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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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Korim „PĒRLES” 
10.gadu jubileja

 u 5. lpp.

Ķeguma dambretisti - 
valsts vicečempioni!

 u 6. lpp. 

Novada
pensionāri svin
Ziemassvētkus

 u 8. lpp.
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21.decembra vakarā Ķeguma 
bibliotēkā nosvinēti „Ķeguma 
novada fotoalbuma” atvēršanas 
svētki. 
Kopā ar interesentiem un fotogrā-
fi em pārskatījām Latvijas simt-
gadei veltītajā albumā iekļautās 
fotogrāfi jas, ieklausījāmies Lore-
tas Lazdiņas un Lienes Seržantes 
dziedājumā, kā arī uzklausījām 
Ķeguma novada fotoalbuma vāka 
fotogrāfi jas autora, Kristapa Selgas 
interesanto stāstījumu par fotogrā-
fi ju uzņemšanu no putna lidoju-
ma. Ķeguma novada fotoalbumā 
iekļauti divu autoru – Kristapa 
Selgas un Raita Rituma – fotouz-
ņēmumi ar dronu. Kristaps stāstīja, 
ka fotografēšana gan pagaidām ir 
tikai hobijs, bet kas zina – varbūt 
nākotnē tā kļūs ne tikai par „sirds 
lietu”. 

Apgāds „Jumava” valdes 
priekšsēdētājs Juris Visockis: „Ķe-
guma novadam albums paliks kā 
piemiņa par Latvijas simtgadi, jo 
grāmatas mūžs ir mūžība! Lai drīz 
pienāk laiks, kad nepieciešams iz-
dot jaunu fotoalbumu, jo viss ir 
mainījies un kļuvis vēl skaistāks.”

Ķeguma novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Kristaps Rūde: 
„Ideja ir skaista savā būtībā – mēs 
savā ikdienas steigā un rutīnā nereti 
nemanām, cik skaistā un vēsturiski 
nozīmīgā vietā dzīvojam. Ķegums, 
Birzgale, Tome un Rembate ietver 
sevī bagātīgu vēsturi. 

Ne velti Andrejs Pumpurs ir 
rakstījis: „Dzīvoja laimīga latvie-
šu tauta Daugavas malā, Ķeguma 
galā”. Tātad šī vēsture ir pilnīgāka, 
šī vēsture ir ļoti skaista. Albumā ie-
tverts viss gaišais, ir tādas vietas, 
kas vēl nav apskatītas un ir skaisti, 
ka šajā grāmatā mēs varam to visu 
ieraudzīt!”

Ķeguma novada fotoalbumā ie-
kļauti 20 autoru darbi, kas iemūži-
nāti vairāk kā simts fotogrāfi jās, 
apkopjot gleznaino Ķeguma no-
vadu Daugavas krastos. Grāmata 
izdota ar AS „Latvenergo” atbal-
stu un ir veltījums gan mūsu valsts 
simtgadē, gan 2019.gada AS „Lat-
venergo” 80 gadu jubilejā.

Sākot ar janvāri, visi interesen-
ti Ķeguma novada fotoalbumu var 
iegādāties Ķeguma novada pašval-
dībā.

Kintija Sparāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste

9.decembrī atklāts Ķeguma tirgus 
laukums, bet 9.novembrī tirgus 
laukums atklāts Birzgalē.

Ķeguma tirgus laukumu, svinīgi 
pārgriežot sarkano lenti, atklāja Ķe-
guma novada domes priekšsēdētājs 
Raivis Ūzuls: „Sveicu visus otrajā 
adventē! Šajā svētku dienā esam no-
lēmuši atklāt otro daļu no projekta – 
tirgus laukumu Ķegumā. Es ceru, ka 
mēs visi kopā varēsim ieviest jaunu 
tradīciju – katru sestdienu tikties tir-
gus laukumā, kurā varēsim iegādā-
ties mājražotāju preces!”

Ķeguma novada domes Attīstī-
bas nodaļas vadītāja Dace Soboļeva: 
„Liels paldies PPP biedrībai „Zied 
Zeme” un LAD, kuri mūs atbalstīja, 
lai šis projekts varētu tikt īstenots. 
Es novēlu abiem tirdziņiem ilgu un 
ražīgu mūžu!”

Atklājot Ķeguma tirgus lauku-
mu, PPP biedrības „Zied Zeme” pro-
jektu vadītājs Maris Cīrulis pauda 
gandarījumu par paveikto: „„Zied 
Zemei” bija gods atbalstīt tirgus lau-
kuma izveidi. Mūsu skatījumā šī ir 
viena no stratēģiskajām rīcībām, lai 
veicinātu vietējo produktu realizā-
ciju un pieejamību. Nākamajā gadā 
aicinu apdomāt savus plānus un 
mērķus, izmantot izdevību un pre-
tendēt uz fi nansējumu sava biznesa 
attīstībai, sākt ražot, jo te būs vieta, 
kur to visu realizēt.”

Pircējus sagaidīja folkloras kopa 
„Graudi”, kas ar dziesmām un dejām 
pieskandināja jauno tirgus laukumu.

Visiem tirgotājiem ir iespēja 
braukt ar savu produkciju un bez 
maksas tirgoties jaunajos Ķeguma 
un Birzgales tirgus laukumos.

Ķegumā un Birzgalē 
atklāti tirgus laukumi

Svinīgais tirgus laukuma atklāšanas brīdis Birzgalē.

Atklāšanas pasākumu kuplina folkloras kopa „Graudi”.

Izdots „Ķeguma novada 
fotoalbums”

K. Rūde atgādina, cik skaistā un 
vēsturiski nozīmīgā vietā mēs 
dzīvojam.

Ķegumiešu ērtībām tirgū izbūvētas vairāks nojumes. 

Priekšsēdētāja sleja

Katrā gadumijā atskatāmies uz 
aizejošo gadu, pārdomājam no-
tikumus, analizējam paveikto un 
plānojam nākotnes darbus.

2018.gadā svinējām Latvijas simt-
gadi. Tas bija piepildīts ar dažādiem 
kultūras pasākumiem gan novadā, 
gan valstī. Esam godam pārstāvē-
juši Ķeguma novadu Latvijas vis-
pārējos dziesmu un deju svētkos. 
Liels paldies visiem mūsu kultūras 
dzīves veidotājiem, kolektīvu vadī-
tājiem un, protams, dalībniekiem! 
Droši varam teikt, ka mums ir ar ko 
lepoties. 

Pašvaldība aizvadītajā gadā ir 
veikusi gana daudz uzlabojumu no-
vada infrastruktūrā. Lūk svarīgākie:

Ķegumā
Realizējot projektus, pie skolas 

esam izbūvējuši bērnu rotaļu lauku-
mu un papildinājuši sporta stadionu 
ar daudzfunkcionāliem vingrošanas 
stieņiem.

Esam atjaunojuši tirgus lauku-
mu Ķegumā, veicot labiekārtošanas 
darbus un uzstādot nojumes Ķegu-
ma prospektā. Darbs vēl nav galā, 
jo vēlamies iedibināt  tradīciju no-
teiktās dienās te pulcēt vietējos tir-
gotājus un pircējus.

Viens no lielākajiem investīci-
ju projektiem aizvadītajā gadā bija 
veiksmīgi realizētā VPII „Gaismi-
ņa” piebūves būvniecība un terito-
rijas labiekārtošana. Esam uzbūvē-
juši modernu piebūvi ar skaistām, 
plašām telpām. Ir labiekārtota teri-
torija, kur mūsu mazajiem ķipariem 
pavadīt laiku. Un šobrīd ar lepnumu 
varam teikt, ka Ķeguma novadā nav 
rindas uz vietām mūsu bērnudārzos. 

Esam veikuši asfaltēšanas dar-
bus Uzvaras ielā, posmā no Lakstī-
galu ielas līdz Birzes ielai, atjauno-
juši asfalta segumu stāvlaukumā, 
Ķeguma prospektā 5, uzlabojuši 
satiksmes drošību Skolas ielā, iz-
veidojot skolēnu autobusa pieturu 
pie Ķeguma komercnoviziena vi-
dusskolas.  u 8. lpp.

Atskatoties
uz paveikto
2018.gadā

Raivis Ūzuls
Ķeguma
novada domes
priekšsēdētājs

Grāmatas idejas īstenotāja
Kintija Sparāne.

Katrai dienai Jaunajā gadā,
Kā jaunam sapnim būt,
Un katram sapnim, katrai domai,
Par dzīves īstenību kļūt!

Jaunajā gadā vēlu, lai katra 2019.gada diena ir piepildīta ar prieku, 
laimi, labiem darbiem un gaišām domām! 

Lai izdodas viss iecerētais!

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls
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1.decembrī Kokneses Mūzikas 
skolā notika XIV Starptautiskais 
P.Čaikovska klaviermūzikas iz-
pildītāju solistu un klavierduetu 
konkurss. 
Konkursā piedalījās jaunie pianisti 
no Latvijas mūzikas skolām (pla-
ši pārstāvētas dažādu novadu un 
Rīgas skolas) kā arī no Krievijas - 
D.Šostakoviča bērnu mūzikas sko-
las un Lietuvas - J.Karosas Klaipē-
das MS un Utenas mākslu skolas.

Konkursa nolikumā pare-
dzēts, ka katram dalībniekam ob-
ligāti jāatskaņo Pētera Čaikovska 
skaņdarbs un 16., 17., vai 18.gs. 
komponistu skaņdarbs. Tas ir pār-
baudījums jebkura vecuma izpildī-
tājmāksliniekam. 

Jau daudzus gadus šajā konkur-
sā ar panākumiem piedalās arī Birz- 
gales Mūzikas skolas klavierspē-
les nodaļas audzēkņi. Izaicinājums 

vienmēr ir ļoti liels - jākonkurē ar 
lielajām mūzikas skolām! Šogad 
konkursā piedalījās 3.klases skol-
niece Laine Lazdiņa - Vilčuka 
(ped.Sandra Siliņa), kas atskaņoja 
P.Čaikovska „Vācu dziesmiņu” un 
Ž.Ramo „Menuetu” sol minorā, un 
4.klases skolnieks Kārlis Ruda 
(ped.Sandra Siliņa), kas atskaņoja 
P.Čaikovska „Valsi’’ un D.Čimaro-
za „Sonāti’’ sol minorā. Abu mūsu 
skolas audzēkņu priekšnesumi bija 
muzikāli izstrādāti, pārliecinoši  un 
starptautiskā žūrija tos novērtēja ar 
atzinībām.

Gatavošanās konkursam prasa 
lielu darbu, uzcītību, pacietību. Pēc 
konkursa, redzot gandarījuma un 
prieka mirdzumu mūsu skolnieku 
acīs, skolotājs var būt lepns par sa-
viem audzēkņiem!

Sandra Siliņa 
skolotāja

Ķegumiešiem panākumi draudzīgā 
aicinājuma fonda skolu reitingā

Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskola ļoti lepojas ar 3.vietas 
iegūšanu Pilsētu vidusskolu gru-
pā Draudzīgā aicinājuma fonda 
skolu reitingā 2018! 

Ķeguma komercnovirziena vidus-
skola ieguva papildus nomināci-

jas kā labākā vidusskola pilsētu 
vidusskolu grupā angļu valodā un 
dabaszinībās! Sveicam skolotājus 
ar izcilajiem sasniegumiem mācību 
darbā un vadību par pārdomātu dar-
ba organizāciju!

6.decembrī trīs Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolas skolēni 
- Kristians Ņorba, Jānis Vessers 
un Danils Kubiškins - tika ap-
balvoti ar otro vietu Valsts ieņē-
mumu dienesta galvenajā ēkā. 
Skolēni piedalījās VID izsludi-
nātajā konkursā „Es – nodOKļu 
vlogeris!”, kura uzdevums bija 
izveidot video par to, kādēļ ir 
jāmaksā nodokļi. Visi konkursa 
dalībnieki cīnījās par vērtīgām 
balvām, tādām ka klēpjdatori, 
planšetdatori un viedpulksteņi.
Skolēni stāsta:

Ideja piedalīties konkursā bija 
spontāna, mēs atsaucāmies uz 
mūsu skolotājas piedāvājumu, jo 
mums šī ideja izklausījās vilinoša. 
Mūsu mērķis nebija iegūt balvas, 
bet gan iegūt pieredzi video veido-

šanā, uzzināt jaunu informāciju un 
vienkārši labi pavadīt laiku. Ceļš 
līdz uzvarai nebija tik viegls kā var 
likties, mēs saskarāmies ar tādām 
grūtībām kā tehnisko līdzekļu, lai-
ka un pieredzes trūkums, bet mums 

izdevās sekmīgi tikt tām pāri. Mēs 
iesakām visiem jauniešiem aktīvāk 
iesaistīties dažādos konkursos, jo 
jebkurā gadījumā svarīgākais, ko 
jūs iegūsiet, ir pieredze.

Trešā vieta VID konkursā

Kā gadu gados iegājies, Birzga-
les Mūzikas skola regulāri sniedz 
ziņas par pasākumiem, kuri noti-
kuši ārpus obligātā mācību plā-
na.

3.novembrī Birzgales Mūzikas 
skolas skolotājas Sandras Siliņas 
klavieru klases audzēkņi Laine 
Lazdiņa - Vilčuka, Kārlis Ruda un 
Valters Ruda piedalījās Ogres Mū-
zikas skolas ikgadējā klavieru mū-
zikas festivālā ,,Baltais melnais’’.

8. decembrī Birzgales Mūzikas 
skolas audzēkņi Jānis Šķeltiņš un 
Dāvis Vintuks piedalījās Ziemas-
svētku Tubu koncertā Rīgā Doma 
laukumā. Tas ir neparasts koncerts. 
Dalībnieki ir no visas valsts Mūzi-
kas skolām un profesionāli mūziķi. 
Mūziķi atskaņo daudzveidīgas, ie-
mīļotas Ziemassvētku melodijas. 
Tās eifonisti un tubisti patstāvīgi ir 
sagatavojuši un pēc kopīga mēģi-
nājuma sniedz neaizmirstamu kon-
certu Doma laukuma Ziemassvētku 
tirdziņa apmeklētājiem.

Birzgales Mūzikas skolas vie-
na no tradīcijām ir mācību semes-
tri noslēdzošie audzēkņu koncerti. 
Koncertos piedalās visu pedagogu 
visi audzēkņi. Audzēkņi atskaņo 
solo skaņdarbus gan uz sava spe-
cialitātes instrumenta, pūtēju no-
daļas audzēkņi arī uz klavierēm. 
Priekšnesumi tiek atskaņoti dažā-
dos sastāvos: duetos, trio un vēl 
lielākos sastāvos. 

10.decembrī Birzgales Mūzi-
kas skolā notika skolotāju Līgas 

Paukštes un Kārļa Paukštes au-
dzēkņu koncerts. Muzicēja jaunie 
flautisti un sitamo instrumentu spē-
lētāji.

11.decembrī savus priekšnesu-
mus sniedza skolotāju Jekaterinas 
Dribases – Jakušenokas, Antras 
Cukermanes, Dimitrija Grozova un 
Laimoņa Paukštes audzēkņi. Šajā 
koncertā klātesošos iepriecināja 
jaunie pianisti, klarnetisti, sakso-
foniste, trompetisti, eifonisti, mež-
radznieki un tubists.

12.decembrī Birzgales Mū-
zikas skolas audzēkņu koncerts 
notika Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolā. Tajā piedalījās audzēk-
ņi, kuriem stundas notiek Ķegumā. 
Viņu pārstāvēto instrumentu klāsts 
visplašākais: klavieres, blokflauta, 
flauta, klarnete, saksofons, sitamie 

instrumenti, trompete, trombons 
un eifonijs. Audzēkņu skolotāji ir 
Vēsma Graudiņa, Agita Lagzdi-
ņa, Kristīne Skudra, Līga Paukšte, 
Kārlis Paukšte, Laimonis Paukšte, 
Gatis Supe un Dimitrijs Grozovs. 
Koncerts iesākās ar blokflautu an-
sambļa atskaņoto melodiju ,,Zva-
niņš skan’’, bet noslēdzās ar or-
ķestra dalībnieku izpildīto ,,Klusa 
nakts, svēta nakts’’.

Koncertu sērija noslēdzās 13. 
decembrī Birzgales Mūzikas skolā 
ar skolotājas Sandras Siliņas au-
dzēkņu koncertu. Tajā skanēja gan 
dziesmas, gan klaviermūzika.

Visiem daudz Laimes Jaunajā 
gadā! Un, lai labi skan!

Līga Paukšte 
skolotāja

Gada nogale Birzgales Mūzikas skolāAizvadīts P.Čaikovska
Starptautiskais pianistu 
konkurss

No kreisās: Laine-Lazdiņa Vilčuka (3.klase), skolotāja Sandra
Siliņa, Kārlis Ruda (4.klase).

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas pedagogi un
direktors Vladimirs Samohins (vidū). Publisko un privāto partnerattiecī-

bu biedrība „Zied zeme” izsludina 
projektu iesniegumu pieņemšanas 
7. kārtu no 22.01.-22.02.2019. Sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas 2015-2020 septītajā pro-
jektu iesniegumu pieņemšanas kār-
tā pieejamais atbalsta apmērs 444 
100.09 Euro. Projektu iesniegumi 

tiks pieņemti rīcībā Nr. 1.1. At-
balsts jaunu produktu un pakal-
pojumu radīšanai, esošo produk-
tu un pakalpojumu attīstīšanai, 
to realizēšanai tirgū un kvalitatī-
vu darba apstākļu radīšanai.

Rīcības ietvaros paredzēts vei-
cināt nelauksaimnieciskās uzņē-
mējdarbības attīstību un inovāciju 

ieviešanu, tādējādi sekmējot nodar-
binātību VRG darbības teritorijā. 
Līdz šim īstenoti tādi projekti, kā 
bērnu mēbeļu, ēterisko eļļu, metāl- 
izstrādājumu, kompozītmateriālu, 
ādas aksesuāru ražošana, atpūtas 
un tūrisma pakalpojumu, ēku silti-
nāšanas pakalpojumu nodrošināša-
na.  u 3. lpp.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo 
produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū 
un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai
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Apstiprināja:
• Ķeguma novada Attīstības prog-

rammas 2013.-2019.gadam ak-
tualizēto Investīciju plānu; 

• saistošos noteikumus 
Nr.KND1-6/18/11 „Grozījumi 
Ķeguma novada domes 2014.
gada 19.februāra saistošajos no-
teikumos Nr.4/2014 „Par soci-
ālās palīdzības pabalstiem””;

• saistošos noteikumus 
Nr.KND1-6/18/12 „Grozī-
jumi saistošajos noteikumos 
Nr.3/2014 „Par maznodrošinā-
tas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanu Ķeguma novadā””;

• saistošos noteikumus 
Nr.KND1-6/18/13 „Decentrali-
zēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtī-
ba”;

• saistošos noteikumus 
Nr.KND1-6/18/14 „Grozījumi 
saistošajos noteikumos „Par 
Ķeguma novada pašvaldības bu-
džetu 2018.gadam””

Atbalstīja Ķeguma novada 
pašvaldības piedalīšanos projektu 
konkursā Valsts budžeta program-
mas „Vides aizsardzības fonds” 
Projektu vadlīnijas „Ūdeņu aizsar-
dzība” aktivitātē „Publisko ūdeņu 
praktiskā pārvaldība” 2019.gadam 
ietvaros, iesniedzot projekta pie-

teikumu „Ķeguma dabas taka” par 
kopējo summu EUR 91464,65 un 
nodrošinot Ķeguma novada paš-
valdības līdzfinansējumu Projekta 
īstenošanai EUR 41464,65 apmērā.

Par sabiedrisko darbu invalīdu 
labā un sakarā ar Ziemassvētkiem 
un Jauno gadu piešķīra naudas bal-
vu invalīdu grupas vadītājai Birz-
galē Aismai Daudzei. 

Izdarīja grozījumus Ķeguma 
novada domes 2018.gada 11.aprīļa 
lēmuma Nr.KND1-3/18/128 „Par 
apvienotās Ķeguma novada ne-
valstisko organizāciju atbalsta fon-
da un Ķeguma novada pašvaldības 
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
projektu konkursa pieteikumu vēr-
tēšanas komisijas apstiprināšanu” 
1.1. un 1.4.punktos, izsakot tos 
šādā redakcijā:

„1.1. Vladimirs Samohins, Ķe-
guma novada domes deputāts;”

„1.4. Liene Lazdiņa, Ķeguma 
tautas nama vadītāja.”

Atbrīvoja Ķeguma novada 
domes deputāti Ritu Reinsoni, no 
komitejas locekļa pienākumu izpil-
des Sociālo un veselības jautājumu 
komitejā un Izglītības, kultūras un 
sporta komitejā.

Ievēlēja Sociālo un veselības 
jautājumu komitejā un Izglītības, 
kultūras un sporta komitejā Ķegu-

ma novada domes deputātu Ilmāru 
Zemnieku.

Ķeguma novada Birzgales 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 
Mārīti Artihoviču apstiprināja Ķe-
guma novada dzimtsarakstu noda-
ļas vadītājas vietnieces amatā ar 
2019.gada 1.janvāri.  

Veica izmaiņas Ķeguma nova-
da pašvaldības lēmumu pieņemša-
nai par lauksaimniecības zemes ie-
gūšanu īpašumā sastāvā, izslēdzot  
Imantu Smirnovu un ievēlot par 
komisijas priekšsēdētāju deputātu 
Robertu Ozolu.

Atzina izsoli, kurā tika atsa-
vināts pašvaldības nekustamais 
īpašums „Dirveikas”, Tomes pag., 
Ķeguma nov., kas sastāv no zemes-
gabala ar kopējo platība 5,00 ha, uz 
kura atrodas vienstāvu dzīvojamā 
māja ar saimniecības ēkām, ar no-
solīto cenu 9680 EUR par notikušu.

Nolēma atsavināt, pārdodot 
izsolē, pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu ”Veikals”, Birz-
gales, Ķeguma nov., kas sastāv no 
zemesgabala ar kopējo platību 0,3 
ha. Apstiprināja Nekustamā īpašu-
ma nosacīto cenu 730 EUR, izsoles 
dalības maksu 10 EUR, t.sk.PVN, 
izsoles soli 50 EUR, izsoles no-
teikumus un izsoles komisiju šādā 
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs 
Pāvels Kotāns- deputāts, komisijas 

locekļi: Mārīte Artihoviča – Birz-
gales pagasta pārvaldes vadītāja, 
Tadeušs Vaļevko – deputāts, Liāna 
Čodore – juriskonsulte.

Pārņēma Ķeguma novada 
pašvaldības īpašumā – dzīvokļa 
īpašumu Nr.14 Staru ielā 8, Ķegu-
mā, Ķeguma novadā, likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās da-
ļas 9.punktā paredzētās autonomās 
funkcijas - sniegt palīdzību iedzī-
votājiem dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā,  vajadzībām.

Nolēma slēgt līgumu ar SIA 
„Birzgale K”, par nekustamā īpa-
šuma „Tūjas”, Birzgales pag., Ķe-
guma nov., zemes vienības, platība 
6,99 ha, atsavināšanu par zemesga-
bala cenu 15800 EUR.

Nolēma dzēst nekustamā īpa-
šuma nodokļa pārmaksas EUR 
252,60 apmērā.

Atzina par bezcerīgiem debi-
toriem un nolēma dzēst nekustamā 
īpašuma nodokļa parādus:

personām, kuru piedziņa saska-
ņā ar tiesību normām ir neiespēja-
ma  EUR 481,38 apmērā;

fiziskai personai atlikušo atzīto 
un nesegto pašvaldības nodrošinātā 
prasījuma nekustamā īpašuma no-
dokļa parādus par bijušajiem ne-
kustamajiem īpašumiem, kas kop-
summā sastāda EUR 4499,11; 

fiziskai personai par bijušo ne-
kustamo īpašumu – Mednieku iela 9;

likvidētajām juridiskām personām: 
SIA „REMBATES METĀLS” par 

bijušo nekustamo īpašumu „Vik-
tors”, par zemi EUR 25,19, par 
ēkām EUR 599,03;

SIA „FIRMA MILLERS” par 
bijušo lietošanā nekustamo īpa-
šumu „Lauciņu ferma”, par zemi 
EUR 947,08; 

SIA „KUBS E” par bijušo ne-
kustamo īpašumu „Jaunbirznieki”, 
par zemi EUR 231,42; 

fiziskai personai EUR 239,61. 

Nolēma pagarināt 2018.gada 
8.janvāra Deleģēšanas līguma 
Nr.KNP3-12/18/2 termiņu, noslēg-
tu ar biedrību „Latvijas Samariešu 
apvienība” par sociālās aprūpes pa-
kalpojuma „Aprūpe mājās” snieg-
šanu Ķeguma novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā uz laiku 
līdz 2019.gada 31.decembrim, ne-
mainot pārējos līguma noteikumus.

Apstiprināja „Ķeguma novada 
fotoalbuma” viena eksemplāra pār-
došanas cenu – EUR 16.31.

Izdarīja grozījumus Ķeguma 
novada domes 2018.gada 24.jan-
vāra lēmumā Nr.KND1-3/18/22 
„Par Ķeguma novada pašvaldības 
amatu atalgojumu un līgumdarbu 
apmaksu 2018.gadā „(protokols 
Nr.2, 1.§),:

grozot sadaļu „1. Pašvaldības 
administrācija” „Speciālisti” un iz-
sakot sekojošā redakcijā:

PAŠVALDĪBA

Ķeguma novada dome decembrī:

1. Pašvaldības administrācija   

 Speciālisti   

1.1.1. Izpilddirektors 1 1495
1.1.2. Izpilddirektora vietnieks 1 1100
1.1.3. Pedagogs karjeras konsultants 0,56 476
1.1.4. Speciālists izglītības jautājumos 1 1060
1.1.5. Domes sekretārs 1 795
1.1.6. Personāla speciālists 1 795
1.1.7. Sabiedrisko attiecību speciālists 1 678
1.1.8. Sporta pasākumu organizators 1 828
1.1.9. Darba aizsardzības speciālists 1 848
1.1.10. Autobusa vadītājs 1 652
1.1.11. Autobusa vadītājs 1 652
1.1.12. Autobusa vadītājs 1 652
1.1.13. Autobusa vadītājs 1 652
1.1.14. Ķeguma kapu pārzinis 1 435
1.1.15. Apkopējs 1 430
1.1.16. Elektriķis 1 726

grozot sadaļas „Ķeguma dienas centrs” 1.9.1.punktu un izsakot sekojošā redakcijā:

Ķeguma dienas centrs

1.9.1. Vadītājs 1 550

grozot sadaļu „Grāmatvedības un finanšu nodaļa” un izsakot sekojošā redakcijā:

Grāmatvedības un finanšu nodaļa
1.3.1 Nodaļas vadītājs 1 1399
1.3.2 Nodaļas vadītāja vietnieks 1 1118
1.3.3 Galvenais ekonomists 1 958
1.3.4 Galvenais nodokļu administrators 1 888
1.3.5 Nodokļu administrators 1 837
1.3.6 Vecākais grāmatvedis 1 837
1.3.7 Vecākais grāmatvedis 1 837
1.3.8 Grāmatvedis 1 837
1.3.9 Grāmatvedis 1 790

grozot sadaļu „Sociālais dienests” un izsakot sekojošā redakcijā:

Sociālais dienests
3.1 Vadītājs 1 991
3.2 Psihologs 1 790
3.3 Sociālais darbinieks 1 758
3.4 Sociālais darbinieks 1 758
3.5 Sociālās palīdzības organizators  1 742
3.6 Sociālais darbinieks 1 758
3.7 Sociālais darbinieks 1 758
3.8 Dežurants 0,5 215
3.9 Dežurants 0,5 215
3.10. Apkopējs 1 430

Ķeguma novada pašvaldība 
pārdod mutiskā izsolē ar augšupe-
jošu soli nekustamo īpašumu „Vei-
kals”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 
kadastra numurs 74440080136, kas 
sastāv no lauksaimniecības zemes 
0,3 ha platībā (kadastra apzīmē-
jums 74440080136).

Izsole notiks Ķeguma novada 
pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, 
Ķegumā, Ķeguma novadā 2019.
gada 22.janvārī plkst.10.00. Da-
lībnieku reģistrācija Ķeguma no-
vada Klientu apkalpošanas centrā 

Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma 
novadā  līdz 2018.gada 21.janvā-
rim plkst.15.00. Nosacītā cena - 
730 EUR, nodrošinājuma maksa 73 
EUR, dalības maksa 10 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv, Ķeguma 
novada pašvaldības Klientu apkal-
pošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, 
Ķegums, Ķeguma nov., vai Birzga-
les pagasta pārvaldē Lindes ielā 2, 
Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma 
nov., informācija pa tālr. 26148593, 
65034125.

Izsole

t 2. lpp. 
Projekti īstenojami VRG darbī-

bas teritorijā – Baldones, Ikšķiles, 
Ķeguma, Lielvārdes un Ogres no-
vadā (izņemot Ogres pilsētu). Mak-
simālā attiecināmo izmaksu summa 
vienam projektam - 50 000 EUR 
vai 70 000 EUR, ja ieguldījumi 
būvniecībā ir vismaz 70 % no pro-
jekta attiecināmo izmaksu summas. 
Atbalsta intensitāte - 70 % no pro-
jekta attiecināmo izmaksu summas.

Projekti īstenojami 2 gadu laikā 
no Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnie-
guma apstiprināšanu, ja tiek veikta 
būvniecība, teritorijas labiekārtoša-
na, savukārt pārējiem projektiem - 
1 gads no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumus var ie-
sniegt līdz 2019. gada 22. febru-
ārim Lauku atbalsta dienesta Elek-

troniskās pieteikšanās sistēmā.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju 

var iepazīties un saņemt bezmaksas 
konsultācijas PPP biedrībā „Zied 
Zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, 
tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv 
vai, sazinoties ar administratī-
vo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa 
nr. 25623775, e-pasts: linda@zie-
dzeme.lv.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo 
produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū 
un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai



4 Ķeguma Novada Ziņas 2019. gada  9.janvāris

www.kegumanovads.lv

KULTŪRA

Otrajā adventē - koncerts

Pēc tirgus laukuma atklāšanas 
apmeklētāji varēja doties uz Ķe-
guma Tautas namu, kur notika 
otrajai adventei veltīts koncerts.
Tajā piedalījās Ķeguma Ziemas-
svētku vokāli instrumentālais an-
samblis Kārļa Paukštes vadībā, 

Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolas 9.klašu ansamblis Lienes 
Seržantes vadībā, kā arī solistes 
Astra Ruņģe un Loreta Lazdiņa.

Kintija Sparāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Deju kolektīvs „Kadiķis” pulcē savus draugus
8.decembrī Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Kadiķis” Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolā 
uz savu ikgadējo sadraudzības 
koncertu „Simtiem soļu izdanco-
šu...” pulcēja savus draugus. 

Koncerts bija krāšņš, dejas daudz-
veidīgas un atmosfēra fantastiska! 
Domājams, ka koncertā izdejoto 
deju soļu skaits mērāms ne vien 
simtos, bet tūkstošos. Kā saka pa-
runa – kā iesāksi jauno gadu, tā to 
pavadīsi. Vēlamies teikt vēl skaļāk 
– kā iesāksi jauno simtgadi, tā to 
pavadīsi. Kā vēl simtgadi var iesākt 
dejotāji? Protams, dejojot!

VPDK „Kadiķis” saka milzīgu 
paldies saviem skatītājiem, kas ar 
katru gadu mūsu koncertus apmek-
lē arvien kuplākā skaitā! Paldies 
Ķeguma novada domei, Ķeguma 
tautas namam un Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolai par atbal-

stu! Paldies visiem deju kolektī-
viem, kas šo koncertu padarīja īpaši 
skaistu un jaudīgu – TDA „Dancis” 
un VPDK „Dancis”, kuri pie mums 
bija pirmo reizi, TDA „Uguntiņa”, 

DA „Pērkons”, VPDK „Daiļrade”, 
„Gatve”, „Kūzuls” un „Lāčplēsis”! 

VPDK „Kadiķis” vārdā
Zita Ruņģe

Ticot mīlot un gaidot

16.decembrī Ķeguma Tautas 
namā notika mīļuma, sirsnīguma 
un gaišu sajūtu piepildīts kon-
certs „Ticot, mīlot un gaidot”.

Kopā ar Ķeguma ģitārstudijas an-
sambli tika izdziedātas vismīļākās 
Ziemassvētku dziesmas un iedeg-
ta trešā adventes svecīte vainagā. 

Koncerta apmeklētājus rūķis pa-
cienāja arī ar sarūpētu saldumiņu. 
Ģitāras stīgu, flautas un skanīgu 
balsu pavadīti koncerta apmeklē-
tāji varēja doties mājās, lai sajustu 
Ziemassvētku tuvumu.

Kintija Sparāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Notikušas dziedāšanas sacensības „Lakstīgala 2019”
6.decembrī, kad zemi klāja bal-
ta un viegla sniega kārta, Liel-
vārdes muzejā notika Ķeguma, 
Lielvārdes un Ogres novadu 
skolu jaunatnes latviešu tautas 
dziesmu dziedāšanas sacensības  
„LAKSTĪGALA 2019”.

Šī konkursa ierosinātājs un iedibi-
nātājs Latvijā bija Amerikas latvie-
tis, komponists Roberts Zuika, 
kurš izdeva latviešu tautas dziesmu 
krājumu „Lakstīgala” un rosināja 
gan skolotājus, gan skolniekus vai-
rāk mācīties un dziedāt mūsu brī-
nišķīgās, un daudzveidīgās tautas 
dziesmas, kā arī rīkot sacensības 
dziedāšanā un latviešu folkloras 
zinībās.

Sacensības notika trīs vecuma 
grupās: sākumskolas, pamatskolas 
un vidusskolas grupās. No katras 
skolas komandā varēja piedalīties 
ne vairāk kā pieci dalībnieki.

Konkursa apjoms ir milzīgs, 
jāiemācās 50-75 latviešu tautas 
dziesmas nodziedāt bez instrumen-
tāla pavadījuma un izlozējot jāmāk 
tās nodziedāt ar visiem pantiem, kā 
arī jāzin latviešu tautas instrumen-
tus, senvārdus, godus, gadskārtas 
un daudz citu pantu dziedāt par tē-
mām daba, sadzīve un Tēvzeme.

No Ķeguma novada šogad 
piedalījās divu skolu komandas - 

Birzgales pamatskolas 5.-9.klašu 
komanda (Baiba Bondare, Raita 
Bondare, Madara Putāne, Aļes-
ja Kaskeviča un Lana Maļejeva, 
skolotāja Sandra Siliņa) - meite-
nes savā grupā izcīnīja 1.vietu un 
tika izvirzītas uz II kārtu, kas no-
tiks janvārī Cēsīs, kā arī Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas 
10.-12.klašu komanda (skolotāja 
Liene Seržante), kura savā grupā 
ieguva 2.vietu.

Konkursa uzdevums ir veicināt 
bērnu un jauniešu interesi un pa-

dziļināt zināšanas par latviešu tau-
tas dziesmu dziedāšanu un latviešu 
tautas tradīcijām. Sagatavošanās 
darbs ir ilgstošs visa pusgada ga-
rumā, taču ir milzīgs gandarījums 
un prieks par iegūtajām zināšanām, 
par to, ka regulārā dziedāšana bez 
instrumentālā pavadījuma attīstījusi 
vokālās prasmes, dzirdi un atmiņu. 

Novēlu, lai saglabājas dziedāt-
prieks un mirdzums acīs!

Sandra Siliņa
skolotāja

Rembatieši bauda „Ziemassvētku pasaku”
Mežus pārklāj sniegs, 
Lāčiem ziemas miegs, 
Gaiss tik skanīgs, salts, 
Viss tik tīrs un balts…

Arī mums Rembatē, sagaidot ce-
turto adventi, viss bija skanīgs 
un balts, jo mazie „Ķipari” ar sa-
viem draugiem uzbūra sirsnīgu 
Ziemassvētku pasaku. 

Pasākumu ieskandināja Rembates 
dāmu ansamblis „Vīgriezes” ar 
dziesmiņām, ar kurām uzstājās šo-
gad baznīcās, turpinājumā gan gra-
ciozās, gan jautrās dejās laidāmies 
ar dāmu ansambli „Harmonija” no 
Lielvārdes. Tad gājām meklēt eglī-
ti, cepām pīrāgus un draiskojāmies 
ar rūķiem, kopā dziedot dzies- 
miņas ar PII „Gaismiņa” mazajām 
„Dzirkstelītēm”.

Bet mazie Rembates „Ķipari” 
mūs ieveda pasakainā ziemas bur-
vestībā, kur vācām ziemas krāju-

mus, svinējām svētkus ziemelim, 
cepām piparkūkas un zvaniņam 
skanot gaidījām ciemos Ziemas-
svētku vecīti.

Lielu atbalstu mums sniedza 
vietējais uzņēmums „AFS Latvija” 
un tā direktors Avsejs Jofis. Liels 
paldies! Paldies arī „Ķiparu” un 

„Harmonijas” vadītājai Ievai Filip-
sonei, „Vīgriezes” vadītājai Lienei 
Seržantei, „Dzirkstelīte” vadītājai 
Santai Strausai, Kristai, Arnoldam, 
visiem dalībniekiem, viņu vecā-
kiem un skatītājiem!

Liene Lazdiņa
Ķeguma Tautas nama vadītāja p.i.

7.decembrī Ķeguma Tautas 
nama zāli piepildīja vairāki des-
miti apmeklētāju koncertā „No 
sirds”.

Ciemos pie senioru vokālā an-
sambļa „Kvēlziedi” bija ieradies 
Jelgavas pilsētas pašvaldības ies-
tādes „Kultūra” senioru vokālais 
ansamblis „Vīzija”. „Vīzijas” da-
lībnieki dziedāja skaistākās latvie-
šu dziesmas. Ar īpaši sagatavotu 
koncertprogrammu, iedvesmojo-
ties no Dziesmu svētkiem, senio-
ru vokālais ansamblis aizkustināja 

klausītājus un pamudināja vieno-
ties kopīgās dziesmās. Koncert- 
programmu papildināja „Kvēlzie-
di” ar savu repertuāru.

Koncerts beidzās ar visiem ie-
mīļoto dziesmu „Cielaviņa”, kuras 
dziedājumā apvienojās gan abi se-
nioru vokālie ansambļi, gan skatī-
tāji, gan „Kvēlziedu” draugu an-
samblis no Ikšķiles, kuri šoreiz bija 
atbraukuši baudīt koncertu.

Kintija Sparāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Koncerts  „No sirds” 

Senioru vokālais ansamblis un tā draugi priecē
Tautas nama apmeklētājus. Birzgales meitenes kopā ar skolotāju Sandru Siliņu.
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Sestdien, 15. decembrī, Birzgales 
Tautas nama sieviešu koris „Pēr-
les”  ar  koncertu atzīmēja skais-
tu jubileju.

Pirms desmit gadiem, kad bija aiz-
vadīti XXIV Vispārējie latviešu 
Dziesmu svētki, kad valstī sākās 
ekonomiskas nebūšanas, paklīda 
runas, kurām droši vien bija savs 

pamats: lūk, arī pašdarbības koru 
un deju kustība ies „uz grunti”. Bet 
Birzgales Tautas nama vadītājas 
Ritas Reinsones, diriģentes Mairas 
Līdumas, pagasta sievu sirdīs un 
prātos kā  Latvijas upju gliemenēs 
bija iekļuvis mazs, spītīgs smil-
šu graudiņš, kura vārds bija un ir 
„DZIESMA”. 2008. gada 15. sep-
tembrī  dzima jauns koris. Diriģente 

ar savu muzikālo pieredzi, neatlai-
dību sāka veidot kolektīvu, kurā 
daudzas dalībnieces kori atcerējās 
no saviem skolas gadiem, kurām 
notis bija „bumbiņas ar tumšu vai 
gaišu vidu”. Jāteic, Mairas ambīci-
jas dažreiz mulsināja, bet deva arī 
ticību savām balsīm, savai varēša-
nai.  

Aizvadītajā sestdienā koris no-
stājās klausītāju priekšā, lai ar gadu 
gaitā iemīļotākajām dziesmām 
pateiktos tuviniekiem, draugiem, 
atbalstītājiem, lai dziedātu savam 
priekam. Maira Līduma „Pērles” 
aizveda uz Vispārējiem latviešu 
Dziesmu svētkiem, kuros līdz 2013. 
gadam nebija piedalījies neviens 
Birzgales Tautas nama koris. Des-
mitās jubilejas koncertā kolektīvs 
dziedāja, cenšoties atsaukties kat-
ram savas tagadējās diriģentes Evi-
tas Reinsones žestam, uzmundri-
nošajam smaidam. Jāteic, ka reizē 
ar jauno diriģenti kolektīvā ienāca 
jaunība. Birzgales pamatskolas di-
rektors Valentīns Pastars sestdien 
visskaistākos rožu ziedus sniedza 9. 
klases skolniecēm Baibai Bondarei, 
Raitai Bondarei, Madarai Putānei. 
Meitenes krietnu pieredzi guvušas 
piedaloties tautas dziesmu konkur-
sos „Lakstīgalas’’, bet aizvadītajā 
vasarā kora „Pērles” sastāvā bija 

Latvijas simtgades lielo Dziesmu 
svētku dalībnieces. 

Kā īstām pērlēm pieklājas, birz-
galietēm raksturīga atturība draugu 
izvēlē. Bet reiz dvēselē iekritušie 
un dziesmā iepazītie kļūst par īs-
tajiem. Ar Kārsavas novada Mēr-
dzenes Tautas nama sieviešu kori 
„Austra” birzgalietes satikās 2013. 
gadā Mežaparka estrādē. No  Lat-
vijas austrumu pierobežas  atbrau-
kušās viešņas atveda gan muzikālu 
sveicienu, gan atcerējās, kas koriem 
bija mugurā, kad birzgalietes vieso-
jās Mērdzenē, kad „Pērles” svinēja 
5. jubileju. „Mums visām bija mel-
nas kleitas, uz pleciem – vienām  
dzeltenas, otrām – sarkanas šalles. 
Tagad, taču neesam sarunājušas 
– mums zaļas kleitas, jūsu tērpos 
arī Daugavas krastu zaļais tonis”, 
tā dvēseļu un gaumes radniecību 
izvērtēja kora „Austra” diriģente  
Ināra Dovgiallo. Jāteic, ka latgalie-
šu „Skaidrā valūda” īsto skanējumu 
allaž gūst, kad dziesmu  izpilda 
abi kori kopā. No Mērdzenes kora 
varam mācīties izturību, uzticī-
bu dziesmai, jo pēc pāris gadiem 
„Austra” svinēs  50. jubileju.

Jubilejas koncertā koris „Pēr-
les” klausītāju aplausus saņēma gan 
par latviešu tautas dziesmām un 
Ziemassvētku gaidīšanas laika me-

lodijām, gan Pasaules koru olim-
piādē iepatikušos āfrikāņu motīvu. 
Uzstāšanos bagātināja Linda Iva-
nova, kora pirmā prezidente, kuras 
aranžētās dziesmas „Pērles” vien-
mēr izpildījušas ar prieku. Šoreiz 
Linda bija īsts „cilvēks-orķestris”, 
daudziem priekšnesumiem piešķi-
rot īpašu noskaņu. Kolektīva labais 
rūķītis visus šos gadus bijusi un ir 
koncertmeistare Inese Martinova, 
kuras stingrība un diplomātija ir 
apbrīnas vērta. Jubilejas koncertā 
visas bijām jaunos tērpos, par ku-
riem liels paldies mūsu dziedātājai 
Solvitai Pētersonei .Paldies Tautas 
nama vadītājai Ritai Reinsonei par 
atsaucību, pagasta autobusu šofe-
riem Jānim Petrovskim, īpaši Al-
dim Kauliņam, kurš vizinājis „Pēr-
les” abos lielajos Dziesmu svētkos.

Svētku reizē „Pērlēm” paldies 
teica gan Ķeguma novada pašvaldī-
ba, gan Birzgales pagasta pārvalde, 
bet mīļākie sveicēji bija dziedātāju 
tuvinieki, kuri vislabāk izjūt un no-
vērtē kora priekus, arī rūpes. Ticiet, 
Latvijā nav daudz lauku pašdarbī-
bas kolektīvu, kuros kopā dzied 
mazmeitu, meitu un vecmāmiņu 
gadagājuma sievietes. Bet Birzga-
lē, Evitas Reinsones vadītajā korī 
„Pērles” tā ir.

D.Melnūdre

KULTŪRA

Ķeguma pilsētas eglītes 
iedegšana

Pirmajā adventē Ķeguma parkā no-
tika ikgadējs pasākums – Ķeguma 
pilsētas Ziemassvētku eglītes ie-
degšana.

Šogad to darījām kopā ar burvī-
go Feju un viņas draugiem, mazie 
ķegumieši darot labus darbiņus – 
saiņoja dāvanas, rotāja eglīti, cepa 
piparkūkas, dziedāja dziesmiņas, 
kā arī gāja rotaļās. Visu to pavei-
cot, bērni atrada brīnumu lādes at-
slēdziņu, un skaitot buramvārdus, 
lādīte atvērās, no tās parādījās gais-
miņa un iemirdzējās svētku eglīte.

Arī šogad centāmies izgreznot 
Ķeguma pilsētas eglīti brīnum- 
skaistu, to veidojot no vairāk kā 
100 mazākām eglītēm. Lielu pal-
dies sakām Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājam Raivim Ūzulam, 
lielam izpalīgam Aigaram Cau-
nītim, kā arī Nikolajam Potjom-
kinam, kuri palīdzēja skaistajai, 
kuplajai un lielajai pilsētas eglītei 
tapt.

Pasākuma apmeklētāji gan 

pirms, gan pēc eglītes iedegšanas 
Ķeguma Tautas namā, varēja bau-
dīt siltu tēju, cienāties ar piparkū-
kām, kā arī iegādāties pie vietējiem 
mājražotājiem – gardas piparkūkas, 
tikko ceptus pīrāgus un plātsmaizi, 
mājās gatavotu zefīru, koka izstrā-
dājumus un adventes vainagus, kā 
arī dažnedažādus adījumus un Zie-
massvētku apsveikuma kartītes.
Paldies Kintijai Sparānei par skais-
to mirkļu iemūžināšanu, paldies 
Tautas nama darbiniecēm par jau-
ko uzņemšanu un „Jogitas pasāku-
miem”.

Rembates pagasta eglītes
iedegšana

Pirmajā adventē, pēc daudzu 
gadu pārtraukuma, eglītes iedegša-
na notika arī Rembates pagastā pie 
pārvaldes ēkas. Sanākušie remba-
tieši sildījās pie karstas tējas tases, 
cienājās ar piparkūkām, klausījās 
sirsnīgās Ziemassvētku dziesmi-
ņās, kuras izpildīja Rembates dāmu 
ansamblis „Vīgriezes” Lienes Ser-
žantes vadībā, kā arī gāja rotaļās 

un darbojās radošajās darbnīcās pie 
rūķu meitenes Rutas. Par šo svēt-
ku eglīti lielu paldies saku: Ķegu-

ma novada domes priekšsēdētājam 
Raivim Ūzulam, priekšsēdētāja 
vietniekam Kristapam Rūdem, ķe-

gumietim Aigaram Caunītim, kā 
arī „Ķeguma Stars”, tas bija liels 
darbs, ko viņi paveica. Rembates 
pagasta eglīte tika izveidota no 
vairāk kā 50 mazām eglītēm, kuras 
ikdienu priecē rembatiešus, liekot 
izjust Ziemassvētku brīnumu laiku.

Kristaps Rūde: „Labvakar šajā 
skaistajā vakarā, pirmajā adventē. 
Šis ir brīnišķīgi skaists laiks, jo šis 
ir Ziemassvētku brīnumu gaidīšanas 
laiks. Laiks, kad mēs novērtējam un 
pateicamies par to, ka mums ir ģime-
ne, kuru mēs mīlam un, kura ir mūsu 
atbalsts. Tās lielās un mazās laimī-
tes, kuras ikdienu mums ir līdzās. 
Šis ir pārdomu laiks, kad mēs atska-
tāmies uz to, kā mēs esam pavadījuši 
gadu, cik labi esam bijuši un vai mēs 
varam būt un kļūt labāki, novērtējot 
un apzinoties tās būtiskākās vērtības, 
kas mūs padara labākus. 

 Es novēlu ikvienam no jums, lai 
jūs novērtējat savus vistuvākos un 
mīļākos, lai izstarojot no sirds gaišu-
mu mēs spētu viens otru sasildīt, lai 
mēs atminamies tos laikus, u 8. lpp.

Korim „Pērles” - 10!

Iedegtas lampiņas Ziemassvētku eglītēs 

Kora „Pērles” dalībnieces pēc skanīgā jubilejas koncerta.

Krāšņi deg lampiņas Rembates pagasta eglītē.

Mūžu mūžos būs dziesma,
Un mūžu mūžos alus smeķēs
Un mūžam Dziesmu svētkos
Nāks meitene baltās zeķēs.

/I.Ziedonis/

Pateicoties Ķeguma novada pašval-
dības iniciatīvai „Ķeguma novada 
pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkurss” 
fiziskas un juridiskas personas, kas 
deklarētas vai reģistrētas Ķeguma 
novada teritorijā, var piedalīties 
projektu konkursā Ķeguma nova-
da iedzīvotāju radošās iniciatīvas 
veicināšanai kultūras, sporta un iz-
glītības norisēs vai publiskās telpas 
labiekārtošanā.

Minētā projektu konkursa ie-
tvaros Ķeguma jauktā kora “Lins” 

biedrība „Semper Novus” iesnie-
dza projektu „Ķeguma jauktā kora 
Lins vizuālā tēla uzlabošana un at-
pazīstamības veicināšana.” Projek-
ta ietvaros bija paredzēts iegādāties 
tautiskās zeķes Ķeguma jauktā kora 
„Lins” dalībniecēm, lai atbalstītu 
kora dalībnieces, samazinot ar tau-
tas tērpa iegādes izmaksām saistī-
tos izdevumus, un sekmētu skaistu, 
sakoptu, vienotu un tautiskā tērpa 
tradīcijām atbilstošu kora „Lins” 
kopējo tēlu.

Ķeguma novada pašvaldība 
projekta pieteikumu atbalstīja pil-
nā apmērā, kā rezultātā Ķeguma 
jauktā kora „Lins” dalībnieces tika 
pie jaunām, skaistām, vienotām 
un tautiskām zeķēm, kas noslēdza 
kora kopējo tautisko tēlu. Jaunajā 

koptēlā koris jau uzstājies kora 5 
gadu jubilejas koncertā Birzgales 
pagasta Lindes parkā, aizvadītajos 
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētkos Mežapar-
ka Lielajā estrādē, kā arī Latvijas 
simtgadei veltītajā Ķeguma novada 
koncertā 2018.gada 17.novembrī 
Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolā „Tev mūžam dzīvot, Latvi-
ja!”

Ķeguma jauktā kora „Lins” da-
lībnieki izsaka sirsnīgu pateicību 
Ķeguma novada pašvaldībai par 
iniciatīvas atbalstu, kā arī meista-
rīgajai Anitai Blūmai, kas darināja 
kora meitām 40 zeķu pārus.

Kora dalībniece,
Iluta Jansone

Ķeguma jauktais koris Lins uzlabojis tēlu un atpazīstamību
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SPORTS

1.decembrī Rīgā notika Latvijas 
sporta veterānu - senioru savienī-
bas konference.
Konferencē tika pārvēlēts organizā-
cijas prezidents, Latvijas veterānu 
- senioru savienības 55.sporta spē-
ļu uzvarētāju komandu vērtējumā 

apbalvošana, sporta darba aktīvistu 
apbalvošana.

Šā gada sporta spēļu kopvērtēju-
mā Ķeguma novada komanda savā 
grupā ieguva godpilno 2.vietu.

Apsveicam organizatorus un 53 
dalībniekus, kuri startēja sacensībās!

8.decembrī Krimuldas vidussko-
lā norisinājās atklātais Latvijas 
čempionāts klasiskajā spiešanā 
guļus, kur ar labiem rezultātiem 
startēja Ķeguma novada sporta 
klubs „Rembate”. 

Mūsu meitenes 13 komandu kon-
kurencē ierindojās 3.vietā. Veterāni 
23 komandu konkurencē ierindojās 
2.vietā. Pietrūka tikai 3 punkti līdz 
uzvarai.

Mūsu rezultāti:
Sievietes:

Annija Roga – 50 kg – 5.vieta
Jeļena Saule – 50 kg – 6.vieta
Olita Cviguna – 30 kg – 9.vieta
Vija Dzērve  - 40 kg – 9.vieta
Baiba Krauze – 60 kg – 1.vieta

Jaunieši:
Pēteris Līcis – 80 kg – 6.vieta

Open:
Sergejs Cviguns – 145 kg – 2.vieta

Veterāni 1:
Dzintars Roga – 195 kg – 2.vieta

Veterāni 2:
Ilmārs Laksa – 77,5 kg – 2.vieta
Pēteris Līcis – 115 kg – 2.vieta
Uldis Veliks – 155 kg – 1.vieta

Veterāni 3:
Andrejs Krastiņš – 50 kg – 2.vieta
Jānis Dzērve – 102,5 kg – 1.vieta
Jānis babris – 150 kg – 1.vieta
Valdis Brinks – 125 kg – 2.vieta
Voldemārs Madalāns – 110 kg – 
3.vieta

Sporta klubs „Rembate” gūst labus rezultātus

Izcīna Rembates kausu galda tenisā un dambretē
Notikušajā Rembates kausa iz-
cīņā dambretē uzvarējusi Egita 
Pabērza, 2.vietu izcīnīja Kinti-
ja Sparāne, bet 3.vietu – Loreta 
Lazdiņa.
Par Rembates kausu galda tenisā 
sacentās 13 sportisti. A grupā uzva-
rot visas spēles, atkārtoti par kausa 
īpašnieci kļuva ogresgaliete Irēna 
Žilinska.

2.vietu sīvā cīņā izcīnīja  Dzin-
tars Borozinskis (Ķegums), bet trešo 
vietu - Vaclavs Griņevičs (Rembate).

Sīvākas cīņas risinājās B gru-
pā, kur sacentās 9 spēlētāji, spēlējot 
katram ar katru. Kausa īpašnieks no-
skaidrojās tikai savstarpējā cīņā, kur 
sacentās 2017.gada Rembates kausa 
īpašnieks Ivars Vistiņš un Mirdza 
Aizsilniece (Rembate). Arī šogad 
kauss ogrēnietim Ivaram Vistiņam. 
Trešās vietas kauss - Irinai Ostapen-
ko (Birzgale).

Mirdza Aizsilniece

Ķeguma novada komanda iegūst 2.vietu

Mūsējie starp labākajiem Ikšķiles kausa izcīņā dambretē
Jau devīto gadu Ikšķilē bija pul-
cējušies sportisti, lai 64 lauciņu 
dambretē cīnītos par Ikšķiles no-
vada kausiem senioriem.

Kungu (50+) pārstāvniecība šoreiz 
bija no desmit Latvijas novadiem 
un pilsētām, un dalībnieku sastāvs 
itin spēcīgs, jo rūtotā galdiņa spe-
ciālistu vidū bija vairāki sporta 
meistari. Pamatturnīrā cīņas bija 
sevišķi spraigas un zaudējuma rūg-
tumu nepiedzīvoja tikai trīs pirmo 
vietu ieguvēji.

Pirmo vietu ar 5 punktiem (no 
8 iespējamiem) ieguva un kausu iz-
cīnīja Juris Neimanis (Līgatne), par 
puspunktu mazāk bija meistariem 
Alim Balbārzdim (Ogres) un Leo 
Lāžem (Inčukalns). Labāki koefi-
cientu sistēmas rādītāji priekšroku 
deva ogrēnietim, kurš izcīnīja otro 
vietu. Ceturtajā - sestajā vietā ar 4 
punktiem: Ivars Mauriņš (Ikšķile), 
Daumants Bruņenieks (Rīga) un 
Vaclavs Griņevičs (Rembate), kuri 
pēc papildus rādītājiem ierindojās 
nosauktajā secībā.

Savukārt ātrspēles turnīrā bez 
zaudējumiem cīnījās tikai pirmās 
vietas ieguvējs Ivars Mauriņš. Ivara 
aktīvā 4 punkti (no 6 iespējamiem). 
Otrās vietas un arīdzan otra kau-

sa ieguvējam Juris Neimanim par 
puspunktu mazāk. Trešajā - piek-
tajā vietā: Vaclavs Grinevičs, Leo 
Lāže un Daumants Bruņenieks. 
Viņu kontā 3 punkti un papildus 
koeficientu sistēmas aprēķini tre-
šajā vietā ierindoja V.Grineviču, 
ceturtā un piektā vieta - nosauktajā 
secībā.

Sacensību dalībnieki un orga-
nizatori teica lielu paldies Ikšķiles 
novada pašvaldībai un sporta dzī-
ves vadītājai Agitai Kābelei par at-
saucību kausu un balvu sagādē un 
dalībnieki atvadoties novēlēja viens 
otram: „Uz tikšanos arī nākamgad, 
jubilejas turnīrā!”

Valdis Kreicbergs

Sporta kluba „Rembate” dalībnieki.

Pēc kausa izcīņas galda tenisā - Dzintars Borozinskis, Irēna Žilinska 
un Vaclavs Griņevičs (no kreisās).

D.Bruņenieka foto. Abu turnīru laureāti Vaclavs Griņevičs, Juris Nei-
manis,  Ivars Mauriņš, Alis Balbārzdis un Leo Lāže (no kreisās).

Ķeguma dambretisti -
valsts vicečempioni!

Rīgā noticis Latvijas komandu 
čempionāta finālcīņas 64 lauciņu 
dambretē, kurās piedalījās 8 ko-
mandas. To starpā arī Ķeguma 
novada komandas dambretisti 
Guntis Valneris, Alis Balbārzdis, 
Gunārs Gribuška, Ivars Mauriņš 
un Antra Valnere. 

Spēles notika pēc riņķa sistēmas pie 
4 galdiņiem. Pirmoreiz šādās sacen-
sībās komanda varēja pieteikt rezer-
vistu, kurš, tāpat kā arī citi dalībnie-
ki, varēja spēlēt pie jebkura galdiņa. 
Tas nozīmēja, ka pirms katras kār-
tas komanda iesniedza pieteikumu, 
kurā varēja mainīt galdiņu secību, 
kas nebija zināma pretiniekiem. Un 
uzreiz jāsaka, ka tas čempionātam 
piedeva papildus intrigu. Bez tam 
sacensības notika ar gājienu izlozi 
mikromačos, kur tika mainīts kau-
liņu izvietojums uz galdiņa un tika 
izdarīti daži obligātie gājieni, bet 
katrs ar katru spēlēja 2 partijas. Jā-
piemin, ka sacensībās daiļo dzimu-
mu pārstāvēja tikai 2 dambretistes 
- vairākkārtējās valsts čempiones 
Antra Valnere un Regīna Pironena 
(Mēmele).

Jau pēc dažām kārtām izkrista-
lizējās, ka reāli uz godalgotām vie-
tām pretendē 4 komandas - „Prāta 
laiks/Bauska” (lasi Republikas iz-
lase), Dambretes attīstības biedrība 
(DAB), „Prāta laiks/Mēmele” (lasi 
Bauskas 2. komanda) un Ķeguma 
novada dambretisti. Mūsējiem sīvā 
cīņā ar 5:3 izdevās pieveikt DAB 
komandu, mačs ar Mēmeli beidzās 
neizšķirti 4:4, bet ar 2:6 nācās atzīt 
Bauskas komandas pārākumu, pārē-
jās komandas tika uzvarētas pārlie-
cinoši.

Turnīra noslēgumā 13 punk-
tus ieguva Bauskas komanda (par 
uzvaru mačā deva 2 punktus), kas 

uzvarēja 6 konkurentus, bet ar DAB 
cīnījās neizšķirti 4:4 un republikas 
izlase varēja nostiprināt savu pārā-
kumu arī juridiski, saņemot zelta 
medaļas un lielo kausu.

Pa 11 punktiem bija Mēmeles 
un Ķeguma komandu kontā. Nācās 
pielietot papildus kritērijus otrās 
un trešās vietas noskaidrošanai. Tā 
kā savstarpējais mačs beidzās ar 
neizšķirtu iznākumu, tad talkā bija 
jāņem nākamais kritērijs - jāskaita 
kopā visos mačos izcīnītie, tā sauca-
mie mazie punkti. Tieši šis rādītājs 
- visu mūsu dalībnieku iegūtie 36 
punkti (Mēmelei - 33 punkti) pārlie-
cinoši ierindoja ķegumiešus otrajā 
vietā. Sudraba medaļas, balvas un 
kauss mūsējiem!

Aiz bronzas medaļniekiem ar 9 
punktiem ceturtajā vietā ierindojās 
DAB komanda.

Komandas punktu bankā vis-
lielāko pienesumu pie pirmā gal-
diņa (sešas uzvaras un tikai viens 
neizšķirts mikromačos) deva starp-
tautiskais lielmeistars un pasaules 
eksčempions 100 lauciņu dambretē 
Guntis Valneris. Guntis par Latvijas 
čempionu 64 lauciņu dambretē pir-
moreiz (un vienīgo, vairāk finālos 
nav spēlējis, jo pārkvalificējās par 
100 lauciņu dambretes spēlētāju) 
kļuva 1980.gadā. Zīmīgi, ka tad 
par sudraba medaļnieku kronēja Ali 
Balbārzdi.

Neskatoties uz dažādo dalīb-
nieku vecumu, priecēja komandas 
draudzīgā saliedētība. Arī pārējo da-
lībnieku sniegums komandas pun-
ktu pūrā bija visnotaļ ievērojams, 
kas arī Ķeguma dambretistiem pir-
moreiz valsts čempionātā ļāva sa-
ņemt sudraba medaļas.

Viktors Kreicbergs

Raivja Paegles foto. Ķeguma novada komandas dambretisti 
Ivars Mauriņš, Gunārs Gribuška, Guntis Valneris, Antra Valnere 
un Alvis Balbārdis (no kreisās).
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Lielvārdes novada pašvaldība 
kopā ar Ķeguma novada paš-
valdību un Ogres novada Bērnu 
un jauniešu centru kopš 2018.
gada septembra ir uzsākusi īste-
not Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā Strukturētā dialoga projektu 
„Kopā varam labāk” (Nr.2018-2-
LV02-KA347-002172). 

Strukturētais dialogs ir veids, kā 
neformālā veidā jauniešiem un lē-
mumu pieņēmējiem diskutēt par 
jauniešu līdzdalību, par iespējām un 
sadarbību, iegūstot rezultātus, kas 
ir būtiski jaunatnes politikas tālākā 
veidošanā un katra jaunieša izprat-
nes veidošanā par aktīvu līdzdalību 
savas un citu jauniešu dzīves pozitī-
vā ietekmēšanā.

2018.gada 11.oktobrī noti-
ka projekta pirmā aktivitāte – A1 
Strukturētā dialoga tikšanās Ogres 
novada Kultūras centrā, uz kuru bija 
ieradies kupls dalībnieku skaits – 
80. Kopīgās jauniešu un lēmumpie-
ņemēju diskusijās un darba grupās 
tika izvirzīti 8 ilgtspējīgas sadarbī-
bas virzieni.

Otrā projekta aktivitāte norisi-
nājās Ķeguma novadā, Rembates 
pagastā, viesu nama kompleksā 
„Dimantu kalns”, kur divas dienas 
(no 29.11. līdz 30.11.2018.) jaunieši 
aizvadīja intensīvas un radošas ap-
mācības.  Kopā no Lielvārdes, Ķe-
guma un Ogres novadiem pulcējās 
50 jaunieši, kā arī pašvaldības spe-
ciālisti un pārstāvji no novadu do-
mēm. Apmācību programmas gal-
venais mērķis bija izvirzīt 4 grupu 
projektu idejas (izmantojot pirmajā 
aktivitātē jau izvirzītos 8 sadarbības 
virzienus), izveidot darba un domu-
biedru grupas, kas veidos kopīgus 
grupu projektus, izstrādāt grupu 
projektu plānus un vienoties par 
nākošajiem soļiem, lai sagatavotos 
projekta īstenošanai dzīvē. Paši jau-
nieši, piedaloties projekta aktivitā-
tēs, vēlas nostiprināt sadarbību starp 
novadiem, rīkot kopīgus jauniešu 
pasākumus, izvirzīt kopīgus sadar-
bības mērķus, veicināt novadu at-
tīstību, lai jaunieši nebrauktu prom.

Pirmajā apmācību dienā jaunie-
ši, izmantojot neformālās aktivitā-
tes un spēles, iepazinās, saliedējās, 
veica komandu uzdevumus ar mērķi 
sadarboties. Dienas turpinājumā no-
darbību vadītāja Līga Siliņa iepazīs-
tināja jauniešus ar līdzdalības vei-
diem un resursiem, ievirzīja projekta 

idejas tēmas izvēlē, ģenerējot idejas 
ar spēles palīdzību, kā arī ievadīja 
turpmākos soļus projekta plānošanā, 
prezentēšanā, realizācijā.  

Otrajā apmācību dienā  pārstāv-
ji no  biedrības „Latvijas Debašu 
asociācija” jauniešus iepazīstināja 
ar debatēšanas mākslu, publisko 
runu un kritisko domāšanu, pašiem 
jauniešiem aktīvi darbojoties, tika 
izvirzīti labākie debatētāji, kas mini 
debašu konkursā saņēma arī ganda-
rījuma balvas. Mācībās uzsvars tika 
likts uz praktiskām, dzīvē pielieto-
jamām prasmēm. Jaunieši vingrinā-
jās pielietot debatēšanas metodes. 
Otro dienas pusi jaunieši pavadīja 
radošuma veicināšanas aktivitātēs, 
izmantojot neformālās izglītības 
metodes.

Jaunieši projekta noslēgumā iz-
vērtēs savas mācīšanās kompeten-
ces, izmantojot Youthpass sertifi-
kātu, tāpēc ļoti nozīmīga bija katras 
dienas izvērtēšana un mācību rezul-
tātu dokumentēšana.

Kā atzīst paši jaunieši, šīs ap-
mācības bija ļoti vērtīgas, jo iemā-
cījušies: radīt idejas, publiski runāt, 
izteikt viedokli, sadarboties grupās; 
kritiskā domāšana NAV kritizēšana, 
plānot projektu, debatēt, iepazīti 
jauni draugi no citiem novadiem un 
nodibināti kontakti.

Pēc apmācībām jaunieši kopā ar 
mentoriem (pašu izvēlētiem novadu 
politiķiem vai lēmumpieņēmējiem) 
aktīvi turpinās strādāt pie saviem 
grupu projektiem, lai janvārī jau 
tiktos nākamajā aktivitātē – Politiķu 
ēnošanā!

Paldies aktīvajiem jauniešiem 
un  Lielvārdes, Ķeguma un Ogres 
domju pārstāvjiem par piedalīšanos!

Paldies apmācību vadītājiem un 
organizētājiem!

Paldies viesu kompleksa „Di-
mantu kalns” viesmīlīgajiem saim-
niekiem!

Projekta „Kopā varam labāk” 
mērķis ir - veicināt jauniešu un lē-
mumu pieņēmēju dialogu, attīstot 
jauniešu politisko līdzdalību un 
izpratni par politiskās līdzdalības 
veidiem un iespējām Lielvārdes 
novada, Ķeguma novada un Ogres 
novada pašvaldībās. Projekts ir kā 
turpinājums jau Lielvārdes nova-
da pašvaldības no 01.10.2016. – 
30.09.2017. īstenotajam projektam 
Erasmus+ programmas „Jauniešu 
un lēmumu pieņēmēju dialogs poli-
tiskās līdzdalības veicināšanai Liel-
vārdes novadā „Nāc un runāt sāc!”, 
kas pierādīja, ka starptautiskie pro-
jekti ir būtisks atbalsts jaunatnes 
jomas attīstīšanai pašvaldībā un ne-
formālā izglītība „mācoties darot” 
ir ļoti svarīgs stūrakmens aktīvas 
mūsdienu sabiedrības veidošanā.

Šogad uzsāktajā Erasmus+ 
programmas projektā „Kopā varam 
labāk” kopumā paredzētas sešas 
aktivitātes (2 Strukturētā dialoga 
tikšanās, apmācības, politiķu ēnoša-
na, grupu projekti, forums, jauniešu 
pieredzes brauciens), kā galveno 
galarezultātu iegūstot 4 starpno-
vadu grupu darbus - projektus, kas 
ļaus turpināt 3 novadu aktivitātes 
jau plašākā sadarbības līmenī.

SABIEDRĪBA

Soroptimistes viesojas
SAC „Senliepas”

Pirms Ziemassvētkiem starptautiskā soroptimistu kluba „Ogre-Ķe-
gums” pārstāves viesojās sociālās aprūpes centrā „Senliepas”.
Ciemošanās pie aprūpes centra klientiem nu jau kļuvusi par tradīciju, un 
mēs tiekam ļoti gaidītas. Izveidojās jauks atmiņu brīdis ar dziesmām, sve-
cēm un kārumiem. Uzzinājām daudz jauku cilvēkstāstu. Vēlam visiem 
jauku Adventes laiku!

Sirsnīgs paldies draugiem, radiem, darba kolēģiem un visiem, 
kuri ikdienas steigā mēroja tālo ceļu, lai atvadītos 

no Emīla Kūmiņa!
Tuvinieki

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās reģistrēti mirušie:

Emīls Kūmiņš (1929)  Antoņina Sitova (1941)
Vingra Baturoviča (1964) Tekla Romāne (1929)
Austra Petroviča (1934)  Lidija Jēkabsone (1930)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība

Projekts „Kopā varam labāk”

Paraksts zem foto: Pirmajā apmācību dienā jaunieši, izmantojot ne-
formālās aktivitātes un spēles, iepazinās, saliedējās, veica komandu uzde-

vumus ar mērķi sadarboties.

Dzīves kvalitāte jebkurā vecumā
Svarīga ir cilvēka dzīves kvalitāte 
jebkurā vecumā. Lai to uzturētu 
un pilnveidotu, biedrība „Sievie-
šu klubs Ķeguma saulespuķes” 
organizē dažādas lekcijas, semi-
nārus, ekskursijas. Neatsveramu 
atbalstu šādu pasākumu rīkošanā 
veicina Ķeguma novada pašval-
dības NVO atbalsta fonda pie-
šķirtais līdzfinansējums projektu 
īstenošanai.

2018. gadā no NVO atbalsta fonda, 
biedrības darba nodrošināšanai, pie-
saistīti 129,12 EUR (projekta kopē-
jās izmaksas 132,10 EUR). Dažādu 
citu aktivitāšu (lekcijas,semināri, 
ekskursijas...) īstenošanai piesaistīts 
līdzfinansējums 360 EUR (projekta 
kopējās izmaksas 582,11 EUR).

Projekta ietvaros noorganizētas 
divas nodarbības, pieaicinot lek-
torus un viens pieredzes apmaiņas 
brauciens - ekskursija.

Marta mēnesī  rīkots seminārs 
- praktiska nodarbība kopā ar SIA 
„Radošo darbu galerija” mākslinie-
ku Jāni Tropu. Nodarbības dalībnie-
ki apguva praktiskas iemaņas attēla 
pārnešanai uz auduma, iepazina tek-
stilapdruku, apguva darbu ar trafa-
retiem un spiedogiem.

Oktobra mēnesī lekcija/semi-
nārs „Iesim līdzi dzīvei”. Nodarbī-
bas dalībnieki kopā ar pieredzējušu 
informātikas pedagogu Oksanu Gri-
maļuku-Nazarovu apguva zināšanas 
par informāciju komunikāciju teh-
noloģiju iemaņu apgūšanu un prak-
tisko pielietošanu. Tika dota iespēja 
salīdzināt mūsdienu populārākās 
ierīces (viedtālrunis, planšetdators, 
klēpjdators), to priekšrocības, ie-
spējamās funkcijas, trūkumus. Tika 
izskaidrota viedtālruņa pamatfunk-
ciju pielietošana, dažādu aplikāciju 
lietošana, tālruņa izmantošana norē-
ķinu veikšanai, fotogrāfēšana, bilžu 

pārsūtīšana. Semināra dalībniekiem 
tika izskaidrots, kas jāievēro, lai 
nepārkāptu likuma normas perso-
nas datu aizsardzības jomā. Lektore 
sniedza priekšstatu par iespējamo 
sociālo tīklu lietošanu.

Piesaistot ne tikai kluba biedres, 
bet arī Ķeguma novada pensionāru 
biedrību un citus sabiedrības lo-
cekļus, oktobra mēnesī organizēta 
ekskursija – pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Carnikavu-Salacgrīvu- 
Ungurpili-Aloju. Tas deva iespēju 
kvalitatīvi, veselīgi pavadīt brīvo 
laiku, gūt pieredzi mazo uzņēmēju 
darbībā jebkurā vecumā, kas dod 
prieku un gandarījumu pašam uzņē-
mējam, gan labumu citiem sabiedrī-
bas locekļiem.

Liāna Čodore
SK „Ķeguma saulespuķes”

NVO projektu vadītāja

Ķegumā vispusīgākā
vecmāmiņa 
Tuvojoties Ziemassvētkiem, 
sarosās pensionāru biedrības, 
braucot ciemos pie draugiem. 

Aizkraukles novada pensionāru 
biedrība aicināja piedalīties vecmā-
miņu konkursā. Mūsu novadu pār-
stāvēja Ausma Ūzule. Bija nedaudz 
vairāk kā nedēļa, lai sagatavotos. 
Konkursā bija jāprot sevi prezentēt, 
pastāstīt un parādīt, kāds ir hobijs 
un kā tiek pavadīts brīvais laiks, 
jādejo valsis, kā arī jāklāj svētku 
galds. Ausmas kundze tika galā 
ar visiem uzdevumiem. Augstāko 
vērtējumu saņēma Ausmas kun-
dzes klātais Jāņu dienas galds. Tas 
tika servēts ar lielu mīlestību un 
cieņu, izmantojot ļoti senu, paau-
dzēs saglabātu alus krūku un kau-
siņiem, piemērotām galda kartēm, 
kuras palīdzēja sagatavot Anna 
Martinsone. Par savu vaļasprieku 
Ausmas kundze sauc dziesmu, to 
viņai palīdzēja izdziedāt atbalstītā-
jas no ansambļa „Kvēlziedi”, kurā 
dzied arī Ausmas kundze. Sevišķi 
priecēja rokdarbi, ko darinājušas 
vecmāmiņas, kur katram darbam ir 

savs stāsts.
Nemanot paskrēja laiks, un 

noslēgumā vakara vadītāja aici-
nāja vecmāmiņas saņemt novēr-
tējumu. Ausmas kundze saņēma 
titulu „Vispusīgākā vecmāmiņa”. 
„Vislabākās vecmāmiņas” titulu un 
skatītāju balvu ieguva Aizkrauk-
les pensionāru biedrības pārstāve. 
Vēl konkursā piedalījās Kokneses, 
Jaunjelgavas un Skrīveru pārstā-
ves.

Patiess prieks par sirds siltumu 
un labo noskaņojumu starp konkur-
sa dalībniecēm, atbalstītājiem un 
pasākuma organizētājiem.

Paldies Ausmas kundzei par uz-
ņēmību, atbildību un izdomu pie-
daloties konkursā!

Pateicamies arī Ķeguma paš-
valdībai par sniegto atbalstu, pie-
šķirot transportu braucienam un, 
protams, atbalsta grupai, kura pu-
cēja, kārtoja, dziedāja.

Ilze Kantore,
ĶNPB valdes priekšsēdētāja 
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BEZMAKSAS

Otrajos Ziemassvētkos Ķeguma 
Tautas namā pulcējās Ķeguma 
novada pensionāru biedrības 
biedri, lai kopīgi nosvinētu svēt-
kus.

Pasākumu atklāja biedrības val-
des priekšsēdētāja Ilze Kantore, 
vēlot visiem veselību un panāku-
miem bagātu jauno gadu. Iedegtas 
arī lampiņas eglītē – šo uzdevumu 
veica 2018.gada Ķeguma novada 
lepnums un pensionāru biedrības 
biedrs – Uldis Ābelis. Klātesošos 
ar dziesmām sveica senioru vokā-
lais ansamblis „Kvēlziedi”, savu-
kārt deju priekšnesumu rādīja kai-
miņu novada dāmu deju kolektīvs 
no Skrīveriem.

Par tradīciju jau kļuvusi bied-
rības apaļo jubilāru sveikšana, ku-
riem tiek pasniegta mīļa paciņa un 
ziedi.

Otro Ziemassvētku pasākums 
šogad bija īpašs, jo ir tikusi īste-
nota pensionāru biedrības iecere – 
pavārgrāmatas izdošana „Ķeguma 
novads 100 garšās”. Pateicoties 
Ķeguma novada pensionāru bied-
rībai un Ilzes Kantores uzņēmībai, 
grāmatā ir apkoptas Ķeguma, To-
mes, Birzgales un Rembates iecie-
nītās receptes, kuras var pagatavot 
katra mājas saimniece. Pasākuma 
laikā Kantores kundze pateicās vi-
siem par sadarbību grāmatas tapša-
nā un katrai recepšu īpašniecei tika 
dāvināta šī pavārgrāmata.

Mūzikai skanot visi atnākušie 
varēja nodoties sarunās ar sen ne-
satiktiem biedriem, kā arī pavadīt 
Ziemassvētku pēcpusdienu jautrā 
deju solī.

Ķeguma pensionāru biedrības 
valdes locekle Anita Apriķe: „Kopš 
pirmās piedalīšanās biedrības rī-
kotajos pasākumos vērtēju tos ļoti 

pozitīvi. Gan pensionāru – apaļo 
jubilāru sveikšanu, gan ekskursi-
jas, gan dalību dažādos Ķeguma 
novada pasākumos, gan tikšanās 
reizes ar citām pensionāru biedrī-
bām. Redzams, ka biedrības val-
de, jo sevišķi priekšsēdētāja Ilze 
Kantore, aktīvi darbojas. Paldies 
viņiem visiem! Priecājos par katru 

tikšanos ar saviem laikabiedriem, 
gūstot pozitīvu lādiņu, iedvesmu 
turpmākajām pensionāra gaitām, 
kā arī vēlot visiem gaišu, veselīgu 
un aktīvu Latvijas jaunās simtga-
des pirmo gadu!”

Kintija Sparāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Novada pensionāri svin Ziemassvētkus

Klātesošos sveic senioru vokālais ansamblis „Kvēlziedi”.

Lekcija „Emocionālās brīvības tehnika”
8.decembrī lektore Ieva Puriņa 
iepazīstināja mūs ar Emocionālās 
brīvības tehniku (Emotional Fre-
edom Technique), kas ir moder-
nās psiholoģijas un akupresūras 
apvienojums. Tā ir radīta gana 
vienkārša, lai būtu katram pie-
ejama un praktizējama.

Tā tikām informētas un tā arī bija 
- katra varējām izmēģināt šīs meto-
des darbību un ietekmi. Mācījāmies 

atrast pareizos punktus, iedarboties 
uz tiem.

Sapratām, ka nemaz jau nevajag 
daudz, lai cilvēks spētu atbrīvoties, 
padomāt par sevi un līdz ar to dotu 
ķermenim to nepieciešamo atelpas 
brīdi, kas mums mūsu straujajā 
laikmetā ir nepieciešams visvairāk. 
Tas arī palīdz tikt pāri dažādām ne 
tikai psiholoģiskām, bet arī fi zis-
kām vainām.

Un, kā jau ierasts, jebkura mūsu 
aktivitāte neaprobežojas tikai ar 
vienu sanākšanu! Laipni aicinām 
atnākt un izmēģināt šo tehniku 
10.janvārī, plkst.18:00 Dienas cen-
trā, kur Ieva mūs gaidīs un turpinās 
izglītot.

Lekcija īstenota projekta ietva-
ros.

Starptautiskais soroptimistu 
klubs „Ogre-Ķegums”

Par tradīciju kļuvusi biedrības apaļo jubilāru sveikšana.

Pasākumi
17. janvārī plkst. 19.00 
Filma  „Jaungada taksometrs”. 
Tomes tautas namā. Ieejas maksa 2 eiro
26. janvārī plkst. 16.00
Muzikāla – dzejiska  pēcpusdiena „Vienā elpas vilcienā”.
Dzejā un mūzikā savas pārdomas un vārsmas  atklās Inese
Krūmiņa ex. Apsāne, Karīna Kinovska, Linda Ivanova,
Evita Gūtmane
Birzgales tautas namā. Ieeja bez maksas

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās 
reģistrēti jaundzimušie:

        

Agate, Keitlīna, Madara
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

reģistrēti jaundzimušie:

        

Atskatoties uz paveikto
2018.gadā
t 1. lpp. 
Jau rudens pusē noslēdzām lī-

gumu par Ogres ielas rekonstruk-
cijas tehniskā projekta izstrādi, ar 
lielām cerībām uzsākt būvniecību 
jau 2019. gadā.

Veikti arī Ķeguma dzeramā 
ūdens sūknētavas rekonstrukci-
jas darbi. SIA „Ķeguma stars” ar 
pašvaldības saņemto galvojumu ir 
iegādājusies Ķeguma katlumāju. 
Pašlaik pašvaldība ir saskaņoju-
si  tarifu par 8% mazāku, nekā tas 
bija iepriekšējā sezonā, taču šī ir 
pirmā sezona, kad siltuma ražošanu 
un pārvadi nodrošina SIA „Ķegu-
ma Stars”. Par rezultātiem varēsim 
spriest pēc apkures sezonas beigām. 

Birzgale 
Aizvadītais gads bijis darbīgs 

arī Birzgales pagastā. Lielākie te 
veiktie darbi ir sūkņu mājas siltinā-
šana Graudu ielā, ūdensvada izbūve 
„Silamiķeļos” un ūdensvada no-
maiņa Jaunatnes – Smilšu ielā.

Arī Birzgalē, īstenojot projektu 
ar Lauku atbalsta dienesta līdzfi -
nansējumu, esam tikuši pie tirgus 
laukuma ar skaistām tirgošanās vie-
tām un labiekārtotu laukumu, atjau-
notu un sakārtotu  gājēju celiņu. To 
birzgalieši vasaras beigās Latvijas 
televīzijas raidījumā „Tas notika 
šeit” nodēvēja par „Valtera taku”.

Ir uzlabots pašvaldības īpa-
šums Nākotnes ielā 7-15, veikti 
kapličas atjaunošanas darbi un uz-
labotas pagasta pārvaldes telpas. 
Ir pabeigts Birzgales katlu mājas 
rekonstrukcijas projekts un cerams 
jau 2019/2020.gada sezonu sāksim 
ar jaunu katlumāju Birzgalē.

Izbūvēta arī jauna apgaismoju-
ma līnija ar moderniem un ekono-
miskiem LED gaismekļiem Smilšu 
un Ošukalna ielās. Esam izstrādā-
juši tehnisko projektu pašvaldības 
ceļam „Birzgale - Ķegums” un šo-
gad uzsāksim ceļa rekonstrukcijas 
darbus.

Rembate
Šogad lielākie ceļu atjauno-

šanas darbi notika tieši Rembates 
pagastā. Veiksmīgi esam pabeiguši 
jau sen solītos asfaltēšanas darbus 
Rembatē – Birzes, Pļavas un Sporta 
ielās. Arī nākotnē plānojam turpināt 
asfaltēšanas darbus uz ielām pagas-
tos un pilsētā, pamazām aizstājot 
grants segumu ar asfaltu. 

Pateicoties Aizsardzības mi-
nistrijas piešķirtajiem līdzekļiem, 
esam pilnībā rekonstruējuši paš-
valdības ceļu „Lielvārde – Misiņi”, 
kopumā atjaunots asfalta segums 4 
km garumā. Beidzot esam sakār-
tojuši šo ceļu, kas vairākus gadus 
atradās kritiskā stāvoklī. Sagatavoti 
projektu vairāku Rembates pagasta 
ceļu rekonstrukcijai: „Rembate – 
Duklāvi”,  „Ziemeļu tālā pievadsta-
cija – Tulki” un „P8 - Mežiņi”, lai 
jau 2019.gadā uzsāktu būvdarbus 
šajos ceļa posmos. 

Sakārtota vide bez graustiem 
ir bijusi mūsu prioritāte, esam de-
montējuši un sakopuši vidi īpašu-
mā „Puscelītes” kurā atradās vidi 
degradējošas ēkas.

Visā novadā veikti arī daudz un 
dažādi mazāki remontdarbi un uz-
labojumi, kuru uzskaitīšanai būtu 
nepieciešama daudz garāka publi-
kācija. 

Droši varam apgalvot, ka arī 
2019.gads būs darbīgs un izaicinā-
jumiem bagāts. Esam sākuši darbu 
pie jaunā pašvaldības budžeta, kas 
ir pamatu pamats, lai varētu veiks-
mīgi attīstīt gan Ķeguma pisētu, 
gan katru novada pagastu pagastu 
un mūsu novadu kopumā.

Jaunajā 2019.gadā vēlos jums 
novēlēt veselību, veiksmi un spēju 
brīžiem apstāties šajā straujajā ik-
dienā - lai priecātos par lietām, kas 
mums ir tepat blakus un kurām nav 
jādzenās pakaļ!

Lai mums visiem panākumiem 
bagāts jaunais 2019.gads!

Pēc Ķeguma pilsētas eglītes iedegšanas.

t 5. lpp. kad mēs bijām tie ma-
zie bērni un Ziemassvētku gaidīša-
nas laiks mums bija brīnumu pār-
pilns, mēs to izjutām īpaši – ticot, 
cerot, gaidot un mīlot!” Lai šīs sa-
jūtas mums ir līdzās šajā skaistajā 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā un 
viscaur gadu, dāvājot prieku sa-
viem tuvākajiem un ikvienam, kurš 
mums ir līdzās.”

Pasakos arī saviem neredza-
majiem, izpalīdzīgajiem rūķiem 
- Kasparam Dumpim, Rutai Dum-
pei, Kintijai Sparānei, Kristīnei 
Mālniecei, Lienei Seržantei, Aiga-
ram Melnbārdim, Jurim Pūpolam.

Liene Lazdiņa
Ķeguma Tautas nama vadītāja p.i.

Iedegtas lampiņas Ziemassvētku eglītēs 


