
Laikraksta nākamais numurs iznāks
21. decembrī.

Publikācijas ar ilustratīvo
materiālu lūdzam iesūtīt
līdz 11. decembrim uz 

e-pastu: keguma.avize@inbox.lv
Tālrunis: 26986241

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

2012. gada 23. novembrisNr. 21/22 (431/432)

Nāk ziema un aizpārslo projām,
Bet paši mēs nosirmojam.
Ar vasaru ziedonis mijas,

Bet sniegs paliek matos kā bijis! 
Sveicam novembra jubilārus!
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Laulības!
Būs rītausmas, kas mūžos neizkvēlos,

Un saulrieti, kas dzīvei cauri degs.
Ja sirdis mīl, tad novakaros vēlos
Nekādi sniegi ziedus neapsegs.
Ķeguma dzimtsarakstu
nodaļā laulību noslēdza

24. oktobrī
Dainis Putviķis un Liene Eglīte

27. oktobrī
Atis Kārkliņš un Elita Strīķe 

Tik daudz Tev visa vēl priekšā,
Jo vēl tikai ir sācies Tavs rīts,

Ej, pasaulē mazulīti,
Tev vecāku mīla ies līdz!

6. oktobrī
Aigaram Sniedzem un Baibai Zdanovskai 

piedzimis dēls Dominiks Gunārs

19. oktobrī
Armandam Paeglem un Gitai Utinānei 

piedzimusi meita Elizabete

1. novembrī
Arnim un Līgai Vilcāniem piedzimusi 

meita Gabriela
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi! 

Esi sveicināts mazulīt!

PAŠVALDĪBAS
DARBI NOVEMBRĪ

Pašvaldību iebildumus pret 2013.gada bu-
džeta projektu Saeima ir ignorējusi, un nāko-
šā gada Ķeguma novada pašvaldības budžets 
acīmredzot būs vēl taupīgāks kā šajā gadā. Tas 
vispirms attiecas uz sociālajiem pabalstiem, 
kuru daļēju finansēšanu no valsts budžeta pare-
dzēts pārtraukt, un uz ielu un ceļu uzturēšanu, 
kurai valsts dotācija ir vēl vairāk samazināta. 
Pastāv arī iespēja, ka varētu tikt vēl atcelti kādi 
„Ogres autobusa” maršruti vai reisi, jo budžeta 
projektā plānots atkal samazināt arī valsts dotā-
cijas sabiedriskajam transportam. 

Pēc ilgām diskusijām un daudzu variantu ap-
spriešanas beidzot Heraldikas komisijā saņemts 
apstiprinājums Ķeguma novada ģerboņa projek-
tam, un pēc tehnisko formalitāšu nokārtošanas 
paredzēta ģerboņa oficiālā apstiprināšana, kura 
varētu noslēgties nākamā gada janvārī.

Bijušās Rembates pamatskolas internāta ēkā 
turpinās gan ēkas siltināšana, gan arī  pārbūve 
Sociālās aprūpes centra vajadzībām. Sakarā ar 
sākotnēji plānotā rekonstrukcijas apjoma papla-
šināšanu paredzēts pagarināt darbu izpildes ter-
miņu, lai Sociālās aprūpes centra iemītnieki un 
personāls varētu pārvākties uz pilnīgā gatavībā 
esošām telpām, ieskaitot arī kvalitatīvi rekons-
truētu virtuvi. 

Pabeigti būvdarbi ar Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzekļiem līdzfinansētajā Ozolu 
ielas rekonstrukcijas projektā Ķeguma pilsē-
tā. Izbūvēts trotuārs visā ielas garumā, uzklāts 
asfalta segums, izveidoti ātruma ierobežošanas 
vaļņi pie gājēju pārejām, uzstādītas satiksmes 
organizācijas zīmes. Izveidots arī bruģa segums 
gājēju celiņam starp dzelzceļa pāreju un Ozolu 
ielu virzienā uz Celtnieku ielu. 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdz-
finansētā pašvaldību ēku siltināšanas projekta 
ietvaros turpinās darbi Tomes tautas namā, Ķe-
guma Sociālās aprūpes centrā, Birzgales ambu-
lances ēkā un Birzgales pamatskolā, kā arī bi-
jušās Rembates pamatskolas internāta ēkā, kurā 
plānots izvietot Sociālās aprūpes centru. Nepa-
redzēti papilddarbi jāveic Birzgales pamatskolā, 
jo uzsākot ēkas cokola siltināšanu, tika konsta-
tēts, ka ēka būvēta uz veciem pamatiem, kuru 
tehniskais stāvoklis jāatzīst par neapmierinošu, 
tāpēc nākas veikt arī pamatu stiprināšanas dar-
bus, tikai pēc tam iespējama sitināšana.

Pabeigti galvenie darbi Ķeguma tautas 
namā, un pamazām tiek atjaunota tautas nama 
darbība. Pilnīgai darbu pabeigšanai vēl atlikuši 

Elitu Jakovļevu
Zoju Grigorjevu
Mihailu Sofilkaniču
Ivetu Ošu
Anitu Pusti
Ināru Robežnieci
Larisu Romaņenkovu

Aleksandru Semjonovu

Modri Čeveru
Leonīdu Grahovski
Lidiju Poluektovu

Ojāru Jansonu
Ļubovu Šemčenkovu

Aldonu Lukšu
Akilinu Šišovu
Zigmundu Kļučņiku
Ausmu Upenieci

Valiju Virsi

Ludmilu Kokinu
Jelizavetu Smirnovu

jaunā elektroinstalācijas tīkla atsevišķu 
elementu montāžas un pieslēgšanas dar-
bi, kā arī dažādu sīku trūkumu novēršana, 
lai būtu iespējams darbus pieņemt. Par 
spīti nepabeigtajiem darbiem, Latvijas 
Republikas gadskārtai veltītais svētku 
pasākums tomēr varēja notikt Ķeguma 
tautas namā, tāpēc vēlos izteikt pateicību 
pasākuma organizatoriem un dalībnie-
kiem par pacietību un izturību, pierādot, 
ka galvenais šajā gadījumā tomēr ir griba 
un attieksme, nevis telpu vai tehnikas stā-



ĶEGUMA NOVADA DOME
Saistošie noteikumi Nr.15

2012. gada 17. oktobrī                         APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 2012. gada 17. oktobra
 lēmumu Nr.436 (prot. Nr.23, 22.§) 

PAr GrOzījUMiEM SAiStOšAjOS NOtEikUMOS Nr. 1
„ĶEGUMA NOVADA PAšVAlDībAS NOlikUMS”

Izdoti pamatojoties uz likuma
      “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Ķeguma novada domes 03.07.2009. saistošajos notei-
kumos Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības nolikums” šādus gro-
zījumus:

1. Izteikt pirmās sadaļas 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādās iestādes, kas
      darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem:  

6.1. pašvaldības administrācija;
6.2. Kultūras un sporta pārvalde
6.2.1. ar iestādēm:
6.2.1.1. Ķeguma novada bibliotēka ar struktūrvienībām   
     Tomē un Rembatē;
6.2.1.2. Birzgales bibliotēka;
6.2.2. ar struktūrvienībām:
6.2.2.1. Ķeguma tautas nams,
6.2.2.2. Birzgales tautas nams,
6.2.2.3. Tomes tautas nams,
6.2.3.4. Birzgales muzejs;
6.3. Ķeguma komercnovirziena vidusskola;
6.4.Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”;
6.5. Ķeguma novada bāriņtiesa;
6.6. Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa;

6.7. Ķeguma novada Sociālais dienests ar struktūrvienību
       Sociālās aprūpes centrs;
6.8. Birzgales pagasta pārvalde ar struktūrvienību:
       Birzgales komunālais dienests;
6.9.Birzgales  mūzikas skola;
6.10.Birzgales pamatskola;
6.11. Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde „Birztaliņa”;
6.12. Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesa;
6.13. Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa.”

2. Izteikt pirmās sadaļas 7.punktu šādā redakcijā:

„7. Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas no-
drošina pašvaldības funkciju un domes pieņemto lēmumu izpil-
di, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tajā        
ietilpst struktūrvienības:

7.1.1. Rembates pagasta pārvalde.
7.1.2. centralizētā grāmatvedība;
7.1.3. saimniecības nodaļa;
7.1.4. pašvaldības speciālisti;
7.1.5. Ķeguma novada būvvalde;
7.1.6. pašvaldības policija.
Pašvaldības administrācijas vadītājs ir izpilddirektors.

Ķeguma novada enerģijas forums
2012. gada 11. decembris, plkst. 18:00 – 20:00

Ķeguma Tautas nams, Ķeguma prospekts 4
Aicinu novada iedzīvotājus piedalīties Enerģijas forumā, kurā diskutēsim par

trīs mūsu novadam un tā ilgtspējīgai attīstībai svarīgiem jautājumiem:
Ēkas - to siltināšana un citi pasākumi; 

Centralizētā siltumapgāde – iespējamie risinājumi; 
Transports. 

Pieteikšanās: līdz 2012. gada 6. decembrim, e-pasts: dace.soboleva@kegums.lv, tel. 25427473
Aktuālo jautājumu esošās situācijas apskatu nodrošinās

SIA „EkoDoma” pārstāve Marika Rošā, foruma diskusiju vadīs Haralds Burkovskis. 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs 

R.Ozols
Enerģijas forums tiek organizēts Eiropas Savienības finanšu programmas „Inteliģenta enerģija Eiropai” 

sadarbības projekta „CONURBANT” (līgums Nr. IEE/10/380/SI2.589427) ietvaros
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voklis. Protams, apstiprinājās sen zināmais apstāklis, ka Ķeguma 
tautas nama telpas ir par šauru lielāku pasākumu rīkošanai, un šis 
ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, kas jārisina pašvaldībai.

Izbūvēts jauns pagrabstāva ieejas mezgls pašvaldības ēkā 
Ķeguma prospektā, turpinās hidroizolācijas izbūve. Tiek gatavo-
ti līgumi par ēkas apkures sistēmas un iekštelpu atjaunošanu, lai 
nodrošinātu normālus darba apstākļus visās telpās, tajā skaitā pen-
sionāru biedrībai iznomātajās telpās, kur paredzēts realizēt sadar-
bībā ar publisko un privāto partnerattiecību biedrību „Ziedzeme” 
iesākto projektu.

Pabeigti darbi ielas seguma izveidošanai ražošanas zonā Ozolu 

ielas galā. Pagaidu segums izveidots no dzelzsbetona plāksnēm, 
kuras pašvaldība ieguva no Aizsardzības ministrijas valsts īpašu-
ma nodošanas kārtībā, demontējot Rembates lidlauka skrejceļus 
pirms lidlauka rekonstrukcijas darbu uzsākšanas. Ar šo plākšņu 
palīdzību veikta arī Staru ielas posma pie katlu mājas uzlabošana.

Sveicu visus novada iedzīvotājus sakarā ar Latvijas Republikas 
94.dzimšanas dienu, un novēlu veselību, veiksmi un panākumus 
visos darbos, lai Latvija kļūtu par valsti, kurā mēs visi priecātos 
dzīvot un ar kuru vienmēr varētu lepoties! 

Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs



Patriotiskā nedēļa Tomes pusē
Tomes pusē patriotiski izsaknējuši mūsu Latvijas valsts svēt-

kiem veltītie pasākumi. Esam gandarīti, ka atkal izdevās tradi-
cionālais Lāčplēša dienas pasākums, neskatoties uz to, ka esam 
zaudējuši aktīvu sadarbības partneri un atbalstu – Tomes skolu, 
kas bija viena no aktīvākajām šī pasākuma organizētājām. Tomes 
jauniešos iepriekšējos gados ieaudzinātais patriotisms nav zudis un 
viņi ar svecītēm rokās un sarkanbaltām lentītēm pie krūtīm stāvēja 
pie karavīru kapiem, atdodot godu mūsu valsts brīvības cīnītājiem. 
Paldies Ķeguma Skautu un Gaidu organizācijai, kuri jau tradicio-
nāli atbalsta šo pasākumu, dodoties gājienā ar lāpām un svētku 
runu piemiņas vietā. Brīvības cīnītājus pieminējām ar dzejas kom-
pozīciju „Nāk vara ozoli pār rītiem “, kas veidota no Agras Dages 
dzejas, ko nolasīja Tomes dramatiskais kolektīva dalībnieki un pat-
riotiskām dziesmām, ko izpildīja Tomes folkloras kopa. Pasākums 
turpinājās Tomes skolā pie Mārtiņdienas cienasta un Mārtiņdienas 
tradīcijām – dziesmām, rotaļām.

10. novembra rītā Tomes un Ķeguma ļaudis devās vēl vienā 

interesantā un patriotiskā ceļojumā pa mūsu valsts neatkarības cīņu 
vēsturiskajām takām – Brāļu kapiem, Meža kapiem, Raiņa kapiem, 
Brīvības pieminekli un Vecrīgu. Interesantais maršruts un gides 
Aijas stāstījums par mūsu tautas cilvēku personībām, varoņiem, 
valsts vīriem, mūs izveda cauri Latvijas vēstures notikumiem no 
pagātnes līdz pat mūsdienām. Šis ceļojums nebija tikai ceļojums 
vēsturē, politiskajos notikumos, bet arī ceļojums mākslas pasau-
lē, jo tik daudz tēlniecības darbu vienkopus, nevar redzēt nekur 
citur. Mūsu valsts tēlnieki veidojuši neatkārtojamus pieminekļus 
mūsu tautas varoņiem, rakstniekiem, māksliniekiem, profesoriem, 
dakteriem u.c., bet par pašiem atdusas vietās vēsta tikai nelielas 
plāksnītes un protams viņu darbi. Ceļojums vēsturē turpinājās Vec-
rīgas ielās, vietās, kas saistās ar neatkarības cīņām, mūsu tautas 
vēsturi un noslēdzās Daugavas krastmalā. Šīs piecas stundas bija 
piesātinātas ar informāciju, guvām daudz jaunu interesantu faktu 
par mūsu tautu un brīvības cīņām. 

Sarmīte Pugača

Dator apmācības arī Ķegumā
Šogad jau otro reizi visā valstī firma LATTELECOM rīkoja 

datorkursus tiem, kam nav bijusi iespēja šo tehniku jau apgūt. Tā 
jau tas ir – mūsu bērni un mazbērni brīvi klikšķina pa taustiņiem, 
bet iemācīt šīs zināšanas vecākiem un vecvecākiem kaut kā nav 
sanācis. 

LATTELECOM izstrādāja oriģinālu plānu „ Pieslēdzies, Latvi-
ja „, kura mērķis bija iemācīt apieties ar datoru kaut daļai no tiem 
tūkstošiem, kam nav bijusi iespēja to apgūt agrāk.

Pagājušajā gadā visā valstī datorprasmes apguva ap 2000 in-
teresentu. Šogad to jau ir ap 6000. Projekts ir bijis ļoti veiksmīgs.

Arī pie mums Ķegumā viss norisinājās. Šogad pieteicās ap 
piecdesmit mācīties gribētāju. Diemžēl kursus noorganizēja tikai 
tiem senioriem, kuriem nebija priekšzināšanu darbā ar datoriem. 
Un tā, vienai grupai – 12 cilvēkiem, radās iespēja mācīties Ķe-
guma komercnovirziena vidusskolā. Otra grupa mācījās Rembates     
tautas namā. 

Nodarbības notika 29., 30. un 31. oktobrī pa četrām stundām 
katrai grupai. Secinājām, ka 12 stundas ir daudz par maz, lai kaut 
ko apgūtu, kur nu vēl, lai kaut ko saprastu. Bet mēs esam optimisti, 
un apņēmāmies iet uz bibliotēkām un nostiprināt iegūtās zināšanas.

Datorapmācības vadīja  Baltijas Datoru akadēmijas pasniedzēja  Ieva Šolmane. 
Attēlā: pirmajā rindā  vidū.  

Senioru tikšanās Skrīveros

Ķeguma pensionāru biedrība saņēma ielūgumu ciemoties pie 
Skrīveru novada pensionāriem, kā teiktu vecos laikos – „pieredzes 
apmaiņā”. Un tā mēs – ĶNPB priekšsēdētājs Harijs Jaunzems, viņa 
vietnieks Uldis Ābelis, kultūras dzīves organizatore Dagnija Berķe 
un es Ilga Andrejeva, skaistā rudens dienā ieradāmies Skrīveros, 
lai redzētu un dzirdētu, kā dzīvo un strādā mūsu kaimiņu novados.

Bez mūsu abu novadu biedrībām uz tikšanos vēl bija atbrau-
kuši Aizkraukles novada pārstāvji un jau labi pazīstamie seniori             
no Olaines.

Skrīveru pensionāru biedrības priekšsēdētāja Ilga Usacka ir stā-

jusies savā amatā nesen, un līdz ar to viņai radās doma pārrunāt un 
dalīties darba pieredzē ar kaimiņu biedrībām. Atbraukušie ciemiņi 
pastāstīja, kas labs notiek viņu novados, kādās aktivitātēs ir iesaistī-
jušies seniori, un kāda ir sadarbība ar vietējām pašvaldībām.

Tika pārrunātas arī aktivitātes, vai labāk sakot – neaktivitātes, 
Latvijas pensionāru federācijā. Visvairāk pensionārus neapmierina 
pensiju neindeksācija vairāku gadu garumā, kā rezultātā katastrofāli 
audzis zem iztikas minimuma dzīvojošo iedzīvotāju skaits     valstī.

Apskatījām arī skaisti izremontēto un nesen atklāto Dienas cen-
tra ēku, kura iekārtota bijušajā Veco ļaužu pansionāta vēsturiskajā 
divstāvu mājā. Remonts un telpu aprīkojumi ir panākti ar vairāku 
Eiropas projektu palīdzību, no kuriem daži vēl turpinās. Pirmajā 
stāvā jau darbojas daži radošā darba pulciņi bērniem. Otrajā stāvā 
būs lasītava, trenažieru zāle, kā arī rokdarbu telpas senioriem. Visu 
šo bagātību mums izrādīja Skrīveru domes sociālā dienesta vadītāja 
Ilze Rudzīte.

Tikšanās laikā aktīvi piedalījās un savu organizatorisko pieredzi 
neliedza Skrīveru domes priekšsēdētāja Gunta Lisenko.

Esam pateicīgi Skrīveru pensionāru biedrības uzaicināju-
mam, jo no citu pieredzes vienmēr var smelties vēl kādu jaunu,                 
vērtīgu ideju.

Ilga Andrejeva,
ĶNPb sekretāre

Ilga Andrejeva,
ĶNPb sekretāre
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Rudens noskaņas Tomes bibliotēkā

…ja runājam pa vecam, kā pierast dzir-
dēt ikdienas apmeklētāju valodā.

2012. gada 12. oktobrī Ķeguma novada 
bibliotēkas Tomes filiālē sanāca daudz ļau-
žu, galvenokārt, iestāžu vadītāji un darbi-
nieki, lai atzīmētu bibliotēkas vērā ņemamo 
jubileju – 90 gadus. Vienkāršība un sirsnī-
ba, kāda izskanēja apsveikumos, bija vis-
skaistākā šī sarīkojuma daļa, jo runāja katra 
cilvēka sirds, un tās valoda ir īpaša. Tāpēc 
mīļš PALDIES visiem sveicējiem!

Sarīkojums dalījās divās daļās – prezen-
tācijā Pa Gaismas ceļu un atmiņu stundā, 
kas bija paredzēta ar novada pētnieces Ru-
tas Andersones piedalīšanos, bet, apstākļu 
sakritības dēļ, tika realizēta šaurā lokā tikai 
nākamajā dienā, patiesajā bibliotēkas dzim-
šanas datumā. Nelielu ieskatu bibliotēkas 
darba funkcijās un attīstības virzienos guva 
klātesošie, kuri bija vairāk, vai mazāk zino-
ši šajā jomā. Ko dara bibliotekārs, vai tikai 
sagaida un apkalpo lietotāju, izsniedzot grā-

matu un pārējā darba laikā tikai garlaikojas, 
gaidīdams, kad no jauna tiks vērtas iestādes 
durvis, tā arī neuzzināja vietējie esošie un 
bijušie bibliotēkas lietotāji, jo neatrada lai-
ku „izglītoties”, lai mainītu vispārpieņemto 
stereotipu. 

Ceru, ka vismaz datorprasmes apgu-
vušie, uz bibliotēkas filiāli paskatīsies no 
malas un, kas zina, atnāks, kad būs īpaša 
vajadzība. Šiem attālinātiem bibliotēkas 
lietotājiem iesaku šādas e-adreses:

http://www.ogre.biblioteka.lv/Alise/lv/
home.aspx (zināsiet, kas ir krājumā); 

http://www.kegums.lv/page.php?id=82 
(kādas jaunas grāmatas bibliotēkas filiālē ir 
šogad), bet, kas notiek Tomes filiālē un citās 
Latvijas bibliotēkās, varēsiet uzzināt, ja ap-
meklēsiet neoficiālo lapu www.draugiem.
lv/ Ķeguma novada bibliotēkas Tomes fi-
liāle. Ja esat portāla draugiem.lv lietotāji, 
tad kļūstiet par sekotāju nupat minētajai 
lapai! Tad bibliotēkas filiāli apmeklēsiet, 
kā zinošs lietotājs. Visas Latvijas publiskās 
bibliotēkas strādā pēc vienotām Bibliotēkas 
attīstības pamatnostādnēm. Līdz ar to varē-
siet izvērtēt, ko vēlaties redzēt, vai sagaidīt 
konkrētās bibliotēkas filiālē. 

Sarīkojumu apmeklēja žurnāliste Anita 
Zeiliņa, un viņas profesionālais vērtējums 
lasāms:

 http://www.ogrenet.lv/kegums/21882/?
sq=Tomes+bibliot%C4%93ka

Kāda bibliotēkas filiāle izskatījās jubi-
lejas reizē, vērojams www.kegums.lv foto 
galerijā.

Kas steidzami darāms, lai tiešām tel-
pas vizuāli priecētu ļaudis, ievēroja viens 
no pirmajiem jubilejas viesiem – domes 
priekšsēdētājs R. Ozola kungs. Tuvākajā 
nedēļā tika nomainīti skolas laikā „sabum-
botie” putuplasta griesti. Par to īpašs PAL-
DIES! Teiksim tā, tas bija viens no labajiem 
darbiem. Kā zināt, šogad Labo darbu nedēļa 
ilga no 22. – 28. oktobrim.

2. novembrī arī mūsu novada bibliotē-
kas draugi un atbalstītāji varēja doties kopā 
ar bibliotekāru uz 11. Grāmatu svētkiem 
Lielvārdē. Tomē, kā ierasts, uz ikgadējiem 
Grāmatu svētkiem interesenti dodas indivi-
duāli. Esam par kūtru, lai ar apmeklējumu 
papildinātu bibliotēkas filiāles krājumu. 
Dāvanu kartes, ko saņem Ogres CB tiek 
sadalītas atbilstoši svētku apmeklējumam. 
Tāpēc nevaram žēloties, ja mazā lauku bib-
liotēkā nav vismodernākais un vislasītākais 
bestsellers.

Lāčplēšu dienas pirmssvētku sajūtas 
bibliotēkas filiāle centās raisīt jau nedēļu 
pirms vietējā sarīkojuma – Lāpu gājiena. 
Tika meklēta detalizēta informācija un pa-
pildināta Lāčplēšu dienas mape. Ne velti – 
tagad Tomes pamatskolā skolēnu vietā vai-
rāk rosās pieaugušie! Aicinu interesentus, 
jaunus bibliotēkas lietotājus no otrdienas 
līdz piektdienai no plkst. 9:00 – 17:00 un 
sestdienās no 9:00 – 15:00.

A. Freiberga,
tomes filiāles vadītāja

Deju un dziesmu virpulī

„Ķeguma tautas nama deju kopa 
„RASA” sākusi darboties 2007. gada ok-
tobrī. Kolektīvā dejo 20 dalībnieces. Tā ir 
sajūta, kad saproti, ka neesi viena, sajūta, 
kuru ir jāsajūt un atkal spēj dzīvot, spēj just 
un smaidīt, spēj domāt un priecāties. Pietiek 
tikai ar pāris vārdiem, ko mēs veltam viena 
otrai, un tu pacelies spārnos, tu ieej citā di-

mensijā un dzīve it kā sākas no jauna.
Liela nozīme ir vārdiem, vārdiem, kuri 

nāk no sirds un aizķeras citā sirdī. Šīm sie-
vām liktenis pūrā devis dejas mīlestību, 
varbūt bez augstām deju izpildes iemaņām, 
bet dziļu pietāti pret visu apkārt virmojošo 
kultūras dzīvē.

Dejojam tā, it kā uz mums neviens ne-

skatās, dzīvojam tā it kā uz zemes būtu ti-
kai svētku dienas. Deja mūs ir saliedējusi 
un radījusi draudzīgu domubiedru kopu.Un 
cerību nākotnei dod tie jaunie asniņi, kas 
tomēr iespraucas kolektīva vidū. Dejotājas 
tic, ka nāks jaunas dalībnieces, jo deja ir 
mūžīga!”. Tā par kolektīvu saka „RASAS” 
vadītāja Mirdza Dzerkale.

20. oktobrī Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas zālē tika svinēta deju kopas 
„Rasa” 5 gadu jubileja. Jā, tiešām, svinēta 
kopā ar draugiem no malu malām. Kon-
certā „Deju un dziesmu virpulī” piedalījās 
9 kolektīvi no: Aizkraukles, Jaunjelgavas, 
Lielvārdes, Ciemupes, Baldones, Birzgales, 
Veclaicenes un 2 kolektīvi no Ķeguma. Da-
lībnieku skaits rekordliels – 143. Bija iera-
dies arī kupls apsveicēju un skatītāju pulks. 

Paldies visiem, kas kolektīvam „Rasa” 
sniedza atbalstu: Ķeguma novada domei un 
Dacei Māliņai. Paldies, sakām mūsu spon-
soriem, kā arī Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas kolektīvam par lielo pretim-
nākšanu.

Paldies visiem, kas bija kopā ar mums 
mūsu jubilejas pasākumā un uz drīzu         
tikšanos!

Deju kolektīvs „Rasa” 
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Rubeņi
Kas gan Ķegumā un pat tuvā un tālā 

apkārtnē nezin Rubeņus? Rubeņu slava ir 
izskanējusi tālu, pat pa visu pasauli, jo kas 
baudījis Rubeņu žāvējumus, tas tos neaiz-
mirsīs un gribēs atkal un atkal redzēt uz 
sava galda. Taču es negribu stāstīt par dar-
bīgajiem, veiksmīgajiem Rubeņu ļaudīm 
šodien, bet gan par tiem tālajiem laikiem, 
kad Rubeņos saimniekot atnāca Šteinu     
ģimene.

Šteini bija Lielvārdes muižas kalpi, ku-
riem pēc Latvijas brīvvalsts nodibināšanas, 
Zemes reformas rezultātā, tika jaunsaim-
niecība pašā Daugavas krastā. Īsā laikā ga-
tava bija gan istaba, gan citas saimniecības 
ēkas. Izdevās arī izpirkt zemi, jo jaunā Lat-
vijas valsts par jaunsaimniekiem īpaši gā-
dāja. Zeme bija auglīga, un jaunsaimnieku 
dzīve Daugavas krastos ritēja cerību pilna. 
Svītru visam pārvilka spēkstacijas būve, jo 
Šteinu saimniecība atradās appludināmā 
zonā. Jā, tagad kaut kur dziļi spēkstacijas 
ezera dzelmē aiz Dūmiņiem ir appludinā-
to saimniecību lauki, nenojauktās būves, 
sastādītie dārzi. Kompensācija jau pienā-
cās gan par zemi, gan ēkām, bet ieguldītais 
darbs, cerības un sapņi palika tur dziļi zem 
ūdens klājuma. Nu vajadzēja meklēt jaunu 
mājvietu, un tas bija gana grūti. Tuvumā 
visas labās zemes bija gana dārgas un jau 
izpirktas. Turklāt Šteinus piemeklēja nelai-
me, vienīgā meita saslima ar tuberkulozi, 
toreiz to sauca par ātro diloni, un izārstēties 
bija mazas cerības. Tomēr Šteini sagādāja 
savam bērnam gan ārstus, gan sanatoriju, 
nežēlojot naudu, bet ļaunā slimība paņēma 
skaisto stalto meitu. Tajos laikos zāļu pret 
šo kaiti vēl nebija.

Tā kā naudas maks bija kļuvis patukšs, 
vajadzēja pirkt to lētāko, to mazāk tīkamo, 
un Šteinu tēvs noskatīja pašā Rembates 
nomalē, netālu no Ķeguma būvēm, no mī-
ļās Daugavas, bērziem noaugušu pakalnu, 
brikšņu un meža pļavu vidū. Šteini apzinā-
jās, ka sāksies līdumnieku gaitas, kad tikai 
ar pārcilvēcisku spēku celmus laužot, varēs 
kādu pieticīgu tīrumu iekārtot. Tā bija spīts, 
neatlaidība un bezgalīga sava zemes stūrīša 
mīlestība, kas lika Šteinu ģimenei izšķirties 
par tādu smagu riskantu soli. Viņi apmetās 
netālu no Kazmuižas apdzīvotās vietas, un 
savu saimniecību nosauca par Rubeņiem. 
Zeme augstākajās vietās bija smilšaina un 
neauglīga, bet zemākās vietās purvaina 
slīkšņa, kur auga tikai grīslis, tā kā uz labām 
ražām nebija ko cerēt. Arī vēlās pavasara 
un agrās rudens salnas skāra Rubeņu pieti-
cīgos sējumus. No Daugavas krasta izdevās 
pārvest pašu celto guļbūves istabu, arī šķū-
ni, bet neko no jauna vairs nepaguva uzcelt. 
Sākās lielais pārvērtību laiks. Pavisam drīz 

vairs nebija Latvijas valsts, bet padomju re-
publika, tad kara rati pārdrāzās Latvijai, un 
Vācu vara saimniekoja ar tādu pat nežēlību 
kā padomju vara, taču dzīvi Rubeņos tas 
neiespaidoja, tā ritēja skarba un nenovēr-
šama. Smagais necilvēcīgais darbs salauza 
stipro sīksto Šteinu, un Rubeņu saimniece 
Anna palika viena tajā posta vietā, kā jau 
pašā sākumā bija nodēvējusi savas jaunās 
mājas. Labi, ka attāla radiniece Pauliņa, 
meklējot patvērumu no vāciešu represijām, 
atbēga uz Rubeņiem. Viņa ilgus gadus bija 
auklējusi bērnus kādā ebreju ģimenē, kuru, 
holokaustam sākoties, centās pabalstīt, bet 
tas tolaik skaitījās noziegums. Nu viņas bija 
divas dzīves nedienu piemeklētas sievietes 
pamestā meža kaktā.

Es sākot savu darba dzīvi Ķegumā pir-
mo iepazinu Pauliņu, sīku smaidīgu sievi-
ņu, kas uz aptieku nākot, nekad neaizmirsa 
atnest kādu puķu pušķīti. Vēlāk uzzināju, 
ka šie puķu pušķīši ir abu veco cilvēku iz-
tikas avots. Pauliņa ar lauku un meža ziedu 
groziem regulāri brauca uz Rīgu un viņas 
gaumīgos ziedu pušķīšus labprāt pirka. 
Mājas braucot, grozā varēja salikt nopirkto 
pārtiku. Kad sākās sēņu laiks, Pauliņa mā-
cēja atrast visskaistākās baravikas un tad 
uz Rīgas tirgiem tika vesti baraviku grozi. 
Pauliņa labi pazina Kazmuižas mežus līdz 
pat Ogres upes krastiem, zināja, kur nakts 
vijoļu pļavas, kur baravikas aug, kā sastā-
dītas.

Vislabāk Rubeņus un abas saimnieces 
Annu un Pauliņu iepazinu tad, kad Rubeņu 
kalniņā novietojām savas bišu saimes. No 
Balvu puses uz Ķegumu pārcēlās vīra māte, 
un vezumā bija viņas dārgākās mantas, au-
žamie stāvi un bišu saimes. Aužamajiem 
stāviem gan vieta, par lielu bēdu, vairs ne-
atradās, bet bišu saimēm tomēr ilgi meklē-
jām piemērotu mājvietu, līdz Rubeņu saim-
niecēm nebija iebildumu, bet bija pat prieks 
savā kalniņā vērot čaklās medus vācējas. 
Tad man ilgu laiku visas vasaras garumā 
bija ierasts skrējiens pāri Čanku kalnam, 
cauri Pārslu Kārkliņa meža stūrim, pa vis-
īsāko ceļu uz Rubeņiem. Sākumā vēl Anna 
mani, uz spieķīša atspiedusies sagaidīja, 
bet vēlāk iegūla vājinieces gultā. Rubeņu 
sieviešu sūro dzīvi, cik varēju mēģināju 
atvieglot, bet Pauliņa vienmēr palīdzību 
centās atvairīt, tik ļoti neatkarīga un stipra 
jutās. Rubeņos pat kārtīgas akas nebija, jo 
Šteins to nepaguva izrakt, tādēļ Pauliņa bija 
iemācījusies ūdens trūkumu atrisināt. Netā-
lais avots, kura ūdenim, Pauliņas prāt bija 
dziedinošs spēks, tika sagādāts gan ziemā, 
gan vasarā. Pavasaros no lielajiem pagalma 
bērziem satecināja sulas kubuliem vien. Pa 
virsu sabēra auzas, kas tik vieglas, ka ne-

grima un, sadīgušas pāri sulu kubuliem vei-
doja zaļu blīvu vāku. Pauliņa daudz zināju 
mūsu senču gudrību un parašu un labprāt 
ar tām dalījās. Es nevienā vēstures grāma-
tā, ne arī enciklopēdijā neesmu sasmēlusies 
tik daudz zināšanu par Lielvārdi, Remba-
ti, Kaibalu, Pārdaugavas Lindes muižu un 
citām apkārtnes muižām, tur dzīvojušiem 
cilvēkiem, par notikumiem 20.gadsimta sā-
kumā un vēl senāk, kā klausoties Pauliņas 
stāstos. Pauliņas māte bijusi pazīstama arī 
ar Andreju Pumpuru un Ausekli, un zinā-
jusi stāstīt par abu stalto dzejnieku gaitām, 
darbiem un nedarbiem. Arī Andreja Upīša 
bērnības gaitas Pauliņa zināja apstāstīt, jo 
kādu laiku dzīvojusi Skrīveros. 

Kad Lielvārdē dibināja Andreja Pum-
pura muzeju, kuram vāca eksponātus no 
vietējiem iedzīvotājiem, kas liecinātu par 
tā laika dzīvi, tad Pauliņa kā lielu dārgu-
mu man lika uz muzeju nogādāt Annas linā 
austo kāzu kleitu, ko muižas kalpu meita 
pati darinājusi, gan audusi, gan šuvusi 20. 
gs sākumā.

Šajā dzīvē nekas nav mūžīgs, arī mūsu 
dravošanai Rubeņos pienāca gals, jo Anna, 
ilgi vārgusi, aizgāja aizsaules ceļos, bet 
Pauliņai vienai palikt tagad tik tukšajos 
Rubeņos negribējās, it sevišķi pēc tam, kad 
kāds ļauns alkatīgs cilvēks iekāroja Pau-
liņas iekrājumus. Viņu nebija atturējis ne 
lietuvēnu krusts, ko ar krītu, aizejot savās 
gaitās, uz durvīm uzvilka Pauliņa, ne arī 
bailes no Dieva soda. Anna atdusas Lielvār-
des kapsētā, un Pauliņas gādātais piemiņas 
akmens vēsta par kādreiz nodzīvotu mūžu.

Pauliņa aizdevās pie savas krustmeitas 
kaut kur Ogres rajonā. Arī mēs savai dravai 
meklējām citu mājvietu, bet Rubeņi ilgus 
gadus stāvēja tukši un pamesti. Vēji gar 
simtgadīgajiem bērziem nēsāja ziņkārīgo 
istabaugšas apmeklētāju nonesto Pauliņas 
grāmatu driskas, bet Rubeņos saimniekoja 
šīs vietas īstenie saimnieki vecais milzīgais 
zalktis un odze, par kuriem ar lielu bijību 
man bija stāstījusi Pauliņa, bet, par laimi, 
man šos saimniekus nekad nenācās sastapt.

Tie bija Breša zemnieku laiki, kad tu-
vējā kolhoza ļaudis, uzņēmīgi, čakli un 
drosmīgi cilvēki atnāca uz Rubeņiem, un 
nepagāja nemaz tik ilgs laiks, kad Rubeņi 
tika pārvērsti līdz nepazīšanai. Protams uz-
reiz jau nebija tā kā patlaban, kad Rubeņus 
pazīst tālu aiz Ķeguma robežām, un man 
Rīgas radus nekādi neizdodas pārsteigt ar 
Rubeņu žāvējumiem. Redz, Rīgas tirgos 
viņi Rubeņu stendā jau tos paguvuši no-
pirkt un par ļoti labiem atzinuši. Rubeņu zī-
mols pie iebraucamā ceļa, un, kad vējš pūš 
no dienvidiem brīnišķais kūpinātavas aro-
māts neļauj pabraukt garām šai vietai, kur 
nu gan vairs nekas neliecina par postu un 
nabadzību, bet gan par veiksmi, čaklumu, 
uzņēmību un prasmi saimniekot.

Silvija Grunte
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Laiks, kuru izdzīvojam
„Ir svarīgi, lai kaut kur paliktu tas, ar ko 

cilvēks dzīvojis... un paražas... un ģimenes 
svētki... un atmiņu mājas... svarīgi ir dzīvot, 
lai atgrieztos”, tā rakstījis Antuāns de Sant 
– Ekzeperī. Skolas salidojums ir atgriešanās 
svētki. Mazais cilvēkbērns ienākot ģimenē 
saka: „Pasaule ir maza”. Izejot dzīvē viņš 
secina: „Cik es esmu mazs plašajā pasaulē!” 
Ģimenē viņš ir uzmanības centrā, mīlēts, 
lolots, lutināts, žēlots, bet skolā un dzīvē – 
mācās, pieļauj kļūdas, iegūst pieredzi, daž-
reiz sāpina sevi un citus, citreiz iepriecina 
un ielīksmo. Ar gadiem nobriest, izveidojas 
par personību, un galvenais izvēlas, kāds 
viņš būs. Nav svarīgi, kādu amatu vai arodu 
viņš apgūst. Varbūt būs agronoms, celtnieks, 
inženieris vai zemes kopējs, varbūt amat-
nieks, lidotājs, pavārs vai zinātnieks, varbūt 
aktieris, rakstnieks, filozofs vai skolotājs. 
Svarīgi, lai nebaidās pieļaut kļūdas, kas vi-
ņam un citiem paver jaunus ceļus. Skola ir 
viena no tām dzīves institūcijām, kurā gūst 
ne tikai zināšanas un attīsta prasmes, bet 
māca apzināties būt cilvēkam, ka katra lieta, 
ko tu dari palīdz veidot pasauli, ka dzīvei ir 
tāda krāsa, kāda ir tavai iztēlei.

Vienā no Māras Svīres grāmatām rakst-
niece runā par dažādiem laikiem, ko cilvēks 
izdzīvo savā dzīvē. Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas salidojumā, kas notika 
27. oktobrī,  es saskatīju laikus un personas, 
kurām piedien atrasties konkrētā mirklī un 
laika posmā.  Manuprāt, ja drīkstu tā salīdzi-
nāt, vējaino, savā veidā vieglprātīgo dzīvi 
izdzīvo mazie bērni un tie skolēni, kuri mā-
cās pamatskolā. Uguns laiku kūsājot un mu-
tuļojot izdzīvo šodienas jaunieši, bet zemes 
laiku, kad tiek sēts rītdienai,  ikviens, kurš 
strādā, veido ģimeni. Sudraba laiku šajā rei-
zē es veltu cilvēkiem, kuri ar savu darbu de-

vuši ieguldījumu Ķeguma novada izglītības 
sistēmas attīstībā. Svētku reizē Ķeguma no-
vada dome ar pašvaldības Atzinības rakstu 
un naudas balvu pateicās ilggadīgajiem Ķe-
guma skolas (es atļaujos tā teikt, jo skolas 
nosaukums vairakkārt gadu laikā mainījies) 
bijušajiem skolotājiem, kurus apbalvošanai 
izvirzīja Ķeguma komercnovirzienas vidus-
skolas administrācija, Ritai Strodei, Vilhel-
mīnei Eisakai, Valentīnai Lukina, Jevgēnijai 
Setensonei, Verai Savostjanovai , Aleksand-
rai Smirnovai, kā arī pašvaldības deputātu 
ieteiktajiem pedagogiem Anitai Caunei, 
Airisai Kūmiņai, Rutai Andersonei, Elzai 
Andersonei, Venitai Bulmeisterei, Intai 
Bremzei, Irēnai Skābenei, Ainai Karelei un 
bijušajiem skolas darbiniekiem Emmai Ma-
zūdrei, Dainim Purmalim, Jānim Teicānam, 
Mārītei Mačai, Antoņinai Skrīvelei, Zentai 
un Kārlim Pāvaliem, Andrejam Rubīnam.

Zelta laiku izdzīvo šī gada gaviļniece 
Ķeguma komercnovirziena vidusskola  un 
viņas pavalstnieki – šodienas skolas skolē-
ni, pedagogi un tehniskie darbinieki, kuri 

ikdienā rada, veido un ar savu darbu liek 
pamatus rītdienai. Ņemot vērā Ķeguma no-
vada domes lēmumu, Ķeguma novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls 
skolas direktoram pasniedza dāvanu karti 
skolai un skolas kolektīvam sporta aprīko-
juma iegādei 650 latu vērtībā. Paldies šodie-
nas pedagogiem un skolas darbiniekiem par 
radošumu un pacietību, par darba pilno un 
nemierīgo ikdienu, par uzņēmību un neno-
gurstošo dzīves dedzību! 

Piedaloties svinīgajā pasākumā manī 
skanēja dzejnieka vārdi:

„Dzīve, dzīparu dzīpariem dzīvība –
Mūža audeklā krāsas tā klājas!
Un ja nu man dota šī sūtība, 
Es gleznoju savas mājas.”

Pasākumā sajutu skolēnu un skolas 
darbinieku lielo mīlestību pret skolu, pret 
savām mājām. Esmu pārliecināta, ka katra 
jauna diena ir sākums, sākums kaut kam 
labākam, tā ir dota, lai kaut ko izmainītu, 
lai būtu labāk. Lai cilvēki būtu tādi cilvēki, 
kādi viņi ir, tādi, kādi viņi vēlās būt – vien-
kārši un patiesi. Lai dzīve būtu dzīve, nevis 
teātris ar dubulto morāli. Kāds varbūt teiks 
– pasauli nevar izmainīt. Es teikšu – sāc ar 
sevi un savu pasauli! Jo tieši Tu, esi daļa no 
mums visiem. Dzīvē bieži gadās, ka mūs sa-
mīca, saburza, nonievā un apvaino – bet mēs 
joprojām esam tikpat vērti kā pirms tam.

Skolas kolektīvam novēlu apzināties 
savu vērtību un nepazaudēt savu būtību. 
Daudz laimes dzimšanas dienā!

Sandra Čivča,
Ķeguma novada pašvaldības speciāliste 

izglītības jautājumos,
1978. gada Ķeguma skolas absolvente

Vecākus audzināšanas jautājumi interesē
18. oktobra vakarā Ķeguma komercno-

virziena vidusskolas aktu zālē pulcējās ne-
cerēti daudz vecāku, lai piedalītos vecāku 
pilnsapulcē. Tajā skolas direktors E.Viņķis 
iepazīstināja ar aktualitātēm šajā mācību 
gadā, pastāstīja par to, kas vērtīgs un po-
zitīvs ir tieši mūsu skolas dzīvē. Pēc tam 
sekoja Liepājas Universitātes profesora 
Imanta Jāņa Birzkopa lekcija „Muzicēšanas 
nozīme bērnu intelektuālajā attīstībā”.

Vecāki un skolotāji ar neatslābstošu 
interesi klausījās pieredzējušā sirmā vīra 
stāstītajā, apbrīnoja viņa prasmi noturēt 
publikas uzmanību, savīt stāstīto ar paša 
muzicēšanu pie klavierēm. Profesoram iz-
devās pierādīt, cik liela nozīme smadzeņu 
darbības nodrošināšanā ir ikviena instru-
menta spēlei un, protams, arī dziedāšanai. 
Sveiciens klātesošajiem un lektoram bija 

izcilā 9. C klases skolnieka Zigurda Teik-
maņa klavieru improvizācija.

To, ka lekcija izdevusies, apliecināja 
klausītāju uzdotie jautājumi un vēlme dis-
kutēt.Stunda aizritēja nemanot, bet pēc tam 
vēl vecākus gaidīja klašu audzinātāji, lai 
tiktos atsevišķās klašu vecāku sapulcēs.

Piepildīta diena, un tāpēc milzīgs pal-
dies visiem daudzajiem vecākiem, kuri iz-
brīvējāt vakara stundas, lai pabūtu tajā vidē, 
kurā jūsu bērni uzturas ikdienā. Lai ražīga 
sadarbība izdodas arī turpāk!

Sandra Bērziņa,
Direktora vietniece audzināšanas darbā
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Novada izglītības darbinieku pasākums
Katru gadu oktobra pirmajā svētdienā tiek svinēta starptautiskā 

skolotāju diena. Godinot izglītības iestāžu pedagogus un darbinie-
kus un turpinot aizsākto tradīciju, 12. oktobrī Birzgales tautas namā 
notika novada izglītības darbinieku pasākums.

2009. gada oktobrī mūsu novada skolās aizsākās projekts „Peda-
gogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos”. Projekts nesa sev līdz lielu daļu neziņas, attīstīja pras-
mi atlasīt, sistematizēt, definēt, radīja neapmierinātību par liekiem 
papīriem, prieku par iespēju... Ministrijas solījumi, ka kādu dienu 
procesā iegūtais rezultāts nesīs arī finansiālu labumu, likās nereāli. 
Mūsu pašvaldības pirmsskolas pedagogi šajā jomā, izmaiņas finan-
šu ziņā (kaut nelielas) izjuta jau pagājušajā mācību gadā. Izglītības 
un zinātnes ministrija savus solījumus ir pildījusi, un sākot ar šo 
mācību gadu pedagogi, kuri, novērtēšanas procesā saņēmuši 4. pa-
kāpi, saņem 8% piemaksu no pedagoģiskā darba samaksas 5. pakā-
pes ieguvēji – 12%. 

Svētku reizē IZM apliecinājumus saņēma 4. pakāpes ieguvē-
ji: Inta Pastare, Vita Spilberga, Aiga Gūtmane, Oksana Grimaļuka 
Nazarova, Sandra Bērziņa, Artūrs Ābols, Ilze Krastiņa. 5.pakāpes 
apliecinājumus Edīte Dārzniece un Edgars Viņķis. 

Šobrīd tiem pedagogiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nepiedalījās 
projektā ir dota iespēja iesaistīties izvērtēšanas procesā. Nosacījumi 
palikuši tie paši, kas projekta īstenošanas laikā, izņemot – izvērtē-
šanas laikā pedagogi nesaņem mērķstipendijas. 

Skolotāja un audzinātāja darbs prasa turpināt mācīties visa 
mūža garumā, nenovecot garā, pieņemt jaunas idejas un darbības 
veidus, nepārtraukti paplašināt izpratni par sevi un apkārtējo pasau-
li, meklēt risinājumu jebkurai situācijai.  Ikviens, kurš strādā skolā, 
bērnudārzā, ne tikai pedagogs, sniedz savu artavu bērna attīstībā 
un audzināšanā  un kļūst par mazā cilvēkbērna dzīves tulkotāju, 
iedvesmotāju, paraugu.

Jau otro gadu svētku reizē pašvaldības paldies, tika teikts tiem 
izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri nostrādājuši skolā, bērnudārzā 
10, 15, 20, 25, 30, 35 gadus.  

10 gadu darba jubilejā tika sveikti Līga Braunšteina, Birzgales 
pamatskolas darbiniece, kura skolā strādā par apkopēju. Vienmēr 
eleganta, jautra, dzīvespriecīga un izpalīdzīga. Labprāt piedalās vi-
sos pasākumos. Ņina Ormane, Ķeguma VPII „Gaismiņa” darbinie-
ce. Saprotoša un atsaucīga kolēģe, kurai piemīt fantastisks humors, 
kas prot, sasmīdinās ikvienu. Reizēm stingra, bet vienmēr mīļa at-
tieksme pret bērniem. Marika Tampa,  Birzgales pamatskolas darbi-
niece. Marika strādā skolas virtuvē. Šobrīd Marika ir mīloša māmi-
ņa mazajam dēliņam Valteram. Tas aizņem visu viņas brīvo laiku, 
kura nu izklaidēm vairs neatliek. Ilmārs Priekulis, Birzgales pamat-
skolas pedagogs,  zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotājs. Skolā 
rets viesis, tikai 2 reizes nedēļā. Prot visus remontdarbus, izglītības 
iestādē jau pārmūrējis vairāk kā pusi apkures krāšņu un veicis gan 
lielākus, gan mazākus remontdarbus. Palīdz gan ar padomu, gan 
darbiem. Dejo Birzgales vidējās paaudzes deju kolektīvā. 

15 gadu darba jubilejā tika sveikti  Māra Andersone,  Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas sākumskolas skolotāja. Skolotāja ar 

lielo burtu. Viņas klasē vienmēr valda miers, apkārt sakārtota vide. 
Tieši tāda pati, kāda ir Māras dvēsele. Ļoti draudzīga, ar augstu at-
bildības sajūtu. Ir maiga, sirsnīga, bet ar savu viedokli, nebaidās to 
paust un par to cīnīties. Gādīga, taisnīga un stilīga. Rosīgi darbojas 
arodbiedrībā, skolas muzejā un sabiedriskajā dzīvē vispār. Marita 
Puķe,  VPII Birztaliņa audzinātāja. Sākumā Marita bērnudārzā strā-
dāja kā smaidīga un iejūtīga auklīte. Paralēli darbam mācījās, iegu-
va augstāko pedagoģisko izglītību un jau 8 gadi strādā kā skolotāja. 
Viņa ir apzinīga un darbu veic radoši. Ir izpalīdzīga, dzīvespriecīga 
un atsaucīga, jautra un ar interesantu humora izjūtu. Saimnieciska, 
ja nepieciešams šuj, prot pagatavot dažādus interesantus kulinārijas 
brīnumus. Vienkārši foršs cilvēks! Oksana Grimaļuka Nazarova, 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora vietniece mācību 
darbā, informātikas un lietvedības skolotāja. Darba rūķis: var izda-
rīt ļoti daudz, kvalitatīvi un ātri. Nevienam neatsaka un palīdz tikt 
galā ar jaunajām tehnoloģijām. Uz viņu var paļauties, zinot, ka viņa 
visu paveiks laikā un ātri. Laba organizatore, radoša, sabiedriska, 
draudzīga kolēģe, kurai patīk smaidīt. Ārkārtīgi viesmīlīga, jo sa-
gādā prieku  uzņemt ciemiņus. Sieviete, kura māk gan skaisti ap-
ģērbties, gan salabot datoru, gan pastāstīt jaunāko anekdoti. Katrī-
na Rotgalve, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sākumskolas 
skolotāja, ilggadīga Tomes skolas skolotāja. Radoša un aizrautīga 
savās idejās. Dzejniece, kura katram var atrast īstos  vārdus un veltīt 
dzejoli.  Enerģiska maksimāliste. Ikdienā bohēmiska būtne, bet tas 
jau dzejniecei piestāv. Savu māksliniecisko dzīves uztveri realizē ne 
tikai dzejā, bet arī fotogrāfijās. Ir noskaņu cilvēks. Rudeņos iedves-
mojas no sveču gaismas, bet pavasaros – no plaukstošiem kokiem. 
Nenogurstoša ceļotāja, interesanta ceļojumu biedre. Prot ar savu 
radošumu aizraut arī skolēnus. Olga Jēkabsone, Tomes skolas dar-
biniece. Cilvēks ar labu humora izjūtu, apzinīgs darbinieks uz kuru 
var paļauties. Darbīga, enerģiska. Dārzniece ar zaļajiem īkšķīšiem, 
ļoti mīl puķes, viss stādītais vēl tagad priecē Tomes iedzīvotājus. 
Savējais. Draugs. Ar viņu var jebkurā mirklī izrunāties.Ir viesmīlīga 
namamāte, labprāt savās mājās uzņem ciemiņus. Ar augstu inteli-
ģenci apveltīta sieviete, kura izaudzinājusi trīs brašus dēlus. Tomes 
skoliņā ikvienam bija prieks strādāt ar viņu kopā.

20 gadu darba jubilejā tika sumināti Sandra Bērziņa, Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas direktora vietniece audzināšanas 
darbā un latviešu valodas un literatūras skolotāja. Ļoti mierīga, 
nosvērta. Strādā ar lielu entuziasmu. Visu var pievarēt, nekas nav 
šķērslis. Mīļš, sirsnīgs cilvēks. Ārkārtīgi erudīta sieviete ar brīniš-
ķīgu humora izjūtu. Radoša un inteliģenta, ar visiem mācēs atrast 
kopīgu valodu. Viņai var uzticēties. Cilvēks  ar jauneklīgu dvēse-
li. Nekad nebaidās kaut ko dzīvē izmēģināt pirmo reizi. Vienmēr 
atver sevi pārmaiņām un neļauj  izzust vērtībām, jo viņas dzīves 
moto: „ Nepazaudēt sevi pelēkajā pūlī, saglabāt sevī gaismu arī tad, 
kad ir grūti! Marija Sprukule, Ķeguma komecnovirziena vidussko-
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las mūzikas pedagogs, ilggadīga Tomes skolas skolotāja. Radoša, 
muzikāla personība, kam ir dotības ne tikai rezultatīvi organizēt 
un vadīt ansambļus, kori, bet arī veidot izcilus talantus mājturībā. 
Bezgala silts, sirsnīgs, mīļš cilvēks, kurš nekad neatteiks palīdzēt. 
Prot gaumīgi ģērbties, jo pati modelē un šuj savus tērpus un dizaina 
priekšmetus. Prot ap sevi radīt gaumīgu un mājīgu vidi. Tīras un sa-
kārtotas iekšējās pasaules īpašniece. Vita Spilberga, Ķeguma kome-
cnovirziena vidusskolas ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja. Ļoti 
mērķtiecīga, enerģiska, moderna skolotāja. Tiecas apgūt visu jauno 
dažādās  jomās. Vienmēr dodas uz priekšu un aizstāv savu viedokli. 
Prasīga pret sevi un citiem. Viņa ir tik aktīva un varoša, 5 gadu laikā 
ir izaudzinājusi 4 vidusskolas klases! Viņai ir laba gaume, labi atpa-
zīst „ Brenda” zīmolus. Vita dzīvē tālu tiks  gan tiešā, gan pārnestā 
nozīmē, jo labi pārzina pasaules ģeogrāfiju un ekonomiku.  Mārīte 
Kučinska, Birzgales mūzikas skolā apkopēja. Sava darba profesio-
nāle. Ja novadā tiktu rīkota pieredzes apmaiņa par tēmu ,,Laba telpu 
uzkopšanas ābece’’, tad Mārītes pieredze tajos lieti noderētu. Paš-
laik Mārīte par tīrību un kārtību rūpējas Birzgales mūzikas skolā. 1. 
septembrī mūzikas skolu vienmēr rotā Mārītes sakārtotie ziedi, kas 
liecina gan par skaistuma izjūtu, gan radošu attieksmi rūpējoties par 
tīrību un kārtību telpās.

Par ieguldījumu Ķeguma novada izglītības sistēmas attīstībā ar 
pašvaldības Atzinības rakstu tika apbalvoti seši izglītības iestāžu 
darbinieki. Guna Lapsa, kura 25 darba gadus aizvadījusi Ķeguma 
VPII „Gaismiņa” strādājot par audzinātāja. Guna ļoti mīl savu dar-
bu, ir sirsnīga, atsaucīga un komunikabla. Edīte Dārzniece, Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolas sākumskolas un sociālo zinību 
skolotāja jau 30 gadu garumā. Viņai ļoti patīk lietu kārtība un pre-
cizitāte. Ja kādu darbu iesāk, to vienmēr cenšas pabeigt pēc labākās 
sirdsapziņas. Sirsnīga un jauka kolēģe, stingra skolotāja – tas viss 
apvienojas vienā personā. Labs draugs, grūtos brīžos vienmēr at-
balstīs, sakot īstos vārdus un dodot noderīgu padomu. Īpašs laiks 
bija Veselību veicinošo skolu projekts, kurā viņa radoši darbojās 

ne tikai skolas, bet visas valsts līmenī. Edītei ir uzvārds, kurš at-
bilst būtībai, tā kā viņas dārzā aug itin viss. Vita Livdāne, Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas vēstures skolotāja, kura novada iz-
glītībā ieguldījusi 30 darba gadus. Vairākus gadu desmitus mācī-
jusi visdažādākos mācību priekšmetus. Ļoti centīga, čakla, ieturēta 
un toleranta. Savas daudzveidīgās mācību metodes māk pakārtot 
skolēnu interesēm. Skolotājas iestudētie un vadītie ārpusklases 
pasākumi skolēniem ir interesanti un aizraujoši. Vienmēr bijusi 
savas Rembates skoliņas patriote, kaut gan šķietami liekas klusa 
un nemanāma. Līga Paukšte,  Birzgales mūzikas skolas pedagogs, 
kura novada izglītībā ieguldījusi 30 darba gadus. Visus savus dar-
ba gadus ir veltījusi bērnu muzikālajai izglītībai mūzikas skolās. 
Pirmie darba gadi aizritējuši Ogres un Jumpravas mūzikas skolās.  
Kopš 1992. gada Līga ir Birzgales mūzikas skolas flautas spēles 
skolotāja.  Plecu pie pleca ar vīru Laimoni – Birzgales mūzikas 
skolas direktoru, viņa palīdz vadīt mācību darbu skolā un rūpējas 
par pūtēju orķestra sarežģīto mehānismu. Līga pati spēlē pūtēju or-
ķestros ,,Birzgale’’ un ,,Salaspils’’. Līgai ļoti patīk dejot līnijdejas, 
kuru burvībā viņa jau vairākus gadus ievada arī birzgalietes. Vasarā 
Līga nevar iztikt bez peldēšanas, bet ziemā bez slēpošanas. Sandra 
Siliņa, Birzgales mūzikas skolas pedagogs. Sākusi Ogres mūzikas 
skolā kā klavierspēles skolotāja. Šodien par savu mūzikas skolotāju 
viņu sauc audzēkņi gan Birzgales mūzikas skolā gan Birzgales pa-
matskolā. Gan profesija, gan vaļasprieks Sandrai saistīts ar mūziku. 
Jau daudzus gadus viņa ir Ogres skolotāju kora aktīva dalībniece un 
ilggadīga Ikšķiles jauktā kora koncertmeistare. Sandrai nav svešas 
sporta aktivitātes. Ziemā tā ir slēpošana, bet citos gadalaikos viņa 
neiztrūkstoši ir Birzgales pamatskolas skolotāju komandas sastāvā. 
Anita Skosa, vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” 
vadītāja, pedagoga darba gaitas novada izglītības iestādēs uzsākusi 
pirms 35 gadiem. Kolektīvs par vadītāju  Anitu saka: 

„ Mūsu iestādes dvēsele, darbaholiķis, ir saprotoša, bet reizē  arī 
prasīga gan pret sevi, gan darbiniekiem. Mīl dabu, patīk ceļot un 
spēlēt teātri Birzgales amatierteātrī.”

Vakara gaitā spēku ikdienas darbam ar skanīgo muzikālo svei-
cienu visiem sniedza dziedošie Liepājas teātra aktieri Inese Kučins-
ka un Edgars Pujāts, kā arī mūziķis Jānis Strazds. Personīgi īpašu 
paldies, par iesaistīšanos pasākuma organizēšana, vēlos teikt Ritai 
Reinsonei un Dacei Māliņai.

Raksturojot darbiniekus izmantoju viņu kolēģu rakstīto un teik-
to, bet pedagoga darba būtību saskatu dzejnieka Ojāra Ulmaņa dze-
joļa rindās: 

 „Dzīvojot zaļojot un ziedot – 
tas ir gūt un tas ir ziedot!”
 Visiem iestāžu darbiniekiem, lai izturība, veselība, allaž 

optimistisks prāts un  gandarījums par paveikto! 

Sandra Čivča,
Ķeguma novada pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos

,,Lieliskā balva 2012” izcīņa Lielvārdē
24. oktobrī Lielvārdes sporta centrā jau sesto reizi norisinājās 

četru mūsu novadu skolu komandu sacensības. Skolu audzēkņiem 
mācību gada laikā iznāk piedalīties dažādās skolu sporta spēļu sa-
censībās, bet sacensības „Lieliskā balva 2012” ir īpašas ar to, ka 
skolu audzēkņi startē vienā komandā ar skolas skolotājiem un au-
dzēkņu vecākiem.

Sacensību uzdevumi priekšlaikus nav zināmi, tāpēc uzvarētāji 
visiem kļuva zināmi tikai apbalvošanas ceremonijas laikā. Pirmo 
reizi sacensību rīkošanā piedalījās ne tikai Lielvārdes, Ikšķiles, 
Ogres un Ķeguma pašvaldības, bet arī Valsts policijas Ogres noda-
ļa, kas ne tikai atbalsta sacensības, bet arī tās rīko –,,Policijas dienu 
„ ietvaros sacensības volejbolā, un hokeja klubs „Dinamo Rīga”. 

  Sacensībās 5. – 9. klašu grupā piedalījās 19 skolu komandas, 
kas starp novadu skolu komandām radīja nozīmīgu konkurenci 
un cīņas sparu, ko apliecināja sacensību rezultāti, par uzvarētā-
jiem kļuva Lielvārdes pamatskolas komanda ar 69 punktiem, bet 

ceturtajā vietā Ķeguma skola – 66.5 punktiem, komandā startē-
ja – P. Rožkalns, E.Kļaviņa, A. Laučjuna, J. Jēgers, E.Avotiņa, 
K.Spriņģis, E. Vorslavāns, S.Pļavniece, U.Dzintare, D. Grieznis un 
A. Grundule.

10. – 12.klašu grupā piedalījās septiņas vidusskolu komandas, 
sasniegtie rezultāti pierādīja to, ka Ķeguma vidusskolas jaunieši 
ar savām iemaņām un prasmēm ir gatavi cīnīties ar jebkuru no-
vada un valsts vidusskolu komandu, rezultāti bija ļoti blīvi un ar 
izcīnītiem 35.5 punktiem – tika iegūta trešā vieta. Komandā star-
tēja – A.Eida, R.Stīpiņš, L.Bērziņa, L.Urbucāne, K.Matrosova, 
S.Balode, R.Strauss, A.Zariņš, A.Kuldo un R.Matrosovs.

Paldies vecākiem un skolotājiem, kuri piedalījās sacensībās 
un sagatavoja komandas – Jurijam Matrosovam, Agitai Kaļvai, 
Kasparam Trencim, Artūram Ābolam, Norai Brīvei.

Sandra Balode,
11. klases skolniece                             
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Lāčplēša ausu kauss – ķegumiešiem
9. novembrī pirmo reizi Ķeguma no-

vada Birzgales skolā norisinājās Militārās 
spēles „Lāčplēša ausu kauss”, kas tika vel-
tītas Lāčplēša dienai. Pasākumā piedalījās 
11 6. – 9. klašu komandas: 4 – no Birzgales 
skolas un 7 – no Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas. 

Diena sākās ar spēļu atklāšanu un ie-
rindas mācību, tad visas komandas tika sa-
dalītas 2 daļās: vieni gāja skatīties prezen-
tāciju, kuru rādīja zemessardzes 54.ITBN, 
bet otri palika skatīties militāro ekipējumu. 
Tad, kad bijām uzzinājuši ko jaunu, varē-
ja sākties spēka un veiklības uzdevumi 
(šautriņu mešana, pievilkšanās, improvi-
zēta granātas mešana, rāpšanās pa alpī-
nistu sienu un šķēršļu gājiens ar aizsietām 
acīm). Neizpalika arī teorētiskie jautājumi 
par vēsturi. Pēc pusdienām devāmies uz 
skolas stadionu, kur norisinājās vēl divi uz-
devumi – šaušana mērķī ar peintbola ieroci 
un priekšmetu meklēšana ar binokli. Kad 
visi uzdevumi tika veikti, varēja sākties 
rezultātu apkopošana, nebija jāgaida ilgi. 
Pirmās trīs vietas savā starpā sadalīja visas 
trīs 9. klases: 1. Vietā – Ķeguma komerc-
nocirziena vidusskolas 9.c klases koman-
da (U.Dzintare, D.Grieznis, P.Grandāns, 
R.Lazdiņš un klases audzinātāja E.Vigule), 
2.vietā – Birzgales 9.klase un 3.vietā – Ķe-
guma komercnocirziena vidusskolas 9.b 

klase (G.Zaķe, D.Dmitročenko, E.Ivanovs, 
M.Siliņš un klases audzinātāja A.Kaļva). 
Visām trim vietām tika pasniegtas medaļas 
un diplomi. 1. vietai tika arī „Lāčplēša ausu 
kausa” kauss. 

Diena pagāja pozitīvā gaisotnē, skolē-
niem patika sagatavotie uzdevumi, kā arī 
militārais ekipējums un līdzpaņemtie ieroči.

Paldies organizatoriem par jauko pasā-
kumu, un, cerams, tiksimies tikpat kuplā 
pulkā arī nākamgad.

Agita Kaļva,
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

sporta skolotāja

LVM stipendijas
šogad piešķir arī vides 

izglītībai un meža
ekoloģijai

Jau vairākus gadus AS „Latvijas valsts 
meži” piešķir stipendijas dažādu augstskolu 
studentiem, kuri apgūst mežzinātni, meža 
ekoloģiju, vides komunikāciju un izglītību, 
meža selekciju un audu kultūru, meža ap-
saimniekošanas plānošanu, mežistrādes 
vadību, meža infrastruktūru, ģeoloģiju, kok-
snes ķīmijas pārstrādi, ģeogrāfiskās informā-
cijas sistēmas un loģistikas pārvaldību.

Ķeguma novads var būt lepns par diviem 
novadniekiem, kuri ir ieguvuši LVM stipendi-
ju – tas ir Kārlis Cinītis, ieguvis Mežsaimnie-
cības tehniķa stipendiju un Jānis Tula, iegu-
vis Meža mašīnu operatora stipendiju, viņi 
ir vieni no 30 centīgākajiem studentiem, un 
šajā mācību gadā studēs ar mežu stipendiju 
Ogres Valsts tehnikumā. Šis ir pirmais gads, 
kad OVT audzēkņi arī saņēma LVM stipendi-
jas. Kopumā LVM stipendijai bija pieteiku-
šies 80 studenti.

Irēna Žabinska,
AS „latvijas valsts meži”, 

komunikācijas projektu vadītāja

Konkurss „Nāc un eksperimentēt sāc”
Šī gada 26. oktobrī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā no-

risinājās dabaszinātņu konkurss „Nāc un eksperimentēt sāc”, kurā 
piedalījās 9.klašu audzēkņi, lai parādītu savas zināšanas un pras-
mes, kas iegūtas mācību procesā dabaszinātņu priekšmetos – ķī-
mijā, fizikā un bioloģijā, kā arī darboties komandā un savā starpā 
saprasties, lai sasniegtu konkursa mērķi dalībnieki pēc izlozes re-
zultātiem tika sadalīti dažādās komandās.

Konkurss jau notiek otro gadu un šogad piedalījās komandas 
no piecām skolām – Lielvārdes, Jumpravas, Ikšķiles, Ķeguma vi-
dusskolām un Tinūžu pamatskolas, kā arī uzaicinātie viesi no Lat-
vijas Universitātes ķīmijas fakultātes – studenti un profesors Jānis 
Švirksts, kas parādīja ķīmijas eksperimentus, kurus ne vienmēr var 
realizēt skolās.

Ķeguma skolas komandā savas prasmes un iemaņas demons-
trēja K.Dekters, M.Siliņš, P.Grandāns, A.Reķe un Z.Teikmanis. 
Pamatā audzēkņiem bija jārisina praktiski uzdevumi, lai skolēnam 
veidotos izpratne par procesiem, likumsakarībām un parādībām 
dabā un lai veicinātu ieinteresētību par savu turpmāko karjeru, kas 
būtu saistīta ar dabaszinātnēm. Audzēkņi pētīja dažādu augu šūnu 
uzbūvi, mērīja savu plaušu dzīvības tilpumu, ar ķīmiskajām reak-
cijām centās iegūt jaunas vielas un izpētīt to īpašības, kā arī risināt 
problēmas, kas saistītas ar fizikas likumsakarībām.

Šogad uzvarētāja laurus plūca Baltā komanda, kuras sastāvā 
labas zināšanas parādīja Ķeguma skolas audzēknis Mārtiņš Siliņš, 
trešo vietu ieguva komanda ar Agnesi Reķi sastāvā.

Konkursi parāda, kā padarīt dabaszinātnes, saistošas un pie-
ejamas. Strādājot ar daudzveidīgām mācību formām un metodēm, 
mācību procesu var padarīt mūsdienīgu un skolēnam personīgi 
pieejamu. 

Artūrs Ābols,
Ķeguma kNV ķīmijas skolotājs
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Pārdomas pēc ekskursijas
2. novembris iekrita skolēnu rudens brīvdienās. Tieši tāpēc iz-

vēlējāmies šo piektdienu, lai dotos tik ilgi gaidītajā skolotāju eks-
kursijā, aicinot tajā līdzi arī savus pensionētos skolotājus un skolas 
darbiniekus. Lietus šajā rītā nebija sevišķi dāsns (par ko mēs, pro-
tams, tikai priecājāmies), vien krita sīku pilienu veidā.

Mūsu pirmais pieturas punkts bija „Zvanītāju Bukas” Vallē, 
mājas, kur kādreiz dzīvojis slavenais aktieris un režisors Alfrēds 
Amtmanis – Briedītis. Gide mums tik daudz ko interesantu pastās-
tīja par šīs harizmātiskās personības dzīvi. Muzejs tur radies salī-
dzinoši nesen, bet telpas jau ir piepildītas ne tikai ar režisora laika 
mēbelēm, bet arī ar labu, siltu auru. Katru 3. gadu memoriālajā mu-
zejā tiek pasniegta Amtmaņa – Briedīša balva kādam no Drāmas 
teātra (kur viņš pats savulaik strādājis) aktieriem.

Mūsu ceļš turpinājās, un jau pēc neilga brīža bijām Skaistkal-
nē. Tās nosaukums radies tikai pagājušā gadsimta sākumā, tulkojot 

vācisko „Šēnberga”. Vispirms apmeklējām Skaistkalnes baznīcu, 
kas aizvadītajā vasarā svinējusi 320 gadu jubileju. Mūsu skatam 
kalna galā pavērās karaliska ēka, augsta, stalta, bez baznīcai rak-
sturīgā torņa. Tēvs Jānis mūs vedināja iekšā un iepazīstināja ar 
baznīcas vēsturi un tradīcijām. Izrādās, ka tā ir otra svarīgākā pēc 
Aglonas katoļu baznīcas (aut. piez.). Slavena ar to, ka šeit katru au-
gustu notiek skaistie Kanepenes svētki un Dievnamā var izlūgties 
svētību savai ģimenei, tātad tā ir ģimenes vērtību aizstāve. Tēva 
Jāņa vadībā nokāpām arī baznīcas kapenēs, kuras gadsimtu laikā 
gan ir ļoti izlaupītas, bet nu Skaistkalnes vidusskolas puišu un viņu 
skolotāja Ingus vadībā sakārtotas un nodotas apmeklētāju rīcībā. 
Pārņēma jocīga sajūta. Tēvs Jānis teica: „Te nu dus visas pasau-
les godība”. Kapenēs patiesi apglabāti augstdzimušie un bagātākie 
Šēnbergas ļaudis.

Turpat pāri ceļam mūs sagaidīja Skaistkalnes sākumskola, 
kas ērti iekārtojusies bijušajā sadzīves pakalpojumu ēkā. Mācību      

Iesvētības bija neaizmirstamas
Intensīvākajā rudens lapkriša laikā, 18. 

oktobrī Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolā norisinājās jau izsenis par tradīciju 
kļuvušās desmitās klases iesvētības, kuras 
šogad organziēja Skolēnu padome ar mērķi 
saliedēt no jauna izveidoto kolektīvu daudz 
ciešākās un draudzīgākās saitēs. 

Dienas aktivitātes iesākās līdz ar gais-
mas parādīšanos. Īsi pēc astoņiem vidus-

skolas jaunāko klasi sagaidīja bargs un stin-
grs komandieris, kas radīja augstāko klašu 
pirmkursniekiem skaidru un viegli saprota-
mu iespaidu par dienas turpmāko norisi.

Jau pēc pavisam īsa brīža desmitie iz-
baudīja aizraujošu rīta rosmi, kas sevī ap-
tvēra teju visas skolas ēkas platību, vēlāk 
mācību stundas norisinājās savā ierastajā 
kartībā. 

Tomēr miera periods nebija ilgs. Pus-
dienas jaunieši ieturēja interesantā un grūti 
aizmirstamā manierē. Komandiera acu pa-
vadībā galds tika klāts ar bleķa bļodiņās pil-
dītu grūbu putru, kurai par piedevu kalpoja 
krējums. Lai arī sākumā viss tika uztverts 
kā joks, jau pēc pavisam īsa brīža desmi-
tās klases pārstāvju sejās smaidu nomainīja 
nopietnība.

Iesvētību aizraujošākā daļa sākās ar acu 
aizsiešanu un biedējošu ekskursiju skolas 
tumšajos gaiteņos, kurus vēl tumšākus pa-
darīja nespēja saredzēt pašu acīm. Iespē-
jams, pats grūtākais uzdevums bija sveces 
„nokliegšana” skolas pagrabā. Jauniešus, 
kuri vēl nezināja par aiz slēgtām durvīm 
esošo aktivitāti, biedēja ne vien tumsa, bet 
arī klasesbiedru kliedzieni. Citiem veicās 
vieglāk, citiem daudz grūtāk, un svece no-
dzisa tikai pēc vairākiem mēģinājumiem. 

Vakarpusē skolas aktu zālē vidusskolas 

jaunākie pārstāvji deva svinīgu zvērestu, 
apsolot ne vien klausīt skolotājus un uzcī-
tīgi pildīt mājas darbus, bet arī mīlēt savus 
jauniegūtos klasesbiedrus, pēc tam iesvētī-
bas pārauga jautrā Popielā, kurā klašu ko-
lektīvi bija sagatavojuši daudzus interesan-
tus priekšnesumus, padomājot arī par savu 
vizuālo tēlu.

Prieksnesumus vēroja un vērtēja žūrija, 
kurā bija Ķeguma novada Kultūras un jau-
niešu lietu speciāliste Dace Māliņa, direkto-
ra vietniece audzināšanas darbā Sandra Bēr-
ziņa un sociālā pedagoģe Linda Markusa 
– Ciematniece. Par interesantiem tika atzīti 
daudzi priekšnesumi, taču uzvarētāju laurus 
plūca 7.b un 11. klases skolēni, iegūstot 1. 
vietu, 2. vietā – 5.a un 9,c klase, savukārt 
trešajā – 12. klašu jauktā grupa un 6. kla-
se. Tika noskaidrota arī Skatītāju simpāti-
ja – 5.b klase.Uzvarētāji saņēma vērtīgas 
balvas. Īpašs prieks par to, ka priekšnesumā 
iesaistījās arī 7.b klases audzinātāja Ligita 
Briede, attēlojot Sāru Braitmani „Operas 
spokā”. 

Paldies Skolēnu padomei un divpadsmi-
to klašu skolēniem, kuri padarīja Iesvētības 
neaizmirstamas!

Signe Grūbe,
12. klases skolniece
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pārzine mūs iepazīstināja ar skoliņu, un bija prieks paņemt līdzi 
vērtīgas un radošas idejas turpmākajam darbam.

Tālāk jau ekskursijas vadību pārņēma skolotājs Ingus – ļoti 
vispusīgs, talantīgs un interesants cilvēks. Skaistkalnes lielā skola 
atrodas baronu Korfu muižas ēkā, kas lieliski saglabājusies līdz 
mūsu dienām savā veclaicīgajā stilā. Pils priekšā liela puķu dobe, 
izveidota lilijas veidā (tas ir Skaistkalnes ģerbonis). Pašā pilī pie 
apaļā galda mums notika lieliska pieredzes apmaiņa ar mācību pār-
zini un skolotājiem, kur vērojām skolas prezentāciju. Interesanti 
bija uzzināt jaunumus par neklātienes izglītību (tā mūsu skolā būs 
no nākamā gada, bet Skaistkalnē jau ir vairākus gadus). Gleznaini 

skati pavērās pa ēkas logiem: koku ieskauta līkumo Mēmele, bet 
aiz tās – jau Leišmale. Sirsnīgas bija atvadas ar rosinājumu nākot-
nē tikties mūsu skolā.

Pēc tam autobuss mūs jau aizveda uz Lietuvu, uz Biržiem. 
Biržos gleznainā vietā atrodas Radzivilu pils, kas nu ir pamatīgi 
atjaunota. Pilī ir iespējams apskatīt Lietuvas etnogrāfijas mākslas 
darbus, kā arī iepazīt ekspozīciju, kas saistās ar šīs valsts vēsturi. 
Pēc pils apskates kopā ar mūsu gidu Ingu steidzāmies uz autobusu, 
lai vēl pirms krēslas stundas paspētu apmeklēt Biržu Karsta kriteni. 
Tās ir milzīgas bedres, ko radījusi pati daba, ķīmiskas reakcijas re-
zultātā izšķīstot pazemes iežiem. Starp citu, redzējām arī to samērā 
neseno Karsta kriteni, kur iekrita govs, kas ganījās netālajā pļavā. 
Jāteic, ka arī pie mums Latvijā ir vairākas vietas, kur vērojami šie 
procesi.

Un tālāk jau mūs pārsteidza tumsa. Ceļš ātri skrēja atpakaļ uz 
mūsu Latvijas Skaistkalni. Skolotājs Ingus nemitīgi stāstīja dažā-
das interesantas lietas par tās puses dzīvi. Žēl bija šķirties, bet bija 
arī prieks, ka iepazīts neparasts cilvēks.

Vēl pāris stundas, un mēs jau bijām savās mājās Ķegumā. Li-
kās, pagājusi tikai viena diena, bet cik daudz bagātības bijām ie-
guvuši, viesodamies visās nosauktajās vietās! Tās pietiks gan pašu 
priekam, gan darbojoties skolā ar bērniem. Paceļojiet arī Jūs pa šo 
maršrutu! Nenožēlosiet!

Nobeigumā gribas teikt lielu paldies Ķeguma novada domei 
par ekskursijai apmaksāto autobusu!

Anita Brinka,
Skolotāja

M & M jeb Miķeļi un Mārtiņi
Tā kā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas viena no šī gada 

prioritātēm ir tieši patriotiskā audzināšana, tad šoreiz stāsts nebūs 
par šokolādes konfektītēm, bet par savas tautas vērtību apzināša-
nos caur latvisko tradīciju iedzīvinošiem pasākumiem Ķeguma 
skolas raibajā ikdienā, jo neba vien mācību stundās tās lielākās 
gudrības sējamas un pļaujamas. Taču – visu pēc kārtas – sākumā 
par Miķeļdienas šurumburumu, tad par Mārtiņdienu.

Jāsaka, ka septiņi ir viens veiksmīgs skaitlis, jo 7. septembrī 
ar pozitīvām emocijām ģimeniskā gaisotnē nobaudīts Tēvu dienas 
pasākums, bet 27. septembrī skola mudžēt – mudžēja ar priecīgi 
satrauktu tautu, jo skolā Miķeļdiena!

Jau visas nedēļas garumā pirmā stāva vestibilā kopīgiem spē-
kiem tika veidota rudens velšu izstāde, ienesot rudens dāsno skais-
tumu arī iekštelpās. Visi to vien runāja – ko pirks, ko pārdos Miķeļ-
dienas tirdziņā – kurš ceps plātsmaizi, kurš vafeles vai cepumus.

Pienāca ceturtdiena, un lielā diena bija sagaidīta! 
Kad mācības bija galā, sākumskolas klašu skolēni devās uz 

skolas aktu zāli, lai iekārtotu savu stendu – potenciālos pircējus 
pievilinošu – salvetes, noformējums, cenu zīmes, prece, visam jā-
būt kā nākas. 

Jāsaka lielais paldies vecāko klašu skolēniem, kas ar kokneša 
cienīgu spēku sanesa no otrā stāva uz pirmo stāvu galdus, jo tikai 
tad mazie ekonomisti varēja sākt savus mazos, bet ienesīgos biz-
nesa projektus. Sākumskolas apzinīgo aktīvistu bija tik daudz, ka 

knapi vietas pietika pie visiem sanestajiem galdiem, kas tika izvie-
toti pa visu zāles perimetru.

Ātri vien lielā tirgošanās sākās, jo skolotāji, vecāki, vecvecāki, 
skolas darbinieki un citi ar skolu saistīti interesenti jau kārām acīm 
siroja gar dāsno rudens velšu un kulinārijas brīnumu plašo piedā-
vājumu, vērtējot cenas, noformējumu un produkta kvalitāti. Jā, un 
bija ko redzēt un baudīt – plātsmaizes, neskaitāmie keksu veidi 
un paveidi, riekstiņi ar iebiezinātā piena pildījumu, smalkmaizītes, 
pīrādziņi, cepumi, vafeles, saldumi – un viss pašu cepts! Augļu 
un dārzeņu bija mazāk, bet tomēr bija – āboli, bumbieri, burkā-
ni, sēnes, tomāti un ķiršu kompots. Kāds pat esot tirgojis burkānu 
sulu (man šis prieks netika, jo tik liela burzma, ka galva reibst, 
taču šo svaigo gardumu zināja lielīt par rūdīti čipšēdāji un dārzeņu            
ignorētāji)! 

Man par pārsteigumu – mulsi smaidot un lietišķu skatienu, 
daži radošākie tirgotāji piedāvāja pašgatavotās rotaslietas – pie-
spraudes, sprādzes, matu gumijas, rokassprādzes, krelles un citus 
skaistus brīnumus. Es pat veicu individuālu pasūtījumu vienam no 
veiksmīgākajiem jaunajiem dizaina māksliniekiem!

Jāatzīst, ka tos, kuri tirgoja jau veikalā pirktus, ne sevis ražotus 
sīkumus, lielie kulināri un rokdarbnieki izkonkurēja viens – divi!

Pircēji atļāvās, kā īstā tirgū pienākas, kaulēties, ja kādai precei 
cena gadījās nesamērīgi augsta. Lielie aicināja mazos biznesmeņus 
domāt, skaitīt līdzi, prasot – „Bet, cik man būs jāmaksā?” un pa-
cietīgi gaidīja atbildi, ja nepieciešams palīdzot arī reizināt, atņemt 
un saskaitīt.

Taču ne vien ar tirgošanos šie svētki svinami – pasākuma pat-
ronese Sandra Bērziņa pa mikrofonu ik pa laiciņam aicināja uz kā-
dām Miķeļdienas aktivitātēm – te uzdodot jautājumus par Miķeļu 
būtību, dažādajiem nosaukumiem, simboliem, te aicinot saukt un 
meklēt pašu Miķeli – Pēteri Jēkabsonu (12.c), kas mazos iesaistī-
ja rotaļās un apbēra ar konfekšu lietu. Protams, pasākuma orga-
nizētāji bija pacentušies, lai ikvienam aktīvistam tiktu pa kādam 
gardumam – vai tā bija piedalīšanās rotaļā „Āžu cīņa” vai „Vagas 
dzīšana”, vai kāda cita aktivitāte.

Pasākums bija labi apskaņots – pat neatceros, kas tur skanēja, 
bet man patika! Taču tajā brīdī, kas sadzirdēju virtuozu klavierspē-
li, pagriezos apskaņotāju virzienā. Un, cik liels bija mans prieks un 
pārsteigums, ka ausīm baudāmās melodijas nebija skaņu ieraksts, 
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bet gan patiesi uzslavējams kāda pamatskolnieka sniegums – Zi-
gurds Teikmanis (9.c) var droši mērķēt uz nākamā maestro titulu!

Vispār, tik daudzveidīgi šos svētkus vēl nebija nācies svinēt, 
jo bija padomāts par dažādām gaumēm un interesēm – Didzis 
Grieznis un Renārs Lazdiņš (9.c) demonstrēja spēka, veiklības 
un izturības vingrinājumus uz līdztekām ar tik lielu atbildību un 
entuziasmu, ka ielu vingrotāji ar viņiem var droši lepoties. Zēnu 
vokālais ansamblis (1. – 4.kl.) skolotājas Marijas Sprukules va-
dībā ienesa tautiski-muzikālu gaisotni. Virsorganizatore S.Bērziņa 
skandināja tautasdziesmas. Deju skolotāja Evita Tabure bija parū-
pējusies par plaša spektra tautisko deju klāstu, ko staltu stāju un 
raitā solī demonstrēja 1., 3. un 4 klases skolēni. Jā, īsts Miķeļdienas                 
šurumburums!

 Laiks paskrēja, raibus spārnus plivinādams – i visu nopirkt 
nepaspēju, bet tirgus un jautrās izdarības jau beigušās! Nu varēja 
doties mājup, lai ieritinātos siltā segā un, zāļu tēju dzerot, gardu 
muti ēstu tirdziņā sapirktos gardumu-gardumus. Tas, patiesi, bija 
pareizākais risinājums, gatavojoties nākamajam liel – pasākumam 
– Olimpiskajai dienai (jā, bet tas jau bija cits stāsts, ko, ja bijāt 
vērīgi, iepriekšējā avīzes numurā jau nobaudījāt!). 

Nu par Mārtiņdienu! 9. novembra piektdiena bija prātīgi sa-
plānota – skolēni devās uz aktu zāli jau ap pusdienlaiku, taču pēc 
iepriekš sastādīta grafika – lai jau nav lielajiem un mazajiem pārāk 
cieši jāburzās, bet lai lielais svētku prieks tiek katrai vecumu gru-
pai atsevišķi un iesaistīti ir itin visi interesenti.

Šoreiz Mārtiņdienas tradīciju virpulī gan mazos, gan lielos 
gana profesionāli iesaistīja meitenes no Rīgas Skolēnu pils folklo-
ras kopas „Kokle” – Laila Rozena un Alise Dimanta, katra savā 
maskā tērpusies – kā jau ķekatniekiem pienākas. Mākslinieces sa-

gaidīja un pieteica Sandra Bērziņa – ar mājasmātes cienīgu stāju 
un siltiem vārdiem. 

Ieinteresējošas, jautājumus uzdodošas ievadsarunas iesildī-
ja sākumā sēdošos mārtiņļaudis, taču, kad sāka skanēt kokle un 
meiteņu skaistās, saskanīgās balsis piepildīja lielo telpu latviešu 
līganajās tautasdziesmās, šķita, ka apstājas viss modernā laika 
skrējiens un nu tu esi citur – tur, kur tava sirds un doma. Tajā brīdī 
tu esi pie savām saknēm un, ja ne dziedi, tad domā un jūti – mieru, 
dabas un cilvēka harmoniju, dzīvotprieku un prieku par padarīto 
darbu. Dziesma izskan uz āru, ieskanas tevī un dzīvo savu dzīvi 
kā mierinot, dziedinot un svētījot visu tēvu-tēvu labajām domām. 
Dziesma pāri visam.

Taču, lai neieslīgtu pārāk lielā sēdošajā apcerīgumā vai miegā, 
folkloristes aicināja visus iet rotaļās. Sākumskolas posmā, gribi 
– negribi, iesaistījās visi. Pat tie, kam īsti negribējās izkustēties, 
vēlāk smaidīja, priecājās un leca tiem citiem līdzi, ka skatuve rīb! 
Rotaļas mijās ar sakāmvārdu teikšanu, līdzi domāšanu un mīklu 
minēšanu. Laiks pagāja nemanot, nemaz nebija jāskatās pulkstenī 
– Mārtiņdiena uzrunāja skolniekus un skolotājus tā skaisti – raibi, 
krāsaini un skanīgi.

Ja pavēro itin visus, kas todien bija kopā sanākuši – kāds gāja 
rotaļās, kāds neatlīmējās no krēsla; kāds dziedāja līdzi, kāds tikai 
domāja – dziedāt vai nedziedāt; kāds minēja mīklas un gudri skan-
dēja sakāmvārdus, kāds tikai klausījās. Tā vai šā – katram mums 
sava Mārtiņdiena izspēlēta, izrotaļāta un tā izrotāta, cik rudens 
prieka kabatā.

Uz tikšanos citos Miķeļos un Mārtiņos!

Aculiecinieka lomā skolotāja, Katrīna Rotgalve

Ķeguma atklātais 
kauss volejbolā

Ķeguma atklātā kausa izcīņā piedalījās 3 komandas. 
Ķegums, Tīnūži un Ogres 1. Vidusskola. Ķeguma sastā-
vā spēlēja: Deivids Strazdiņš, Jānis Strazdiņš, Mārtiņš 
Strauss, Uldis Vītols, Māris Grants, Kristaps Rūde.

Turnīrs notika līdz trīs uzvarētiem setiem.
Rezultāti:
Ķegums – Ogres vidusskolu 3:1
Ogres vidusskola – Tīnūži 0:3
Ķegums – Tīnūžu (2-3) 
Izšķirošajā mačā Ķegumiešiem nācās cīnīties piecu 

vīru sastāvā, jo viens no komandas spēlētājiem guva 
traumu. Pēc picu setu cīņas ar ķegumiešiem, galveno 
balvu ieguva komanda Tīnūži – 50 Ls dāvanu karti 
Sporta punkts veikalā.
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2012. gada 17. oktobrī.
Nolēma apstiprināt divus zemes ierī-

cības projektu zemes gabaliem Rembates 
pag., Ķeguma nov. Projekts īstenojams čet-
ru gadu laikā pēc Ķeguma novada domes 
izdota administratīvā akta par Projekta ap-
stiprināšanu. Ja minētajā laika posmā tiek 
grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi iz-
vērtējams zemes ierīcības projekts. Zemes 
ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie 
zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti 
nekustamā īpašuma valsts kadastra infor-
mācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāma-
tā. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas 
brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administra-
tīvajā rajona tiesā.

Pieņēma lēmumu pirmajai zemes vie-
nībai, platība 0,30 ha un otrajai zemes vie-
nībai, platība 0,10 ha: piešķirt nosaukumu 
Rembates pag., Ķeguma nov.; noteikt ze-
mes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelz-
ceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā. Trešajai 
zemes vienībai, platība 2,40 saglabāt esošo 
nosaukumu Rembates pag., Ķeguma nov.; 
saglabāt zemes gabala lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība. Lēmums stājas spēkā 
ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pār-
sūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāša-
nās brīža Administratīvajā rajona tiesā.

Nolēma pirmajai zemes vienībai, platība 
2,20 ha saglabāt adresi Rembates pag., Ķe-
guma nov.; noteikt zemes gabala lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība.

Otrajai zemes vienībai, platība 1,00 ha: 
piešķirt nosaukumu Rembates pag., Ķegu-
ma nov.; noteikt zemes gabala lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība. Lēmums stā-
jas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu 
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā 
stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā.

Pieņēma lēmumu no nekustamā īpašu-
ma Birzgales pag., Ķeguma nov., atdalīt 
zemes gabalu platība 7,40 ha. Atdalītajai 
zemes vienībai: piešķirt nosaukumu  un no-
teikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Pieņēma lēmumu no Valsts adrešu reģis-
tra dzēst četras adreses Birzgalē, Birzgales 
pag., Ķeguma nov. Lēmums stājas spēkā ar 
tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsū-
dzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās 
brīža Administratīvajā rajona tiesā.

Nolēma precizēt Ķeguma novada do-
mes 2006. gada 2. augusta domes lēmumu 

„Par pamatkapitāla palielināšanu Ķeguma 
pašvaldības SIA „Ķeguma Stars””, izsa-
kot lēmuma 1.1. punktu šādā redakcijā: 
„1.1.nekustama manta:

1.1.1. zemes gabals 0,594 hektāri platī-
bā, vērtība 81,00 LVL; 
1.1.2. sūkņu māja – kadastra, vērtība    
160,00 LVL; 
1.1.3. inženierbūve – artēziskā aka, vēr-
tība 1775,00 LVL; 
1.1.4. inženierbūve – ūdenstornis, vērtī-
ba 3570,00 LVL.

Nolēma precizēt Ķeguma novada do-
mes 2012. gada 19. septembra lēmumu „Par 
adrešu maiņu nekustamajiem īpašumiem”, 
izsakot 1.7. un 1.8. punktus šādā redakcijā: 
„ 1.7. zemei un ēkai vienotu adresi Birzga-
le, Birzgales pag., Ķeguma nov.”;

„1.8. zemei un ēkai vienotu adresi Birz-
gale, Birzgales pag., Ķeguma nov.”Lēmums 
stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lē-
mumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 
spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajo-
na tiesā.

Pieņēma lēmumu izbeigt Sociālās dzī-
vojamās telpas īres līgumu, kas 2012.gada 
26.jūlijā noslēgts uz dzīvojamo platību is-
tabā Nr.1 Rembate, Rembates pag., Ķegu-
ma nov., ar 2012.gada 1.novembri. Piešķirt 
sociālā dzīvokļa īres tiesības uz dzīvojamo 
platību istabā Nr.2 Rembate, Rembates 
pag., Ķeguma nov., un slēgt sociālās dzīvo-
jamās telpas īres līgumu no 2012. gada 1. 
novembra līdz 2013. gada 30. aprīlim.

Nolēma apmaksāt ēdināšanas izdevu-
mus Lielvārdes vidusskolā līdz 2013.gada 
31. maijam, saskaņā ar izglītības iestādes 
piestādīto rēķinu. Apmaksāt trīsreizēju ēdi-
nāšanu Lielvārdes novada pirmsskolas iz-
glītības iestādē līdz 2013. gada 31. maijam, 
saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes 
piestādīto rēķinu.

Pieņēma lēmumu anulēt ziņas par divu 
personu deklarēto dzīvesvietu.

Nolēma apstiprināt Ķeguma nova-
da pašvaldības amatiermākslas kolektīvu 
vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru 
sniegto pakalpojumu samaksas nolikumu ar 
01.01.2013. 

Pieņēma lēmumu apstiprināt Ķeguma 
novada bāriņtiesas nolikumu.

Nolēma apbalvot ar Ķeguma novada do-
mes Atzinības rakstu Ķeguma novada izglī-
tības iestāžu darbinieci: Sandru Siliņu. 

Pieņēma lēmumu apbalvot ar Ķeguma 
novada domes Atzinības rakstiem un nau-
das balvām 66.67 Ls (sešdesmit seši lati 67 
santīmi) apmērā katram, Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolas pensionētos skolo-

tājus par mūža ieguldījumu Ķeguma nova-
da izglītības attīstībā un sakarā ar skolas 65 
gadu darba jubileju: Ritu Strodi, Valentīnu 
Lukinu, Vilhelmīni Eisaku, Jevgēniju Se-
tensoni, Veru Savostjanovu, Aleksandru 
Smirnovu, Airisu Kūmiņu, Anitu Cauni, 
Irēnu Skābeni, Rutu Andersoni, Venitu Bul-
meisteri, Intu Bremzi.

Nolēma izbeigt pirms termiņa Ķeguma 
novada domes deputāta pilnvaras vienai 
personai.

Pieņēma lēmumu ar 2013. gada 1. jan-
vāri slēgt Zemes nomas līgumu par paš-
valdībai piederoša zemes gabala Birzgales 
pagastā, Ķeguma novadā, daļas 0,04 ha pla-
tībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa 
vajadzībām uz laiku līdz 2014. gada 31. de-
cembrim, ar tiesībām pagarināt zemes no-
mas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 
0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 
plus PVN. Nomnieks papildus nomas mak-
sai maksā nekustamā īpašuma nodokli.

Nolēma pievienot vienam nekustama-
jam īpašumam zemes gabalu ar platību 3,70 
ha. Piešķirt vienotu nosaukumu visam ne-
kustamajam īpašumam Rembates pag., Ķe-
guma nov.

Pieņēma lēmumu zemes gabalu Ķe-
gums, Ķeguma nov., aptuvenā platība 2999 
m2, sadalīt sešās zemes vienībās saskaņā ar 
zemes robežu sadales shēmu:

1.1. pirmā zemes vienība, aptuvenā pla-
tība 48 m2;
1.2. otrā zemes vienība, aptuvenā platība 
75 m2;
1.3. trešā zemes vienība, aptuvenā platī-
ba 61 m2;
1.4. ceturtā zemes vienība, kadastra apzī-
mējums 7409 007 0113, aptuvenā platība 
2388 m2
1.5. piektā zemes vienība, aptuvenā pla-
tība 257 m2;
1.6. sestā zemes vienība, aptuvenā platī-
ba 184 m2.
Atzīt par starpgabaliem zemes vienības, 

kurām konfigurācija un platība nepieļauj at-
tiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei:
1. zemes vienība, aptuvenā platība 48 m2;
2. zemes vienība, aptuvenā platība 75 m2;
3. zemes vienība, aptuvenā platība 61 m2;
5. zemes vienība, aptuvenā platība 257 m2;
6. zemes vienība, aptuvenā platība 184 m2.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas 
brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 
laikā no spēkā stāšanās brīža Administratī-
vajā rajona tiesā.

Nolēma izveidot Ķeguma novada do-
mes Kultūras un sporta pārvaldi. Apstip-
rināt Ķeguma novada domes Kultūras un 
sporta pārvaldes nolikumu. Pašvaldības iz-
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pilddirektorei N.Sniedzei nodrošināt Ķegu-
ma novada bibliotēkas ar struktūrvienībām 
Tomē un Rembatē, Birzgales tautas nama, 
Birzgales muzeja, Birzgales bibliotēkas, 
kultūras un sporta nodaļas darbinieku infor-
mēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos 
noteikumus „Par grozījumiem saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Ķeguma novada pašval-
dības nolikums””. Saistošie noteikumi stā-
jas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīša-
nas un tie ir brīvi pieejami Ķeguma novada 
domes ēkā, Birzgales pagasta pārvaldē un 
Rembates pagasta pārvaldē.

Nolēma nekustamā īpašuma Rembates 
pag., Ķeguma nov., ēku „internāts –dzīvo-
jamā māja”, rekonstruēt, pārveidojot par 
sociālās aprūpes centru – dzīvojamo māju.

Pieņēma lēmumu izbeigt Zemes nomas 
līgumu, kas 2008. gada 16. aprīlī noslēgts 
par zemes vienības ar platību 500 kv.m. 
nomu, ar 2013. gada 1. janvāri.

Nolēma piedalīties Latvijas – Šveices 
sadarbības programmas individuālā pro-
jekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” 
īstenošanā Ķeguma novada Birzgales vis-
pārējā pirmsskolas izglītības iestādē un 
Ķeguma novada Sociālās aprūpes centrā, 
Rembatē. Nodrošināt līdzfinansējumu 10% 
apmērā, t.i. 112,69 Ls (viens simts divpad-
smit lati 69 santīmi) no pašvaldības bu-
džeta, paredzot minēto summu 2013. gada     
budžetā.

Pieņēma lēmumu pagarināt sociālā dzī-
vokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību 
istaba Nr.4, Rembates pag., Ķeguma nov., 
līdz 2013. gada 20. februārim;

istaba Nr.1, Rembates pag., Ķeguma 
nov., līdz 2013. gada 5. janvārim;

istaba Nr.1, Rembate, Rembates pag., 
Ķeguma nov., līdz 2013. gada 30. martam;

 istaba Nr.1, Rembate, Rembates pag., 
Ķeguma nov., līdz 2013. gada 30. aprīlim.

Nolēma piešķirt Ķeguma novada do-
mes priekšsēdētājam Robertam Ozolam ap-
maksātu papildatvaļinājumu – piecas dar-
ba dienas, no 2012. gada 22. oktobra līdz 
26. oktobrim (ieskaitot), par laika periodu 
01.09.2011. – 31.08.2012.

Pieņēma lēmumu apstiprināt šādus gro-
zījumus Ķeguma novada domes 2012. gada 
15.  februāra sēdes lēmuma Nr.92 pieliku-
mā Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības ama-
tu vietu saraksts 2012.gadam”:

Aizstāt sadaļu „Kultūras un sporta no-
daļa” ar sadaļu „Kultūras un sporta pārval-
de” šādā redakcijā:

Kultūras un sporta pārvaldes vadītājs 
430;
Sporta pasākumu organizators 250;
Kultūras pasākumu organizators (Rem-
batē) 270; 
Ķeguma tautas nams: Tautas nama vadī-
tājs 303;
Apkopējs (sētnieks) 240; Birzgales tau-
tas nams:
Tautas nama vadītājs 360;
Apkopējs (sētnieks) 200;

Tomes tautas nams:
Tautas nama vadītājs 311;

Apkopējs (sētnieks) 200.
Pārcelt sadaļas „Ķeguma novada biblio-

tēka”, „Birzgales bibliotēka” un „Birzgales 
muzejs” aiz sadaļas „Kultūras un sporta  
pārvalde”.

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē 
par veiktajiem un plānotajiem saimnie-
ciskajiem darbiem novadā par periodu no 
03.10.2012.

1. 10.09.2012 atkārtoti izsludinātajam 
iepirkumam „Lietotas vieglās automašīnas 
iegāde Birzgales pagasta pārvaldes vajadzī-
bām” tika atzīts par potenciālo iepirkuma 
procedūras uzvarētāju. Komisija pieprasīja 
no pretendenta izziņu, kas apliecina, ka tam 
nav nodokļu parāds. Līdz 17.10.2012. Nav 
iesniegusi pieprasīto izziņu. Pamatojoties 
uz Publisko iepirkumu likuma 38.p. Iepir-

kumu komisija nolemj pārtraukt iepirkumu 
un neslēgt līgumu. 

2. 06.09.2012 atkārtoti izsludinātajam 
iepirkumam „Ķeguma novada pašvaldības 
darbinieku veselības apdrošināšanas pakal-
pojumi”, 08.10.2012 ir saņemta atbilde uz 
iepirkumu komisijas uzdotajiem jautāju-
miem. Par potenciālo iepirkuma procedūras 
uzvarētāju tiek atzīta AAS „BALVA”, līgu-
ma noslēgšanai 15.10.2012. Komisija pie-
prasīja no pretendenta izziņu, kas apliecina, 
ka tam nav nodokļu parāds. Izziņa iesnie-
dzama 10 dienu laikā no pieprasījuma brīža.

3. Turpinās pašvaldības ēku siltināšanas 
darbi gan Birzgalē, gan Ķegumā. 10. – 12. 
oktobrī Vides investīciju fonds veica pār-
baudi projekta „Kompleksi risinājumi sil-
tumnīcas gāzu emisiju samazināšanai Ķe-
guma novada pašvaldības ēkās” Minētajā 
pārbaudē nekādi būtiski pārkāpumi netika 
konstatēti.

4. Turpinās Tomes TN siltināšanas 
un rekonstrukcijas darbi, kā arī SAC ēkā       
Ķegumā.

5. Turpinās iekštelpu rekonstrukcijas 
darbi Rembates internāta ēkā.

6. Turpinās remontdarbi arī Ķeguma 
TN. Šobrīd ir pabeigta parketa ieklāšana un 
var cerēt, ka oktobrī visi iecerētie darbi bei-
dzot tiks pabeigti. 

7. Praktiski ir pabeigta stāvlaukuma iz-
būve pie bibliotēkas un bērnudārza. 

8. 20. oktobrī Ķegumā tiks organizēts 
Rudens gadatirgus, kurā būs neliels kon-
certs un ķirbju izstāde. Ja būs kāds lielāks 
ķirbis, tad plānots to virzīt uz Latvijas ķirb-
ju čempionātu.

9. Ir uzsākti organizatoriskie darbi sa-
censību „Rembates aplis” norisei. Plānots, 
ka sacensības tradicionāli notiks 18. no-
vembrī Rembatē.

10. 18.novembrī notiks tradicionālās sa-
censības „Rembates aplis”.

2012. gada 7. novembrī. 
Nolēma anulēt ziņas par divu personu 

deklarēto dzīvesvietu.

Pieņēma lēmumu izbeigt Zemes nomas 
līgumu, kas 2010.gada 17.maijā noslēgts 
par zemes gabala daļas 2,0 ha platībā nomu, 
ar 2012. gada 1.novembri.

Nolēma slēgt nomas līgumu juridiskā 
adrese:

Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 
Birzgales pagasta pārvaldes ēkā – Birz-
gale, Birzgales pag., Ķeguma nov. telpu 
100,2 m2 platībā – draudzes kapelas 
vajadzībām un telpu 31,4 m2 platībā – 
Svētdienas skolas vajadzībām, 2 reizes 

mēnesī uz laiku līdz 2022. gada 1. no-
vembrim, nosakot nomas maksu 1,00 
LVL / mēnesī plus PVN, (t.sk.maksa par 
elektrību). Papildus nomas maksai nom-
nieks maksā aprēķināto apkures maksu 
11,22 Ls /mēnesī +PVN – apkures sezo-
nā.

Pieņēma lēmumu piešķirt finansiālu 
atbalstu 500 LVL,(pieci simti latu) apmē-
rā Ogres Svētā Meinarda Katoļu draudzei, 
metāla krusta uzstādīšanai uz zemes gaba-
la, kur tiks celts Birzgales katoļu draudzes 
dievnams, ar pārskaitījumu pēc piestādītā 
rēķina no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Nolēma atļaut uzsākt zemes ierīcības 
projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 

Ķegums, Ķeguma nov., platība 363305 m2. 
Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības 
projekta izstrādei. Lēmums stājas spēkā ar 
tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsū-
dzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās 
brīža Administratīvajā rajona tiesā. 

Pieņēma lēmumu izbeigt Zemes nomas 
līgumu, kas 2009. gada 21. aprīlī noslēgts 
par zemes gabala daļas 2,19 ha platībā 
nomu, ar 2013. gada 1. janvāri.

Nolēma slēgt Zemes nomas līgumu 
par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 
Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 1,2 ha 
platībā nomu bez apbūves tiesībām perso-
nīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 
2013. gada 31. decembrim, ar tiesībām pa-
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garināt zemes nomas līguma termiņu, nosa-
kot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks 
papildus nomas maksai maksā nekustamā 
īpašuma nodokli.

Pieņēma lēmumu ar 2013. gada 1. jan-
vāri izbeigt Zemes nomas līgumu noslēgtu 
2010. gada 20. decembrī par zemes gabala 
daļas 0,09 ha platībā, nomu. Ar 2013.gada 
1.janvāri slēgt Zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piekrītoša zemes gabala daļas 
0,09 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām 
mazdārziņa vajadzībām uz laiku līdz 2014.
gada 31.decembrim, ar tiesībām pagari-
nāt zemes nomas līguma termiņu, nosakot 
nomas maksu 0,5% apmērā no zemes ka-
dastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks 
papildus nomas maksai maksā nekustamā 
īpašuma nodokli.

Nolēma ar 2013. gada 1. janvāri slēgt 
Zemes nomas līgumu par pašvaldībai pie-
krītošā zemes gabala daļas 0,12 ha platībā 
nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa 
vajadzībām līdz 2014. gada 31. decembrim, 
ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 
termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmē-
rā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. 
Nomnieks papildus nomas maksai maksā 
nekustamā īpašuma nodokli.

Pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus 
2011. gada 20. jūlija Telpu nomas līgumā, 
grozot līguma 1.1.punktu un nosakot, ka 
ar 01.11.2012. atlīdzības lietošanā (nomā) 
tiek nodota telpa 39,72 kvadrātmetri platī-
bā, kas atrodas Ķegumā, kā arī grozot lī-
guma 3.1.punktu un nosakot, ka par telpas 
lietošanu nomnieks maksā nomas maksu 5 
LVL mēnesī plus PVN, tai skaitā ietilpst arī 
elektroenerģijas, siltumenerģijas, ūdens iz-
mantošana, maksa par atkritumu izvešanu.

Nolēma atļaut palielināt viena uzņē-
muma pamatkapitālu, izdarot mantisko 
ieguldījumu, kas sastāv no zemes gabala 
1500 LVL (viens tūkstotis pieci simti latu)        
vērtībā.

Pieņēma lēmumu pārdot atklātā mu-
tiskā izsolē pašvaldībai piederošu mantu 
–nekustamo īpašumu Birzgales pag., Ķe-
guma nov., kas sastāv no zemesgabala ar 
kopējo platību 0,291 ha, un uz tā atrodošo 
ēku – šķūni. Apstiprināt nekustamas man-
tas zemesgabala 0,291 ha platībā un uz tā 
atrodošās ēkas – šķūnis, nosacīto cenu 3600 
Ls, (trīs tūkstoši seši simti latu). Apstiprināt 
nekustamas mantas zemesgabala 0,291 ha 
platībā un uz tās atrodošās ēkas – šķūnis, 
izsoles noteikumus. Izveidot pašvaldības 
mantas izsoles komisiju šādā sastāvā: Ko-
misijas priekšsēdētājs – domes izpilddi-
rektora vietnieks Pāvels Kotāns, Komisijas 
locekļi – Birzgales pagasta pārvaldes vadī-
tāja Mārīte Artihoviča, Domes juriskonsul-
te Liāna Čodore. Izsoles komisijai organi-

zēt un veikt mantas izsoli un iesniegt domei 
lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un 
izdevumiem, kas saistīti ar izsoles organi-
zēšanu. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus 
ieskaitīt Ķeguma novada pašvaldības bu-
džetā.Domes izpilddirektora vietniekam 
P.Kotānam organizēt sludinājuma ievieto-
šanu laikrakstos, mājaslapā internetā un iz-
vietošanu Ķeguma novada domes adminis-
trācijas ēkā, Rembates pagasta pārvaldes un 
Birzgales pagasta pārvaldes ēkā. Lēmums 
stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lē-
mumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā 
no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 
rajona tiesā.

Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu 
grāmatas „Mūsu bērns” izdošanai un slēgt 
sadarbības līgumu par 50 (piecdesmit) grā-
matu 1,20 Ls (viens lats divdesmit santī-
mu) par vienu eksemplāru vērtībā iegādi, 
izmantošanai pasniegšanai ģimenēm sakarā 
ar bērna piedzimšanu.

Pieņēma lēmumu slēgt līgumu līdz 
31.12.2013. ar mednieku un makšķernie-
ku biedrību Rembates pag., Ķeguma nov., 
par medību tiesību nodošanu pašvaldības 
īpašumā vai tai piekrītošajās zemes vienī-
bās: 1.Rembates pag., Ķeguma nov., platī-
ba 25,2 ha;2.Rembates pag., Ķeguma nov., 
platība 33,5 ha;3.Rembates pag., Ķeguma 
nov., 1.zemes gabals, platība 39,4 ha;4.
Rembates pag., Ķeguma nov., platība 23,5 
ha;5.Rembates pag., Ķeguma nov., platība 
6,4 ha;6. Rembates pag., Ķeguma nov., pla-
tība 19,77 ha;7.Rembates pag., Ķeguma 
nov., platība 4,0 ha, nosakot maksu 15Ls/
gadā plus PVN.

Nolēma iecelt Daci Māliņu par Ķeguma 
novada domes Kultūras un sporta pārvaldes 
vadītāju.

Pieņēma lēmumu piedalīties Latvijas 
– Šveices sadarbības programmas indivi-
duālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pa-
sākumiem pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs” īstenošanā Ķeguma novada Birz-
gales vispārējā pirmsskolas izglītības ies-
tādē. Nodrošināt līdzfinansējumu 10% ap-
mērā, t.i. 55,29 Ls (piecdesmit pieci lati 29 
santīmi) no pašvaldības budžeta, paredzot 
minēto summu 2013.gada budžetā. Piln-
varot Valsts reģionālās attīstības aģentūru 
veikt centralizētu ugunsaizsardzības sistē-
mu iepirkumu un noslēgt iepirkuma līgumu 
pašvaldības vārdā.

Nolēma apbalvot ar Ķeguma novada 
domes Atzinības rakstiem un naudas bal-
vām 133.33 Ls, apmērā katram, Ķeguma 
novada iedzīvotājus, konkursa „Ķeguma 
novada lepnums 2012” laureātus: Skaidrī-
ti Jakuboviču, Irēnu Dmitročenko, Aigaru 
Apini. Apbalvot ar Ķeguma novada domes 
Atzinības rakstu un naudas balvu 66.67 Ls, 
par aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriska-

jā dzīvē Sabīni Gudeiķi.

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē 
par veiktajiem un plānotajiem saimnie-
ciskajiem darbiem novadā par periodu no 
17.10.2012.

1. 24.10.2012. Iepirkumu komisija 
izvērtēja ieinteresēto kandidātu iesniegtos 
jautājumus par „Ķeguma komercnovirzie-
na vidusskolas sporta laukuma rekonstruk-
cija” nolikumu, iepirkuma priekšmetu un 
pasūtītāja sagatavoto papildus informāciju, 
iepirkumu komisija pieņēma lēmumu:1) 
sagatavot atbildes uz kandidātu uzdotajiem 
jautājumiem;2) sagatavot precizējumus 
iepirkuma procedūras dokumentos;3) 
publicēt pasūtītāja mājas lapā internetā 
Paziņojumu par grozījumiem, pagarinot 
piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 
26.11.2012.;

2. 25.10.2012 iepirkumu komisija 
iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības 
darbinieku veselības apdrošināšanas pa-
kalpojumi” par uzvarētāju atzina un iesaka 
Ķeguma novada domei slēgt līgumu ar uz-
ņēmu AAS „BALVA” .

3. Turpinās pašvaldības ēku siltinā-
šanas darbi gan Birzgalē, gan Ķegumā. 

4. Turpinās Tomes TN siltināšanas 
un rekonstrukcijas darbi, kā arī SAC ēkā 
Ķegumā. Tomes TN ir uzsākta apkures     
sezona. 

5. Turpinās iekštelpu rekonstrukcijas 
darbi Rembates internāta ēkā.

6. Turpinās remontdarbi arī Ķeguma 
TN. 17.novembrī ir plānots valsts svētku 
pasākums, kas būs pirmais pasākums atjau-
notajā tautas namā. Ir ļoti saspringts jautā-
jums par iespēju patiešām pabeigt rekons-
trukciju līdz minētajam pasākumam. 

7. Plānojam veikt ikgadējo pamatlī-
dzekļu un inventāra inventarizāciju uz 1.de-
cembri. Komisijās tiks iekļauti arī deputāti, 
tāpēc lūdzu aktīvi iesaistīties.

8. 20. oktobrī Ķegumā notika Ru-
dens gadatirgus, kurā piedalījās necerēti 
daudz tirgotāju. Kopā tika iekasēti 214 Ls 
par tirdzniecības vietām. Arī apmeklētāju 
bija daudz un ir dzirdētas labas atsauksmes.
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SIA „KlIerS” /Lic.Nr. CS-2ME0035/
sadarbībā ar SIA „Rembates Metāls”

• iepērk metāllūžņus
• iepērk transporta līdzekļus 
• norakstām, utilizējam a/m
• konstrukciju demontāža, izvešana
• izbraucam pie klienta
Ķeguma nov., Rembate, “Viktors”

T. 29320387, 65055821
• iepērk mežus īpašumā, cirsmas 

T.29188981

PRIVĀTSLUDINĀJUMI

Balts eņģelis atnāca sapnī
Un aiznesa Tevi sev līdz
Tai baltajā, baltajā naktī,

Kur nesāp, kur nesalst, kur silts.
Anna Mūrniece

 23.02.1923. – 14.10.2012.

Viktors Fjodorovs 
14.02.1934. – 08.11.2012.

Pārdod rakstāmgaldu, vienā pusē drēbju 
skapis, otrā grāmatu plaukts, augšu 
antresola. Tālr. 29632776

Par pieņemamu cenu pārdodu medu.     
Tālr. 26182284

Muzikants (balss, sintezators) spēlē latviešu 
mūziku jubilejās, kāzās un citos pasākumos. 
Diskotēka dažādos stilos, karaoke, cena pēc 
vienošanās. Tālr. 25985566

No mājām „Rutki” pazudusi maziņa meln-
balta kucīte, dārga visiem, jo īpaši bērniem! 
Ja kādam ir zināma atrašanās vieta, vai ir 
redzēta klaiņojam lūdzam, paziņot! 
Atlīdzība garantēta! Tālr. 28658293

Līdzjūtība
Kāds mūžs ir beidzies

Virši dvesmo rūgti,
Un trejas smilšu saujas smagi gulst …

Izsakām dziļu līdzjūtību
Viktora Fjodorova

piederīgajiem, viņu smilšu kalniņā 
pavadot.

Ķeguma novada pensionāru biedrība

PATEICĪBA
Paldies Kārlim Stutenam, Zinaidai 
Čerepanovai, Anitai Biedrei, Gun-

tai Spārniņai, Viktoram Šubam, 
Līgai Strauss, Lillijai Berķei, 

Jānim Mičulim, Ņinai Lorencei, ka 
atsaucāties un atnesāt trūkstošās 

klašu fotogrāfijas skolas salidojuma 
izstādei.

Māra Andersone, 
Ķeguma skolas muzeja vadītāja

PATEICĪBA 
Sirsnīgs paldies visiem cilvēkiem, kā 

arī pārdevējiem, kuri ziedoja Ķeguma 
ev.luter. baznīcas celtniecībai 

Ķeguma gada tirgū!
Lai Dievs svētī Jūs!

Ar pateicību Ķeguma draudze

22.decembrī 
plkst. 16:00 

Ķeguma Tautas
namā 

Ziemassvētku pasākums
pirmskolas vecuma bērniem

Ķeguma pilsētas bērniem.
Šogad jūs priecēs 

Sirsnīga un muzikāla izrāde bērniem 
„Notikums dārzā”
Ruksīša Rosīga un suņuka Drosmīga 

piedzīvojumi īpašā koka audzēšanā, kā 
arī mūs apciemos Ziemassvētku vecītis.

2. decembrī     plkst. 14:00 
Ķeguma Tautas namā 

“Man ir, tev dodu 
Tev ir labāks, es arī gribu” 

(Aicinām visas radošās, aktīvās Ķeguma 
novada sievietes piedalīties 

tirdziņā ar visu to, kas saražots un kas 
kādam citam var noderēt) 

Sīkāka informāciju par pasākumu zvanot, 
Dace Māliņa Tālr. 22010300

vai
Sabīne Gudeiķe Tālr. 29468990 

2. decembrī  plkst. 16:00
pie Ķeguma Tautas nama 

Lielās Ziemassvētku egles rotāšana 
Padarīsim skaistu savu eglīti ar līdzi 

atnestajiem rotājumiem. 

22. decembrī plkst. 13:00
Tomes ev. luteriskajā baznīcā 

Ziemassvētku koncerts
„Nāc ieklausies

Ziemassvētku dziesmā”
Dziesmas izpildīs

Dūdumu ģimene – mamma Ira 
un meita Rūta

Ieejas maksa – par ziedojumiem!
Rīkotājs – Tomes tautas nams

29. decembrī
plkst. 11:00 

Tomes pamatskolas telpās
Ziemassvētku pasākums
Tomes pagasta bērniem

„Ziemassvētki rūķu bodē”
Radošās darbnīcas, rotaļas un tikšanās 

ar Ziemassvētku vecīti
Ieeja ar ielūgumiem

Pasākuma rīkotāji: Tomes tautas nams un 
Tomes sieviešu biedrība „Ābele”

Tālr. informācijai: 27843230

Mūžībā aizgājuši
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