
No 24.jūlija Ķeguma novada 
pašvaldības izpilddirektores 
amata pienākumus pilda Anete 
Tomsone.

3.jūlija Ķeguma novada domes 
sēdē visi klātesošie deputāti (ar 
14 balsīm “par”) atbalstīja līdz-
šinējās izpilddirektora vietnieces 
ievēlēšanu izpilddirektores amatā.

Anete Tomsone pēc izglītības 
ir transportbūvju inženieris, iegu-
vusi arī 1.līmeņa augtāko izglītību 
tiesību zinātnēs un papildizglītību 
mediatora profesijā.

Izpilddirektore līdz 2018.gada 
septembrim strādājusi Jūrmalas 
pilsētas pašvaldībā par projektu 
ieviešanas nodaļas vadītāja viet-
nieci - ikdienas darbā strādājot 
ar pilna cikla būvniecības pro-
jektu ieviešanu pašvaldībā, gan 
pašvaldības budžeta ievaros, gan 
piesaistot ārējos finanšu līdzekļus. 
Darba pieredze gūta gan strādājot 
valsts sektorā – Latvijas Republi-
kas Saeimā, gan privātajā jomā, 
kas bija cieši saistīta ar izglītību 
– ceļu projektēšanā.

Kā stāsta Anete Tomsone par 
tomēnieti viņa ir kļuvusi salīdzi-
noši nesen, jo pati nāk no Kurze-
mes puses. Uz Ķeguma novadu 
dzīves ceļš atvedis saistībā ar vīru, 
kura ģimene šeit dzīvo jau vairā-
kās paaudzēs.

Uz jautājumu par plāniem un 
iecerēm pašvaldībā Anete Tomso-
ne atbild: “Mana dzīve mainījās, 
kad pārcēlos uz Ķeguma novadu. 
Izvērtējot līdz šim paveikto un 
plānojot tālākos nākotnes plānus, 
sapratu, ka iegūtās zināšanas un 
pieredzi es vēlētos nodot videi, 
kas ir mums apkārt, kur esam mēs 
un kur aug arī mani bērni. Es re-

dzu un ticu Ķeguma novadam kā  
pievilcīgai dzīves videi. Ikvienam 
no mums ir jāierauga, ka Ķeguma 
novads ir patiesi bagāts, ar skaistu 
un vēl neskartu dabu, Daugavu. 
Vienlaikus Ķeguma pilsēta un no-
vada ciemi atrodas gan pietiekami 
tuvu, gan tālu no Rīgas. Tuvums 
ļauj novadam būt sasniedzamam, 
savukārt tālums – sasniegt mieru, 
kas iegūstams, atrodoties tālāk no 
pilsētas.

Mans mērķis ir, pirmkārt, Ķe-
guma novadu padarīt par pievil-
cīgu un veiksmīgu dzīves vidi 
esošajiem un topošajiem iedzī-
votājiem, jo viņi ir tie, kas spēj 
novadam dot iespējas augt un at-
tīstīties. Otrkārt, Ķeguma novada 
pašvaldībai jākļūst par mūsdienī-
gu un efektīvu publisko pārvaldi, 
kura ir atvērta, sasniedzama un 
tuva ikvienam iedzīvotājam. Treš-
kārt, es ļoti vēlētos veidot un stip-
rināt novada vienotību, jo domāju, 
ka šeit - Ķeguma novadā - esam 
tik mazi, lai strādājot un domājot 
kopā, kļūtu lieli un ievērojami!”

Valsts autoceļam, kas ved uz 
Rembati, tiek veikta dubultā 
virsmas apstrāde.
Pēc pašvaldības sarunām ar VAS 
“Latvijas Valsts ceļi”, šogad norit 
darbi, lai uzlabotu ceļu seguma 
kvalitāti. Pirms vairāk kā gada 
dubultās virsmas apstrāde veikta 
līdz Lielvārdei un šogad remont-
darbi notiek arī atlikušajā posmā.

Ķeguma novada domes priekš-
sēdētājs Raivis Ūzuls: “Liels pal-
dies par sadarbību, izrādīto intere-
si un vēlmi Latvijas Valsts ceļiem! 
Prieks, ka pašvaldība, motivējot 
un pievēršot uzmanību, šogad ir 
panākusi ceļa remontdarbus un ie-
dzīvotāji varēs nokļūt līdz novada 
administratīvajam centram.”

Ķeguma novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Kristaps Rūde: 
“Patiess prieks, ka beidzot remba-
tiešiem būs ceļš pa kuru viņi varēs 
braukt bez bēdām un ar prieku, 
jo nenoliedzami, ka viņi to bija 
pelnījuši! Vairāku gadu garumā, 
ilgā laika posmā, ir vairākkārt 
runāts par to, cik grūti ir panākt, 
lai šo ceļa posmu varētu sakārtot. 
Šobrīd ar patiesu prieku varam 

teikt, ka tas beidzot ir noticis, un 
vairs nebūs jāklausās tukšos solī-
jumos. Cenšamies un centīsimies 
palīdzēt Rembatei ar katru dienu 
kļūt skaistākai. Lai mums kopā 
izdodas!”

Rembates ceļš top divās kārtās 
– 2018.gadā tika sakārtoti ūdens 
atvadi, ieliktas jaunas caurtekas, 
izrakti grāvji un uzbērts dolomīt-
šķembu maisījums, lai stiprinātu 
virsmas seguma konstrukciju. 
Savukārt šogad tiek uzlabots virs-

mas segums, izveidoti šķērskri-
tumi, tiek veltņots, greiderēts un 
laistīts. Pirmajā kārtā tiek bērtas 
šķembas, tad tiek lieta nākamā 
kārta – emulsija un smalkāka 
frakcija. Nobeigumā pieķīlēšanai 
ar kaisītāju izkaisa frakciju un ar 
veltņiem tiek pieveltņots.

Kopējās objekta izmaksas ir 
250 000 eiro no Valsts Autoceļu 
budžeta. Darbus veic VAS “Latvi-
jas autoceļu uzturētājs”.
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Tomē viesojas 
Lidija Lasmane-

Doroņina 
 2.lpp.

Notikusi cīņa 
par Ķeguma 

kausu
 6.lpp.

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

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

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

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

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

Kintija Sparāne

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

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

Uzsākot līgumā paredzētos pro-
jektēšanas darbus, tika konstatēts, 

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

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

Kintija Sparāne

Tomes pagastā 
nosvin pavasara 

saulgriežus
 6.lpp.

Papildu fi nansējums VPII „Gaismiņa”

ILMĀRS 
ZEMNIEKS,
Ķeguma 
novada 
domes 
priekšsēdētājs

Pavasaris ir 
atnācis!

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

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

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

Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

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

Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks 
iepazīstas ar katlumāju.
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Tiek atjaunots Rembates ceļš

Ķeguma novada 
veterāniem 

8 zelta medaļas
 u 3.lpp.

Birzgalē svin
Rūķu parka

svētkus
u 4.lpp. 

Aizvadīti
Rembates

sporta svētki
u 6.lpp.

Anete Tomsone – Ķeguma 
novada pašvaldības 
izpilddirektore

Aizvadīts pludmales volejbola 
čempionāts
Notikusi pludmales volejbola 
čempionāta VI - izšķirošā kārta.

31.augusta noslēdzošajā “Ķegu-
ma novada atklātajā čempionātā 
pludmales volejbolā” VI kārtā 
sacentās 8 komandas, no kurām 
godalgotās vietas ieguva:

1.vieta – “Ej sporto” (Deivids 
Strazdiņš un Emīls Josts),

2.vieta – “Šaufeles” (Jānis 
Strazdiņš un Māris Grants),

3.vieta – “R un R” (Ronalds 
Strauss un Raivis Šaraks).

“Ķeguma novada atklātais 
čempionāts pludmales volejbolā” 
notika kopš 12.jūnija, kad trešdie-
nas vakarus vairāki sportisti pava-
dīja aktīvi cīnoties par uzvaru kat-
rā kārtā, lai kopvērtējumā iegūtu 
godpilnās vietas. Visa čempionāta 
laikā sacentās 17 komandas, no 
kurām pēc kopvērtējuma rezultā-

tiem kausus un balvas ieguva:
1.vieta – “Spināti” (Jānis Grīn-

bergs un Rinalds Vaiders) ar 37,5 
punktiem,

2.vieta – “Šaufeles” (Jānis 
Strazdiņš un Māris Grants) ar 35 
punktiem,

3.vieta – “Ej sporto” (Deivids 
Strazdiņš un Emīls Josts) ar 27 
punktiem.

Ķeguma novada pašvaldības un VAS “Latvijas autoceļu uzturē-
tājs” pārstāvji iepazīstas ar darbu norisi.

Rembatieši līdz novada centram nu var nokļūt pa līdzenu ceļu.

Pludmales volejbola čempionāta godalgoto vietu ieguvēji.

Ķeguma novada izpilddirektore 
Anete Tomsone.
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Iedzīvotāji vairākkārt interesējušies par 
šogad plānotajiem būvdarbiem Ķegumā, 
Ogres ielā. Saskaņā ar izstrādāto projektu, 
bija paredzēta pilnīga tās seguma nomaiņa 
(šobrīd ielu klāj nolietotas dzelzbetona plāt-
nes), gājēju ietves un apgaismojuma, kā arī 
stāvvietu izbūve.

Projekta īstenošanas kopējās plānotās iz-
maksas pārsniedza 600 000  eiro, no kuriem 
200 000 eiro bija ieplānoti pašvaldības 2019.
gada budžetā, bet 400 000 eiro – kā aizņē-
mums no Valsts kases. Diemžēl, bet valdība 
ir pamainījusi prioritātes, kā rezultātā, saska-
ņā ar likumu “Par valsts budžetu 2019.ga-
dam”, pašvaldībām ir būtiski mainīti valsts 

aizdevuma izsniegšanas nosacījumi, līdz ar 
ko, Ķeguma novada pašvaldībai Ogres ielas 
rekonstrukcijas projektam valsts aizdevums 
netiek izsniegts. Mēs esam izdarījuši visu 
nepieciešamo, lai projekts tiktu realizēts, 
tāpēc ceram, ka valdība veiks izmaiņas sa-
vās prioritātēs, kas, attiecīgi, mums sniegs 
iespēju īstenot Ogres ielas rekonstrukciju. 
Pašvaldībai nav tādas iespējas visus projekta 
realizēšanai nepieciešamos izdevumus segt 
no saviem budžeta līdzekļiem. Apzinoties 
Ogres ielas sociālo un ekonomisko nozīmi 
Ķeguma pilsētā, pašvaldība projektu realizā-
ciju cer īstenot 2020.gada ietvaros. 

Apstiprināja:
• saistošos noteikumus 

Nr.KND1-6/19/8 „Grozījumi Ķe-
guma novada domes 2018.gada 
1.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.KND1-6/18/7 “Ķeguma novada 
pašvaldības nolikums””; 

• saistošos noteikumus 
Nr.KND1-6/19/9  „Par Ķeguma no-
vada pašvaldības līdzfinansējuma 
apjomu un tā piešķiršanas kārtību 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
piesaistīto zemesgabalu labiekārto-
šanai”;

• Ķeguma novada pašvaldības kā dar-
ba devēja un pašvaldības darbinieku 
2019.gada 14.jūnija kopsapulcē ap-
stiprināto Darba koplīguma projektu;

• Ķeguma novada Sociālā dienesta no-
likumu.
Izdarīja grozījumus Ķeguma nova-

da domes 2019.gada 16.aprīļa lēmuma 
Nr. KND1-3/19/151 “Par Ķeguma no-
vada pašvaldības amatu atalgojumu un 
līgumdarbu apmaksu 2019.gadā” 1.pun-
kta noteiktajā 1.pielikumā “Ķeguma no-
vada pašvaldības amata vietu un atalgo-
juma saraksts 2019.gadā”. 

Nolēma atteikt slēgt līgumu ar Ie-
pirkumu komisijas  noteikto uzvarētāju 
SIA “Forest Mentor Group” iepirkumā 
“Vienota mežu apsaimniekošanas pa-
kalpojuma kompleksa ieviešana un no-
drošināšana” sakarā ar nepilnīgi izstrā-
dāto tehnisko specifikāciju.

Piešķīra līdzfinansējumus centrali-
zēto kanalizācijas tīklu izbūvei nekusta-
mo īpašumu īpašniekiem Celtnieku ielā 
un Siguldas ielā.

Nolēma slēgt līgumu par nekustamā 
īpašuma – Starpgabala, platība 2900 
m2, pārdošanu par  nosacīto cenu 482 
eiro, samaksu veicot pirkuma līguma 
noteiktajā kārtībā.

Par ilggadēju ieguldījumu un 24 
priekšzīmīgi nostrādātājiem darba ga-
diem Ķeguma novada pašvaldības Ķe-
guma tautas namā piešķīra Atzinības 
rakstu un naudas balvu Mārītei Kiseļai.

Atbrīvoja no Ķeguma novada paš-
valdības izpilddirektora amata Edvīnu 
Bartkeviču un iecēla Aneti Tomsoni. 

Atzina par notikušām izsoles, ku-
rās tika atsavināta pašvaldības kustamā 
manta - Mercedes Benz 0405, reģistrā-
cijas numurs FJ 2117, ar nosolīto cenu 
465,00 eiro, AUDI A4 AVANT, reģis-
trācijas numurs HU 8324, ar nosolīto 
cenu 944,00 eiro, Mercedes Benz 0405, 
reģistrācijas numurs FJ 2116, ar nosolīto 
cenu 765,00 eiro.

Nolēma pieteikties Valsts un Ei-
ropas Savienības atbalstam pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos” atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā” ar ELFLA 
projekta iesniegumu “Lauku grants ceļu 
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķe-
guma novadā” par kopējo summu 1 371 
381,14 eiro apmērā un iesniegt projek-
ta iesniegumu finansējuma saņemšanai 
Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģio-
nālajā lauksaimniecības pārvaldē. 

Nolēma nodrošināt projekta īste-
nošanai Ķeguma novada pašvaldības 
budžeta līdzfinansējumu 10% apmērā 

no projekta attiecināmajām izmaksām 
62 222,22 eiro apmērā, kā arī papildus 
nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 
projekta neattiecināmajām izmaksām 
732 993,32 eiro apmērā, kā arī ņemt 
vidēja termiņa aizņēmumu Valsts kasē 
projekta “Lauku grants ceļu pārbūve 
uzņēmējdarbības attīstībai Ķeguma no-
vadā” īstenošanai par kopējo summu 1 
243 215,00 eiro.

Apstiprināja grozījumus atklāta pro-
jektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos” noliku-
mā.

Izsludināja atkārtotu atklātu projektu 
konkursu un nolēma grozīt Ķeguma no-
vada domes 2019.gada 15.maija lēmu-
ma Nr.KND1-3/19/180 “Par jaunatnes 
iniciatīvas projektu konkursa organizē-
šanu” (protokols Nr.10,28.§) 2.punktu, 
izsakot to šādā redakcijā:

“Izsludināt atklāta projektu konkur-
su “Priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos”, nosakot projektu 
iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 
2019.gada 19.augustam”.

Deleģēja Ķeguma novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētāju Raivi Ūzulu 
slēgt līgumu par malkas piegādi Ķe-
guma novada pašvaldības iestādēm ar 
zemnieku saimniecību „Smiltnieki”, 
reģistrācijas numurs 44101018619, par 
kopējo summu 11720,00 eiro bez PVN 
un par Ķeguma novada pašvaldības dar-
binieku veselības un nelaimes gadījumu 
apdrošināšanas pakalpojumu ar ADB 
“Gjensidige” Latvijas filiāle, par kopējo 
summu 30801,60  eiro bez PVN.

Noteica Ķeguma novada pašvaldī-
bas vispārējās pirmsskolas izglītības 
pedagogiem ar 2019.gada 1.septembri 
algas likmi 750,00 eiro.

Nolēma atsavināt pašvaldības nekus-
tamo īpašumu - “Širmeļu Vēsmas”-1, 
Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra 
numurs 7444 900 0146, kas sastāv no 
2 istabu dzīvokļa ar kopējo platību 40,9 
m2, 386/3512  kopīpašuma domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes 
(kadastra apzīmējums 7444 003 0164), 
par nosacīto cenu 1996 eiro.

Atcēla Ķeguma novada do-
mes 2019.gada 11.aprīļa lēmumu 
Nr.KND1-3/19/127 “Par jaunu nekus-
tamo īpašumu izveidošanu” un nolēma 
no nekustamā īpašuma Upes iela 24, 
Ķegums, Ķeguma nov., atdalīt zemes 
vienības, izveidojot jaunus nekustamos 
īpašumus.

Noteica nekustamā īpašuma Rezer-
ves zemes fonds,  kadastra Nr. 7429 007 
0063, zemes vienībai, kadastra apzīmē-
jums 7429 001 0207, platība 1,58 ha, lie-
tošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 
(kods 0201) un nekustamā īpašuma Re-
zerves zemes fonds,  kadastra Nr. 7429 
006 0104, zemes vienībai, kadastra ap-
zīmējums 7429 006 0103, platība 0,24 
ha, lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 
1101).

NOVADĀ

Ķeguma novada dome
2019.gada jūlijā

Atlikta Ogres ielas rekonstrukcija

Godina aizbildņus, 
audžuģimenes un aizgādņus

26.jūlija vēlā pēcpusdienā “Oškrogā” 
pulcējās bērni ar vecākiem uz pasākumu 
“Kad princeses un pirāti satiekas”.

Ķeguma novada bāriņtiesa organizētajā pa-
sākumā tika godināti aizbildņi, audžuģime-
nes un aizgādņi. Svinīgo daļu atklāja bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja Natālija Aprāne: “Prie-
cājos jūs šodien redzēt tik skaistos tērpos un 
apburošos smaidos! Patiess prieks, ka šogad 
esam kuplākā skaitā. Paldies jums visiem, 
ka šodien atnācāt, paldies par jūsu darbu un 
plašo sirdi!” 

Pasākums šogad bija veltīts princešu 
un pirātu tēmai, tāpēc vecāki un bērni bija 
atbilstoši sapucējušies. Mazākās dāmas lie-
lākoties bija izvēlējušās princešu tērpus, 
savukārt puišiem vislabāk bija patikusi pirā-
tu tēma. Starp smaidīgajām princesītēm un 
nopietnajiem pirātiem, varēja ieraudzīt arī 
pirātu princesi, lepnus un mīlošus vecākus, 
kā arī īstus pirātus, kuri bērnus aizveda dār-
gumu meklējumos.

Svinīgajā daļā aizbildņiem, audžuģi-

menēm un aizgādņiem Ķeguma novada 
domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls, speciā-
liste izglītības jautājumos Sandra Čivča un 
bāriņtiesas priekšsēdētāja Natālija Aprāne 
pasniedza pateicības rakstu par svētīgo un 
nenovērtējamo darbu, kas mīlestībā un rūpēs 
ļauj ziedēt kādai jaunai dzīvei.

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs 
Raivis Ūzuls: “Ģimene ir pats galvenais. Ģi-
mene ir kā cietoksnis, kurā varam patverties 
no rūpēm un vienmēr justies labi. Tajā mēs 
iemācamies mīlēt, rūpēties, dalīties, tādēļ tas 
ko darāt jūs, veidojot ģimeni, ir nenovērtēja-
mi. Paldies jums, ka esat un veidojat stipras 
ģimenes!”

Sirsnīgu sarunu ielokā tika ieturēta arī 
svētku maltīte, kas bērniem ļoti garšoja. Un, 
kad vēderiņi bija pilni, bērni devās izklaidē-
ties. Vakara noslēgumā princeses un pirātus 
pārsteidza kas īpašs – gaisa balons, uz kura 
bija attēlota mūsu pasaule, ko ar saviem dar-
biem, domām un rīcību veidojam mēs paši 
savā ikdienā.

Vietu skaits ir ierobežots!
Pieteikšanas pa tālr. 26467990 (Ieva) vai 27884206 (Liene)
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“Viršu laiks” iepazīst Preiļus!

Birzgales pensionāru biedrības 
“Viršu laiks” seniori ir ekskursi-
ju fani. Šajā vasarā ieplānojām 
tuvāk iepazīties ar Latgales siera 
pilsētu – Preiļiem.

Braucot pa Latgales ceļiem, vēro-
jām, cik čakli ir lauku ļaudis – jau 
sagādāts siens, labība briedina vār-
pas. Jautri čalojot, sasniedzam Prei-
ļus.

Vispirms iepazīstamies ar P.Čer-
ņavska keramikas māju – muzeju. 
Noskatāmies nelielu īsfilmu, kurā 
māla meistara Čerņavska rokas dar-
bojas pašas, bet meistara lomā ieju-
ties aktieris Ē.Valters. Bija iespēja 
iegādāties dažādus māla izstrādāju-
mus.

Nu jau esam leļļu karaļvalstī. 
Vispirms iepazīstamies ar izstādi. 
Tad Daila, Mirdza, Anita vēlas pa-
šas tērpties senlaicīgajos tērpos. 
Dāmas tos demonstrē, pārvērtušās 
līdz nepazīšanai.

Tālāk gide mūs iapazīstina ar 
Preiļu pilsētu, kas atrodas četru ceļu 
krustpunktā, atgāda par Preiļu sieru, 
piemin dzejnieku J.Raini, lepojas ar 
preilēnieti kinorežisoru J.Streiču, 
kura režisētās filmas vispirms tiek 
izrādītas Preiļos. Tad pastaiga pa 
Preiļu parku. Spilgtā atmiņā paliks 
mirklis Vissvētākās Jaunavas Mari-
jas Debesīs uzņemšanas kapellā.

Neaizmirstamas emocijas iz-

raisīja gides skanīgā balss, izpildot 
garīgās dziesmas un Preiļu himnu. 
Parka apskates laikā ieelpojām rei-
binošo liepziedu smaržu un Vija 
iedziedājās – “...ja es būtu zelta 
bite...”. Priecājamies par iesākto 
Preiļu muižas restaurāciju un tad 
mielojamies ar Čedaras siera saldē-
jumu. Nedaudz laiks atpūtai plud-
malē.

Alda, Anita, Anna, Inta ar ka-
tamarāniem dodas smaržot ūdens-
rozes, bet Ilze, Rita, Lita atvēsinās 
ūdenspeldē.

Ar nepacietību gaidām iepazīša-
nos ar vīngliemežu audzētavu – būs 
taču arī degustācija! “Ošu mājā” vīn- 
gliemežus audzē voljeros un baro 
ar dārzeņiem. Apstrādātos vīnglie-
mežus izmanto pārtikā, floristikā, 
skaistumkopšanā, čaumalas - zvej-
nieki zivju ēsmai. Degustācijā bau-
dām pastēti, marinētās vīngliemežu 
ķepiņas un, protams, tradicionālo 
dzērienu.

Visu ekskursijas laiku kārtībai 
un laika limitam sekoja nenogursto-
šā ekskursijas vadītāja Alda, iekāp-
šanai un izkāpšanai autobusā sekoja 
uzmanīgais šoferis Jānis.

Paldies Aldai un Jānim par 
mums, senioriem, sagādāto iespēju 
izzināt Preiļus!

Ināra Sergejeva
“Viršu laiks” dalībniece

SENIORI

Ķeguma novada veterāniem 8 zelta medaļas
5.Latvijas čempionāts vieglat-
lētikā veterāniem, kurš notika 
6.jūlijā Gulbenē, sešus Ķegu-
ma novada seniorus sagaidīja 
ar lietainu laiku visas dienas 
garumā un spēcīgu negaisu.

Šoreiz mūsu komandas sastā-
vā piedalījās četri rembatieši un 
divi ķegumieši, jo daudzi viegl-
atlēti piedalījās citās sacensībās. 
Pēc neoficiāla komandu vērtēju-
ma, ar mūsu veterānu izcīnītām 
8 zelta, 7 sudraba un 1 bronzas 
medaļu (ieskaitot šķēpa meša-
nu sievietēm), viņi 39 komandu 
konkurencē  ierindojās 10.vietā.

Individuāli izcīnītās vietas: 
Harijs Jaunzems (vecuma grupā 
90+) ieguva zelta medaļas lodes 
grūšanā, diska mešanā un šķēpa 
mešanā, kā arī divas specbalvas 
par uzrādītiem rezultātiem; Ul-
dis Ābelis (vecuma grupā 85+) 

- zelta medaļas lodes grūšanā 
un diska mešanā, kā arī sudraba 
medaļu 100m skriešanā; Viktors 
Mūrnieks (vecuma grupā 75+) 
- sudraba medaļu 400m skrējie-
nā, bronzu 100m skrējienā un 
tāllēkšanā; Normunds Ermičs 
(vecuma grupā 50+) - sudraba 
medaļu šķēpa mešanā; Vizma 
Grigorjeva (vecuma grupa 75+) 
- zelta medaļu šķēpa mešanā un 
sudraba medaļu lodes grūšanā un 
diska mešanā; Mirdza Aizsilnie-
ce - zelta medaļas lodes grūšanā 
un šķēpa mešanā, kā arī sudraba 
medaļu diska mešanā.

Paldies novada pašvaldībai 
par transportu un šoferim Jānim 
Naglim par mūsu aizgādāšanu 
vajadzīgajā  vietā un laikā. Lai 
veselība un veiksme mums vi-
siem arī turpmāk!

Mirdza Aizsilniece 

Igaunijas pērle – Hijumā sala

Ceļošana – tā ir reliģija, kur 
vecs paliek jauns, slims pa-
liek vesels un nabags paliek 
bagāts. Ņemot vērā šo at-
ziņu, Ķeguma novada pen-
sionāru biedrība organizēja 
ekskursiju un tikšanos ar 
salas pensionāru biedrības 
pārstāvjiem, uz Igaunijas 
dabas pērli – Hijumā salu. 

Pārcelšanās ar prāmi no Rohu-
kulas ostas uz Heltermā, stun-
das garumā bija jauks piedzī-
vojums visiem ceļotājiem. In-
teresanta bija tikšanās ar salas 
pensionāru biedrības pārstāv-
jiem. Viņi pastāstīja par savu 
darbību, aktivitātēm. Pēc tam 
sirsnīgā gaisotnē iepazinām 
kultūras iezīmes viņu dejās un 
mūsu dziesmās. Tad devāmies 
baudīt salas dabas skaistumu.

Hijumā salu raksturo ka-
diķu audzes t.s. alvāri, akme-
ņainais krasts un visapkārt 
jūra, jūra vien… Apskatījām 
Kepu pussalu ar bāku, kas ir 

vecākā bāka pasaulē – 67 met-
ri virs jūras līmeņa. Pabijām 
Tahkunas ragā, bākā, kas cel-
ta 1874.gadā. Šeit atrodas arī 
piemineklis prāmja “Estonia” 
katastrofā bojā gājušajiem. 
Kassari pussalā ir Sārentirpa 
zemes strēle, kas iestiepjas 2 
kilometrus jūrā.

Mājupceļā vēl neliela eks-
kursija Pērnavā un divu dienu 

ceļojums beidzās.
Ķeguma novada pensio-

nāru biedrība izsaka patei-
cību Ķeguma novada domei 
par sniegto atbalstu, kas deva 
iespēju baudīt ceļotprieku 44 
pensionāriem.

Dagnija Berķe
ekskursijas organizatore

Ķeguma novada seniori ar izcīnītajām godalgām. Foto no atklāšanas parādes.  
Parādē nepiedalās N.Ermičs.
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Igaunijā no 26.- 28. jūlijam 
XXII reizi notika Puhajarves 
pūtēju svētki.

To galvenais organizators ir Ote-
pā pūtēju orķestru diriģents un 
mūziķis Arno Antons, kurš ar sa-
vu orķestri ir muzicējis arī Birz- 
galē.

Svētku dalībnieki diriģenta 
Laimoņa Paukštes vadībā jau 
trešo gadu pēc kārtas, kopā ar 
pūtēju orķestri “Salaspils”, bija 
arī pūtēju orķestra “Birzgale” 
dalībnieki. 

Tie ir ļoti emocionāli svēt-
ki gan mūziķiem, gan klausītā-
jiem. Izspēlēties sanāk no sirds. 
Priekšpusdienā tiek muzicēts brī-
vā dabā, kur katrs orķestris spēlē 
atsevišķi atskaņot uzmundrinošu 
mūziku. Pēcpusdienā visi orķes-

tri apvienojas vienā organismā 
un pēc kārtīga mēģinājuma ie-
skanas katrai vasarai atšķirīgā 
programma. Seko koncerti Ron-
gu un nākamajā dienā Otepā lu-
terāņu baznīcās.

Šīs vasaras pūtēju orķestru 
koncerta programmā tika iekļauti 
J.Barnesa “Yama Midori”, G.Os-
valda “La canzone della fant-
asia”, V.A.Mocarta “Menuets” 
no 35.simfonijas, P.Čaikovska 
Fināls no 5.simfonijas, Fr.Šū-
berta “Andante con moto” no 
5.simfonijas, K.Jenkina “Palla-
dio”, A.Piazollas “Libertango”, 
un F.Silhera Korālis. Koncertā 
skanēja arī J.S.Baha “Largo” 
apvienotā klarnešu ansambļa iz-
pildījumā un apvienotā metāla 
pūšamo instrumentu ansambļa 
izpildījumā J.Adsona “Maski-

tants”. Ļoti emocionāls brīdis 
koncerta izskaņā bija Gustava 
Ernesaksa melodijas “Tu isamaa 
on munu arm” atskaņojums, pēc 
kura klausītāji sveica koncer-
ta dalībiekus, pieceļoties un ar 
skaļiem aplausiem. Šī dziesma ir 
igauņu Dziesmu svētku neatņe-
mama sastāvdaļa, kura izskanēja 
arī šogad Tallinā Dziesmu svētku 
estrādē. 

Pūtēju orķestru ikdiena ir 
maršu, izklaidējošas mūzikas un 
smagnējā Dziesmu svētku reper-
tuāra apguve. Mums gatavošanās 
koncertiem Igaunijā ir gatavoša-
nās dvēseles svētkiem, kurus var 
piedzīvot tikai spēlējot skaistu, 
tehniski ne ļoti sarežģītu mūziku, 
visu instrumentu grupu pilnā sa-
stāvā esošu un turklāt vēl sakrālā 
telpā.

Paldies lieliem un maziem 
mūziķiem par uzņēmību, kon-
centrētību un skaisto kopā bū-
šanu XXII Puhajarves Pūtēju 
svētkos. Paldies līdzjutējiem, 

kuri pavadīja mūs koncertos un 
šoferīšiem, kuri mums palīdzēja 
nokļūt īstajā laikā īstajās vietās.

Līga un Laimonis Paukštes

BIRZGALE

Pūtēju orķestra “Birzgale” dalībnieki muzicē Igaunijā

Saulainajā 20.jūlijā nosvinēti 
Rūķu parka svētki Birzgalē. 
Rīts birzgaliešiem iesākās ar Rūķu 
brokastīm un foto orientēšanos, 
kurā bija jāatpazīst un jāatrod vai-
rāki interesanti Birzgales objekti. 
Godalgotās vietas sacensībās ie-
guva:

1.vieta - Edgars Ivaņeņkovs 
(Ātrais skrējējs),

2.vieta - Inese Pilāne, Agnese 
Putāne un Kristers Rozītis (Lau-
vas),

3.vieta - Amanda Ozola un 
Lana Maļejeva (Jauktenīši).

Uzreiz pēc sacensībām sākās 
Birzgales “Mazo rūķīšu rīts”, kurā 
tika sveikti 2018.gadā Birzgales 
pagastā dzimušie bērniņi. Kat-
ru jaundzimušo vecāki iešūpoja 
dzīves gaitām un folkloras kopa 
“Graudi” pavadīja ar tautas dzies-
mu. Pēc sveikšanas vecāki ar ma-
zuļiem un citi interesenti varēja 
doties ratiņu un ciskudriļļu parādē, 
kurā katrs visdažādākajos veidos 
bija izrotājis gan ratiņus, gan ve-
losipēdus, gan citus braucamrīkus. 
Godalgotās vietas parādē ieguva:

Ratiņu parāde: 
1.vieta - Monta Artihoviča 

(JAME),
2.vieta - Reinis un Gustavs 

(Divi vienā),
3.vieta - Agnese Skaldere (Bra-

šuļi).
Ciskudriļļu parāde:
1.vieta - Odrija Grašiņa (Prin-

cesīte),
2.vieta - Kerija Liepiņlauska 

(Baltā dāma),
3.vieta - Renārs Strods (Bērnī-

ba).
Visu pēcpusdienu Rūķu parkā 

notika visdažādākās aktivitātes 
– sejiņu apgleznošana, zīmēša-
na, lielo burbuļu pūšana, maizītes 
cepšana. Gan lieli, gan mazi varēja 
izklaidēties peintbola parka “PIF 
PAF” piedāvātajās aktivitātēs un 
pārbaudīt savus spēkus “Lielajās 
koka galda spēlēs”, savukārt pašus 
mazākos gaidīja piepūšamā atrak-
cija ar zināmiem multfilmu tēliem.

Par tradīciju kļuvusi ziedu pa-
klāju veidošana, kas notika arī šo-

gad. Talantīgi un meistarīgi kopā 
tika veidotas dažādas skaistas zie-
du kompozīcijas, kas tika apbalvo-
tas:

1.vieta - “Limuzīns “- Mārīte 
Artihoviča,

2.vieta - “Gadalaiku dabas grā-
mata”- biedrība “Viršu laiks”,

3.vieta - “Jadaras logo” - bied-
rība “JADARA”.

Pēcpusdienai noslēdzoties, 
birzgalieši meklēja “Birzgales 
kūku meistaru”. Konkursam tika 
izceptas deviņas kūkas, no kurām 
viena bija sāļā torte. Cepējas pār-
steidza ne tikai ar lielisko kūku 
garšu, bet arī ar skaisto dekorēju-
mu. Labākie kūku cepēji tika no-
teikti ar balsojumu. Degustētāju 
bija tik daudz, ka pie muzeja dur-
vīm veidojās gara rinda. Pēc kūku 
baudīšanas par labākajām tika atzī-
tas kūku cepējas:

1.vieta - Irēna Tampa,
2.vieta - Kristīne Buša un Inta 

Buša Rastjogina,
3.vieta - Ivita Lauberte.
Pēc darbīgās dienas Rūķu par-

kā visi varēja gatavot “Lielo rūķu 
sviestmaizi”, kas izdevās ļoti gar-
da. Vairāku metru garumā ikviens 
varēja izveidot sev iemīļotāko 
sviestmaizi ar kuru cienājās pie 
“Rūķu zupas”.

Visas dienas garumā varēja 
iegādāties svētku loterijas biļetes. 
Izlozes galvenā balva bija televi-
zors. Kopā tika saziedots 360,70 
eiro, kas tiks novirzīti Birzgales 
pagasta daudzbērnu ģimenēm, ku-
ras augustā apmeklēs Rīgas zoolo-
ģisko dārzu. 

Vakarā Rūķu parkā izskanēja 
grupas “Hameleoni” 20 gadu ju-
bilejas koncerts, kam sekoja svēt-
ku zaļumballe ar grupu “Divi” un 
velešovs uz Rūķu parka estrādes.

Svētku atbalstīji: Z/S “Mada-
ras”, Z/S “Ķesteri”, “Kalna Dru-
vas”, SIA “Daba Jums”, kafejnīca 
“Oškrogs”, veikals “Ozolkalnu 
nams”, veikals “Lats”, SIA “Silver 
Standart Houses”, Birzgales aptie-
ka, SIA “Rubeņi”, Inga un Māris 
Varslavāni, biedrības “JADARA” 
biedres ar ģimenēm.

Birzgalē svin
Rūķu parka svētkus

Svētku dalībnieki gatavi ratiņu un ciskudriļļu parādei.

Sveic 2018.gadā Birzgalē dzimušos bērnus un viņu vecākus.

Birzgalieši rokām darināti, top ziedu paklāji.



2019.gada 7.augustā 5Ķeguma Novada Ziņas

www.kegumanovads.lv

SPORTS

20.jūlijā aizvadītas Birzgales 
sporta spēles, kas pulcēja da-
lībniekus no dažādām novada 
apdzīvotām vietām.

Pludmales volejbolā sacentās 
deviņas komandas no kurām go-
dalgotās vietas ieguva:

1.vieta – “Sama lāsts” (Jurģis 
Birznieks un Jānis Strazdiņš)

2.vieta – “R un R” (Ronalds 
Strauss un Raivis Šaraks)

3.vieta – “Tūristi” (Lauris 
Zdanovskis un Edgars Romaņen-
kovs)

Futbolā sīvās cīņās godalgas 
ieguva:

1.vieta – “Tome” (Lauris Zda-
novskis, Edgars Romaņenkovs, 
Atis Koreškovs, Lauris Kuriņš, 
Aldis Ozols, Kaspars Ozoliņš, 
Māris Druja)

2.vieta – “Birzgale 2” (Mārcis 
Hunčaks, Maikls Nazarovs, Jānis 
Sprincis, Markuss Nazarovs, Ha-
ralds Puķe, Artis Tomiņš, Rihards 
Bužeriņš, Klāvs Purvietis)

3.vieta – Birzgale 1” (Jānis 
Daudze, Jurģis Birznieks, Juris 
Tretjakovs, Edijs Mincāns, Ed-
gars Krēgers, Edijs Edvards Ba-
tars, Raivis Mūrnieks, Kristaps 
Hunčaks)

Sporta spēlēs bija iespēja sa-
censties arī vairākos individu-
ālajos sporta veidos. Godalgas 
ieguva:

Petankā:
1.vieta – Ketija Niedra
2.vieta – Kristiāna Tretjakova
3.vieta – Inese Pilāne
Smaguma mešanā:
Sievietēm
1.vieta – Inese Pilāne
2.vieta – Kristiāna Tretjakova
3.vieta – Annija Turlā
Vīriešiem
1.vieta – Raivis Šaraks
2.vieta – Rihards Bužeriņš
3.vieta – Kristaps Hunčaks
Dārzabolā:
1.vieta – Inese Pilāne
2.vieta – Annija Turlā
3.vieta – Emīls Eglītis

Ielu sporta spēles Rembatē

Ķegumā attīsta meiteņu futbolu

Santai Baltausei ir 14 gadi un, 
pēc pirmās sezonas aizvadīša-
nas pie trenera Jāņa Cīruļa, 
viņa jau ar panākumiem devu-
sies spēlēt futbolu uz Somiju!

Kopā ar Jelgavas komandu starp-
tautiskās sacensībās Somijā Santa 
spēlēja meiteņu futbolu un pirma-
jā spēlē jau guva vārtus, un pieda-
lījās visās futbola spēlēs.

Treneris Jānis Cīrulis: “Prieks, 
ka ir interese par futbolu. Galve-
nais šobrīd ir strādāt pie individu-
ālā darba ar bumbu, ko nepiecie-
šams pilnveidot visām komandas 
meitenēm. Var redzēt, ka viņas 

vēlas strādāt, tomēr vēl joprojām 
ir jūtamas bailes no pretinieka, 
no bumbas un atbildības uzņem-
šanās, kad bumba ir tieši pie spē-
lētājas. Šajā sezonā aktīvi strā-
dāšu tieši pie šiem jautājumiem. 
Jāatzīst, ka sākums ir straujš un 
patīkams, mēs esam sākuši strā-
dāt pagājušā gada rudenī un tagad 
– kad ir pagājis nepilns gads – no 
8 meiteņu kolektīva esam izaugu-
ši par 30 meiteņu lielu kolektīvu. 
Vecāki zvana un interesējas, tāpēc 
plāns vēl ir piesaistīt arī Ogres un 
Lielvārdes jauniešus.”

Ar 1.augustu atsākās futbo-
la treniņi, pagaidām tie notiks 

trīs reizes nedēļā – pirmdienās, 
trešdienās un ceturtdienās, no 
plkst.10.00 – 11.10, atkarībā no 
laika apstākļiem un meiteņu skai-
ta. Treniņi ir bezmaksas. Atsākot 
skolas gaitas, mazākās meitenes 
varēs trenēties uzreiz pēc stun-
dām, savukārt lielāko meiteņu tre-
niņu laiki vēl tiks pielāgoti.

Augustā futbola komandai 
būs četras sacensības U12 grupā 
un U14 grupā – divi sabraukumi. 
Savukārt ziemā treniņi notiks tel-
pās un, pēc J.Cīruļa domām, telpu 
futbola sacensībās varētu startēt 
trīs vai pat četras komandas.

Sports Rembatē cieņā ir bijis 
kopš seniem laikiem. Jau tālajā 
1952.gadā fizkolektīva vadītāja 
Paula Avotiņa vadībā notika 
pirmās  sacensības starp kolho-
za “Uzvara” brigādēm, kurās 
dalību ņēma gan ierindas kol-
hoznieks, gan speciālists. 

Šī tradīcija turpinājās daudzus 
gadus. Sacensības atbalstīja gan 
kolhoza priekšsēdētājs M.Ander-
sons, gan arodbiedrība. Paralēli 
notika arī Sporta svētki, ko bija 
iecienījušas tuvas un tālas ko-
mandas. Pēc intensīviem sporta 
svētku gadiem  vietējās sporta 
spēles vairs nenotika un šogad 
– 2019.gadā – šī tradīcija tika at-
jaunota.

Redzot, ka Rembatē ar spor-
tu daudzi ir uz “tu”,  M.Aizsil-
nieces, L.Lazdiņas un sporta 

aktīvistu pulciņā radās doma 
par sacensībām Rembates ielu 
un pagasta pieguļošā teritori-
jā dzīvojošo iedzīvotāju star-
pā. Sapnis īstenojās saulainajā 
28.augusta rītā, kad kopā ar ielu 
komandu kapteiņiem - U.Ābeli, 
A.Viļumsonu, O.Gūti, S.Sar-
muli, I.Dārznieku, A.Veļiku, 
A.Jefremovu, K.Kārkliņu gal-
veno sekretāri R.Kasparoviču un 
izpalīdzīgo R.Dumpi, pulcējās 
kupls sportot gribētāju pulks. 
Pēc reģistrācijas lapām - vairāk 
kā 100 dalībnieku no maza līdz 
cienījamam vecumam.

Sporta diena nevar sākties 
bez rīta rosmes nu nekādi, visus 
sporta mīļotājus iesildīja brāļi 
Jānis un Pēteris Rumpji.

Kad muskuļi bija iesildīti sa-
censībām, varējām sākt aktīvu 
darbošanos. Piecas komandas sa-

centās dažādos tautas sporta vei-
dos – stafetēs, netradicionālajā 
volejbolā, futbolā un basketbolā, 
virves vilkšanā, šautriņu mešanā, 
dārza bolā un citās aktivitātēs. 
Mēneša karstākā diena neatturēja 
nevienu sportot gribētāju! 

Deviņu disciplīnu kopvērtē-
jumā godalgoto pirmo vietu 
ieguva Glāzšķūņa komanda 
“Glāzšķūnieki no ziediem”, un 
tad - Lielvārdes iela, Līvānu mā-
jas, Ķeguma iela un Liepu iela. 
Liels prieks, ka visas komandas 
bija padomājušas arī par kopīgu 
vizuālo tēlu savām komandām. 

Sporta dienas nobeigumā 
cienājāmies ar organizatoru 
sarūpēto svētku zupu un kliņģeri.

Tiekamies nākamajā gadā!

M.Aizsilniece

Notikušas Birzgales
sporta spēles
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Vasaras pašā plaukumā Ķegu-
ma Mākslas studijā norisinā-
jās ikgadējās vasaras radošās 
darbnīcas. 
Šogad tajās piedalījās 16 bērni. 
Šī gada tēma bija mode. Piecu 
radošu dienu laikā un 2 pedago-
gu vadībā katram dalībniekam 
tapa diezgan savdabīgi tērpi un 
aksesuāri – kroņi, somas, frizū-
ras, vēdekļi u.c. Diezgan jautrās 
noskaņās izvērtās fotosesija, kurā 
centāmies iemūžināt katru jauno 
modes mākslinieku ar savu vei-
kumu. Jāatzīmē, ka arī foto foni 
bija pašu audzēkņu veidoti.

Katru dienu pavadījām gan 
čakli pastrādājot, gan aktīvi un 
jautri spēlējot spēles svaigā gaisā. 
Paldies Ķeguma novada domei 
par piešķirto transportu, tāpēc 
vienu dienu varējām doties eks-
kursijā uz Salaspils botānisko 
dārzu, kurā bērniem bija iespē-
ja pētīt dažādus augus, zīmēt un 
gleznot, un doties uz Ikšķiles 
Mini zoo. Darbnīcu pēdējā dienā 
pasākumu noslēdza avangarda 
modes skate.

Taču šis nebūt nebija vienī-
gais vasaras pasākums - pirms 
Jāņiem Mākslas skolas audzēkņi 
devās plenērā uz Madlienu. Kopā 
ar Suntažu studijas audzēkņiem 
un skolotājiem zīmējām, glezno-
jām, peldējāmies, izklaidējāmies  
un rezultātā sarīkojām skaistu 
mākslas darbu izstādi, kura prie-
cēs madlieniešus līdz augusta 
vidum, savukārt septembrī tā būs 
apskatāma Ķeguma Tautas namā.

Vēl jau gan vasara turpinās, 
taču līdz jaunajam darba cēlie-
nam atlicis nepilns mēnesis. Tā-
pēc Mākslas studija AICINA:

Pieteikties uz nodarbībām 
zīmēšanā, gleznošanā un veido-
šanā bērnus no 4 gadu vecuma 
un skolēnus jebkurā vecumā.

Nodarbības notiks 2x nedēļā. 
Vienu reizi bērni apgūs zīmēša-
nas, gleznošanas un kompozīcijas 
pamatus, otru reizi – veidošanu. 
Varēs apmeklēt arī tikai vienu no-
darbību nedēļā.

Nodarbības mākslas studijā 
sāksies ar 9. septembri.

Aicinu pieteikties pieaugu-

šos, kuri vēlas zīmēt, gleznot, 
dekupēt, gleznot uz zīda, nodar-
boties ar linogriešanu. Zīmēša-
nas, gleznošanas studijai no-
darbības notiks katru nedēļu 
trešdienās 17.00-19.00 (laiks var 
mainīties atkarībā no dalībnieku 
iespējām). Pirmā nodarbība būs 
11.septembrī. Savukārt pārējās 
tehnikas varēs izmēģināt un ap-
gūt radošajās darbnīcās, kuras 
tiks organizētas atsevišķi. Mini-
mālais dalībnieku skaits grupā – 
5 cilvēki.

Ar Mākslas skolas 1.-5.kur-
sa audzēkņiem tiksimies 2.sep-
tembrī Ķeguma tautas namā 
laikā no plkst. 11.00 līdz 12.30. 
Šajā laikā gaidu arī tos, kuri vē-
las pieteikties mākslas studijā.

Sīkāku informāciju var sa-
ņemt, rakstot uz e-pastu ieva.
lace@kegums.lv, vai zvanot 
29203293.

Saulainu vasaru, aktīvu atpūtu 
un radošu garu!

Mākslas studijas vadītāja 
Ieva Lāce

SABIEDRĪBA

Radošās aktivitātes vasarā 
Mākslas studijā

Latvijas Satversme paredz īpašu 
konstitucionālu procedūru - vē-
lētāju parakstītu likumprojektu 
iesniegšanu, kurus Saeima nevar 
neskatīt. Šobrīd Latvijas pilso-
ņiem ir iespēja paust savu vie-
dokli Centrālās Vēlēšanu komi-
sijas reģistrētās iniciatīvās: 

1. Grozījumu likumā “Par tau-
tas nobalsošanu, likumu ierosi-
nāšanu un Eiropas pilsoņu ini-
ciatīvu atcelšanu” https://www.
cvk.lv/lv/iniciativas/veletaju-ini-
ciativas/registretas-iniciativas/
likums-par-2012-gada-8-no-
vembra-likumagrozijumi-liku-
ma-par-tautas-nobalsosanu-li-
kumu-ierosinasanu-un-eiro-
pas-pilsonu-iniciativu-atcelsa-
nu-31-08-2018 

2. Likumprojekts “Grozījums li-
kumā “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” https://www.cvk.lv/lv/
tiesibu-akti/lemumi/2019-gads/
nr-52-par-biedribas-atver-
tas-parvaldibas-partneriba-lat-
vija-iesniegtolikumprojektu-gro-
zijums-likuma-par-nekusta-
ma-ipasuma-nodokli
Demokrātiskas iekārtas pamats ir 
iedzīvotāju informēšana un kon-
sultēšanās. Satversmē noteikts: 
“90.pants. Ikvienam ir tiesības 
zināt savas tiesības”. Aicinām 
Latvijas valsts pilsoņus paraks-
tīt likumprojektus kā klātienē 
pašvaldībās, tā arī internetā bez-
maksas www.Latvija.lv/pv
Parakstu vietas Ķeguma novada 
pašvaldībā un darba laiki:https://
www.cvk.lv/pv/apliecinataji/82

Aicina Latvijas valsts pilsoņus parakstīt likumprojektus
Vārds 

Uzvārds Amats Atrašanās vieta Cena 
EUR Darba laiks

Mārīte 
Artihoviča

Pārvaldes 
vadītāja

Lindes iela 2, 
Birzgale, 
Birzgales pagasts, 
Ķeguma novads

1 Pirmdiena – piektdiena 8.30-17.00
 

Natālija 
Aprāne

Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja

Komunālā iela 3, 
Ķegums, 
Ķeguma novads

1
Pirmdien 08.00-16.00
Ceturtdien 13.00-18.00

Dzina 
Grīnberga

Pašvaldības 
administrāci-
jas personāla 
speciāliste

2. stāvs, 
Lāčplēša iela 1, 
Ķegums, 
Ķeguma novads

1

Pirmdien 08.00-11.45 un 12.30-18.00 
Otrdien 08.00-11.45 un 12.30-17.00 
Trešdien 08.00-11.45 un 12.30-17.00 
Ceturtdien 08.00-11.45 un 12.30-18.00 
Piektdien 08.00-13.00

Ilona 
Ofmane

Pārvaldes 
vadītāja

“Ābelītes”, Tome, 
Tomes pagasts, 
Ķeguma novads

1 Pirmdiena – ceturtdiena 13.00 -17.00

3.augustā notikuši Rembates 
sporta svētki 2019, kuros visas 
dienas garumā dažādās discip-
līnās spēkiem mērojās sportot 
gribētāji – futbolā 11, plud-
males volejbolā 14, bet ielu 
basketbolā 5 komandas, kā arī 
daudzi individuālo disciplīnu 
dalībnieki.

REZULTĀTI
Futbols
1.vieta – komanda “Kāda 

Starpība” (Aivis Jonikāns, San-
dijs Beķeris, Matīss Bērziņš, 
Edgars Dārznieks, Mārtiņš Jo-
nikāns, Ņikita Jakubāns, Renārs 
Jefimovs),

2.vieta – komanda “Karmas 
trauks” (Kaspars Lugbans, Jānis 
Gerasimovs, Oskars Dūdens, Di-
dzis Mellis, Agris Veļiks, Mārtiņš 
Blumbergs, Edgars Neivalds),

3.vieta – komanda “Vecmeis-
taru blice” (Artis Bariņš, Edgars 
Šlusareks, Kaspars Mālnieks, Ar-
tis Viļumsons, Artūrs Okuņevs, 
Ivars Dārznieks, Aigars Liepiņš).

Pludmales volejbols
1.vieta – komanda “Vecmeis-

taru blice” (Jurģis Birznieks, Jā-
nis Strazdiņš),

2.vieta – komanda “Sama 
Lāsts” (Dainis Eižvertiņš, Oskars 
Gūte),

3.vieta – komanda “Karmas 
trauks 2” (Oskars Dūdens, Jānis 
Gerasimovs).

Ielu basketbols:
1.vieta – komanda “Vecmeis-

taru blice” (Dainis Eižvertiņš, 
Aigars Liepiņš, Oskars Gūte),

2.vieta – komanda “LEO 

LUX” (Aigars Delvers, Vladis-
lavs Kozlovskis, Jānis Tutāns),

3.vieta – komanda “Karmas 
Trauks” (Oskars Dūdens, Jānis 
Gerasimovs, Agris Veļiks).

Svaru bumbas celšana
Meitenes līdz 16 gadu vecu-

mam: 1.vieta - Agrita Naudiņa, 
2.vieta - Evelīna Kārkliņa-Ščuc-
ka. Sievietes: 1.vieta - Mirdza 
Aizsilniece, 2.vieta - Kristiāna 
Kārkliņa, 3.vieta - Sniedze Žva-
gina.

Jaunieši līdz 16 gadu vecu-
mam: 1.vieta - Nauris Ivanovs, 
2.vieta - Gints Zilpuris, 3.vieta - 
Andris Žvagins.

Vīrieši: 1.vieta – Juris Pivors, 
2.vieta – Vaclavs Griņevičs, 
3.vieta – Ainis Veļiks.

Šautriņu mešana
Sievietes: 1.vieta - Kristiāna 

Kārkliņa, 2.vieta - Ieva Linde, 
3.vieta - Mirdza Aizsilniece.

Vīrieši: 1.vieta - Jānis Tutāns, 
2.vieta - Oskars Gūte, 3.vieta - 
Edgars Dārznieks.

Basketbola soda metieni: 
1.vieta - Jānis Strazdiņš, 2.vieta 
- Jānis Gerasimovs, 3.vieta - Ai-
gars Delvers.

Dārzabols: 1.vieta - Artūrs 
Linde, 2.vieta - Mirdza Aizsilnie-
ce, 3.vieta - Ritvars Žura.

Petanka: 1.vieta - Ingars 
Sakne, 2.vieta - Armands Vīks-
niņš, 3.vieta - Agrita Naudiņa.

Stafete “Tarzāns”: 1.vieta - 
Reinis Kalniņš, 2.vieta - Kaspars 
Asmaitis, 3.vieta - Mikus Bei-
narts.

 8.lpp u

Aizvadīti Rembates 
sporta svētki 
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NOVADOS

18.jūlijā Ogres novada pašval-
dībā notika Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības mi-
nistrija (VARAM) pārstāvju 
tikšanās ar Ikšķiles, Ķeguma, 
Lielvārdes un Ogres novada 
deputātiem, lai pārrunātu mi-
nistrijas piedāvāto reformas 
modeli.

VARAM ministrs Juris Pūce ie-
pazīstināja klātesošos ar plānotās 
Administratīvi teritoriālās refor-
mas nepieciešamību un galvena-
jiem ieguvumiem. Viņš norādīja, 
ka šobrīd valsts teritorijā ir izvei-
dota neviendabīga administra-
tīvi teritoriālā struktūra gan pēc 
pašvaldības apsaimniekotās teri-
torijas platības, gan iedzīvotāju 
skaita, taču visām pašvaldībām ir 
jānodrošina vienādas funkcijas.

Galvenie reformas mērķi ir 
izveidot ekonomiski attīstīties 
spējīgas teritorijas, kas nodro-
šina kvalitatīvus pakalpojumus 
par samērīgām izmaksām un 
spēj patstāvīgi izpildīt autono-
mās funkcijas. Administratīvo 
teritoriju izveides kritēriji ir ģeo-
grāfiski vienota teritorija, tā ir re-
ģionālās vai nacionālās nozīmes 
attīstības centrs, izņemot Pierīgu, 
pašvaldība patstāvīgi spēj nodro-
šināt likumā noteikto autonomo 
funkciju izpildi un ilgtspējīgu 
ekonomisko attīstību, kā arī tajā 
ir vismaz viena perspektīva vi-
dusskola.

Savukārt kā galvenie ieguvu-
mi tika atzīmēta iespēja būtiski 
optimizēt pašvaldību institūciju 
darbību, kas tiešā veidā ietekmē-
tu gan pakalpojumu izmaksas, 
gan to sniegto kvalitāti, tādejādi 
lietderīgāk izmantot valsts un 
pašvaldību budžeta līdzekļus. 
Iedzīvotāju interesēs būtiski ir 
teritorijas attīstību plānot kop-
sakarībās ap reģionālās un na-
cionālās nozīmes centriem, ap 
kuriem veidojas augstāka ekono-
miskā aktivitāte un pieprasījums 
pēc pakalpojumiem. Teritoriālās 
reformas rezultātā samazināsies 
pašvaldību deputātu kopskaits 
valstī, kas nākotnē nodrošinātu 
augstāku konkurētspēju ievēlēja-

mo deputātu kopumam.
J.Pūce uzsvēra, ka pašvaldī-

bu kapacitātes ir nepieciešams 
līdzsvarot, panākot, ka pašval-
dības nav sašķeltas savās ambī-
cijās un tām būtu nodrošinātas 
līdzvērtīgas iespējas attīstībai. 
Svarīgi ir novērst pretrunas starp 
pilsētu un ap to esošo lauku te-
ritorijām. Lielākām pilsētām ar 
tām pieguļošām lauku teritorijām 
jādarbojas vienotā administratī-
vā, ekonomiskā un saimnieciskā 
vienībā.

Pētījumu biznesa virziena va-
dītājs Jānis Turlajs esošo situāci-
ju atspoguļoja arī kartēs, atzīmē-
jot, ka pašlaik publiskais sektors 
strādā neproduktīvi, kas demo-
tivē uzņēmējus investēt Latvijā. 
Administratīvi teritoriālās re-
formas mērķis ir kaut ko mainīt 
šajā sakarā. Reformas rezultātā 
tiks radīta vienlīdzīgāka situā-
cija visā valstī, jo apvienojoties 
pašvaldības kļūs jaudīgākas un 
ilgtspējīgākas, spēs produktīvāk 
izmantot pieejamo finansējumu. 
Vienas no dārgākajām pašval-
dības funkcijām ir izglītība un 
sociālā aprūpe, kas kļūs arvien 
aktuālāka, ņemot vērā, ka valstī 
sabiedrība kopumā noveco. Dau-
dzas pašvaldības tādā sadalīju-
mā, kā tas ir šobrīd, šīs funkcijas 
nespēj nodrošināt vai to nodroši-
nāšana, rēķinot uz vienu iedzīvo-
tāju, ir neadekvāti dārga.

Pašvaldību deputātiem bija 
iespēja uzdot jautājumus un 
sniegt savus ierosinājumus, kā 
efektīvāk īstenot teritoriālo re-
formu.

Ikšķiles novada pašvaldība 
norādīja, ka neiestājas ne pret 
Ogres, ne Ķeguma, ne Lielvār-
des novadu, bet vēlas palikt ne-
atkarīgi, jo spēj nodrošināt visas 
pašvaldības funkcijas. Viņi arī 
uzsvēra, ka Ikšķile ir pašpietie-
kama pašvaldība, kas ar savu 
līdzšinējo darbību ir sasniegusi 
labus sociālekonomiskos rādītā-
jus.

Ogres novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Egils Hel-
manis norādīja, ka būtība ir tāda, 

ka jebkurš novada centrs varētu 
būt pašpietiekams, un tāds tas arī 
būtu, ja nebūtu tik liela lauku te-
ritorija, jo nauda, ko tērē laukos 
ir uz pusi lielāka nekā pilsētā. 
“Protams, šīs reformas rezultātā 
pilsētas būs zaudētāji, bet lauku 
teritorijas ieguvēji. Uzskatu, ka 
tas ir pareizi, jo mums jāapzinās, 
ka dzīvojam vienā, nevis dažādās 
valstīs, un jāuzņemas atbildība 
par lauku teritorijām, ieguldot 
to attīstībā un izlīdzinot naudas 
plūsmu starp pilsētām un lauku 
teritorijām”, uzsvēra E. Helma-
nis.

Lielvārdes novada pašval-
dības domes pārstāvji norādīja, 
ka reforma ir nepieciešama, taču 
līdz galam nav pārliecības par 
to, vai tā izdosies, ja pie tās ne-
turpinās strādāt arī turpmāk. Arī 
viņi piekrita, ka nevar salīdzināt 
pašvaldību, kurām ir liela lauku 
teritorija, attīstību un sociāleko-
nomiskos rādītājus ar tām, ku-
rām šādu teritoriju nav. 

Savukārt Ķeguma novada 
pašvaldības pārstāvji atzīmēja, 
ka būtu nepieciešams izvērtēt 
2009. gada reformu un tajā no-
teiktos kritērijus, lai saprastu, 
kuras pašvaldības šos kritērijus 
ir izpildījušas, jo šajā reformā 
kritēriji tiek pilnībā mainīti un tā 
ir uzskatāma kā jauna teritoriāla 
reforma nevis tās turpināšana, kā 
to norāda VARAM.

Kopumā pašvaldību deputāti 
norādīja, ka tikšanās palīdzēja 
saprast daudzas neskaidrības, 
taču nevar piekrist visam, ko 
VARAM plāno ietvert reformas 
modelī, turklāt joprojām ir daudz 
neatbildētu jautājumu. 

Intensīvas konsultācijas ar 
novadu deputātiem visā Latvijā 
norisināsies līdz šī gada 2.augus-
tam. Ikviens tiek aicināts sniegt 
savus priekšlikumus, sūtot tos uz 
e-pastu reforma@varam.gov.lv

Par Administratīvi teritoriālo 
reformu VARAM rudenī plāno 
rīkot diskusijas ar novadu iedzī-
votājiem.

 Informācijai:

Saeima 2019. gada 21. martā 
pieņēma lēmumu “Par adminis-
tratīvi teritoriālās reformas tur-
pināšanu”, proti, turpināt 1998. 
gadā iesākto administratīvi te-
ritoriālo reformu un līdz 2021. 
gadam izveidot ekonomiski at-
tīstīties spējīgas administratīvās 
teritorijas ar vietējām pašvaldī-
bām, kas spēj nodrošināt tām li-

kumos noteikto autonomo funk-
ciju izpildi salīdzināmā kvalitātē 
un pieejamībā un sniedz iedzī-
votājiem kvalitatīvus pakalpoju-
mus par samērīgām izmaksām.

Informācija un fotomateriāli: 
www.ogresnovads.lv

Pārrunā VARAM piedāvāto reformas modeli

No 15. augusta līdz 15. septem-
brim, atsaucoties Ogres paš-
valdības lūgumam, AS “Latve-
nergo” nodrošinās pazeminātu 
ūdenslīmeni Rīgas HES ūdens-
krātuvē. Šajā laikā pašvaldība 
organizēs Ogres upes straum-
virzes dambja izbūvi.
Šajā periodā plānota ūdens līme-
ņa pazemināšana ūdenskrātuvē 
augstuma atzīmju robežās no 
16.25 līdz 16.75 metriem LAS-
2000,5 (Latvijas normālo aug-

stumu sistēmā), kas būs 1.4 līdz 
1.9 metriem zemāk par ūdens-
krātuves normālo uzstādinājuma 
līmeni.

Minēto darbu izpildei ir sa-
ņemti visi nepieciešamie saska-
ņojumi, ievērojot Rīgas HES 
ūdens resursu lietošanas atļaujā 
noteiktos nosacījumus.

Ūdenslīmeņa pazemināšanas 
periodā Ogres pašvaldība orga-
nizēs jauna aizsargmola (straum-
virzes) izbūvi pie Ogres upes 

ietekas Daugavā. Aizsargmola 
būvniecība mazinās hidraulisko 
pretestību Ogres upes lejaste-
cē, gultnes piesērējumu, ledus 
sastrēgumus, krastu nobruku-
mu veidošanos un ūdens līmeņa 
celšanās iespējas. Hidrobūve 
aizsargās Ogres upes gultni no 
piesērēšanas un sekmēs noteces 
un ledus netraucētu ievadīšanu 
Rīgas HES ūdenskrātuvē palu 
laikā. 

AS „Latvenergo” Rīgas HES 

strādā atbilstoši Valsts vides die-
nesta Lielrīgas reģionālās vides 
pārvaldes izsniegtās Ūdens re-
sursu lietošanas atļaujas nosa-
cījumiem. Ūdens līmeņa paze-
mināšana un atjaunošana Rīgas 
HES ūdenskrātuvē notiks pakā-
peniski.

Ūdenslīmeņa svārstības 
būs novērojamas arī Rīgas 
HES ūdenskrātuves ietekmes 
zonā esošo pašvaldību terito-
rijās: Ķekavas, Ogres, Ikšķi-

les un Salaspils novadā. Rīgas 
HES ūdenskrātuves ietekmes 
zonā esošajiem iedzīvotājiem 
un strādājošiem uzņēmējiem, 
kuru nodarbošanās saistīta ar 
ūdens izmantošanu, jārēķinās 
ar ūdenslīmeņa pazemināšanos 
un jāņem vērā, ka ūdenslīmeņa 
atkāpšanās ir atkarīga no krastu 
reljefa, stāvuma vai lēzenuma 
pakāpes.

Ivita Bidere AS “Latvenergo” 
preses sekretāre

Pēc Ogres pašvaldības lūguma AS “Latvenergo”
nodrošinās pazeminātu līmeni Rīgas HES ūdenskrātuvē 
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14.augustā Ķeguma novada pensionāru biedrība organizē 
ekskursiju uz Pāvilostu. Informācija pa tel. 26708424.

LUTERĀŅU DRAUDZES KAPU SVĒTKI 31.AUGUSTĀ:

 BERKAVAS KAPOS PLKST. 11:00

TOMES KAPOS PLKST. 12:00
Luterāņu draudzes kapusvētki Ķeguma kapos

notiks 11.augustā plkst.14.00
Katoļu draudzes kapusvētki Ķeguma kapos

notiks 24.augustā plkst.13.00

www.kegumanovads.lv

BEZMAKSAS

Paldies par sapratni un atsaucību
Ķeguma novada domē,

kā rezultātā Meža kapi tika atkārtoti 
sakopti kapusvētkiem!

Māra

Ķeguma novada
dzimtsarakstu nodaļā

reģistrēti jaundzimušie

Signe un Maksims

Sveicam jaunos vecākus!
Ķeguma novada pašvaldība

TOMES SPORTA SPĒLES
31.augustā plkst.15.00 
Tomes stadionā
Reģistrēšanās no plkst.14.00 – 14.45
Programmā:
-  Komandu sporta veidi
    (dalības maksa – 10 eiro)
-  Futbols (5:5)
-  Volejbols (3:3), komandā jābūt 1 dāmai
-  Citi sporta veidi (bezmaksas)
-  Virves vilkšana
-  Petenka
-  Dārzabols
-  “Trāpi mērķī”
-  “Tomes stiprākā sieva un stiprākais vīrs”
Plkst.18.00 spēka zupa.
Pēc sporta spēlēm
zaļumballe kopā ar Māri no Baldones

PARTNERORGANIZĀCIJA
 “Biedrība Latvijas Sarkanais 

Krusts”

PĀRTIKAS UN NEPĀRTIKAS 
PAKAS Ķegumā.

Darba laiks: 
26.07.19  12:00 – 14:00
30.08.19  12:00 – 14:00
27.09.19  12:00 – 14:00
25.10.19  12:00 – 14:00
29.11.19  12:00 – 14:00
27.12.19  12:00 – 14:00

Turpmāk atbalsta pakas varēs saņemt 
katra mēneša pēdējā piektdienā.

Jautājumu gadījumā zvanīt: 
28336516 Madara

Sveicam jaunos vecākus!

Tomē, Ratu kalna teritorijā
Ķeguma novada sēņošanas čempionāts

Ķeguma  Ģitārstudija uzņem jaunus
dalībniekus visās vecuma grupās.

Pieteikties ģitārspēles pamatu apguvei
var jau augustā (tel. 28354648).

Pirmā tikšanās 6.septembrī  14.00 – 18.00 
Ķeguma Dienas centrā.

Ģitārstudijas vadītāja Dace Priedoliņa

“Ķeguma Novada Ziņu” 3.jūlija numurā, 5.lappusē, rakstā –
“Rembatietei uzvara Viestura Gargurņa kausa izcīņā” fotogrāfi jā 
redzams Juris Pivors un Vizma Grigorjeva ar izcīnītajām balvām.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

TIEKAS IKGADĒJĀ KAIMIŅU SAIETĀ
Kādreizējās Lindes muižas pusmuižiņas – Priedesmuižas teritorijā 
(no Ņegas gar Daugavas malu līdz Saulgožu līcītim) gandrīz nav 
palicis „iedzimto”, zemes sadalītas, izpirktas, apbūvētas. 
Pretēji agrākajam, tagad pat kaimiņi dažkārt viens otru nepazīst. 
Bet visi dzīvojam vienā gleznainā vietā. Lai sapazītos, atjaunotu 
vecās latviešu kopābūšanas tradīcijas, lemts rīkot ikgadēju kai-
miņu saietu. Pirmais notika 2017.gadā. Šogad notika jau trešais, 
katru reizi citās mājās. Sivēni netika cepti, alus mucas netika tuk-
šotas, tikai lielais zupas katls vārīts un dažādi našķi galdā celti. 
Jaunākajam dalībniekam nepilns gadiņš, vecākajam jau pāri 90, 
kopā no 12 mājām vairāk kā 20 dalībnieku, bet visi vienādi prie-
cīgi un lustīgi. 
Promejot, pat tie, kuri pat redzējušies nebija, šķīrās kā veci pazi-
ņas un draugi. Dažādos konkursos un atrakcijās tika arī nosaukts 
nākošā saieta māju vārds. Uz redzēšanos nākamgad! Bet tas nebūt 
neizslēdz lokālus apmeklējumus Jāņos, Ziemassvētkos un citās 
reizēs. Iesim vairāk kopā!

Harijs

ĶEGUMA PILSĒTAS
SPORTA SPĒLES 2019

17.augustā plkst.11.00
Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas
stadionā
Pieteikšanās sacensībām no plkst.10.00 – 10.45
Programmā:
1.  Sacensības „Universālā komanda 2019” (ielu 
basketbols (3:3) + volejbols (3:3) + lodes grūšana 
+ tāllēkšana + 4x100 stafete). 
Komandas sastāvs – 4 dalībnieki, no kuriem vienai 
obligāti jābūt dāmai. Visos sporta veidos, izņemot 
basketbolu, jāstartē arī dāmai. Dalības maksa no 
komandas ir 20 eiro.
2.  Dažādi individuālie sporta veidi (bezmaksas).
3.  Meiteņu futbols.
4.  Iesācēju tenisa turnīrs (bezmaksas).
Aicinām pieteikties dalībniekus - iesācēju tenisa 
turnīram Ķeguma sporta spēļu ietvaros. Iesācējs 
- tas būtu tāds tenisa spēlētājs, kurš nejūtas drošs 
spēlē ar pieredzējušu pretinieku. Liela dalībnieku 
skaita gadījumā var notikt dubultspēles.
Pusdienās sporta spēļu īpašā zupa.

Plkst.22.00 Ķeguma parkā balle kopā ar grupu 
“Kalna ielas muzikanti”. Balles laikā darbosies 
izbraukuma kafejnīca.

Aizvadīti Rembates sporta svētki 
 6.lpp

Kopvērtējumā godalgotās 
vietas ieguva:

1.vieta – “Vecmeistaru blice” 
(Artis Bariņš, Edgars Šlusareks, 
Kaspars Mālnieks, Artis Vi-
ļumsons, Artūrs Okuņevs, Ivars 
Dārznieks, Aigars Liepiņš),

2.vieta – “Karmas trauks” 
(Kaspars Lugbans, Jānis Gera-
simovs, Oskars Dūdens, Didzis 
Mellis, Agris Veļiks, Mārtiņš 
Blumbergs, Edgars Neivalds),

3.vieta – “Būve R” (Jānis 
Zemzāle, Andris Ziediņš, Rai-
monds Zemzāle, Mārcis Bērziņš, 
Kaspars Circāns, Kaspars Rud-
laps, Jānis Rudzītis).

Rembates pasākumu organi-
zatore saka lielu paldies Ķeguma 

novada pašvaldībai un atbalstī-
tājiem: ”Vētras 2”, “Burtnieks 
A”, SIA “Atvars R”,  z/s “Zaru-
mi”, SIA “Rubeņi”, Vladislavam 
Kozlovskim, Avsejam Jofi sam, 
Rutai Dumpei, Kristiānai Kārk-

liņai, Arturam Lindem, Mirdzai 
Aizsilniecei, Jurim Pivoram, ap-
skaņotājam Bruno Grīnbergam 
un visiem, visiem, kas piedalījās 
sporta spēļu organizēšanā.

14. septembrī plkst. 9:30
Lasīsim sēnes, baudīsim mežu un jauku dienu,
kā arī mielosimies ar ugunskurā vārītu sēņu zupu.
Informāciju par sēņošanas čempionāta
nolikumu un karti Jūs varat iegūt
mājas lapā www.kegumnovads.lv


