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Papildu finansējums VPII „Gaismiņa”

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē

www.kegumanovads.lv
pērn paveikto. Tikšanās noslēgumā ikviens varēs arī uzdot
sev aktuālus jautājumus un diskutēt
ar speciālistiem.

Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Ķeguma Novada Ziņas

2019.gada 10.aprīlis

Ķeguma novada dome 2019.gada martā
Nolēma piešķirt pabalstu Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajām politiski represētajām
personām sakarā ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu.
Apstiprināja:
Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu;
Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursa nolikumu;
saistošos noteikumus „Mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķeguma
novadā”;
saistošos noteikumus „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Ķeguma novadā””.
Izveidoja apvienoto Ķeguma novada
nevalstisko organizāciju atbalsta fonda
un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursa pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Vladimirs Samohins - Ķeguma novada domes deputāts;
Kristaps Rūde - Ķeguma novada do-

mes priekšsēdētāja vietnieks;
Roberts Ozols - Izglītības, kultūras un
sporta komitejas priekšsēdētājs;
Edvīns Bartkevičs - pašvaldības izpilddirektors;
Dace Soboļeva - Attīstības nodaļas
vadītāja;
Māris Cīrulis - PPP biedrības “Zied
Zeme” projektu vadītājs;
Maija Priževoite - pašvaldības iedzīvotāja.
Izsludināja 2019.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas
veicināšanas projektu konkursu. Noteica,
ka projektu pieteikumus var iesniegt no
2019.gada 4.aprīļa līdz 2019.gada 3.maija plkst.11:00 un tie jāīsteno laika posmā
no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada
1.decembrim.
Deleģēja Ķeguma novada pašvaldības
administrācijas Attīstības nodaļas vadītāju DACI SOBOĻEVU pārstāvēt Ķeguma
novada pašvaldību publisko un privāto
partnerattiecību biedrības “Zied zeme”
Padomē.
Atzina dzīvojamās ēkas (jaunbūves)
Priežu ielā 3, saglabāšanu par nelietde-

rīgu un veikt dzīvojamās mājas (jaunbūves) nojaukšanu, nepieciešamības
gadījumā saglabājot ēkas daļu – pamatu
konstrukcijas.
Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē,
pašvaldībai piederošo nekustamos īpašumus:
Liepu iela 1-2, Rembatē, Rembates
pagastā, Ķeguma novadā.
“Ziemeļu tālā pievadstacija”-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā.
“Ziemeļu tālā pievadstacija”-3, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā.
“Ziemeļu tālā pievadstacija”-4, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā.
Atzina par izbeigtu Ķeguma novada
domes Ceļu vērtēšanas komisijas darbību.
Nolēma slēgt nomas līgumu ar SIA
“ĶEGUMA STARS” par pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0550 nomu uz
laiku no 2019.gada 28.marta līdz 2024.
gada 27.martam, nosakot nomas maksu
laika periodam līdz 2020.gada 1.aprīlim
EUR 1830,00 mēnesī plus PVN, sekojoši grozot nomas maksu atbilstoši nomas
līgumam.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ķegumā 2019.gada 13.februārī
Nr. KND1-6/19/2
APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes 2019.gada 13.februāra
lēmumu Nr.KND1-3/19/41
(protokols Nr.3,14.§)
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Ķeguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturto un piekto daļu
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1/2017 “Ķeguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”:
1. Svītrot 1.5.apakšpunktu.
2. Svītrot 2.1., 2.5., 2.6. apakšpunktu.
3. Svītrot 42.punktu un tā apakšpunktus.
4. Svītrot 43.punktu.
5. Svītrot 46.punktā skaitļus “42.4., 42.5.”.
6. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:
“48. Šo noteikumu izpildi kontrolē un sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolus par noteikumu pārkāpšanu tiesīgi Ķeguma novada pašvaldības
policijas amatpersonas.”

Izsoles
Ķeguma novada pašvaldība
2019.gada 14.maijā, plkst.
13.00 Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā,
2.stāvā, sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Liepu iela 1-2, Rembates
pag., Ķeguma nov., kadastra
numurs 74849000161, izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles objekts
- četru istabu dzīvoklis ar kopējo platību 93,2 m2, kopīpašuma
896/12443 domājamā daļa no
daudzdzīvokļu mājas.
Īpašuma izsoles sākumcena 5090
EUR, drošības nauda 509 EUR,
dalības maksa 10 EUR. Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš piesakoties pie Rembates
pagasta pārvaldes vadītāja Jura
Pūpola, tālr.26402547.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kegumanovads.lv, Ķeguma

Ķeguma novada pašvaldība
2019.gada 14.maijā, plkst.
10.00
Ķeguma
novada
pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1,
Ķegumā, 2.stāvā, sēžu zālē, rīko
pašvaldības nekustamā īpašumadzīvokļa
“Ziemeļu
tālā
pievadstacija” - 2, Rembates
pag., Ķeguma nov., kadastra
numurs 74849000156, izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles objekts
- divu istabu dzīvoklis ar kopējo
platību 49,1 m2, kopīpašuma
491/1975 domājamā daļa no
daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Īpašuma izsoles sākumcena 490
EUR, drošības nauda 49 EUR,
dalības maksa 10 EUR. Ar izsoles
objektu var iepazīties, iepriekš

1.lpp
Biedrība “Starptautiskais soroptimistu
klubs Ogre–Ķegums” izsaka pateicību ikvienam Ķeguma novada iedzīvotājam par finansiālu (Lielās pavasara izsoles 2018 ietvaros)
un emocionālu atbalstu ieceres īstenošanā,
Ķeguma novada pašvaldībai par finansiālu
atbalstu 2018.gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa ietvaros, kā arī
fotogrāfei Diānai Kārkliņai par atslēgu režģa ideju un metālapst5rādes māksliniekam,
amatniekam Aigaram Caunītim ar SIA “MAD
AISS” par idejas realizēšanu un brīvprātīgo
darbu objekta izgatavošanā un uzstādīšanā.
Aigars Caunītis: “Kā teica Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls Latvijas
Simtgades zaļumballē uzrunā pirms uzraksta
atklāšanas: “Kad satiekas radošie un varošie,
novads saņem dāvanas.” Šī bija mūsu kopīga
dāvana novadam. Labās idejas virmo gaisā.
Turpiniet sapņot – viss piepildās.”
t

Iluta Jansone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.KND1-6/19/2
“Grozījumi Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017
“Ķeguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības noteikumi””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānotā
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānotā
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls 14.02.2019.
novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā
1, Ķegums, Ķeguma nov.
Pieteikums un pievienojamie dokumenti jāiesniedz Ķeguma pilsētas Klientu apkalpošanas centrā līdz 2019.gada 13.maijam
plkst.15.00.
________________

Ķeguma vides objekts
– labākais iedzīvotāju
iniciatīvas projekts

piesakoties pie Rembates pagasta
pārvaldes vadītāja Jura Pūpola,
tālr.26402547.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties pašvaldības tīmekļa
vietnē
www.kegumanovads.
lv, Ķeguma novada pašvaldībā,
Lāčplēša ielā 1, Ķegums,
Ķeguma nov.
Pieteikums un pievienojamie
dokumenti jāiesniedz Ķeguma
pilsētas Klientu apkalpošanas
centrā
līdz
2019.gada
13.maijam plkst.10.00.
________________
„Ķeguma novada pašvaldība
2019.gada 14.maijā, plkst.
11.00
Ķeguma
novada
pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1,
Ķegumā, 2.stāvā, sēžu zālē, rīko
pašvaldības nekustamā īpašuma
- dzīvokļa “Ziemeļu tālā
pievadstacija” - 4, Rembates
pag., Ķeguma nov., kadastra
numurs 74849000155, izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles objekts
- divu istabu dzīvoklis ar kopējo
www.kegumanovads.lv

Norādāmā informācija
Izdoti Ķeguma novada domes 2018.gada 12.decembra
saistošie noteikumi Nr.KND1-6/18/13 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtība”.
Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3.2.apakšpunkts paredz, ka normatīvajā aktā
neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto regulējumu.
No saistošajiem noteikumiem izņemti punkti, kas
attiecas uz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību.
Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē
pašvaldības budžetu.
Neietekmē
Neattiecas
Nav notikušas

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls 14.02.2019.
platību 49,1 m2, kopīpašuma
491/1975 domājamā daļa no
daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Īpašuma izsoles sākumcena 490
EUR, drošības nauda 49 EUR,
dalības maksa 10 EUR. Ar izsoles
objektu var iepazīties, iepriekš
piesakoties pie Rembates pagasta
pārvaldes vadītāja Jura Pūpola,
tālr.26402547.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties pašvaldības tīmekļa
vietnē
www.kegumanovads.
lv, Ķeguma novada pašvaldībā,
Lāčplēša ielā 1, Ķegums,
Ķeguma nov.
Pieteikums un pievienojamie
dokumenti jāiesniedz Ķeguma
pilsētas Klientu apkalpošanas
centrā
līdz
2019.gada
13.maijam plkst.10.00.
________________
Ķeguma novada pašvaldība
2019.gada 14.maijā, plkst.
10.30 Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 2.stāvā, sēžu zālē, rīko

pašvaldības nekustamā īpašuma
- dzīvokļa “Ziemeļu tālā pievadstacija” - 3, Rembates pag.,
Ķeguma nov., kadastra numurs
74849000157, izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles objekts - divu
istabu dzīvoklis ar kopējo platību
49,5 m2, kopīpašuma 495/1975
domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Īpašuma izsoles sākumcena 490
EUR, drošības nauda 49 EUR,
dalības maksa 10 EUR. Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš piesakoties pie Rembates
pagasta pārvaldes vadītāja Jura
Pūpola, tālr.26402547.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kegumanovads.lv, Ķeguma
novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā
1, Ķegums, Ķeguma nov.
Pieteikums un pievienojamie dokumenti jāiesniedz Ķeguma pilsētas Klientu apkalpošanas centrā līdz 2019.gada 13.maijam
plkst.10.00.

IZGLĪTĪBA

2019.gada 10.aprīlis

Birzgales Mūzikas skolas audzēkņu
sasniegumi konkursos
Valsts konkurss

Mūzikas skolas, tāpat kā vispārizglītojošās skolas, ir pakļautas izglītības standartiem. Viena
no standartu izpausmēm ir piedalīšanās Latvijas profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības iestāžu valsts konkursos, kuri katrai
instrumentu grupai notiek reizi 4
gados.
Šogad šāds konkurss notika
pūšaminstrumentu spēles un sitaminstrumentu spēles programmās. I kārtā piedalās visi skolas
attiecīgo instrumentu spēlētāji.
Uz II kārtu, kura notiek reģiona
Mūzikas vidusskolās tiek izvirzīti labākie. Uz mūsu reģiona
vidusskolu – Jelgavas Mūzikas
vidusskolu no Birzgales Mūzikas
skolas tika izvirzīti 6 Pūšaminstrumentu spēles audzēkņi un 1 Sitaminstrumentu spēles audzēkne
(Elza Sprikute).
II kārta notika pūšaminstrumentālistiem 16.janvārī, bet sitaminstrumentālistiem 23.janvārī.
Pēc cītīgas gatavošanās, arī ziemas brīvlaikā, audzēkņi parādīja

patiešām atzīstamu spēles līmeni. Klarnetiste Kristīne Kolanga
(pedagogs Dimitrijs Grozovs)
tika izteikta Pateicība. Flautistēm
Astrai Ruņģei, Tīnai Kurpniecei (ped. Līga Paukšte) un saksafonistei Lindai Auziņai (ped.
Dimitrijs Grozovs) tika III vietas
vērtējums. Trompetists Andrejs
Krēsliņš (ped. Laimonis Paukšte) ieguva II vietu, bet eifonists
Jānis Šķeltiņš (ped. Laimonis
Paukšte) augsto I vietu. Visu audzēkņu koncertmeistare bija Agita
Lagzdiņa.
Tā kā Andrejs un Jānis tika izvirzīti uz valsts konkursa III kārtu, atslābt netika ļauts. 13.februārī
Rīgas A.Dombrovska 2.Mūzikas
skolā notika III kārta Eifonija
spēles audzēkņiem. Jānis Šķeltiņš atkal sevi lieliski parādīja
iegūstot savā grupā starp visas
Latvijas eifonistiem I vietu. Jau
nākošajā dienā, 14.februārī, uz
skatuves kāpa trompetisti, kuru
vidū bija arī Andrejs Krēsliņš.
Viņa priekšnesums kompetentās
žūrijas vērtējumā tika novērtēts ar

„Latvijas skolas somā” – mūzika
„Mūzika dzimst trīs reizes:
pirmoreiz – komponistā, otrreiz
– atskaņotājā, trešo reizi – klausītāju sirdīs...” – tā par mūziku
saka krievu komponists Dmitrijs
Kabaļevskis, un mēs, Ķeguma
Komercnovirziena vidusskolas
piekto klašu audzinātājas un skolēni, tam pilnībā piekrītam.
Pateicoties skolēnu vecāku
atbalstam un programmai „Latvijas skolas soma”, kas ir lielākā
Valsts simtgades dāvana Latvijas
bērniem un jauniešiem, ikvienam
mūsu zemes skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē
pieredzēt Latvijas kultūras un
dabas vērtības. Arī mēs šī mācību
gada laikā varējām klausīties mūziku apvienības „Latvijas koncerti” rīkotajā koncertu ciklā skolu
jaunatnei „Mūzika Tev”.
Tās bija četras neaizmirstamas pēcpusdienas, kurās ļāvāmies
mūzikas burvībai. Ceļojām laikā,
jo uzzinājām, kā mainījusies mūzika un deja, iepriecinot cilvēkus
senāk un mūsdienās. Iepazinām
dažādus mūzikas un deju stilus.
Tikāmies ar daudziem Latvijā
jau labi pazīstamiem un atzinību
ieguvušiem māksliniekiem un arī

ar tiem, kuriem slavas mirkļi vēl
tikai priekšā.
Pirmajā nodarbībā „Seši mazi
bundzinieki” klausījāmies dažādas ritma spēles ar bungām,
vālītēm un dzelzs kurpēm grupu „Soul Tap”, „Pulsa efekts”un
„Perpetuum Ritmico” izpildījumā. Bija tik pārsteidzoši redzēt,
kā skaņdarbu var radīt, spēlējot
vienīgi uz spaiņiem, mucām, kastēm un caurulēm.
Otrajā reizē Imanta Ziedoņa
“Krāsainās pasakas” lasīja aktieris Mārtiņš Vilsons. Mūzikā
„Krāsainās pasakas” iegūst jaunu
elpu, pateicoties trīs komponistu
– Ritvara Garozas, Jāņa Ķirša un
Kārļa Lāča muzikālajai fantāzijai
un Latvijas Radio bigbendam, bet
ilustrācijas gan mūzikai, gan pasakām koncerta laikā zīmēja EBRU
māksliniece Anda Kolosova.
Un tad bija laiks dejai. Nodarbībā „Deja un turbulence” izsekojām dejas attīstībai no klasiskā baleta līdz mūsdienu dejai. Mums to
uzskatāmi parādīja jaunie baleta
solisti, balles deju dejotāji, džeza
dejas kompānija „Jazz’n’Coffee”
un hiphopa grupa.
Pēdējais koncerts „Priekšpil-

augsto III vietu. Paldies audzēkņiem, viņu specialitātes skolotājam Laimonim Paukštem un koncertmeistarei Agitai Lagzdiņai!

tuārs ir apjomīgs, sarežģīts un ar
gadiem nekļūst vieglāks. Tomēr
orķestris spēja apgūt sakņdarbus
un tos veiksmīgi nospēlēt.
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Ķeguma skolēnu vokāli
instrumentālais ansamblis plūc
laurus republikas skatēs

Citi konkursi

Lai celtu savu profesionālo
izaugsmi un uzstāšanās prasmes
Birzgales Mūzikas skolas audzēkņi piedalās arī citos konkursos.
1.martā Daugavpils Universitātē
notika III starptautiskais Pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss ,,Naujene 2019’’.
Tā dalībnieki bija arī Laimoņa
Paukštes audzēkņi trompetists
Andrejs Krēsliņš un eifonists
Jānis Šķeltiņš. Starptautiskā žūrija, kuras sastāvā bija mūziķi ne
tikai no Latvijas, bet arī no Baltkrievijas, Polijas, Lietuvas, puišu
sniegumu novērtēja ar II vietu.
Paldies koncertmeistarei Jekaterinai Dribasei – Jakušenokai par
ieguldījumu priekšnesumu krāšņākā izskanēšanā.
Līga Paukšte,
Birzgales Mūzikas skolas
skolotāja
sēta” mūs aizveda ceļojumā pa
dažādu pilsētu nomalēm, kas jau
daudzu gadsimtu garumā bijusi
vieta, kur dzimst īpaša mūzika.
Mūzika no Ņujorkas priekšpilsētu „akmens džungļiem”, no neciliem Seviļas tirgus laukumiem, no
Buenosairesas ostmalas noplukušiem krodziņiem pamazām iekaro
spožās skatuves, un ļaudis visā
pasaulē jūsmo par „Karmenu”
un „Vestsaidas stāstu”. Ārijas no
„Fausta”, „Karmenas” un „Vestsaidas stāsta” dziedāja jaunie
latviešu solisti Nauris Indzeris,
Evita Pehlaka un Sniedze Kaņepe. Arī tango radies priekšpilsētā.
Mūs ar to iepazīstināja dziedātāja
Aija Vītoliņa un grupa „Tango Sin
Quinto”. Nekas jau nav mainījies. Jaunieši no grupas „Sudden
Lights” nāk no Rīgas priekšpilsētas un sacer mūziku, kas aizrauj
ar enerģiju un dzīvesprieku.
Esam ļoti priecīgi, ka varējām
uzzināt tik daudz interesanta un
iepazīt tuvāk mūzikas brīnumaino
pasauli. Ar nepacietību gaidīsim
jauno koncertu sezonu, lai atkal
ļautu piedzimt mūzikai mūsu
sirsniņās.
Iveta Barkāne,
5.B klases audzinātāja

Birzgaliešiem panākumi pūtēju orķestru skatē
Kā katru gadu, arī šogad
2.martā Rīgas 6.vidusskolā notika Latvijas izglītības iestāžu
pūtēju orķestru Kurzemes, Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadu skate.
Birzgales pūtēju orķestris piedalījās C grupā un 19 orķestru
konkurencē ieguva II pakāpes
Diplomu.
Birzgales pūtēju orķestrī pašreiz notiek paaudžu maiņa. Pērn
mūzikas skolu pabeidza 9 orķestra dalībnieki, kas šogad ienesa
zināmu robu orķestra skanējumā.
Daudzas lietas ir jāsāk no “0”, tāpēc gatavošanās šogad skatei bija
jo īpaši sarežģīta. Skates reper-

Ķeguma Novada Ziņas

Laimonis Paukšte,
Birzgales pūtēju orķestra
diriģents
www.kegumanovads.lv

Ansambļa dalībnieki pēc izcīnītās uzvaras.
Jau vairākus gadus Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā
skolēniem ir iespēja spēlēt vokāli instrumentālajā ansamblī.
Tā ir sarežģīta muzikāla vienība,
kur bez dalībnieku prasmēm spēlēt kādu mūzikas instrumentu vai
dziedāt, nepieciešama arī skaņu
pastiprinošā aparatūra. Tā ir arī
papildus iespēja savas instrumentālista prasmes izmantot estrādes
mūzikas žanrā.
Kopš ansambļa vadītājs ir Kārlis Paukšte, kolektīvs ne pirmo
reizi piedalījās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo
ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā. Šogad tā devīze bija ,,No
baroka līdz rokam’’. Konkursa I
kārta notika 23.februārī Cesvainē, kur ar ļoti pārliecinošu punktu
pārsvaru ķegumieši tika izvirzīti
tālāk uz finālu Rīgā.
Finālā, 24.martā, no vairāk
nekā 40 vokāli instrumentālajiem
ansambļiem, kuri bija piedalīju-

šies I kārtā, spēlēja tikai 10. To
vidū arī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis ,,Velkam’’.
Ķegumieši savā 7 minūšu programmā bija iekļāvuši grupas
,,Prāta vētra’’ dziesmu ,,Gara
diena” un Jāņa Stībeļa dziesmu
ar Edvarda Virzas vārdiem ,,Karogs”. Visu repertuāru tieši savam
ansambļa sastāvam aranžēja tā
vadītājs Kārlis Paukšte.
Ķegumiešu ansambļa sastāvā
ir solo ģitāra, kuru spēlē Elza,
basa ģitāra, kuru spēlē Elīna,
bungu komplekts, kuru spēlē
Līva. Vēl ir vokāliste Madara un
bekvokāliste Karīna, taustiņinstrumentālists Atis, flautiste Tīna,
trompetists Pauls un eifonists
Dāvis. Katram no viņiem ir speciāli uzrakstīta partija, kas kopā
veido bagātīgo krāsaino skanējumu. To visu žūrija ļoti atzinīgi
novērtēja piešķirot I vietu.
Līga Paukšte

Mākslas dzīve un izstādes Ķegumā
Pavasaris kā jau pavasaris nāk
ar svaigumu, atmodu, jauniem
notikumiem un idejām. Tikko
noslēdzies Valsts Mākslas skolu
konkurss, kura tēma bija “Dabas
objekta vizuāls pētījums”. No
Ķeguma konkursa 2. kārtā, kas
notika Rīgā, 23. martā, piedalījās
divas audzēknes - Gabriēla Seile
un Aira Inese Mičule. Prieks par
meitenēm un gaidīsim rezultātus!
Šajā mācību gadā esam bijuši
bagāti ar daudz izstādēm. Mākslas
skolas un studijas bērnu darbi dažādās kombinācijās ceļoja ne tikai
pa Ķeguma novadu, bet arī uz
blakus novadiem. Jauna un ļoti
interesanta izstāde aprīļa mēnesī
ir apskatāma Ķeguma bibliotēkā.
To ir sarūpējis Mākslas skolas
bijušais audzēknis Marks Dāvids
Logins, kurš ar aizrautību veido
origami un kirigami papīra formas. Te var apskatīt vienkāršus un
ļoti sarežģītus papīra locījumus,
modulāro origami un kirigami
tehnikā veidotu pat veloceraptora
skeletu. Savukārt, bibliotēkas 2.
stāvā ir izstādīti Mākslas skolas
absolventu darbi. Aprīlī tautas
namā tiks atklāta Ogres Mākslas
skolas pagājušā gada diplomdarbu izstāde, kurā, galvenokārt, piedalīsies mūsu Ķeguma meitenes.

Maijā tradicionāli būs skatāma
Mākslas studijas lielā Pavasara
izstāde. Visi laipni aicināti baudīt
mākslu, sekot afišām un informācijai! Esiet modri, lai nepalaistu
kādu skaistumu garām!
Lai vasarā nekļūtu garlaicīgi, tad arī šogad tautas namā būs
vasaras radošās darbnīcas skolas
vecuma bērniem, kurās mēs radoši eksperimentēsim, veidosim,
zīmēsim, un vienkārši jauki pavadīsim laiku.
Joprojām darbojas Mākslas
studija pieaugušajiem, trešdienās
17.00-19.00. Ja ir vēlēšanās kaut
ko skaistu radīt, zīmēt, gleznot,
apgleznot zīdu, dekupēt, bet pietrūkst padoms, apņemšanās vai
atmosfēra, aicinu piebiedroties
mūsu radošajai grupiņai!
Par visu, kas notiek Mākslas
skolā un studijā - nodarbībām, vasaras darbnīcām gan
bērniem, gan pieaugušajiem,
iestājeksāmeniem
mākslas
skolā, u.c., sīkāku informāciju
var iegūt zvanot vai rakstot:
29203293; ieva.lace@kegums.lv
Ieva Lāce,
Mākslas studijas vadītāja
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Tomē svin Pavasara
saulgriežus

Tiek iedegts Lielās dienas ugunskurs. Foto: Eduards Purviņš.
21.martā plkst.06.00 no rīta
Tomē pie Naktpērļu upītes tika
sagaidīti Pavasara saulgrieži
jeb Lielā diena.
Lielā diena, kā vēsta ticējumi, ir
saules godināšana. Ir iestājies pavasaris, jau dzirdamas putnu balsis, mostas pirmie asni, sals sāk
atkāpties, gaisma uzvar tumsu un
dienas kļūst garākas.
Tomē kopā ar folkloras kopu
„Graudi” notika stiprināšana. Cilvēki smēlās no zemes spēku, no
uguns – varēšanu, no vēja – gudru
prātu, savukārt no ūdens – stipru
un labu veselību. Tieši Lielajā

dienā ir svarīgi sagaidīt saules
lēktu, kad saulīte uziet kalnā.
Kopā, augstajā Zarukalnu ozolā,
tika kārtas šūpoles, ripinātas iepriekš krāsotās olas, kas ir dzīvības simbols, dziedātas dziesmas,
aizdegta uguns, mazgāta mute
Naktpērļu upītē un, protams, neiztika arī bez tradicionālās pēršanas ar pūpoliem, kas vairo veselību.
Kopā ar Lielo dienu iestājās
darbošanās laiks, kad tiek smelta enerģija un sākti darbi, lai jau
vasarā un rudenī varētu baudīt ieguldītā darba rezultātus.
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Popgrupai “Sienāži” panākumi konkursā “Nāc sadziedāt”
Šogad konkursa “Nāc sadziedāt” desmit gadu jubilejas
koncerts norisinājās mākslinieciskās unikalitātes pērlē - Kultūras pilī “Ziemeļblāzma.”
Jau vairāk kā 5 gadus pavasarī
vadītājas Sarmītes Viļumas POP
grupa „Sienāži” dodas uz jauno
izpildītāju konkursu „Nāc sadziedāt”. No konkursa mazie ķegumieši vienmēr atgriežas ar godalgotām vietām un žūrijas simpātiju
balvām. Arī šis gads nebija izņēmums – vidējā grupiņa (5-9
gadi) saņēma sudraba diplomu
un Kaspara Zemīša simpātiju, bet
lielā grupa (10-14 gadiem) – zelta
diplomu un Andra Ērgļa simpātijas balvu. Tieši Modra Krūmiņa
aranžētās dziesmas izpelnās žūrijas simpātijas un priecē gan pašus
sienāžus, gan klausītājus.
Konkursa “Nāc sadziedāt!”
mērķis ir dot iespēju radoši augt,
iegūt jaunu pieredzi un ieklausīties sevī. Tas ir viens no populārākajiem šāda veida konkursiem
Latvijā un pulcē lielu dalībnieku
skaitu.
„Konkurence bija ļoti liela,

“Sienāžu” dalībnieki ar izcīnītajiem diplomiem.
un tas ir liels pagodinājums, ka
tik sīvā un dažādā konkurencē,
mēs tikām pamanīti un novērtēti,” stāsta Sarmīte Viļuma. Savus
spēkus solistu grupā šogad izmēģināja arī ķegumiete Astra Ruņģe, kura jau ir pieredzējusi soliste, jo piedalās vairākos Ķeguma
novada organizētajos vokālajos
konkursos un pasākumos.
Profesionālās žūrijas sastāvā
šoreiz bija – Andris Ērglis, Iveta Feldmane, Aminata, Kaspars

Zemītis, Atis Ieviņš. Iepriekšējos
gados konkursa žūrijā darbojušies daudzi izcili Latvijas mūziķi. „Nāc sadziedāt” desmit gadu
darbības laikā jaunos talantus atklājuši vairāk nekā 50 populāri un
tautā mīlēti mākslinieki, izdziedātas vairāk kā 2000 dziesmas,
konkursam veltītas vairāk nekā
100 stundas, piedalījušies vairāk
kā 3500 popgrupu dalībnieki no
84 pašvaldībām.

Rembatieši līksmo sadraudzības koncertā “Pavasara balsis”

Jaunie pianisti iemēģina
spēkus festivālā “Debija 2019”

2.klases audzēkne Dārta Saule un skolotāja Sandra Siliņa.
20.martā, krāsainā un mainīgā pavasara dienā, kad sauli
nomainīja mākoņi un no gaisa
krita lietus lāses un dažkārt
pat kāda sniegpārsliņa, Rīgā,
Juglas Mūzikas skolā notika V
jauno pianistu festivāls “DEBIJA 2019”.
Tas šogad bija veltīts Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas un Somijas simtgadei, tādēļ katra jaunā
mākslinieka priekšnesumā vajadzēja izvēlēties šo valstu komponistu skaņdarbus.
Birzgales Mūzikas skolu
šajā festivālā pārstāvēja 2.klases
skolniece Dārta Saule (skolotāja
Sandra Siliņa), kas izjusti un pārliecinoši atskaņoja latviešu komponista Jāzepa Mediņa “Svētku
maršu” un lietuviešu komponistes Vaivas Purlytes skaņdarbus
“Zelta debesis” un “Vista un cā-

līši”, izbaudot lielās koncertzāles
akustiku gan savā priekšnesumā,
gan klausoties savu vienaudžu
spēli.
Festivālā bija aicināti piedalīties Latvijas Mūzikas skolu sagatavošanas klases, 1.un 2.klases
audzēkņi. Daudziem jaunajiem
pianistiem tā bija debija - pirmā uzstāšanās lielas auditorijas
priekšā. Plaši bija pārstāvētas
visu Latvijas novadu un Rīgas
mūzikas skolas. Klaviermūzikas
mīļotāji festivālu-koncertu varēja
klausīties no rīta līdz vēlai pēcpusdienai.
Novēlu visiem mūzikas skolas audzēkņiem vēlmi un prieku
ikdienā spēlēt savu instrumentu, lai Birzgales Mūzikas skolas
vārds izskan festivālos un konkursos!
Sandra Siliņa,
klavieru skolotāja

23.marta pēcpusdienā Rembates tradīciju zāle bija piepildīta
ar skanīgām pavasara balsīm.
Rembates dāmu vokālais ansamblis “Vīgriezes” aktīvi draudzējas ar citiem kolektīviem un
šī bija tā diena, kad kolektīvi
sabrauca ciemos pie mums uz
Rembati. Šogad pie mums ciemojās Madlienas senioru vokālais ansamblis “Tik un tā”
(vadītāja Pārsla Jēkabsone, koncertmeistare Sarmīte Paegle),
Suntažu kultūras nama sieviešu
vokālais ansamblis “Svīre” (vadītāja Inita Andževa), Birzgales
Tautas nama sieviešu vokālais

ansamblis “Viršu laiks” (vadītāja Inese Martinova) un Ķeguma
Tautas nama jauktais vokālais
ansamblis “Kvēlziedi” (vadītāja
Gunārs Jākabsons).
Katrs kolektīvs varēja brīvi izvēlēties kādu programmu
dziedāt, jo šogad vokālajiem
ansambļiem nav skates. Koncerta beigās visi dalībnieki vienojās Raimonda Paula un Alfrēda
Krūkļa dziesmā “Mēs tikāmies
martā”.
“Vīgriezes” dziedātājas saka
lielu paldies visiem ciemiņu kolektīviem un viņu vadītājiem,
Rembates nama mātei Lienei

Lazdiņai par silto uzņemšanu un
visiem Rembates koncerta klausītājiem, kas bija ieradušies uz
koncertu!
Liene Lazdiņa: „Liels paldies
arī Lienei Seržantei par brīnišķīgā pasākuma sarīkošanu un kā
koncerta noslēgumā pati Liene
teica - uz tikšanos nākamgad
martā. Arī man bija prieks redzēt
klausītājus tik kuplā skaitā, jo tas
liecina, ka Rembatē parādās arvien vairāk mūzikas un kultūras
baudītāju!”
Liene Seržante
Dāmu vokālā ansambļa
“Vīgriezes” vārdā - vadītāja

Izskanējis Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts koncerts

Koncertu kuplināja Ķeguma novada kolektīvs “Kvēlziedi”.
8.marta vakarā Ķeguma Tautas namā viesojās JPPI „Kultūra” senioru vokālais ansamblis
„Vīzija”.
Koncerts „Šodien, draugs, atļauj
www.kegumanovads.lv

tev sacīt” bija veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai. Pasākumā
izskanēja sapņainas un mīlestības piepildītas dziesmas. Kā
stāstīja ansambļa „Vīzija” vadī-

tāja Liene Gaile: „Tik atsaucīgu
un smaidīgu publiku, kāda ir Ķegumā, mēs vēl nebijām satikuši”.
Romantisko koncertu papildināja arī mūsu kolektīvs – vokālais
ansamblis „Kvēlziedi” Gunāra
Jākobsona vadībā.
Pateicībā par ierašanos „Kvēlziedi” vokālajam ansamblim dāvāja pavārgrāmatu „100 Ķeguma
novada garšas”, par ko visi dalībnieki bija sajūsmā.
Savukārt koncertam beidzoties, īpašu pārsteigumu saņēma
atnākušās dāmas, jo visām apmeklētājām tika uzdāvināti ziedi.
Prieka un smaidu pavadīti JPPI
„Kultūra” dalībnieki devās mājup, lai jau atkal, kādā citā koncertā, piedzīvotu atkalsatikšanās
prieku ar ķegumiešiem.

SPORTS

2019.gada 10.aprīlis

Latvijas Sporta veterānu
savienības 56.sporta spēļu
finālposms vieglatlētikā
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Aizvadīta „Ķeguma kausa izcīņa volejbolā”
23.martā „Ķeguma kausa izcīņā volejbolā” sievietēm 1.vietu
izcīnīja komanda „Ķegums”
(Dita Agriņa, Inta Agriņa, Liene Linde-Kuka, Ramona Buliņa, Madara Melnmate, Kristīne
Kalniņa, Anastāsija Postnova,
Baiba Kučika).

2.martā, Rīgas sporta manēžā norisinājās 56.LSVS Sporta spēles telpās.
Arī šogad Ķeguma novada komanda piedalījās un tajā startēja 14
sportisti dažādās vecuma grupās. 34 komandu konkurencē ķegumieši ierindojās 16.vietā ar izcīnītām19 medaļām (4-zelta, 9-sudraba un
6-bronzas).

2.vietā - „Ikšķile” (Kristīne
Vīķele, Eva Sprūģe, Inese Barone, Ilze Ozoliņa, Dace Graudiņa,
Judīte Saliņa). 3.vietā – „Kāda
mūza Tevi šodien sakodusi”
(Dace Cielēna, Beāte Tarasova,
Linda Mežapuķe, Andrija Priedīte, Anete Kļaviņa, Līga Arenta).

Notikusi Ķeguma novada kausa izcīņa šahā
30.martā notika Ķeguma novada kausa izcīņa šahā. Spēlētāji bija no Ķeguma un visiem
novada pagastiem, kā arī viesi
no Rīgas, Ogres, Salaspils un
Lielvārdes.
Pēc saīsinātā laika un septiņām
kārtām ļoti spraigā cīņā tika noskaidroti labākie. Dāmu konkurencē pārliecinoši uzvarēja meistarkandidāte Ruta Auziņa. Otrā
vietā Nadežda Grigorjeva, trešā
vietā Ineta Arbidāne.
Kungiem cīņas bija vēl nikN.p.k.

Vārds, Uzvārds

1.
2.

Harijs Jaunzems
Uldis Ābelis

3.
4.

Mirdza Aizsilniece
Viktors Mūrnieks

5.

Maija Aruma

6.

VaclavsGriņevičs

7.
8.
9.

Jānis Kantoris
Valentīna Pavļenko
Marija Sprukule

10.

Sniedze Žvagina

11.
12.

Anita Bērsone
Gunita Aizstrauta

13.

Agita Kaļva

14.

Linda Markusa Ciematniece

Disciplīna

Vieta

Lodes grūšana
Lodes grūšana
60 m
Lodes grūšana
60m
200m
60m
200m
Tāllēkšana
3000m Soļošana
800m
200m
Lodes grūšana
3000m Soļošana
800m
1609m
3000m Soļošana
200m
Lodes grūšana
Augstlēkšana
200m
Tāllēkšana
Trīssoļlēkšana
800m
3000m Soļošana

2.v
1.v
2.v
2.v
3.v
3.v
2.v
2.v
4.v
3.v
5.v
6.v
2.v
Diskv.
3.v
3.v
3.v
7.v
2.v
1.v
4.v
1.v
1.v
2.v
2.v

Lodes grūšana
4.v
Linda Cīrule
Šogad mūsu komandai
pievienojās
jauni dalībnieki, kuriem
PPP biedrība
Ziedarīzeme
mazliet pietrūka
pieredzes
un
zināšanas
dažādās
niansēs,
valdes locekle - finanšu un administratīvā
vadītājakas saistītas ar attiecīgo disciplīnu un, ko līdz nākamajām sacensībām iemāMBA (master of business administration)
cīsimies. Paldies, visiem sportistiem par stariem un tiekamies jau
nākošajās sacensībās, kas ir Pavasara kross Jēkabpilī 11.maijā.

Galda tenisā “GTK Birzgale” 4.vieta
30.martā norisinājās Birzgales atklātais čempionāts galda tenisā.
4.vietu ieguva “GTK BIRZGALE” pārstāve Ieva Mazjāne, piekāpjoties Rīgas un Aizkraukles spēlētājiem.
No 8.aprīļa atsākas skriešanas seriāls – “Ķeguma Veselības apli”.
Tie notiks pirmdienās plkst.19.00 līdz vasaras beigām.
Tālrunis uzziņām – 29434985
(Edgars Siliņš, e-pasts: edgars.silins@kegums.lv).

nākas. Pārliecinoši, visās septiņās kārtās, uzvarēja Arnis Stuglis. Līdzīgi cīnījās vecmeistars
Andris Aizsilnieks un Jurijs Kozlovskis, katram pa pieciem punktiem. Sarežģītā datorprogramma
tomēr otro vietu piešķīra Jurijam
Kozlovskim.
Katrs sacensību laureāts tika
apbalvots ar novada pašvaldības
dāvāto kausu, uzvarētāji ar nelielu dāvanu karti.
Paldies sacensību galvenajam tiesnesim Jurim Pūpolam,

kas veiksmīgi izmantoja jaunās
tehnaloģijas, lai pasākums izdotos godam. Paldies arī Ķeguma
dienas centra vadībai, par mājīgajām telpām, kur arī turpmāk
trešdienās notiks šaha spēles entuziastu nodarbības.
Labākie no labākajiem tiks
aicināti pārstāvēt novada godu
Latvijas Sporta veterānu senioru
savienības 56.sporta spēlēs šahā
2.jūnijā.
Jānis Kantoris

Ķegumiešiem panākumi Latvijas Skolu ziemas
Olimpiskajā festivālā
1.un 2.martā Ērgļos un Viešūra
kalnā risinājās gada nozīmīgākais Latvijas jaunatnes ziemas
sporta forums - Latvijas Skolu
ziemas Olimpiskais festivāls,
piedaloties 1262 skolēniem no
139 skolām.
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas godu aizstāvēja 3 skolēni - Markuss Kaļva, Lūkass
Siliņš un Renārs Grasis, sacenšoties 2007.-2008. gadā dzimušo zēnu grupā. 1.martā ziemas
orientēšanās Viešūra kalnā pie
Gaiziņa. Sniega segas biezums
sasniedza pat 50 cm. Orientēšanās distances garums 2 kilometri
pa gaisa līniju. Galvenie konkurenti - Lubānas un Madonas
puiši, kā arī ierastais komandasbiedrs Bruno Šterns no Ogres sākumskolas.
Renārs Grasis startēja kā trešais no 16 savas vecuma grupas
sportistiem. Finišēja kā pirmais:
“Labi. Dažas nelielas kļūdiņas.

Aizputinātas, nepamanāmas distanču slēpošanas trases apgrūtināja orientēšanos pļavā. Ļoti
mainīga slīdamība”.
Lūkass Siliņš startēja kā
viens no pēdējiem. Uzreiz pēc
finiša kļuva skaidrs, ka Lūkass
ir vienīgais, kas distancē pārspējis Renāru! Slēpojuma un kartes
lasīšanas temps šoreiz izrādījās
nedaudz ātrāks kā draugam. Arī
Markusam Kaļvam atzīstams rezultāts, ņemot vērā nelielo līdzšinējo pieredzi!
1.vieta - Lūkass Siliņš 14:12
2.vieta - Renārs Grasis 15:35
3.vieta - Armands Dzenis
(Lubāna) 18:16
12.v - Markuss Kaļva
Pārliecinošās dubultuzvaras
pamatā kvalitatīvs treniņdarbs
Ķegumā un Ogrē, 5 distanču
slēpošanas/ziemas orientēšanās
treniņi nedēļā, vecāku un trenera atbalsts kvalitatīva inventāra
sagādē un kopšanā un pats gal-

venais - veselība. Puiši cenšas
pilnveidot ēšanas paradumus un
ikdienas ieradumus, kas ļāvis
šosezon iztikt bez nopietnām slimībām!
Kad galvenais starts bija aizvadīts, 1.marta vakars noritēja
rūpīgi gatavojot slēpes distanču
slēpošanas sacensībām sestdien.
Skikross - 700 metru gara distance ar 6 šķēršļiem. Startē 19
slēpotāji, 8 kvalificējas pusfināla
braucieniem, 4 finālam. Mērķis
kvalificēties pusfinālam tika izpildīts - Lūkasam 4.kvalifikācijas laiks, Renāram 7. Lūkass uzsvēra ļoti labu slēpju slīdamību
- paša ieguldītās stundas pagrabā
iepriekšējā vakarā bija nesušas
rezultātu. Abi puši vienā pusfinālā ar kopējo startu. Pirmā pieredze šāda veida sāncensībā. Startā
Lūkasam un Renāram saķeršanās
ar konkurentiem un kritieni. Fināls šoreiz gāja secen, bet tika
iegūtas pozitīvas emocijas. Veiksmīga debija!

Finišējis Ogres novada čempionāts telpu futbolā
Ar
komandas
“Osports/
ONSC” uzvaru noslēdzies
Ogres novada atklātais čempionāts telpu futbolā. Par 1.līgas vicečempioni kļuva vēl
viena Ogres komanda - “HAUZE”, bet bronzas medaļa izcīnīja “Rembates Streka”. 2.līgā
uzvarēja un tiesības pāriet uz
1.līgu ieguva komanda “Jaunogre”, sudraba medaļas saņēma
Rīgas “FK Ķengarags”, bet
bronzas medaļas – Salaspils
“Barons”.
1.līgā spēkiem mērojās 1.”Osports/ONSC”
(38
punkti),
2.”HAUZE” (30), 3.”Rembates
www.kegumanovads.lv

Streka” (24), 4.”OCSK” (16),
5.”Tente” (16), 6.”Pafbet.lv”
(15), 7.”Dinamo Ogre” (13),
8.”FK Fortūna” (11). 3.vietas
ieguvēju – “Rembates Strekas” –
godu aizstāvēja Dmitrijs Gavrilovs, Matīss Beitāns, Edmunds
Bērziņš, Kaspars Dumpis, Guntis
Gabrāns, Sergejs Tauriņš, Edgars
Ungurs, Roberts Vārpa, Mārtiņš
Valdmanis, Oskars Mežsargs,
Lauris Rudzītis, Jānis Malzubs,
Kaspars Mālnieks, Artis Bariņš,
Anvars Ščeglovs un Genādijs
Beļajevs.
Par 1.līgas rezultatīvāko
spēlētāju ar 18 vārtu guvumiem

kļuva Matīss Beitāns (Rembates Streka). Balvu kā vērtīgākais
spēlētājs saņēma Raivis Rubīns
(Osports/ONSC), bet par labāko
vārtsargu tika atzīts Aleksandrs
Kašs (Pafbet.lv).
2.līgā spēkiem mērojās
1.”Jaunogre” (36 punkti), 2.”FK
Ķengarags” (32), 3.”Barons”
(26), 4.“Free” (17), 5.”Laubere” (14), 6.”FK Partizāns” (13),
7.”SK Pārogre” (10), 8.”Birzgale” (9).
Informācijas avots:
Ogre Vēstis Visiem
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Sākusies kandidātu pieteikšana darbam
vēlēšanu iecirknī Eiropas Parlamenta vēlēšanās
Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Latvijā notiks sestdienā, 2019.
gada 25.maijā.
Lai nodrošinātu vēlēšanu procesu
Ķeguma novadā, tiek izsludināta
kandidātu pieteikšana darbam trijos novada iecirkņos:
• Nr. 689 (Ķeguma novada bibliotēka)
• Nr. 690 (Rembates pagasta pārvalde)
• Nr. 694 (Birzgales pagasta tautas nams)
Tiesības pieteikt un izvirzīt
savus pārstāvjus iecirkņa komisijā:
1) reģistrētajām partijām vai
reģistrētu partiju apvienībām,
2)
vēlētāju grupai, ko veido
ne mazāk kā desmit vēlētāji,
3)
attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Katras partijas vai partiju ap-

vienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto
un pieteikto kandidātu skaits katrā
iecirknī nedrīkst būt lielāks par
septiņi.
Par iecirkņa komisijas locekli
var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1)
kurš prot latviešu valodu,
2) kuram ir vismaz vispārējā
vidējā izglītība,
3)
kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,
4)
kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,
5) nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis, izņemot
gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa
komisijas pienākumus.
Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu

personas datu apstrādei, apņemas
pildīt savus pienākumus, ievērojot
likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un
rīkojumus, un nodrošinās fizisko
personu datu aizsardzību.
Iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikumus Ķeguma novada vēlēšanu komisijai var iesniegt
līdz 2019. gada 5. aprīlim Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša
ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novada
valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā.
Latvijas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums (Word formāts)
https://www.cvk.lv/uploads/
files/Veidlapas/VIK_locekla_pieteikums_Latvija_001.pdf
Dana Vietniece,
Ķeguma novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja

Jau maijā – desmitais Ķeguma velomaratons!
Svinēsim svētkus kopā – svētki Latvijai un 10 gadu jubileja
mūsu maratonam! Popularizējot
un atbalstot aktīvu dzīves veidu,
aicinām jau šī gada 4.maijā uz
Ķeguma velomaratonu.
Arī šogad būs kāds jaunums - atsevišķi distance pusaudžiem. Tās
garums ~12km vienā aplī. Būs arī
26km un 52km distances, kurās
iekļausim vēl līdz šim nebrauktas
takas un ceļus.
Sacensības ir piemērotas ne tikai profesionāliem riteņbraucējiem
un sportistiem, bet arī jebkuram
sporta entuziastam, riteņbraukšanas fanam, sportisku ģimeņu, visu
vecumu pārstāvjiem un piedzīvo-

jumu meklētājiem.
Sacensību centrs un starta vieta
- Ķeguma Zelta Zirga motocentrā.
Trase būs izveidota šķēršļotā apvidū ar meža ceļiem un takām. Dalībniekiem ir iespēja izvēlēties sev
piemērotas distances: 52km maratona distance (divi apļi), 26km
pusmaratona distance (viens aplis)
un 12km pusaudžu distance (viens
aplis). Pašiem mazākajiem tiks organizēts bērnu 300 – 1500m velobrauciens.
Finišā katrs bērns saņems diplomu un citas balvas, kā arī visiem
dalībniekiem pēc distances būs
iespēja baudīt kopīgu salātu ēšanu. Savukārt sacensību noslēgumā

ātrākos dalībniekus apbalvosim
ar organizatoru sarūpētām naudas
balvām un sponsoru balvām.
Sacensību programma 4.maijā:
10.00-11.15 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate
un iesildīšanās
11.15 Bērnu brauceni
12.00 Starts Maratona (52km),
Pusmaratona (26km) un Pusaudžu
(12km) distancēm

Konkursa mērķis ir Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta
un izglītības norisēs, tā sasniegšanai ir noteiktas šādas prioritātes:
1. Sporta un kultūras tradīciju
saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana.
2. Pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības
iespēju veicināšana, profesionālo
pilnveides iespēju un programmu realizēšana tuvāk iedzīvotāju
dzīves vietai.
3. Dzīves fiziskās un sociālās
kvalitātes uzlabošana (piem.
sabiedrībai svarīgas teritorijas
labiekārtošana, kādas visiem nozīmīgas ēkas, telpas remontdarbi, sporta laukuma, bērnu rotaļu
laukuma ierīkošana u.tml.)
Maksimālais finansējuma apmērs, kuru var piešķirt vienam
projektam, ir 750 (septiņi simti

Eiropas Parlamenta vēlēšanu
iecirkņa noskaidrošana
Eiropas Parlamenta vēlēšanās
vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju
reģistru, un katrs vēlētājs vēlēšanām tiek iekļauts noteikta
iecirkņa vēlētāju sarakstā, kur
jābalso vēlēšanu dienā.
Iecirkņu vēlētāju sarakstus sadarbībā ar pašvaldībām izveido
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde. Sākotnēji vēlētāji tiek
iekļauti tā iecirkņa vēlētāju sarakstā, kas atbilst vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai Latvijā.
Noskaidrot, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts 2019.gada Eiropas
Parlamenta vēlēšanās, iespējams:
- paziņojumā, ko vēlētājiem pa
pastu uz deklarētās dzīvesvietas
adresi Latvijā izsūta Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde (marta beigās);
- no 2019.gada 16.marta internetā, izmantojot Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumu E-pakalpojums “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana”
- zvanot uz Centrālās vēlē-

šanu komisijas uzziņu tālruni
67049999.
Vēlētāji, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši ārvalstīs, iecirkņu
sarakstos automātiski netiek
iekļauti. Šie vēlētāji vēlētāju
sarakstos tiks iekļauti, ja reģistrēsies pasta balsošanai vai reģistrēsies balsošanai vēlēšanu iecirknī. Plašāk sadaļā “Balsošanas
iespējas ārvalstīs”.
Iecirkņa maiņa
Ja sākotnēji piešķirtais vēlēšanu iecirknis vēlēšanu dienā būs
grūti sasniedzams, līdz 7.maijam
iecirkni var mainīt uz jebkuru citu
iecirkni Latvijā vai ārvalstīs.
Reģistrēties balsošanai citā iecirknī iespējams divos veidos:
1.
tiešsaistē – izmantojot
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes e-pakalpojumu “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un
maiņa”;
2.
klātienē – piesakot iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldības
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Ķegumā aizvadīta
“Diena Dievietei”

Vairāk informācija par maratonu mājas lapā: www.kegumanovads.lv/kegumamtb
Esi aktīvs un ņem dalību!
Jānis Priževoits,
organizators

Izsludināts 2019.gada Iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas projektu konkurss
piecdesmit) euro. Līdzekļus projektu realizācijai piešķir konkursa kārtībā. Atbalsta intensitāte ir
75% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas 1. un 2.prioritātē iesniegtajiem projektiem
un 100% no projekta attiecināmo
izmaksu kopsummas 3.prioritātē
iesniegtajiem projektiem, bet ne
vairāk kā 750 euro vienam projektam.
Projektu iesniegumus var
iesniegt no 2019.gada 4.aprīļa
līdz 2019.gada 3.maija plkst.
11:00 Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegums,
LV-5020.
Projekti jāīsteno laika posmā
no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.
gada 1.decembrim.
Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Ķeguma novadā un kuru rezultāti ir
sabiedrisks ieguvums Ķeguma
novadam, vai projekta rezultātu
ieguvēji būs Ķeguma novada iedzīvotāji.
Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas,
kas deklarētas vai reģistrētas
Ķeguma novada teritorijā, ar ne
vairāk kā 3 projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim.

2019.gada 10.aprīlis

Konkursā kā projekta ierosinātājs nevar piedalīties
pašvaldība vai tās iestāde. Projektu konkursa komisija nepieņem un neizskata pieteikumus
no pretendentiem:
1. Kuriem ir nodokļu parādi;
2. Kuriem ir nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību.
Sagatavojot projektu pieteikumus, lūdzam rūpīgi iepazīties
ar “Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa
nolikuma” prasībām (apstiprināts ar Ķeguma novada domes
2019.gada 13.marta lēmumu
Nr.KND1-3/19/80
(protokols
Nr.5,5.§)). Nolikumu var saņemt un ar to iepazīties Valsts
un pašvaldību vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Ķeguma
novada pašvaldībā, Lāčplēša
ielā1, Ķegumā, tālr. 65038883;
e-pasts: dome@kegums.lv, kā
arī pašvaldības mājas lapā www.
kegumanovads.lv:
(http://kegumanovads.lv/files/2018/nolikumi_un_noteikumi/IIPK_nolikums.pdf).

www.kegumanovads.lv

9.martā Ķeguma Tautas namā
aizvadīts pasākums „Diena Dievietei”.
Iesākoties pēcpusdienai dāmām,
kopā ar Viku Brokāni – Selgu,
bija iespēja veidot gan ziedu vainagus, gan pērļu kroņus. Radošās
darbnīcas meistare bija parūpējusies par dažādiem ziediem, pērlītēm, mežģīnēm, lentītēm – visu,
ko kāroja sirds, varēja atrast un
izveidot pasakainās kompozīcijās.
Nepilnas divas stundas aizlidoja
nemanot.
Savukārt pēc kroņu meistarklases dāmas devās pie Vitas

Valteres, kura pastāstīja par krāsošanās mākslu, kosmētikas dažādajiem pielietošanas veidiem un
parādīja kā skaisti uzkrāsoties. Vitai palīdzēja arī viņas mazā meitiņa Anna, kura dāmām palīdzēja
izcelt acu skaistumu.
Pēcpusdienas noslēgumā visas
dāmas, ar muzikālu priekšnesumu un skaistām dzejas vārsmām,
iepriecināja latviešu dziedātājs,
komponists un dzejnieks Lauris
Valters.
Savukārt sieviešu dienai veltīto pasākumu noslēdza balle kopā
ar grupas „Blitze” muzikantiem.

SABIEDRĪBA

2019.gada 10.aprīlis

EKO Diena Ķegumā

Atkritumu
apsaimniekotājs
Ogres SIA “MARSS” piedāvā
iedzīvotājiem, uzņēmumiem un
pašvaldības iestādēm iespēju
ērti un bez maksas atbrīvoties no
nolietotas elektrotehnikas.

Nolietota
sadzīves
elektrotehnika ir videi kaitīgie
atkritumi, un šos priekšmetus
nedrīkst mest sadzīves atkritumu
konteineros. Minētās iekārtas
satur sastāvdaļas, kas nonākot

vidē vai saskarē ar cilvēku, var
būt ļoti kaitīgas.
2019. gada 25.un 26.aprīlī
no
Ķeguma
iedzīvotājiem
bez maksas tiks pieņemta
visdažādākā nolietotā sadzīves
elektrotehnika – televizori,
ledusskapji,
veļasmašīnas,
trauku mazgājamās mašīnas,
datori un monitori, radioaparāti,
mūzikas centri, magnetolas,
telefoni, putekļusūcēji, gludekļi,
fēni, tējkannas, blenderi un
cita mazā virtuves sadzīves
tehnika, mobilie telefoni un
to lādētāji utt. Atgādinām,
ka nolietotās elektropreces
nedrīkst būs izjauktas, t.i.,
piemēram, ledusskapim jābūt
ar kompresoru, televizoram ar
kineskopu, attiecīgi datoram ar
mātes plati utt.
Tāpat Ogres SIA „MARSS”
bez
maksas
piedāvā
no
iedzīvotājiem savākt šādus jau
iepriekš sašķirotus un iepakotus
atkritumus:
• makulatūru (grāmatas,
avīzes, žurnāli);
• PET pudeles;
• dienasgaismas spuldzes;
• baterijas;
• stikla pudeles un burkas.
Elektroprecēm, sašķirotajiem/
iepakotajiem
atkritumiem
noteiktajā
dienā
jābūt
novietotiem
ārpus
sētas/
pie ceļa, kur var piebraukt
automašīna ar manipulatoru.
Nolietotās
elektrotehnikas
un
šķiroto
atkritumu
izvešana Ķeguma pilsētā tiks
nodrošināta 2019.gada 25.un
26.aprīlī. Izvešana iepriekš
jāpiesaka Ogres SIA „MARSS”
pa tālr.65022645, 26140399
vai rakstot uz ogres.sia.marss@
gmail.com.
Ogres SIA MARSS

Lielā Talka Ķeguma novadā
Šogad Lielā Talka notiks
27.aprīlī un tajā cilvēki ne tikai
tiek aicināti vākt atkritumus,
bet iet vienu soli tālāk, tos vācot – šķirot.
Ikviens, kurš jebkad piedalījies
Latvijas Lielajā Talkā, var patiesi
lepoties, jo viņu darbs pamanīts
un novērtēts arī ārpus Latvijas
un arī kļuvis par iedvesmu citiem
pasaulē.
Šķirošana, vācot atkritumus,
šogad ieviesta, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi
un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada
augsnes piesārņojumu un siltuma
akumulāciju augsnē un ūdeņos.
„Lielā Talka 2019” notiek
sestdien, 27.aprīlī, no plkst. 9:00
līdz 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā. Talkas norisi kopumā (tajā
skaitā savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā un republikas
pilsētā pārrauga LIELĀS TALKAS KOORDINATORS!
Ķeguma novada pašvaldības
Lielās Talkas koordinatore ir

Ķeguma novada domes izpilddirektora vietniece Anete Tomsone
(2827714; anete.tomsone@kegums.lv).
Dažādas pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un novadā
aicināti organizēt kolektīvas talkas, oficiāli reģistrēt tās Lielās
Talkas mājas lapā un pieteikt
savas Talkas Atbildīgo personu.
Tas nozīmē – ja gribi reģistrēt
savu talkošanas vietu, tad pirms
tam to saskaņo ar savu pašvaldības koordinatoru un tikai tad
reģistrē Lielās Talkas mājas lapā.
TALKAS DIENĀ TEV
BŪS NEPIECIEŠAMI ATKRITUMU MAISI, KAS ŠOGAD IR BALTĀ UN ZILĀ
KRĀSĀ. Maisus bez maksas
būs iespējams saņemt 27.aprīlī
ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā pie talkas
atbildīgā vai koordinatora.
Šogad pirmo reizi Lielās Talkas pastāvēšanas laikā mēģināsim šķirot atkritumus – Zilajos
maisos lasīsim visa veida plast-

masu, baltajos maisos visus pārējos atkritumus.
Lielā Talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas
balstās uz brīvprātīgu līdzdalību
vides sakopšanā, atveseļošanā
un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Savas pastāvēšanas otro desmitgadi 2019.gadā
aizsāk ar jaunām vēsmām vides
domāšanā, plašāk aicinot cilvēkus domāt un rīkoties, lai iznīdētu vides piesārņojuma cēloņus,
ne tikai sekas, kā arī atveseļotu
mūsu izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbību.
Lielās Talkas kustības pamatā ir gudri organizēta sabiedrības iesaiste, iekļaujot visas pašvaldības, skolas, biznesa jomas
partnerus, medijus, diasporas
organizācijas, un, protams, pats
galvenais – katru atsaucīgo talcinieku!
Informācija iegūta no ww.talkas.
lv
Uz tikšanos Lielajā Talkā
27.aprīlī!
www.kegumanovads.lv
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Izdots fotoalbums par Ķeguma
hidroelektrostaciju
Sagaidot Latvenergo 80.jubileju, 14.martā AS “Latvenergo” Rīgas HES (Doles sala,
Salaspils) izdevusi kinodokumentālista un fotogrāfa Eduarda Krauca (1898−1977)
fotoalbumu par Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecību
1936.–1940.gadā
“Latvijas
enerģētikas lepnums − Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās”.
Latvijas valsts pirmajā periodā
(1918−1940) kā viens no lielākajiem sasniegumiem tautsaimniecībā jāmin Ķeguma hidroelektrostacija (HES), kas tapa
ar sabiedrības entuziasmu un
atbalstu. Var droši apgalvot, ka
Ķeguma HES ir Latvijas valsts
pirmā perioda laika zīme un tautas pašapziņas simbols.
Ķeguma HES apliecināja, ka
Latvija ir inovāciju valsts, kur
sabiedrība izprot elektroenerģijas nozīmi tautsaimniecībā un
sabiedrības labklājībā, uzceļot
vienu no tolaik modernākajām
enerģijas ražotnēm Eiropā. Ķegums iezīmēja būtisku enerģētikas attīstības virzienu Latvijā,
liekot pamatu valsts vienotai
energoapgādei.
Fotoalbumā apkopotas izcilas 284 fotogrāfijas no Enerģētikas muzeja krājumā esošās
fotonegatīvu uz stikla pamatnes
kolekcijas “Ķeguma spēkstacijas
celtniecības gaita. 1936−1940”,
kura iekļauta UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Eduards Kraucs mūsdienu cilvēkam
radījis unikālu iespēju – skatīt un
dzīvot līdzi spēkstacijas būvniecības procesam, pievēršot uzmanību konkrētām objekta detaļām,

un vienlaikus ļauj apbrīnot arī
vērienīgos un kolorītos būves
kopskatus, kuros līniju un laukumu tvērums valdzina ar grafikas
darba izteiksmību. Kolekcija apliecina meistara laikmetīgo domāšanu, augsto profesionalitāti
un dokumentālista precizitāti.
Āris Žīgurs, AS “Latvenergo” galvenais izpilddirektors: “Ir
ļoti svarīgi saprast, ka šis stāsts
par Eduarda Krauca kolekciju
patiesībā ir stāsts par inovācijas
nemiera garu, kas aizvien piemitis latviešu tautai. Ķeguma hidroelektrostacija pēc uzcelšanas
bija viena no modernākajam visā
Eiropā un bija teju kā sinonīms
modernai enerģētikai Latvijā.
Tieši tāpat E.Krauca vārds saistās ar modernu tehnoloģiju un
filmu specefektu izmantošanu un
pat izgudrošanu.”
Fotoalbumā publicētās fotogrāfijas papildina fragmenti
no Ķeguma spēkstacijas būvinspekcijas tehniķa Ēvalda Šica
rakstītajām būvdarbu dienasgrāmatām, kas glabājas Latvijas
Nacionālā arhīva (LNA) Latvijas
Valsts vēstures arhīvā. Fotoalbumā publicēti kinožurnālu “Latvijas skaņu hronika” fragmenti no
LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumenta arhīva, kurus var
noskatīties, izmantojot mobilo
lietotni Overly.
AS “Latvenergo” dāvina
fotoalbumu Latvijas lielākajām bibliotēkām, kā arī visām
UNESCO “Stāstu bibliotēkām”,
veicinot UNESCO programmas
“Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra vērtības – Ķeguma spēkstacijas celtniecības
dokumentārā mantojuma pieejamību sabiedrībai.

Tomes dāmām –
augstākā pakāpe!

Tomes Tautas nama dāmu
vokālais ansamblis (vadītāja
Ingrīda
Klepere)
ieguvis
Uzņēmums SIA “GA Grupa” aicina darbā frontālā iekrāvēja vadītāju ar pieredzi un
prasmi darbos ar karjeru izstrādes tehniku šķirotājs, drupinātājs, ekskavators.

augstāko pakāpi II Latvijas
sieviešu
vokālo
ansambļu
konkursa I kārtā.
Darbs Ķeguma novadā,
Jaunjelgavas novadā, komandējumi uz citiem objektiem.
Mob.26598631, e-pasts: gundars.apinis@inbox.lv
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ĶEGUMĀ
13.aprīlī
Ķeguma Tautas namā
Kino pēcpusdiena:
plkst.14.30 Ķeguma spēlfilma
“Klases salidojums”, ieejas maksa – 3 eur,
plkst.18.00 animācijas filma “Jēkabs, Mimmī un runājošie suņi”,
ieeja – bezmaksas.
Plašāka informācija, zvanot 22010300 (Liene).
18.aprīlī plkst.19.00
Ķeguma Tautas namā
filma “Blakus”. Ieejas maksa –
3 eur. Plašāka informācija, zvanot - 22010300 (Liene).
22.aprīlī plkst.10.00
pie Ķeguma Tautas nama
Lieldienu pasākums ģimenēm.
Turpinot iesāktās tradīcijas, rosinot iedzīvotājus pavadīt vairāk laika svaigā gaisā un aktīvi
darboties, aicinām trenera Naura Neimaņa vadībā piedalīties
orientēšanās sacensībās „Lieldienu olas meklējot”, neizpaliks
arī olu ripināšana ar jums līdzi
paņemtām oliņām un šūpošanās. Gardas balviņas garantētas.
Plašāka informācija, zvanot 22010300 (Liene).
22.aprīlī plkst.14.00
Ķeguma komercnovirziena svinību zālē
dāmu deju kopas “Rasa” sadraudzības koncerts “Priecājies Lieldienās, šūpojies
Lieldienās”. Koncertā piedalās
kolektīvi: “Dzintare” (Matīši),
“Anemone” (Limbaži), “Vīzija”
(Jaunjelgava), “Rasa” (Ķegums).
Ieeja – bezmaksas. Plašāka informācija, zvanot - 26626827
(Mirdza).

koris “Staburags” vadītāja Māra
Batraga un Ķeguma Tautas nama
vokāli instrumentālais ansamblis
“Velkam” vadītājs Kārlis Paukšte. Plašāka informācija, zvanot 22010300 (Liene).

18.aprīlī plkst.12:30
Birzgales tirgus laukumā
Birzgales pamatskolas skolēnu
Lieldienu tirdziņš. Laipni aicināti visi pirkt gribētāji. Tālrunis
informācijai: 29424612.

15.maijā plkst.10.00-17.00
Ķegumā, Ķeguma prospektā 1
(pie sadzīves pakalpojumu ēkas)
Mobilā diagnostika. Mamogrāfija: Ar Nacionālā veselības
dienesta (NVD) uzaicinājuma
vēstuli – BEZ MAKSAS. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2.85
eur. Bez nosūtījuma – 25.00 eur.
Rentgens: 1 projekcija – 9,00
eur, trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija –
20.00 eur.
Nepieciešams pieraksts uz konkrētu laiku. Pierakstīties iespējams pa tālruni 25 431 313 (darba dienās plkst. 08.00-18.00).
Pakalpojumu nodrošina MFD
Veselības grupa, ārstniecības
iestādes reģistrācijas kods 010064111.
No 9.-11.aprīlim no plkst.10.0018.00 Ķeguma Tautas namā Pensionāru biedrības Radošo darbnīcu Lieldienu tirdziņš. Plašāka
informācija, zvanot uz tālruņiem
26598386 (Vija), 26215627 (Ingrīda).

18.aprīlī plkst.16:30
Birzgales Tautas namā
Birzgales pagasta Dziedošo
ģimeņu koncerts „Dziedot dzimu, dziedot augu”. Ieejas maksa – auglīši, saldumiņi un citi
našķīši.

No 24.līdz 26.maija rītausmai
Ķeguma parkā
Ķeguma novada svētki “Tāls ir
zvaigznes ceļš”. Aicinām pieteikties mājražotājus un amatniekus svētku tirdziņam, kas notiks
25.maijā no plkst. 9.00. Līdz
20. maijam, zvanot uz tālruni
- 22010300 (Liene). Plašāka informācija sekos maija „Ķeguma
Novada Ziņu” numurā.

BIRZGALĒ

4.maijā plkst.14.00
Ķeguma Tautas namā
“Baltā galdauta svētki”. Par
godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai
svētku koncerts, kurā piedalās
Aizkraukles kultūras centra vīru

13.aprīlī plkst.13:00
Birzgales Tautas namā
Tiks demonstrēta pēdējā simtgades filma, vēsturiska drāma-piedzīvojumu
trilleris
“1906”. Ieejas maksa – 2 eur.

21.aprīlī plkst.12:00
Pie Birzgales Tautas nama
„Lieldienu lustes”.
Tautas namā būs skatāma interesanta un aizraujoša Hermaņa
Paukšta luga „Vilks, kurš rija
grāmatas”. Lomās: Ilona Ostašova, Ilona Klimane un Inga Cīrule. Pēc izrādes pie tautas nama
sāksies „Lieldienu lustes”:
- Zaķu
brīvais
mikrofons.
Visi zaķi ( jābūt zaķu tērpā)
varēs piedalīties konkursā
„Skanīgākais zaķis Birzgalē”.
- Īpašo olu skaistumkonkurss.
Ņemam līdzi savu visskaistāko
olu, kura ir pelnījusi piedalīties
konkursā un piesaki dalību.
- Atrakcijas „Noķer zaķi”, „
Trāpi bundžā” , olu ripināšana
, stiprākās olas noteikšana, u.c
- Darbosies radošās darbnīcas.
- Mielosimies
ar
gardām
pavasara pankūkām.
Līdzi ņemam skaistas Lieldienu olas. Tālrunis informācijai:
29424612
4.maijā plkst.18:00
Birzgales Tautas namā
Birzgales amatierteātris „Laipa”
aicina uz pirmizrādi – Monikas
Zīles „Laulības treniņu aģentūra”.
Lomās: Anita Skosa, Inese Pilāne, Alda Grašiņa, Iveta Freimane, Irēna Tampa, Sarmīte
Pikaļeva, Jānis Reinsons, Agris
Križanovskis. Režisore: Rita Reinsone
11.maijā plkst.22:00
Birzgales Tautas namā

24. APRĪLĪ
NO PLKST. 10:00-15:00 ĶEGUMA DIENAS CENTRĀ, LIEPU
ALEJĀ 1B KONSULTĒS UN PIEŅEMS PACIENTUS ĶIRURGS,
KAS SPECIALIZĒJAS FLEBOLOĢIJĀ DR. SERGEJS MIHAILOVS

ATLAIDES VĒNU AKCĲAS IETVAROS:
FLEBOLOGA KONSULTĀCĲA +

€ KĀJU VĒNU DUPLEX SONOGRĀFĲA

100€

KĀJU VĒNU LĀZEROPERĀCĲAI,

ATLAIDE

kā arī citām termiskām vēnu operācĳām

300€

NEKOMPLICĒTAI VĒNU OPERĀCĲAI AR

ATLAIDE CIĀNAKRILĀTA LĪMI VIENAI KĀJAI!

Pieraksts pa tālr.: 20 550 550

darba dienās 9:00-17:00

Pavasara balle kopā ar grupu „HAMELEONI”. Biļetes
iepriekšpārdošanā – 5 eur. Pasākuma dienā – 7 eur. Galdiņu
rezervēt līdz 10. maijam. Vietu
skaits ierobežots. Tālrunis informācijai: 29424612
18.maijā plkst. 9:00
Birzgales tirgus laukumā
„Pavasara gadatirgus”
Plkst. 11:30 – gardās pavasara
zupas baudīšana. Biedrības „JADARA” organizētā akcija „Uzziedi Birzgale”. Būs iespēja iegādāties un uzdāvināt ziedu stādus,
kādai pagasta dobei. Laipni aicināti pirkt un pārdot gribētāji. Īpaši gaidīsim amatniekus un stādu
tirgotājus. Tālrunis informācijai:
29424612

apļi 2019”. Plašāka informācija,
zvanot - 22010300 (Liene).
9.maijā plkst.18.00
Rembates tradīciju zālē
tradicionālais koncerts - konkurss “Rembates cielaviņa
– 2019”. Pieteikuma anketas
iesūtīt pirms tam iepazīstoties
ar nolikumu mājas lapā: kegumanovads.lv, līdz 26. aprīlim uz
e-pastu: liene.lazdina@kegums.
lv. Plašāka informācija, zvanot 27884206 (Liene).

TOMĒ

22.aprīlī plkst.12.00
Tomes parkā
Lieldienu lustes. He hei! Zaķene Lola ar draugiem dosies neaizmirstamā krāsu piedzīvojumā
- dziesmas, dejas, jautras rotaļas
un atrakcijas visām paaudzēm.
10.aprīlī plkst.19.00
Pats galvenais, krāsainākās olas
Rembates tradīciju zālē
meklēšana. Nāc - pievienojies
Spēlfilma “Klases salidojums”. un palīdzi Zaķenei atrast īpašo
Ieejas maksa – 3 eur.
Lieldienu olu. Olu ripināšanai,
neaizmirsti, paņemt līdzi savas
11.aprīlī plkst.17.00
BEZMAKSAS
skaistākās svētku oliņas. PasākuRembates tradīciju zālē
mā piedalās: Jogitas pasākumi.
Animācijas filma “Jēkabs,
Organizē: Tomes tautas nams.
Mimmī un runājošie suņi”. Ieeja – bezmaksas.
14.maijā plkst.19.00
Tomes Tautas namā
17.aprīlī plkst.19.00
Režisores Alises Zariņas debijas
Rembates tradīciju zālē
pilnmetrāžas filma “Blakus”.
Filma “HomoNovus”. Ieejas
Biļetes cena: 3 eiro.
maksa – 3 eur.
4.maijā plkst 14.00
21.aprīlī plkst.10.00
Tomes Tautas namā
pie Rembates pārvaldes ēkas
Par godu Latvijas Republikas
Lieldienu pasākums “Lieldieneatkarības atjaunošanas dienai
nās ieklausos”. Rītu iesāksim
Baltā galdauta svētki. Folkkonar interesantu un izzinošu pasācerts “Laime pamosties no dzieskumu, kur kopā ar pieredzējušo
mās” folkloras kopas “Vecsaule”
ornitologu Dmitriju Boiko ierauizpildījumā - vadītāja D.Prūse.
dzīsim, izdzirdēsim un iepazīsim
Radīsim paliekošu dāvanu Tomputnus, kas mīt mums apkārt,
es pagastam, mielosimies ar tauturpinājumā šūpošanās, olu ritas nama sarūpēto cienastu. Līdzi
pināšana ar līdzi paņemtām oliaicinām ņemt nelielu cienastu.
ņām un spēles. Gardas balviņas
Ieeja brīva.
garantētas. Plašāka informācija,
zvanot - 27884206 (Liene).
Visos pasākumos tiek fotografēts un ﬁlmēts un materiāli tiek
No 1.maijā plkst.19.00 katru
izmantoti publicitātes vajadzītrešdienu pie Rembates pagasta
bām.
pārvaldes atsāksies „Veselības

REMBATĒ

Ķeguma novada svētku organizatoru darba grupa aicina pieteikties brīvprātīgos
Ķeguma novada svētkos no
24.maija līdz 25.maijam.
Par darbu saņemsiet sertifikātu, kā arī neiztiks bez
„paldies”.
Ja ir vēlme līdzdarboties svētkos lūdzam līdz 21.aprīlim
atsūtīt motivētu pieteikumu
uz e-pastu liene.lazdina@kegums.lv .
Svinēsim svētkus kopā!

VESELĪBAS CENTRS 4
SPECIĀLISTI ĶEGUMĀ!

30€ 40

2019.gada 10.aprīlis

Ķeguma novada dzimtsarakstu
nodaļās reģistrēta

www.venas.lv

Kārļa Kļavas (1931)
Antonijas Krūmiņas (1926)
Irmas Vērdiņas (1935)
Ivana Livitčuka (1941)
aiziešana mūžībā.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts jaundzimušais

Viesturs

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība

Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība
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