
Ogres novada pašvaldības vēlēša-
nu komisija Ogres novada pašval-
dības domes vēlēšanām 2021. gada 
5. jūnijā bija reģistrējusi 12 depu-
tātu kandidātu sarakstus.

Balsošanā piedalījās 17 277 vēlētā-
ji – 32,28 procenti no Ogres novada 
vēlēšanu apgabalā reģistrēto vēlētāju 
skaita.

Vēlēšanu nodrošināšanai Ogres 
novada vēlēšanu apgabalā darbo-
jās 27 vēlēšanu iecirkņi. Iespēju 
nobalsot iepriekš – 31. maijā, 3. un 
4. jūnijā – izmantoja 6046 vēlētāji, 
vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, vēlēšanu 
iecirkņos balsoja 11023 vēlētāji, 198 
vēlētāju balsoja viņu atrašanās vietā 
(dzīvesvietā, slimnīcā, pansionātos).

11 vēlētāji Latvijas Republikas 
pilsoņi, kuri pastāvīgi dzīvo vai kuri 
vēlēšanu laikā uzturas citā valsti un 
bija reģistrējušies Vēlētāju reģistrā, 
balsoja pa pastu (pa pastu saņemtās 
balsis skaitīja Ogres novada pašval-
dības vēlēšanu komisija).

Visi vēlēšanu iecirkņi tika slēg-
ti 5. jūnijā plkst. 20.00. Atverot vē-
lēšanu kastes un sašķirojot no tām 
izņemtās vēlēšanu aploksnes, par 
derīgām atzītas 17267 aploksnes 
un par nederīgām 21 aploksne. At-
verot derīgās aploksnes, konstatēts, 
ka 142 aploksnēs ievietotas vairāku 
deputātu kandidātu sarakstu zīmes, 
savukārt 23 aploksnes bija tukšas.
Sašķirojot no derīgajām aploksnēm 
izņemtās vēlēšanu zīmes, par derī-
gām atzītas 17102 vēlēšanu zīmes.

Saskaitot par katru deputātu kan-
didātu sarakstu nodotās derīgās vē-
lēšanu zīmes, konstatēts, ka jaunvei-

dojamā Ogres novada pašvaldības 
domes vēlēšanās Pašvaldības domes 
vēlēšanu likumā noteikto 5 procen-
tu barjeru pārvarējuši 6 kandidātu 
saraksti, iegūstot balsu skaitam at-
bilstošu deputātu vietu skaitu domē, 
un tie ir:

Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija 
– 8 450 balsis  (48,94%), 13 depu-
tātu vietas;

Jaunā VIENOTĪBA – 1 607 bal-
sis (9,31%), 2 deputātu vietas;

Politiskā partija “Latvijas Re-
ģionu Apvienība” – 1 553  balsis 
(8,99%), 2 deputātu vietas;

“Kustība “Par!”” – 1 143 balsis 
(6,62%), 2 deputātu vietas;

“Latvijas attīstībai”, VIDZE-
MES PARTIJA – 1 019  balsis 
(5,90%), 2 deputātu vietas; 

Nacionālā Savienība TAISNĪ-
GUMS – 1 016 balsis (5,88%), 2 
deputātu vietas.    

Piecu procentu barjeru nav pār-
varējuši, līdz ar to deputātu vietu sa-
dalē pašvaldības domē nepiedalās 6 
deputātu kandidātu saraksti:

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI – 
711 balsis (4,12%);

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā 
partija – 636 balsis (3,68%);

Jaunā konservatīvā partija – 654 
balsis (3,79%);      

Politiskā partija “KPV LV” – 
232 balsis (1,34%);

“Latvijas Krievu savienība” – 64 
balsis (0,37%); 

Jaunā Saskaņa – 17 balsis 
(0,10%).

Balsu skaitu katram deputāta 
kandidātam aprēķina, no attiecīgā 
kandidātu saraksta derīgo vēlēša-
nu zīmju skaita atņemot svītrojumu 
skaitu un pieskaitot atzīmes “+” 
skaitu. Saskaitot derīgajās vēlēšanu 
zīmēs vēlētāju izdarītās atzīmes “+” 
un svītrojumus, katrā sarakstā depu-
tātu kandidāti tika sarindoti atbilsto-
ši saņemto balstu skaitam.

Balsu skaitīšanas rezultātā Ogres 
novada pašvaldības domē ievēlēti 
(alfabēta secībā):  

 Toms Āboltiņš – Politiskā par-
tija “Latvijas Reģionu Apvienība”, 
1687 balsis;

Liene Cipule – Jaunā VIENOTĪ-
BA, 2 035 balsis;

Edgars Gribusts – “Kustība 
“Par!””, 1 386 balsis;

Egils Helmanis – Nacionālā ap-
vienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvi-
jas Zaļā partija, 13 229 balsis ;

Jānis Iklāvs – Nacionālā apvie-
nība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvi-
jas Zaļā partija, 8 591 balss;

Jānis Kaijaks – Nacionālā ap-
vienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvi-
jas Zaļā partija, 8 509 balsis;

Dace Kļaviņa – Jaunā VIENO-
TĪBA, 2 007 balsis;

Pāvels Kotāns – Nacionālā ap-
vienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvi-
jas Zaļā partija, 8 482 balsis;

Andris Krauja – Nacionālā ap-
vienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvi-
jas Zaļā partija, 8 551 balss;

Atvars Lakstīgala – Nacionālā 
apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvze-
mei un Brīvībai/LNNK”, “LATVI-
JAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, 
Latvijas Zaļā partija, 8 818 balsis;

Jānis Lūsis – “Kustība “Par!””, 
1 390 balsis; 

Artūrs Mangulis – Nacionālā ap-
vienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvi-
jas Zaļā partija, 8 908 balsis;

Mariss Martinsons  – Politiskā 
partija “Latvijas Reģionu Apvienī-

ba”,  1 939 balsis;
Dace Māliņa “Latvijas attīstī-

bai”, VIDZEMES PARTIJA, 1 018 
balsis;

Dace Nikolaisone – Nacionālā 
apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvze-
mei un Brīvībai/LNNK”, “LATVI-
JAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, 
Latvijas Zaļā partija, 8 519 balsis;

Jānis Siliņš – Nacionālā apvie-
nība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvi-
jas Zaļā partija, 8 752 balsis;

Gints Sīviņš – Nacionālā ap-
vienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvi-
jas Zaļā partija, 9 417 balsis;

Dainis Širovs – Nacionālā ap-
vienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvi-
jas Zaļā partija, 9 249 balsis;

Valentīns Špēlis – Nacionālā Sa-
vienība TAISNĪGUMS, 1 147 balsis;

Indulis Trapiņš – Nacionālā Sa-
vienība TAISNĪGUMS, 1 543 balsis;

Raivis Ūzuls – “Latvijas attīstī-
bai”, VIDZEMES PARTIJA, 1 352 
balsis;

Ilmārs Zemnieks – Nacionālā 
apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvze-
mei un Brīvībai/LNNK”, “LATVI-
JAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, 
Latvijas Zaļā partija, 8 665 balsis;

Dzirkstīte Žindiga – Nacionālā 
apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvze-
mei un Brīvībai/LNNK”, “LATVI-
JAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, 
Latvijas Zaļā partija, 8 924 balsis.

Ogres novada pašvaldības 
velēšanu komisija
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BEZMAKSAS

Iepazīsti Ķeguma 
novadu un Daugavu 

laiku lokos
 2. lpp. u

Aizvadīti Ķeguma novada 
svētki 

“Gaisma atspīd novadā” 
3. lpp. u

Anna Rozālija Brokāne 
piedalās konkursā 

“Minimiss Latvija 2021”
8. lpp. u
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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.
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Paziņojums par pašvaldību vēlēšanu rezultātiem

Paldies par uzticēšanos, vēlētāj!
Mūsu dzīvē nekas nestāv uz vietas. Viss plūst un mainās. Atmodas 

sākumā dzīvojām 500 pagastos, vēlāk 109 novados, tagad būs 42. Neat-
karīgi no tā, dzīves ritums turpināsies, cilvēki strādās, audzinās bērnus, 
domās par nākotni. Svarīgi, kā veidosies viņu dzīves kvalitāte. 

Valstī noteiktais teritoriālais sadalījums ietekmē reģionu pilnvērtīgu 
un vienmērīgu attīstību. Tomēr daudz svarīgāk ir - kā saimniekojam, vai 
saimniekojam iedzīvotāju labā. Reforma sola lielākiem novadiem lielāku 
naudas piesaisti. Kā tas īstenosies – to rādīs laiks.  Jaunizveidoto novadu 
nauda būs jāpiesaista ne tikai jaunā Ogres novada centrā, bet arī attālā-
kajās vietās. Un tas ir jāuztic cilvēkiem, kas rūpējas par visu iedzīvotāju 
labklājību.

Tāpēc gribu pateikt paldies vēlētājiem, kuri uzticējās cilvēkiem no 
4.saraksta “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija”, 
jo ir pārliecināti par mūsu darboties prasmi. Ar saviem darbiem mēs esam 
pierādījuši, ka spējam realizēt nospraustos mērķus un uzdevumus. Mēs 
strādāsim, lai veicinātu visa jaunā Ogres novada vienmērīgu  un sabalan-
sētu attīstību. Un īpašs paldies birzgaliešiem par atbalstu un uzticēšanos. 

Pāvels Kotāns 
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2020./2021. gada pirmajā se-
mestrī mācību darbs Birzgales 
Mūzikas skolā notika klātienē. 
Sekmes bija ļoti labas. Visi pēc 
vasaras atpūtušies, uzkrājuši 
spēkus, veselības pilni pilnvei-
doja pavasarī attālināto mācī-

bu laikā radušās nepilnības un 
straujiem soļiem apguva jau-
nas prasmes.
Toties viss otrais semestris pa-
gāja, audzēkņiem ar saviem pe-
dagogiem tiekoties viedierīcēs. 
Tas no visiem prasīja lielu  sava 

darba un laika pārorganizēšanu. 
Tomēr, papildus sarežģītajam 
vispārējās izglītības apguves 
procesam, audzēkņi, izjūtot mo-
rālu atbalstu no vecākiem,  atra-
da sevī spēku turpināt prasmju 
apgūšanu arī mūzikas skolā. 
Bērni, kuri, sastopoties ar pirma-
jām grūtībām, nepadevās, ir lieli 
ieguvēji. Instrumentu spēlēšana, 
iemācoties jaunus skaņdarbus,  
bija  arī atslodze un emocionāla 
pārdzīvojuma izraisīšanas veids, 
kas ikvienam tik ļoti pietrūka at-
tālināto mācību procesā.

Katru gadu maijā visu mā-
cību iestāžu pēdējo klašu au-
dzēkņi kārto skolu beigšanas 
eksāmenus. Arī šis mācību gads, 
neskatoties uz COVID – 19 
pandēmijas izraisītajiem apgrū-
tinājumiem, nebija izņēmums.  

6 izlaiduma klases audzēkņi at-
tālināti kārtoja eksāmenus gan 
Specialitātē, gan Teorijā un 28. 
maijā saņēma Apliecības par Birz- 
gales Mūzikas skolas beigšanu. 
Skolu šogad beidza pedagoga 
Dimitrija Grozova Klarnetes kla-
ses audzēkne Kristīne Kolanga, 
pedagoģes Vēsmas Graudiņas 
Klavieru klases audzēkne Vikto-
rija Dušenkova, pedagoģes Līgas 
Paukštes Flautas klases audzēk-
nes Aleksa Bašena un Astra Ruņ-
ģe, pedagoga Laimoņa Paukštes 
Trompetes klases audzēknis 
Mārtiņš Bezzubovs un pedago-
ga Gata Supes Trompetes klases 
audzēknis Andris Žvagins.  Lai 
kāds būtu katra mūsu audzēkņa, 
nu jau bijušā audzēkņa, dzīves 
ceļš, viņu mūzikas skolā pava-
dītais laiks atstās paliekošas pē-
das. Šī papildus iegūtā izglītība 
vienmēr darīs viņus pašapzinī-
gākus, drosmīgākus, emocionāli 

bagātākus, šīs nozīmīgās dzīves 
sastāvdaļas, kas ir skaņu pasaule, 
izprotošākus.

Nekad nav par vēlu sākt ap-
gūt kādu mūzikas instrumentu. 
Birzgales Mūzikas skola aicina 
bērnus un vecākus izmantot ie-
spēju, ka gan Birzgales pamat-
skolas audzēkņiem, gan Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas 
audzēkņiem ir iespēja apgūt visu 
pūšamo instrumentu spēli, si-
tamo instrumentu spēli un kla-
vierspēli tuvu savai dzīvesvietai 
un nebaidīties uzsākt mācības 
2021./2022. mācību gadā  mūzi-
kas skolā. Uz visa veida jautāju-
miem sakarā ar mācību procesu 
Birzgales Mūzikas skolā varat 
vērsties pa telefonu 25620321 
pie mūzikas skolas direktora Lai-
moņa Paukštes.

Līga Paukšte
Birzgales Mūzikas skolas 

pedagoģe 

NOVADĀ

Birzgales Mūzikas skolas ziņas

2020.gada nogalē, biedrības 
“Daugavas savienība” izslu-
dinātajā mērķprogrammu 
konkursā 2021.gadam tika 
iesniegts un saņēma atbalstu 
projekts par divu lielformāta 
spēļu izveidi “Iepazīsti Ķegu-
ma novadu un Daugavu laiku 
lokos”.

Lai  atraktīvā veidā iepazīstinātu 
novada iedzīvotājus un viesus ar 
Ķeguma novada bagāto kultūr-
vēsturisko mantojumu, vietām, 
vērtībām, cilvēkiem, ar Dauga-
vu, kas šķērso mūsu novadu, kā 
svarīgu nacionālu simbolu, tika 
izveidotas divas  personalizētas 
lielformāta spēles “Iepazīsti Ķe-
guma novadu un Daugavu laiku 
lokos”. Vienā spēles komplek-
tācijā ietilpst laukums 3x3m, 
četri gājienu kauliņi un viens 
metamais kauliņš, uzdevumu un 
jautājumu kartiņas, kā arī atbilžu 
lapa ar vienkāršotiem spēles no-
teikumiem, kas veidoti, izmanto-
jot labi zināmo spēli  “Cirks”.

Jaunās spēles tika prezentētas 
Ķeguma novada svētku ietvaros 
gan Birzgales pagastā, gan Ķe-
guma pilsētā. Birzgales pagas-
tā svētku ietvaros, ģimenes ar 
bērniem varēja iemēģināt jauno  
lielformāta spēli, asināt prātu, iz-
just sacensību garu “Rūķu” par-
kā. Jautri gāja gan lieliem, gan 
maziem. Savukārt Ķegumā spē-
les tika iekļautas vakara orien-
tēšanās pasākumā un svētku ga-
datirgū, kas bija daļa no novada 

svētku programmas. Izspēlējot 
spēli „Iepazīsti Ķeguma novadu 
un Daugavu laiku lokos”, vietē-
jie iedzīvotāji un viesi, ģimenes 
vai draugu lokā varēja uzzināt 
daudz jaunu un interesantu faktu 
par Ķeguma novadu un arī izai-
cināt viens otru uz sacensību. 

Ķeguma novada svētku ie-
tvaros šo spēli apskatīja un izmē-
ģināja vairāki desmiti pasākuma 
viesu un ģimeņu. Prieks bija 
skatīties cilvēku emocijās, kas 
virmoja starp spēles dalībnie-
kiem, sevišķi gados mazākajiem 
ķipariem, kam to vien gribējās kā 
mest spēles kauliņu un skaitīt sa-
vus uzvaras gājienus, jo svarīgs 

bija spēles process un izklaide.
Izveidotās spēles turpmāk 

atradīsies Ķeguma un Birzga-
les tautas namos, tiks izmanto-
tas dažādos kultūras pasākumos 
visos gadalaikos, gan ārtelpās, 
gan iekštelpās, būs pieejamas 
arī Tomes un Rembates pagas-
tos, kas ir neatņemama Ķeguma 
novada sastāvdaļa, tostarp pie-
ejamas izmantošanai bez maksas 
savu pasākumu ietvaros arī bib-
liotēkām, pirmsskolas izglītības 
iestādēm, skolām un dienas cen-
triem. Tāpat spēles tiks izmanto-
tas dažādos tūrisma pasākumos, 
veicinot novada atpazīstamību.

Ieva Vējone
Projektu vadītāja
ar specializāciju

 uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstībā

Foto: Kintija Sparāne-Tumaša
Spēles laukumam izmantotās 
fotogrāfijas:  Kristaps Selga, 

Ilze Puriņa, Edgars Sparāns, 
Dana Vietniece, Ieva Vējone, 

Kintija Sparāne-Tumaša

Īstenots projekts par divu lielformāta spēļu izveidi “Iepazīsti 
Ķeguma novadu un Daugavu laiku lokos”
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Aizvadīti Ķeguma  novada svētki “Gaisma atspīd novadā”
Ķeguma Tautas nama vadītāja Dace Māliņa: “Šis gads ir neparasts, bet svētkiem ir 
jābūt! Sanākot kopā neskaitāmās zoom sapulcēs interneta vietnē, radošā koman-
da radīja svētkus. Darbs nebija viegls, jo ar ierobežojumiem saskarāmies “ik uz 
stūra”. Paldies visai radošajai komandai – Kintijai Sparānei-Tumašai, Edgaram 
Siliņam, Lienei Lazdiņai, Sarmītei Pugačai, Mudītei Janovskai-Spriņģei, Ligitai 
Ādamsonei. Mums kopā izdevās radīt svētkus.”

Svētki norisinājās no 21. maija līdz 29. maijam.
Svētku pirmā diena iesākās Birzgalē ar pasakainu pastaigu, kuras laikā varēja atbil-

dēt uz jautājumiem  un baudīt vēja zvanu skaņas. Paldies Nacionālo bruņoto spēku Gaisa 
Spēkiem par atbalstu. 

21. maija vakarā ikviens pilsētā varēja doties pastaigā un vērot strūklaku šovu Dau-
gavā, kā arī iziet caur gaismas arku Ķeguma pludmalē. 

 Nedēļas garumā pagastos bija vērojamas dažādas aktivitātes, par ko rūpējas katra 
pagasta tautas nama vadītāja. 

 Pirmās svētku dienas starts sākās Birzgales pagasta Rūķu parkā. Iedzīvotāji varēja 
doties nesteidzīgā pastaigā pa parku, klausīties vēja zvanu skaņās, minēt mīklu par un 
ap Birzgales pagastu un izmēģināt veiksmi, zināšanas, spēlējot jauno Ķeguma novada 
lielformāta spēli.

 Birzgales iedzīvotājiem bija iespēja redzēt lidojošu sveicienu svētkos - sadarbībā ar 
Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēkiem.

Septītās svētku dienas vakarā pie Birzgales Tautas nama, varēja satikt gaisa pūķu 
meistarklases vadītāju, kurš palīdzēja bērniem tikt pašiem pie sava gaisa pūķa. Lai pū-
ķiem dotu iespēju lidot uz Birzgali bija ieradusies rozīgā pūķu meitene Dūdīte, kuras 
pavadībā, tad visi devāmies uz  Birzgales pamatskolas sporta laukumu laist pūķus gaisā. 
Meistarīgākie pūķu laidēji, tika cienāti ar pūķītes Dūdītes saldumiem.

 Sporta stadionā, pacilātā noskaņojumā, aktīvi darbojās sporta tiesnesis Edgars Si-
liņš, rūpīgi sekojot līdzi jauniešu rezultātiem individuālajās sacensībās, kuru noslēgumā 
labākie tika pie vērtīgām balvām.
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Aizvadīti Ķeguma  novada svētki “Gaisma atspīd novadā”

Birzgales Tautas nama vadītāja Mudīte Janovska-Spriņğe: “Neticami ātri ir pa-
skrējusi šī svētku nedēļa. Paldies jums, kuri plānoja, organizēja, atbalstīja, piedalījās 
un vienkārši bija blakus. Paldies Ķeguma novada pašvaldībai, Dacei Māliņai, Kintijai 
Sparānei-Tumašai, Ievai Vējonei, Lienei Lazdiņai, Sarmītei Pugačai, Solvitai Pikaļevai, 
Edgaram Siliņam, Diānai Arājai, Armandam Arājam, Gunitai Ārstei, Ivitai Laubertei, 
Lailai Krastiņai, “Pārsteiguma karuselim”, “KiteWorld Latvia”, māla vēja zvana īpaš-
niecei - Evitai Gūtmanei, koka vēja zvana īpašniekam Ilmāram Priekulim, metāla vēja 
zvana īpašniekam Renāram Onzulim, cilvēkam, kurš iepriecināja ar dzejas lasījumu - 
“Bruno Bruno.”

Novada svētku  aktivitātes Tomē izskanēja varenā ūdens elementā. Tome taču ir ļoti 
bagāta ar ūdeņiem, upēm: Koņupīti, Aizbiķupīti, Tuntuļupīti, Prūšupīti, Naktsspēļu  upī-
ti, Līčupi, Čurkstupīti un, protams, likteņupi Daugavu. Tome - bagāta ar ezeriem: Lie-
lezeru, Zemīšu ezeru, Lubaušu ezeru, Miglaiņu ezeru, Kausu ezeru, Sīlīšu ezeru. Tomē 
ir uzņēmumi, kas saistīti ar ūdeni: Tomes zivju audzētava un Dīķu komplekss “Līčupe”. 
Tomēnieši jau sensenis nodarbojās  ar zvejniecību  un plostošanu, tāpēc Tomē daudzas 
mājas ieguvušas savu nosaukumu,  kur ietverta ūdens tēma: “Ezeriņi”, “Plostnieki”, 
“Upītes”, “Strauti”, “Viļņi”, “Līči” un vēl, un vēl. Tā kā upes bagātas ar zivīm, viena no 
aktivitātēm novada  svētkos – zivju atpazīšana Ķeguma novada muzeja pagalmā Tomē, 
kur par paveikto uzdevumu varēja nopelnīt pašu svarīgāko sastāvdaļu no vēja zvana - 
lielo māla zivi un  muzeja vadītājas Ligitas Ādamsones padomus. Savukārt maziņās 
zivtiņas vēja zvaniem varēja piepelnīt klāt, izpildot vēl  citus uzdevumus, gan atbildot 
uz bibliotekāres Agitas Freibergas  jautājumiem, gan  izgatavojot plostus, kurus kopā 
ar folkloras kopu “Graudi“  varēja palaist Daugavā, vēlot likteņupei mūžīgu tecējumu 
un zivju bagātību. Izskanot plostnieku dziesmām un  Kārļa Veckaktiņa stāstījumam par 
Daugavas plostniekiem, mazie plostiņi izrotāti devās tālā ceļā, straujajos upes ūdeņos. 
Noķert ūdens mirdzēšanu pie Līčupes, baudīt un radoši darboties kopā ar mākslinieci 
tika aicināti tie, kuri vēlējās izmēģināt otas un krāsas. Visu svētku laiku ļaužu acis prie-
cēja Tomes parkā  uzstādītais foto stūrītis, kas īpaši skaists bija tumsā, gaismiņām vizot 
un spīguļojot.  Visu svētku laiku bijām bagātīgi apdāvināti arī ar debesu dāvāto ūdeni, 
kas bieži pārsteidza un samērcēja.  
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Ķeguma novada svētku ietvaros no maija vidus bija iespēja piedalīties desmitajā bēr-
nu vokālajā konkursā “Rembates Cielaviņa 2021”. Šogad piedalījās 16 dalībnieki, (kuri 
dalījās trīs grupās: 4 – 6 gadi, 7 – 10 gadi, 11 – 14 gadi, no tiem 12 Lielvārdes vokālās 
studijas “Mikauši” bērni, pedagogs Baiba Klepere, 1 no Ķeguma vokālās studijas, peda-
gogs Antra Kūmiņa un 3 no Ķeguma, pedagogs Liene Seržante. 

  “Rembates Cielaviņa” titulu ieguva – Jasmīna Sunne, 3 gadi, vokālā studija “Mikau-
ši”, pedagogs - Baiba Klepere, Lielvārde.

Solisti no 4 - 6 gadi:
1. vieta Anna Tabure, 5 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere, 

Lielvārde.
2. vieta Selīna Vietniece, 5 gadi, Ķeguma Tautas nama vokālā studija, pedagogs - 

Antra Kūmiņa, Ķegums.
3. vieta Kate Ermanovska, 3 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Kle-

pere, Lielvārde.
Solisti no 7 - 10 gadi:
1. vieta Justīne Plote, 9 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere, 

Lielvārde.
2. vieta Agnese Dzalbe, 8 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere, 

Lielvārde.
2. vieta Emīlija Žukele, 9 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs – Baiba Klepere, 

Lielvārde.
3. vieta Katrīna Leščinska, 10 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Kle-

pere, Lielvārde.
Solisti no 11 - 14 gadi:
1. vieta Estere Jankovska, 13 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Kle-

pere, Lielvārde.
2. vieta Alīse Jansone, 12 gadi, pedagogs - Liene Seržante, Ķegums.
Titulu “Elegantākā Cielaviņa” ieguva Elza Farino, “Staltākā Cielaviņa” – Miķelis 

Dumpis, “Skanīgākā Cielaviņa” – Agate Krūmiņa, “Smaidīgākā Cielaviņa” – Amanda 
Jankovska, “Kautrīgākā Cielaviņa” – Dārta Griņeviča, “Sapņainākā Cielaviņa”- Eva 
Grieta Seržante.

Šogad žūriju pārstāvēja dziedātājs un dziesmu autors Miks Dukurs, dziedātāja Aija 
Vītoliņa un mūziķis, bungu virtuozs, pasākumu vadītājs Reinis Reķis.

Kā teica žūrija, viegli nebija, konkurence bija liela, bērni malači, tika galā ar ne 
tik pierasto situāciju.  Daži citāti no žūrijas komentāriem: “Ļoti sirsnīgi, patiesi. Jā-
saņem lielāka drosme un viss izdodies. Pedagogs šķiet uzdevis par daudz uzdevumu. 

NOVADA SVĒTKI

Aizvadīti Ķeguma  novada svētki “Gaisma atspīd novadā”
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Ļoti koncentrējas izpildīt uzdoto, malacis, ka tika galā. Nopietni un pārliecinoši! Ļoti 
precīzi tiek galā ar uzdoto, liels, liels malacis. Iekaroja manu sirdi jau ar pirmajām rin-
diņām! Skaisti. Grūti saprast ko dzied, šķiet ne visai patīk tas ko dara. Jāpiestrādā pie 
augstajām notīm, savādāk potenciāli spēcīga balss un meitene ļoti pārliecināta par to ko 
dara. Foršs, drosmīgs un ar ļoti skaistu balsi apveltīts jaunais mākslinieks. Ļoti skaists 
tembrs un atraktīvs dziesmas izpildījums. Ārkārtīgi šarmanta māksliniece ar skaistu 
dziesmu, Jauka dziedātāja, novēlu mazliet vēl pielikt enerģiju, drosmi, jaudu un būs 
labi.:) Dziedātājai ļoti skaists balss tembrs.”

Liels paldies arī konkursa krustmātei Evitai Taburei. Paldies par mūziku, kas katru 
pavasari piepilda Rembates pagastu, iepriecinot, sajūsminot un apbrīnojot.

Saulainā 24. maija pēcpusdienā, iepriekš piesakoties un ievērojot visus valstī no-
teiktos drošības pasākumus, pie Rembates Tautas nama bija iespēja pašu rokām izveidot 
māla podiņus, kuros jau 28. maijā sējām garšaugus, kuri noteikti pēc kāda laika priecēs 
mazo amatnieku acis, sirdis un garšas kārpiņas, bet vēl acis priecēs un Rembati izdaiļos 
mūsu sastādītās ābelītes. Saudzēsim krāšņumu, lai mūsu ģerboņa skaistums ilgi, jo ilgi 
rotā Rembates pagastu! Liels, sirsnīgs paldies visiem, kuri atrada laiku un radīja svētku 
sajūtu sev un citiem! 

Rembates Tautas nama vadītāja Liene Lazdiņa: “Bez labas komandas ne kā! Paldies 
- Kintija Sparāne-Tumaša, Edgars Siliņš, Ruta Dumpe, Andris Zābelis, Ieva Vējone, 
Gunta Bergmane, Beatrise Kaktiņa, manām Rembates kolēģītēm Lilita Loss un Rita 

Birkenfelde, Rudīte Viļumsone Bartenberga, Ķeguma novada pašvaldībai, Uldim Koki-
nam, šoferītim Mihailam un atbalstītājiem radošajās darbnīcās un ābelīšu stādīšanā. Uz 
tikšanos nākamreiz!”

Paralēli esošām aktivitātēm, papildus noritēja auto orientēšanās aktivitāte, kurā dalī-
bu bija pieteikušas 27 komandas. Paldies Signijai Liepiņai par līdzdalību šajā pasākumā.  
Visas komandas, kas bija iesūtījušas atbildes, saņēma balvas. Paldies visām komandām, 
kas piedalījās!

Paldies Guntai Bergmanei par svētku foto stūriem. Par godu svētkiem katrā pagastā 
un pilsētā tika uzstādīti foto stendi atbilstoši katras vietas nosaukumam – Birzgale – 
gaiss, Tome – ūdens, Rembate – zeme, Ķegums – gaisma.

Paldies visiem uzņēmējiem, kuri iesaistījās un atbalstīja svētkus, uzņemot pie sevis 
interesentus uz atvērtajām durvju dienām visas nedēļas garumā.

29. maijs bija Ķeguma svētku “Gaisma atspīd novadā” noslēguma diena.
Rīts iesākās Ķeguma stadionā ar aktīvu sportošanu, kuru vadīja novada treneri Santa 

Veinberga un Emīls Josts. Paldies visiem, kas iesaistījās, paldies treneriem.
Diena turpinājās ar gadatirgu Ķegumā. Gadatirgus, ņemot vērā valstī noteiktos ie-

robežojumus, notika trijās vietas – Ķeguma parkā, Ķeguma dienas centra teritorijā un 
laukumā pie Ķeguma evaņģēliski luteriskās baznīcas. 

Svētku nedēļas noslēguma vakars iesākās ar orientēšanās aktivitāti Ķegumā. Ikviens 
interesents varēja pieteikt savu dalību, aizpildot anketu. Katra komanda varēja apmeklēt 
konkrētus punktus, kas bija norādīti kartē. Pie katra kontrolpunkta komandas sagaidīja 
pārsteigums.  Vakara orientēšanās aktivitātē dalību ņēma 20 komandas. Paldies, Ķeguma 
ģitārstudijai un vadītājai Dace Priedoliņai, jauktajam korim “Lins” un vadītājai Mairai 
Līdumai un koncertmeistarei Gintai Eisakai, SDK “Ķegums” vadītājam Jurim Driks-
nam, Edgaram Siliņam un Laurim Valteram. Paldies visām komandām, kas pieteicās un 
aktīvi piedalījās.

Vakara noslēgumā no plkst. 22.00 līdz 01.00 ikviens varēja doties nesteidzīgā pa-
staigā pa Ķeguma parku, pludmali un apskatīt mākslas darbus. Paldies Ķeguma mākslas 
skolas skolotājām par lielajiem zīmējumiem un skicēm. Paldies VPII “Gaismiņa”, Ķegu-
ma dienas centra kolektīvam, Ķeguma novada sociālajam dienestam, Ķeguma bibliotē-
kai, Starptautiskajam Soroptimistu klubam “Ogre-Ķegums”, Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas skolotājām – Lienei Seržantei un Agitai Kaļvai, “Un-Te” meitenēm Lindai 
un Laurai,  Beātei Gavrilovai par zīmējumiem. Paldies “Mad Aiss” – Aigaram Caunītim 
par tehnisko risinājumu, kompānijai NA par izgaismošanu. 

Paldies, skaņu operatoram Brunim Grīnbergam par apskaņošanu, Ķeguma pašval-
dības policijai – Agnim Siliņam, Ķeguma novada pašvaldībai, Ķeguma dienas centra 
vadītājai Larisai Juknai un visiem, kas iesaistījās šajos svētkos.

Ķeguma novada svētku 
organizatoru darba grupa

Aizvadīti Ķeguma  novada svētki “Gaisma atspīd novadā”
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No 14. līdz 18. jūnijam NVA rīko karjeras dienas
darba meklētājiem “Esi savas karjeras virzītājs!”
No 14. līdz 18. jūnijam No-
darbinātības valsts aģentūra 
(NVA) visā Latvijā rīko tieš-
saistes karjeras dienas darba 
meklētājiem “Esi savas kar-
jeras virzītājs!”, lai veicinātu 
darba meklētāju satikšanos ar 
darba devējiem un sniegtu at-
balstu veiksmīgas karjeras plā-
nošanā un veidošanā.

Karjeras dienu laikā tiks sniegts 
praktisks atbalsts darba meklē-
tājiem, organizējot tikšanos ar 
darba devējiem un karjeras kon-
sultantu meistarklases. Piedalī-
ties karjeras dienu aktivitātēs var 
ikviens interesents, kurš meklē 
darbu vai vēlas attīstīt karjeras 
veidošanas prasmes. Dalība ir 
bez maksas!

NVA direktore Evita Simso-
ne: “Karjeras dienas darba mek-
lētājiem NVA rīko jau ceturto 
gadu pēc kārtas, lai ne tikai NVA 
reģistrētie klienti, bet ikviens 
ieinteresēts darba meklētājs va-
rētu saņemt profesionālo karje-
ras konsultantu palīdzību darba 
meklējumos un tiešā saziņā ar 
darba devējiem iegūtu aktuālāko 
informāciju par darba iespējām 
Latvijā.  Karjeras dienu aktivi-
tātes īpaši noderīgas ir jaunie-

šiem, kuri atrodas savas darba 
dzīves sākumā, jo pārdomāti un 
mērķtiecīgi  izvēlēties, plānot 
un veidot savu karjeru ilgter-
miņā var tad, ja esi informēts 
par pieprasījumu un tendencēm 
mūsdienu mainīgajā darba tirgū. 
Savukārt ātrākai un veiksmīgā-
kai piemērota darba atrašanai 
sekmēs darba meklēšanā node-
rīgas prasmes, kuras apgūt pa-
līdzēs mūsu karjeras konsultanti. 
Aicinu izmantot šo iespēju un 
piedalīties NVA karjeras dienu 
aktivitātēs.”

Karjeras dienu ietvaros dar-
ba meklētāji aicināti tiešsaistē 
satikties ar tādiem Latvijā pa-
zīstamiem darba devējiem kā 
“Accenture”, “BITE Latvija”, 
“Lidl Latvija”, “Luminor Bank”, 
“Printful Latvia”. Tikšanās da-
lībnieki uzzinās, ko darba devēji 
sagaida no darbiniekiem, kādas 
darba un karjeras izaugsmes ie-
spējas piedāvā savos uzņēmu-
mos. Notiks tikšanās arī ar Valsts 
kancelejas un Latvijas Republi-
kas Aizsardzības ministrijas Na-
cionālo bruņoto spēku Apvienotā 
štāba pārstāvjiem, kuri informēs 
par darba iespējām valsts pārval-
dē un aizsardzībā. 

Ik darba dienu šajā nedēļā 
tiešsaistē norisināsies NVA kar-
jeras konsultantu meistarklases:
•	 14.jūnijā - CV sagatavošana: 

Europass un Canva;
•	 15.jūnijā - Motivācijas vēs-

tules sagatavošana;
•	 16.jūnijā - Darba intervija 

tiešsaistē (praktiski padomi);
•	 17.jūnijā - Savu resursu apzi-

nāšanās darba atrašanā;
•	 18.jūnijā - Karjeras mērķu 

uzstādīšana un sasniegšana.
NVA Karjeras dienu akti-

vitātēm jāpiesakās iepriekš - 
NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kar-
jeras dienas 2021” aizpildot pie-
teikuma anketu.

Uzziņai: 2018.gadā NVA 
karjeras dienās darba meklētā-
jiem piedalījās 3,5 tūkstoši darba 
meklētāju, bet 2019.gadā – jau 
4 tūkstoši. Pērn pasākuma akti-
vitātes norisinājās gan klātienē, 
gan tiešsaistē: NVA tiešsaistes 
pasākumu ar darba devēju pieda-
līšanos “Ko darīt šodien, lai būtu 
konkurētspējīgs darba tirgū rīt?” 
attālināti skatījušies vairāk nekā 
4,3 tūkstoši interesentu, savukārt 
klātienes darba interviju simulā-
cijās piedalījās 275 interesenti 22 
NVA filiālēs.  

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās 

31. maijā atklāta jaunā pie-
teikšanās kārta Eiropas Sa-
vienības (ES) fondu pieaugu-
šo izglītības projektā “Nodar-
bināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide”, kuru 
īsteno Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūra (VIAA). Atšķi-
rībā no iepriekšējām pieteik-
šanās kārtām šajā var apgūt 
digitālās prasmes. Ikviens strā-
dājošais vecumā no 25 gadiem 
var izvēlēties kādu no piedāvā-
tajām 412 izglītības program-
mām, kas aptver gan digitālās 
pamatprasmes, gan padziļinā-
tu augstākā zināšanu līmeņa 
digitālo prasmju mācības pie-
augušajiem. Pieteikšanās ilgs 
līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.
macibaspieaugusajiem.lv. 

Izglītības programmas piedāvā 
47 izglītības iestādes visā Latvi-
jā. Programmas kopumā aptver 
12 digitālās kompetences: infor-
mācijas apstrāde/informācijas un 
datu pratība; komunikācija un 
sadarbība; digitālā satura veido-
šana; IT drošība; problēmu risi-
nāšana; programmēšana, tīmekļa 
vietņu un lietotņu izstrāde un uz-
turēšana; digitālā biznesa analī-
ze; multimediju dizains; digitālā 
projektu vadība; digitālā produk-

tu vadība un izstrāde; digitālais 
mārketings; datu zinātne, datu 
analīze un datu vizualizācija. 

Izglītības programmas ir iz-
strādātas, lai uzlabotu strādājošo 
un pašnodarbināto iedzīvotā-
ju vispārīgās un profesionālās 
digitālās prasmes efektīvākam 
darbam un konkurētspējas uzla-
bošanai darba tirgū. Veidojot šīs 
kārtas mācību piedāvājumu sa-
darbībā ar profesionālās izglītī-
bas iestādēm un darba devējiem, 
vērā tika ņemti gan esošie darba 
tirgus izaicinājumi, gan pandē-
mijas radītais iespaids uz digitālo 
prasmju pilnveides nepiecieša-
mību attālinātā darba veikšanai 
un izglītības programmu apgu-
vei, kā arī interese apgūt dažādas 
digitālās prasmes līdzšinējās pie-
teikšanās kārtās. 

“Gan iepriekšējo pieteikša-
nās kārtu rezultāti, gan darba 
devēju pieprasījumi apliecina ie-
dzīvotāju pieaugošo vēlmi un ne-
pieciešamību apgūt tieši digitā-
lās prasmes. To pastiprinājušas 
arī vīrusa pandēmijas radītās 
pārmaiņas, kurās dominējošu un 
nereti pat izšķirošu lomu ieņem 
tieši digitālo prasmju pārvaldī-
ba. Šajā pieteikšanās kārtā pie-
dāvātās zināšanas un prasmes 
palīdzēs stiprināt digitālās pozī-

cijas katram pieaugušajam gan 
viņa profesionālajās gaitās, gan 
viņa biznesa digitālo risināju-
mu attīstībā, ļaujot mums visiem 
kopā iziet no Covid-19 krīzes ar 
spēcīgāku digitālo pratību”, uz-
sver Valsts izglītības attīstības 
aģentūras direktore Dita Traidās. 

Apgūt digitālās prasmes 
līdz šim izvēlējušies vairāk 
nekā 18 tūkstoši

Kopš projekta uzsākšanas 
2017. gadā mācības kopumā 
uzsākuši vairāk nekā 48 tūksto-
ši strādājošo, no kuriem 38% 
izvēlējušies apgūt dažādas di-
gitālās prasmes. Turklāt lielākā 
atsaucība bijusi tieši iepriekšējā 
pieteikšanās kārtā, kur kopējais 
dalībnieku skaits digitālo pras-
mju izglītības programmās pār-
sniedza 5 tūkstošus, tā apliecinot 
nepieciešamību pēc digitālo zinā-
šanu pilnveides Latvijas iedzīvo-
tāju vidū.

Starp pieprasītākajām digitālo 
prasmju izglītības programmām 
ierindojusies projektu vadība ar 
Agile, Scrum un citiem rīkiem, 
digitālais mārketings, Google 
Adwords kampaņu organizēšana, 
programmēšana un mājaslapu 
veidošana, datu analīze un darbs 
ar MS Excel, kā arī personas datu 
aizsardzība un IT drošība.

Līdzmaksājums par mācī-
bām 5-10% apmērā 

Lai motivētu Latvijas ie-
dzīvotājus piedalīties izglītības 
programmās, projektā lielāko 
daļu izmaksu sedz ES fondi 
un valsts. Piesakoties kādā no 
profesionālās tālākizglītības 
programmām, strādājošā līdz-
maksājums ir 5%, bet ES fondi 
un valsts finansējums sedz atli-
kušos 95%, savukārt izvēloties 
mācīties profesionālās pilnvei-
des izglītības programmā, pro-
fesionālās izglītības programmas 
modulī vai studiju kursā, strādā-
jošā līdzmaksājums ir 10%, bet 
ES fondi un valsts finansējums 
- 90%. Maznodrošinātajiem un 
trūcīgajiem mācības ir bez mak-
sas.

Mācībām var pieteikties strā-
dājoši un pašnodarbināti Latvijas 
iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem 
līdz neierobežotam vecumam, 
tostarp jaunie vecāki bērna kop-
šanas atvaļinājumā, saglabājot 
darba attiecības, un strādājoši 
pensionāri. Katrs strādājošais 
projekta laikā var mācīties divas 
reizes. Pieteikties iespējams mā-
cībām 3 izglītības programmās, 
taču vienlaicīgi varēs mācīties 
tikai vienā izglītības programmā. 
Šajā kārtā mācības notiks tikai 
attālināti, tāpēc, izvēloties izglī-
tības programmu, rūpīgi jāiepa-
zīstās ar tās saturu un jāpievērš 
uzmanība materiāltehniskajam 
nodrošinājumam (tehnoloģiskie 
rīki, ierīces un programmatūra), 
kas būs nepieciešams izglītības 

programmas apguvei.
Pieteikšanās 6. mācību kārtā 

ilgs līdz 30. jūnijam un plānots, 
ka mācību grupu komplektēšana 
un mācības sāksies augustā, sep-
tembrī. Plašāka informācija par 
uzņemšanas nosacījumiem, mā-
cību un atbalsta iespējām, kā arī 
izglītības programmu saraksts ir 
publicēts projekta tīmekļa vietnē 
www.macibaspieaugusajiem.lv .

Par projektu: 
ES fondu projekta “Nodar-

bināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide” jeb mā-
cības pieaugušajiem mērķis ir 
pilnveidot nodarbināto personu 
profesionālo kompetenci, lai lai-
kus novērstu darbaspēka kvalifi-
kācijas neatbilstību darba tirgus 
pieprasījumam, veicinātu strā-
dājošo konkurētspēju un darba 
produktivitātes pieaugumu. To 
finansē Eiropas Sociālais fonds 
un Latvijas valsts, septiņu gadu 
laikā līdz 2023. gada 31. decem-
brim ieguldot vairāk nekā 46 
miljonus eiro. Projekta īsteno-
tājs ir Valsts izglītības attīstības 
aģentūra sadarbībā ar Latvijas 
pašvaldībām, izglītības iestā-
dēm un Nodarbinātības valsts 
aģentūru.

Vairāk: 
www.macibaspieaugusajiem.lv 

Alise Bērziņa,
VIAA Komunikācijas un 

programmu
publicitātes nodaļas

vecākā informācijas speciāliste
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BEZMAKSAS

Ķeguma novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupe-
jošu soli kustamo mantu – nekus-
tamā īpašuma “Purvāji”, Rembates 
pagastā, Ķeguma novadā, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 
7484 006 0104 1. kvartālā atrodošās 
cirsmas: galvenā cirte, kailcirte 1. 
nogabalā 2 ha platībā, sanitārā cirte 
3. nogabalā 0,7 ha platībā. 
Izsole notiks Ķeguma novada paš-
valdības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķe-
gumā, Ķeguma novadā, 2021. gada 
29. jūnijā plkst. 10.00. Dalībnieku 
reģistrācija Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas cen-
trā ( VPVKAC ) Lāčplēša ielā 1, 
Ķegumā, Ķeguma novadā,  līdz 
2021. gada 28. jūnijam plkst. 15.00. 
Sākotnējā cena - 26344 EUR, no-
drošinājuma maksa 2634,40 EUR, 
dalības maksa 20 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv, Ķeguma 
novada pašvaldības VPVKAC, 
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma 
novadā.

Ar skanīgu līgo
Lai Jāņunakts zied.
Lai uguns uz sauli
Un vasaru iet.

Ielīgosim Ķegumā!
22. jūnijā

Plkst. 19:00 pie Ķeguma dienas centra ieklausies Ķeguma tautas 
nama bērnu vokālās studijas skanīgajās balsīs.
Plkst. 19:30 Ķeguma pludmalē dziedi līdzi Ķeguma ģitārstudijai.
Plkst. 20:00 pie Ķeguma tautas nama raitā solī ielīgos VPDK “Ka-
diķis”

Sīkāka informācija – www.kegumanovads.lv
vai zvanot uz tālr. 22010300 (Dace Māliņa)

Apmeklējot svētku pasākumus, lūdzam ievērot visus valstī noteiktos 
epidemioloģiskos noteikumus -  OBLIGĀTI jāievēro fiziskās distan-
cēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumi.
Ja ir COVID-19 slimības simptomi, PALIEC MĀJĀS, neapdraudot 
citus.

Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:

Luīze, Roberts, Ulla, Dārijs
Emariels, Patriks, Rihards.

Sveicam jaunos vecākus!
Ķeguma novada pašvaldība

Ķeguma novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

Ķeguma novada pašvaldība

Aivara Modra Trenča (1942)
Aismas Daudzes (1938)
Leo Cīruļa (1975)
Aivara Juknas (1963)
aiziešana mūžībā.

Anna Rozālija Brokāne piedalās konkursā
“Minimiss Latvija 2021”

Rembatē aizvadīta ģimenes diena

Atzīmējot ģimenes dienu Rembatē, 17. maija pēcpusdienā vairākas ģime-
nes pieveica ģimeņu individuālās orientēšanās distanci, kuru izveidoja treneris 
Nauris Neimanis.

Ejot, skrienot vai soļojot – ģimenēm tas bija pa spēkam. Ģimenē ir spēks! 
Par to mēs pārliecinājāmies un apsolām, ka šīs orientēšānās sacensības nebija 
pēdējās, šādu pasākumu Rembatē ieviesīsim par tradīciju.

Bijām priecīgi par lielo atsaucību, noteikti drīz tiksimies. 
Paldies orientēšanās trenerim Naurim un visām ģimenēm, par atbalstu Ķe-

guma novada pašvaldībai!
Tika ievēroti visi valstī noteiktie piesardzības pasākumi - 2 metri, dezinficē 

rokas, lieto mutes un deguna aizsargmaskas. 
Liene Lazdiņa

Annai Rozālijai ir 9 gadi un viņa šogad beidza 
Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas 2.klasi. 
Viņai, kā jau īstai latviešu meitenei, patīk sapu-
cēties, uzvilkt skaistas drēbes un mesties jaunos 
izaicinājumos, tādēļ dalība konkursā “Minimiss 
Latvija 2021” likās ļoti vilinoša!

Šīs būs pavisam jaunas emocijas un jauna pieredze 
Annas dzīvē! Anna ir ļoti radoša, aktīva, dzīve-
spriecīga un mērķtiecīga meitene, tādēļ katru savu 
ideju cenšas īstenot no visas sirds. Annai ļoti pa-
tīk peldēt, slēpot, skrituļot, šūt lellēm drēbes, cept 
pankūkas un aktīvi pavadīt savu brīvo laiku.

Ar Annu nekad nav garlaicīgi, jo viņa vienmēr 
izdomās ko uzspēlēt, ko pāršūt, kādu jaunu ekspe-
rimentu uztaisīt, jo viņas radošums ir bezgalīgs. 
Nu jau trīs gadus dejo deju studijā “Triumfs” pie 
Jekaterinas Pihtinas, taču pēdējo gadu ir atklājusi 
sevī jaunu talantu un hobiju – jāšanas sporta veidu 
un pagaidām saka tā: “Kad izaugšu liela, tad būšu 
trenere un mācīšu cilvēkiem jāt ar zirgu!”

Nu jau kā 2 mēnešus Annai mājās ir pašai savs 
zirgs Arabella, par kuru ļoti rūpējas, baro, tīra, 
ķemmē un cītīgi trenējas. Anna trenējas Birzgalē 
pie treneres Klintas Vilcānes un tur viņai ļoti patīk. 
“Ticiet saviem sapņiem un īstenojiet tos, jo tie pa-
tiešām piepildās,” viņa saka.

Anna ļoti priecāsies, ja arī mēs Ķeguma no-
vada iedzīvotāji viņu atbalstīsim šinī brīnišķīgajā 
notikumā. Konkurss norisināsies no 1-19 jūnijam. 
Konkursa online  fināls 18-19 jūnijs. Sekot līdzi kā 
Annai veicas Minimiss Latvija 2021 konkursā va-
rēs Face book mājas lapā: https://www.facebook.
com/minimisslatvia

Var nemanot pienākt salna,
Kad ziedi kā sniegpārslas birst.
Nav sacīts, cik dzīve ir gara,
Tās pavediens pēkšņi var irt.
(M.Jansone)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Aivara Juknas tuviniekiem, 
viņu pāragri mūžībā pavadot.
Ķeguma novada sociālā dienesta 
un bāriņtiesas  kolektīvs

Ķegumā uzstādīti jauni vides elementi
Ķeguma pilsētā, pie jaunās skatu terases Smilšu ielā 8 ir uzstādīti jauni 
un papildinoši vides elementi. Pie foto soliņa ir uzstādīts jauns stacionārs 
foto statīvs. Nu ikviens, dodoties pastaigāties, var piestāt Daugavas skatu 
terasē, atpūsties, tvert mirkļus, iegriezt soliņu kā karuseli un iemūžināt tā 
panorāmu skaistos individuālos kadros, jo ievietojot savu mobilo ierīci un 
noregulējot to foto statīvā, fotoattēls taps gatavs pāris sekunžu laikā. 

Turpat līdzās foto soliņam ir uzstādīts jauns, izzinošs un informatīvi vizuālizēts 
stends. Tajā ir attēlota un apskatāma kādreiz uz Ķeguma HES izveidoto tilta 
arku konstrukcijas vizualizācija. Skatoties uz stendu vairs nav jāiztēlojas, kā tas 
būtu, ja uz tilta vēl atrastos šīs arkas, jo tagad tās var aplūkot gandrīz kā dzīvē. 
Līdzās stendam izvietota arī maza informatīva planšete, kurā atspoguļota tilta 
arku konstrukcijas vēstures fakti.

Turpmāk šie vides elementi priecēs vietējos iedzīvotājus un viesus kā jauni 
un unikāli tūrisma apskates objekti Ķeguma novadā. Sakām lielu paldies AS 
“Latvenergo” koncerna Enerģētikas muzeja vadībai un Harijam Jaunzemam 
par sadarbību šī projekta tapšanā, kā arī Andrim Grīslim (SIA Graphical) un 
metālmāksliniekam Aigaram Caunītim (SIA MadAiss) par izaicinājumu īstenot 
šos projektus dzīvē ar Ķeguma novada pašvaldības atbalstu.

Ieva Vējone
Projektu vadītāja ar specialiazāciju

 uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā
Foto: Ieva Vējone


