstoši
kaķu figūriņu no visas pasaules: Anglijas ASV, Kanādas, Japānas, Korejas, Kubas, Āfrikas, Beļģijas, arī Latvijas, un, protams, no Lietuvas. Kaķi
“iekārtojušies” pašās neparastākajās
vietās – krāsainās vitrāžās, sienu
gleznojumos, kāpņu margu ornamentos, uz gaismekļiem, krēsliem. Visur
tikai kaķi: suvenīros, atklātnēs, uz
traukiem, fotogrāfijās, pastmarkās,
grāmatās, izšuvumos, rotās, slavenu
mākslinieku darbos! Muzejs dibināts
1990.gada maijā. Vanda Kavaļauskiene (1923-2011) ļoti mīlēja kaķus
un eksponātus vāca jau vairākus gadus pirms muzeja dibināšanas. Pirmais guvums – mazs kaķēns ar dzeltenu lenti ap kaklu – pie viņas nonāca
no Polijas jau 1962.gadā. Šobrīd apskatāmi ap 4 tūkstoši eksponātu, kas
gatavoti no porcelāna, kristāla, stikla, dzintara, marmora, koka, māla.
Taču visiem par pārsteigumu muzeja

telpās mitinās arī daži īsti kaķi. Viņi
muzejā jūtas labi, ir apmīļoti un pabaroti.
Kas gan būtu ekskursija bez vēderpriekiem? Viesojāmies šokolādes muzejā “Rūta”, kas ir Lietuvas
vecākā konfekšu fabrika un vairāk
nekā 100 gadus ražo saldumus. Nāsis kairināja šokolādes un karameļu,
grauzdētu mandeļu un riekstu, ogu
un dažādu garšvielu smarža. Tā vien
gribējās kaut ko nogaršot! Vispirms
noklausījāmies stāstījumu par “Rūtas” vēsturi, tad tikām aicināti gan
degustēt produkciju, gan paši gatavot
kārumus. Tas bija ļoti jautri un interesanti!
Biržu reģionālā parka teritorijā uzkāpām mēness formā veidotā
skatu tornī, kura augstums ir gandrīz
32 metri, bet novērošanas laukuma
platība ap 30 m2. Torņa izveidošanas
mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus
apmeklētājiem iepazīt vienu no galvenajām Biržu parka vērtībām - Kirkilu ainavas liegumā esošo karsta kriteņu reljefu. Tur atrodas 30 ar ūdeni
pilnas karsta kritenes, kuras sauc par
Kirkilu lieguma ezeriņiem, kuru diametrs ir ap 35 m. Ir reizes, kad, zināmu apstākļu ietekmēti, tie vasarā krāsojas dažādos toņos. Vēl aplūkojām
12,6 m dziļo karsta kriteni – Govs
alu, kas radusies pirms aptuveni 200
gadiem un kurā bija iespēja nokāpt
pa mazām koka kāpnītēm.
Gandarīti par redzēto un guvuši
brīnišķīgus iespaidus Lietuvā, devāmies mājupceļā. Saulriets – burvīgs,
labības lauki sazēluši, rapsis zied,
vien tālumā pie apvāršņa par īsto gadalaiku liecina dzeltenīgi koku puduri! Vienu brīdi šķita, ka “laika mašīnā” esam aizceļojuši uz pavasari!
Visu ceļotāju vārdā, PALDIES
par dāvāto ekskursiju!
Vita Kozlovska,
Birzgales pamatskolas skolotāja
www.kegumanovads.lv

Ir rudens, un Birzgales pensionāru biedrības “Viršu laiks” dalībnieki
piedalās nodarbībā projekta “Audīsim bez stellēm” ietvaros.
Apmācības vada Ogres Kultūras
centra Lietišķās mākslas studijas
“Saiva” vadītāja Santa Grinberga.
Viņa pastāsta par dažādām aušanas
tehnikas iespējām, par to, kā un kādus rāmjus sagatavot, kādu dziju izvēlēties un kā to pareizi nostiprināt,
lai darbu varētu uzsākt. Tad jau arī
jāizlemj, ko audīsim – lakatus, šalles
vai ko citu.

Šī vakara dalībniecēm jau
sagatavoti dažāda veida rāmīši un
iegādāts materiāls, visas noskaņotas aktīvai darbībai. Rit stundas,
un dāmām apmierināts smaids sejās, aplūkojot paveikto šajā vakarā.
Bet tas vēl nav viss – priekšā garie
ziemas vakari, kad tiks realizētas
ieceres tieši aušanā bez stellēm.
Lai mums visām veicas!
Projekta vadītāja
Alda Grašiņa

Atgādinājums.
Joprojām ir iespēja šķirot
atkritumus Birzgalē
Pirmsskolas “Birztaliņas” teritorijā, speciālā nojumē ir konteineri,
kuros ikviens Birzgales iedzīvotājs
var atnest sašķirotus sadzīves atkritumus.
Stikla taru – tīras burkas un
pudeles jāmet dzeltenajā konteinerā. Stikls drīkst būt ar etiķetēm un
alumīnija foliju.
Nedrīkst mest spoguļu un logu
stiklus, stikla traukus, porcelāna un
māla traukus, spuldzes. Lūgums
burkas nest bez vāciņiem un pudeles
bez korķiem.
Zilajā konteinerā – var mest
plastmasa dzēriena (PET) pudeles, tetrapakas. Lūgums plastmasa
pudeles un tetrapakas izskalot un
saplacināt, nemest tās plastmasa
maisiņos. Drīkst mest arī šampūna
un citas līdzīgas plastmasa pude-

les, kurām apakšā ir atzīme HDPE.
Konteinerā drīkst mest arī saplacinātas kartona kastes – brokastu pārslu, cepumu, rīsu, apavu.
Nedrīkst mest jogurta, krējuma,
margarīna trauciņus, vienreiz lietojamos traukus un plastmasas maisiņus, plastmasa rotaļlietas!
Konteineri pieejami katru
darba dienu “Birztaliņas” darba
laikā.
PII “Birztaliņa” atgādina, ka
joprojām vācam izlietotās baterijas
un makulatūru. Makulatūru vēlams
nest sasietu vai kartona kastēs. Jau
iepriekš pateicamies par atbalstu!
VPII
”Birztaliņa” skolotāja
Ilona Ostošova
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„Ķeguma novada sporta laureāts – 2018”
Aizvadīts vēl viens darbīgs un
sportisks gads. Izdarīts arī daudz –
gūtas uzvaras, piepildīti mērķi un
vēlēšanās. Ķeguma novads var lepoties ar daudziem sportistiem dažādos sporta veidos. Arī tie, kuri paliek aiz goda pjedestāla, ir centušies,
mēģinājuši un riskējuši.
„Patiess prieks būt kopā ar jums,
lai Ķeguma pašvaldības vārdā varētu teikt „paldies”. Paldies par
sasniegtajiem rezultātiem un jūsu
ieguldīto darbu šajā sezonā. Mums
– kā pašvaldībai – ir liels gods sniegt
savu atbalstu, lai jums atvieglotu
ceļu uz labākiem rezultātiem sportā,
un mēs to turpināsim darīt vēl labāk”, atklājot 2018.gada „Ķeguma
sporta laureātu”, teica Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Kristaps Rūde.
Kā pirmie par sasniegumiem
sportā tika godināti pauerliftinga
jeb spēka trīscīņas sportisti: Aivars
Gailītis (LČ Jelgava 3.vieta, LČ uz
atkārtojumu 3.v.), Annija Roga (LČ
Jelgavā 1.v., LČ uz atkārtojumu 3.v.,
LČ ar ekipējumu 2.v.), Agnese Roga
(LČ uz atkārtojumu 2. v., LČ ar ekipējumu 2.v.), Jeļena Saule (LČ ar
ekipējumu 3.v., veterānu sporta
spēlēs 3.v), Baiba Krauze (LČ uz
atkārtojumu 3.v., LČ ar ekipējumu
2.v., veterānu sporta spēles 3.v., svaru bumbas celšanā 3.v.), Vija Dzērve (veterānu sporta spēles 1.v.), Dāvids Zaicevs (LČ uz atkārtojumu
3.v., LČ ar ekipējumu 2.v.), Aleksejs
Kačanovs (LČ uz atkārtojumu 1.v.,
LČ ar ekipējumu 2.v.), Armands
Riža (LČ Jelgavā 1.v), Kristaps Bīriņš (LČ uz atkārtojumu 2.v.), Raimonds Liepiņš (LČ Jelgavā 1.v.),
Gvido Taube (LČ Jelgavā 1.v.),
Sergejs Cviguns (LČ Jelgavā 1.v.),
Pēteris Līcis (LČ Jelgavā 3.v., LČ
uz atkārtojumu 1.v., LČ ar ekipējumu 1.v., veterānu sporta spēles 1.v.),
Uldis Veliks (LČ Jelgava 2.v., LČ
uz atkārtojumu 1.v., veterānu sporta spēlēs 2.v., svaru bumbas celšanā
2.v.), Dzintars Roga (LČ Jelgavā
2.v., LČ uz atkārtojumu 1.v., LČ ar
ekipējumu 1.v., veterānu sporta spēlēs 1.v.), Jānis Dzērve (LČ Jelgavā
1.v., LČ uz atkārtojumu 3.v., LČ ar
ekipējumu 2.v., veterānu sporta spēlēs 3.v.), Jānis Babris (LČ Jelgavā
1.v., LČ uz atkārtojumu 1.v., LČ
ar ekipējumu 1.v., veterānu sporta
spēlēs 1.v.), Jānis Belsons (veterānu sporta spēlēs 1.v., svaru bumbas
celšanā 3.v.), Voldemārs Madalāns
(LČ uz atkārtojumu 1.v., LČ ar ekipējumu 2.v., veterānu sporta spēlēs
2.v.), Valdis Brinks (LČ Jelgavā
2.v., LČ ar ekipējumu 1.v., veterānu
sporta spēles 2.v., svaru bumbas celšanā 2.v.), Andrejs Krastiņš (LČ
Jelgavā 2.v., LČ ar ekipējumu 1.v.),
Zigfrīds Hermanis (LČ Jelgavā
2.v., LČ ar ekipējumu 2.v., veterānu sporta spēles 3.v.). Pauerliftingā
arī komandu vērtējumā tika izcīnīta
3. vieta.
Par gūtajiem panākumiem pašvaldību sporta veterānu – senioru
savienības 55. sporta spēles „Sporta laureāta” godalgas saņēma: Ruta

SK Birzgale — bez sporta formām

Laureāti K.Dumpis, A.Kaļva, V.Griņevičs (no kreisās)
Auziņa (2.v. šahā), Mirdza Aizsilniece (galda tenisā 1.v., šķēpa mešanā: LČ 1.v., Baltijas čempionātā
1.v.; lodes grūšanā: LČ 1.v., Baltijas
čempionātā 2.v., LSVS 55. sporta
spēlēs Rīgā 1.v., LSVS 55. sporta
spēlēs Jelgavā 2.v.; diska mešanā:
Latvijas čempionātā 1.v., Baltijas
čempionātā 1.v., LSVS 55. sporta
spēles Jelgavā 2.v.). Šogad Ķeguma novada komanda izcīnīja 2.vietu
svaru bumbas celšanā: Ainis Veļiks (1.v.), Alvils Nelsons (1.v. un
45+ grupā 3.v. 24 kg svaru bumbas
celšanā garajā ciklā un stafetē 2.v.
Daugavpilī Pasaules čempionātā
svaru bumbas celšanā), Juris Pivors (1.v.), Vija Ūdresala (1.v.),
Vizma Grigorjeva (1.v.), Gaida
Labuce (2.v.), Hilda Ābele (1.v.),
Juris Grigorjevs (1.v.), Andris
Pivars (3.v.), Jānis Apsītis (1.v.),
Eduards Lunis (1.v.). Dambretē:
Ivars Mauriņš (LSVS sporta spēles
64 lauciņu dambretē 2.v.), Guntis
Valneris (Pasaules kausa posms 64
lauciņu dambretē: divas 1.v. (klasikā
un blics) un 3.v. (rapids), 100 lauciņu dambretē: 2.v. (klasika), Republikas čempionā divas 1.v.(klasika
un blics)), Antra Valnere (Pasaules
kausa posms 64 lauciņu dambretē:
1.v. (klasika) un divas 3.v. (rapids
un blics), Republikas čempionā 1.v.
(blics) un 3.v. (klasika), LSVS sporta spēlēs dambretē 3.v.).
Latvijas novada veterānu starti
un iegūtās vietas Latvijas mēroga

vieglatlētikas sacensībās: Dzintars
Borozinskis (3.v. LSVS 55. sporta
spēlēs Jelgavā 400 m., 3.v. 200 m.),
Linda Markusa Ciematniece (3
km soļošanā LSVS 55. sporta spēlēs
Rīgā 2.v., LSVS 55. sporta spēles
Jelgavā 2.v., šķēpa mešanā: LSVS
55. sporta spēles Jelgavā 2.v.), lodes grūšanā - Liene Seržante (3
km soļošanā LSVS 55. sporta spēles
Rīgā 1.v., LSVS 55. sporta spēles
Jelgavā 2.v., 5 km soļošanā LSVS
55. sporta spēles Jelgavā 2., 400
m skrējiens LSVS 55. sporta spēles Jelgavā 3.v.), Harijs Jaunzems
(diska mešanā LSVS 55. sporta
spēles Jelgavā 2.v., 3 km soļošanā:
LSVS 55. sporta spēles Rīgā 1.v.,
Jelgavā 1.v., lodes grūšanā LSVS
55. sporta spēlēs Rīgā 2.v.), Gunita
Aizstrauta (augstlēkšanā LSVS 55.
sporta spēlēs Rīgā 1.v., Jelgavā 1.v.,
200 m skriešanā LSVS 55. sporta
spēlēs Rīgā 3.v., Jelgavā 2.v.), Anita
Bērsone (šķēpa mešana LSVS 55.
sporta spēlēs Jelgavā 1.v., diska mešanā 1.v., lodes grūšanā 2.v.), Jānis
Kantoris (lodes grūšanā LSVS 55.
sporta spēlēs Jelgavā 1.v.), Marija
Sprukule (800 m skrējienā LSVS
55. sporta spēlēs Rīgā 2.v., jūdzes
skrējienā 2.v.), Uldis Ābelis (lodes
grūšanā Latvijas čempionātā 1.v.,
Baltijas čempionātā 2.v., LSVS 55.
sporta spēlēs Rīgā 1.v., diska mešanā Latvijas čempionātā 1.v., Baltijas
čempionātā 2.v., LSVS 55. sporta
spēlēs Jelgavā 1.v., 60 m skrējienā

LSVS 55. sporta spēlēs Rīgā 3.v.),
Vaclavs Griņevičs (100 m skrējienā Latvijas čempionātā 3.v., Baltijas
čempionātā 2.v., 200 m skrējienā
LSVS 55. sporta spēles Rīgā 3.v.,
1500 m skrējienā Latvijas čempionātā 1.v., Baltijas čempionātā 2.v.,
5 km soļošanā Baltijas čempionātā
3.v., 3 km soļošanā LSVS 55. sporta
spēlēs 3.v., smaguma mešanā Latvijas čempionātā 2.v., Baltijas čempionātā 4.v., 2 km skrējienā LSVS
55. sporta spēlēs Pavasara krosā
3.v.), Viktors Mūrnieks (100 m
skrējienā Latvijas čempionātā 2.v.,
Baltijas čempionātā 4.v., LSVS 55.
sporta spēlēs Jelgavā 2.v., tāllēkšanā Latvijas čempionātā 3.v., Baltijas
čempionātā 2.v., LSVS 55. sporta
spēlēs Rīgā 2.v., LSVS 55. sporta
spēlēs Jelgavā 3.v., 200 m skrējienā
Latvijas čempionātā 2.v., Baltijas
čempionātā 3.v., LSVS 55. sporta
spēlēs Jelgavā 2.v., 2 km skrējienā
LSVS 55. sporta spēlēs Pavasara
krosā 2.v., 60 m skrējienā LSVS 55.
sporta spēlēs Rīgā 2.v.), Normunds Ermičs (šķēpa mešanā Latvijas
čempionātā 2.v., Baltijas čempionātā 1.v., LSVS 55. sporta spēlēs
Jelgavā 2.v., 200 m skrējienā LSVS
55. sporta spēlēs Rīgā 3.v.), Jānis
Avens (5 km soļošanā Latvijas čempionāts 2.v., 200 m skrējienā Latvijas čempionātā 2.v.).
Pateicības vārdus un piemiņas
medaļu par sasniegumiem orientēšanās sportā saņēma arī Lūkass Siliņš
(U 12 gr. 1.v. Latvijas čempionātā
vidējā distancē) un Renārs Grasis
(U 12 gr. 3.v. Latvijas čempionātā
maratonā), savukārt Ķeguma novada pašvaldības pateicības rakstu
saņēma jauniešu treneris Nauris
Neimanis.
Šajā sacensību gadā izcilus rezultātus velobraukšanā un Ķeguma
novada pašvaldības pateicības rakstu saņēma arī Jānis Priževoits,
kurš jau otro gadu SEB MTB maratona Virši A distancē ieguvis 1.vietu
kopvērtējumā!
Tika godināts arī četrkārtējais
paraolimpiskais čempions, birzgalietis, kurš šogad Eiropas čempionātā izcīnīja sudraba medaļu - Aigars
Apinis!
Ķeguma novadā ir aizvadīti daudzi jo daudzi sportiski notikumi,
un par ieguldījumu sporta attīstībā
pateicības saņēma: Agris Veļiks,
Oskars Dūdens (par vienmēr izpalīdzīgajiem roku pāriem sporta aktivitāšu nodrošināšanā), Uldis Vītols
(par volejbola brīvprātīgu trenēšanu), Kristers Serģis (par visaugstākā – pasaules līmeņa motokrosa
sacensību organizēšanu Ķeguma
novada “Zelta Zirga” mototrasē).
Novērtējot ieguldījumu sportā,
visaugstākos un cieņpilnākos vārdus ir pelnījis Vaclavs Griņēvičs,
kurš visu mūžu ir veltījis sportam
– dambretei, soļošanai, vieglatlētikai, smagumu mešanai un daudziem
citiem sporta veidiem. Viņš ir aktīva dzīvesveida piemērs ikkatram
no mums! Tieši tāpēc balvu „Par

mūža ieguldījumu sportā” saņēma Vaclavs Griņēvičs!
Šogad aizvadījām olimpiskās
spēles Phjončhanā, kurās startēja
Latvijas kamaniņu izlases sportisti. Aiz katra izcila sportista stāv
dižens treneris, kuram tika veltīti
īpaši paldies vārdi. „Gada treneris” - Kaspars Dumpis. Kaspars
ir rembatietis no dzimšanas, visu
savu mūžu ir nodarbojies ar sportu,
iedvesmojis citus un četrus gadus
bija Latvijas kamaniņu sporta federācijas nacionālas izlases galvenais
treneris.
SK „Birzgale” (Dāvis Janovskis, Juris Tretjakovs, Jānis Siliņš, Edgars Siliņš, Raivis Krastiņš,
Armands Arājs, Sandris Biķernieks,
Jānis Daudze, Rihards Buzeriņš,
Kaspars Kreimanis, Jurģis Birznieks, Normunds Pastars, Dairis
Trops, Dāvis Bogdanovs), kas ieguva 1.vietu Ogres novada atklātajā florbola čempionātā, 2018.gada
sporta laureātā ieguva titulu „Gada
komanda”.
Savukārt nomināciju „Gada
sportiste” saņēma Agita Kaļva
(tāllēkšanā Latvijas čempionātā 2.
vieta, Baltijas čempionātā 2. vieta,
LSVS 55. sporta spēles Rīgā 2. vieta, LSVS 55. sporta spēles Jelgavā
1. vieta, 800 m skrējienā Latvijas
čempionātā 1. vieta, Baltijas čempionātā 1. vieta, LSVS 55. sporta
spēlēs Rīgā 1. vieta, LSVS 55. sporta spēlēs Jelgavā 1. vieta, trīssoļlēkšanā Latvijas čempionātā 1. vieta,
Baltijas čempionātā 1. vieta, LSVS
55. sporta spēles Rīgā 2. vieta, stafetē 4x100m Baltijas čempionātā 1.
vieta, augstlēkšanā LSVS 55. sporta
spēlŗs Jelgavā 2. vieta)!
Ķeguma Tautas nama vadītāja
Liene Lazdiņa pasākuma noslēgumā, teica: „Sportistu vārdā par visu
iespējamo cerību un sapņu piepildījumu sporta dzīvē vēlamies pateikties Ķeguma novada pašvaldībai,
īpaši cilvēkam, kurš visus šos gadus
ir aktīvi piedalījies, cīnījies un iestājies par sportu. Paldies tev – Kristap
Rūde – par sniegto atbalstu, laba
vēlējumiem teju visās sacensībās un
tavu neizsīkstošo degsmi būt kopā
ar sportu.”
Ķeguma novada pašvaldības
pateicības rakstu, kuru pasniedza
K.Rūde, par vairāku gadu ieguldījumu sporta dzīves attīstībā, organizēšanā un veidošanā saņēma sporta
pasākumu organizators Edgars Siliņš, kuru sveica arī atnākušie sportisti.
Pasākumu vadīja Gatis Kondrāts,
savukārt muzikālos sveicienus sportistiem caur dziesmu aiznesa Miks
Dukurs.
Labs vārds pienākas katram, kas
dara. Paldies visiem sportistiem par
neatlaidību un izturību, ceļā uz lielākiem un mazākiem mērķiem! Ķeguma novads vienmēr priecājas un
lepojas ar jūsu panākumiem.

Viktors Mūzis Ķeguma novada
Tomes pagastā dzīvo kopš 1980.gada.
Strādājis kā riteņbraukšanas treneris,
no 1951.-1993.gadam kā LVFKI docētājs. 2006.gadā par ieguldīto darbu
apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiras ordeni. Aizejot pensijā, kad spēka
vēl pieticis, strādājis Tomes pamatskolā par sporta skolotāju, piedalījies
sabiedriskajā sporta darbā. Patreiz
Viktors vada savas dzīves 91. gadu,
kopā ar dzīves biedri Annu ar interesi
seko notiekošajam valstī gan sporta

jomā, gan politikā. Ar prieku Viktors
stāsta par sporta aktivitātēm un iecerēm, kādas bijušas viņa aktīvās darbības laikā. Cik daudz ir ko atcerēties!
Mūsu aicinājums sporta darbiniekiem- šo izcilo personību sasniegumus popularizēt mūsu novadā, neaizmirstot viņu augstos sasniegumus,
kam jāpaliek vēsturei nākamajām
paaudzēm!

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ciemos pie novadniekiem – sportistiem.
Tuvojoties Latvijas lielajai jubilejai, Ķeguma novada pensionāru
biedrības aktīvisti apciemoja novadā
dzīvojošos sporta veterānus. Birzgales pagastā apciemojām divkārtējo
Olimpisko čempionu un trīskārtējo
Pasaules čempionu volejbolā Ivanu
Bugajenkovu. Viņi ar dzīvesbiedri
Tatjanu ir kopā jau 53 gadus. Ar patiesu prieku Ivans atzīmē, ka beidzot
viņu atradis arī Ķeguma novads, kur
viņš dzīvo jau kopš 2006.gada. Stāstot par savām sportista gaitām, Ivans

atceras, cik sarežģīti bija nonākt līdz
sev mīļajam volejbolam. Viņa fiziskā
sagatavotība bija liels izaicinājums
gan peldēšanas trenerim, gan basketbola trenerim, bet Ivanam pašam ļoti
patika volejbols. Līdz 1956.gadam,
kad viņš tika uzaicināts uz pirmo
volejbola treniņu, Ivans jau bija beidzis 1.kursu LVFKI. Par to, cik ātri
auga viņa meistarība, liecina fakts, ka
1964.gadā viņš PSRS izlases sastāvā
kļuva par Olimpisko čempionu. Ivans
Bugajenkovs apbalvots ar diviem or-

deņiem “Goda zīme.”
Dažus gadus iepriekš pie viņa
viesojušies Maskavas junioru izlases dalībnieki, kuri ar lielu interesi
klausījušies viņa atmiņu stāstā gan
par pieredzēto sportista gaitās, gan
par darbu ar Irānas jaunatnes izlasi.
Arī mūs uzrunāja šis stāsts, un prombraucot vienojāmies, ka tiksimies vēl.
Šādus cilvēkus nedrīkstam pazaudēt,
jo tas, ko viņi ar neatlaidīgu darbu
savā garajā mūžā sasnieguši, ir vērts
nodot nākamajām paaudzēm.
www.kegumanovads.lv

Ar novadniekiem tikās Ilze un Jānis
Kantori, Mirdza Aizsilniece.
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“Piedzīvojuma gars”
Biedrības ‘’Piedzīvojuma Gars’’
jūlijā notikusī ’Your Heart’s a Compass’’ jauniešu apmaiņa Ķeguma
novadā bija par jauniešiem aktuālām
sociālām problēmām - kā pārvarēt
tieksmi sevi salīdzināt ar citiem, sevi
pieņemt un uzlabot savas attiecības
ar citiem cilvēkiem. Ir aizraujoši būt
jaunietim, kas dzīvo šajā iespēju laikmetā, kurā ir salīdzinoši viegli pieejama laba formālā izglītība un gandrīz
neierobežotas iespējas mācīties no
nozares speciālistiem, ekspertiem,
internetā, no video, rakstiem, esejām.
Ir aizraujoši lasīt par citu cilvēku
panākumiem LinkedIn, par apmeklētiem pasākumiem Facebook, skatīties uz piedzīvotiem ceļojumiem
Instagram un iedvesmoties no tiem,
motivēt sevi kļūt labākam. Tomēr
ir arī viegli pazust vieglajā izklaidē,
ko nodrošina visur esošais bezvadu
internets un vienmēr kabatā esošais
ekrāns, sociālie tīkli viena skāriena
attālumā. Pēc tam ir jāpaliek pašam
ar savām domām un sajūtām, un tad
tiek piedzīvota nepatīkama atziņasēžot un skrollojot nebeidzamo Facebook laikjoslu, es palaižu garām savu
dzīvi.
Jaunieši kopā diskutēja un mācījās par mentālo higiēnu. Mēs visi jau

no bērnudārza esam mācīti pirms ēšanas mazgāt rokas un vakaros mazgāties paši, bet vai kāds no mums ir bijis
izglītots par to, kā parūpēties par sevi
mentāli? ‘’Your Heart’s a Compass’’
bija kā spēļlaukums, kur izmēģināt
un mācīties dažādas mentālās higiēnas prakses. Tādu ir patiesi daudz,
un jauniešiem bija iespēja izmēģināt
dažādas meditācijas, kustību prakses,
radošu darbošanos un visu, kas pašiem ienāca prātā. Programmā īpašs
fokuss tika likts uz atklātu, sirsnīgu
un saprotošu saskarsmi ar citiem un
uz saikni ar dabu - grupu pārgājienu
veidā, 30-40 minūšu pastaigām vien-

Aicinām apmeklēt
daudzveidīgas aktivitātes
novada iedzīvotājiem savas
veselības uzlabošanai

atnē vai kopā ar kādu sarunā, un cik
iedvesmojošas ir plašās debesis.
Biedrība ‘’Piedzīvojuma gars’’
vada dažādas programmas Latvijāgan līderības apmācības LEC!, gan
klašu ekskursijas, gan komandas
saliedēšanas programmas uzņēmumiem un, protams, arī starptautiskus
jauniešu apmaiņas projektus Erasmus+ programmas ietvaros.
Drīzumā, no 6.-15. decembrim,
notiks projekta Hibernation pasākumi, un dalībniekiem vēl ir laiks pieteikties!
Vairāk informācijas: http://www.
piedzivojumagars.lv/hibernation.html

Tautas mūzikas instrumenti skolā

Par dzīvi

Esiet sveicināti, Ķeguma novada
iedzīvotāji!
Jau kādu brīdi, konkrētāk jau
mēnesi, liela daļa Ķeguma pilsētas
iedzīvotāju saņem siltumu no pašam
Ķegumam piederošās katlu mājas.
Ļoti cenšamies, lai visiem mājokļu
iemītniekiem būtu silti un mājīgi.
Arī sirdī silti (rēķinam par siltumu
būtu jābūt nedaudz zemākam, kā
citkārt).
Ķeguma un Rembates daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir jau saņēmuši apsaimniekotāja piedāvājumu/
tāmi nākamajam kalendārajam gadam. Lūgums dzīvokļu īpašniekiem
sanākt kopā un tomēr vienoties par
savas daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas jautājumiem. Lai nenotiek tā, kā notika pērn. Kā tad notika
pērn?! Pērn daudzu māju iedzīvotāji
kopīgi vispār neko neizlēma. Ar ko
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Pavasarī izsludinātajā iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursā tika apstiprināts projekts
“Tautas mūzikas instrumentu iegāde
Ķeguma komercnovirziena vidusskolai”. Šā projekta ietvaros tika
iegādāti 16 jauni mūzikas instrumenti - Kurzemes 9.stīgu kokle, lielās bungas, velna bungas, trīsstūris,

trideksnis, sitamie ritma kociņi, ksilafons, kurkšķis un blokflautas. Instrumenti jau tiek izmantoti mūzikas
mācību stundās, kā arī konsultāciju
laikā notiek kokles spēles apmācība.
Paldies Ķeguma novada pašvaldībai
par iespēju un finansējumu!

sākt? Es gan tomēr aicinātu šajās
mājās (vai varbūt kāpņu telpās) izvirzīt mājas vecāko (kontaktpersonu). Tādā veidā daudzas lietas,
dažādus jautājumus būtu iespējams
risināt krietni operatīvāk.
Vēl gribu pavēstīt, ka varam
jums piedāvāt pavisam jaunu iespēju. Tagad asenizācijas pakalpojumu sniegšana ir iespējama visā
Ķeguma novada teritorijā. Mucas
tilpums – 6 m3. Cena demokrātiska,
atkarībā no Jūsu atrašanās vietas.
Zvaniet un piesakiet pakalpojumu!
Ak, jā! Neaizmirstiet, ka visi vēl
nav izmantojuši iespēju pieslēgties
pie centralizētajiem kanalizācijas un
ūdensvada tīkliem un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. Viela pārdomām un lēmuma pieņemšanai. Iespējams, ka tāda iespēja vēl būs arī
nākamgad. Bet tiem, kas pieteiksies

jau šogad, līdzfinansējums noteikti
pienāksies.
Aizvien esat laipni aicināti un
gaidīti SIA „Ķeguma Stars” (Kuģu
iela 5, Ķegumā)! Nāciet, zvaniet,
rakstiet! Nepazūdiet! 
Mazai atslodzītei viena anekdote. Šoreiz par …. asenizācijas lietām.
Plencis stāsta draugam:
- Reiz naktī streipuļoju pa ielu,
nepamanīju, ka kanalizācijas akai
noņemts vāks, un iegāzos tieši
mēslos.
- Dziļi?
- Līdz potītēm.
- Nav tik traki.
- Varbūt arī nebūtu traki, bet es
iegāzos ar galvu uz leju.
Līdz citai reizei.
Aigars Roze,
SIA Ķeguma Stars” valdes loceklis

Projekta īstenotāja
Liene Seržante

Aktuālie pasākumi novembrī:
•
Šogad pēdējās divas peldēšanas nodarbības mazuļiem
kopā ar vecākiem vecuma grupās
- līdz vienam gadam un no viena
gada līdz trīs gadiem Daugmales
peldbaseinā
Piektdienās no pulksten 10.00
līdz 12.00. Iepriekš obligāti pieteikties pie Ilzes Staģītes,
tel.: +371 26467949, e-pasts:
ilze.stagite@kegums.lv. Vada Līga
Rudzīte. Plašāka informācija, zvanot uz norādīto telefonu.
•
Peldēšanas nodarbības
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 1.-2.klašu skolēniem Ogres
peldbaseinā “Neptūns”
Pirmdienās pulksten 13.30, vada
Māris Kurilovičs. Iepriekš obligāti pieteikties pie Sandras Bērziņas,
e-pasts: sandra.berzina@kegumaskola.lv.
•
Fitnesa nodarbības skolēniem Ķeguma dienas centrā
Pirmdienās pulksten 17.30, vada
Agris Pikšens.
•
Fitnesa nodarbības pieaugušajiem Ķeguma dienas centrā
Pirmdienās pulksten 18.30, vada
Agris Pikšens. Iepriekš obligāti pieteikties, zvanot: 20233728 vai rakstot: dienascentrs@kegums.lv. Pirmajam 10 nodarbību ciklam grupa
jau nokomplektēta.
•
Iknedēļas
nodarbības
jaunajiem vecākiem un mazuļiem
ar dūlām Ķeguma dienas centrā
Otrdienās pulksten 10.00, vada
Dace Miezīte un Ieva Puriņa. Iepriekš pieteikties pie Ilzes Staģītes,
tel.+371 26467949, e-pasts: ilze.
stagite@kegums.lv. Vairāk par nodarbībām pašvaldības mājas lapā
www.kegumanovads.lv vai zvanot
uz norādīto telefonu.
•
Pēdējās četras vingrošanas nodarbības pieaugušajiem fi-

zioterapeites vadībā Rembatē
Trešdienās pulksten 19.00 Rembates pagasta pārvaldes ēkā, vada
Maija Robežniece. Līdzi jāņem
vingrošanas paklājiņš un dzeramais
ūdens. Iepriekš obligāti pieteikties
pie Lienes Lazdiņas, tel. .:+371
27884206, e-pasts: liene.lazdina@
kegums.lv.
•
Turpinās vingrošana pusaudžiem fizioterapeites vadībā
Birzgalē
Ceturtdienās pulksten 19.00 Birzgales pamatskolas sporta zālē, vada
Maija Robežniece. Līdzi jāņem
dzeramais ūdens. Pieteikties pie
Intas Pastares tel.:+3712 2001806,
e-pasts: inta.pastare@kegums.lv.
•
Pēdējās vingrošanas nodarbības pieaugušajiem fizioterapeites vadībā Birzgalē
Ceturtdienās pulksten 20.00 un
21.00 Birzgales pamatskolas sporta
zālē, vada Maija Robežniece. Līdzi
jāņem dzeramais ūdens. Iepriekš
obligāti pieteikties pie Ritas Reinsones, tel. +371 29424612, e-pasts:
rita.reinsone@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.skosa@
kegums.lv.
•
Tematiskās veselības dienas “Ūdens”, “Veselīgs uzturs”,
“Ēdam dārzeņus”, teorētiskās un
praktiskās nodarbības Birzgales
pamatskolā
No 21. līdz 23.noembrim nodarbības grupās ar praktiskiem uzdevumiem. Kontaktpersona Inta Pastare,
e-pasts: inta.pastare@kegums.lv.
Aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķeguma
novadā” (ID Nr.9.2.4.2/16/I/083).

Latvijas filmas Latvijas simtgadei

Ķeguma tautas namā
10. novembrī plkst. 17:00 filma “Bille”,
ieejas maksa 2 eiro
23. novembrī plkst. 19:00 filma “Tēvs nakts”,
ieejas maksa 2 eiro
29. novembrī plkst. 19:00 multfilma “Saule brauca
debesīs”, ieejas maksa 2 eiro
Rembates tradīciju zālē
8. novembrī plkst. 19:00 filma “Bille”,
ieejas maksa 2 eiro
15. novembrī plkst. 19:00 filma “Tēvs nakts”
ieejas maksa 2 eiro
22. novembrī plkst. 19:00 multfilma “Saule brauca
debesīs”, ieejas maksa 2 eiro

Tomes tautas namā
15. novembrī plkst. 19:00 filma visai ģimenei „Bille”, ieejas maksa 1 eiro
20. novembrī plkst. 19:00 filma (romantiska komē-

dija) „ Homo Novus”, ieejas maksa 1 eiro
22. novembrī plkst. 19:00 filma (populārzinātniska, dokumentāla) „Baltu Ciltis”, ieejas maksa 1
eiro
Birzgales tautas namā
8. decembrī plkst. 13:00 Andreja Ēķa komēdija
“Blēži”, ieejas maksa 3 eiro
Negodīga ierēdņa, ārštata aktrises, dedzīga alūksnieša
un ietekmīgas biznesa sievietes mīlas četrstūris – tas
varētu būt nopietni, ja vien nebūtu tik smieklīgi.
Intars Rešetins raudās, Rēzija Kalniņa dominēs, Ralfs
Eilands pakļausies, bet Ieva Florence izģērbsies...
Galvenajās lomās: Intars Rešetins, Rēzija Kalniņa,
Ieva Florence, Ralfs Eilands, Leonarda Ķestere, Ivo
Martinsons, Jurģis Spulenieks un Sandis Pēcis. Filmas varoņu tērpus veido atraktīvais kostīmu mākslinieks Dāvids.
Filma latviešu valodā. Līdz 12 gadu vecumam - neiesakām.
www.kegumanovads.lv

Šā gada 22.oktobrī pabeigti brauktuves seguma atjaunošanas
darbi Ķeguma novada pašvaldības ceļam “Lievārde–Misiņi“, un
25.oktobrī būve tika pieņemta ekspluatācijā.
Būvdarbus konkursa kārtībā veica AS “A.C.B.” kopā atjaunots ceļa
segums 4,414 km garumā, sakārtotas nobrauktuves un ceļa nodalījuma
josla. Pašvaldība – iedzīvotāji ieguvuši kvalitatīvu ceļu. Ceļa projektu
izdevās realizēt, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Aizsardzības ministriju, kas piešķīra finansējumu šiem darbiem 85 5979 eiro apmērā.
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Atklāta jaunā VPII „Gaismiņa” piebūve

Atklāšanas svētki

Karlsons, kurš ieraudzīja jaunu jumtu Ķegumā
Svētku pasākums tika iesākts
ar Latvijas valsts himnu, kuras laikā tika pacelti valsts un Ķeguma
novada karogi. Ķeguma novada
domes priekšsēdētājs, sveicot visus
šajā skaistajā notikumā, teica: „Ie-

cere, kas pirms diviem gadiem tika
izsapņota, šodien tiek piepildīta!
Vislielākais ieguvums no piebūves
celtniecības ir vietu nodrošināšana
bērnudārzā visiem Ķeguma novada
bērniem. Vēlu, lai pēc pāris gadiem

mēs paplašinātos vēlreiz, lai veiksmīga un laba šo telpu izmantošana!” Pēc svētku uzrunas priekšsēdētājs pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājai svinīgi nodeva divus dokumentus – ēkas kadastrālo lietu un
ēkas nodošanas aktu.
Pasākuma apmeklētājiem dziedāja bērnudārza bērni no „Dzirkstelītēm”, savukārt pirmsskolas izglītības skolēnus sveikt bija ieradies
brālītis un Karlsons, kas bērniem
par lielu pārsteigumu, bija „uzlidojis” uz jaunās bērnudārza piebūves
jumta.
Lai bērniem radītu vēl lielāku
prieku, Ķeguma novada domes vadītāji, par godu piebūves atklāšanai,
bērnudārzam dāvāja eglīti, kuru varēs greznot katros Ziemassvētkos
un kas augs līdz ar bērniem un viņu
sapņiem.
„Būvalts R” pārstāvji, sveicot
bērnudārzu, uzsvēra, ka tik labu
sadarbību ar pasūtītāju un pretimnākšanu no pirmsskolas izglītības
iestādes vadības viņi novēl katram
būvniekam.
Bērnudārzu apsveikt bija ieradušies Ķeguma novada domes deputāti
un darbinieki, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas pārstāvji,
Birzgales bērnudārza „Birztaliņa”
kolektīvs, Ķeguma Tautas nama vadītāja, Tomes pagasta pārvalde, būvnieki, kā arī daudzi citi.
Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jaunumi VPII „Gaismiņa”

Akcija „Piparkūku smarža katrā mājā”
Ziemassvētki ir ikgadēji svētki,
kuros atzīmē ziemas saulgriežus un
Jēzus Kristus dzimšanu. Šis ir laiks,
kad gribas domāt tikai labas domas,
priecāties par katru smaidu, par labu
vārdu. Biedrība „JADARA” akciju
„Piparkūku smarža katrā mājā” organizē jau ceturto gadu. Liels prieks
un gandarījums pirms svētkiem ir
doties pie Birzgales vientuļajiem,

trūcīgajiem iedzīvotājiem un aizvest
viņiem sarūpētās dāvaniņas. Pagājušo gadu mēs visi kopā iepriecinājām 24 jaukus, sirsnīgus pensionārus un 3 daudzbērnu ģimenes. Arī
šogad akciju turpinām, tādēļ no 1.
līdz 15.decembrim aicinām visus
novadniekus piedalīties akcijā,
ziedot pārtikas, saimniecības preces (miltus, eļļu, makaronus, cuku-

Par egles iedegšanu

Ir atkal laiks,
kad gaidām Ziemassvētkus,
to svēto brīnumu,
ko dziļi izjūt sirds
un prāts.
Četras svētdienas pirms Ziemassvētkiem sauc par Adventes svētdienām. Šajā laikā mēs gatavojamies
Ziemassvētkiem. Veltām laiku tam,
lai sagatavotu jaukas dāvaniņas un
apsveikumus saviem tuvajiem un
mīļajiem.
Ir pienācis laiks, kad savās mājās

Adventa vainagā aizdedzinām arī
pirmo no četrām svecēm.
2. decembrī plkst. 17.00 aicinām iedegt Ķeguma novada Ziemassvētku eglīti pie Ķeguma tautas nama.
Pirmssvētku tirdziņā aicinām
piedalīties visus Ķeguma novada
mājražotājus un amatniekus!
Nepiemērotos laikapstākļos tirdziņš notiks tautas nama telpās.
Ģērbjamies silti, lai varam izbaudīt pirmās adventes vakaru pie

ru, vilnas zeķes, sveces, ziepes u.c.),
ko biedrības dalībnieces sapakos
skaistās pakās un nogādās Birzgales
pagasta vientuļajiem, trūcīgajiem un
daudzbērnu ģimenēm, lai arī viņu
mājās ienāktu kaut nedaudz svētku
prieka. Būsim aktīvi un visi kopā
dāvāsim svētkus citiem!
Biedrība „JADARA”,
tel.:26608595

eglītes, baudot siltu tēju.
Sīkāk pa tālr. 22010300 (Liene)
Seko līdzi informācijai www.kegumanovads.lv
2. decembrī plkst. 18.00 aicinām uz Rembates pagasta Ziemassvētku eglītes iedegšanu pie
pagasta pārvaldes ēkas gan mazus,
gan lielus.
Ģērbjamies silti, lai mums visiem sirdsmīļš pirmās adventes vakars.
Sīkāk pa tālr. 27884206 (Liene)
vai www.kegumanovads.lv

M.Trivaškeviča soloizrāde „Humors pa latviski”
Stand-Up komēdijas izrāde
Ķeguma tautas namā.
Piektdien, 30. novembrī, plkst.
19:00 Ķeguma tautas namā notiks
komiķa Maksima Trivaškeviča soloizrāde „Humors pa latviski”, kuras

ietvaros autors pastāstīs savus svaigākos jokus.
Maksims Trivaškevičs ir viens
no aktīvākajiem vietējās komēdijas scēnas pārstāvjiem, kurš nemitīgi priecē skatītājus visā Latvijā.

Sakarā ar datu aizsardzības likumu,
Biedrība Tomes sieviešu klubs ĀBELE aicinaTomes pagasta iedzīvotājus
pieteikt Tomes pagastā deklarētos bērnus
no 0 līdz 7 gadiem (ieskaitot) Ziemassvētku pasākumam,
lai varētu nosūtīt ielūgumus.
Lūdzam pieteikt līdz 20. novembrim,
zvanot 27843230 vai 26651835.

Pamanījies uzstāties gandrīz visās
Latvijas pilsētās, lielākajos Latvijas
mūzikas un mākslas festivālos, kā
arī saņēmis ovācijas ārzemju auditorijās, jau otro reizi viesojas Ķegumā.
Ieeja – 2 eiro.
8.decembrī plkst.18.00
Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas svinību zālē
VPDK “Kadiķis” ikgadējais
sadraudzības koncerts
“SIMTIEM SOĻU
IZDANCOŠU…”
Ieeja bez maksas
www.kegumanovads.lv

Viena no atjaunotajām nojumēm
Par jaunumiem stāsta Māra
Andersone, VPII „Gaismiņa” vadītāja:
“Vasara paskrējusi darbīgā saules
zīmē, kas tā vien mudināja paveikt
kaut ko lielu, paliekošu un gaišu.
Domāju, ka Latvijas dzimšanas dienu varam sagaidīt ar gandarījumu par
padarīto.
Mēs visi atkal esam zem viena
jumta, bet nu jau daudz vairāk – 220
mazāki un lielāki pirmsskolnieki apmeklē 11 grupas.
Jauno piebūvi svinīgi atklājām
3.oktobrī. Tajā esam ieguvuši 4 grupu telpas, kas katra sastāv no nodarbību telpas, guļamtelpas, higiēnas
telpas, garderobes un virtuves. Visi
esam priecīgi par sporta zāli, dabas
vides estētikas kabinetu ar silto smilšu iekārtu un logopēda kabinetu, par
garderobi un tualetēm apmeklētājiem.
Beidzot mūsu celiņi ir gludi un

gaismas spožas, lai vakaros varam
viens otru saskatīt un būt droši arī pagalmā. Bērnudārza vide ir pieejama
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sakārtotas kanalizāciju un noteku sistēmas. Ir iesākta laukumiņu aprīkošana
ar nojumēm un bērnu vecumam atbilstošām iekārtām. Esam priecīgi arī
par sporta laukumu un teritorijas paplašināšanu uz skolas pusi, un skaistajiem karogu mastiem, kuros lepni
plīvo mūsu karogi. Šogad bērni var
darboties arī daudzos, līdz šim nebijušos pulciņos – deju, vieglatlētikas,
robotikas, cīņas mākslas u.c. Darba
vēl daudz, bet pamats ir veikts.
Sakām lielu paldies visiem, kuri
mūs atbalsta un palīdz! Mēs esam
atvērti sadarbībai un pozitīvai domu
apmaiņai arī turpmāk!
Lai visiem sirsnīgi un svētīgi novembra svētki šogad, šajā īpašajā rudenī mums visiem!”

Ķeguma novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Dirveikas”,
Tomes pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 74290020002, kas
sastāv no lauksaimniecības zemes 5,00 ha platībā (kadastra apzīmējums
74290020002), uz kura atrodas vienstāvu dzīvojamā māja ar saimniecības
ēkām.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā,
Ķeguma novadā 2018.gada 21.novembrī plkst.10.00. Dalībnieku reģistrācija Ķeguma novada Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā,
Ķeguma novadā līdz 2018.gada 20.novembrim plkst.15.00. Nosacītā cena9180 EUR, nodrošinājuma maksa 918 EUR, dalības maksa 20 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.
kegumanovads.lv, Ķeguma novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma novads vai Tomes pagasta pārvaldē
“Ābelītes”, Tome, Tomes pagasts, Ķeguma novads. Objektu var apskatīt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 26651835.
Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļā oktobrī reģistrēti
jaundzimušie:
Zemgus, Denis, Toms, Marsela, Martins
Sveicam vecākus!
Ķeguma novada pašvaldība
Mūžībā aizgājušie:
Jānis Didriksons (1947)
Staņislavs Veigulis (1941)
Rasma Kārkliņa (1948)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība
Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā..
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Baibas Rožkalnas ģimenei, tēti un
vectētiņu mūžībā pavadot.
Tomes tautas nama kolektīvs un dāmu vokālais ansamblis
Kam, tētiņ, tālu gāji,
Kā saulīte norietēji?
Mums pietrūka mīļu vārdu,
Tava gudra padomiņa.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Vara Zaumaņa ģimenei, tēti un vectētiņu mūžībā pavadot.
Tomes tautas nama kolektīvs un folkloras kopa GRAUDI
25. novembrī Tomes kapsētās Mirušo piemiņas diena
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Valsts svētku svinības Ķeguma novadā
10.NOVEMBRĪ
Birzgales tautas namā
Plkst. 18:00 viesosies Lielvārdes pensionāru biedrības
senioru teātris „PAŠI” ar Mārtiņa Zīverta lugu „TĪREĻPURVS”
Režisore Skaidrīte Tilaka, mūzika- Leons Amoliņš un
Modris Krūmiņš, gleznotāja Ilze Kloviņa, pasaules kara lietu
konsultants Kaspars Špēlis.
Izrādi atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Lielvārdes novada pašvaldības kultūras centrs, Ieeja - bezmaksas
Tomes tautas namā
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

Bermonta komandēto Rietumu brīvprātīgo armiju Rīgā. Mēs
esam centušies, lai Jūs justos īpaši, un, lai mēs visi kopā Latvijas simtgades gadā ar savu cieņu, patriotismu un mīlestību
- radītu īpašu svētku sajūtu un pateicību Latvijai un visiem latvju dēliem un meitām, kuri ir cīnījušies par mūsu tēvzemi, lai
mēs šodien dzīvotu brīvā Latvijā.
Rembatē, Rembates Tradīciju zālē
Plkst.19:00 aicinām Rembates iedzīvotājus aizdegt svecītes pie Rembates pagasta pārvaldes un savu māju logos,
ar siltu gaismiņu godinot karavīrus, kuri cīnījušies par mūsu
valsti. Pie Rembates pagasta pārvaldes ēkas izliksim Latvijas
valsts karoga kontūru
Plkst.19:30 Tradīciju zālē kopā baudīsim Ķeguma ģitārstudijas ansambļa svētku koncertu. Plašāka informācija, zvanot pa tālruni 27884206 (Liene).
Tomē
Plkst. 12:00 Tomes „Piemiņas akmens”, kas veltīts
Latvijas 100-gadei, atklāšana.
Piemiņas brīži un svecīšu nolikšana, pieminot Latvijas brīvības cīņās kritušos karavīrus Tomes brāļu kapos, pie 13
ozoliņiem Tomes baznīcas kalnā, pie piemiņas zīmes „Ulmanozols” Tomes parkā.

11.NOVEMBRĪ Lāčplēša dienā
Birzgalē, Birzgales Tautas namā
Plkst.16:30 Aicinām visus Birzgales pagasta iedzīvotājus iedegt svecītes pie mājām, iestādēm, veidojot Latvju
rakstu zīmes.
Plkst.17:30 Ķeguma Tautas nama ģitārstudijas koncerts, veltīts Lāčplēša dienai.
Ieeja - bezmaksas
Ķegumā, Ķeguma Tautas namā
Plkst.16:30 Lāčplēša dienai veltīts pasākums „Iedegsim sauli Ķegumā”. Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
skolēni aicina ikvienu iedzīvotāju, kā ik gadu, iedegt svecītes
„Saules aplī” un savu māju logos.
Plkst.18:00 Ķeguma Tautas namā aicinām bērnus ar vecākiem, jauniešus un visus interesentus kopā veidot latviskās
lentītes un sasildīties pie tējas tases.
Plkst.18:30 kopā dosimies lāpu gājienā, mazajā saules
aplī (Ķeguma Tautas nams, Ķeguma evaņģēliski luteriskā baznīca, dome, autoceļš A6, Ķeguma prospekts) un tiksimies pie
Saules pulksteņa, lai kopā mūsu tēvzemei un mums pašiem pasniegtu dāvanu. Ko tieši dāvāsim mūsu valstij? – tas lai paliek
kā pārsteigums, jo valsts esam arī mēs paši.
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Kristaps
Rūde: „Aicinu ikvienu Ķeguma novada iedzīvotāju apmeklēt
Lāčplēša dienai veltīto pasākumu Ķegumā, padarīsim to īpašu, būsim vienoti, godināsim Latvijas brīvības cīņās kritušos,
pateiksimies karavīriem, visiem brīvprātīgajiem, jauniešiem,
sievietēm un vīriešiem, kuri aizstāvot Latviju, guva uzvaru pār

17.NOVEMBRĪ
Birzgales tautas namā
plkst. 19:00 Svētku pasākums par godu Latvijas 100.
Dzimšanas dienai
„TE IR MANA DZIMTENE”
Koncertā piedalās: Birzgales tautas nama amatiermākslas
kolektīvi,
pamatskolas mūzikas skolas un VPII „Birztaliņa” audzēkņi.
Plkst. 22:00 Svētku balle Spēlēs ansamblis „TANDĒMS
TRIJATĀ”
Galdiņu ballei lūdzu rezervēt līdz 15. novembrim. Tālrunis: 29424612
Ieeja - bezmaksas
Ķegumā
Plkst.19:30 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas svinību zālē Latvijas Republikas Proklamēšanas simtajai gadadienai veltīts koncerts „Tev mūžam dzīvot, Latvija”!
Transporta nepieciešamības gadījumā, lūdzam to pieteikt
līdz 12. novembrim, zvanot pa tālruni 22010300 (Liene)
Pasākuma laikā godināsim titula „Ķeguma novada lepnums 2018” izvirzītos kandidātus (Uldis Ābelis, Kaspars
Dumpis, Jevgēnijs Gavrilovs un Santa Veinberga, Solvita
Kūna), kā arī „Ķeguma novada fotokonkursa” uzvarētājus
(kategorijā „Svētki Tēvzemei” – Māris Kārkliņš, Diāna Kārkliņa, Ilze Maus; „Daugavas spēks” – Rihards Puriņš, Kristaps
Selga, Diāna Kārkliņa; „Daba. Vide. Laiks” – Kristaps Selga,
Rolands Kozulis, Diāna Kārkliņa; „Ķeguma novada cilvēki” –

Sirsnīgs paldies skursteņslauķim!
Skurstenis un skursteņslauķis
Ir kā roka un cimds,
Kā zirgs un pakavs..
Par to pārliecinājos, kad uz
manu mājiņu no Ķeguma atbrauca
lieliski cilvēki- sava amata meistars
skursteņslauķis Oskars Rudzis un
viņa māceklis Artūrs Trencis.
Iepriekšējos gados dažādi skursteņa un cuku tīrītāji pieputināja

istabu ar kvēpiem, un, iekurot plīti,
dūmi vienalga cēlās līdz griestiem.
Šoreiz pēc īstu meistaru darba
(sodrējus ārā nesa daudz) dūmi gāja
skurstenī, nevis istabā, un mūros
siltums parādījās daudz ātrāk. Viņi
pat izcēla plīts ūdens sildītāja katlu
un noberza tam biezu sodrēju kārtu
un kaļķus. To nekad neviens nebija
darījis.

Esmu priecīga un pateicīga īstiem profesionāļiem! Kuram katram
skursteņslauķim uzticēties tomēr
nevar un nevajag. Dūmvadi ir jātīra
kārtīgi!!!
Zaglis aiznes vērtīgāko,
Uguns paņem visu..
No visas sirds, paldies!
Austra Cingele,
Jumpravas “Randēnos”

Anita Saka). Fotoalbumā ir iekļauti autoru darbi: Aigars Jansons, Diāna Kārkliņa, Marija Kārkliņa, Māris Kārkliņš, Jānis
Kolužs, Rolands Kozulis, Dainis Krauja, Mārtiņš Laģis, Liene Lazdiņa, Valentīns Pastars, Ilze Puriņa, MXGP of Latvija,
Rihards Puriņš, Ēriks Rācenis, Raitis Ritums, Kristaps Rūde,
Anita Saka, Kristaps Selga, Kintija Sparāne, Santa Veinberga.
Paldies ikvienam fotogrāfam, kurš piedalījās un ar savu ieguldījumu papildināja Ķeguma novada fotoalbumu!
Plkst.22:00 Ķeguma Tautas namā balle kopā ar grupu
„Bruģis”. Ieeja – bezmaksas. Galdiņus lūdzam rezervēt līdz
15.novembrim, zvanot pa tālruni 22010300 (Liene).
18.NOVEMBRĪ Latvijas valsts 100.dzimšanas dienā
Rembatē
Plkst.12:00 pie Rembates pagasta pārvaldes Tradicionālais skrējiens „Rembates apļi” 2018
Skrējiens „Rembates apļi” jau tradicionāli gaidīs visus sporta mīļotājus 18. novembrī Rembatē. Kā
visus iepriekšējos gadus, arī šogad sacensību dalībnieki varēs izvēlēties vienu no divām distancēm un
doties skrējiena Mazajā (3,00 km) vai Lielajā (10,8 km) aplī.
Numurus varēs saņemt no plkst. 10:00 līdz 11:45. Reģistrācija notiek elektroniski Ķeguma novada mājas lapā,
un tā jāveic līdz 16. novembra plkst. 10:00. Arī dalības
maksu lūdzam pārskaitīt elektroniski uz Ķeguma novada domes bankas kontu līdz 16. novembra plkst. 10:00.
BEZMAKSAS
2018. gada dalības
maksa ir noteikta 5,00 EUR. Bērniem līdz
12 gadiem dalība skrējienā bez maksas. Dalības maksa pasākuma dienā 10,00 EUR (arī bērniem, kuri nebūs reģistrējušies
iepriekš).
18. novembrī ikviens aicināts doties uz svinīgajiem pasākumiem vai godināt valsti draugu lokā rakstainos cimdos, lai varētu koši un silti svinēt Latvijas svētkus. Šim
notikumam par godu arī mēs, “Rembates apļi 2018”, iesakām ierasties un veikt skrējienu rakstainos cimdos.
Pasākumu organizē Ķeguma novada pašvaldība un Rembates
pagasta pārvalde. Sacensību galvenais tiesnesis Edgars Siliņš.
Reģistrēties sacensībām un iepazīties ar nolikumu iespējams
www.kegumanovads.lv.
Plkst.22:00 Rembates tradīciju zālē svētku balle kopā
ar grupu „Lustīgais Blūmīzers”, ieeja pasākumā ir bez maksas. Galdiņus lūdzam pieteikt līdz 13.novembrim, zvanot pa
tālruni 27884206 (Liene).
24.NOVEMBRĪ
Tomes tautas namā
Plkst . 21:00 Latvijas simtgades svinības noslēdzot,
Svētku balle, muzicēs grupa „Cepurnieki” (Ēriks Budēvics
un Aivars Rakovskis)
Pasākumu vadīs Agita Ziediņa
Galdiņus rezervēt iepriekš, zvanot 27843230.

Staro Rīga

16. novembrī Tomes tautas nams organizē
bezmaksas ekskursiju uz gaismas festivālu STARO RĪGA.
Izbraukšana 17:00 no Ķeguma garāžām.
Pieteikties, zvanot 27843230 līdz 13. novembrim.
Piedāvājam pensionāriem bez maksas dzīvošanai lauku māju
ar 3 ha zemes Birzgales pagastā, 15 km no Ķeguma HES
pa Jaunjelgavas šoseju.
Zvanīt: 29831379 vai 29969038; Jurijs, Ārija
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