
www.kegumanovads.lv

BEZMAKSAS

Tomē atklāj piemiņas 
plāksni Sibīrijā 

mirušajiem latviešiem
 2.lpp. u

Deputāti tiekas 
ar Birzgales pagasta 

iedzīvotājiem
5.lpp. u

Šomēnes 
Rembatē 

kartupeļu festivāls
7.lpp. u

www.kegumanovads.lv

BEZMAKSASĶEGUMS  REMBATE  BIRZGALE  TOME

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.

Kad dzeltē lapas lauka malas kļa-
vām un rugājos simts sauļu rasā 
spīd, ir pienācis septembris. Zi-
nību diena – svētki pirms jaunā 
darba cēliena, tas ir jauns sākums 
un jaunas apņemšanās, patīkams 
satraukums pirmsskolā, skolā, ik-
vienā ģimenē, kurā aug bērni.

Prieks par izglītojamo skaita pieau-
gumu mūsu novadā! Ķeguma no-
vada pašvaldības izglītība iestādēs 
jauno mācību gadu uzsāka 736 au-
dzēkņi, tajā skaitā 68 pirmklasnieki. 
Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolā mācās 354 skolēni (1.klasē – 
56 audzēkņi), Birzgales pamatskolā 
– 93 skolēni (1.klasē – 12 audzēk-
ņi), pirmsskolas iestādi “Gaismiņa” 
apmeklē 227 bērni, bet pirmsskolas 
iestādi “Birztaliņa” 62 audzēkņi.

Iepriekšējais mācību gads nesa 
nebijušus izaicināmus visiem, viens 
no tiem – mācīties un strādāt attāli-
nāti. Tik bieži nācās dzirdēt bērnu 
teikto: “Vēlos iet skolā. Ļoti gribu 
satikt draugus bērnudārzā. Nevēlos 
mācīties mājās…”. Ir arī tādi sko-
lēni, kuru attālinātais mācību pro-
cess iepriecināja: “Mācos plānot 
laiku. Varu no rītiem ilgāk pagulēt. 
Mani neviens netraucē mācīties…”. 
Skolotājiem bija nepieciešams ap-
gūt jaunas mācību metodes, darbā 
pielietot dažādas digitālās izglītības 
platformas, “degt savā darbā”, lai 
sasniegtu optimālāko rezultātu neie-
rastā veidā. Daudziem vecākiem tas 
bija īpaši smags pārbaudījums, bet 
reizē iespēja labāk iepazīt vienam 
otru, jo īpaši savu bērnu. Viens no 
lielākajiem izaicinājumiem vecā-
kiem, manuprāt, atturēties no mācī-
šanās un uzdevumu pildīšanas bērna 
vietā. Nenoliedzami šajā laikā ir 
apgūtas jaunas prasmes, pārbaudī-
ta ģimenes saliedētība un noturība, 
vecāku un skolotāju izturība, bērnu 
prasme būt patstāvīgiem un neatlai-
dīgiem.

 “Pirmo septembri es gaidīju tik ļoti,
Kad uz skolu bērni varēs nākt.
Sveika, skolas diena, ziedu rotā,
Sveika mana klase saulainā.”

Uzsākot mācības, iespējams, ļoti 
daudzi piekritīs dzejolī teiktajam, 
bet izaicinājumi mūs sagaida arī šajā 
mācību gadā. 

Ar Ķeguma novada pašvaldības 
domes 19.augusta lēmumu ”Mācība 
procesa īstenošana Ķeguma nova-
da pašvaldības izglītības iestādēs” 
tika noteikts, ka 2020./2021.mācību 
gadā Ķeguma novada pašvaldības 
izglītības iestādes mācību procesu 
uzsāk klātienē, ņemot vērā Izglītības 
un zinātnes ministrijas ieteikumus 
mācību procesa organizēšanai Co-
vid-19 laikā un citus valstī noteiktos 

drošības pasākumus. Novada izglītī-
bas iestādes izstrādājušas kārtību par 
mācību procesa organizēšanu iestā-
dē un iekšējās kārtības noteikumus 
par Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanas prasību nodrošināša-
nu un ievērošanu izglītības iestādē. 
Vienlaikus Dome pilnvarojusi Ķe-
guma novada pašvaldības izglītības 
iestāžu vadītājus, vadoties no Izglī-
tības un zinātnes ministrijas izstrā-
dātājiem “Ieteikumi mācību procesa 
organizēšanai vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs, ievērojot 
epidemioloģisko situāciju Covid-19 
laikā” ar saviem rīkojumiem operatī-
vi noteikt papildu ierobežojumus un/
vai iestādes darbiniekiem un izglī-
tojamiem saistošas rīcības kārtības 
epidemioloģiskās situācijas saasinā-
jumu gadījumos.

Aicinu vecākus ļoti rūpīgi vērot 
un sekot līdzi bērnu veselības stā-
voklim (īpaši paaugstinātai ķermeņa 
temperatūrai, klepum). Saslimša-
nas gadījumā par bērna veselības 
stāvokli informēt ģimenes ārstu un 
audzinātāju, vai arī citu izglītības 
iestādē norādīto personu. Neaizmirs-
tiet brīdināt audzinātāju arī tad, ja ir 
cits bērna prombūtnes iemesls. Īpaši 
rosinu izvērtēt nepieciešamību ceļot 
ārpus Latvijas robežām, ja izvēlaties 
ceļot, lūgums par to informēt izglītī-
bas iestādi un ievērot valstī noteik-
tos drošības pasākumus atgriežoties 
mājās.  

Šajā mācību gadā ar 1., 4., 7. 
un 10.klašu skolēniem tiek uzsākta 
pilnveidotā mācību satura un pieej-
as pakāpeniska ieviešana vispārējā 
izglītībā. Mainās vērtēšanas sistēma. 
4.klasē skolēni uzsāks otrās sveš-
valodas apgūšanu. Pamatizglītībā 
jauns mācību priekšmets – Teātra 
māksla. Tehnoloģiju mācību jomā 
tiks apgūti: dizains un tehnoloģijas, 
datorika, inženierzinības. 10.klašu 
jaunieši būs pirmie, kuriem 11. un 

12.klasē būs iespēja apgūt padziļi-
nāto kursu izvēlētajā jomā. Plašāk 
par mācību procesu ikviens var ie-
pazīties tīmekļvietnē: https://www.
skola2030.lv. 

Skolu akreditācija ir viens no 
tiem procesiem, kurš norāda uz iz-
glītības kvalitāti, kā arī atspoguļo 
darbinieku un skolēnu prasmi sa-
darboties, saliedēties un uzņemties 
atbildību. Aizvadītajā mācību gadā 
veiksmīgi noslēgusies Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolas akredi-
tācija, iestāde akreditēta uz sešiem 
gadiem. 2021.gada martā akreditāci-
ja ir plānota Birzgales pamatskolai. 

Izglītojamo atbalstam skolās 
tiks turpināti Eiropas Sociālā fonda 
projekti. Projekts “Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas sama-
zināšanai” PUMPURS un “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai”.

Turpinās gatavošanās XII Latvi-
jas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem 2021.gada jūlijā, kuros va-
rēs piedalīties arī 2019./2020.gada 
absolventi. 

Lai visiem atkalredzēšanās 
prieks! 

Lai ikvienā izglītības iestādē 
piepildās dienas ar sirdspukstiem, 
kuros atbalsojas mazo pirmsskol-
nieku un pirmklasnieku sīkie so-
līši, bērnu un jauniešu sarunas, 
izglītības iestāžu darbinieku un 
pedagogu ikdienas steidzīgā gai-
ta, stundu un nodarbību miers un 
starpbrīžu skaļums, ikdienas grū-
tības un svētku prieks!

Lai sekmīgs un radošiem 
panākumiem bagāts jaunais 
2020./2021.mācību gads! 

Sandra Čivča
pašvaldības speciāliste 

izglītības jautājumos

Sācies jaunais mācību gads!
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Noticis
“Ķeguma surf party”

7.augustā aizvadīts līdz šim Ķegu-
mā vēl nebijis pasākums “Ķeguma 
surf party”.

Pasākums iesākās vēlā pēcpusdienā, 
Ķeguma pludmalē. Apmeklētāji varē-
ja baudīt pludmales atmosfēru ar tai 
atbilstošu mūziku un dekorācijām. 

Ikvienam bija iespēja izmēģināt 
skeitborda dēļus, balansa dēļus, SUP 
un katamarānus. Mazākos apmeklē-
tājus priecēja “Jogitas pasākumi” ar 
sejiņu apgleznošanu, tetovējumiem 
un lielajiem burbuļiem. Kā arī visas 
dienas garumā pasākumā atradās Bu-
rusports telts, kurā varēja iegādāties 
ūdens aktivitātēm nepieciešamo in-
ventāru. Tāpat bija iespēja iegādāties 
arī dažādus gardumus: garšām bagāto 
Kalve Coffee, saldās un sāļās crepes 
no Atelier Crêpes, vasarīgus kokteiļus 
no K.K. fon Stricka villa, kūstoši gar-
do Ikšķiles saldējumu, kā arī burgerus 
un citus gardumus. 

“Ķeguma surf party” ietvaros no-
tika arī SUP sacensības. 26 dalībnieki 
piedalījās sacensībās trijās kategorijās 
– sievietes, vīrieši un jaunieši. Sacen-

sībās tika pārstāvēts Ķegums, Rīga, 
Mārupe, Sigulda, Jelgava, Ēdole u.c. 
pilsētas.

Pasākumā uzstājās Artjoms Smir-
novs un RIGA Reggae. 

Saulrietā apmeklētāji varēja bau-
dīt ko nebijušu Latvijā – vindsērfinga 
frīstaila šovu uz ūdens. Mākslīgi vei-
dojot vilni ar laivu, bezvēja apstākļos 
braucēju lielā ātrumā ievilka ūdens 
motocikls, lai varētu tikt izpildīti ie-
spaidīgi triki. Frīstaila šovu demons-
trēja ķegumietis Jevgenijs Gavrilovs. 
Pagājušajā gadā pirmo reizi vēsturē 
Latvija tika pārstāvēta Eiropas čem-
pionātā vindsērfinga frīstaila discip-
līnā, kurā Jevgēnijs ieguva augsto 
17.vietu starp pasaules labākajiem 
frīstaila braucējiem. Tāpat ar savu 
vindsērfinga frīstaila šovu skatītājus 
pārsteidza Māris Minkevics.

Vakara noslēgumā tika apbalvoti 
labākie sup sacensību dalībnieki un 
turpinājās RIGA Reggae koncerts.

Pasākumu organizēja Ķeguma 
novada pašvaldība un WindBorn.

Tas nav izsakāms vārdos,
Ir noteikti paveicams darbos…
Ir sākums un beigas laiku laikos,
Bet pa vidu mēs tiekamies ceļos!
  /Lauris Valters/

Katram ceļam ir savs sākums un man ir patiess prieks, ka 
Ķeguma novada izglītības iestādes mūs vieno kopējā ceļā uz 
zināšanām, pieredzi un nākotni. Lai 1.septembrī, atveroties 
skolas durvīm, Jūs pavada prieks, laba veselība un izturība 
jauna ceļa sākumam! Lai šis mācību gads nes lielus panāku-
mus, jaunus mērķus un gandarījumu par paveikto! 

Sveicu visus Zinību dienā!
Raivis Ūzuls

Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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… tu esi kā gaisma
kas apvāršņus atver uz sevi!
   I.Tora

Ikvienam novada iedzīvotājam ir 
iespēja līdz 2020. gada 16. oktob-
rim izvirzīt kandidātu apbalvoju-
mam „Ķeguma novada lepnums 
2020”. 

Uz apbalvojuma saņemšanu var 
pretendēt gan Ķeguma novada ie-
dzīvotāji, gan personas, kuras dzīvo 

citviet, bet viņu veikums ir tieši ie-
spaidojis Ķeguma novadu. 

Pieteikumu apbalvojumam var 
nodot Ķeguma novada domē, Lāč- 
plēša ielā 1, vai sūtīt elektroniski pa 
e-pastu: tautasnams@kegums.lv.

Pieteikumā jānorāda apbalvo-
juma pretendenta vārds, uzvārds, 
nodarbošanās, pamatojums kan-
didatūras izvirzīšanai, nopelnu un 
sasniegumu apraksts, kā arī īsa in-
formācija par iesniedzēju (vārds, uz-

vārds, dzīvesvieta, tālrunis, juridis-
kām personām jānorāda uzņēmuma 
nosaukums, reģistrācijas numurs un 
juridiskā adrese). 

Apbalvojumu „Ķeguma nova-
da lepnums” saņēmējus izvērtēs un 
apstiprinās Ķeguma novada pašval-
dības domes Izglītības, kultūras un 
sporta komiteja. Apbalvojums tiks 
pasniegts Latvijas Republikas prok-
lamēšanas dienai veltītā svētku pasā-
kumā Ķegumā.

NOVADĀ

Aicina izvirzīt kandidātus apbalvojumam 
“Ķeguma novada lepnums 2020”

Tomē atklāj piemiņas plāksni 
Sibīrijā mirušajiem latviešiem
21. augustā Tomē atklāja 
piemiņas plāksni Sibīrijā 
mirušajiem, izvestajiem lat-
viešiem. 

Pasākums iesākās ar priestera 
Ivara Babra sprediķi un plāks-
nes iesvētīšanu. 

Ķeguma novada pašval-
dības domes priekšsēdētājs 
Raivis Ūzuls: “Šajā plāksnē ir 
atainota vēsture un mums ir jā-
godā cilvēki, kuri to ir veido-
juši. Tagad arī Tomē ir vieta, 
pie kuras kavēties pārdomās 
un atmiņās par Latvijas vēstures 
tumšākajām dienām, kad tika izsūtīti 
mūsu cilvēki.” Pirms ziedu nolikša-
nas Raivis Ūzuls pateicās Edmun-
dam Būmanim un Lienei Lazdiņai 
par ieguldīto darbu šīs ieceres īste-
nošanā.

1941. gada 14. jūnijā no Tom-
es izveda: Kraukļu, Kurpnieku un 
Amatnieku ģimenes. Kopā 13 cil-
vēkus. Krauklis Fēlikss bija pagasta 
kultūras dzīves organizators, kora 
diriģents, Lāčplēša ordeņa kavalie-
ris. Kurpnieks Ernests Tomes kultū-
ras biedrības priekšsēdētājs. Silgailis 
Aleksandrs Tomes aizsargu vadītājs, 
apbalvots ar Trijzvaigžņu ordeņa 
zelta goda zīmi. Visi trīs miruši Vjat-
lagā. Sievas ar ģimenēm nosūtītas 
uz Krasnojarskas novadu. Silgaile 
Valija mira 1944.gadā. Dēls Juris 
tika nodots bērnu namā un ģimenei 
un Latvijai zudis. Pārējie izmocīti at-
griezās Latvijā… No šī viļņa izves-
tajiem vienīgā vēl ir dzīva Kurpniece 
(Bērziņa) Aija. Te dzirdējām stāstu 
no Silgaiļu dzimtas piederīgā, ka 
savulaik uz Tomi bija atbraucis kāds 
padomju virsnieks formā, runājis 
krievu valodā. Prasījis Silgaiļu pie-
derīgos, teicis, ka esot bijis Silgailis, 
bet neviens tos nezinājis, tā arī viņš 
aizbraucis.

1949. gada 25. martā no Tomes 

pagasta uz Tomskas apgabalu izve-
da 35 cilvēkus: no Lotēm Aurmaņus 
un Lotes, no Jaunsīlīšiem Jurkeviču 
ģimeni, Daugavbērziņus no Bērzi-
ņiem, Kaktiņus no Pakuļiem, To-
šēnus no Tošēniem, Berkmaņus no 
Lejasbiķiem, Robežgruntniekus no 
Mesteriem, Kundrātus no Žukām  
un Braunšteini Bertu no Stērķelēm. 
No šī izsūtījuma viļņa Sibīrijas zemē 
palika 6 cilvēki: Aurmane Katrī-
ne, Kaktiņa Minna, Kaktiņš Kārlis, 
Kundrāts Jānis un Kundrāte Kate, 
Berkmanis Kārlis.

Visi šie vārdi iemūžināti pie-
miņas plāksnē pie bijušās Tomes 
skolas. Šādas piemiņas plāksnes iz-
veidošanas iniciators ir ķegumiets 
Edmunds Būmanis, Latvijas poli-
tiski represēto apvienības domes 
loceklis. Ideja tapa pateicoties Ķe-
guma novada pašvaldības atbalstam. 
Mākslinieks un plāksnes veidotājs ir 
Gints Neško.

Plāksni rotā “L” burts un trīs 
zvaigznes, ko iekļauj dzeloņi. Šis ir 
Latvijas politiski represēto apvienī-
bas simbols kopš 1989. gada. Toreiz 
to pieņēma vēl daudzi nometnēs un 
izsūtījumā izdzīvojušie Latvijas pil-
soņi. 

Pasākumā piedalījās bijušie To-
mes represētie, viņu tuvinieki, kuri 
pēc plāksnes atklāšanas dalījās atmi-
ņās Tomes dienas centrā.

Laika posmā no 26.augusta līdz 26.novembrim 
tiek veikti Ogres ielas rekonstrukcijas būvdarbi 
un satiksme ielā tiek slēgta.

Lūdzam nenovietot automašīnas būvobjektā un 
priekšā iebraucamajiem ceļiem. 

Darbus veic: Piegādātāju apvienība SIA “AS-
FALTBŪVE” un SIA “Ķekava-PMK”. Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs: Mārcis Rezgals, tel. 27764018.

Ķeguma novada pašvaldība aicina iedzīvotājus 
būt saprotošiem remontdarbu laikā un atvainojas par 
sagādātajām neērtībām darba procesā.

Satiksmes izmaiņas 
Ogres ielas
rekonstrukcijas laikā

Soroptimistu kluba “Ogre-Ķe-
gums” biedres sveic Starptautis-
kās Soroptimistu organizācijas 
“Scholarship Fund” stipendiāti 
Valdu Maršāni ar iegūto profe-
sionālo maģistra grādu klīniskajā 
psiholoģijā! 

Lūk, ko par to stāsta pati Valda: 
“Esmu augusi Ķegumā un 2007. 
gadā absolvēju Ķeguma komercno-
virziena vidusskolu, mācību gaitas 
turpināju Rīgas Tirdzniecības pro-
fesionālā vidusskolā un to pabeidzu 
kā Restorānu servisa komercdarbi-
nieks. Vēlāk sapratu, ka mani inte-
resē gan sava, gan apkārtējo cilvēku 
emocionālā, psiholoģiskā un sociālā 
labklājība. 2013. gadā iestājos Latvi-
jas Universitātes psiholoģijas fakul-
tātē, 2018. gadā ieguvu profesionālo 

bakalaura grādu psiholoģijā. Iegūtās 
zināšanas aizrāva un turpināju mācī-
bas maģistrantūrā. Pagājušā gada sā-
kumā pamanīju nevalstiskās organi-
zācijas Starptautiskais Soroptimistu 
klubs “Ogre - Ķegums” izsludināto 
konkursu uz stipendiju beidzamajam 
mācību gadam. Soroptimist Inter-
national of Europe ik gadu atbalsta 
sievietes visā pasaulē piešķirot sti-
pendiju pēdējam studiju gadam vai 
profesionālās kvalifikācijas kursam. 
Pieteicos izsludinātajam konkursam 
un ieguvu stipendiju! Jāatzīst, ļoti 
noderīgs bija atbalsts, esmu ļoti pa-
teicīga iespējai, ko sniedza Soropti-
mistu klubs “Ogre - Ķegums”! Nu 
šīs studijas ir galā, esmu absolvējusi 
LU, ieguvusi profesionālo maģistra 
grādu klīniskajā psiholoģijā. Šobrīd 
sniedzu psiholoģiskās konsultācijas, 

kā arī veicu psiholoģiskās izpētes, 
arī turpmāk dzīvi plānoju saistīt ar 
psiholoģijas nozari.” 

Patiesas zināšanas nozīmē apzi-
nāties savas neziņas plašumu. 

/Konfūcijs/

Ķegumiete kļuvusi par
“Scholarship Fund” stipendiāti

1) “Ķeguma novada pašvaldība 
pārdod mutiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli nekustamo īpašumu Mangaļi, 
Tomes pagastā Ķeguma novadā, ka-
dastra numurs 7429 004 0172, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 7429 004 0172, platība 
0,75 ha. 

Izsole notiks Ķeguma novada 
pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķe-
gumā, Ķeguma novadā, 2020. gada 
29. septembrī plkst. 9.00. Dalībnie-
ku reģistrācija Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centrā 
(VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegu-

mā, Ķeguma novadā,  līdz 2020.gada 
28.septembrim plkst.15.00. Sākotnējā 
cena – 2180,00 EUR, nodrošinājuma 
maksa 218,00 EUR, dalības maksa 10 
EUR.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv, Ķeguma no-
vada pašvaldības VPVKAC, Lāčplēša 
ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.”

2)  “Ķeguma novada pašvaldība 
pārdod mutiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli nekustamo īpašumu Rozes, 
Birzgales pagastā Ķeguma novadā, 
kadastra numurs 7444 004 0207, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 7444 004 0207, platība 
0,97 ha. 

Izsole notiks Ķeguma novada 
pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķe-
gumā, Ķeguma novadā, 2020. gada 
29. septembrī plkst. 10.00. Dalībnie-
ku reģistrācija Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centrā 
(VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 
Ķeguma novadā,  līdz 2020. gada 28. 
septembrim plkst. 15.00. Sākotnējā 
cena – 1980,00 EUR, nodrošinājuma 
maksa 198,00 EUR, dalības maksa 10 
EUR.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv, Ķeguma no-
vada pašvaldības VPVKAC, Lāčplēša 
ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.”

3) “Ķeguma novada pašvaldība 
pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli nekustamo īpašumu Krastmalas 
iela 6, Birzgalē, Birzgales pagastā 
Ķeguma novadā, kadastra numurs 
7444 005 0426, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0426, platība 2015 m2. 

Izsole notiks Ķeguma novada 
pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķe-

gumā, Ķeguma novadā, 2020. gada 
29. septembrī plkst. 11.00. Dalībnie-
ku reģistrācija Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centrā 
(VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 
Ķeguma novadā,  līdz 2020. gada 28. 
septembrim plkst. 15.00. Sakotnējā 
cena – 2145,00 EUR, nodrošinājuma 
maksa 214,50 EUR, dalības maksa 10 
EUR.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv, Ķeguma no-
vada pašvaldības VPVKAC, Lāčplēša 
ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.”

Ķeguma novada pašvaldība izsolēs pārdod 3 nekustamos īpašumus:
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16.jūnijā 30 Ķeguma pensionāru 
biedrības seniori devās ekskursijā 
pa Līgatnes dabas takām, izbau-
dot skaisto Latvijas dabu un ie-
raugot arī tajā mītošos dzīvniekus. 

Redzējām gan lāčus, gan lapsas, 
gan alņus, gan mežacūkas ar 7 bēr-
niņiem, gan caunas, gan arī pūces 
un apogus. Apmēram 4,8 km garais 
pārgājiens augšup un lejup bija pa 
spēkam gandrīz visiem. Pēc tam 
apskatījām Līgatnes papīra fabriku 
un tālāk uz Cēsu pusi, kur varējām 
apskatīt svētavotu, izbaudīt avota 
ūdeni un skaisti izveidoto apkārtni. 

Tālāk braucām uz Gunas un 
Jāņa Rukšānu puķu dārzu, kur varē-

jām izbaudīt skaistumu ar apmēram 
80 hostu un 200 flokšu šķirnēm. 
Savukārt, baseinā siltumnīcā auga 
skaistas ūdensrozes un vēl viena sil-
tumnīca bija pilna ar dažādiem aug-
ļu kokiem (piemēram - persikiem). 
Frēziju siltumnīcā ziedi jau bija no-
ziedējuši un šobrīd iegūti sīpoliņi. Ar 
tiem Jāņa Rukšāna kungs ir populārs 
visā pasaulē. Visu var iegādāties, pa-
sūtot pēc kataloga. Arī mums tāds ir.

Nobeigumā devāmies uz netā-
lo Straupi, apskatot Ungurmuižu 
- 18.gadsimta koka ēku ansambli, 
tējas namiņu un parku u.c. Paldies 
jaukajam šoferim Jānim un Ķeguma 
novada pašvaldībai par autobusu!

Savukārt 6.augustā devāmies 

ceļojumā uz Aizputi, kas ir lielākā 
un vecākā mazpilsēta Liepājas ap-
kārtnē – celta 1248.gadā, atrodas ļoti 

skaistā paugurainā reljefā. Aizpute 
lepojas ar saviem populārajiem no-
vadniekiem, kuru dzīvesstāstus dzir-

dējām arī mēs.
Bijām arī Apriķu muižā, kurā 

ierīkots muzejs. Apskatījām 17.gad-
simta celto Apriķu luterāņu baznīcu 
– izcila mākslas pērle pasteļtoņos un 
zeltā!

Vēl bijām Kazdangas pilī, kura 
tiek uzskatīta par vienu no krāšņā-
kajiem klasicisma stila paraugiem 
Kurzemē.

Kazdanga lepojas ar savu ražo-
jošo uzņēmumu SIA “Elpa”, kas ir 
vienīgais piena pārstrādātājs Dien-
vidkurzemē. Nogaršojām arī ražoto 
produkciju.

Noslēgumā viesojāmies arī Aiz-
putes vīna darītavā.

Dagnija Berķe
ekskursiju organizatore

ĶEGUMS

Ķegumā svin bērnu svētkus

Šī gada bērnu svētki mums bija 
īpaši ar to, ka varējām mazos 
ķegumiešus uzņemt jaunajā rota-
ļu laukumā „Bērnība Daugavas 
krastos”.

Svētki pulcināja bērniņus, kuri dzi-
muši 2019.gadā. Sanācām kopā 
kupls pulciņš. Kā jau ierasts, bērniņi 
tika pie īpašajiem krekliņiem. Vi-
sus priecēja skaistie ziepju burbuļi, 
vāverīte, kura fotografējās kopā ar 
ģimenēm. Katrs bērniņš varēja sev 
izgatavot īpašu nozīmīti un skaistus 
balonus - zvēriņus. 

Aprunājoties ar bērnu vecākiem, 
uzzinājām, ka ir ģimenes, kuras dzī-
vo Ķegumā jau kopš pašu bērnības 
un ir arī ģimenes, kuras tikai nesen 
izvēlējušās kļūt par ķegumiešiem. 
Un šādi svētki - mazuļu uzņemšana 
Ķeguma saimē viņiem bija patiess 
pārsteigums.

Prieks par padarīto kopā ar mūsu 
atbalstītājiem - Ķeguma novada paš-
valdību, Ķeguma veterināro ambu-
lanci, SIA „Paegles egles”, „OPTIC 
GURU”, kuri mums palīdzēja finan-
siāli, lai svētki būtu jauki!

Mākslas nodarbības Ķegumā turpinās
Neskatoties uz pārsteigumiem un 
satraukumiem pilno dzīvi, Ķeguma 
Tautas namā ir tapusi jauna izstāde 
– optimistiska un pilna daudz 
skaistu bērnu darbu. 

Šajā izstādē apvienoti Mākslas skolas 
un studijas audzēkņu darbi, kas 
tapuši gan klātienes, gan neklātienes 
nodarbībās, gan “zaļajā praksē”. 

Izstādes nopietnākā daļa ir 5. 
kursa audzēkņu noslēgumu darbi – 
gan zīmējumi, gan gleznojumi. 
Šī gada kopējā tēma bija kukaiņu 
pētniecība. Tik daudz tēmu kopā 
vienā izstādē nekad nav bijis, bet šis 
laiks mums visiem ir prasījis lielu 
pielāgošanos un elastību – gan domās, 
gan darbos. Daudz ko esam darījuši 
pirmo reizi, meklējuši risinājumus, 
lai darbs tomēr būtu paveicams. 
Priecājos, ka līdz šim mācību process 
ir norisinājies veiksmīgi, taču neno-
liedzami, klātienes nodarbības mākslā 
ir neatsveramas.

Pa vidu vīrusiem un dažādiem 
ierobežojumiem Mākslas studijā 

“Vasaras radošās darbnīcas” notika 
kā ierasts. Pavadījām 5 jautras un 
darbīgas dienas 18 bērnu sabiedrībā. 
Šī gada tēma bija “Māja 2020”, kad 
katrs dalībnieks veidoja un iekārtoja 
savu istabas stūri, dažādus interjera 
priekšmetus un uzmeistaroja pat 
lietojamu krēslu.

Šis ir pārmaiņu laiks arī Mākslas 
skolai. Ir notikusi Ogres Mākslas 
skolas reorganizācija un tapusi jauna 
izglītības iestāde “Ogres Mūzikas 
un mākslas skola”. Pārmaiņu laiks 
vēl nav beidzies, vēl ļoti daudz 
kas jāpaveic, lai jaunā skola varētu 
darboties ar pilnu jaudu. Tomēr ir 
prieks un skaidrība, ka Ķeguma 
klase būs un 1. kursā jau ir uzņemti 
5 audzēkņi, kuri sāks apgūt vizuālās 
un plastiskās mākslas programmu. 
Vecāko kursu audzēkņi turpinās 
mācības kā ierasts.

Ar jaunā mācību gada iesākšanos 
arī Mākslas studija uzņem jaunus 
audzēkņus – bērnudārza grupā 
4-6 gadus vecus bērnus un skolas 

grupās būs iespēja mācīties dažādu 
vecumu skolēniem. Nodarbības no- 
tiks 2 reizes nedēļā. Vienu reizi bēr-
ni apgūs zīmēšanas, gleznošanas un 
kompozīcijas pamatus, otru reizi – 
veidošanu, maketēšanu. Varēs  apmek- 
lēt arī tikai vienu nodarbību nedēļā.

Nodarbības mākslas studijā 
sāksies ar 7. septembri.

Aicinu pieteikties pieaugušos, 
kuri vēlas apgūt zīmēšanu, gleznošanu 
(ar eļļas vai akrila krāsām), izmēģināt 
pasteli, akvareļtehniku, kā arī 
izmēģināt gleznot uz zīda. 

Nodarbības notiks katru nedēļu 
trešdienās 18.00-20.00 (laiks var 
mainīties atkarībā no dalībnieku 
iespējām). Pirmā nodarbība būs 8. 
septembrī.

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

Lai mums visiem veselīgs un 
radošs jaunais mācību gads!

Ieva Lāce
Mākslas studijas vadītāja

Rembatē svin bērnu svētkus
Brīnumu pasaulē neesot... 
Bet kā gan citādi nosaukt tevi? 

Bērnu svētki vienmēr ir kas 
īpašs, jo bērnos mēs redzam savu 
nākotni. Ieviestā tradīcija – sveikt 
Rembates jaundzimušos, turpinājās 
arī šogad, pasniedzot īpašu krekli-
ņu ar uzrakstu Rembates bēbis, SIA 
“Fazer Latvija” dāvāto vērtīgo mai-
zes kukulīti un vecākiem bija iespēja 
pašiem izgatavot nozīmīti uz kuras, 
gandrīz katrs uzrakstīja sava bērniņa 
vārdu, tā paliks par piemiņu bērna 
turpmākās dzīves ceļā.

Patiesi liels prieks par to, ka 
Rembatē ir tik daudz jaunas ģimenes 

un bērni, kurus sveicām 22. augustā. 
Saku lielu paldies Ķeguma pašval-
dībai, uzņēmējam Artūram Mālnie-
kam, SIA “Fazer Latvija”, jo tikai ar 
viņu atbalstu šogad varējām sarīkot 
šos svētkus!

Par svētku sajūtu pasākuma ap-
meklētājiem gādāja “Jogitas pasāku-
mi”, kas noslēgumā sagādāja īpašu 
pārsteigumu bērniem - lielo burbuļu 
salūtu, saldu cukurvati, kā arī katrs 
bērniņš tika pie balona zvēriņa vai 
skaistas rotu puķes, ko uzlikt uz ro-
ciņas.

Liene Lazdiņa
Rembates Tautas nama 
pasākumu organizatore

Ķeguma pensionāri ceļo 

Ķeguma orientieristiem lieliski panākumi 

Orientēšanās sporta sezona Lat-
vijā rit pilnā sparā jau 2 mēnešus. 
Simboliski, ka tā tika iesākta tie-
ši Ķeguma novadā ar “Daugavas 
Kausa” stafetēm 14. jūnijā. Ie-
spējams, tieši mājas sienas deva 
pārliecību veiksmīgam sezonas 
turpinājumam Ķeguma orientie-
ristiem.

Lūkass Siliņš pakāpeniski uzlabo re-
zultātus V14 grupā, tuvojoties goda 
pjedestālam un Latvijas čempionāta 

individuālajās distancēs ieņemot di-
vas ceturtās vietas aptuveni 50 spor-
tistu konkurencē. Savukārt Renārs 
Grasis nevienā no Latvijas Kausa 
posmiem nav nokāpis no goda pje-
destāla V14 grupā.
Individuāli:
2. vieta “Aronas Kauss”, Madona;
3. vieta Latvijas čempionāts garajā 
distancē, Pļaviņas;
2. vieta Latvijas čempionāts sprintā, 
Valmiera.
Stafetes (Renārs Grasis kopā ar Lū-

kasu Siliņu un komandas biedriem 
no Ogres)
1.vieta  “Daugavas Kauss”, Tome;
1.vieta Latvijas čempionāts sprinta 
stafetē, Valmiera;
1. vieta “Ozona stafetes”.

Augstvērtīgie rezultāti apliecina 
ieguldīto darbu ārkārtas situācijas 
laikā - vienatnē! Puiši nepadevās 
pie traumām un nesekmīgiem treni-
ņu rezultātiem, bet izprata iemeslus, 
turpināja centīgu darbu un izkopa 
pašdisciplīnu. Rezultāti rada gan-
darījumu, bet jāatceras - šis ir tikai 
daudzu gadu ceļa sākums.

Priecē Artura Jāņa Krastņa uz-
vara sacensībās “Azimuta 3-dienas”, 
kā arī 14.vieta Latvijas Čempionātā 
sprintā, startējot ar 2 gadus vecā-
kiem puišiem. Renāte Grase un Un-
dīne Bajale lieliski startēja “Dauga-
vas Kausa” stafetēs.

Vasaras sezonas turpinājumā at-
lases sacensības uz Pasaules skolēnu 
čempionātu 2021. gadā Serbijā!

Nauris Neimanis
treneris

Foto no “Daugavas Kausa” stafe-
tēm pie Tomes Zivjaudzētavas
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TŪRISMS

Ar šo rakstu turpinām stāstu sē-
riju par Ķeguma novada interesan-
tām tūrisma apskates vietām. 

Birzgales pagasts ir lielākā no 
Ķeguma novada administratīvajām 
teritorijām, tā atrodas Daugavas 
kreisajā krastā. Pagastu kā adminis-
tratīvu teritoriju Ķeguma novadam 
pievienoja 2009.gadā. Pagasta centrs 
atrodas pašā Birzgalē. Birzgales pa-
gasta teritorijā atradušās  Alstiķes 
muiža (Gut Halswigshof), Kalna-
muiža (Berghof), Kannenieku muiža 
(Gut Kanenneken) un Lindes muiža 
(Linden).

Birzgalē, braucot no Ķeguma 
puses, turpinot maršrutu no Tomes 
vai Ķeguma pilsētas centra, var no-
kļūt turpinot ceļu pa P85 šoseju 
Jaunjelgavas virzienā, un pēc 10 km 
nogriežoties pa labi uz P88 šoseju. 
Baudot skaisto lauku ainavu, turpi-
not braucienu pa autoceļu V995, no-
kļūsiet tieši Birzgalē - pagasta cen-
trā. Šeit kā pirmo iesakām apmeklēt 
muzeju “Rūķi”. Muzeja patstāvīgajā 
ekspozīcijā ir iespējams iepazīties ar 
Birzgales pagasta vēsturi un bagāto 
kultūras mantojumu. Bērni var ap-
skatīt rūķu kolekciju. Tāpat varēsiet 
iepazīties ar interesanto stāstu par 
muzeja tapšanu, kas īpaši patiks bēr-
niem. Blakus esošajā, burvīgo ābeļu 
ieskautajā Rūķu parkā, kur atrodas 
arī estrāde, var apskatīt  masīvkoka 
figūras – rūķus, skudru, ežu ģimeni, 
kā arī koka dobumā izveidoto rūķu 
māju, par kuriem arī ir savs stāsts, 
bet tas, lai paliek intrigai, jo tas ir jā-
redz un jādzird klātienē.

Turpat Birzgales ciema centrā 
pēc muzeja apskates var piestāt un 
aplūkot Birzgales pamatskolu, kas 
ir viena no vecākajām ēkām vietējā 
apkaimē, vairāk kā 160 gadus veca. 
Turpat līdzās atrodas piemiņas ak-
mens ar nosaukumu “Baznīckalns. 
Linde – Birzgale 16. gs.”. Šajā vie-
tā 1567.gadā tika uzcelta baznīca 
no tīra ozolkoka. 1965.gadā komu-
nistiskās okupācijas laikā baznīcu 
nopostīja. Uz sagrautās baznīcas 

pamatiem tika uzcelta ciema pado-
mes ēka. Baznīckalna piemineklis 
ir vienīgais piemineklis Latvijā sa-
grautajai baznīcai un tās mācītājam 
Vecajam Stenderam.

Ja pastaigā pa ciemu esi izsalcis, 
iesakām iegriezties ciema veikaliņā 
“Ozolkalnu nams”, kur var iegādā-
ties uz vietas ceptas gardum gardas 
bulciņas, kūkas un pīrādziņus.  

Tālāk turpinot braucienu virzie-
nā uz Valles pusi, šķērsojot dzelzceļa 
līniju Krustpils - Jelgava, nepilna ki-
lometra attālumā no dzelzceļa pār-
brauktuves var  apskatīt Hercoga Jē-
kaba medību muižas vietu (Kalna 
muiža), kas atrodas ceļa labajā pusē. 
Šeit Kurzemes hercogistes laikā her-
cogs Jēkabs savulaik ierīkoja sev 
medību muižu. Pastāv uzskats, ka 
hercogs no šejienes sūtījis slaidās 
mastu priedes savu kuģu būvei. Paš-
reiz saglabājusies muižas kalpu – 
dzinēju māja, kas celta 1670.gadā, 
bet pils vietu iezīmē liels manteļs-
kurstenis. Objekts ir privātīpašums, 
tādēļ apskate iepriekš ir noteikti jā-
piesaka pa tālruni +371 26542601 
vai +371 26526815.

Pēc izzinoša piedzīvojuma šo 
objektu apskatē, ja līdzi ir paņemtas 
sviestmaizes vai citas uzkodas un 
dzērieni, tad noteikti iesakām pa-
pusdienot turpat pretī Kalna muižai 
esošajā lapenītē, kas izbūvēta viesu 
un riteņbraucēju atpūtai.

Kad ieturēta maltīte, vai arī, ja 
pietiek spēka doties tālāk bez pus-
dienām, var doties aplūkot dzelzceļa 
staciju “Lāčplēsis”, braucot atpakaļ 
un nogriežoties pa labi uz V978 au-
toceļa (zīme “st. Lāčplēsis”). Stacija 
izveidota Pirmā pasaules kara gados 
ar nosaukumu Berghof. 1927.gadā 
pēc arhitektes L.Grinbergas projekta 
te tika uzbūvēta jauna un plaša sta-
cijas ēka, kas vēl aizvien ir labi sa-
glabājusi savu ārējo izskatu. Stacija 
slēgta līdz ar dzelzceļa līnijas slēg-
šanu pasažieru satiksmei 2000.gadā. 

Kad apskatīta stacijas ēka, brau-
cot atpakaļ un nogriežoties uz V994 
autoceļa (zīme “Enkurnieki”) un 
braucot tikai taisni, pirms autoceļa 
P85, atrodas A.Pumpura Mīļās mā-
tes atdusas vieta Meža kapos. Meža 
kapi ir senākā kapsēta pagastā, kurā 
apglabāta eposa “Lāčplēsis” autora 
A.Pumpura par Mīļo Māti sauktā 
viņa tēva audžumāte un mātes tēva 
māsa. Ja ir vēlmes, tad noteikti ce-
ļojuma laikā var ņemt līdzi sēņu 
grozus un doties sēņot vai ogot, jo 
garantējam, ka šajā apkaimē meža 
veltes būs gana daudz.

Turpinot ceļu, jūs nokļūsiet uz 
P85 šosejas. Nogriežoties pa labi, 
braucot apmēram 2 km uz priek-
šu, Jūs varat aizbraukt līdz Alstiķes 
muižas pilsdrupām. Tās atrodas 
P85 autoceļa labajā malā. Krievijas 
impērijas laikā šeit bijusi slavena 
psihiatriskā dziedinātava, 19. un 
20. gadsimta mijā sanatorija “Sana-
torium aus Halswigshof”, ko izpos-
tīja 1.Pasaules kara laikā. Kad arī šī 
vieta ir apskatīta, tad nogriežoties pa 
kreisi, braucot atpakaļ, apmēram 3 
km, nokļūsiet Savvaļas briežu dārzā 

“Saulītes”. Savvaļas briežu dārzā, 
kas ir arī atpūtas komplekss, apska-
tāmi ne tikai dambriežu ganāmpulki, 
bet arī Skotijas savvaļas govis – hai-
lenderi. Sava ciemošanās noteikti ir 
jāpiesaka un tā ir maksas. Atpūtas 
komplekss piedāvā arī nakšņošanas 
pakalpojumus, ēdināšanu, iespēju 
izbraukt ar airu laivu, makšķerēt, 
baudīt ūdens priekus, kā arī novērtēt 
latviešu lauku pirts labumus – relak-
sējoties melnajā vai dūmu pirtī. 

Ja nolemjat uzkavēties šajā vietā 
nedaudz ilgāk un izmantot nakšņo-
šanas pakalpojumus, tad noteikti 
iesakām iznomāt laivu un aizbraukt 
līdz Lielajai salai, kas atrodas turpat 
netālu no naktsmītnes Dabas liegu-
mā “Daugava pie Kaibalas”.  Pie 
salas ir uzstādīta pontona tipa laivu 
piestātne, kur ērti pietauvoties. Tā-
lāk nokļūstot uz sauszemes, nu jau 
uz neapdzīvotas salas, var  doties 
pastaigā pa marķētu pastaigu taku, 
kura Jūs aizvedīs līdz skatu terasei. 
Šeit var baudīt pasakainus skatus un 
ļauties mieram, un pārdomām. Atce-
ļā uz piestātni, pirms došanās prom, 
informācijas stendā var iepazīties ar 
interesantiem faktiem par dabas lie-
gumu un tajā atrodamajām vērtībām. 
Turpat blakus ir iekārtota arī pikni-
ka vieta, kur ērti var kā brokastot, tā 
pusdienot vai vakariņot. Uz Lielās 
salas var nokļūt arī no otra Daugavas 
krasta, iznomājot katamarānus Liel-
vārdes novada Dzelmēs. 

Naktsmītnes šajā Birzgales pa-
gasta pusē piedāvā arī Wild Duck, 
Brīviņi, Bāliņi, Vecupe, Saules – 
katra no tām ar savu šarmu. 

Ja tomēr nolēmāt ceļojuma lai-
kā apskatīt tikai savvaļas dzīvnieku 
dārzu, tad noteikti varat doties tālāk 
un apskatīt citas interesantas apska-
tes vietas novada teritorijā, bet ar 
tām iepazīstināšu nākamajā rakstā.

Dodoties izkustēties svaigā gai-
sā atceries par distancēšanās notei-
kumiem un baudi piedzīvojumus, ja 
esi vesels.

Ieva Vējone
Ķeguma novada pašvaldības

Projektu vadītāja ar specializāciju
uzņēmējdarbības un tūrisma

attīstībā

Manteļskurstenis

Dodies izzinošos piedzīvojumos un 
pastaigās pa Ķeguma novadu. 4.daļa

“Sajūti Sēliju!” - ar šādu devī-
zi biedrība „Sieviešu klubs Ķe-
guma saulespuķes” 11. jūlijā, 
Ķeguma novada NVO atbalsta 
fonda 1.5.2. aktivitātes līdzfi-
nansējuma ietvaros organizēja 
ekskursiju - pieredzes apmaiņas 
braucienu pa Sēliju.

Pirmā apstāšanās vieta - Jaunjel-
gava. Vecpilsētas laukums priecē-
ja ar krāšņiem košuma krūmiem 
un ziedu kompozīcijām. Jaunjel-
gavai sena vēsture, jo pilsētas sta-
tusu ieguvusi jau 1647.gadā. Gar 
Daugavas krastu izveidota pro-
menāde ar atpūtas vietām. Iespē-
ja ar kuģīti „Balta kaza” izbraukt 
kruīzā pa Daugavu. Nesen atvērts 
jauns tūrisma informācijas centrs, 
kur saņēmām zinoša, erudīta gida 
pakalpojumus, iegādājāmies vie-
tējo amatnieku darinājumus, kā arī 
mielojāmies ar gardu saldējumu, 
baudījām siltu kafiju un tēju.

Nākošais apskates objekts ap-
pludinātās Staburaga klints piemi-
ņas vieta un Vīgantes parks. Parkā 
izveidots plašs dienlilliju dārzs, 
kur patreiz tās cēli zied visdažādā-
kajās krāsās. Ikvienam bija iespēja 
savu vēlēšanos iečukstēt piemiņas 
zīmē „Dieva dārzs”, kuru veidoju-
si tēlniece Solveiga Vasiļeva 2003.
gadā, veltot to appludinātajai 18,5 
m augstajai Staburaga klintij, kas 
pirms tam bijusi viena no populā-
rākajiem Latvijas tūrisma objek-
tiem.

Tālāk mūsu ceļš aizveda uz 
Jēkabpils novada Zasas muižas 
parku. Aplūkojām amatniecības 
centra “Rūme” keramiķu darbus, 
plašu parku ar daudziem intere-
santiem tiltiņiem. Parku 17.gad-
simtā sācis veidot barons Hein-
rihs fon Zass. Cauri parkam plūst 
Zasas upe, uz kuras ar dzirnavu 
dambja palīdzību izveidota triju 
dīķu sistēma un piecas saliņas. Se-
natnes elpa jūtama parka paugurā 
izveidotajā Cukurkalniņā ar tējas 
namiņu, kam apkārt vairākās kār-

tās apstādītas liepas. Cukurkalniņš 
savu  nosaukumu ieguvis no tā, ka 
barons te mīlējis sēdēt un kopā ar 
viesiem dzert tēju un kafiju ar cu-
kuru.

Sēlijā Diendivdsūsejas senle-
jā mazpilēta Aknīste. Tur vietējā 
kafejnīcā ieturējām gardas pusdie-
nas.

Un tad jau ieradāmies Sēlijas 
pērlē - 19.gadsimtā neogotikas 
stilā celtajā Garsenes pilī. Daudz 
uzzinājām par sākotnējā īpašnieka 
barona fon Butberga dzimtu. Pils 
teritorijā izveidotas dabas un pa-
staigas takas ar atpūtas vietām.

Dienas nogalē ieradāmies Ēr-
berģes muižā Mazzalves pagastā, 
kas līdz 1920.gada agrārai refor-
mai piederējusi barona fon Hāna 
dzimtai. Pie muižas mūs laipni sa-
gaidīja pats barons Hāns ar baro-
nesi Mariju. Tērpušies seno laiku 
kostīmos, viņi uzbūra aizgājušo 
dienu gaisotni un notikumus mui-
žā. Muižas raganiņa izklaidēja ar 
atraktīvām nodarbēm. Kā jau kat-
rā pilī ir savs spoks, tā arī Ērberģes 
muižā satikām Zilo dāmu - barona 
Hāna māsu, kura nelaimīgas mī-
lestības dēļ bija izdarījusi pašnā-
vību. Viņa bija iemīlējusi staļļa 
puisi, kas protams ļoti nepatika 
baronam. Tā joprojām Zilā dāma 
klīst pa muižu un biedē kā spoks 
tās iemītniekus.

Kopumā guvām pieredzi kā 
atraktīvi, ar izdomu var uzburt 
senatni, popularizēt savu dzimto 
vietu ar tās vēsturiskajām vērtī-
bām, dzīvot mūsdienīgi sakoptā 
vidē, piesaistīt tūristus un to visu 
izbaudīt. Ne tikai jābrauc uz tā-
lām zemēm, bet tepat mūsu mīļajā 
Latvijā ir tik daudz neredzētu un 
skaistu vietu, ko vērts apskatīt. 

Anita Ivdra
sieviešu klubs „Ķeguma 

saulespuķes” 

Ķeguma saulespuķes 
dodas pieredzes apmaiņas 
braucienā

Rūķu muzejs

Manteļskurstenis

Alstiķes muižas pilsdrupas

Ķeguma novada pensionāru biedrība organizē:
11.septembrī ekskursiju uz Rīgu (Āgenskalns, Bolderāja, Daugav- 

grīvas cietoksnis, Ķīpsala, Žaņa Lipkes muzejs). Izbrauksim plkst. 
9.00 no Ķeguma Tautas nama. Pieteikties līdz 7.septembrim Ķeguma 
novada pensionāru biedrībā

***
1.oktobrī plkst. 17.00 “Senioru dienai” veltīts pasākums Ķeguma 

Tautas namā (pie galdiņiem). Pieteikties līdz 21.septembrim. Informā-
cija par pasākumiem pa tel.26708424
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BIRZGALE

Lai uzklausītu Ķeguma novada 
domes deputātus, uzdotu jautā-
jumus un pārrunātu aktualitātes, 
19.augusta vakarā Birzgales Tau-
tas namā pulcējās vairāki desmiti 
iedzīvotāju.

Uz sapulci bija ieradies Ķeguma no-
vada pašvaldības domes priekšsēdē-
tājs Raivis Ūzuls un deputāti Kristaps 
Reķis, Pāvels Kotāns, Ilmārs Zem-
nieks, Imants Smirnovs, Jānis Si-
liņš, Tadeušs Vaļevko, Dace Māliņa, 
Valentīns Pastars un Roberts Ozols. 
Teju katrs deputāts izteicās par esošo 
situāciju pagastā, sniedza komentārus 
par iespējamiem uzlabojumiem, dalī-
jās pieredzē un pārdomās par Birzga-
les pagasta attīstību. 

Uz sapulci bija ieradies arī SIA 
“Ķeguma Stars” valdes loceklis 
Andris Zābelis, kurš prezentēja jau-

no Birzgales katlu mājas projektu. 
Iedzīvotājiem bija daudz jautājumu 
– par šķeldas uzglabāšanu, iespējamo 
tarifu pieaugumu un jau esošās katlu 
mājas nākotni. A.Zābelis sniedza at-
bildes un norādīja, ka saglabājot eso-
šo katlu māju, ir jārēķinās, ka apkures 
cenu pieaugums var sasniegt pat 30 
%, savukārt jaunā katlu māja tarifu 
palielinās aptuveni par 10 %. A.Zābe-
lis neslēpa bažas par to, ka šobrīd ir 
vairāki parādnieki, kuri rēķinus nav 
maksājuši jau vairākus gadus. Šis ir 
viens no jautājumiem, kas steidzami 
jārisina.

R.Ūzuls birzgaliešus informēja 
par jau veiktajiem investīciju projek-
tiem Birzgales pagastā un ar iedzīvo-
tājiem pārrunāja sasāpējušos jautā-
jumus par papildus transporta reisu 
kustību, ceļu tehnisko stāvokli, gājē-
ju celiņu izbūvi nākotnē, par grāvju 
malu kopšanu un citus. Pēc plašām 
diskusijām secināts, ka iedzīvotājiem 
ar aktuālajiem jautājumiem vispirms 

jāvēršas pagasta pārvaldē, vēlams ar 
rakstisku iesniegumu un, ja vēlamais 
rezultāts netiek sasniegts, var vērsties 
pie novada pašvaldības izpilddirekto-
ra vai priekšsēdētāja. 

Tāpat sapulcē vairākkārt ap-
spriests ceļu stāvoklis, kas pēc grei-
derēšanas darbiem nav uzlabojies. 
Secināts, ka ceļi vēlreiz jāapseko. 
Viens no jautājumiem, kas satrauc 
birzgaliešus, ir atkritumu daudzums 
pie atkritumu konteineriem. Pagasta 
pārvaldes vadītāja Solvita Pikaļeva 
stāstīja, ka šis jautājums tiek risināts 
ar videonovērošanas kameru palīdzī-
bu, piesārņotāji tiek fiksēti un infor-
mācija nodota Ķeguma novada paš-
valdības policijai. S.Pikaļeva atklāja, 
ka Birzgalē būs arī bioloģiskā atkri-
tumu novietne, kurā varēs likt zarus 
un citus trūdošus atkritumus. Šobrīd 
tā tiek veidota un jau drīzumā par to 
tiks informēti iedzīvotāji.

Deputāti tiekas ar iedzīvotājiem

Birzgales pagasta iedzīvotāji dodas ceļojumā pēc iedvesmas
15.augusta rīts uzausa skaisti sau-
lains, jautri čalojot autobusa pie-
turā Birzgalē pulcējās JADARAS 
un pagasta iedzīvotāji, Ķegumā 
mūsu pulkam pievienotās vēl ļau-
dis, kuriem interesēja plānotais 
ceļojums uz Vidzemi.

Ceļojuma mērķis bija iepazīties ar 
Vidzemes uzņēmējdarbības piemē-
riem, kā arī ar pieaugušo un jauniešu 
iespējām sevi pilnveidot. Visi bijām 
noilgojušies pēc ceļojuma un jau-
niem iespaidiem.

Pirmais pieturpunkts – Līgatnes 
papīrfabrika. Tā ir unikāla industriāli 
vēsturiska celtne, kura darbojās gan-
drīz 200 gadus, no 1815. gada. Savu-
laik tas bija visvecākais rūpniecības 
uzņēmums Latvijā, kurš darbojies 
bez pārtraukuma. Fabrikas pirmo 
ēku uz Paltmales muižas iznomātas 
zemes Līgatnes upes krastā uzbūvēja 
Konrads Justus Štorhs un Karls Ki-
bers. Papīra ražošanas vajadzībām 
tika izbūvēts akvedukts, slūžas un 
izrakts kanāls. Handfabrikā (tāds no-
saukums saglabājies līdz mūsdienām 
fabrikas pagalmā) no linu lupatām 
papīru ražoja ar rokām līdz 1871.
gadam. Gadsimtu laikā kā izejvie-
las ir bijušas linu lupatas, celuloze, 
kokmasa un makulatūra. Makulatū-
ras kalni vēl šodien glabājas fabrikas 
pagalmos. 

Līgatne jau 19.gs. vidū kļūst par 
galveno kvalitatīvo rakstāmpapīru 
ražotāju gan Latvijā gan Cariska-
jā Krievijā - cara Armijas kartēm, 
papīrus ar ūdenszīmēm utt. Pirmās 
Latvijas brīvvalsts laikā tā eksportē 
savus saražotos papīrus uz visiem 
5 pasaules kontinentiem. Sākot ar 
1994.gadu no makulatūras tika ražo-
ti kvalitatīvi zīmēšanas un akvareļu 
papīri, kā arī nelielā apjomā papīrs 
ar ūdenszīmi un melnais papīrs. Ta-
gad jau sešus gadus fabrikā darbs ir 
apturēts. Darbiniekus pēkšņi vienas 
dienas rītā vairs darbā neielaida. 
Patreiz Līgatnes papīrfabrikā ir ie-
spējams gida pavadībā iepazīties ar 
papīra ražošanas procesu un aplūkot 
papīrmašīnu un citas iekārtas. Mēs 
šo iespēju izmantojām. Iespaidi no-
mācoši, milzīga ražotne atrodas dīk-
stāvē, viss rūsē un neatgriezeniski 
iet bojā. Vienīgi gides interesantais 
stāstījums kliedēja nomācošo atmos-

fēru. Jautrā sarunā ar gidi noskaidro-
jām, ka fabriku var nopirkt. Domāts 
- darīts! Visu ceļojuma laiku atce-
rējāmies iespaidīgo pirkumu, kuru, 
kāds gribēja nopirkt.

Pusdienas laiku sagaidījām Vien- 
koču parkā. Vienkoču parks ir pa-
staigu un atpūtas parks pie Līgat-
nes upes, kurā izveidotas takas ar 
daudziem tematiskiem apskates un 
izziņas objektiem. Šo parku veidot 
sāka viens cilvēks, tagad viņam, pro-
tams, ir palīgi. Parka daudzveidīga-
jās zonās izvietoti vēsturisku muižu 
un citu ēku maketi, koka skulptūras, 
etnogrāfiskas ēkas, vienkoču laivas, 
darvas ceplis. Šeit var apskatīt Lat-
vijā pirmo smilšu maisu māju, iepa-
zīties ar tās celtniecības procesu un 
rast iedvesmu zaļā dzīvesveida pie-
kopšanai.

Vienkoču parkā atrodas Kok- 
amatniecības muzejs, kas iekārtots 
kā senā darbnīca. Muzejā uzzinā-
jām, kā senie amatnieki izgatavoja 
sadzīves lietas gan muižkungu, gan 
citu cilvēku vajadzībām. Kokamat-
niecības muzejā un parka teritorijā 
apskatījām vienkoču un citu koka iz-
strādājumu izgatavotas lietas, īpaša 
uzmanība tika veltīta vienkoču laivu 
izgatavošanas procesam.

Pēc gardām pusdienām devā-
mies uz Valmiermuižas alus darīta-
vu. Tur mūsu grupiņa sadalījās. Alus 
mīļi devās uz alus degustāciju,bet 
tie, kuriem labāk patīk zirgi, devās 
uz stalli. Abās vietās klausījāmies 
stāstījumu atbilstoši tēmai. Mūsu 
stāstnieki pavēstīja, kā no Valmier-
muižas dzīļu ūdens, iesala, dižciltī-
giem apiņiem un dabīga rauga top 
glauns alus. Uzzinājām alus baudī-
šanas smalkumus, nogaršojām Val-
miermuižas brūvējumus alkoholis-
kos un bezalkoholiskos, iepazinām  
ēdienus, kurus vislabāk baudīt kopā 
ar alu.

Izbaudījuši saullēktu pie Burt-
nieku ezera, otrajā dienā mūsu ceļš 
veda Adzelviešiem. Tā bija intere-
santākā ekskursija, kuru piedzīvoju 
pēdējā laikā. Zemnieku saimniecībā 
“Adzelvieši” apskatījām senatnīgo 
sētu, piedalīties kaņepju aizdara 
degustācijā, miestiņa miežu iesa-
la malšanā. Apmēram divu stundu 
laikā varējām izgaršot kaņepju aiz-
daru, ko “Adzelvieši” izgatavo no 

saimniecībā izaudzētām un novāk-
tām kaņepju sēklām. Uzzinājām, ka 
ražošanas procesā, aizdaram klāt 
netiek pievienots ne sviests, ne augu 
tauki, tāpat arī klāt nav ne sāls, ne 
citas garšvielas. Tāpēc “Adzelviešu” 
kaņepju aizdars ir tik garšīgs, aromā-
tisks un dabisks. Gadsimtiem senās 
Adzelviešu mājas ir vienīgā vieta 
Latvijā, kur pēc senas gatavoša-
nas un garšas tradīcijas pats māju 
saimnieks ar rokām soli pa solim, 
sākot ar kaņepju audzēšanu, gata-
vo tīru kaņepju aizdaru. Saimnieks 
aicināja mūs ielūkoties senatnīga-
jā noskaņā, pašiem apgūt kaņepju 
auklas gatavošanas meistarību un 
nobaudīt uz vietas kaņepju produk-
tu gardumus degustācijas laikā.

Iepazināmies ar vēl vienu ģime-
nes uzņēmumu “Siera un makaronu 
ražotni” Raunā, kura ir vienīgā vieta 
Baltijā, kurā top Zaļais siers ar pašu 
dārzā audzētu sierāboliņu. Saimnie-
ce izstāstīja par  ražotni un cienāja 
mūs ar četriem beramo sieru veidiem 
- Zaļo sieru, sieru ar garšaugiem, sie-
ru ar baravikām un sieru Ķiplociņš, 
kā arī veselīgo gī sviestu un pikanto 
knapsieriņu.

Siera ražotni 2006. gadā Raunā 
dibināja Ceriņu ģimene. Uz šodienu 
ģimene ražo jau 16 dažādu nūdeļu 

veidus. Nu jau varu teikt, ka tie ir 
ļoti garšīgi, jo šos mājas makaronus 
gatavo no īstām lauku olām, miltiem 
un sāls, dažādībai pievienojot sie-
rāboliņu, garšaugus, dilles, bietes, 
baravikas, sīpolus u.c. dabīgas vie-
las.

Noslēgumā mūs gaidīja vēl kāds 
uzņēmīgs jauns cilvēks. Starp pa-
kalniem, kādas ozolu alejas malā 
savas unikālās idejas īsteno Mārcis 
Feldbergs. “Laipni lūdzam Vidze-
mes augstienes skaistākajā novadā 
- Ērgļu novadā!”, sagaidot viesus, 
teica “Tiltiņu” saimnieks. Mārcis 
2004. gadā no galvaspilsētas uz Ēr-
gļiem devies ar lielām ambīcijām un 
iecerēm. Lai arī trūcis kompetences 
lauku tūrismā un finansiālo līdzekļu, 
ar savu milzu gribasspēku, ideju pār-
pilnību un trako radošumu viņš pa-
nācis ļoti daudz. Mārcis apgalvo, ka 
cerējis pāris gadu laikā uzsākt pie-
ņemt viesus, bet pirmie tūristi tika 
uzņemti 2016.gadā. Šobrīd “Tiltiņu” 
ievērojamākais objekts ir “Kandžas 
laboratorija”, kur tiek sagaidīti tūris-
ti un viņiem priekšā celti brūvējumi 
no saimniecībā savāktā. Laboratorijā 
iepazinām dzēriena tapšanas procesu 
un baudījām dažādās garšas. Saim-
nieks saka, ka viņš gatavo nevis dzē-
rienus, bet labas emocijas. Klausī-

jāmies iedvesmojošu stāstījumu par 
iecerēm un īstenoto. Saimniecības 
14 hektāros Mārcis ierīkojis aizrau-
jošas nodarbes dažādām gaumēm. 
Meža brīvdabas kino viesi labprāt 
skatās filmas, kā arī, svinot savus 
svētkus, uz ekrāna vēro fotogrāfijas. 

Turpat pie meža uzcelta pirtiņa 
un radošā nojume, kurā iespējams 
iemācīties dažādas praktiskas lietas. 
Teritorijā notiek arī komandu sa-
liedēšanas, sporta, kāzu un atpūtas 
pasākumi. Viena no šķietami pārdro-
šākajām idejām ir Latvijā vienīgais 
“Ērču un karūsu ķeršanas čempio-
nāts”, kurā apmeklētājus atraktīvā 
veidā izglīto par ērcēm - kur tās vis-
biežāk sastopamas un kā no tām iz-
vairīties. Līdzīgā tematikā tapusi ta- 
ka “Drošais mežs”, kurā arī mēs de-
vāmies un uzzinājām par priekiem 
un briesmām, kuras sagaida mežā.

“Dzīvot ir skaisti” ceļojuma no-
slēgumā secināja, viena no ceļotā-
jām. Mēs piekrītam, dzīvot ir skaisti, 
ja vari būt kopā ar cilvēkiem, kuriem 
patīk skaistais, kuri iedvesmojas 
viens no otra un atbalsta viens otru. 
Gaidām nākamo ceļojumu!

Inta Pastare
Jadaru un pieredzes 

brauciena dalībnieku vārdā 
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Domājot par apkārtējo vidi un atkritumu 
poligonos noglabāto atkritumu daudzumu, 
Birzgales pagasta pārvalde atkārtoti aicina 
novada iedzīvotājus šķirot atkritumus.

Aicinām visus pašvaldības iedzīvotājus bez 
maksas šķirot atkritumus, tos novietojot pare-
dzētajos konteineros.

Šķirojot atkritumus, jāatceras:
• Dzeltenais konteiners – PLASTMA-

SAI. Šajā konteinerā drīkst izmest metāla ie-
pakojumu; PET plastmasas dzērienu pudeles; 
plastmasas piena pudeles; matu šampūnu/bal-
zamu pudeles; kečupa pudeles; mazgāšanas lī-
dzekļu (ķīmijas) iepakojumu un auto vējstikla 
mazgājamo līdzekļu kanniņas. Parasti uz iepa-
kojuma ir atzīmes PET un HDPE. Nedrīkst - jo-
gurta vai krējuma trauciņus, vienreizlietojamos 
traukus, čipsu pakas, saldējuma iepakojumu, 
rotaļlietas, pārtikas putuplasta paliktņus, čauk-
stošus maisiņus.

• Zilais konteiners – KARTONAM UN 
PAPĪRAM. Šajā konteinerā drīkst izmest 
kartonu, papīru, makulatūru (avīzes, žurnālus, 
grāmatas), tetrapakas (pirms izmešanas izska-
lotas). Ja konteineru laukumā ir kopējais kon-
teiners plastmasai un kartonam, tad šajā kontei-

nerā drīkst izmest kopā plastmasas un kartona/
papīra iepakojumu.

• Zaļais konteiners – STIKLAM. 
Šajā konteinerā drīkst izmest dažādas 
krāsas un izmēra stikla pudeles un bur-
kas, kas pirms izmešanas izskalotas ar 
ūdeni no ēdienu un dzērienu paliekām. 
Nedrīkst - keramikas un porcelāna izstrādāju-
mus, traukus, balzama pudeles, spoguļus, logu 
stiklu un spuldzītes.

Iedzīvotāju pareizi šķirotos atkritumus iz-
ved Ogres SIA „MARSS” bez maksas.

Atkritumu šķirošana ir iespēja samazināt 
sadzīves atkritumu daudzumu, tādejādi sama-
zinot maksu par to izvešanu. 

Iedzīvotājus lūdzam rūpēties par apkārtējo 
vidi, nenovietot pie atkritumu konteineriem būv- 
gružus, riepas u.c. atkritumus, kas ir jānodod!

Birzgales pagasta pārvalde vērš uzmanību, 
ka pie atkritumu konteineriem ir novietas video 
novērošanas kameras un atgādina, ka Atkritu-
mu apsaimniekošanas likuma 16. pants paredz, 
ka sadzīves atkritumu sākotnējam radītājam vai 
valdītājam:
– jāpiedalās pašvaldības organizētajā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanā, arī atkritumu 

dalītajā savākšanā, ievērojot normatīvos aktus 
par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības 
izdotos saistošos noteikumus) un noslēdzot 
līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un 
pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, 
kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību;
–  jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa 
radīto sadzīves atkritumu, arī sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.

Saskaņā ar minētā likuma 15. pantu īpaš-
niekam vai nomniekam, kura īpašuma teritori-
jā tiek radīti sadzīves atkritumi, ir pienākums 
nodrošināt vietu atkritumu konteineram un tā 
atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļa 
piekļuvi sadzīves atkritumu savākšanas punk-
tam, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Savukārt zemes īpašnieks, kura īpašumā 
tiek prettiesiski novietoti sadzīves, bīstamie 
un ražošanas atkritumi tam neparedzētā vietā, 
nodod tos atkritumu apsaimniekotājam, kurš 
ir saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu apsaim-
niekošanai, sedz šo atkritumu apsaimnieko-
šanas izmaksas un ir tiesīgs prasīt zaudējumu 
atlīdzību no šo atkritumu radītāja. Ja attiecīgo 
atkritumu radītājs ir noskaidrots, atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas sedz šis attiecīgo 

atkritumu radītājs.
Tas nozīmē, ka personas, kura izmet savus 

atkritumus svešā konteinerā, rīcība ir prettiesis-
ka, proti, viņa nepilda tai uzliktos pienākumus. 
Kamēr attiecīgo atkritumu radītāju nepieķers, 
par svešajiem atkritumiem  būs jāmaksā daudz-
dzīvokļu mājas iedzīvotājiem. Vienlaikus, 
tikko kā būs noskaidrots šis svešais atkritumu 
radītājs, iedzīvotājiem būs tiesības prasīt zau-
dējumu atlīdzību.

Atbildība par šo prasību neievērošanu ir 
paredzēta šā likuma 43. pantā:

(1) Par sadzīves atkritumu radītāja vai val-
dītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanā piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai perso-
nai no desmit līdz simt piecdesmit naudas soda 
vienībām, bet juridiskajai personai — no piec-
desmit līdz trīssimt naudas soda vienībām.

(2) Par atkritumu apsaimniekošanas no-
teikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu atkritumu radītājam vai valdītājam 
— fiziskajai personai — no četrpadsmit līdz 
divsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai 
personai — no piecdesmit līdz piecsimt sešdes-
mit naudas soda vienībām.
(viena soda vienība atbilst 5 eiro)

BIRZGALE

Birzgalē iespēja bez maksas šķirot atkritumus

Pašā vasaras pilnbriedā ungāru 
valodas tulkotājai Elgai Saksei ap-
rit 90 mūža gadi. Sveicēju pulciņš 
ar rudens ziediem devās uz “Tau-
rupēm” pie Elgas Sakses. Sakses 
kundzes mūs mīļi sagaidīja. Saru-
nās dzirkstīja humors un prieks 
par atkalredzēšanos.

Jubilāre ungāru literatūru latviski tul-
ko kopš 1964. gada un līdz šim iepa-
zīstinājusi latviešu lasītājus ar vairāk 
nekā 70 izcilākajiem ungāru literatū-
ras darbiem, to vidū Magdas Sabo, 
Imres Kērteša, Šāndora Mārai, Fe-
renca Moras, Ištvāna Erkēņa un dau-
dzu citu autoru romāniem, kā arī Fe-
renca Molnāra lugu “Lilioms”, kuras 
iestudējums kļuvis par latviešu teātra 
klasiku. E.Sakse sastādījusi grāmatu 
“Ungāru īpašvārdu pareizrakstība un 
pareizruna latviešu valodā” (1998). 
Viņa ir vienīgā, kura vēl joprojām 
tulko ungāru literatūru latviešu va-

lodā. Ungārijas valdība tulkotājai ir 
piešķīrusi vairākus visaugstākā līme-
ņa valsts apbalvojumus. 2012. gadā 
par nopelniem Latvijas labā piešķirts 
ordenis  “Atzinības krusts” V šķira.

“Katra diena nes mirklīti laimes, 
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžš”.  
Tulkotāja atceras, ka tēva grāmatu 
plauktā atradusi mazu vārdnīcu, un 
tā katru dienu iemācījusies trīs vār-
dus ungāru valodā. “Tad, kad bija 
jau pietiekams vārdu krājums, sāku 
abonēt ungāru sieviešu žurnālu. Tur 
ievēroju, ka ir vēstuļu lappuse. Es 
aizrakstīju un pajautāju neskaidros 
vārdus ungāru valodā, jo te nebija 
neviena, kam varētu kaut ko jautāt 
par ungāru valodu.  Sākumā sarakste 
bija krievu valodā, bet pēc tam jau 
sarakstījos ungāru valodā,” stāsta 
Sakses kundze.

Sarunas vedās viegli un liegi gan 
par tulkojumiem, gan par kaimiņu 
būšanām un pat par saimnieces ka-

ķiem. Jo, kā izrādās, šodien uzmanī-
ba tiekot tam kaķim, kuram parasti 
tās ir vismazāk. Ikdienā šis kaķis pa-
rasti ir noslēpies, bet tieši šodien, cie-
miņu dienā, ir īpaši draudzīgs.  Kaķis 
dzīvojās  pa ciemiņu klēpjiem. Ko nu 
par kaķiem!

Kā saka Sakses kundze, šīs ir tra-
kas dienas, apsveikumi  “birst ” gan 
telefoniski, gan klātienē! 11.augustā 
ciemojās pārstāvji no Ungārijas vēst-
niecības. Nākamajā dienā  tuvākie 
kaimiņi un tālākie birzgalieši. Visu 
dienu ciemiņi, vieni aiziet, nākamie 
jau vietā.

Tuvākie  kaimiņi, būdami  pazīs-
tami jau vairāk kā divdesmit gadus 
un zinādami, par ko Sakses kundze 
priecāsies, uzdāvināja divas vistiņas, 
kas nu piepulcesies pārējām. Kā pati 
saimniece saka, vistiņas vajag, jo 
kustībā ir dzīvība!

Inga Daudze
Birzgales bibliotēkas vadītāja 

Pazīstamajai tulkotājai, novadniecei Elgai Saksei – 90!

Tu vari ziedot asinis, ja:
•	 esi 18 – 65 gadus vecs;
•	 sver ne mazāk par 50 kg;
•	 dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis 

alkoholu;
•	 esi paēdis, izgulējies, atpūties, jūties labi;
•	 esi vesels un pēdējā laikā neesi slimojis;
•	 pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un 

daudz šķidruma;
•	 neesi nodevis asinis vismaz 9 nedēļas, un 12 

mēnešu periodā to jau neesi darījis 4 reizes 
(attiecas uz sievietēm) vai 6 reizes (attiecas 
uz vīriešiem, turklāt pēc 6 reizes vīriešiem 
jāievēro 3 mēnešu pārtraukums);

•	 vairāk informācijas: https://www.vadc.lv/
donoriem/vai-vari-ziedot

!!! Ziedojot asinis, nepieciešami: pase, 
eID karte vai jebkurš cits personas apliecinošs 
dokuments, pēc kura var identificēt donoru 
un kurš satur sekojošu informāciju - vārds, 
uzvārds, personas kods, foto.

Jautājumu gadījumā donori ir aicināti 
sazināties ar VADC caur sociālo tīklu kontiem, 
mājaslapu www.vadc.lv vai zvanot uz bezmaksas 
tālruni: 8000 0003 ( darba dienās no plkst.08.30 
līdz 17.00).

Donoru diena Ķegumā
15.septembrī
no plkst. 10.00 līdz 13.00 
Ķeguma dienas centrā, Liepu alejā 1b

PASAKUMI BIRZGALĒ
4 13.septembrī plkst. 12:00 Birzgales Tautas namā animācijas 

filma “Sarkanās kurpītes  un septiņi rūķīši”. Ieeja 2 Euro
4 19.septembrī plkst. 8:00–15:00 Rudens Gadatirgus Birzgalē. 

Tirgotājiem pieteikties līdz 17.septembrim. Tel. 29424612 (Mudīte)
4 19.septembrī plkst. 20.00 Birzgales Tautas namā Rudens bal-

le. Spēlēs Vitālijs Bogdanovičs. Ieeja 3 eiro. Galdiņus lūdzu rezervēt 
līdz 17.septembrim. Tel. 29424612 (Mudīte)

4 2.oktobrī plkst.12:20–13:20 pie Birzgales Tautas nama - tir-
gus laukumā norisināsies Birzgales pamatskolas bērnu Miķeļdienas 
tirdziņš.

4 Svētdien, 4.oktobrī, plkst.16.00, Birzgales bibliotēka sadarbī-
bā ar Birzgales Tautas namu rīko literāri muzikālu pasākumu. Birzga-
les Tautas namā viesosies bestselleru autore Karīna Račko un mūziķis 
Renārs Veličko. Pasākumā būs iespēja iegādāties  autores jaunāko ro-
mānu ar autogrāfu. Lūdzam ievērot visus valstī noteiktos ierobežoju-
mus! Saudzēsim sevi un apkārtējos!

Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, iegūtie materiāli tiks 
izmantoti publicitātes nolūkos. Lūgums sekot līdzi aktuālajai informā-
cijai, kas tiks izvietota tuvojoties pasākuma datumam. 

Ieeja bezmaksas. 
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Turpinot Rembates Tautas nama pirmā 
gada jubilejas svinības, aicinām uz vēl nebi-
jušu pasākumu Ķeguma novadā – “Kartu-
peļu festivālu”!
26.septembrī no plkst.10.00 pie Rembates 
Tautas nama notiks festivāls, kas veltīts po-
pulārākajam dārzenim ne tikai Latvijā, bet arī 
pasaulē – kartupelim.
Pasākuma programma:

4 Plkst.10.00 “Kartupeļu tirdziņš”. Tir-
dziņā varēs iegādāties gan dažādu šķirņu kar-
tupeļus, gan ar tiem visbiežāk pagatavojamos 
produktus – biezpienu, zivis, gaļu un daudz, 
daudz ko citu;

4 Plkst.10.30 sāks darboties atpūtas 
zona, kurā būs iespēja atcerēties bērnību un 

spēlēt spēli “Kartupelis”, atpūsties 
pie dzejas grāmatas un ļauties pasā-
kuma noskaņai;

4 Plkst.11.00 kartupeļu audzē-
tājiem iespēja demonstrēt un ļaut 
degustēt kartupeļu šķirnes. Ar mājās 
izvārītiem kartupeļiem ļausim cienā-
ties festivāla dalībniekiem, lai dienas 
beigās noskaidrotu apmeklētājiem tī-
kamāko šķirni;

4 Plkst. 12.00 3 pavāru restorā-
na “Tam labam būs augt” šefpavārs – 
pats Mārtiņš Sirmais! Izcilais pavārs 

piedāvās dzīvo kulinārijas šovu, kurā stāstīs un 
gatavos visu ar kartupeļiem;

4 Plkst.12.00 vīriešu pludmales volej-
bola turnīrs “Karstais kartupelis”. Komandā 
2 vīrieši, reģistrēšanās sacensību dienā no 
plkst.11.00 pie galvenā tiesneša Edgara Siliņa. 
Dalība turnīrā ir bezmaksas;

4 Plkst. 12.30-14.30 aicinām visus saim-
niekus un saimnieces piedalīties kartupeļu 
pankūku konkursā, kurā apmeklētāji varēs 
baudīt un vērtēt konkursa “Gardākā kartupeļu 
pankūka” recepti. Pankūkas cepsim uz “Mu-
urikka” izturīga tērauda pannām, kas paredzē-
tas gatavošanai brīvā dabā.

4 Plkst. 14.00 būs iespēja nobaudīt/de-

gustēt īstu Uzbeku plovu. Kā viņi paši saka: 
“Mūsu plovs vienmēr būs garšīgs, jo to gatavo 
Meistars, kurš ir vinnējis sacensībās plova ga-
tavošanā, Eiropas mērogā”;

4 Plkst.13.00 radošās darbnīcas ar “Jo-
gitas pasākumiem”. Kāds stāsts vēsta, ka ka-
raliene Marija Antuanete kartupeļu ziedus esot 
bieži iepinusi sev matos, un citas modes dāmas 
sekojušas viņas piemēram, tāpēc kopā izgata-
vosim matu rotas, kas vairos mūsu skaistumu!

4 Plkst.13.00 piepūšamā atrakcija ma-
zākajiem festivāla apmeklētājiem, kā arī citas 
dažādas un interesantas aktivitātes;

4 Plkst.14.00 zinātkāres centrs “ZINOO” 
stāstīs kā kartupelis var nodrošināt elektrību un 
daudz ko citu;

4 Plkst.15.00 uz divām skatuvēm uzstā-
sies pašdarbnieku kolektīvi;

4 Plkst.16.30 dažādas sportiskas aktivitā-
tes gan lieliem, gan maziem – kartupeļu maisu 
celšana, garākas kartupeļu mizas sacensības, 
kartupeļu stafete;

4 Plkst.17.00 smagākā kartupeļa svērša-
na. Aicinām visus, dodoties uz festivālu, līdzi 
ņemot smagāko kartupeli, jo varbūt tieši tavs 
kartupelis būs vissmagākais un tev būs iespēja 
tik pie gardas balvas;

4 Plkst.17.30 par kvasu stāstīs vietēji mā-
jražotāji – Oskars Dūdens un Raivis Driksna. 
Būs iespēja arī degustēt dzērienus;

4 Plkst.18.00 koris “Lins” priecēs ar jaut-
rām dziesmām un lielisku noskaņojumu;

4 Plkst.18.30 apbalvošanas ceremonija – 
sveiksim visu sacensību uzvarētājus;

4 Plkst.20.00 zaļumballe kopā ar lielisko 
grupu “Laika upe” un DJ “ANss”;

4 Plkst.23.00 festivāla noslēguma salūts.
Visas dienas garumā par labu garastāvokli, 

festivāla noskaņu un prieku gādās pasākumu 
vadītājs Reinis Reķis.

Lai laikapstākļi jūs nepārsteigtu nesagata-
votus, padomājiet par attiecīgu apģērbu lietus 
iespējamības gadījumā – lietusmēteli vai lie-
tussargu.

Pasākumā degustācijas būs par simbolisku 
samaksu.

Visai informācijai lūdzam sekot līdzi no-
vada mājas lapā www.kegumanovads.lv, tā 
tiks papildināta.

Lūdzam ievērot visus valstī noteiktos ie-
robežojumus! Sargāsim sevi un apkārtējos! 
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus 
festivāls ilgs līdz plkst.00.00.

Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, 
iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātes va-
jadzībām.

REMBATE

Rembatē šomēnes
svētki visai ģimenei
Septembris ir Rembates Tautas nama pirmā gada jubilejas mēnesis, ko 
iesāksim ar labdarības pasākumu visai ģimenei! 

18.septembrī plkst.16.00 viesu nams “Jaunsvelmes” un “Jogitas pasākumi” 
sadarbībā ar Ķeguma novada pašvaldību aicina Ķeguma novada bērnus un 
viņu vecākus uz labdarības pasākumu “Labais vairo labo”. Īpaši gaidīsim 
daudzbērnu un audžu ģimenes.

Uz pasākumu iespējams nokļūt ar pašvaldības transportu. To lūdzam pie-
teikt līdz 14.septembrim, zvanot uz tālruni – 27884206 (Liene Lazdiņa).

Viesu namu “Jaunsvelmes” (Ķeguma novads, Rembates pagasts, “Jauns-
velmes”) viegli atrast izmantojot mobilo aplikāciju Waze.
No plkst.16.00, visa vakara garumā bērnus izklaidēs “Jogitas pasāku-
mi”:

- Radošās darbnīcas,
- Tetovējumi,
- Rotaļas,
- Burbuļi,
- Piepūšamā atrakcija,
- Īpašais viesis – Lielais pasaku tēls.

Plkst.16.30 bērni un vecāki varēs ļauties mandalu burvībai skolotā-
jas Jeļenas vadībā.

Plkst.17.00 vokālais konkurss “Rembates cielaviņa 2020”. Pirmo reizi 
bērnus aicinām piedalīties konkursā uz “Jaunsvelmju” skatuves!

Konkursa mērķis ir attīstīt pirmsskolas un skolas vecuma bērnu muzikā-
lās prasmes un iemaņas, pilnveidot vokālistu skatuves kultūru, kā arī bagāti-
nāt mūzikas pedagogu jaunradi.

Lai pieteiktos konkursam, nepieciešams līdz 11.septembrim aizpildīt pie-
teikuma anketu (pielikumā), pēc tam nosūtot to uz e-pastu: liene.lazdina@
kegums.lv vai personīgi ienesot Rembates Tautas namā.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodama www.kegumanovads.lv
Katram dalībniekam pēc brīvas izvēles jāsagatavo 2 dziesmas dzimta-

jā valodā – viena latviešu tautas dziesma un viena oriģināldziesma. Reper-
tuāram jāatbilst konkrētā solista vecumam un vokālajām spējām. Dziesmas 
vokālisti var izpildīt a cappella, kā arī klavieru vai kāda cita instrumenta un 
fonogrammu pavadījumā.

Dziedātāju sniegumu vērtēs žūrija, kuras sastāvā šogad ir vēl nebijuši 
mākslinieki!

Plkst.19.00 kopā nodejosim deju, ko iemācīs skolotāja Karīna.
Lai vakars būtu krāšņs un izdevies ņemsim līdzi peldkostīmus un dvieļus, 

jo, vecāku uzraudzībā, būs iespēja arī nopeldēties! Lai dienas izskaņā būtu 
silti un patīkami, aicinām ņemt arī plediņus ar kuriem var gan sildīties, gan 
uz tiem apsēsties baudot vokālo konkursu.

Visas paredzētās aktivitātes ir bezmaksas!
Sīkāka informācija, zvanot uz tālruni - 27884206 (Liene Lazdiņa).

Kartupeļu festivāls 2020 Rembatē

Šomēnes notiks militārās mācības 
“Gaisa dūre 2020”
No 14. līdz 27. septembrim Nacio-
nālo bruņoto spēku lauka vingri-
nājumu kopuma “Namejs 2020” 
ietvaros Nacionālo bruņoto spēku 
Aviācijas bāzē tiks organizētas 
Gaisa spēku militārās mācības 
“Gaisa dūre 2020”.

Mācības pamatā norisināsies Nacio-
nālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē, 
Ķeguma novada, Rembates pagastā, 
tomēr mācību laikā diennakts gaišajā 
un tumšajā laikā virs Lielvārdes pil-
sētas un lauku teritorijas iespējami 
treniņu lidojumi zemā augstumā ar 
militārajiem gaisa kuģiem. Mācībās 
iespējama karavīru un militārās teh-
nikas pārvietošanās pa koplietošanas 
ceļiem, kā arī mācību munīcijas, kas 
rada troksni, bet neapdraud cilvēku 
veselību un dzīvību, pielietošana.

Aicinām neuztraukties, redzot 
militāro gaisa kuģu lidojumus, kā 

arī karavīru un militārās tehnikas 
pārvietošanos ārpus militārajiem po-
ligoniem un vienību izvietojumiem.

Nacionālo bruņoto spēku Gaisa 
spēki atvainojas par sagādātajām ne-
ērtībām un lūdz ar izpratni izturēties 
pret iespējamajiem satiksmes kus-
tības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, 

kas var rasties sakarā ar militārās 
tehnikas pārvietošanos pa autoce-
ļiem.

Iedzīvotājiem mācību laikā ne-
skaidrību gadījumos lūdzam sazinā-
ties ar Nacionālo bruņoto spēku Gai-
sa spēku štābu pa tālruni 65002521 
vai 20246697.

Novadniekiem panākumi Latvijas čempionātā dambretē
Noslēdzies Latvijas čempionāts vīriešiem 100 lauciņu dambretē, 
kas norisinājās sešas dienas - no 17. līdz 19.jūlijam un no 24.jūlija 
līdz 26.jūlijam Rīgā.

Fināla cīņas uzsāka 12 dalībnieki, starp kuriem jāizceļ starptautiskie 
lielmeistari Guntis Valneris, kurš šobrīd pasaules reitingā ieņem otro 
vietu, Laimonis Zālītis un Raimonds Vipulis.
Apsveicam uzvarētājus: 
1.vieta - Guntis Valneris; 
2.vieta - Raimonds Vipulis; 
3.vieta - Gunārs Gribuška.

Latvijas čempionāts veterāniem pirmo reizi notika ļoti īpašā vei-
dā. Pēc daudzu gadu gadiem tas notika augustā un pirmo reizi tajā 
startē Guntis Valneris, un pirmo reizi vēsturē tika nodrošināti elektro-
niskie galdiņi 16 no 17 spēlētājiem. Turnīra formāts - astoņas kārtas 
ar laika kontroli 15m + 5s uz gājienu. Labs darbs padarīts no organi-
zatoru puses.

Dubultuzvaru izcīnīja Valneru ģimene. Guntis, protams, bija iz-
teikts favorīts, bet Antra pēdējā laikā rādīja ļoti augstu klasi Nāciju 
kausā. Rezultāti liek par sevi manīt.

Apsveicam uzvarētajus!
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BEZMAKSAS

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta

Ķeguma Ģitārstudija uzņem jaunus dalībniekus visās vecuma 
grupās. Pieteikties ģitārspēles pamatu apguvei var jau augustā. 

Nodarbības notiek piektdienās
Ķeguma Dienas centrā Liepu alejā 1B.

Šogad ģitārspēles apmācībai var pieteikt arī pirmsskolas 
vecuma bērnus (5-6 gadi).

Pirmā tikšanās 4.septembrī  laika posmā no 14.00 – 18.00 
Ķeguma Dienas centrā.

Vairāk informācijas pa tālruni 28354648 (Dace)

Ķeguma komercnovirziena vidusskola aicina darbā:
ēdnīcas vadītāju - 700 eur/mēnesī

pavāru - 600 eur/mēnesī
apkopēju - 470 eur/mēnesī

Tālrunis uzziņām – 65055275, 22005595 Izsakām visdziļāko  līdzjūtību tuviniekiem!
 Ķeguma novada pašvaldība

Gaismas Freimanes (1940)
Ivara Alfrēda Feodorova (1935)
Modra Lausa (1961)
Jāņa Voldemāra Roņa (1939)
Jāņa Struča (1932)
Artura Dīča (1931)
Veras Lomovcevas (1929) aiziešana mūžībā.

No 4. septembra līdz 28. oktobrim
Tomes Tautas namā

skatāma Edmunda Glūdiņa
foto izstāde 

“ČETRI GADALAIKI”
2. oktobrī plkst. 19.00
Tomes Tautas namā

Skaidrītes un Aivara Pugaču
noskaņu koncerts

“TĀ IR DZĪVE” -
akordeonu duets, dziesmas un dzeja.

Būs skatāma
S.Pugačas rokdarbu izstāde.
Baudīsim siltu tēju, pīrāgus

un daudz prieka.
Lūgums vietas pie galdiņiem rezervēt 

līdz 30. septembrim pa tālruni 27843230. 
Ieeja ar labām un gaišām domām

TOMES TAUTAS NAMA
AMATIERTEĀTRIS “POGA”

AICINA SAVAM DRAUDZĪGAJAM
kolektīvam pievienoties jaunus dalībniekus.
Nodarbības notiks otrdienās no plkst. 19.00.

Pirmā nodarbība notiks 8. septembrī.
Kolektīva vadītājs Oskars Kļava.

saistošos noteikumus „Par Ķe-
guma novada pašvaldībai piederošu 
vai piekrītošu neapbūvēto zemesga-
balu nomas maksas noteikšanas kār-
tību lauku apvidos”;

saistošos noteikumus “Grozīju-
mi saistošajos noteikumos „Ķeguma 
novada pašvaldības budžets 2020.
gadam””;  

publiska sporta un atpūtas pasā-
kuma nolikumu ”Auto – foto orien-
tēšanās sacensības Ķeguma nova-
dā”. 

Nolēma 2020./2021. mācību ga-
dā Ķeguma novada pašvaldības iz-
glītības iestādes  mācību procesu uz-
sākt klātienē, ņemot vērā Izglītības 
un zinātnes ministrijas ieteikumus 
mācību procesa organizēšanai Co-
vid-19 laikā un citus valstī noteiktos 
drošības pasākumus. 

Nolēma no 2020.gada 1.sep-
tembra līdz 2021.gada 31.maijam, 
papildinot valsts dotāciju skolēnu 
ēdināšanai no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem, nodrošināt ēdināšanas 
izmaksu segšanu visiem 1.- 12.kla-
šu skolēniem visās Ķeguma novada 
izglītības iestāžu ēdnīcās  un segt 
ēdināšanas izmaksas Ķeguma no-
vada pašvaldības pirmskolas izglī-
tības iestāžu audzēkņiem, kuriem 
pirmsskolas izglītības programmas 
apguve ir obligāta (piecgadnieku 
un sešgadnieku apmācība) no 2020.
gada 1.septembra līdz 2021.gada 
31.maijam.

Noteica Ķeguma novada pašval-
dības vispārējās pirmsskolas izglī-
tības iestāžu pedagogiem ar 2020.
gada 1.septembri algas likmi 850 
EUR/mēnesī.

Deleģēja Ķeguma novada paš-
valdības domes priekšsēdētāju Raivi 
Ūzulu slēgt līgumu par Ogres ielas 
rekonstrukcija Ķegumā ar personu 
apvienību ““SIA “ASFALTBŪVE” 
un SIA “Ķekava-PMK”” par sum-
mu 505 505,50 EUR bez PVN, pēc 
nogaidīšanas termiņa beigām, sa-
skaņā ar Publisko iepirkumu likuma 
60.panta sestajā daļā noteikto.

Deleģēja Ķeguma novada paš-
valdības administrācijas Attīstības 
nodaļas vadītāju DACI SOBOĻE-
VU pārstāvēt Ķeguma novada paš-
valdības intereses PPP biedrības 
“Zied zeme” biedru sapulcēs, at-
bilstoši biedrības statūtos un Bied-
rību un nodibinājumu likumā no-
teiktajām tiesībām un pienākumiem 
biedrības biedriem un biedru pilnva-
rotajiem pārstāvjiem. 

Deleģēja Ķeguma novada paš-
valdības domes priekšsēdētāju Rai-
vi Ūzulu slēgt sadarbības līgumu 
ar līdzfinansējumu 15 000,00 EUR 
apmērā, kas tiek slēgts ar biedrību 
“Kristera Serģa motoklubs”, no-
drošinot atbalstu MX Latvijas GP 
Pasaules čempionāta norisei vai-
rāku posmu sacensībās motokrosā 
Ķeguma mototrasē “Zelta Zirgs” un 
atbalstot vairāku sacensību posmu 
realizāciju: “MXGP of Latvia” 8. un 
9. augustā;  “MXGP of Riga”, 11. un 
12. augustā un “MXGP of Ķegums” 
15.un 16. augustā.

Piešķīra  Alfrīdai Kolosovai  At-
zinības rakstu un naudas balvu par 
ilggadēju ieguldījumu un 31 priekš-
zīmīgi nostrādātajiem darba gadiem 
Ķeguma novada pašvaldības Birzga-
les VPII “Birztaliņa”.

Atzina izsoli, kurā tika atsavi-
nāts pašvaldības nekustamais īpa-
šums Upes iela 4C, Ķegums, Ķegu-
ma nov., kadastra Nr.7409 002 0133, 
kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 7409 002 0116, 
platība 0,1334 ha, ar nosolīto cenu 
32 800,00 EUR, par notikušu.

Nolēma atsavināt, pārdodot iz-
solē pašvaldībai piederošos nekusta-
mos īpašumus:

Mangaļi, Tomes pag., Ķeguma 
nov., kadastra numurs 7429 004 
0172, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7429 004 
0172, platība 0,75 ha; 

Rozes, Birzgales pag., Ķeguma 
nov., kadastra Nr.7444 004 0207, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 7444 004 0207, pla-
tība 0.97 ha;

Krastmalas iela 6, Birzgale, Bir-
zgales pag., Ķeguma nov., kadastra 
numurs 7444 005 0426, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 7444 005 0426, platība 
2015m2.

Nolēma atsavināt pašvaldības 
nekustamo īpašumu - Ķeguma iela 
8A-2, Rembate, Rembates pag., 
Ķeguma nov., kadastra numurs 
74849000160, kas sastāv no dzīvok-
ļa Nr.2 ar kopējo platību 73,1 m2, 
694/13930 kopīpašuma domājamo 
daļu no būves ar kadastra apzīmēju-
mu 74840040303001 un 694/13930 
domājamo daļu no zemes (kadastra 
apzīmējums 74840040303)  par no-
sacīto cenu 5390 EUR.

22.septembrī aicinām ikvienu pievienoties 
Baltu Vienības dienas pasākumam Ķeguma kal-
nos

plkst. 16.30 satikšanās dzelzceļa stacijas 
auto stāvvietā pie Ozolu ielas un došanās pārgā-
jienā, apskatot Ķeguma dižkokus, dižakmeņus 
un spēka vietas

plkst. 19.00 ugunskura iedegšana Ķeguma 
estrādes kalnā. Vienosimies kopīgai dziesmai un 
nākotnes domai kopā ar Tomes “Graudiem”

Ņemsim līdz sveču lukturīšus. Pasākuma lai-
kā tiks fotografēts.

26. septembrī plkst. 15:00 Ķeguma Tautas 
namā notiks Jāzepa Osmaņa grāmatas “Mani mī-
ļie” atklāšanas svētki.

Īpašie viesi: Liepājas kultūras un mākslas 
centra bērnu teātris, režisore Vita Pētersone.

Lūdzu pieteikties pasākumam pa tālr. 
22010300 (Dace Māliņa). Pasākumā vietu skaits 
ierobežots.

Pasākuma laikā ievērosim valstī noteiktos 
drošības un piesardzības pasākumus.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Lauris, Ieva, Maksims, Klāvs, Augusts.
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

Ķeguma novada pašvaldība jūlijā un augustā apstiprināja

Pasākumi Ķegumā


