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Ir katram ziedam sava rases pērle,
Kas visās varavīksnes krāsās mirdz,
Kā gribētos to satvert saules starā
Un dāvināt to Tev no visas sirds!

Sveicam jūnija jubilārus!
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Esi sveicināts, mazulīt!
Starp dzīvības zvaigznēm daudzām

Nu arī Tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem

Vecāku mīlošā sirds.
11. maijā

Aināram un Indrai Bušiem 
piedzimusi meita Sabīne 

29. maijā
Guntim Ofmanim un Annai

Duncītei-Ofmanei piedzimis dēls Oskars

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Laikraksta nākamais numurs iznāks
27. jūlijā.

Publikācijas ar ilustratīvo materiālu lūdzam 
iesūtīt līdz 16. jūlijam uz 

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

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

PAŠVALDĪBAS
DARBI JŪNIJĀ

Mācību gada beigās dome pieņēma lēmumu 
ar šī gada 1.augustu beigt Ķeguma komercno-
virziena vidusskolas Rembates un Tomes filiāļu 
darbību. Šis lēmums faktiski ir atzinums, ka 
mēģinājumi pretēji valsts politikai saglabāt šīs 
skolas vismaz kā  struktūrvienības ir beigušies 
neveiksmīgi. Diemžēl pie pašreizējiem izglītības 
iestāžu darbības normatīvajiem regulējumiem 
mazo skoliņu ar 14 skolēniem nav saprātīgi sa-
glabāt pat cerībā uz labāku valsts politiku nākot-
nē, it sevišķi, ja nav nekādu pazīmju par virzību 
uz šādu politiku. Kā galvenais iemesls neizbēga-
mai mazo lauku skolu vispirms vājināšanai un 
pēc tam skaita samazināšanai ir jāatzīst principa 
„nauda seko skolēnam” primitīva pielietošana 
kopā ar nesamērīgi augstu formālo prasību līme-
ni daudzos izglītības iestāžu darbības jautājumos, 
bet demogrāfiskā krīze un atvērtais Eiropas darba 
tirgus ir tikai papildus negatīvie blakusfaktori. 

Pašvaldības budžeta izpilde šobrīd atbilst 
plānotajam, arī ieņēmumu daļa ir pildījusies ar 
nelielu pārsniegumu, tiek gatavoti apstiprinātā 
budžeta grozījumi optimālākai darbībai otrajā 
pusgadā. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par kre-
dīta piešķīrumu līdzfinansējuma nodrošināšanai 
pašvaldības ēku siltināšanai apstiprinātajos Kli-
mata pārmaiņu finanšu instrumenta projektos.

Izsludināts iepirkums Rembates internāta 
ēkas iekštelpu rekonstrukcijai, lai izveidotu nor-
matīvo aktu prasībām atbilstošu sociālās aprū-
pes centru. Iepriekš izstrādātā tehniskā projekta 
darbu apjoms ir sadalīts, ēkas ārpusē plānotos 
darbus veicot kopā ar ēkas siltināšanu. Savukārt 
ēkas iekštelpu rekonstrukcijas darbi tiks veikti 
ar atsevišķu iepirkumu, atbilstoši izstrādātajam 
tehniskajam projektam izveidojot Rembates pa-
matskolas internāta ēkā sociālajai aprūpei funk-
cionāli piemērotas telpas. Sociālās aprūpes cen-
tra pārvietošana no pašreizējām šaurajām telpām 
ar krāsns apkuri ļaus ne tikai ļoti būtiski uzlabot 
sociāli aprūpējamo personu dzīves kvalitāti un 
centra darbinieku darba apstākļus, bet arī lietde-
rīgi izmantot telpas un palielināt stacionāri so-
ciāli aprūpējamo personu skaitu no pašreizējām 
16 vietām līdz maksimāli iespējamām 40 vietām. 
Šis projekts ļaus arī optimāli risināt skolas teh-
nisko darbinieku nodarbinātības jautājumu, jo 
lielākā daļa no viņiem varēs faktiski turpināt dar-
bu ar tieši tādām pašām vai līdzīgām funkcijām.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finan-
sētā pašvaldību ēku siltināšanas projekta otrās 
kārtas būvdarbi tuvojas noslēgumam Birzgales 

pagasta pārvaldes ēkā un bērnudārzā, kā 
arī Ķeguma ambulancē un pašvaldības 
garāžās Ķeguma prospektā 5. Birzgales 
pamatskolā un ambulances ēkā, kā arī 
Rembates pamatskolas internāta ēkā darbi 
ir tikai uzsākti vai tiks uzsākti tuvākajās 
dienās. Savukārt par darbiem Tomes tau-
tas namā un Sociālās aprūpes centra ēkā 
Rīgas ielā, Ķegumā turpinās iepirkumu 
rezultātu izvērtēšana. 

Kavējas Ķeguma tautas nama iekštel-
pu rekonstrukcijas būvdarbi. Lai gan ap-
stiprinātajā projektā nācās veikt vairākus 
grozījumus, tomēr darbu izpildes kavēju-
mi pārsniedz grozījumu faktisko ietekmi. 

Turpinās Ķeguma novada Attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam pirmās 
redakcijas projekta izvērtēšana un kori-
ģēšana domes izveidotajās ekspertu darba 
grupās, lai sagatavotu to publikācijai un 
sabiedriskajai apspriešanai. 

Būvdarbi autostāvvietu izveidošanai 
pie Ķeguma bibliotēkas Skolas ielā un pie 
bērnudārza Komunālajā ielā tiks uzsākti 
jūlija sākumā, tos plānots pabeigt līdz jau-
nā mācību gada sākumam. Sagatavots un 
nodots sabiedriskai apspriešanai Liepu 
alejas rekonstrukcijas tehniskais pro-
jekts, sabiedriskās apspriešanas sapul-
ce plānota 28.jūnijā. Projekts paredz at-
jaunot ielas segumu, izveidot trotuāru un 
autostāvvietu pie Tautas nama, saglabāt 
gājēju ielas statusu posmā no šosejas līdz 
Daugavmalai. Rekonstrukcijas būvdarbus 
plānots uzsākt jau šovasar.

Tā kā tuvojas Līgovakars un Jāņudie-
na, aicinu piedalīties novada kultūras ies-
tāžu organizētajos pasākumos un novēlu 
priecīgus svētkus! 

Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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ĶEGUMA NOVADA DOME
Saistošie noteikumi Nr.5

  2012. gada 4. aprīļa         APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 
lēmumu Nr.181 (protokols Nr.8, 27.§)

ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS SNIEGTO SOCIĀLO PAKALPOJUMU
SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta
otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 7.punktu,

MK 27.05.2003. noteikumu Nr.275, 6.punktu

1. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sociālo pakalpojumu saņemšanas 
nosacījumus, pakalpojumu samaksas kārtību Ķeguma novada 
pašvaldībā (turpmāk tekstā – pakalpojumi), kā arī lēmumu par 
sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai un atteikumu piešķirt soci-
ālo pakalpojumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, 
ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un at-
jaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties               
sabiedrībā.
3. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzī-
vesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai 
sociālās rehabilitācijas institūcijās.
4. Tiesības saņemt pakalpojumus ir personai, kura deklarējusi 
savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
5. Ja persona nav deklarējusi dzīvesvietu pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā, bet tajā dzīvo, Ķeguma novada sociālajā dienes-
tā, (turpmāk tekstā – Dienestā), var saņemt nepieciešamo infor-
māciju un konsultācijas par pakalpojumiem.
6. Ja personas dzīvesvieta nav konstatējama, nepieciešamības 
gadījumos Dienests organizē iespēju minētajai personai saņemt 
naktspatversmes vai patversmes pakalpojumus, sniedz šai perso-
nai attiecīgu informāciju un konsultācijas par iespējām un kārtī-
bu, kādā var saņemt viņai nepieciešamos pakalpojumus.
7. Dienests krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm) 
sniedz psihosociālu un/ vai materiālu palīdzību, lai sekmētu krī-
zes situācijas pārvarēšanu un veicinātu personas  iekļaušanos sa-
biedrībā.
8. Ķeguma novada administratīvajā teritorijā var saņemt šādus 
sociālos pakalpojumus:

8.1. aprūpe mājās;
8.2. ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums Dienesta aprūpes 
centrā (turpmāk tekstā – SAC);

9. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav attiecīgo insti-
tūciju nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai, Ķeguma novada 
dome slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem citu pašvaldību 
administratīvajā teritorijā. Ja pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek 
finansēti no pašvaldības budžeta, tad pakalpojuma cena, kopējā 
līguma summa, norādot pašvaldības daļu un klienta daļu, tiek no-
teikta līgumā.
10. Ja persona vēlas saņemt pakalpojumus naktspatversmē vai 
krīzes  centrā,  viņa vēršas tieši pie šo pakalpojumu sniedzēja.

 2. Aprūpe mājās
11. Lai saņemtu aprūpi mājās, personai (vai tās pilnvarotai 
personai) Dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

11.1. rakstisks iesniegums, norādot problēmu un tās risināšanai 
vēlamo sociālo pakalpojumu;
11.2. invalīda apliecības vai cita invaliditāti apliecinoša 
dokumenta kopija, ja personai ir noteikta invaliditāte;
11.3. ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības 
stāvokli. 

12. Dienesta darbinieki apmeklē dzīves vietā un novērtē 
personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto 
darbību funkcionālo traucējumu pakāpi un nosaka aprūpes mājās 
pakalpojuma līmeni.
13. Ja personai, kura pieprasa aprūpi mājās, ir likumīgie 
apgādnieki vai arī vienā mājoklī ar aprūpējamo dzīvo citas 
personas, Dienesta darbinieki vispirms izvērtē šo personu iespēju 
nodrošināt nepieciešamo aprūpi.
14. No iesniegtajiem dokumentiem tiek noformēta aprūpējamās 
personas lieta, kura atrodas Dienestā.
15. Lēmumu par aprūpes mājās piešķiršanu personai un 
pakalpojuma apjomu 10 darbdienu laikā pēc visu dokumentu 
saņemšanas pieņem Dienests.
16. Aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamība tiek pārskatīta 
ne retāk kā reizi gadā.
17. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas un samaksas kārtība:

17.1. Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz personas, ar kurām 
Ķeguma novada dome ir noslēgusi līgumu par pakalpojuma 
sniegšanu un kuras saņem atalgojumu līgumā noteiktajā apmērā.
17.2. Aprūpes mājās pakalpojumi tiek sniegti un ir apmaksājami 
saskaņā ar sniegtā pakalpojuma līmeni:

17.2.1. 1.līmenis – apmeklējums 2 reizes nedēļā, līdz 16 
stundām mēnesī. Pakalpojumā ietilpst šādi darbi: piegādāt 
produktus vai ēdienu, piegādāt medikamentus, veikt 
maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem, veikt 
starpnieka un pavadoņa pakalpojumus.  Pakalpojuma cena 
8-Ls mēnesī. 
17.2.2. 2.līmenis – apmeklējums 2 reizes nedēļā, līdz 24 
stundām mēnesī. Pakalpojumā ietilpst šādi darbi: 1. līmenis 
+ uzkopt mājokli, palīdzēt personīgās higiēnas nodrošināšanā 
(nomazgāties vannā vai dušā, nomainīt gultas veļu). 
Pakalpojuma cena 15-Ls mēnesī.
17.2.3. 3.līmenis – apmeklējums 2 reizes nedēļā, līdz 32 
stundām mēnesī. Pakalpojumi tiek sniegti personām, kuras 
dzīvo mājokļos bez ērtībām. Trešā līmeņa pakalpojumā 
ietilpst šādi darbi: 1. un 2. līmenis + piegādāt kurināmo un 
ūdeni telpās, iznest izdedžus un lietoto ūdeni. Pakalpojuma 
cena    30-Ls mēnesī. 
17.2.4. 4.līmenis – apmeklējums 5 reizes nedēļā līdz 80 
stundām mēnesī. Pakalpojumā ietilpst 1., 2., un /vai 3. līmenis 
+ palīdzēt apģērbties, noģērbties, palīdzēt izkļūt un iekļūt 
gultā, uzsildīt un pasniegt ēdienu, nomazgāt traukus, palīdzēt 
higiēnas līdzekļu nomaiņā. Ceturtā līmeņa pakalpojumi tiek 
sniegti kā pagaidu pakalpojumi uz laiku līdz 3 mēnešiem vai 
uz Dienesta lēmumā noteiktu laiku. Pakalpojuma cena 80-Ls 
mēnesī. 

18. Aprūpējamā vai viņa apgādnieku pienākums ir samaksāt par 
saņemto aprūpes mājās pakalpojumu noteiktajā apmērā Ķeguma 
novada domes kasē vai ieskaitīt pašvaldības norēķinu kontā. 
19. No maksas par pakalpojumu tiek atbrīvoti aprūpējamie:

19.1. kuriem nav apgādnieku;
19.2. 1.grupas invalīdi;
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19.3. kuriem ienākumi nepārsniedz 165-Ls mēnesī un ir 
apgādnieki, kas dzīvo atsevišķi un normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā ir atzīti par trūcīgiem, ja apgādniekiem ir objektīvi 
iemesli tam, kāpēc paši nespēj sniegt nepieciešamo aprūpi.

20. Ja aprūpējamais pēdējo trīs gadu laikā ir noslēdzis 
testamentārus līgumus, mantas atsavinājuma līgumus, t.sk. 
pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumus ar trešajām personām 
un gadījumos, kad aprūpējamā persona ir pieļāvusi savas mantas 
atsavinājumu par labu kādai fiziskai vai juridiskai personai, 
Dienests sniedz aprūpes mājās pakalpojumus, ja aprūpējamā 
mantas ieguvējs sedz ar to saistītos izdevumus.
21. Lēmumu par atteikumu piešķirt aprūpes mājās pakalpojumu 
pieņem Dienests, ja:

21.1. aprūpējamais slimo ar tuberkulozi aktīvā formā, bīstamām 
infekcijas slimībām, alkoholismu vai ar citu apreibinošu vielu 
atkarību;
21.2. ir nepieciešama diennakts aprūpe;
21.3. ir psihiska rakstura traucējumi (akūtā slimības periodā);
21.4. novērtējot personas pašaprūpes spējas, tiek konstatēts, ka 
persona var nodrošināt pašaprūpi pati saviem spēkiem, vai ja ar 
šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, 
ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli, var 
nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;
21.5. aprūpes mājās pakalpojumu apjoms saskaņā ar 17.2 
punktu pārsniedz personai nepieciešamo sociālo aprūpi.

22. Lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas 
pārtraukšanu pieņem Dienests, ja: 
22.1. personas, kura saņem aprūpes mājās pakalpojumu, vainas 
dēļ rodas vai netiek novērsti apstākļi, kas ir bīstami aprūpētāja 
drošībai un/vai veselībai;
22.2. persona lūdz pārtraukt aprūpes mājās pakalpojuma 
sniegšanu; 
22.3. beidzies termiņš, uz kuru personai ir piešķirts aprūpes 
mājās pakalpojums.

3. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums
Ķeguma novada SAC

23. Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu Ķeguma 
novada SAC, personai (vai tās pilnvarotai personai) Dienestā 
jāiesniedz šādi dokumenti:

23.1. rakstisks iesniegums, norādot problēmu un tās risināšanai 
vēlamo sociālo pakalpojumu;
23.2. invalīda apliecības vai cita invaliditāti apliecinoša 
dokumenta kopija, ja personai ir noteikta invaliditāte;
23.3. ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības 
stāvokli. 

24. Dienesta darbinieki apmeklē dzīves vietā un novērtē personas 
pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību 
funkcionālo traucējumu pakāpi.
25. No iesniegtajiem dokumentiem tiek noformēta aprūpējamās 
personas lieta, kura atrodas Dienestā.
26. Lēmumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu Ķeguma 
novada SAC pieņem Dienests 10 darbdienu laikā pēc visu 
dokumentu saņemšanas.
27. Starp aprūpes pakalpojuma saņēmēju un/vai viņa apgādnieku 
un Dienestu tiek noslēgts līgums par pakalpojuma piešķiršanu un 
samaksas apmēru un kārtību.
28. Par sniegtiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem 
Ķeguma novada SAC tiek noteikta šāda samaksas kārtība:

28.1. pensionāram vai invalīdam, kuram nav apgādnieku vai 
kura apgādniekiem ir noteikts trūcīgas ģimenes (personas) 
statuss, par SAC sniegtajiem pakalpojumiem jāmaksā 3-Ls par 
vienu diennakti;    

28.2. pensionāram vai invalīdam, kura apgādniekiem nav 
noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, par SAC 
sniegtajiem pakalpojumiem jāmaksā 5-Ls par vienu diennakti;
28.3. personai, kurai ir noteikts trūcīgas personas statuss un  
nav apgādnieku, par uzturēšanos SAC jāmaksā 2-Ls diennaktī, 
vai, ja tai nav nekāda veida ienākumu, tad visus uzturēšanās 
izdevumus sedz pašvaldība.
28.4. SAC pakalpojumus citu pašvaldību iedzīvotāji var saņemt, 
ja ir apmierinātas Ķeguma novada iedzīvotāju vajadzības pēc šī 
pakalpojuma. Samaksa par pakalpojumu ir 12-Ls diennaktī.

29. Samaksā par SAC sniegto pakalpojumu tiek ievēroti Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.panta otrajā daļā 
noteiktie apmēri.   
30. Ja aprūpējamais pēdējo trīs gadu laikā ir noslēdzis 
testamentārus līgumus, mantas atsavinājuma līgumus, t.sk. 
pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumus ar trešajām personām 
un gadījumos, kad aprūpējamā persona ir pieļāvusi savas 
mantas atsavinājumu par labu kādai fiziskai vai juridiskai 
personai, Ķeguma novada SAC sniedz ilgstošas sociālās aprūpes 
pakalpojumus, ja aprūpējamā mantas ieguvējs sedz ar to saistītos 
izdevumus. 
31. Lēmumu par atteikumu sniegt pakalpojumu Ķeguma novada 
SAC  pieņem Dienests, ja aprūpējamā persona: 

31.1. slimo ar tuberkulozi aktīvā formā vai ar bīstamām 
infekcijas slimībām, ar alkoholismu vai ar citu apreibinošu 
vielu atkarību;
31.2. ir psihiska rakstura traucējumu iespaidā (akūtā slimības 
periodā).

4. Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi
32. Ja Ķeguma novadā netiek nodrošināti kādi no klientam 
nepieciešamajiem sociālajiem pakalpojumiem, šie pakalpojumi 
tiek pirkti no citām pašvaldībām.
33. Ķeguma novada teritorijā deklarētām personām, ja tām ir 
noteikts  trūcīgas ģimenes (personas) statuss, nakts patversmes 
vai krīžu centru pakalpojumus pašvaldība sedz pilnā apmērā. 
Pārējām personām izdevumi par šiem sniegtajiem pakalpojumiem 
ir jāsedz no saviem līdzekļiem.
34. Tiek nodrošināts viens sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
gadā Latvijas valsts teritorijā bērnam invalīdam, kuram ir 
apgrūtināta iekļaušanās sabiedrībā. Pakalpojumi tiek apmaksāti 
līdz 500-Ls  no pašvaldības līdzekļiem, ja bērna apgādnieku 
ienākumi pēc samaksas par rehabilitācijas pakalpojumu 
nepārsniedz minimālo algu valstī uz vienu ģimenes locekli.
35. Ja pašvaldībā deklarētās personas  uzturas cita novada 
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, tad tiek noteikta šāda 
samaksas kārtība:

35.1. personām, kuras vecuma, garīgā vai fiziska rakstura 
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu 
personisko aprūpi, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie 
ģimenes locekļi (persona) vecuma, veselības stāvokļa vai citu 
objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt minētajām personām 
nepieciešamo aprūpi mājās, pašvaldība pilnībā vai daļēji sedz 
izdevumus par sniegtajiem pakalpojumiem;
35.2. samaksa par sociālās aprūpes pakalpojumu ilgstošas 
sociālās aprūpes institūcijā tiek segta saskaņā ar MK 
27.05.2003 noteikumiem Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā 
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”;
35.3. ja persona, kas saņem šos pakalpojumus, pēdējo piecu 
gadu laikā noslēgusi testamentāru vienošanās līgumu, mantas 
atsavinājuma līgumus, t.sk. pirkuma, dāvinājuma un uztura 
līgumus ar trešajām personām, vai persona ir pieļāvusi savas 
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mantas atsavinājumu par labu kādai fiziskai vai juridiskai 
personai, Ķeguma novada pašvaldība neapmaksā izdevumus 
par sniegtajiem pakalpojumiem. 

5. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
36. Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Ķeguma novada 
domē.
37. Ķeguma novada domes lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā  rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

6. Noslēguma jautājumi
38. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Ķeguma Novada 
Ziņas” un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā 
noteiktajā kārtībā.
39. Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Ķeguma 
novada domes 20.01.2010. saistošie noteikumi Nr.4 „Ķeguma 
novada pašvaldības sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība”. 

ĶEGUMA NOVADA DOME
Saistošie noteikumi Nr.6

2012. gada 9. maija         APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 
lēmumu Nr.232 (protokols Nr.10,33.§)

PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ IzNOMĀ zEMI SAKŅU DĀRzA VAJADzĪBĀM
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,

MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735;18.punktu 

1. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka:

1.1. Ķeguma novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turē-
jumā esošo neapbūvēto zemes vienību nodošanu pagaidu lieto-
šanā sakņu dārza ierīkošanai, zemes nomas līguma noslēgšanas 
kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību Ķeguma pil-
sētā;
1.2.  sakņu dārzu lietošanas un uzturēšanas kārtību Ķeguma pil-
sētā. 

2. Noteikumi neattiecas uz zemes vienībām, kurām lietošanas 
tiesības izbeigušās saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma pri-
vatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likuma 26. pantu.

2. Zemes iznomāšanas kārtība un nomas
maksas aprēķināšanas kārtība

3. Persona, kura vēlas nomāt sakņu dārzu pagaidu lietošanai, 
iesniedz Ķeguma novada domē iesniegumu, kurā norāda vārdu, 
uzvārdu, dzīves vietas adresi, nomājamā zemes gabala atrašanās 
vietu un platību.
4. Lēmumu par sakņu dārza iznomāšanu pieņem dome un ar per-
sonu tiek noslēgts Zemes nomas līgums.
5. Ja uz iesnieguma brīdi nav brīvu iznomājamo zemes gabalu 
sakņu dārzu ierīkošanai, personu reģistrē rindā un zemes gabalu 
iznomā rindas kārtībā.   
6. Sakņu dārzu nomas tiesības pirmām kārtām piešķir Ķeguma 
pilsētas daudzbērnu ģimenēm, trūcīgajām personām un daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotājiem.
7. Personai, kurai piešķirts nomā zemes gabals, ir pienākums vie-
na mēneša laikā no domes lēmuma stāšanās spēkā dienas noslēgt 
līgumu par attiecīgā zemesgabala nomu. Ja līgums minētajā ter-
miņā netiek noslēgts, domei ir tiesības atcelt attiecīgo lēmumu 
un pieņemt lēmumu par zemesgabala piešķiršanu citai personai. 
8. Nomas līgums tiek slēgts uz vienu gadu.
9. Ja ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms līguma darbības termiņa 
beigām neviena no pusēm rakstiskā veidā nepaziņo otrai pusei 
par nodomu izbeigt līguma darbību, tiek uzskatīts, ka līguma dar-
bības laiks tiek pagarināts uz nākošo gadu.  
10.  Zemes vienībai vai tās daļai, kuru nodod nomā sakņu dārzu 
ierīkošanai , tiek noteikta nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības, bet:

10.1. ar sakņu dārza platību līdz 400 kv.m  ne mazāk kā 3 Ls 
gadā;
10.2. ar sakņu dārza platību vairāk kā 400 kv.m. ne mazāk kā       
5 Ls gadā. 

11. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā nekustamā īpašuma   
nodokli.
12. Nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis iekasējams 
spēkā esošo normatīvo aktu paredzētajā kārtībā.
13. Ja sakņu dārzs veģetācijas sezonā netiek kopts vai noteikta-
jos termiņos netiek maksāta nomas maksa un likumos noteiktie 
nodokļi, dome pieņem lēmumu par zemes nomas līguma izbeig-
šanu.

3. Sakņu dārza izmantošanas un uzturēšanas kārtība
14. Nomnieks pagaidu sakņu dārzu lieto, ievērojot noslēgto ze-
mes nomas līgumu un šos noteikumus. 
15. Nomnieks nodrošina zemesgabala lietošanu, nepieļaujot aug-
līgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes paslikti-
nāšanos.
16. Pagaidu sakņu dārzā iestādīto augļu koku, krūmu un citu 
daudzgadīgo stādījumu vērtība pie līgumsaistību izbeigšanas ne-
tiek atlīdzināta.
17. Sakņu dārza nomnieks ir tiesīgs celt vieglas konstrukcijas  
siltumnīcas (plēvmājas bez pamatiem).
18.Komposts un dārza mēslojums līdz to iestrādāšanai augsnē,  
tiek uzglabāts tikai katra konkrētā iznomātā zemes gabala teri-
torijā, nepieļaujot apkārtnes piesārņošanu ārpus iznomātā zemes 
gabala.
19. Par pārkāpumiem sakņu dārza lietošanā vainīgās personas 
saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Ķeguma no-
vada domes saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību 
Ķeguma novada administratīvajā teritorijā”. 
20. Domes izpilddirektors divas reizes gadā organizē iznomāto 
sakņu dārzu apsekošanu.
21. Ja konstatē, ka sakņu dārzs netiek izmantots atbilstoši līguma 
nosacījumiem, izpilddirektors pieprasa nomniekam nekavējoties 
novērst zemes lietotāja darbības vai bezdarbības rezultātā radītos 
pārkāpumus, segt zaudējumus, kā arī sniedz atzinumu par nomas 
līguma izbeigšanu. 

4. Noslēguma jautājumi
22. Saistošie noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas” un ievietoti pašvaldības mā-
jas lapā  www.kegums.lv..
23. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā 
noteiktajā  kārtībā.
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„Pasmaidi un pasaule jaukāka kļūs!” 
tāds bija 2012. gada 26. maija Ķeguma no-
vada svētku moto. Bijām parūpējušies, lai 
diena būtu pasākumiem bagāta. Prieks, ka 
cilvēki saprata šo mūsu ieceri, jo diena tika 
plānota tā, lai katrs varētu atrast sev piemē-
rotu izklaidi.

 Žēl, ka pirmajā dienas daļā apmeklētāju 
bija krietni mazāk, tomēr noslēguma kon-
certs pulcēja vairāk cilvēku un svētki bija 
izdevušies. Neskatoties uz to, ka pasākums 
mazliet ievilkās, tas tikai pierādīja, cik mēs 
esam radoši strādājuši sezonas laikā un to, 
ka padarīto vēlējās parādīt ikviens. 

Vēlos pateikties visiem, kas palīdzēja 
radīt svētkus. Čaklajai darba grupai – Ķe-

guma Tautas nama pasākumu organiza-
torei Marijai Lodziņai, Rembates Tautas 
nama pasākumu organizatorei Sanitai Je-
fremovai, Tomes Tautas nama pasākumu 
organizatorei Sarmītei Pugačai, Birzgales 
Tautas nama vadītājai Ritai Reinsonei, Ķe-
guma Tautas nama Mārītei Ķiseļai, Ķegu-
ma novada sporta organizatoram Edgaram 
Siliņam un viņa sportistiem, Ķeguma ak-
tīvajiem jauniešiem Karolīnai Matrosovai, 
Laurai Peipiņai, Kristiānai Andersonei, 
Alīnai Grundulei, Sandijam Brīze, Pēte-
rim Jēkabsonam un vēl pāris aktīvistiem, 
kuriem pietika drosmes ložņāt pa parka 
kokiem. Visai saimniecības nodaļai un va-
dītājam Vitālijam Pugačam. Pašvaldības 

policijai par kārtību svētku laikā.
Paldies kolektīviem, kas piedalījās 

svētkos un viņu vadītājiem. Pateicoties vi-
ņiem, mēs varam teikt, ka Ķeguma novadā 
kultūras darbība ir un būs labā līmenī. Pal-
dies arī skatītājiem, kas nenobijās no odu 
mākoņiem. 

Mēs neiztiktu bez mūsu svētku atbals-
tītājiem – Ķeguma novada pašvaldībai, 
Z/s „Saulītes”, Ķeguma „Manai aptiekai”, 
Elvi, SIA „Rubeņi”, SIA „Via mežs”,                    
SIA „Aldi”, SIA „Keppi”.

Dace Jaudzeme
Ķeguma novada pašvaldības kultūras 

un sporta nodaļas vadītāja 

PALDIeS PAR SVētkIem

LAuku tĪkLS AICINA IeSNIegt PIeteIkumuS koNkuRSĀ „SēJēS 2012” 
JAuNĀ koNkuRSA gRuPĀ „gADA LeADeR gRuPA”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus pieteik-
ties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs – 2012”. 
Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet 
arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas. 
Konkursa dalībniekus šogad vērtēs vienpadsmit grupās un tiks pa-
sniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. 

Dalībnieki konkursā „Sējējs – 2012” tiks vērtēti nominācijās – 
„Lopkopība”, kurā vērtēs piena un gaļas ražošanas saimniecības, 
kā arī jau tradicionālajās nominācijās „Augkopība”, „Lauksaimnie-
cības kooperatīvs” un „Ģimene lauku sētā”. Otro gadu konkursā 
tiks vērtēti dalībnieki nomināciju grupā „Lauku attīstības projekts”, 
kurā tiks vērtēti sekmīgākie projekti lauksaimniecībā, inovācijās un 
pārtikas ražošanā. Šogad tiek ieviesta jauna nominācija „Gada LE-
ADER grupa”, kurā tiks vērtētas vietējās rīcības grupas, kas aktīvi 
darbojas vismaz trīs gadus. Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī no-
minācijās „Jaunais veiksmīgais zemnieks”, „Rītdienas sējējs – maz-
pulks” un „Jaunais zinātnieks lauksaimniecībai un lauku attīstībai”. 

Konkursa dalībnieku grupā „Gada LEADER grupa”, saskaņojot 
ar pašu konkursa dalībnieku, izvirza: 

• Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC); 
• pašvaldības; 
• nevalstiskās organizācijas; 
• kooperatīvās sabiedrības; 
• Zemkopības ministrijas padotībā esošās iestādes. 

Konkursa grupā „Rītdienas sējējs – mazpulks” pieteikumi jāie-
sniedz biedrībā „Latvijas Mazpulki”, Rīgā, Ezermalas ielā 24/26 līdz 
20. jūnijam, savukārt grupā „Jaunais zinātnieks lauksaimniecībai 
un lauku attīstībai” – Latvijas Lauksaimniecības un meža Zinātņu 
akadēmijā (LLMZA), Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā 
līdz 2012. gada 1. jūlijam. 

Jau sesto gadu tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauk-
saimniecībā. Pretendentus šai nominācijai izvirza ZM un tās pado-
tībā esošās iestādes, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevals-
tiskās organizācijas un LLMZA. Pretendenti jāpiesaka līdz šā gada 
15. jūlijam Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību 
nodaļā, Republikas laukumā 2, 23. stāvā 2302. kabinetā. 

Katrā konkursa grupā noteiks vienu laureātu, kurš saņems 
sudraba medaļu, diplomu un naudas balvu. Konkursa dalībniekus 
godinās konkursa noslēguma pasākumā 2012. gada oktobrī. Kon-
kursa balvu fonda veidošanā var piedalīties iestādes, organizācijas, 
uzņēmumi un privātpersonas. 

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pietei-
kuma veidlapām un citu ar konkursu saistīto informāciju var ZM 
interneta mājaslapas www.zm.gov.lv sadaļā „Sējējs – 2012”. 

Zanda Dimanta
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts
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“Sienāzīšiem” – 15

Pirms 15 gadiem Mātes dienas koncertā Ķegumā pirmo reizi 
uzstājās bērnu popgrupa “Sienāži”. Tad arī sākās “Sienāžu” aktīvā 
darbošanās Sarmītes Viļumas vadībā. Pirmie “Sienāži” nu jau lieli, 
tolaik mazās meitenes kļuvušas par sievām un mammām. Šo gadu 
laikā nomainījušās trīs “Sienāžu” paaudzes.

Pirmais “Sienāžu” sastāvs bija popularitātes celmlauži – kon-
certturnejas ar populāriem aktieriem, ieraksti un koncerti kopā ar 
Ritu Trenci. “Sienāžiem” ir ļoti paveicies, jo ne katrai dziedošai 
bērnu grupai ir savs komponists. “Sienāžiem” tas ir Modris Krū-
miņš, kura pūrā ir teju 200 bērnu dziesmu, un lielāko daļu no tām 
dzied “Sienāži”.

Šodien “Sienāzīši” koncertē dažādos Ķeguma novada organi-
zētajos svētkos un pasākumos, kā arī kaimiņu novados – Lielvār-
dē, Ogrē, Ikšķilē. Pašiem bērniem vislielākais prieks un ganda-
rījums ir starptautiskos konkursos un festivālos gūtie panākumi. 
Pērn pabijām Lietuvā un Polijā, kur abās vecuma grupās ieguvām 
godalgotās 1. vietas un Grand Prix.

 15 gadu jubileju “Sienāži” svinēja 18. maijā, mēnesi pēc savas 
vadītājas Sarmītes apaļās jubilejas. Gatavošanās svētkiem nebija 
vienkārša, jo šogad ir uzsākta Ķeguma Tautas nama renovācija. 
Mēģinājumus nācās organizēt Tautas nama pagrabtelpās un iespē-
jas mēģināt uz skatuves nebija vispār. Bija brīži, kad Sarmīte bija 
gatava mest visam mieru, bet bērnu dziedātprieks, atraktivitāte un 
vecāku atsaucība deva jaunus spēkus.

Tikai vēlu vakarā pirms jubilejas koncerta, dziedātāji beidzot 
tika uz skatuves. Mēģinājums ieilga gandrīz līdz pusnaktij. 

Jubilejas koncertā “Sienāži” dziedāja tikai Modra Krūmiņa 
komponētās dziesmas, sadalot tās pa cikliem: Blēņu dziesmas, at-
miņas no “Sienāžu” pasākumiem un jaunās Puķu dziesmas.Vecāki 
bija sarūpējuši jaunus skatuves tērpus, ar kuriem tika gūti panāku-
mi Polijas konkursā. Klausītāji teica koncerts „veldzēja dvēseli”. 
Skatītāju rindās bija gan paši pirmie „Sienāži”, kā Sarmīte mēdz 
teikt: ”Vecās Sienāzes”, kuras sveica savu vadītāju ar dziesmu un 
aizkustinošiem vārdiem, gan „Sienāžu” dziedātāji, kas īslaicīgi bi-
juši grupas sastāvā. Ar raitu dejas soli un laba vēlējumiem ciemos 
bija atbraucis Lielvārdes deju kolektīvs „Pūpolītis” Ilutas Mistres 
vadībā. Šī gada decembrī „Pūpolītis” svinēs 25. jubileju, uz kuru 
„Sienāži”, kā seni draugi, saņēma ielūgumu. 

„Sienāži” plāno turpināt darbu pie sava komponista Modra 
Krūmiņa radītās Puķu dziesmu sērijas, kas ir smags darbs gan 
abiem vadītājiem, gan bērniem un vecāku ieguldījums.

„Sienāžu” vārdā sakām lielu PALDIES abiem vadītājiem – 
Modrim par jaunajām dziesmām, fonogrammām, pavadījumiem 
koncertos un Sarmītei par ieguldīto darbu un laiku, braucot uz 
mēģinājumiem no Ikšķiles. Paldies, Ķeguma Tautas nama kolek-
tīvam un Dacei Jaudzemai par ieguldīto laiku Jubilejas pasākuma 
organizēšanā. Paldies visiem „Sienāžu” vecākiem, kuri ieguldījuši 
savu laiku, spēku, iniciatīvu un līdzekļus, lai noorganizētu Jubile-
jas koncertu, piedaloties arī visās citās „Sienāžu” aktivitātēs. 

Cerams, nākotnē kāds no mazajiem „Sienāžiem” iznesīs Ķe-
guma vārdu Latvijā un Latvijas vārdu pasaulē... lai mums visiem 
izdodas arī turpmāk!

 „Sienāžu” dziedātāja Paula mamma Baiba

Starptautiskās bērnu aizsardzības
dienas pasākums Ķegumā

Šī gada 2. maijā Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs 
„Ogre-Ķegums“ un Ķeguma novada dome aicināja bērnus un viņu 
vecākus apmeklēt izklaidējošu un arī izglītojošu pasākumu, kurš 
tika rīkots par godu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai.

Lai pievērstu uzmanību drošības jautājumiem uz ceļa un sek-
mētu negadījumu skaita samazināšanos, pie mazajiem ķegumie-
šiem viesojās Valsts policijas Rīgas reģiona Ogres iecirkņa Kār-
tības nodaļas policijas vecākā inspektore Alīna Vasiļjeva un Ceļu 
policijas ekipāža.

Pasākuma laikā, izglītošanas nolūkos bērniem tika dalīti infor-
matīvi bukleti: drošība uz ceļa; lietas, kas jāzin par ugunsgrēku un 
kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā; drošība uz ūdens.

Bērniem kopā ar vecākiem bija iespēja noskatīties M. Put-
niņa izrādi „Kas zaķīti pasargās?“ Jūrmalas teātra aktieru snie-
gumā. Svētku izskaņā bērni ar aizrautību devās rotaļās kopā ar                  
teātra aktieru atveidotajiem tēliem – Zaķīti, Vilku, Bruņurupuci,                
Ezīti un Skunsku. 

Liels paldies pasākuma atbalstītājiem un draugiem: Starptau-
tiskajam Soroptimistu klubam Palkane (Somija); Fondam „Zie-
dot“; Sv. Jāņa Palīdzībai; AS „Latvijas valsts mežiem“; Ķeguma 
novada domei; Ķeguma komercnovirziena vidusskolai; Jūras spē-
ku Krasta apsardzes dienestam; Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam un Valsts policijai.

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums“
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Rembates bērnu deju kolektīvs
27. aprīlī Rembates deju kolektīvs piedalījās bērnu un jauniešu 

tautas deju skatē Ogres Kultūras centrā. Dejotāji parādīja obligāto 
deju, kolektīva vadītājas Evitas Tabures veidoto deju, Kristapa Ta-
bura muzikālajā apdarē. 

Skatē tika iegūta otrā pakāpe, un iespēja piedalīties festivālā 
“Latvju bērni danci veda” Ventspilī vai Gulbenē. 

Lai bērni varētu parādīt savu sniegumu Ķeguma novada svēt-
kos, mēs izvēlējāmies piedalīties Latvijas skolu jaunatnes deju fes-
tivālā Gulbenē “Burvju stabulīte”. Gulbene un tās apkārtne ir skaisti 
sakopta, tāpēc otrajā dienā pēc festivāla devāmies ekskursijā. Brau-
cām ar Gulbenes bānīti, apskatījām skaistās pilis, kuras pašlaik tiek 
restaurētas, kā arī bijām Stāmerienas pareizticīgo baznīcā. Diena 
bija izdevusies, un laikapstākļi mūs lutināja.

Paldies bērniem par izturību, deju kolektīva vadītājai Evitai 
Taburei īpašs paldies par pacietību un Ķeguma novada domei par 
finansiālo atbalstu!

Šādi pasākumi dod jaunu iedvesmu. Uz tikšanos Septembrī!
Sanita Jefremova,

Rembates tautas nama kultūras darba organizatore

Ar dziesmu sirsniņā
Jau otro sezonu, aktīvi darbojoties un koncertējot, savu darbību 

šosezon noslēdzis bērnu vokālais ansamblis „Dzirkstelītes”, kurš 
darbojas bērnudārza telpās. Muzikālo talantu Dzirkstelītē attīsta gan 
paši mazākie, gan bērni, kuri rudenī dosies uz skolu. Mīļi gaidīti 
ansamblī ir arī tie bērni, kuri dārziņu neapmeklē.

Dzirdēt, redzēt un salīdzināt visu vecuma grupiņu uzstāšanos va-
rēja maijā atskaites koncertā. Protams, vecākās „Dzirkstelītes” bija 
muzikāli pārākas, bet mazākajiem tas ir stimuls augt un attīstīties! 

Neatsverams ir ne tikai muzikālais izpildījums, bet arī mirdzums 
bērnu actiņās, dziedot, kas jo īpaši pamanāms pašos mazākajos!

Ansamblī ir iedibinājušās vairākas tradīcijas – kopīga svētku 
svinēšana gadskārtu svētkos un atskaites koncertā, noslēdzot sezo-
nu dārziņā. Ar lielu prieku un iedvesmu jau vairākas sezonas do-

damies iepriecināt un sasildīt sirdis sociālās aprūpes centrā. Šogad 
ciemojāmies arī Ķeguma novada domē. Šeit jūtamies īpaši gaidīti, 
jo kā tautā saka:”ja skatītāju acīs ir asaras, tad pasākums ir aizkus-
tinājis un izdevies.”

Otro gadu vecākā „Dzirkstelīšu” grupiņa uzstājās Ķeguma no-
vada rīkotajā Valsts svētku koncertā. Vienmēr esam atbalstījuši un 
piedalījušies Novada svētku koncertos.

Mācību gadu noslēdzām ar atvadu ballītēm, mazākie ar muzikā-
lām rotaļām un našķiem, lielākie ar koncertiņu Kaibalas pamatskolā 
un pikniku!

Mēs cenšamies spodrināt ne tikai savas balstiņas, bet arī „spal-
viņas”. Ar manu un vecāku gādību „Dzirkstelītes” tikušas pie jau-
niem tērpiem! Īpašs paldies Viktorijas Dušenkovas un Gastona 
Caunes mammām par palīdzību tērpu iegādē!

Ar apņemšanos turpināt iesāktās tradīcijas, rūpējoties par bērnu 
dziedātprieku un ikkatra muzikālo attīstību 

Santa Strausa  „Dzirkstelīšu” vadītāja

Vasarsvētki Ķeguma baznīcā
Šogad Vasarsvētki bija 27. maijā. Tie ir trešie lielākie kristīgie 

svētki pēc Lieldienām un Ziemassvētkiem.
Vasarsvētku dienā Jēzus mācekļi bija sapulcējušies vienkopus 

un pār viņiem tika izliets Svētais Gars. Svētais Gars vieno cilvēkus, 
saista kristiešus pie kristīgās kopības un dod spēku sludināšanai. 
Vasarsvētki ir arī kristīgās baznīcas dzimšanas svētki. Vasarsvētku 
notikums apliecina, ka baznīca nav cilvēku veidota organizācija, bet 
gan Svētā Gara iedvesmotu cilvēku kopība – tā ir šo cilvēku garīga 
pārliecība un ticība.  

Arī Ķeguma dievnamā šajā dienā valdīja svinīga noskaņa. Jau 
pirms Vasarsvētkiem 26.maijā, Ķeguma novada svētki tika ievadīti 
ar svētbrīdi Ķeguma evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Baznīcas ap-

kārtne tika sakopta, dievnams izpušķots un ar prieku uzņēma visus, 
kuri gribēja piedalīties svētku dievkalpojumā. 

Jāpateicas domes darbiniekiem, ikvienam, kurš palīdzēja saga-
tavošanas darbos, lai radītu svētku noskaņojumu.

Pēc Vasarsvētku dievkalpojuma Ķeguma baznīcu apmeklēja, 
sieviešu kluba „Ķeguma saulespuķes” norvēģu kolēģes, kurām tika 
pastāstīts par draudzes veidošanos un baznīcas celtniecību. 

 Ķeguma draudze pateicas Ķeguma sieviešu klubam un Norvē-
ģu sieviešu organizācijas pārstāvēm par izrādīto interesi un dāsno 
ziedojumu baznīcas celtniecībai!

Ķeguma evaņģēliski luteriskā draudze
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Pie „saulespuķēm” viesojas draugi no Norvēģijas

Maija mēnesis sieviešu klubam „Ķeguma Saulespuķes” bija 
ļoti rosīgs, jo mēneša pēdējā svētdienā ciemos gaidījām draugus no 
Sieviešu un ģimeņu asociācijas Hordlandes biedrības Norvēģijā. 
Ar norvēģu sieviešu klubu mūs saista senas draudzības saites, 
jo šī nebija pirmā reize, kad uzņemam Latvijā Norvēģijas kluba 
biedres. Mūsu kluba biedrenēm bija jāuzņemas dažādi pienākumi, 
lai godam sagaidītu viešņas. Vija Vollenberga tamborēja suvenīrus 
-saulespuķes, Anita Bazone un Dagnija Berķe sagatavoja 
prezentācijas materiālus, Lilija un Ausma uzņēmās uzklāt kafi-
jas galdu. Gardas siermaizītes pusdienu galdam sagatavoja Vija 
Jaunzema. Arī gandrīz visas kluba biedres bija izcepušas kādu 
gardumu uzkodai pie kafijas. Visu pasākumu kopumā nodrošināja 
mūsu kluba vadītāja Liāna Čodore.

Saulainajā svētdienas rītā Ķeguma pilsētas bibliotēkā ar 
skanīgu dziesmu sagaidījām 27 viešņas. Šāda satikšanās viņām 
izraisīja pārsteigumu un sagādāja prieku. Sasveicinoties ar jau 
zināmām dāmām un iepazīstoties ar kādām no jauna, ikviena 
mūsu kluba biedre varēja izmantot angļu valodas kursos iegūtās 
zināšanas. Apmainījāmies ar piemiņas veltēm un aicinājām 
pie kafijas galda. Tā kā dāmas jau divas dienas bija uzturējušās 

Latvijā, bija ko pārrunāt par ceļojumu, pašsajūtu un iespaidiem par 
mūsu valsti, par galvaspilsētu Rīgu. 

Draugi bija izteikuši vēlēšanos apmeklēt bērnudārzu. Neskato-
ties uz to, ka svētdiena, mūs laipni sagaidīja Ķeguma bērnudārza 
vadītāja Sanita Tošena, pulciņš bērnu un viņu vecāki. Vadītāja 
īsumā pastāstīja par bērnudārzu un viešņas apskatīja grupiņu tel-
pas, iepazinās ar bērnu zīmējumiem. Bērni bija sagatavojuši skais-
tu koncertu, kura noslēgumā tika iepriecināti ar jaukām dāvanām, 
jaunām rotaļlietām.

Vēlāk, skanot aizkustinošām mūzikas skaņām un, ieklausoties 
Andreja Krēmera stāstījumā, viešņas iepazinās ar topošo jauno 
Ķeguma evaņģēliski luterisko baznīcu. 

Tālāk ceļš veda uz Sociālās aprūpes māju, kur visus sagaidīja 
Sociālā dienesta vadītāja Vineta Kļava. Draudzīgā un sirsnīgā 
atmosfērā viešņas iepazinās ar tās iemītniekiem un viņu dzīvi 
šajā mājā. Viņas dāvāja siltus zeķu pārus un cienāja iemītniekus 
ar norvēģu saldumiem. Aizvedām viesus arī uz topošo aprūpes 
centru Rembatē, kur par projektu un iecerēm pastāstīja domes 
priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls.

Tikšanos noslēdzām ar kopējām pusdienām kafejnīcā „Oš-
krogs”, kur viesus ar raitu dejas soli un košiem tērpiem ieprieci-
nāja senioru deju kolektīvs „Rasa” un „saulespuķes” ar skanīgām 
latviešu tautasdziesmām. Norvēģu draugiem patiesi bija patīkams 
pārsteigums par dejotājām, par to, ka sievietes krietnos gados, de-
jojot prot tik jauki pavadīt savu brīvo laiku.

Bet vislielākais gandarījums, ka draugi saziedoja gandrīz 
30000 norvēģu kronas, lai sieviešu klubs „Ķeguma saulespuķes” 
varētu iegādāties Sociālās aprūpes mājas iemītniekiem pacēlāju, 
kas atvieglotu dzīves kvalitāti cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Varam būt gandarītas, jo tikšanās bija izdevusies. Viešņas de-
vās mājup ar jauniem iespaidiem un dažādu emociju pārņemtas.

Vija Vollenberga,
sieviešu kluba „Ķeguma saulespuķes” vārdā

Jau otro gadu ogres upē izlaisti
50 tūkstoši strauta foreļu mazuļu

Lai atjaunotu strauta foreļu populāciju, „Skonto Būve” 
iniciētā projekta „Miljons foreļu atgriešanās” ietvaros maija 
beigās Ogres upes baseinā jau otro gadu tika ielaisti 50 tūk-
stoši strauta foreļu mazuļu. Projektu realizēt palīdz biedrība 
„Mēs zivīm”.

Šogad līdz jūnija sākumam četru Latvijas upju baseinos kopā 
izlaisti jau 150 tūkstoši strauta foreļu mazuļu – Ogres un Juglas 
upes baseinos katrā pa 50 tūkstošiem, taču Lielupes un Ventas upju 
baseinos katrā pa 25 tūkstošiem strauta foreļu mazuļu. Zivju iz-
laišana norisināsies vēl Engures un Ventas upju baseinos attiecīgi 
izlaižot 20 un 10 tūkstošus zivju mazuļu, kā arī Gaujas un Pede-
dzes upju baseinos, kuros attiecīgi ielaidīs pa 50 un 20 tūkstošiem 
strauta foreļu. 

Ivars Dubra, biedrības „Mēs Zivīm” valdes priekšsēdētājs: 
„Projekta „Miljons foreļu atgriešanās” ietvaros strauta foreles kat-
ru gadu tiek izlaistas vienā un tajā pašā vietā, kurā zivis arī paliek 
uz dzīvi. Tāpēc šogad, laižot zivju mazuļus, jau bija redzams, ka 
tās zivis, kas pagājušajā gadā bija sērkociņu kastītes lielumā, ir 
izaugušas jau līdz 15 cm. Esmu gandarīts redzēt, ka izlaistie zivju 
mazuļi ir labi iedzīvojušies!”

Projekta „Miljons foreļu atgriešanās” ietvaros četru gadu lai-
kā Latvijas upēs tiks ielaisti miljons strauta foreļu mazuļu – katru 
gadu pa 250 tūkstošiem. 

Zivju mazuļu izlaišanas vietas izvēlētas balstoties uz zinātnis-
kiem Latvijas upju izpētes datiem, lai atjaunotu strauta foreļu po-

pulāciju upēs, kuras ir piemērotas strauta forelēm, bet tajās to nav 
vai ir ļoti maz un to turpmākā attīstība apdraudēta.

No Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 
institūta „BIOR” ir saņemta atļauja ielaist strauta foreļu mazuļus 
7 Latvijas upju baseinos un 37 izlaišanas vietās. Foreļu ielaišanas 
vietas četru gadu laikā netiks mainītas, lai, ņemot vērā strauta fore-
ļu dzīves ciklu, pēc projekta īstenošanas tās noteiktajās upēs spētu 
vairoties jau dabīgā ceļā.

Strauta foreļu mazuļus pēc „Skonto Būve” pasūtījuma izau-
dzēja trīs Latvijas zivju audzētavas – „BIOR” zivju audzētava 
„Tome”, SIA ”Faps” un Z/s „Sillakas”. Savukārt zivju mazuļu ie-
laišanu Latvijas upēs nodrošina biedrība „Mēs – Zivīm”. 
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Seniori atklāj tūrisma sezonu

Kad Ķegumā sākas pavasaris? Protams tad, kad pie Tautas nama 
agrā rītā pulcējas bariņš smaidošu senioru, lai atklātu jauno tūrisma 
sezonu ar braucienu tuvākos un tālākos ceļos. Šogad tas notika 15. 
maijā, kad dabas mātes dāvātā saulainā dienā autobuss devās ceļā 
uz Vidzemes pērli – Cēsīm, iegriežoties arī citās interesantās vietās.

Mores kauju piemiņas muzejs lika padomāt par to, cik labi, ka 
dzīvojam laikā, kad mūsu zemītē jau gadu desmitiem nekaro ar     ie-
ročiem rokās.

Augšlīgatnes Vienkoču parkā uzzinājām, cik daudz interesantu 
priekšmetu var izgatavot no viena izgrebta koka – laivas, krēslus, 
skulptūras, gaismas ķermeņus u.c. lietas. Apskatījām Latvijā pirmo 
smilšu maisu māju, kuras celtniecībā izmantotas arī citas naturālās 
būvniecības idejas. Izstaigājot īpašu taku, iepazināmies ar dažādu 
aizsargājamo dzīvnieku koka skulptūrām. Tā ir vieta, kas rosina 
zaļo domāšanu.

Braucot pa Ķempju ceļu, atradām Latvijā vienīgo bērza tāss pi-
numu amatnieku darbnīcu „Ikneši”. Laipnie meistari aicināja ap-
skatīt darbnīcu, stāstīja par pīšanas procesu, piedāvājot interesen-
tiem iemēģināt roku. Labi, ka ir cilvēki, kas neļauj aizmirst mūsu 
senču prasmes radīt skaisto no pavisam vienkāršiem materiāliem.

Pēc tam, kad bijām iestiprinājušies Ieriķu kafejnīcā un dārzko-
pības entuziasti tikuši pie jauniem stādiem tuvējā tirgotavā, sasnie-
dzām galamērķi – Cēsis. Mūs sagaidīja restaurētā grāfu Zīversu 

dzimtas īpašumā bijusī Jaunā pils, kurā kopš 1949. gada atrodas 
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs un šobrīd arī Tūrisma informāci-
jas centrs. Šeit rūpes par mums uzņēmās smaidošā, laipnā un visu 
zinošā gide Ieva Kļaviņa, tērpusies viduslaiku kalpotāju tērpā. Viņa 
dažu stundu laikā iepazīstināja mūs ar Cēsu vēsturi un tagadni. No 
Jaunās pils torņa skatu platformas aplūkojām daļēji restaurētās vi-
duslaiku pils drupas, apskatījām parku, kā arī seno un jauno pilsē-
tu. Pāri Gaujas ielejai pie apvāršņa varēja saskatīt 45 km attālumā 
esošu nelielu pauguru – teiksmaino Zilo kalnu. Pats interesantākais 
mums vēl bija priekšā – ar lukturīšiem rokās, pāri tiltam, caur sena-
jiem pils vārtiem, sākām ekskursiju laikā un telpā – pa seno bruģēto 
pagalmu, pa pustumšajām vītņu kāpnēm Rietumu tornī uz Livonijas 
ordeņa mestra grezni velvēto zāli, kā arī uz cietumu        Dienvidu 
tornī.

Saguruši pēc tādām sportiskām aktivitātēm, tomēr smaidoši, 
devāmies iepazīt Cēsu pilsētas centru. Ceļā mūs pavadīja izcilā 
tēlnieka Kārļa Jansona mazdēla Matiasa Jansona skulptūra „Laika 
vecis”. Mūs sagaidīja laika zoba skartā Cēsu Sv. Jāņa baznīca, kuras 
slieksnis atrodas vienā augstumā ar Rīgas Sv. Pētera baznīcas gai-
li. Iespaidīgs bija J. Kēlera meistardarbs – baznīcas altārglezna, kā 
arī okupācijas gadus pārdzīvojušās logu vitrāžas. Sv. Jāņa baznīcas 
priekšpusē atrodas Rožu laukums, bijušais Tirgus laukums, kurā ro-
zes šobrīd neaug, toties ir saglabājies Ķīniešu namiņš, kurš šodien 
kalpo kā kafejnīca.

Maija parka dīķa slavenajiem iemītniekiem melno gulbju pārim 
Zigfrīdam un Odēlijai vēl nebija izšķīlušies mazuļi, tāpēc mums ne-
izdevās viņus sastapt. 

Kā ikvienā pilsētā, arī Cēsīs ir daudz vairāk ko redzēt, nekā vie-
nā reizē iespējams. Nav noslēpums, ka Cēsīs regulāri notiek dažādi 
mūzikas festivāli, operas un baleta brīvdabas izrādes pils parkā, tiek 
celta Vidzemes akustiskā koncertzāle. Bijušais pils muižas stallis – 
ratnīca, pārveidots par Izstāžu namu, kurā tiek rīkotas gan Latvijas, 
gan ārvalstu mākslinieku darbu izstādes.

Ar laimīgu nopūtu par gaidāmo atpūtu iekārtojāmies autobusā 
un atpakaļceļā baudījām tik daudzkrāsainu garām slīdošo dabu, 
kāda iespējama tikai pavasarī. Atkal un atkal pārliecinājāmies – cik 
mūsu Dzimtene ir skaista!

Sirdī sakot paldies mūsu čaklajām organizatorēm Dagnijai Ber-
ķei un Vijai Cepurītei, vakarpusē šķīrāmies. Līdz nākamajai reizei!

M. Trauberga

PoLICIJAS ZIņAS
02.05.2012. Pašvaldības policijas darbinieki saņēma izsaukumu 

uz Dzintaru ielu, Ķegumā, kur kaimiņu starpā biji izcēlies 
kārtējais konflikts, viens no konfliktā iesaistītajiem vīriešiem strīda 
karstumā bija ķēries pie gāzes ieroča. Pēc pārrunām pašvaldības 
policijas darbiniekiem izdevās vienoties par problēmu izklāstu 
rakstiski, pašvaldības policija izvērtēs kurš no vīriešiem ir pārkāpis 
vispārpieņemtās sabiedrības normas, savukārt Valsts policija izvērtēs 
vai vīrietis nav pārkāpis APK 181. panta trešās daļas nosacījumus.

09.05.2012. 1960.gadā dzimušais A. kādā īpašumā Rembates 
pagastā patvaļīgi aizšķērsoja ceļa braucamo daļu, uzstādot barjeru 
ceļa vidū. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. 
Administratīvā pārkāpuma protokols minētajai personai sastādīts 
arī par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām 
prasībām. Savukārt 13.maijā minētais vīrietis informējis policiju, ka 
viņa īpašumā Rembates pagastā nojaukts žogs.

11.05.2012. Ap pulksten 17:30 kāds Rembates pagasta iedzīvotājs 
piekāva savu kaimiņu, kurš atradās 3.11 promiļu alkohola reibumā, 
piekautais vīrietis tika stacionēts uz Ogres slimnīcu, kur viņam tika 
sašūta sista brūce pakausī, un pēc pirmās neatliekamās medicīniskās 
palīdzības vīrietis turpināja ārstēties ambulatori.

15.05.2012. Ķegumā, Estrādes un Lakstīgalu ielas krustojumā 
spēka izsīkuma dēļ kāds vīrietis bija nolēmis zālītē atpūsties. Kā vēlāk 
noskaidroja pašvaldības policijas darbinieki, vīrietis bija saguris, 

jo bija drusku par daudz lietojis grādīgos dzērienus. Tā kā vīrietis 
bija spējīgs nosaukt savus personas datus un dzīvesvietu, tad šoreiz 
personai netika sastādīts APP, bet gan nogādāts savā dzīvesvietā.

16.05.2012. No kādas mājas pagraba Birzgales pagastā nozagti 
augļu un dārzeņu konservi.

17.05.2012. Kādam Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
skolēnam sastādīts PP pēc APK 421 panta par smēķēšanas 
ierobežojuma neievērošanu, par šo pārkāpumu skolēnam būs 
jāierodas uz domes administratīvo komisiju.

20.05.2012. Ķegumā, Meža ielā, izsitot automašīnas “FORD 
FOCUS” loga stiklu, nozagta sieviešu rokassomiņa, kurā bija 
dokumenti un kredītkarte. 

23.05. 2012. Pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Ogres 
ielu Ķegumā, kur kāda persona caur logu mēģinājusi iekļūt 
dzīvoklī, bet to pārsteidzis saimnieks un izbiedējis ļaundari, PP par 
notikušo ir informējusi VP.

26.05.2012. Tika svinēti Ķeguma novada svētki, kaut gan 
pašvaldības policijas darbiniekiem darba bija daudz, tomēr kopumā 
minētos svētkus var vērtēt kā mierīgus.

 27.05.2012. No moto trases Ķeguma novadā Rīgas P.Stradiņa 
slimnīcā nogādāts 1968.gadā dzimušais Rūjienas iedzīvotājs R., kurš 
labprātīgi mēģinājis šķirties no dzīves.

28.05.2012. Pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Rembates 
pagastu, kur ārpus privātmājas teritorijas nožogojuma bija izmucis 
suns, PP izdevās noskaidrot suņa īpašnieku un par notikušo PP ir 
uzsākusi administratīvo lietvedību.
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Anna Bērziņa

Tagad, it īpaši pēc Skolas ielas rekons-
trukcijas, ejot pa gludajiem trotuāriem, 
grūti iedomāties kā pa ielu (ceļu), saceļot 
putekļus, no ganībām kādreiz nāca mājās 
govju ganāmpulks.

Tad tā bija ikdiena. Katra ragaine zinā-
ja savu pagalmu, savu kūtiņu, un tikai, lai 
ielā valdītu tīrība un kārtība, saimnieces un 
dārziņu īpašnieces, savā starpā sacenšoties, 
ar liekšķerēm un slotām vienmēr gādāja, lai 
izklaidīgus gājējus pasargātu no nepatīka-
miem pārsteigumiem. Ķeguma ciematiņš 
bija kā liela saimniecība ar neskaitāmiem, 
šķūnīšiem, siena stirpām un kūtiņām, kurās 
mita ne tikai ragulopi, bet arī savs sivēns, 
vistas un truši. Ķegumieši bija čakli ļaudis, 
un nenogurdināmi strādāja pēc darba un 
svētdienās savos dārzos un tīrumos. Visa 
iespējamā teritorija bija apstrādāta, ne-
viens aizaudzis stūris nebojāja skatu. Kur 
nevarēja uzart, vai pļaut, to iedalīja ganī-
bām, un visi zināja savas tiesības un pie-
nākumus. Ķeguma HES administrācija kā 
zemes īpašniece diktēja savus noteikumus, 
un tā, ka tai piederēja arī zirgs, tad bija arī 
jābūt ne tikai tā kopējam, bet arī visu darbu 
koordinētājam un vadītājam. Šis atbildīgais 
darbs bija nodots Annai un Robertam Bēr-
ziņiem. Un tā sanāca, ka Annu visi dēvēja 
par Ķeguma saimnieci, kas smalki zināja, 
kurā Ķeguma vietā strādās zirgs, vai nu ars, 
ecēs vai vedīs sienu, kad var cerēt atart kar-
tupeļus. Atceros, ka zirgs bija liels beļģu 
šķirnes vezumnieks, izlutināts un mīlēts, jo 
katrs lietotājs gribēja viņu palutināt ar mai-
zes kukulīti, ko cepa vietējā ceptuvē, un arī 
tur zirgam bija savs darbiņš, maizīti pa vei-
kaliem izvadājot. 

Vecāki, likdami mazulītei Annas vārdu, 
jau tad noteica viņas nolemtību, būt saim-
niecei, vadīt un kārtot visas saimniecības 
lietas, un Anna savu vārdu nesa godam visu 
savu garo mūžu. Taču Anna ne tikai kopa 
zirgu un izkārtoja tam darbus, bet skaitī-
jās arī sētniece, dārzniece visu stādījumu 
aprūpētāja. Viņas darba spējas bija apbrī-

nojamas, jo puķu stādījumi pie goda plāk-
snēm, kluba un „lielā vadoņa” krūšu tēliem 
bija apkopti un krāšņi ziedēja visu vasaru. 
Man bija brīnums, kur ņēma spēku augu-
mā nelielā sieviete, kas tikai mūža beigas 
sāka sūdzēties, ka sirds vairs negrib klausīt. 
Annas lielā mīlestība bija teātra spēlēšana. 
Kopā ar Krēgeri, Jaunmaizīšu pāri un Vik-
toriju Kraukli viņa piedalījās teātra spēlē-
šanā ilgus gadus. Vēl tagad viņas talantu 
atceras un novērtē.

Galvenais kādēļ visi Annu godāja par 

saimnieci, bija viņas prasme klāt viesību 
galdus, un nevis šādus tādus, bet ar vē-
rienu. Visām delegācijām, ciemiņiem un 
svētku reizēm klātie galdi bija Annas pār-
ziņā. Protams, vienmēr bija kāda summa, 
kurā vajadzēja iekļauties un ļaudis melsa, 
ka Anna, lai izceltos un pārsteigtu, no sava 
pagraba un dārza nesa lielu daļu svētku 
galdam vajadzīgo, bieži arī no sava plānā 
maciņa piemeta pa rublim, lai visiem mu-
tes vaļā. Vai tā bija labdabīga godkāre, vai 
vienkārši vēlēšanās cilvēkus iepriecināt, 
nezinu, bet es Annu iepazinu viņas bēdās, 
un redzēju, cik ļoti pašaizliedzīga un dāsna 
viņa spēja būt.

Dzīve Annu nelutināja. Piekopdams, 
šodienas valodā runājot, ekstremālu spor-
tošanu, Annas vienīgais dēls, pa Ūdru kal-
na nogāzēm ar divriteni kūleņodams, guva 

smagas traumas, kas lika sevi manīt visu 
ne garo mūžu. Arī Roberts, liels un spēcīgs 
vīrs, mira agri, viņu pieveica vēzis. Labi, 
ka Annai vecumdienās bija mazmeita un 
vedekla, tās bija apgādnieces, aprūpētājas 
un saules stariņi. Kad viņu apciemoju sir-
mā māmiņa, lakatā sasegusies, tikai sēdē-
ja un smaidīja, nekad nedzirdēju viņu par 
kādu sūdzamies. Viņasprāt, nekā netrūka, 
viss bija labi jo labi. Liels melnbalts runcis 
allažiņ tupēja Annas tuvumā, viņa smējās: 
„Mans ārsts”. 

Anna ļoti mīlēja puķes, un šī mīlestība 
mūs abas vienoja ilgus gadus. Viņas puķu 
dārzi laika gaitā saruka pavisam mazi, bet 
jau pa gabalu bija redzams, cik ļoti kopti un 
loloti tie ir, cik krāšņi zied.

Jūlijā, kad ir visu saimnieču Annu die-
na, uzzied arī selekcionāra Viktora Oreho-
va lilija „Annele”, un, es, savu Annu Bērzi-
ņu sveicot, to sniedzu jubilārei. Par krāšņo 
puķi viņa ļoti priecājās, jo no visām puķēm 
mīļākās viņai bija lilijas.

Tagad Annas pēdas jau aizslaucījis 
laiks, arī piederīgie nedzīvo viņas mājvietā 
Ķegumā, tomēr droši vien vēl kāda ābele 
dārzā piemin viņas roku glāstu, un zeme 
nav aizmirsusi, cik ļoti maigi un rūpīgi tā 
kādreiz tika kopta ar sastrādātajām raupja-
jām rokām.

Silvija Grunte

Anna ar vīru Robertu

Anna 90 gadu jubilejā
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9. klases izlaidums nosvinēts!
Pirmie iespaidi par izlaidumu, protams, bija satraucoši, jo šāds 

notikums mūsu dzīvē bija pirmoreiz. Pirmo reizi saņēmām atestātus 
un beidzot jutāmies kā pieaugušie.

Izlaiduma svinīgā daļa bija sirsnīga, jo mūzikas skolotāja Linda 
Ivanova bija mums sagatavojusi lielu pārsteigumu – muzikālo orķes-
tri, kas spēlēja dažnedažādas skaistas dziesmas ceremonijas laikā. Arī 
pasākuma vadītāji bija aktīvi vadīšanā un priecēja mūs ar dzejas rin-
dām, šķiet, ka skolotāja Sandra Bērziņa bija likusi pie darba veselu 
komandu un par to mēs arī sakām viņai lielu paldies.

Jāsaka paldies arī domes pārstāvjiem, kuri bija sagatavojuši mums 
pārsteigumu. Arī apsveikumi bija skaisti un mūs priecēja.

Balle pēc mūsu domām bija izdevusies, visi aktīvi piedalījās rota-
ļās ko vadīja jautrais muzikants Andris. 

Balles noslēgumā cienājāmies ar gardu kūku, kuru bija sarūpējuši 
skolas skolotāji un darbinieki.

Vislielākais paldies mūsu klases audzinātājai Oksanai Grimaļukai 
– Nazarovai par lielo mīlestību un atbalstu, mēs jūs ļoti,     ļoti mīlam!

Liels paldies visiem, kas palīdzēja, lai šis pasākums notiktu, vi-
siem, kas ieradās, mūs apsveica un atbalstīja.

Ketija Atare, 9. klases vārdā

mūsu skolotājai Anitai Brinkai
„man ir tikai viens vienīgs ceļš,
pa kuru iet,
tikai viena vienīga māja,
kuru būvēt,
un viens vienīgs dārzs,
kuru kopt, kopt un kopt,
un es neesmu negausīga:
man pārpārēm pietiek 
ar vienu ceļu,
ar vienu sauli, vienu sirdi krūtīs,
vienu mīlestību un ar 
neskaitāmi daudzajiem jums,
kurus mīlēt.”

(M.Laukmane)

Gads aiz gada. Pavasaris aiz pavasara. 
Kaut kā pavisam nemanot…Gadu rits ir vei-
cis savu loku, un mēs sveicam mūsu skolo-
tāju Anitu Brinku skaistajā jubilejā     – piln-
zieda laikā.

Tas ir tāds neliels pieturas punkts, kad var 
izvērtēt paveikto, ar citām acīm skatīt, kas ir 
bijis, domāt par to, kas vēl tikai būs. Vēl ir 
pāragri runāt par smago gadu nastu un nodzī-
voto mūžu. Paskatoties uz mūsu Anitu, tas 
liekas pavisam neiederīgi.

Vai skaitļi un biogrāfiskie fakti var pa-
teikt par cilvēku pašu svarīgāko? Piedzimis, 
mācījies, strādājis…Tā būs tikai maza daļiņa 
no raibās dzīves mozaīkas, kuru veido dažā-
du krāsu un formu stikla gabaliņi.

Arī Anitas dzīvē krāsu netrūkst. Krāsas 
padara dzīvi interesantu, katra diena iegūst 
savdabīgu nokrāsu. Tāds ir skolotāja darbs 
- palīdzēt atklāt mazajam cilvēkam pasauli, 
skatīties redzošām acīm, klausīties dzirdo-
šām ausīm un sajust ar sirdi. Veidot savu 
krāsaino pasauli. Mazliet burvis, mazliet 
mākslinieks. Kur tiek smelti spēki, iedvesma, 
radošās idejas?

Iespējams, tā ir vieta, ar kuru saistās vis-
skaistākās atmiņas. Vieta, kur aizrit raibie 

bērnības gadi-Anita dzīvo Rembates skolas 
tuvumā. 1959. gada 1. septembris kļuva par 
skaistākajiem svētkiem – Anita uzsāka savas 
skolas gaitas. Droši vien arī viņai skola likās 
milzīga, un pirmie soļi nedroši. Noteikti tā 
joprojām ir vieta, kur gribas atkal un atkal 
atgriezties, jo ”te ir tā vieta, kur spārni mums 
auga, ligzda, ko šūpoja bērzs, te no šī tīruma, 
te, no šī lauka iesākās vērtību mērs”. Varbūt 
skolas tuvumā pavadītie gadi noteica arī tālā-
ko dzīves ceļu – kļūt par skolotāju. Rembates 
skola kļuva arī par pirmo darbavietu. Bijušie 
skolotāji kļuva par kolēģiem.

Zinātkārās bērnības gadi, draiskie jau-
nības gadi, gudrie sievas un mātes gadi. Tie 
paiet tepat – skolas tuvumā. Tāpat kā bērnī-
bā, ceļš uz skolu jāmēro pa liepu aleju. Katrā 
gadalaikā tās dāsni apdāvina, sevi nežēlojot. 
Rudenī nomet dzelteno lapu paklāju zem kā-
jām, ziemā uz saviem trauslajiem zariem tur 
smago sniega nastu, pavasarī priecē ar traus-
lo zaļumu, vasarā reibina ar saldo liepziedu 
smaržu. Tikai šogad, pašā vasaras sākumā, 
sāka mest lapas. Varbūt arī liepām ir skumji, 
ka tās vairs rudenī nesagaidīs skolēnus. 

Pirmā skola, pirmā darba vieta, pirmā 
audzināmā klase.. pirmajā stāvā klase. Šauri 

klases logi, tūjas aiz loga un ozols. Klasē zi-
nātkāri, nerātni un tomēr tik mīļi bērni.

Anita ir skolotāja, kura prot iemācīt sir-
snību bērniem. Liekas, ka mūsdienu lietišķa-
jā pasaulē tas vairs nav tik svarīgi, taču mēs 
visi ilgojamies pēc mīlestības un sapratnes. 
Skolotāja Anita atrod gaišus vārdus, prot 
mierināt un nesavtīgi dāvina savu sirds sil-
tumu. Tas nav viegli un prasa daudz spēka. 
Ir gan izmisuma brīži, gan asaras. Vienā 
tādā izmisuma brīdī Anita aizgāja no skolas 
un izmēģināja savus spēkus arī citās jomās: 
strādāja par bibliotekāri, kādu laiku – par dis-
pečeri. Taču saprot- viņas īstā vieta ir skola, 
tas ir viņas aicinājums un citur viņa sevi iedo-
māties nevar. Tā ir Dieva svētība atrast savu 
vietu dzīvē, sekot savam aicinājumam.

It visā uzticama un dāsna, gan ģimenē, 
gan darbā. Sieva, māmiņa, vecmāmiņa-pie-
pildīts sievietes mūžs. Ģimeniskumu un 
prasmi rūpēties par citiem viņa ienes savā 
darbā. Tas ir kā mazs saulesstariņš tiem bēr-
niem, kuri nesaņem šo siltumu mājās.

Anitai piemīt arī citi talanti, viņai ir skais-
ta, skanīga balss un viņa ir laba puķu pazi-
nēja. 

Gadi padarījuši mūsu Anitu tikai krāšņā-
ku, dzīvesgudrāku. Viņai vēl pāragri runāt par 
nodzīvotu mūžu, tikai nedaudz jāatvelk elpa 
pēc gada skrējiena, jāļaujas vasarai, jāsakrāj 
spēki, lai rudenī atkal turpinātu savu darbu – 
sirds izglītību. Vēl tik daudz jāpaspēj!

„Vēl mācos par burvi kļūt, vēl tik 
daudz jāapgūst.
Vēl jāapgūst varavīksnes krāsu viļ-
ņojumu noslēpumi,
Tik daudz vēl jājūt ar sirdi,
Lai spētu fejas vārdu sev gūt
Un ielikt cilvēku sirdīs mīlestības 
maigo spēku,
Kas slēdz pasaules durvis vaļā.”

Ķeguma un Rembates kolēģi
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tā vairs nebūs nekad...

31. maijs, pēdējā skolas diena. Skolēniem tā parasti ir priecīga, 
sen gaidīta diena, kas atdala garos mācību mēnešus no jaukās un bez-
rūpīgās vasaras. Šogad Tomes skolā šī diena atšķīrās no ierastās pēdē-
jās mācību gada dienas. Tā bija pēdējā ne tikai šajā mācību gadā, bet 
pēdējā skolas pastāvēšanas vēsturē. 

Šī gada 1. septembrī Tomes skolā vairs neskanēs zvans, kurš aici-
nās skolēnus uz balto stundu, nebūs ierastās kņadas, atkalredzēšanās 
prieka ar saviem klasesbiedriem, skolotājiem, skolas darbiniekiem. 
Tomes skoliņas nākamgad vairs nebūs...

Tāpēc gribējām, lai šis 31. maijs būtu īpašs. Īstenojot skolotāju un 
skolēnu idejas, mums šī diena tiešām izvērtās jauka un interesanta. 
Mēs neskumām, mēs to izbaudījām. No papīra bērni locīja kuģīšus, 
rakstīja uz tiem savus novēlējumus, sapņus, pēc tam tos palaida Lī-
čupītē. Sameklējuši ērtāko vietu, visi iejutās mākslinieku lomā un pie 
skolas plenērā zīmēja, gleznoja savu skolu. Svinīgajā līnijā gandrīz 
visi saņēma diplomus, pateicības par paveikto šajā mācību gadā: kāds 
par labām sekmēm, kāds par darbošanos ārpusstundu pasākumos, 
kāds par aktīvu iesaistīšanos makulatūras, izlietoto bateriju, tetrapaku 
vākšanā. Vēl pēdējās maija dienās Tomes skola saņēma pateicības 

no „Latvijas Zaļās jostas” par piedalīšanos makulatūras vākšanas 
konkursā „Otru elpu papīram”, bateriju vākšanas konkursā „Būsim 
atbildīgi”, tetrapaku vākšanas konkursā „Šķiro pakas”. Kā šo konkur-
su dalībnieki bijām saņēmuši ielūgumu 19. maijā doties uz pasāku-
mu Brīvdabas muzejā, kurā uzstājās pazīstami mūziķi, kā arī varēja 
piedalīties dažādās interaktīvās spēlēs, sacensībās – vienkārši jauki 
pavadīt laiku. 

Vēl šajā dienā skolotāji un skolas darbinieki saņēma viņiem sarū-
pētos ziedu pušķus, notika savstarpēja apdāvināšana. 

Skatoties iepriekšējo gadu video un fotogrāfijas, atcerējāmies in-
teresantākos kopā pavadītos mirkļus šajā skolā. Pēc tam visi kopā vēl 
pēdējo reizi baudījām mūsu saimniecītes Daces Zagorskas garšīgos 
speķa pīrādziņus un smalkmaizītes. Visi kopā izstaigājām skolas tel-
pas, gremdējāmies atmiņās, uzkāpām pat ēkas bēniņos.

Pēc šīm aktivitātām visi saņāma arī novērtējumu savam tiešajam 
(mācību) darbam – liecības. 

Noslēgumā vēl Tomes kapos aizdedzām svecītes mūžībā aizgāju-
šo skolotāju piemiņai. 

Paspējām ļoti daudz. 
Laiks it kā apstājās.
Nākot no kapiem, pamanījām nevarīgu, bet apņēmības pilnu put-

na mazuli, kas, īsti nemācēdams lidot, apjucis un nedaudz izbijies 
skatījās uz mums. Laikam izkritis no ligzdas. Tāpat arī mēs – Tomes 
skolas iemītnieki pametīsim savu tik ierasto un zināmo pasaulīti un 
dosimies nezināmajā...

Paldies klašu audzinātājām Katrīnai Rotgalvei, Ilzei Avotiņai, 
Marijai Sprukulei, kas šo dienu bērniem padarīja par īstiem svētkiem! 
Īpašs paldies Katrīnai par regulāru skolas dzīves dokumentēšanu sko-
las mājas lapā, radošām idejām ikdienas skolas dzīvē! Paldies, foto-
grāfam Rihardam Puriņam par mūsu pēdējās skolas dienas iemūžinā-
šanu bildēs!

Par īpašās, mājīgās gaisotnes radīšanu Tomes skolā gribu pateik-
ties tehniskajiem darbiniekiem: apkopējai Intai Voskānei, pavārēm 
Dacei Zagorskai un Sandrai Zagorskai, sētniecei Olgai Jēkabsonei, 
kurinātājam un strādniekam Jānim Jēkabsonam.

Anita Lošaka,
Ķeguma komercnovirziena vsk.

Tomes filiāles vadītāja 

Riharda Puriņa foto

mācību gada noslēgums Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā

Vēja spārniem aizlidojušas mācību dienas – grūtas, interesantas, 
saspringtas, sūra darba un iedvesmojošu sasniegumu pilnas. Beidzot 
pienācis 31. maijs – mācību gada pēdējā, tik ļoti gaidītā diena. Die-
na, kad var atskatīties uz aizgājušo mācību gadu, izvērtēt veiksmes 
un sasniegumus, aplēst nepadarīto, mācīties gan no sasniegtā, gan 
no kļūdām. Devītajiem un divpadsmitajiem gan vēl priekšā atbildīgs 
posms – izlaiduma eksāmeni, taču pārējie skolēni var atviegloti uz-
elpot – mācību gads noslēdzies, un pienākušas sengaidītās vasaras 
brīvdienas.

31. maija rīts Ķeguma komercnovirziena vidusskolā sākās ar īstu 
svētku noskaņu – ar ziediem, dziesmām un apsveikumiem. Gada nos-
lēguma pasākums skolas aktu zālē pulcēja gan 1.–6. klašu skolēnus, 
gan arī  7.–12. klašu beidzējus. 

1.–6. klašu mācību gada noslēgumu ievadīja jautra un interesanta 
5. klases skolēnu iestudētā ludziņa „Velna dzīšana”. Tai sekoja 1.–4. 
klašu ansambļa „Spurdzes” skanīgais priekšnesums. Pēc tam vārds 
tika dots skolas direktoram un Ķeguma novada domes izglītības spe-
ciālistei Sandrai Čivčai, lai apbalvotu novada un starpnovadu mācību 
olimpiāžu uzvarētājus. Katram no viņiem ir savs veiksmes stāsts, kat-
ram pēc smagā darba nu ir prieks par iegūto vietu un saņemto naudas 
balvu. Pārējie sabiedriski aktīvie, izpalīdzīgie, uzcītīgie skolēni saņē-
ma īpašu labinieku balvu – māla zvaniņu. 

Šogad naudas prēmijas no Ķeguma novada domes saņēma tie Ķe-

guma komercnovirziena vidusskolas 4.–12. klašu skolēni, kam ir vis-
augstākā vidējā atzīme visā skolā. 

4.–8. klašu grupā vislabāko rezultātu sasniedza Linda Grejere no 4. 
A klases – 9,6 balles! Kā mācībās izcilākie skolēni tika apbalvoti arī 
Laura Ozerska 7. A klase (9,3 balles), Vineta Ulmane 4.B klase (9,1 
balles) un Kristiāna Caune 7.A klase (8, 9 balles).

Naudas prēmiju piešķīra arī skolēnam ar lielāko sekmju uzlabo-
jumu, salīdzinājumā ar 1. semestri. Pārliecinošs šai jomā bija 4. A 
klases skolnieces Marikas Laicānes sasniegums -+ 0,8 balles.

10.–11. klašu grupā visaugstāko vidējo atzīmi nopelnīja Renāte 
Burova no 11.C klases, Alīna Grundule (11.C klase), Sandijs Brīze 
(11.C klase) un Jānis Martinovs (11.C klase) arī viņu sniegums tika 
novērtēts ar naudas balvu.

7.–12. klašu skolēni gada noslēguma sarīkojumā ar prieku skatījās 
piektās klases iestudēto teātri par velna dzīšanu, kā arī sajūsminājās 
par Ogres kultūras centra mūsdienu deju grupas ‘’Triumfs” strauja-
jiem deju ritmiem. Arī 7.–12. klašu mācību priekšmetu olimpiāžu 
uzvarētāju veikums tika novērtēts ar naudas balvām, bet pasākumu 
noslēdza muzikāls konkurss, kurā  bija jāuzmin dziesma.  Kopā iz-
dziedātās dziesmas ieskandināja vasaru - atpūtu pēc saspringtā darba 
cēliena, gandarījumu par paveikto, sasniegto, smagā  mācību darbā 
godam nopelnīto.

Vija Šaicāne, skolotāja
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Šī mācību gada noslēgumā, posmā no 21. līdz 25. jūnijam, 8 
skolēni un 4 skolotāji devās pēdējā starptautiskā projekta Comenius 
braucienā uz Poliju.

Lai gan pirmdienas rītā laikapstākļi mūs it nemaz nelutināja un 
bija apmācies, tas mūs nemaz neuztrauca. Lidojums pagāja nemanot, 
jau drīz dzirdējām sveicienus no apkalpojošās komandas un pilota 
par veiksmīgu ierašanos Varšavā, un šķiet, mūsu uztraukumam par 
laika apstākļiem tiešām nebija pamata, ārā spīdēja saule un tempera-
tūras stabiņš rādīja ap 25 grādiem.

Lidostā mūs sagaidīja poļu skolas pārstāve, smaidīga un priecīga, 
kura mūs arī pavadīja līdz skolai.

Skolā mūs sagaidīja poļu meitenes ar uzkodām klātu galdu un 
sirsnīgiem sveicieniem. 

Tā kā citu valstu grupu lidmašīnas aizkavējās, mums bija ilgi 
jāgaida līdz visi ieradās. Laiku saīsināt un jauki pavadīt mums palī-
dzēja skolas psiholoģe ar skolniecēm, kas bija sagatavojušas dažādas 
interesantas aktivitātes, ar kuru palīdzību mēs viens otru vieglāk un 
ātrāk iepazinām. 

Kad ieradās visas nacionālās grupas, katrs devāmies kopā 
ar saviem hostiem (ģimenes, kas uzņēma skolēnus) mājās un                                      
iekārtojāmies. 

Ģimenes bija laipnas un ar smaidu uzņēma mūs, vaicājot par 
lidojumu, par laikapstākļiem Latvijā, kā arī citus dažnedažādus                
jautājumus.

Otrajā dienā, kad visi līdz pusdeviņiem bijām ieradušies skolā, 
iesākām dienu ar katras nacionālās grupas īsu prezentāciju.

Tā kā latvieši tiek dēvēti par dziedātāju tautu, mēs dziedājām lat-
viešu tautas dziesmu ‘’ Bēdu manu lielu bēdu’’. 

Dienas gaitā norisinājās ekskursija pa Varšavas vecpilsētu, mūs 
izvadāja un pastāstīja par ievērojamām un skaistām vietām vecpil-
sētā, piemēram, Prezidenta pili, strūklaku parku utt, kā arī devāmies 
nogaršot poļu nacionālos ēdienus - pierogus.

Vakarpusē pēc pastaigas, visi satikāmies pie Buffo teātra, turpat 
netālu no vecpilsētas centra. Un devāmies uz izrādi „Romeo and Ju-
liet”, kas bija mūsdienīgā un interesantā iestudējumā, piemēram, lie-
tus skatuves vidū, pa gaisu lidojoši aktieri, motocikls uz skatuves utt.

Trešdien trīs stundas pavadījām izrādes mēģinājumā ar poļu ak-
tieri Grzegorz Kwiecien. Viņš ne vien deva lieliskus padomus kā 
labāk paust izjūtas, bet padarīja gala izrādi labāku un interesantāku. 

Tā kā ne visi piedalījās kā aktieri izrādē, dažu poļu meiteņu pa-
vadībā, skolēni ar skolotājiem devās uz netālu esošo parku, kas sevī 
iekļauj divus stilus gan angļu, gan franču, ko varēja saskatīt parka 
apstādījumu izvietojumā, gan krāšņo ziedu formās. Šajā neparastajā 
vietā bija vērojams savdabīgs amfiteātris ar vairākām arkām un kolo-
nādi, kurš darināts pēc Senās Grieķijas paraugiem, neskaitāmas sta-

Izcils talants mums līdzās
Katrs bērns ir kā pērle, tikai 

dažkārt tā ir nosūbējusi, tāpēc 
lieliski, ja gadās kāds, kurš grib 
un spēj šo sūbējumu noberzt un 
ļaut mirdzumam izpausties pilnā 
spēkā. Tieši tā ir noticis ar mūsu 
skolas 5. klases skolnieci Ligitu 
Ābeli. Dievs viņā iesējis talanta 
sēkliņu: loģisko domāšanu, urdo-
šu prātu, zinātkāri, lielu centību 
un mērķtiecību. Bet kas gan tas 
būtu bez cilvēcības? Ligitā vienā 
veselumā apvienojies viss.

Tieši tāpēc mēs tagad varam priecāties par viņas lielisko pa-
nākumu republikas atklātajā matemātikas olimpiādē, kur iegūta 
augstā 2. vieta. Protams, meitene ir lepna par savu rezultātu, 
tomēr apzinās, ka sasniegums nebūtu bijis bez regulāra un ne-
atlaidīga darba.

Gribat teikt, ka visi matemātiķi ir sausiņi? Nebūt nē. Ligi-
ta labprāt piedalās pasākumos klasē un skolā, ir ļoti cilvēcīga, 
izpalīdzīga, spēj ieviest mieru klases draiskuļu vidū, ar prieku 
spēlē teātri. Kā saka klases audzinātāja Dzintra Germa- Leme-
se, „ir arī labs palīgs skolotājam”.

Ja skolotājs šādu bērnu satiek, viss izdodas un strādāt ir 
prieks. Atklāt snaudošās spējas, atrast un likt lietā to, kas ir vēl 
neizlietots, ir visu mākslu māksla. Tieši tāpēc Ligita Ābele ir 
pieteikta valstī izsludinātajam konkursam „Latvijas izcilnieki”. 
Turēsim īkšķus, lai meitenei veicas!

Silvija Čevere,
Matemātikas skolotāja

ComeNIuS projekts noslēdzas ar braucienu uz VARŠAVu
tujas, kurās bija attēloti izcilākie poļu mākslinieki un dzejnieki, kā arī 
iespaidīga vasaras rezidence ar lielu strūklaku priekšplānā. Turklāt 
šajā parkā sastapām arī tādus retus dzīvniekus un augus kā fazānus 
un kastaņkokus ar rozā ziediem. Šī bija ideāla vieta, kur atpūsties un 
nepiespiestā dabas ielokā iepazīties ar citu kultūru pārstāvjiem. 

Pēc pusdienām aktīvā atpūta turpinājās, mēs devāmies uz Mate-
cznik Mazowsze, kur tikām sadalīti divās grupās un mācījāmies de-
jot poļu tradicionālās dejas. Sākām ar nelielu iesildīšanos akordeona 
skaņu pavadībā, un tad jau sākām dejot  tradicionālās dejas, pirmās 
divas bija pāru dejas, bet trešajā vajadzēja kopā dejot trīs cilvēkiem, 
no kuriem divas meitenes un viens zēns.

Ceturtdien skolā ieradāmies kā jau parasti, 8.30, un vēlreiz kārtīgi 
izmēģinājām visu lugu kopā ar aktieri, kurš deva pēdējos padomus 
un ieteikumus. Pēc mēģinājuma un kārtīgām pusdienām sākām cītīgi 
gatavoties lugas pirmizrādei, kuru bija ieradušies vērot visi skolotāji 
un bērnu vecāki. Kad luga bija parādīta un nominācijas pasniegtas, 
čaklās poļu skolotājas bija parūpējušas par garšīgiem ēdieniem un 
dzērieniem gan mums, gan arī skolotājiem. Pēc iestiprināšanās devā-
mies uz galveno zāli, kur mācījām pārējiem savas tradicionālās dejas 
un protams arī paši mēģinājām dejot citu dejas. 

Nemanāmi bija pienākusi pēdējā diena, ko pavadījām Varšavā. 
Diemžēl mēs nepaspējām atvadīties no visiem projekta dalībnie-
kiem, jo nenonācām skolā vienā laikā, un lielākā daļa jau bija devu-
sies uz lidostu, taču jaukās poļu skolotājas un skolēni mūs pavadīja 
ar plašu smaidu. Arī šoreiz bija grūti atvadīties no pārējiem, it īpaši 
apzinoties to, ka šī bija pēdējā reize, kad mēs satiekam viens otru.

Kristiāna Andersone,
Alīna Grundule un Kristaps - Toms Gūtmanis
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RemBAteS PAmAtSkoLAI 140
Tu atmiņu gaismā vēl, skola, tā pati,
Mēs citi, sen citi.
Citam vakara migla blāv matos,
Citam kaut kas no sniegotās mākoņu strēles,
Un liekas - liepas un kļavas nāk jaunību satikt.
Un zālē atkal kāds valsi spēlēt.
Es nāku pie Tevis, mana skola.

Jūnijs visā mūsu valstī ir izlaidumu laiks. Arī Rembates pamat-
skoliņā, kura gan pēdējos gados bija lielās Ķeguma komercvidussko-
las filiāle. Šogad izlaiduma diena sakrita ar Rembates pamatskolas 
140. gadadienu.

140 gadi cilvēka mūžam ir daudz, bet skolai...?
Rembates skolai ir bagāta vēsture. 1867. gadā iznākušais lēmums 

par pagastskolu dibināšanu Vidzemē mudina arī Rembates pagasta 
vīrus domāt par skolas veidošanu. Jau pēc dažiem gadiem 1872. gadā 
tika likts pirmais pamatakmens vienstāvu skolas ēkai.

1917. gada rudenī, Pirmā pasaules kara laikā, skola nodega. Bet 
apkārtnes bērni bija nadzīgi uz zinību apgūšanu. Un 1926. gadā uzcē-
la jaunu skolu, kādu to redzam pašlaik.

9. jūnijā Rembates skola sagaidīja tuvus un tālus ciemiņus, ku-
rus kopā pulcēja skolas salidojums. Nāca gan cienījama gada gājuma 

cilvēki sirmām galvām, gan jaunieši, kuriem tikai nesen šajā skolā 
izskanēja pēdējais zvans. Nāca gan bijušie skolotāji, gan tehniskie 
darbinieki. Un skola gaidīja visus, jo skolas sienās virmo atmiņas no 
bērnības un jaunības.

Ikviens varēja izstaigāt skolu, atcerēties skolas laikus, apsēsties 
solā un atkal justies kā skolnieks. Klasēs satikās klasesbiedri, kurus 
dzīve izkaisījusi pa visu Latviju. Varbūt kāds sastapa savu pirmo sko-
las laiku mīlestību, varbūt labāko skolas draugu, ar kuru ceļi pašķīru-
šies. Bet zinu, ka ikvienam bija ko atcerēties.

Svinīgā pasākuma laikā pakavējāmies atmiņās. Paldies bijušajiem 
direktoriem, skolotājiem, kuri atrada laiku, lai satiktos arī ar savu jau-
nību. 

Paldies visiem, visiem, kuri atrada laiku, lai apciemotu savu pir-
mo skolu un kopā baudītu pēdējo kliņģeri skolas sienās.

Paldies O. Kļavam, kurš uzņēmās šo tikšanos noorganizēt. Pal-
dies, skolas saimniecītēm Lienei un Ritai, kuras rūpējās, lai visi justos 
gaidīti. Paldies visiem, visiem, kuri palīdzēja, lai salidojums izdotos. 

Laiks ir nepielūdzams, viss mainās. Šis bija pēdējais salidojums 
mūsu skoliņā, jo ar 1. augustu skola savu darbību beidz.

Paldies Ķeguma domei par atbalstu, lai kaut mirkli mēs atgrieztos 
jaunībā!

Dz. Kļava,
 Rembates skolas skolotāja

AIZDZIeDĀJĀm LĪDZ I PAkĀPeI
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.–9. klašu koris ir aiz-

vadījis aktīvu 2011./2012. mācību gada sezonu, kurā esam daudz ko 
piedzīvojuši, pieredzējuši un labi pavadījuši laiku. 

Pirmais bija Valsts svētku koncerts skolā, 17. Novembrī par godu 
Latvijas dzimšanas diena, kurā izpildījām divas dziesmas “Tu esi”, 
“Visi vēji mani pūta. “Kā nākamais sekoja Ziemassvētku ieskaņas 
koncerts 19. decembrī, kurā uzstājāmies kā teātra pulciņa uzveduma 
sastāvdaļa ar dziesmu „ Uzsniga sniedziņš balts ”. Pirmais mācību 
pusgads pagāja ar svētku noskaņu un dziedošu prātu.

Otrais semestris iesākās ar jaunu izaicinājumu, mēs kļuvām par 
Ķeguma un Birzgales apvienoto 5. – 9. klašu kori. Jau drīz pēc tam 
sākās mēģinājumi koru skatei aprīlī. Sākumā katrs koris mācījās nošu 
partitūras un vēlāk satikās kopmēģinājumā. Kopmēģinājums bija pir-
mā iepazīšanās, kad mēs tā pa īstam saklausījām viens otru, un tad arī 
nonācām pie secinājuma, ka skan brīnišķīgi. Lai gan mēģinājums bija 
pat nedaudz nogurdinošs, taču brīdī, kad dziedi, saproti – tas ir feno-
menāls spēks un kopā dziedāšana dara mūs vienotākus un stiprākus! 

4. aprīlī, priecīgi satraukti, devāmies uz Ogres Kultūras centru, 
lai parādītu savu dziedāt prasmi. Pirms skates bijām satraukti un no-
bijušies, ja nu nenodziedam, kā vajag! Visas šaubas zuda, uznākot 
uz skatuves – tā ir īpaša sajūta, satraukums pagaist, esam vien mēs 
un diriģente. Mēs aizdziedājām līdz I pakāpes diplomam ar 45 punk-
tiem, kas ir izcils rezultāts! Izpildījām dziesmas: latviešu tautasdzies-
mu R.Paula apdarē „Man bij’ viena turku pupa”, kā arī Ramiro Real 

burvīgo dziesmu latīņu valodā „Ave Maria” – šīs dziesmas laikā bija 
jūtams aizkustinājums, pacilātība, pat pa asarai nobira.

Skatei sekoja divi koncerti – 25. aprīlī Birzgales Tautas namā, Ķe-
guma, Ikšķiles un Lielvārdes novadu 5.– 9. klašu un vidusskolas koru 
sadraudzības koncerts. Pēc pasākuma bija diskotēka un jautra atpūta, 
kur varējām izklaidēties un vienkārši labi pavadīt laiku. 

4. maijā piedalījāmies ļoti svarīgā koncertā „ Mana Latvija ”, kas 
bija sadarbības projekts ar Ogres skolotāju kamerkori un diriģenti Ilzi 
Kūli. Šajā koncertā apbalvoja Ogres Goda pilsoņus, un mēs uzstā-
jāmies ar savu pirmo koncertprogrammu – 5 dziesmām un 2 kop-
dziesmām. Dziesmu pavadījumu spēlēja skolotājas Lindas Ivanovas 
vadītais skolas ģitāristu ansamblis. Mūs visus aizkustināja viena no 
skaistākajām Latvijas dziesmām “Dzimtā valoda”. Ar katru uzstā-
šanās reizi mūsu apvienotais koris kļuva vienotāks, skanošāks un      
draudzīgāks. 

11. maijā uzstājāmies Mātes dienai veltītajā koncertā Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolā un 26. maijā – Ķeguma novada svētkos. 

Aicinām dziedāt un muzicēt gribošus jauniešus pievienoties 
mums nākamajā sezonā! 

Lielāko pateicību izsakām divām brīnišķīgām skolotājām un diri-
ģentēm – Mairai Līdumai un Lindai Ivanovai, jo devāt mums iespēju 
noticēt sev un tam, ka mēs varam kopā sadziedāties. 

Laura Ozerska, dziedātāja no 7.A klases
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Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
jauktā kora krāsainā sezona

Sākoties 2011./2012. mācību gadam, 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
jauktais koris piedzīvoja pārmaiņas – iegu-
vām jaunas kora vadītājas atraktīvo Mairu 
Līdumu un Lindu Ivanovu. Strauji pieauga 
kora dalībnieku skaits, pārsniedzot 40. Sa-
skaņojām balsis, apguvām jaunas dziesmas, 
lai drīz vien kora rezultātu varētu klausīties 
plašāka publika ārpus mēģinājumu telpas.

Pirmās uzstāšanās jaunajā sastāva notika 
skolā – Latvijas Proklamēšanas dienai veltī-
tajā un Ziemassvētku ieskaņas koncertā. Tad 
koris nolēma pārbaudīt savus spēkus, apgūs-
tot II Latvijas skolu jaukto koru salidojuma 
„Mēs Lidosim!” repertuāra dziesmas. Seko-
ja garās mēģinājumu stundas, vairs nepieti-
ka ar vienu mēģinājumu nedēļā, nācās veltīt 
savu brīvo laiku, nākot uz skolu sestdienās 
vai sadziedoties lielajā kopmēģinājumā ar 
Ogres skolu jauktajiem koriem. Pats satrau-
cošākais bija koru skate Ogres kultūras cen-
trā, kas bija pārbaudījums gan dziedātājiem, 
gan kora diriģentei un mūsu koncertmeista-
rei Dacei Lauriņai. Mēģinājumos ieguldītais 
darbs attaisnoja cerības - ieguvām pirmās 
pakāpes diplomu un ceļazīmi uz II kārtas 
skati Valmierā. Mūsu jaunieguvums bija divi 
zēni no sākumskolas Dāvis Vintuks un Pauls 
Rožkalns, kuri izpildīja solo dziesmai „Dod, 
Dieviņi!”. II kārtā Ķeguma komercnovirzie-

na vidusskolas jauktais koris startēja godam, 
iegūstot I pakāpes diplomu. 

25. aprīlī devāmies uz Birzgali, lai sa-
dziedātu ar Lielvārdes, Birzgales un Ikšķiles 
novada koriem. Vispirms katrs kolektīvs iz-
pildīja dziesmas individuāli, ļaujot pārējiem 
novērtēt savu skanējumu, bet koncerta noslē-
gumā visi vienojāmies divās kopdziesmās. 

Neilgi pēc tam, 28. aprīlī mūsu ko-
ris sniedza koncertu Jaunjelgavas kultūras 
namā, tiekoties ar Latvijas otro labāko kori 
De Cantare, izcilā kordiriģenta Eduards Grā-
vīša vadībā. Izdevies bija ne tikai koncerts, 
bet arī ballīte ar karaoki! 

Ar savu dziedājumu priecējām vecākus 
Ģimenes dienas koncertā 11. maijā, tas izde-
vās mīļi un sirsnīgi.

Mācību gadam noslēdzoties un vasarai 
tuvojoties, mūsu koris dziedāja 19. mai-
jā Saldū II Latvijas skolu jaukto koru sali-
dojumā «Mēs lidosim!» Ticība, cerība un 
vēlme dziedāt aizvedusi mūs līdz Saldum, 
līdz mērķim, kurš gada sākumā likās tāls 
un nesasniedzams. Rūpīgi gatavojām savus 
tautastērpus, pa ceļam saplūcām saulaini 
dzeltenus rapšus, lai radītu svētku noskaņu 
gājienā. Bija jauka kolektīva izjūta un labi 
cilvēki līdzās, mūsu J. Ābols un S. Bērziņa. 
Paldies viņiem!

Ķeguma novada svētkos 26. maijā, ko-

ris dziedāja savas mīļākās dziesmas - „Dod, 
Dieviņi ” ar mazo puišu palīdzību un „ Paši 
skaistākie vārdi”, pēdējai dziesmai pavadīju-
mu spēlēja mūsu uzticamā koncertmeistare 
Dace Lauriņa. Noslēgumā kopā ar Birzgales, 
Tomes un citu Ķeguma kolektīvu kopko-
ri dziedājām skaisto „ Dvēseles dziesmu ”. 
Bija patīkami dzirdēt Sandras Matusēvičas 
un Rolanda Ķirpja solo!

Kora diriģente Maira Līduma teica: „Šim 
korim ir fantastisks potenciāls! Te ir jaunieši 
ar izcilām, skanīgām balsīm. Ejot cauri vi-
sām pirmās sezonas grūtībām, esam kopā 
rūdījušies, ir izveidojies burvīgs kora kodols 
un kolektīvais gars. Vissvarīgākais bija at-
balsts, ko saņēmām gan no skolas adminis-
trācijas, gan no skolotājiem un no Ķeguma 
domes! Viss iepriekš minētais ir sākums 
stipram, tradīcijām bagātam kolektīvam! 
Malači! Tā turpināt! ”

Iestājoties vasarai novēlam visām mūsu 
skolotājām atpūsties un uzkrāt spēkus jaunai 
sezonai...

Ierakstu no uzstāšanās un mazo zēnu 
solo var aplūkot vietnē  www.youtube.com

Rakstu sagatavoja kora balsis – 
Renāte Burova un Sandijs Brīze, kā 

arī vēl daži kora gariņi

Iespējas iesniegt projektus ES atbalsta saņemšanai
Lauku atbalsta dienestā (LAD) turpinās projektu iesniegumu 

pieņemšana:
•	 “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” (iespējams arī 

Kredītu fonda līdzekļu aizdevums);
•	 “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”;
•	 “Lauku saimniecību modernizācija”;
•	 “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai”;
•	 “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”; u.c.

LAD informatīvais tālrunis 67 095 000.

Prakses iespējas jauniešiem lauksaimniecībā
21. martā Latvijas Jauno Zemnieku klubs (JZK) atklāja prakšu 

programmu Strādā laukos, ar kuras palīdzību aicināja jauniešus 
izmantot vasaras laiku lietderīgi un strādāt Latvijas lauku reģionos. 
Prakšu programmā pieteicās vairāk nekā 100 jaunieši, kuri meklē 
piemērotākās prakses vietas. Programmu atbalsta Swedbank, 
kas lauksaimniecību izvirzījusi kā vienu no prioritātēm. JZK un 
Swedbank aicina Latvijas lauksaimniecības uzņēmumus un zemnieku 
saimniecības būt atvērtiem un dot iespēju jauniešiem iegūt zināšanas 
un nepieciešamo darba pieredzi šajā nozarē. Vairāk informācijas: 
Daiga Ziediņa, JZK izpilddirektore, mob. 28783500.

Konkurss jaunajiem lauksaimniekiem
(Senču aicinājums)

Jau trešo gadu EP deputāte Sandra Kalniete kopā ar Latvijas Avīzi 
un Zemnieku Saeimu izsludina konkursu jaunajiem lauksaimniekiem 

Senču aicinājums. Konkursa mērķis ir godināt Latvijas jaunos 
lauksaimniekus/lauksaimnieces. Galvenā balva tiks piešķirta 
cilvēkam, kurš veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, piekopj 
lauku dzīvesveidu, kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku dzīves vides 
saglabāšanu un attīstību. Pieteikšanās konkursam ilgs līdz 6. jūlijam. 
Sīkāka informācija interneta vietnē: http://www.zemniekusaeima.lv

Kredīts lauksaimnieciskai ražošanai - paredzētas 
zemes iegādei

8. jūnijā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 381 „Valsts atbalsta 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 
lauksaimniecības produkcijas ražošanai”. Ir paredzēts atbalsts 
aizdevuma veidā. Atbalsts neattiecas uz meža zemes iegādi. 
Paredzētie aizdevumi vērsti galvenokārt uz maza un vidēja lieluma 
un jauno lauksaimnieku saimniecībām. Saņemto iesniegumu, kurā 
jānorāda arī plānotais pasākumu apraksts aizdevuma atmaksas 
nodrošināšanai, iecerētā naudas plūsma, pievienots neatkarīga 
vērtētāja zemes novērtējums un pārējie nepieciešamie dokumenti, 
Hipotēka banka izvērtēs 30 dienu laikā. Tālāk dokumentus nodos 
valsts a/s „Lauku attīstības fonds”, kas 10 darba dienu laikā pieņems 
lēmumu par aizdevuma piešķiršanu vai atteikšanu. Aizdevuma 
termiņš būs līdz 20 gadiem, aizdevuma nodrošinājums – iegādātās 
zemes platība. Aizdevumus zemes iegādei piešķirs līdz 2013. gada 
31. decembrim. 

T. Vaļevko
Ķeguma novada lauku attīstības speciālists
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tome – 2012
 Šīs vasaras sacensību seriāls Ķeguma novadā sākās ar Tomes 

sporta spēlēm 2. jūnijā. Jau no paša rīta sacensību dalībniekus pār-
baudīja vēsa lietus šalts, neskatoties uz to futbolā pieteicās 4 ko-
mandas, bet volejbolā – 5 komandas.

Spītējot laikapstākļiem, pārāki futbolā izrādījās ciemiņi no Liel-
vārdes (Edgars Lapiņš, Toms Kurpnieks, Arnis Kalniņš, Jānis Ma-
zitāns, Kaspars Pidce, Dāvis Kiseļovs).

Otrajā vietā „Tome” (Lauris Zdanovskis, Sandis Sīmansons, 
Lauris Kuriņš, Jānis Rumpe, Aldis Ozoliņs, Māris Druja, Guntars 
Sniedze), trešajā vietā „Lupatas” (Ķegums). 

Volejbolā revanšēties izdevās ķegumiešiem (Kristaps Rūde, Ag-
ris Lūsis, Māris Grants, Deivids Strazdiņš, Maritana Strode), otro 
vietu izcīnīja „BKC Select” (Ilmārs Zemnieks, Zane Zemniece, Ro-
berts Zemnieks, Ričards Bērziņš, Uģis Žeivinieks), un trešajā vie-
tā ierindojās Tomes komanda. Sporta spēļu noslēgumā norisinājās 
pāru krokets (meitene, puisis), kur sīvā cīņā uzvaru guva mājinieku 
komanda „Tome”, otrajā vietā atstājot „BKC Select”, un trešajā vie-
tā Ķeguma komandas pārstāvjus. Sacensību dalībniekiem spēcīgais 
lietus sagādāja arī ko pozitīvu – nevajadzēja cīnīties ar kukaiņiem, 
un visu savu uzmanību varēja veltīt pretinieku apspēlēšanai. 

Veiksmi turpmākajās sacensībās – pludmales volejbolā vī-
riešiem 7. jūnijā Ogrē, sievietēm 14. jūnijā Ogrē, futbola turnīrā         
16. jūnijā Ķegumā! 

Edgars Siliņš
Sacensību galvenais tiesnesis

Ķeguma kauss futbolā – 2012
16. jūnijā Ķegumā norisinājās vecā stadiona ,,atvadu turnīrs’’ 

futbolā (tuvākajā laikā jāsākas renovācijas darbiem). Saulainā laika 
lutinātas,  tajā piedalījās 10 komandas – pārsvarā no tuvākās ap-
kārtnes (visplašākā pārstāvniecība – no Lielvārdes – 4 komandas). 

Saspringtās  un rezultatīvās cīņās pusfinālos iekļuva divas Lielvār-
des komandas , pa vienai no Rembates un Tīnūžiem. Cīņā par trešo 
vietu tikās ,,Lielvārde’’ un ,,FK Tīnūži’’ komandas . Lielvārdiešiem 
pirmajā puslaikā izdevās vienu reizi pārspēt pretinieku vārtsargu, 
kas izrādījās pietiekami bronzas medaļu izcīnīšanai. Lai arī tīnūž-
niekiem bija vairākas ļoti labas izdevības paglābties no zaudēju-
ma, taču piekliboja sapratne standartsituāciju izspēlē. Finālspēlē 
ritēja bezkompromisa cīņa starp ,,Jamaika’’ (Lielvārde) un ,,Zilās 
austeres’’(Rembate) komandām. Šoreiz bezzobaināks izrādījās 
rembatiešu uzbrukums, un lielvārdieši ar vienu precīzu raidījumu 
nodrošināja sev čempionu titulu. Komandā spēlēja: Aivis Jonikāns, 
Aigars Rozenbergs, Aivars Andersons, Andris Viļums, Elvijs Pin-
ka, Matīss Bērziņš (skaistākā vārtu guvuma autors), Alvils Kļaviņš, 
Mārtiņš Zaikovskis. Jāpiebilst, ka nevienā no četrām finālistu spē-
lēm nebija jāizpilda pēcspēles soda sitieni, un tikai vienā no 16 spē-
lēm netika gūti vārti. Tiksimies jau atjaunotajā Ķeguma stadionā 
– varbūt jau nākamsezon! 

Edgars Siliņš,
turnīra galvenais tiesnesis2. vietas ieguvēji – ,,Zilās austeres’’(Rembate)
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2012. gada 6. jūnijā
Pieņēma lēmumu ievēlēt Ķeguma nova-

da Bāriņtiesas jaunu locekli no 2012. gada 
1. jūnija uz pieciem gadiem, t.i. uz laiku 
līdz 2017. gada 31. maijam.

Nolēma garantēt pašvaldības līdzfinan-
sējumu 1000-Ls (viens tūkstotis latu) ap-
mērā biedrībai „Sporta klubs „Rembate””, 
PPP biedrības „Zied zeme” izsludinātā 
projektu konkursa aktivitātē „Sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvo-
tājiem”, iegādājoties biedrības vajadzībām 
pauerliftinga, svara bumbu celšanas spor-
ta attīstībai. Kā arī pieņēma lēmumu slēgt 
telpu nomas līgumu ar biedrību „Sporta 
klubs „Rembate”par telpas Nr.1 49,6 kv.m. 
platībā nomu pauerliftinga inventāra no-
vietošanai un uzglabāšanai, ar 2012.gada 
1. septembri līdz 2019. gada 31. augustam, 
nosakot nomas maksu 1-Ls (viens lats) mē-
nesi (+ PVN).

Piešķīra 580 LVL (pieci simti astoņdes-
mit latus) no budžeta sadaļas „Izglītības 
papildus pakalpojumi” paredzētajiem lī-
dzekļiem Birzgales pamatskolas, Ķeguma 
KNV 9. un 12. klašu absolventu apbalvo-
šanai, kuru vidējā atzīme ir augstāka par                
7 ballēm.

Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no 
juridiskas personas nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
Ķegumā, piedziņu vēršot uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kusta-
mo un nekustamo īpašumu. 

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.8 
„Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības noli-
kums”. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie 
ir brīvi pieejami Ķeguma novada domes 
ēkā, Birzgales pagasta pārvaldē un Remba-
tes pagasta pārvaldē.

Anulēja ziņas par 1 personas deklarēto 
dzīvesvietu.

Nolēma slēgt zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes-
gabala Birzgalē, platība 0,2393 ha, nomu 
ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem, nosakot 
maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. Nekustamā īpašuma nodokli mak-
sā nomnieks.

Vienojās par grozījumiem Zemes nomas 
līgumā, kas noslēgts 2007. gada 20. martā 
par nomājamās zemes Ķegumā platības no 
694 kv.m samazināšanu uz 570 kv.m.

Pieņēma lēmumu reorganizēt Ķeguma 
novada pašvaldības izglītības iestādi Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolu. Ar 2012.
gada 1. augustu pārtraukt darbu Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas Rembates 
filiālē un Tomes filiālē. Ķeguma komercno-
virziena vidusskolas direktoram nodrošināt 
darbinieku un skolēnu vecāku informēša-
nu atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz 
2012. gada 20. jūnijam. Ķeguma komer-
cnovirziena vidusskolas direktoram līdz 
2012. gada 1. septembrim veikt izmaiņas 
izglītības iestādes nolikumā un izstrādāt 
rīcības plānu par iestādes darbības maiņu 
līdz 2012. gada 1. jūlijam.

Nolēma veikt samaksu saskaņā ar no-
slēgtajiem zemes nomas līgumiem par lai-
ka periodu no 01.11.2002. līdz 31.05.2012. 

Domes priekšsēdētājam organizēt zemes 
nomas līgumattiecību nodibināšanu starp 
zemes īpašnieci un daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašniekiem, starp pusēm saska-
ņotā veidā izbeidzot pašvaldības saistības 
zemes nomas jautājumā.

Pamatojoties uz Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas Rembates filiāles 140 
gadu darba jubileju, tika pieņemts lēmums 
apbalvot ar Ķeguma novada domes Atzinī-
bas rakstiem un naudas balvām 75 Ls (sep-
tiņdesmit piecu latu) apmērā 4 Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas Rembates 
filiāles darbinieces. 

Nolēma izmaksāt trīs pabalstus ārkārtas 
situācijā medicīnas pakalpojumu apmak-
sai, divus 100 Ls (viens simts latu) apmērā 
un vienu 50 Ls (piecdesmit latu) apmērā 
no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu 
līdzekļiem.

Pieņēma lēmumu piešķirt dzīvokļa pa-
balstu 30 Ls (trīsdesmit latu) apmērā no 
pašvaldības budžeta sociālo pabalstu lī-
dzekļiem, pārskaitot to uz Birzgales pār-
valdes komunālās saimniecības apsaimnie-
košanas izdevumiem.

Nolēma izmaksāt pabalstu ārkārtas si-
tuācijā ratiņkrēsla nobrauktuves izbūvei       
100 Ls (viens simts latu) apmērā no pašval-
dības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem.

Pieņēma lēmumu izbeigt Zemes nomas 
līgumu. 

 Nolēma slēgt Zemes nomas līgumu 
par zemes gabala 300 kv.m platībā, kas ir 
zemes gabala Ķegumā nomu bez apbū-
ves tiesībām, ar mērķi- pagaidu lietošana 
sakņu dārza ierīkošanai uz vienu gadu, ar 

LIDo kAuSS 
oPeN
Mārtiņš Blumbergs svars uz stieņa 65 kg – 15 reizes – 3.vieta
Artis Viļumsons svars uz stieņa 74 kg – 23 reizes – 8.vieta
Jānis Cviguns svars uz stieņa 73 kg – 23 reizes – 9.vieta
SeNIoRI
Uldis Veliks svars uz stieņa 89 kg – 37 reizes – 1.vieta
Aivars Gailītis svars uz stieņa 112 kg – 15 reizes – 3.vieta

JuNIoRI
Ervīns Torsters svars uz stieņa 94 kg – 24 reizes – 3.vieta
Igors Orlovs svars uz stieņa 85 kg – 10 reizes – 13.vieta
Oskars Dūdens svars uz stieņa 75 kg – 3 reizes – 12.vieta
Lauris Lonbergs svars uz stieņa 54 kg – 11 reizes – 3.vieta
Ervīns Zods svars uz stieņa 61 kg – 16 reizes – 3.vieta

Pēteris Rumpis svars uz stieņa 85 kg – 22 reizes – 7.vieta
Dāvis Dombrovskis svars uz stieņa 65 kg – 6 reizes – 6.vieta
Ojārs Ūdris svars uz stieņa 74 kg – 25 reizes – 1.vieta
Agris Veļiks svars uz stieņa 72 kg – 7 reizes – 10.vieta
Mārtiņš Bruģmanis svars uz stieņa 80 kg – 23 reizes – 5.vieta

Sacensībās piedalījās 31 komanda, kopvērtējumā rembatieši ie-
rindojās 7.vietā.

26. maijā Rīgā norisinājās Lido kausa izcīņa svaru stieņa spie-
šanā guļus uz atkārtojumu skaitu, kurā startēja Rembates komanda. 
Trīsdesmit vienas komandas konkurencē tika izcīnīta 7. vieta kop-
vērtējumā, kā arī individuāli savās svara kategorijās izcīnītas god-
algas: zelts – Uldis Veliks, Ojārs Udris, bronzas godalgas Aivaram 
Gailītim, Ervīnam Torsteram, Laurim Lonbergam, Ervīnam Zodam, 
un Mārtiņam Blumbergam. Nākošais Latvijas kausa izcīņas posms  
– jūlija sākumā. Vēlam vēl lielākus panākumus turpmāk! 

Edgars Siliņš

7. jūlijā Ķeguma pludmalē plkst. 12:00
spORta sVētki

„Sit, met, ripini Ķegumā!”
•	dažādas tradicionālas un netradicionālas sporta spēles
•	komandu pieteikšana no plkst. 11:30, komandā jābūt vismaz 8 cilvēkiem.
•	apbalvošana
•	disko-balle
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tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 
termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Ne-
kustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts 
nomas maksā, maksā nomnieks.

Pieņēma lēmumu no nekustamā īpašuma 
Birzgales pag., Ķeguma nov., atdalīt otro 
zemes vienību, ar platību 1,70 ha. Atdalīta-
jai zemes vienībai piešķīra adresi, nosakot 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Nolēma pagarināt 2008. gada 21. ok-
tobra telpu nomas līguma termiņu, kas 
noslēgts ar zemnieku saimniecību Tīnū-
žu pag., Ikšķiles nov., uz laiku līdz 2013. 
gada 30. jūnijam, nemainot pārējos līguma                  
noteikumus.

Apstiprināja Ķeguma novada pašval-
dības 2011. gada publisko pārskatu, kā 
arī pieņēma lēmumu par tā publicēšanu 
mājaslapā www.kegums.lv

Pieņēma lēmumu piedalīties Izglītības 
uz zinātnes ministrijas izsludinātajā atklā-
tajā projektu konkursā „Resursu punktu 
jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā 
ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, 
kas veic darbu ar jaunatni”. Kā arī nolēma 
sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu 
„Resursu punktu jauniešiem izveide Ķe-
gumā un Birzgalē” Izglītības uz zinātnes 
ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu 
konkursā „Resursu punktu jauniešiem iz-
veide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes 
organizācijām vai biedrībām, kas veic dar-
bu ar jaunatni”.

Nolēma garantēt pašvaldības līdzfinansē-
jumu 1000 Ls (viens tūkstotis latu) apmērā 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem bied-
rībai „Starptautiskais Soroptimistu klubs 
„Ogre-Ķegums”dalībai PPPB „Zied zeme” 
izsludinātajā projektu konkursā rīcībā. „Sa-
biedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 
iedzīvotājiem”, izveidojot jaunu skeitparku 
Ķegumā pie Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas.

Pieņēma lēmumu izbeigt 2011. gada 21. 
jūlija patapinājuma līgumu ar 2012. gada 
12. jūliju. Pamatojoties uz to, nolēma slēgt 
zemes patapinājuma līgumu ar biedrību 

„Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-
Ķegums” par zemes gabalu 510 kv.m. pla-
tībā, ar 2012. gada 13. jūliju līdz 2019.gada 
31. decembrim.

Pieņēma lēmumu noteikt, ka zemes vie-
nība Birzgales pag., Ķeguma nov., ar pla-
tību 3,3 ha, saskaņā ar likuma „Par valsts 
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 
5.daļas 1.punktu, piekrīt pašvaldībai un ie-
rakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma nova-
da domes vārda. 

Pamatojoties uz to, nolemj slēgt Zemes 
nomas līgums par apbūvētas zemes vie-
nības Birzgales pag., Ķeguma nov., pla-
tība 3,3 ha, nomu, no 2012. gada 1. jūni-
ja uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu                        
0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vēr-
tības. Nomnieks papildus nomas maksai 
maksā likumos noteiktos nodokļus.

Ķeguma novada domes 2012. gada 9. 
maija saistošos noteikumus „Par kārtību, 
kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzī-
bām” atstāt negrozītus. Pieņem lēmumu 
par saistošo noteikumu publicēšanu laik-
rakstā „Ķeguma novada ziņas” un mājasla-
pā www.kegums.lv

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē 
par aktuālajiem veiktajiem un plānotajiem 
saimnieciskajiem darbiem novadā par pe-
riodu no 23.05.2012.

05.06.2012. notika darbinieku konferen-
ce, kuras laikā tika parakstīts Koplīgums.
■ Ir uzsākts darbs pie budžeta grozījumu 
sagatavošanas.
■ Ir panākta vienošanās ar SIA „Latte-
lecom” par lielākas atlaides piešķiršanu 
sniegtajiem komunikāciju pakalpojumiem. 
Līdz šim saņēmām tikai 5 % atlaidi par sa-
runām, turpmāk par visiem pakalpojumiem 
saņemsim 15 % atlaidi, kas varētu samazi-
nāt kopējo rēķinu, tādējādi ietaupot. 
■ Ir uzsākti Misiņu ceļa rekonstrukcijas 
darbi. CBF SIA „Binders” ir veikusi saga-
tavošanās darbus un tiks sākti asfalta frēzē-
šanas darbi.
■ Iepirkumam „Ķeguma novada pašval-
dības sociālās aprūpes centra renovāci-
ja, atbilstoši augstām energoefektivitātes 

prasībām un izmantojot videi draudzīgus 
būvniecības materiālus, projekta „Kom-
pleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju 
samazināšanai Ķeguma novada pašvaldī-
bas ēkās” ietvaros” ir veikta atkārtota pie-
dāvājumu un saņemtās papildus informā-
cijas izvērtēšana. Ir pieņemts lēmums par 
uzvarētāju un tas ir SIA „ULRE”.
■ Iepirkumam „Apmācību pakalpojumi 
Ķeguma novada pašvaldības darbinieku 
kolektīvajām apmācībām ES struktūrfondu 
un citu ārvalsts finanšu instrumentu pro-
jektu vadīšanā” piedāvājumu iesniegšanas 
termiņā 11.05.2012 ir saņemti piedāvājumi 
no sešiem pretendentiem. Ir veikta piedā-
vājumu un saņemtās papildus informācijas 
izvērtēšana. Ir pieņemts lēmums par uzva-
rētāju, un tas ir SIA „Baltijas datoru Aka-
dēmija”.
■ 21.05.2012 izsludinātajam iepirkumam 
„Ķeguma novada pašvaldības Tomes tau-
tas nama renovācija, atbilstoši augstām 
energoefektivitātes prasībām un izmantojot 
videi draudzīgus būvniecības materiālus, 
projekta „Kompleksi risinājumi siltumnī-
cas gāzu emisiju samazināšanai Ķeguma 
novada pašvaldības ēkās” ietvaros” piedā-
vājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts 
līdz 11.06.2012.
■ 07.05.2012 izsludinātajam atklātajam 
konkursam „Ozolu ielas rekonstrukcija Ķe-
gumā” piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
ir pagarināts līdz 11.06.2012.
■ SIA „MN Īpašumi” turpina Ķeguma Tau-
tas nama iekšējās rekonstrukcijas darbus.
■ SIA „RRKP būve” turpina siltināšanas 
darbus Birzgales iestādēs un Ķegumā do-
mes garāžās un ambulancē un turpinās dar-
bi Rembates skolas internāta ēkā.
■ Ir noskaidrota situācija ar piegādāto ne-
kvalitatīvo malku Tomes TN. Noteikta 
vainīgā atbildīgā persona, sastādīts akts un 
aprēķināta kompensējamā summa. 5.jūnijā 
tika atvesta atlikusī malka atbilstoši līgu-
mam, kā arī 8 m3 kompensējošā malka. 
Jaunatvestā malka atbilst līguma nosacīju-
miem un ir labā kvalitātē.

LĪDzJŪTĪBA
Lai gan aizgājušās dienas
Nekas vairs neatsauks,

Tomēr atmiņas ikvienas 
Kā sila ziedi plauks.

Izsakām patiesu līdzjūtību
Valentīnai Sirmai vīru 

Albertu Sirmomūžībā aizvadot.

Ķeguma novada
pensionāru biedrība

LĪDzJŪTĪBA
Es visu mūžu cēlu māju, 

dārzu stādīju un aku raku.
Nu aizeju pa mūžības taku

Dievam paldies par mūžu saku.
Visdziļāko līdzjūtību izsakām 

Valentīnai Sirmai
no mūža drauga Alberta atvadoties.

Mācītājs un Ķeguma draudze

Mūžībā aizgājuši
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo.

Un siltums, ko izstaro sirds.
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.

Olafs Juris zaķis 
24.04.1944. - 16.05.2012. 

Alberts Sirmais 
25.03.1923. - 03.06.2012. 

Jānis Mačs 
11.03.1950.-04.06.2012. 

Ilga Liepiņa 
03.04.1927.- 13.06.2012.
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PATEICĪBA
Sirsnīgi pateicos vīra bijušajiem 

darba kolēģiem, Ķeguma pensio-
nāru biedrībai, radiem, draugiem 
un kaimiņiem, kuri bija kopā ar mani 
bēdās, izvadot pēdējā gaitā manu 
vīru, Albertu Sirmo.

Valentīna Sirmā

LĪDzJŪTĪBA
Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē

Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Un tavu smaidu vienkāršu un siltu
Mums vajadzēs tik sirdīs saglabāt 

Skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem,
Kārli Poļanski aizsaulē aizvadot. 

Ķeguma novada kultūras,sporta nodaļa
un pašdarbnieku kolektīvi

LĪDzJŪTĪBA
Paliks Tavs darbīgais gājums

Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums

Tai saulainai gaitai, ko beidzi Tu iet.

Visdziļāko līdzjūtību izsakām mūsu bijušā kolēģa
Kārļa Poļanska tuviniekiem.

Ķeguma novada domes kolektīvs

OGRES RAJONA
KATOĻU DRAUDŽU KAPUSVĒTKI

2012. GADĀ
Vieta Datums Laiks

IKŠĶILES ( vecajos) 1. jūlijā 13:00
IKŠĶILES ( jaunajos) 1. jūlijā 15:00
OGRESGALA 8. jūlijā 13:00
TAURUPES 22. jūlijā 12:00
BIRZGALES 22. jūlijā 14:30
ROPAŽU 28. jūlijā 11:00
SUNTAŽU 29. jūlijā 10:30
MAZOZOLU VECOGRES ( Baltavas) 4. augustā 15:00
MAZOZOLU ( Līčkalniņu) 4. augustā 17:00
TOMES 5. augustā 13:00
CIEMUPES 11. augustā 14:00
ĶEGUMA 25. augustā 13:00
LĒDMANES 25. augustā 15:30
OGRES pilsētas 26. augustā 14:00

Sīkākā informācija zvanot: Tel. 65022458, Mob. 26551206
Ogres Romas katoļu draudžu prāvests K. Bojārs

SIA
„SOLID METAL”

Licence Nr. 2010-02/269

IEPĒRK MELNOS UN KRĀSAINOS
metāllūŽŅus

Rembate, Katlu iela, „Mētras”-
sekojiet reklāmas norādēm!
Iekārtu demontāža, transports.

godīga attieksme,
operatīva samaksa!

Ražošanas vadītāja Maija Grandāne.
t. 26 338 775, 65055947

Tomes t/n 17.jūlijā organizē
ekskursiju uz Rūjienas novadu.

Apskatīsim šādus objektus:
•	 Oleru muižas apskate – muižas parks, viduslaiku spēles. 1 stunda – grupai 20 Ls
•	 z.s. Arumi – bioloģiskā lopkopība, pārtikas mājražošana – siera gatavošana – 1 st. 1 

Ls  vai putraimu desas – 2 st. – 1,50 Ls
•	 Kalēja darbnīca Kalnmesteri- 0,5 st. – 1,00 no personas, izstrādājumu iegāde
•	 Liepkalni maiznīca, Ekskursija pa Rūjienu – izstāžu zāle, japāņu istaba, Ternejas, 

parks ar sakuri stādījumiem, pieminekļi – Sējējs, Tālavas taurētājs, Madonna Orans, 
jaunā sporta zāle, mākslas skola, mūzikas skola, centra izbūve

•	 Rūjienas saldējums – 20 šķirņu degustācija, video, –1 st. – 1,20 no personas
•	 Saruna ar TIC vadītāju Gunu Ķiberi par novada un pilsētas attīstību (b-bas Rūzeles 

izveide, ogu audzētāju kooperatīva dibināšana, Rūjienas novads Radošākā pašvaldība 
mazo pašvaldību konkurencē, sadarbība ar Japānu, Igauniju, Krieviju)

•	 Pusdienas kafejnīcā E.D.A (1,70 Ls vienai personai)
•	 Naukšēnu cilvēkmuzejs – 1,30 st. – lielā ekspozīcija 1,60 Ls no pers., mazā ekspozī-

cija – 1,20 Ls no personas, z.s. Jaunbomji – siltumnīcas, upenes, aitkopība, dzimtas 
senlietu glabātava –1 st. 0,50 no pers., SIA Senioru māja, Veselīga dzīvesveida klubs

Ceļa izdevumi (atkarīgi no cilvēku skaita) vidēji 8Ls un 8 Ls ekskursijas 
Pieteikties pa tel. 65067977, 27843230 

Sākoties vasaras sezonai
Zemnieku vet. aptiekas

darbalaiks darbadienās 
9:00 – 15:00 ( bez pusdienlaika)

sestdienās pēc
iepriekšēja pieraksta.
Zemnieku vet. Aptieka
65038660; 29488271

Visas labas Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā, 
Papardīte, vībotnīte,
Sarkanais āboliņš.

Visiem astaiņiem, nagaiņiem,
ragaiņiem un viņu saimniekiem

veselīgus un līksmus Līgo svētkus!
Zemnieku vet. aptiekas kolektīvs
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Rembates t/n 7. jūlijā
plkst. 12.00 rīkos

Bērnu svētkus
bērnus lūdzu pieteikt līdz 25. jūnijam pa
tel. nr. 29321083 – Sanita Jefremova

Līgosim Ķegumā
22.jūnijā

plkst.19:00
Ķegumā pie Tautas nama

Izrāde „Pārdotie svētki”
viesosies Lielvārdes tautas teātris

23. jūnijā 
plkst. 22:00 - 4:00

Pļaviņā pie Ķeguma tautas nama
Līgosim kopā ar Ķeguma muzikantiem
Balles laikā:
• darbosies krodziņš
• apbalvosim skaistākos Jāņu un Jāņu 
meitas vainadziņu īpašniekus
• dejosim, priecāsimies līdz rīta gaismai

Aicinām skolas absolventus,
esošos un bijušos skolotājus un darbiniekus uz

TOMES SKOLAS
130 GADU JUBILEJAS

PASĀKUMU – SALIDOJUMU
Šī gada 14. jūlijā plkst. 17.00

TOMES SKOLĀ
Lūdzam pieteikties iepriekš skolas e-pastā:

tomespsk@inbox.lv vai pa tālr. 65067893 (skola),
29354125 (Anita), 26809755 (Katrīna)

“Dalības maksa Ls 3,00”

22. jūnijĀ pLKST. 16:00

Daugavmalā pie Ķeguma tautas nama
Ķeguma novada pensionāri ielīgos Līgo svētkus 

un sveiks jubilārus.
Aicināti visi!

Ķeguma novada pensionāru biedrība

Aicinām skolēnus  turpināt izglītību
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas

10. klasē
•	vispārizglītojoša	virziena;
•	profesionāli	orientētā	virziena	(komerczinības)	programmās;

7.-9. klasē
•	pamatizglītības	programmā	ar	ievirzi	komerczinībās;

1.-9. klasē
•	pamatizglītības	programmā.

Nodrošinām:
•	kvalitatīvu	mācību	procesu;	
•	nodarbības	pagarinātajā	dienas	grupā	(1.-4.	klasei);
•	daudzveidīgu	interešu	izglītības	piedāvājumu;
•	bezmaksas	ēdināšanu	(1.-6.	klasei);
•	naktsmītni;
•	autotransports	no	Ogres	un	Kaibalas.

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu, skolas kancelejā jāiesniedz 
izglītības dokumenti. Sīkāka informācija pa tālr. 27832616

PRIVĀtSLuDINĀJumI
Pārdodu medu, par cenu vienosimies. T. 650 38 851 
mob. 26182284
Pārdod labiekārtotu 1istabas dzīvokli Ķegumā. T. 28658293
Pārdod automašīnu VW Gof 2 (ir TA) un automašīnu Mit-
subishi Space Wagon (ir TA līdz 2013. gada aprīlim), deg-
viela: gāze un benzīns. T.28658293
Pārdod bišu spietus. T.26116445

Sākoties ogu laikam iepirksim mellenes, 
brūklenes, dzērvenes, kā arī gailenes. 

Katru dienu
Glāzšķūnī pie veikala plkst. 14:00

Ķegumā pie kafejnīcas Austra plkst. 14:15
Ķegumā pie stacijas plkst. 14:30

Tomē „Rutkos” pieņems visu dienu arī 
sestdienās un svētdienās. T. 28658293

Tomes tautas nama parkā 
21. jūnijā 18.00

Izzināsim Līgo dienas rituālus , vainagu pīšanu, siera 
gatavošanu un Līgo dziesmas

Pasākumā piedalās:
Tomes t/n dramatiskais kolektīvs un dziesminiece

Dace Priedoliņa
IEEJA BRĪVA
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