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Dzīve ir raiba dzija, 
Un tās gājiens grūts,bet skaists. 
Neskaitīsim dienas kurās lija, 

Mirkļus skaitīsim,ko žēl bij projām laist.
Sveicam jūnija jubilārus!

Aivaru Juknu
Anitu Leiti
Antru Baltu
Astrīdu Lapinsku 
Birutu Vovčenko
Ingrīdu Ķikuri 
Ojāru Žvagiņu 
Uldi Zukuli

Vitāliju Aļševski
Maigoni Dambrovu
Maiju Siliņu
Birutu Voldeku

Elvīru Vasiļjevu
Jāni Sergejevu 
Maiju Priževoiti
Marčellu Žuburi
Tālivaldi Loķi 
Onu Ogu 
Uldi Brantu 

Dzintru Brālēnu 
Sergeju Lejiņu

Janīnu Koroļenoku 
Maiju Vilbranti
Uldi Mauriņu 

Aleksandru Zelli
Annu Lepu 
Jāni Jefremovu 
Malvīni Gailīti
Valentīnu Bartu
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Venerandu Piļku 
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Esi sveicināts mazulīt!
Kā mākonītis zilganbalts 

Kā augošs mēnestiņš ik gads, 
Lai ļauj man izaugt pasaulē 
Ar debess gaismu dvēselē!

Dacei Vasiļjevai un Imantam Zeinvaldam
piedzimusi meitiņa Kristīne

Gerdai un Imantam Ziediem
piedzimusi meitiņa Elza

Agitai  un Edijam Kaļviem
piedzimusi meita Keita

Lindai Markusai – Ciematniecei  un Gatim 
Ciematniekam piedzimis dēls Edžus

Kristīnei Dārgai un Jānim Skrīverim
piedzimis dēls Rodrigo

Elenai Rassai un Vladimiram Nazarovam
piedzimis dēls Antons

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Laulības!
Ej, laimīte, vedējos. 

Jaunas dzīves sācējiem! 
Lai netrūka laimes dienu, 

Visu mūžu dzīvojot.
Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā 

laulību noslēdza
Evija Ikauniece un Juris  Vectirāns 

Olga Sevastjanova un Romans 
Jarnihs 

Aleksandra Uļičkina un Jānis 
Krastiņš 

Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza

Mudīte Janovska un Jānis Spriņģis

Līga Upeniece un Juris Dumpis

„Piepildīsim sapņus Ķegumā!”
24., 25., 26., maijs šogad bija tie datumi, 

kad atzīmējām Ķeguma novada svētkus. 
Šogad aizsākām jaunu tradīciju, kad svētkus 
atklājam ar svētbrīdi piektdienas vakarā un 
tos turpinājām ar dažnedažādām aktivitātēm 
sestdien un svētdien. Patiess prieks sestdien 
bija par mūsu novada miegamicēm, kas 
šogad bija krietni vairāk un aktīvi piedalījās 
neskatoties uz to, ka laika apstākļi nebija 
mums labvēlīgi. Paldies vēlos teikt arī mūsu 
mazajiem pašdarbniekiem, kuri neskatoties uz 
peļķēm un lietu, spēja smaidīt, dejot, dziedāt 
un priecāties koncertā „Es sapņoju par…” 

Vakara koncertā „Piepildīsim sapņus 
Ķegumā” turpinājām jau aizsākto tradīciju, 
Ķeguma novada iedzīvotāju sveikšanu – šogad 
sveicām Ķeguma novada labākos kaimiņus: 
Aināru Kārkliņu, Ilzi un Jāni Kantorus, Ingrīdu 
un Jāni  Freibergus, Gunu Ruseli un Pančo, 
Ozoliņu ģimeni, Ināru un Alfrēdu Vītolus, 

Dzidru un Andreju Gudeiķus; sabiedriski 
aktīvākos iedzīvotājus: Pēteri Jēkabsonu, 
Edgaru Siliņu, Rihardu Puriņu, Ilzi Rumpi, 
Daci Priedoliņu, Ievu Lāci, Anitu Alksni, 
Dagniju Berķi, un atsaucīgākos darbiniekus: 
Ludmilu Kovaļonoku, Jeļenu Čerkesu, Zoju 
Rozenbergu, Anitu Romanovu. 

Lielu pateicību vēlos izteikt arī mūsu Ķe-
guma novada kopdziesmas autoriem – Jāze-
pam Osmanim un Modrim Krūmiņam. Tā 
novada iedzīvotājiem pirmo reizi tika pre-
zentēta un atskaņota vakara koncertā, visu 
koncerta dalībnieku izpildījumā. Kopdziesmu             
skatīt 2. lpp.

Paldies mūsu lielajiem un mazajiem no-
vada pašdarbniekiem un viņu vadītājiem par 
ieguldīto darbu! Paldies – Ķeguma PII „Gais-
miņa” bērnu ansamblim – vadītājai Santai 
Strausai; PII „Gaismiņa” dejotājiem – vadī-
tājai – Laimai Semionovai; Ķeguma komer-
cnovirziena vidusskolas 1., 2. un 3. klašu 
dejotājiem – vadītājai Evitai Taburei; 1. – 4. 
klases korim, zēnu ansamblim, vok. ansam-
blim „Spurdzes”, Tomes bērnu ansamblim 
un viņu vadītājai  Marijai Sprukulei; Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas un Birzgales 
pamatskolas apvienotajam 5. – 9. klašu 
korim – vadītājai Mairai Līdumai, Lindai 
Ivanovai, koncertmeistarei Inesei Martinovai; 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
jauktajam korim – vadītājai Mairai Līdumai, 
koncertmeistarei Lindai Ivanovai. ► 2. lpp

Foto: R. Puriņš
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Birzgales pūtēju orķestrim – vadītājiem Laimonim Paukštem 
un Līgai Paukštei; Birzgales pamatskolas 1. – 3.klašu vokālajam 
ansamblim „Sapnītis’’ – vadītājai Sandrai Siliņai; Birzgales 
moderno deju grupai – vadītājai Egijai Abarovičai; Birzgales 
ansamblim „Tikai Tā”, korim „Pērles” – vadītājai Mairai Līdumai, 
koncertmeistarei Inesei Martinovai, Birzgales vidējās paaudzes 
deju kolektīvam „Dejotprieks’’ – vadītājai Mārītei Petrovskai, 
koncertmeistarei Inesei Martinovai; Rembates bērnu ansamblim 
un vadītājam Kristapam Taburam; Ķeguma tautas nama pop grupai 
„Sienāži” un vadītājiem Sarmītei Viļumai un Modrim Krūmiņam; 
Ķeguma vidējās paaudzes deju kolektīvam „Kadiķis” – vadītājai 
Sarmītei Kadiķei un koncertmeistarei Mārai Sirmajai, senioru 
tautas deju kolektīvam „Ķegums” – vadītājam Jurim Driksnam 
un koncertmeistarei Laurai Pļavniecei, dāmu deju kopai „Rasa”          
– Mirdzai Dzerkalei, senioru vokālajam ansamblim „Kvēlziedi” – 
vadītājam Gunāram Jākobsonam un solistam Visvaldim Kurmim; 
ģitārstudijai – Dacei Priedoliņai; Tomes tautas nama sieviešu 
ansamblim – vadītājai Ingrīdai Strapcānei un koncertmeistarei 
Marinai Kravčenko; Tomes tautas nama folkloras kopai – vadītājai 
Dacei Priedoliņai; Ķeguma novada talantiem Samantai Vorzai un 
Andrejam Saknem, Annai Duncītei; Lielvārdes mūzikas skolas 
audzēknēm – vadītājai Baibai Kleperei un Antonijam Kleperam 
un visiem mūsu svētku viesiem.

Novada svētku darba grupai šogad kā pirmais grūtais 
uzdevums bija svētku norises vietas izvēle, jo ierastajā vietā notiek 
remontdarbi, tāpēc arī tā tika radikāli mainīta. Neskatoties uz to, 

domāju, ka šī vieta nebija sliktāka. Protams, pēc svētkiem varam 
tikai redzēt un izvērtēt savas kļūdas. Bet bija arī daudz labu padarītu 
darbu, tāpēc paldies arī mūsu novada svētku darba grupai: Inesei 
Marcinkianai, Zanei Zemniecei, Mārītei Kiseļai, Baibai Kūmiņai, 
Ausmiņai, Bruno Grīnbergam, Sanitai Jefremovai, Sarmītei 
Pugačai, Ritai Reinsonei, Edgaram Siliņam, Inesei Cīrulei. 
Mūsu atraktīvajiem un vislabākajiem jauniešiem – Karolīnai 
Matrosovai, Laurai Pļavniecei, Jurģim Birzniekam, Raivim 
Driksnam, Mārtiņam Lapiņam, Vladislavam Deņisenko, Sandrai 
Balodei, Kārlim Kampānam, Annai Zālītei, Kasparam Soboļevam, 
Sandijam Brīze, Didzim Grieznim, Pēterim Jēkabsonam. Paldies 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolai par uzņemšanu savās 
telpās, lai kolektīvi varētu sasildīties un pārģērbties. Un, protams, 
paldies mūsu saimniecības daļai – Vitālijam Pugačam un viņa darba 
grupai. Sētniecēm, kas visas dienas garumā un arī agri no rīta visu 
bija uzkopušas, ka pat neviens nevarētu iedomāties kā izskatījās šis 
laukums 4 no rīta. AJV grupai, kas gādāja, lai mums būtu estrāde, 
skaņa un gaisma. Mūsu svētku atbalstītājiem: Ķeguma novada 
domei, SIA „Fazer”, SIA „Rubeņi”, SIA „Via mežs”, „Mana 
Aptieka”, šūšanas darbnīcai „Zarumi”, „Latvijas mežu fondam”, 
SIA  „Aldi”. Paldies visiem pārējiem iedzīvotājiem, atbalstītājiem, 
palīgiem, jo tikai strādājot un jūtot atbalstu var veidoties laba  
kultūrvide!

Dace Māliņa,
Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Ķeguma Novada Kopdziesma
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I Vispārīgie noteikumi
1.  Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka:

1.1. koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību;
1.2. publiskās apspriešanas par koku ciršanu ārpus meža
procedūras kārtību;
1.3. zaudējumu apmēru par dabas daudzveidības samazināša-
nu saistībā ar koku ciršanu Ķeguma pilsētas un Ķeguma no-
vada ciemu teritorijās.

II Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
2.   Ķeguma novada administratīvajā teritorijā koku ciršanas pie-

prasījuma novērtēšanu veic un sagatavo atzinumu:
2.1. Ķeguma pilsētā – pašvaldības administrācijas saimniecī-
bas nodaļas vadītājs;
2.2. Birzgales pagastā – Birzgales pagasta pārvaldes vadītājs;
2.3. Rembates pagastā – Rembates pagasta pārvaldes vadītājs;
2.4. Tomes pagastā – Tomes pagasta pārvaldes vadītājs.

3.   Ja noteikumu 2.punktā minētās amatpersonas uzskata iesnieg-
to koku ciršanas pieprasījumu par nepamatotu vai citu iemeslu 
dēļ noraidāmu, pieprasījums tiek nodots izskatīšanai komisijai, 
kuras sastāvā iekļauts būvvaldes pārstāvis, saimniecības noda-
ļas vadītājs un pašvaldības izpilddirektora vietnieks.

4.   Fiziska vai juridiska persona, kura vēlas veikt koku ciršanu, 
iesniedz Ķeguma novada pašvaldības administrācijā vai attie-
cīgajā pagasta pārvaldē rakstveida iesniegumu (1.pielikums), 
kuram pievieno zemesgabala robežu plāna kopiju ar norādītu 
koka atrašanās vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzī-
vokļu īpašnieku iesniegumam papildus pievienojams īpašnie-
ku sapulces lēmums par koku ciršanu.

5.   Pašvaldības amatpersonas pirms atzinuma sagatavošanas iein-
teresēto personu klātbūtnē veic koku apsekošanu dabā, izvērtē 
iesnieguma pamatotību, nepieciešamības gadījumā pieaicinot 
speciālistu attiecīgajā jomā.

6.   Atļauju koku ciršanai ārpus meža (2.pielikums) vai motivē-
tu atteikumu pašvaldības izpilddirektors vai viņa vietnieks 

paraksta 6 darbdienu laikā, bet, ja lēmumu pieņem saskaņā ar 
3.punktā minētās komisijas atzinumu – 10 darbdienu laikā. 

7.   Koku ciršanas atļauja derīga sešus mēnešus no izsniegšanas 
brīža, ievērojot normatīvajos aktos noteiktus aizliegumus koku 
ciršanai. 

8.   Atļauju koku ciršanai ārpus meža vai motivētu atteikumu var 
apstrīdēt Ķeguma novada domē. Ķeguma novada domes lē-
mums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.  
III Publiskās apspriešanas procedūras kārtība

9.   Publisko apspriešanu rīko gadījumos:
 9.1. kad koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtē-

jās vides dendroloģiskā vērtība;
 9.2. ja ēkai (būvei) vai tās iecerei tiek veikta sabiedriskā ap-

spriešana.
10. Publiskā apspriešana tiek rīkota Ķeguma novada pašvaldības 

nolikuma noteiktajā kārtībā.
IV Zaudējumu atlīdzības samaksas kārtība par 

koku ciršanu
11. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam zaudējumu atlī-

dzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku 
ciršanu jāatlīdzina saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. 
noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 
III. nodaļu, ievērojot  3.pielikumā  minētos koeficientus.

12. Pašvaldības noteiktais zaudējumu atlīdzības koeficients par 
koku ciršanu ārpus meža – 0,5.

13. Pirms atļaujas koku ciršanai saņemšanas, saskaņā ar pašvaldī-
bas centralizētās grāmatvedības izrakstīto rēķinu, zaudējumu 
atlīdzību iemaksā skaidrā naudā pašvaldības norēķinu kasēs 
vai ar pārskaitījumu, rēķinā norādītajos kontos.  

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publi-
cēšanas laikrakstā „Ķeguma novada Ziņas”. 

ĶEGUMA NOVADA DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.6/2013

2013. gada 24. aprīlī      APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 24.04.2013. 
sēdes lēmumu Nr.127 (protokols Nr.8, 6.§)

PAR KOKU cIRŠANU āRPUS MEžA ĶEGUMA NOVADA ADMINISTRATīVAjā TERITORIjā
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 02.05.2012.

noteikumu  Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu

1. pielikums
Ķeguma novada domes 24.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.6/2013

Ķeguma novada _________________________
______________________________________

(fiziskai personai- vārds uzvārds, adrese;
 juridiskai personai –nosaukums, reģ.nr., adrese)

______________________________________
______________________________________

     (kontakttālrunis)

IESNIEGUMS
Lūdzu izsniegt atļauju nocirst _______________________________________

                                                (koka suga, skaits, atrašanās vieta, nociršanas iemesls)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Pielikumā: 
Zemes īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija.
Zemes robežu plāna kopija ar norādītu koka atrašanās vietu.
Dzīvokļu īpašnieku saraksts ar parakstiem (tikai daudzdzīvokļu mājas zemesgabalā).
Pilnvarotai personai - pilnvara. 
20__.gada _________________                                                       
_____________________     (paraksts)

2. pielikums
Ķeguma novada domes 24.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr6/2013

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA   Nr.

Izsniegta ____________________________________________________
____________________________________________________________

(fiziskai personai- vārds, uzvārds, adrese / juridiskai personai- nosaukums, reģistrācijas 
numurs, juridiskā adrese)  

Zemes gabala 
adrese Koku suga

Koka caurmērs 1,3 m 
augstumā no sakņu kakla 

(cm)
Skaits Zaudējumu 

atlīdzība (Ls)

Atļauja izsniegta   20______. gada ____. ______________
Atļauja derīga līdz 20______  .gada _____. _______________



2013. gada 22. maijā
Apstiprināja Ķeguma novada domes 

„Noteikumus par kārtību, kādā Ķeguma 
novada pašvaldība sedz braukšanas izdevu-
mus vispārējās pamatizglītības un vidējās 
izglītības iestādēs izglītojamiem”.

Precizēja 2013.gada 10.aprīļa saistošos 
noteikumus Nr.5/2013 „Par grozījumiem 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Ķeguma no-
vada pašvaldības nolikums”.

Anulēja ziņas par trīs personu deklarēta-
jām dzīvesvietām. 

Pieņēma lēmumu ar 2013.gada 15.maiju 
slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai 
piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības no-
mas zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 
daļas 0,12 ha platībā nomu bez apbūves 
tiesībām mazdārziņa vajadzībām līdz 2014.
gada 31.decembrim, ar tiesībām pagari-
nāt zemes nomas līguma termiņu, nosakot 
nomas maksu 0,5% apmērā no zemes ka-
dastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks 
papildus nomas maksai maksā nekustamā 
īpašuma nodokli.

Nolēma slēgt Zemes nomas līgumu 
par zemes vienības 320 kv.m  platībā, kas 
ir nekustamā īpašuma Ķegumā sastāvdaļa, 
nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi – pa-
gaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, 
līdz 2014.gada 31.decembrim, ar tiesībām 
pagarināt zemes nomas līguma termiņu, no-
sakot nomu saskaņā ar Ķeguma novada do-
mes 09.05.2012. saistošajiem noteikumiem 
Nr.6 „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu 
dārza vajadzībām”.

Atcēla Ķeguma novada domes 
10.04.2013. lēmumu „Par telpu nomas        
līgumu”.

Apstiprināja zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam „Dūjas”, Tomes 
pag., Ķeguma nov.

Zemes vienībai, platība 2,17 ha: sagla-
bāt nosaukumu „Dūjas”, Tomes pag., Ķe-
guma nov.; noteikt zemes gabala lietošanas 
mērķus: zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība – platība 
0,17 ha; zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība – platība 
2,00 ha. Zemes vienībai, platība 1,83 ha: 
piešķirt nosaukumu „Meža Dūjas”, Tomes 
pag., Ķeguma nov.; noteikt zemes gabala 
lietošanas mērķus: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
– platība 0,30 ha; zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – 
platība 1,53 ha.

Pieņēma lēmumu pārdot pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu – zemesga-
balu „Kausi”, Rembates pag., Ķeguma nov., 
platība 1,84 ha, par nosacīto cenu  1000, Ls 
(viens tūkstotis latu).

Nolēma slēgt vienošanās līgumu par 
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Ķe-
guma prospekts, Ķegums, Ķeguma nov., 
maiņu pret citu nekustamā īpašuma Ķegu-

ma prospekts, Ķegums, Ķeguma nov., atda-
lītu zemesgabalu aptuveni 160 kv.m platībā, 
lai izveidotu publiski lietojamu brauktuvi. 

Noteica, ka saskaņā ar likuma „Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesī-
bām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
3. panta 2.daļas 4. punktu, pašvaldībai pie-
krīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķegu-
ma novada pašvaldības vārda zemes vienī-
ba, kas iekļauta rezerves zemes fondā un 
atrodas Rembatē,  Rembates pag., Ķeguma 
nov., platība 0,0117 ha. 

Pieņēma lēmumu pārdot pašvaldībai 
piederošos nekustamos īpašumus – zemes 
starpgabalus: zemes vienības ar platību 61 
kv.m., 184 kv.m., 75 kv.m., 257 kv.m., 48 
kv.m. Kā arī pašvaldībai piederošo nekusta-
mo īpašumu „Jauncekuļi”, Rembates pag., 
Ķeguma nov., platība 3,21 ha.

Pagarināja 2006.gada 20.februāra die-
nesta dzīvokļa īres līguma termiņu uz laiku 
līdz 2016.gada 31.decembrim.

Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu 29,10 
LVL (divdesmit deviņi lati un 10 santīmi) 
par nekustamo īpašumu Ķegumā, Ķeguma 
novadā, piedziņu vēršot uz parādnieka nau-
das līdzekļiem un tam piederošo kustamo 
un nekustamo īpašumu. 

Iznomāja rentgendiagnostikas iekārtu 
Trophy KODAK 2200 ārsta privātprakses 
darbības nodrošināšanai uz laiku līdz 2018.
gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 
50 LVL (piecdesmit lati) gadā plus PVN. 
Nomas maksa tiek aprēķināta ar šā gada 
01.maiju.

Piešķīra zemes gabalam, platība 8,80 ha 
un ēkām, kas uz tā atrodas, vienotu adresi – 
“Pīlāgi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.

Nolēma atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma „Rubeņi”, 
Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov., pirma-
jai zemes vienībai. Platības tiks precizētas 
pēc robežu uzmērīšanas.

Apstiprināja Ķeguma novada Ilgtspē-
jīgas enerģijas rīcības plānu 2013. – 2020.
gadam.

Pieņēma lēmumu palielināt SIA „Ķe-
guma Stars” pamatkapitālu, izdarot naudas 
ieguldījumu 17 000,00 LVL (septiņpadsmit 
tūkstoši latu) apmērā.

Izdarīja grozījumus Ķeguma novada 
domes 2013.gada 23.janvāra lēmumā „Par 
Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgo-
jumu un līgumdarbu apmaksu 2013.gadā, 
pielikumā „Ķeguma novada pašvaldības 
amata vietu saraksts 2013.gadā”. 

 1. izsakot sadaļu „Rembates bibliotēka” 
sekojošā redakcijā:

Amatalga 
Ls

Rembates bibliotēka 
Bibliotēkas vadītāja 330
Bibliotekārs (20 st.nedēļā) 130

2. izsakot sadaļu „Tomes bibliotēka”  

sekojošā redakcijā:
Amatalga 

Ls
Tomes bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja 320
3. izsakot sadaļu „Birzgales bibliotēka” 

sekojošā redakcijā:
Amatalga 

Ls
Birzgales bibliotēka 

Bibliotēkas vadītāja 340
4. izsakot sadaļu „Ķeguma KNV” seko-

jošā redakcijā: „Ķeguma KNV” sekojošā 
Amatalga 

Ls
Ķeguma KNV 

Direktora vietnieks saimniec.darbā 400
Kasieris (30 st.nedēļā) 180
Lietvedis (+koncertmeistars) 360
Garderobists 290
Sētnieks 240
Apkopējs 224
Apkopējs 224
Apkopējs 224
Apkopējs 224
Apkopējs 224
Apkopējs 224
Apkopējs 224
Ēdnīcas vadītājs 380
Pavārs 300
Pavārs 300
Pavārs 300
Virtuves strādnieks 250
Virtuves strādnieks 250
Dārznieks (30 st.nedēļā) 180
Ārsta palīgs 340
Dežurants (dienas) 224
Dežurants (vakara 20 st.nedēļā) 112
Apkopēja 224
Remontstrādnieks 224

5. izsakot sadaļu „Ķeguma novada bā-
riņtiesa” sekojošā redakcijā:

Amatalga 
Ls

Ķeguma novada bāriņtiesa 
Priekšsēdētājs 520
Priekšsēdētāja vietnieks 400
Sekretārs 380

6. Dzēst  sadaļu „Ķeguma novada Birz-
gales bāriņtiesa” .

2013. gada 5. jūnijā
Pieņēma lēmumu izdalīt 860 LVL (asto-

ņi simti sešdesmit lati) no budžeta sadaļas 
„Izglītības  papildus pakalpojumi” paredzē-
tajiem līdzekļiem Ķeguma KNV 9. un 12. 
klašu absolventu apbalvošanai, kuru vidējā 
atzīme ir augstāka par 7 ballēm.

Nolēma atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam Ķeguma 
prospekts 5C, Ķegums, Ķeguma nov., pla-
tība 1597 m2, atdalot 160 m2 lielu zemes 
gabalu. Platības tiks precizētas pēc robežu 
uzmērīšanas. ►
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Apstiprināja precizēto zemes vienības Pils iela 9, Ķegums, Ķe-
guma nov., platību 1285 m2 un Uzvaras iela 3B, Ķegums, Ķeguma 
nov., platību 4800 m2,  pēc uzmērīšanas.

Atbalstīja dalību starptautiskajās sacensībās „Baltās Naktis 
2013” (Pasaules Kausa posms), kas notiks Krievijā, Sanktpēter-
burgā piešķirot 120,00 LVL (viens simts divdesmit latus), pārskai-
tot to biedrības „Latvijas Kamanu suņu sporta federācija” norēķi-
nu kontā.

Izdarīja grozījumus Ķeguma novada domes 10.01.2012. sēdes 
lēmumā „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu”: 
Izsakot lēmuma 1. punktu šādā redakcijā.

„1. Apstiprināt SIA „Ekoncepti” izstrādāto un 2012.gada martā 
precizēto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Ķegumā” un 2012. gada. novembrī tehniski 

ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā””.
 1.1. Izsakot lēmuma 3. punktu šādā redakcijā.
„3. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu                 

(lēmuma summai):
Rādītāji LVL

Finansējums, kopā 1 679 814,75
Attiecināmām izmaksām (lēmuma summai), t.sk. 1 166 055,80
SIA „Ķeguma Stars” finansējums (pašvaldības galvojums) 63 818,80
KF finansējums 1 102 237,00
Neattiecināmām izmaksām, t.sk., 513 758,95
SIA „Ķeguma Stars” ieguldījums  finansējuma deficīta 
segšanā (pašvaldības galvojums) 222 196,14

PVN 291 562,81

1.2. Izsakot lēmuma 4. punktu šādā redakcijā.
„4. Apstiprināt šādus prioritārās investīciju programmas pasākumus (komponentes)

Pasākums
(investīciju projekta komponente) Pasākuma mērķis Pasākuma raksturojums

(veicamie uzdevumi)
Tehnoloģisko iekārtu

raksturojums

U1. Ūdens efektīva izmantošana

Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu drošību un 
nepārtrauktību atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvas 

(DzŪD) 98/83/EC 4.1 un 6.1a panta prasībām.
Samazināt ūdens resursu piesārņošanas risku.

 Ūdensvada rekonstrukcija
(Austrumu sistēmā) 1120 m, d=50-100mm

K1. Kanalizācijas sistēmas 
sakārtošana

Nodrošināt atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas sistēmu 
atbilstoši Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas 

(KNAD) 91/271/EEC 3.1 pantam un novērst grunts, 
gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanu ar 
neattīrītiem notekūdeņiem no tiešajām izplūdēm, 
septiķiem un izvedamajām bedrēm atbilstoši ŪSD 

2000/60/EC pamatnostādnēm.

Sadzīves kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija (Austrumu sistēmā) 1500 m, d=150-250mm

K2. Kanalizācijas sistēmas 
pārklājuma paplašināšana 

Nodrošināt jaunu pieslēgumu izbūvi un centralizētas 
notekūdeņu savākšanas sistēmas  paplašināšanu 

atbilstoši KNAD 91/271/EEC 3.1 pantam.

Jauna kanalizācijas tīkla būvniecība Stacijas 
rajona pieslēgšanai, t.sk. caurdūrums zem valsts 

autoceļa Rīga-Daugavpils un jaunas KSS būvniecība 
pieslēgumam pie esošā kanalizācijas tīkla.

258m, t.sk. spiedvads 10m  
d=150mm

KSS jauda 3 l/s
papildus pieslēgto patērētāju 

skaits – 38 iedzīvotāji

U2. Ūdensapgādes sistēmas 
pārklājuma paplašināšana 

Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu drošību un 
nepārtrauktību pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens 

piegādi patērētājiem atbilstoši DzŪD 98/83/EC 4.1 un 
6.1a panta prasībām.

Jauna ūdensvada būvniecība Stacijas rajona 
pieslēgšanai, t.sk. caurdūrums zem valsts autoceļa 

Rīga-Daugavpils

253 m, d=50mm
papildus pieslēgto patērētāju 

skaits – 38 iedzīvotāji

K3. Kanalizācijas sistēmas 
sakārtošana

Nodrošināt atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas sistēmu 
atbilstoši Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas 

(KNAD) 91/271/EEC 3.1 pantam 

Sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija posmā 
zem dzelzceļa un valsts autoceļa Rīga-Daugavpils

Jauna KSS būvniecība pie dzelsceļa 

200 m spiedvads, d=200mm
KSS jauda 30 m3/h

U3. Ūdens efektīva izmantošana

Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu drošību un 
nepārtrauktību pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens 

piegādi patērētājiem atbilstoši DzŪD 98/83/EC 4.1 un 
6.1a panta prasībām.

Ūdensvada rekonstrukcija
(Rietumu sistēmā)

1800 m, d=100-150mm

K4. Kanalizācijas sistēmas 
sakārtošana

Nodrošināt atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas sistēmu 
atbilstoši Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas 

(KNAD) 91/271/EEC 3.1 pantam 

Sadzīves kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija (Rietumu sistēmā) 1505 m, d=150-250

K5. Kanalizācijas sistēmas 
pārklājuma paplašināšana

Nodrošināt jaunu pieslēgumu izbūvi un centralizētas 
notekūdeņu savākšanas sistēmas  paplašināšanu 

atbilstoši KNAD 91/271/EEC 3.1 pantam.

Jauna pašteces sadzīves kanalizācijas posma 
būvniecībaAustrumu sistēmā privātmāju rajonā

1040 m, d=150-200mm
papildus pieslēgto patērētāju

skaits – 136 iedzīvotāji

U4. Ūdensapgādes sistēmas 
pārklājuma paplašināšana

Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu drošību un 
nepārtrauktību pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens 

piegādi patērētājiem atbilstoši DzŪD 98/83/EC 4.1 un 
6.1a panta prasībām.

Jauna ūdensvada būvniecība
Austrumu sistēmā privātmāju rajonā

980 m, d=80-100mm
papildus pieslēgto patērētāju 

skaits – 136 iedzīvotāji

Apstiprināt šādus papildus prioritārās investīciju programmas pasākumus (komponentes):
Pasākums

(investīciju projekta komponente) Pasākuma mērķis Pasākuma raksturojums
(veicamie uzdevumi)

Tehnoloģisko iekārtu
raksturojums

U 5.1, U5.2 Ūdensapgādes 
sistēmas pārklājuma paplašināšana

Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu drošību un nepārtrauktību 
pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegādi patērētājiem atbilstoši 

DzŪD 98/83/EC 4.1 un 6.1a panta prasībām

 Jauna ūdensvada izbūve 
Saules, Aizvēja un Pakalnes 

ielās

670 m,  d=63-110mm
papildus pieslēgto patērētāju

skaits – 63 iedzīvotāji

K6.1, K7.1, K6.2, K7.2 Kanalizācijas 
sistēmas pārklājuma paplašināšana 

Nodrošināt jaunu pieslēgumu izbūvi un centralizētas notekūdeņu 
savākšanas sistēmas  paplašināšanu atbilstoši KNAD 91/271/EEC 

3.1 pantam.

Jauna kanalizācijas tīkla 
būvniecība Saules, Aizvēja 

un Pakalnes ielās

1235m, t.sk. spiedvads 535m,  d=200mm
2 KSS ar jaudu 10,8 un 18,0 3 m3/h

papildus pieslēgto patērētāju
skaits – 63 iedzīvotāji

U11.1 Pārvietojamā 
dīzeļģeneratora iegāde Nodrošināt kanalizācijas pakalpojumu drošību un nepārtrauktību. Jauna pārvietojamā 

dīzeļģeneratora iegāde 1 gab. ar jaudu 24kW

 1.3. Izsakot lēmuma 5. punktu šādā redakcijā.
„4. Projekta finansēšanā nodrošināt Ķeguma novada domes 

galvojumu SIA „Ķeguma Stars” ieguldījuma daļai 63 818,80 LVL 
(sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit lati un 80 santīmi) 
un SIA „Ķeguma Stars” ieguldījumam finansējuma deficīta segša-
nā 222 196,14 LVL (divi simti divdesmit divi tūkstoši viens simts 
deviņdesmit seši lati un 14 santīmi), kas kopā sastāda 20,60% no 
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 

 1.4. Izsakot lēmuma 7. punktu šādā redakcijā.
„7. Akceptēt SIA „Ķeguma stars” sagatavoto projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” iesniegumu, 
tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta 
iesniegumā iekļautajam finansēšanas plānam (projekta iesnieguma 
2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam 
(projekta iesnieguma 3.papilddokuments) Kohēzijas fonda 
finansējuma 1 102 237,00 LVL (viens miljons simts divi tūkstoši 
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divsimtstrīsdesmit septiņi lati, 00 santīmi) 
saņemšanai.

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldī-
bas 2012. gada publisko pārskatu.

Pieņēma lēmumu atbalstītaizņēmuma 
projektu „Ķeguma novada Dienas centra un 
tā Tomes filiāles izveide” īstenošanai Valsts 
Kasē 392 700,00 Ls (trīs simti deviņdesmit 
divi tūkstoši septiņi simti Latvijas lati) ap-
mērā. Lūgt aizņēmuma summas atmaksas 
periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz 
Valsts Kases noteiktajiem procentiem.

Nolēma:
1. Ķeguma novada domes vēlēšanu komi-
sijai noteikt šādas stundu tarifa likmes:

1.1. komisijas priekšsēdētājs – 4.00 LVL
1.2. komisijas sekretāre – 3.15 LVL
1.3. komisijas loceklis – 2.85 LVL

2. Ķeguma novada vēlēšanu iecirkņu ko-
misijām noteikt šādas stundu tarifa likmes:

2.1. vēlēšanu iecirkņos, kuros ir 1000 un 
vairāk vēlētāju:
2.1.1. komisijas priekšsēdētājs  
 – 3.50 LVL
2.1.2. komisijas sekretāre – 3.00 LVL
2.1.3. komisijas loceklis – 2.20 LVL

2.2. vēlēšanu iecirkņos, kuros ir mazāk par 
1000  vēlētājiem:

2.2.1. komisijas priekšsēdētājs   
– 3.00 LVL
2.2.2. komisijas sekretāre – 2.50 LVL
2.2.3. komisijas loceklis – 2.00 LVL

3. Darba laika uzskaiti veikt saskaņā ar:
3.1. komisiju sēžu protokoliem, kuros 
norādīti sēdes norises laiki, iecirkņu 
komisiju vēlēšanu gaitas protokola un 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja rīko-
jumiem;
3.2. atbildīgie par darba laika uzskaiti ir 
komisiju priekšsēdētāji. 
Atbalstīja Ķeguma novada pašvaldības 

iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursā iesniegtos juridisko un fizisko per-
sonu iesniegtos projektus 7037,37 Ls (sep-
tiņi tūkstoši trīsdesmit septiņu latu 37 sant.) 
apmērā:

1. Projektu „Tautas dziesmu pūra kamolu 
tinot.”, iesniedzējs biedrība “Studija Blit-
ze”, 500,00 Ls apmērā;
2. Projektu „Radošā darbnīca”, iesnie-
dzējs Ķeguma novada pensionāru biedrība, 
499,00 Ls apmērā;
3. Projektu „Aušanas apmācība”, iesnie-
dzējs Ķeguma novada pensionāru biedrība, 
499,00 Ls apmērā;
4. Projektu „Bērnu rotaļu laukuma atjau-
nošana iekšpagalmā aiz mājas Staru ielā 
10, Ķegumā”, iesniedzējs biedrība „Starp-
tautiskais soroptimistu klubs „Ogre-Ķe-
gums””, 500,00 Ls apmērā;
5. Projektu „Aksesuāru un dekorāciju iz-
ejmateriālu iegāde Birzgales pagasta ama-
tierteātrim”, iesniedzējs Alda Grašiņa, 
500,00 Ls apmērā;
6. Projektu „Birzgales jauniešu centra ak-
tivitāšu dažādošana”, iesniedzējs biedrī-
ba “Birzgales attīstības centrs”, 98,19 Ls     
apmērā;
7. Projektu „Formu iegāde Ķeguma novada 

telpu volejbola vīriešu un sieviešu koman-
dām”, iesniedzējs biedrība “Ķeguma volej-
bola klubs”, 500,00 Ls apmērā;
8. Projektu „Staru ielas 6. un 4.mājas pa-
galma rotaļu laukuma labiekārtošana”, ie-
sniedzējs Elīna Tolpežņikova, 431,00 Ls 
apmērā;
9. Projektu „Pulkā nāc un spēlēt sāc”, ie-
sniedzējs Vaclavs Griņevičs, 473,00 Ls 
apmērā;
10. Projektu „Kas kustīgs, tas lustīgs un 
vesels!”, iesniedzējs Benita Šteina, 485,00 
Ls apmērā;
11. Projektu „Atbalsts Tomes sportistiem”, 
iesniedzējs biedrība “Tomes attīstībai”, 
180,00 Ls apmērā;
12. Projektu „Bekuciema lauksaimniecības 
tirdziņš “Pilnais grozs””, iesniedzējs Varis 
Zaumanis, 500,00 Ls apmērā;
13. Projektu „Tautas mūzikas instrumenti 
Tomes folkloras kopas darbībai”, iesnie-
dzējs Dace Priedoliņa, 499,25 Ls apmērā;
14. Projektu „Ceļā uz Dziesmu un deju 
svētkiem”, iesniedzējs Sandra Pūpola, 
496,05 Ls apmērā;
15. Projektu „Basketbola komandas “Ķe-
gums” sporta formu iegāde”, iesniedzējs 
Aigars Caunītis, 500,00 Ls apmērā;
16. Projektu „Seminārs “Savas dzīves kva-
litāte” ar izaugsmes treneri Andžeju Rei-
teru”, iesniedzējs biedrība “JADARA”, 
376,88 Ls apmērā.

Nolēma slēgt Zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Paš-
valdības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķe-
guma nov., daļas 0,0 8 ha platībā nomu bez 
apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām 
līdz 2014.gada 31.decembrim, ar tiesībām 
pagarināt zemes nomas līguma termiņu, no-
sakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks 
papildus nomas maksai maksā nekustamā 
īpašuma nodokli.

Pieņēma lēmumu ar 2013.gada 1.jūniju 
izbeigt Zemes nomas līgumu noslēgtu 2012.
gada 20.martā par zemes gabala „Pašval-
dības nomas zeme”, daļas 0,1 ha platībā, 
nomu. Ar 2013.gada 1.jūniju slēgt Zemes 
nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā 
zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” , 
Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,1 ha 
platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdār-
ziņa vajadzībām līdz 2014.gada 31.decem-
brim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 
līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus 
PVN. Nomnieks papildus nomas maksai 
maksā nekustamā īpašuma nodokli.

Nolēma uzsākt atsavināšanas procedūru 
Ķeguma novada pašvaldības nekustamam 
īpašumam „Jaunā muiža” dzīvoklim Nr.2, 
Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, kas 
atrodas uz zemes gabala 0,4 hektāri platī-
bā: veikt inventarizāciju; ierakstīt īpašumu 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda; veikt 
īpašuma novērtēšanu. Izveidot Nekustamā 
īpašuma novērtēšanas un izsoles komisiju 
sekojošā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – 
Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte 

Artihoviča; komisijas locekļi: juriste Sandra 
Biļinska; galvenā grāmatvede Maija Priže-
voite; Birzgales komunālās saimniecības va-
dītājs Konstantīns Žoids.

Pieņēma lēmumu sniegt galvojumu SIA 
”Ķeguma stars” 2013. gadā aizņēmuma 
ņemšanai uz 20 (divdesmit) gadiem Valsts 
kasē vai Komercbankā ar tās noteikto pro-
centu likmi:
• Eiropas Reģionālā attīstības fonda pro-

jekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķegu-
ma novada Rembates pagasta Rembates 
ciemā” īstenošanai –100981,00 Ls (viens 
simts tūkstoši deviņi simti astoņdesmit 
viens lats 00 sant.) apmērā vai ekvivalentu 
citā valūtā;

• Eiropas Savienības Kohēzijas fonda pro-
jekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas 
efektivitātes paaugstināšana Ķeguma no-
vada Ķeguma pilsētā” īstenošanai –45 
813,00 Ls (četrdesmit pieci tūkstoši astoņi 
simti trīspadsmit lati 00 sant.) apmērā vai 
ekvivalentu citā valūtā;

• Eiropas Savienības Kohēzijas fonda pro-
jekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķegu-
ma novada  Ķeguma pilsētā” īstenošanai  
–396239,00 Ls (trīs simti deviņdesmit seši 
tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi lati 00 
sant.) apmērā vai ekvivalentu citā valūtā;

• Eiropas Reģionālā attīstības fonda pro-
jekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 
Staru ielā 4, Ķegumā energoefektivitātes 
paaugstināšanas  pasākumi” īstenošanai –  
160000,00 Ls (viens simts sešdesmit tūk-
stoši lati 00 sant.) apmērā vai ekvivalentu 
citā valūtā;

• Eiropas Reģionālā attīstības fonda pro-
jekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 
Staru ielā 10, Ķegumā energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi” īstenošanai 
–250000,00 Ls (divi simti piecdesmit tūk-
stoši lati 00 sant.) apmērā vai ekvivalentu 
citā valūtā;

• Eiropas Reģionālā attīstības fonda pro-
jekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 
Staru ielā 12, Ķegumā energoefektivitā-
tes paaugstināšanas pasākumi” ID Nr. L-
DMS-13-0674 īstenošanai – 208000,00 
Ls (divi simti astoņi tūkstoši lati 00 sant.) 
apmērā vai ekvivalentu citā valūtā. 

Apstiprināja noteikumus par  kārtību at-
klātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm.

Nolēma piedalīties Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas izsludināta-
jā projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana pašvaldību publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. 
Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu 
„Ķeguma novada Birzgales ciema publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūras re-
konstrukcija” Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas izsludinātajā projek-
tu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā”. Nodrošināt 
projekta īstenošanai Ķeguma novada paš-
valdības budžeta līdzfinansējumu 38279,08 
LVL (trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti 
septiņdesmit deviņi lati 08 sant.) apmērā.
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2013. GADA 1. JŪNIJA ĶEGUMA NOVADA DOMES VĒLĒŠANU REZULTĀTI
KANDIDĀTU SARAKSTI IEGŪTO VIETU SKAITA SECĪBĀ

N.p.k. Kandidātu saraksta nosaukums Iegūto deputātu 
vietu skaits

6. „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 6
4. VIDZEMES PARTIJA 4
5. Latvijas Zaļā partija 2
1. Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs” 1
2. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 1
3. Partija „VIENOTĪBA” 1

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 44.pantu, Ķeguma novada domes vēlēšanu komisija 
NOLEMj:

Apstiprināt 2013. gada 1. jūnija vēlēšanu rezultātus un noteikt, ka Ķeguma novada domē ir ievēlēti:
N.p.k. Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums

1. Pāvels Kotāns „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
2. Ilmārs Zemnieks „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
3. Valentīns Pastars „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
4. Tadeušs Vaļevko „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
5. Andris Balodis „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
6. Rita Reinsone „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
7. Raivis Ūzuls VIDZEMES PARTIJA
8. Kristaps Rūde VIDZEMES PARTIJA
9. Roberts Ozols Latvijas Zaļā partija
10. Gatis Kūmiņš VIDZEMES PARTIJA
11. Dace Māliņa VIDZEMES PARTIJA
12. Vineta Kļava Latvijas Zaļā partija
13. Līga Strauss Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
14. Daina Vanaga Partija „VIENOTĪBA”
15. Valdis Kalniņš Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”

PAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO BALSU SKAITS UN IEGŪTĀ VIETA SARAKSTĀ

Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”
Nr. 

kandidējot Vārds, uzvārds Balsu 
skaits

Iegūtā vieta 
sarakstā

5. Valdis Kalniņš 169 1
9. Ojārs Meiris 152 2
1. Inga Ļeonova 145 3
7. Vilnis Ozoliņš 142 4
2. Ilze Stradiņa 138 5
4. Jeļena Bule 136 6
3. Jūlija Fjodorova 135 7
8. Jevgēnijs Sorokins 135 8
6. Andris Buholcs 131 9

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”

Nr.
kandidējot Vārds, uzvārds Balsu 

skaits
Iegūtā vieta 

sarakstā
1. Līga Strauss 220 1
2. Sandra Čivča 217 2
3. Andrejs Krēmers 192 3
11. Irēna Dmitročenko 181 4
7. Maira Līduma 176 5
9. Evita Rubaža 170 6
4. Agris Križanovskis 169 7
8. Laima Semionova 169 8
12. Sarmīte Viļuma 168 9
10. Jānis Šukajevs 163 10
5. Ivo Vējonis 162 11
6. Ēriks Ertmanis 158 12

13. Edvarts Kalniņš 155 13

Partija „VIENOTĪBA”
Nr. 

kandidējot Vārds, uzvārds Balsu 
skaits

Iegūtā vieta 
sarakstā

16. Daina Vanaga 186 1
4. Sarmīte Pugača 181 2
9. Oksana Grimaļuka-Nazarova 180 3
14. Kaspars Mālnieks 176 4
1. Alis Balbārzdis 174 5
10. Sandra Petroviča 172 6
3. Rūdolfs Skābarnieks 170 7
11. Alda Grašiņa 168 8
12. Inese Pilāne 167 9
15. Zintis Ābelis 167 10
13. Ilze Avotiņa 162 11
2. Māra Graudiņa 161 12
5. Vija Vollenberga 161 13
8. Elīza Kalniņa 157 14
7. Valērijs Boikovs 155 15
6. Modris Erdmanis 154 16

Latvijas Zaļā partija
Nr.

kandidējot Vārds, uzvārds Balsu 
skaits

Iegūtā vieta 
sarakstā

1. Roberts Ozols 543 1
10. Vineta Kļava 368 2
3. Viesturs Teicāns 364 3
4. Juris Skrīvelis 353 4
2. Jānis Treiers 346 5
6. Gatis Jansons 338 6
5. Kristīne Kalniņa 334 7
13. Lolita Liepa 334 8
11. Juris Ozerskis 329 9

►
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14. Vija Daubure 326 10
9. Edgars Jemeļjanovs 323 11
16. Lolita Rudzīte 322 12
17. Daina Eniņa 320 13
12. Jānis Krastiņš 319 14
8. Sanita Jefremova 317 15
18. Laura Siliņa 311 16
15. Jānis Ķepiņš 309 17
7. Vladimirs Soboļevs 306 18

VIDZEMES PARTIJA
Nr.

kandidējot Vārds, uzvārds Balsu 
skaits

Iegūtā vieta 
sarakstā

1. Raivis Ūzuls 775 1
2. Kristaps Rūde 594 2
5. Gatis Kūmiņš 525 3
6. Dace Māliņa 523 4
4. Kaspars Dumpis 497 5
15. Jānis Priževoits 486 6
17. Agris Lūsis 484 7
9. Jānis Siliņš 481 8
11. Andris Viļumsons 469 9
12. Pēteris Jēkabsons 469 10
13. Anita Skosa 461 11
8. Viktors Šubs 458 12
18. Elīna Strode 455 13
16. Jurijs Jefremovs 454 14
3. Gundars Apinis 453 15
7. Mārtiņš Brauns 452 16
14. Baiba Petrovska 445 17
10. Luīza Ratniece 442 18

„Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Nr. 

kandidējot Vārds, uzvārds Balsu 
skaits

Iegūtā vieta 
sarakstā

1. Pāvels Kotāns 1142 1
2. Ilmārs Zemnieks 1087 2
4. Valentīns Pastars 1002 3
5. Tadeušs Vaļevko 954 4
6. Andris Balodis 924 5
9. Rita Reinsone 912 6
10. Andris Zarāns 889 7
7. Benita Šteina 867 8
11. Olga Muzikante 867 9
8. Edgars Viņķis 858 10
3. Laimons Bicāns 851 11

14. Raitis Binde 848 12
15. Roberts Vaiders 837 13
18. Diāna Arāja 831 14
16. Andris Zālītis 794 15
12. Gundars Zagorskis 769 16
17. Dainis Bramanis 769 17
18. Mārcis Rudzītis 763 18

Sīkāka informācija par vēlēšanu rezultātiem Ķeguma 
novadā pieejama CVK mājas lapā: 

http://www.pv2013.cvk.lv/ResNovPart-7410.html

E.Kanskis
Ķeguma novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

PROJEKTS : Skeitparka izveide Ķegumā
PROJEKTA NR. 12 – 0 4 – LL32 – L413202 – 000030

IDEJAS AUTORS: Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre – Ķegums”
FINANSĒTĀJS:  Projekts īstenots “PPP biedrība Zied zeme” attīstības stratēģijas 2009 – 2013, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Lauku 

ekonomikas dažādošana undzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
LĪDZFINANSĒJUMS: Ķeguma novada dome

SKEITPARKA IZGATAVOTĀJS: “Kvartāls13a”

DROŠĪBAS NOTEIKUMI ĶEGUMA SKEITPARKĀ
1. Ķeguma pilsētas skeitparks  ir biedrības 
Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre – 
Ķegums” īpašums . Īpašuma sastāvā ietilpst 
skeitparka rampas un to elementi. 
2. Skeitparks izveidots un ierīkots Ķeguma 
pilsētas un visa novada iedzīvotāju, tās vie-
su atpūtai ar prioritāti bērnu un pusaudžu 
veselības, fiziskās un garīgās attīstības no-
stiprināšanai.
3. Skeitparka apmeklēšana un izmantošana 
ir bezmaksas. 
4. Izmantojot skeitparku braucējiem drošī-
bas nolūkā lietot aizsargus (elkoņu, ceļu un 
delnu locītavām) un galvas aizsargķiveres. 
Bērniem līdz 16 gadiem galvas aizsargķive-
res – obligātas.
5. Lietojot skeitparku darīt visu iespējamo, 
lai izvairītos no sadursmes ar citiem brau-
cējiem.
6. Izvēlēties sev piemērotu braukšanas ātru-
mu un rampas.
7. Saudzēt rampas un nepiegružot apkārtni, 
no tā ir atkarīga skeitparka turpmākā darbī-
ba un izmantošanas ilgums.

8. Publisku pasākumu organizēšanu skeit-
parka teritorijā saskaņot ar Ķeguma novada 
domes atbildīgajiem pārstāvjiem  un bied-
rību  Starptautiskais Soroptimistu klubs 
“Ogre – Ķegums” . 
9. Skeitparkā aizliegts:
9.1. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus 
un citas apreibinošas vielas;
9.2. smēķēt;
9.3. ievest dzīvniekus;
9.4. braukt ar motorizētiem transporta         
līdzekļiem;
9.5. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt skeitpar-
ka aprīkojumu un tur izvietotos elementus;
9.6. patvaļīgi pārvietot skeitparka elemen-
tus ārpus teritorijas;
9.7. izmantot skeitparka elementus nokriš-
ņu laikā;
9.8. izmantot skeitparka rampas pirmssko-
las vecuma bērniem bez vecāku klātbūtnes.
10. Skeiparka apmeklētāju pienākumi:
10.1. ievērot skeitparka aprīkojuma izman-
tošanas un lietošanas nosacījumus;
10.2. vērsties pret jebkuriem skeitparka 

kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšo-
ties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības 
gadījumā informēt Ķeguma pilsētas domes 
pārstāvjus, biedrības Starptautiskais Sorop-
timistu klubs “Ogre – Ķegums” biedres vai 
policiju;
10.3. atturēties no jebkādas darbības vai 
rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem 
apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebil-
dumus;
10.4. atbildēt personiski par savu personis-
ko mantu drošību un atstāšanu bez uzrau-
dzības.
11. Biedrība Starptautiskais Soroptimistu 
klubs “Ogre – Ķegums” biedres un Ķegu-
ma pilsētas dome neuzņemas materiālo un 
juridisko atbildību par šajos noteikumos 
minēto prasību un nosacījumu neievēroša-
nu, kas saistīti ar iespējamo apmeklētāju 
traumatismu.
12. Katrs skeitparka apmeklētājs pats uz-
ņemas pilnu atbildību par savas veselības 
un inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu 
veikšanai.
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„Gaismiņa” spīd Tomes skoliņā
Jau mēnesi Ķeguma novada pirmsskolas izglītības iestāde 

„Gaismiņa” darbojas Tomes skoliņā. Iejutušies esam labi. Mums 
patiesi ir paveicies ar laika apstākļiem, jo varam izbaudīt vasaru 
laukos. 

Jāsaka jau kā ir – visi bijām nedaudz nobijušies. Vecāki par 
to, cik droši būs jaunie apstākļi. Mēs par to, vai varēsim visiem 
bērniem nodrošināt atbilstošus apstākļus. Pirmajās dienās bija 
steidzami jāatrisina daudz sīkas, bet būtiskas lietas. Paldies pieau-
gušajiem par lēnprātību un sapratni. Bet vislielākais paldies jāsaka 
bērniem – viņi visu uztvēra mierīgi, ar interesi un izpratni – ja tā 
vajag, tad tā vajag. Un iejutās ļoti ātri. Pieaugušajiem likās nepār-
varams šķērslis – smagnējās Tomes skoliņas trepes. Savukārt bērni 
viegli apguva pirmo mācību – pa trepēm jāiet lēni, vienam aiz otra 
un pieturoties pie margām. 

Manuprāt, mūsdienu cilvēku domāšanā notiek nenovēršama 
deformācija – viss ir bīstami. Drīz bērniem vide būs tik droša, ka 
vairs nebūs iespējas iegūt pieredzi, kā izvairīties no bīstamām si-
tuācijām, iemācīties pasargāt sevi un nenodarīt pāri citam. Norvē-
ģijā biju bērnudārzā, kurā 1/3 no teritorijas aizņēma stāva, akme-
ņaina klints. Pa to brīvi staigāja bērni. Ticiet man – izskatījās ļoti 
bīstami, bet viņiem ar to vēl bija par maz! Blakus bija vēl dabis-
kas klints siena, pa kuru bērniem mācīja rāpties. Doma ir pareiza, 
norvēģu bērniem ir jādzīvo tādos dabiskos apstākļos, kur ir jāmāk 
staigāt pa klintīm. Mums bērniem ir jāiemāca staigāt pa trepēm.

Pret pārmaiņām kā tādām katrs cilvēks izturas savādāk – vie-
niem tās patīk, jo ir kas jauns,  citiem gribas ierasto vidi un ritmu. 
To tagad var vērot gan bērnos, gan darbiniekos. Lielākā daļa bērnu 
ir sajūsmā – viņiem patīk gan „ekskluzīvais” brauciens ar autobu-
su un tas, ka tagad katram ir sava ceļojuma soma plecos. Gan tas, 
ka tagad var atrast draugu no citas grupiņas, jo visi esam kopā. 
Visjaukākais ir, ka dienas lielākā daļa norit ārā – plašajā skolas 
pagalmā, kur ir dabisks reljefs ar jaukām „skrienamām” bedrēm, 
lieli koki un celmi, kas labi noder par „skatuvi”. Ir jauks bērnu 

rotaļlaukums gan Tomē, gan Ķegumā, kuros vēl nav apnicis spēlē-
ties. Bērniem ir uzlabojusies apetīte un miegs ir daudz ciešāks. Iz-
rādījās, ka odiem nemaz tā nepatīk skaļie bērni, bet lielās skudras 
ir ļoti miermīlīgas. Ir gan daži mazie bērni, kuri īsti vēl nesaprot, 
kas notiek – apkārt daudz svešu seju, neierasta vide, dienas ritms, 
un tas mazliet bojā viņiem noskaņojumu.

Dažādi jūtas arī darbinieki. Visiem patīk tas miers un klusums, 
kas ir Tomē. Jauki, ka viņas ātri pierada pie jaunajiem apstākļiem 
– pie šaurajām telpām, sarežģīta darba grafika, dažādu pienākumu 
maiņu. Darbinieki uzreiz saprata, ka tagad visi ir atbildīgi par visu 
bērnu drošību un ātri iemācījās sadalīt darbības zonas. Vieglāk ir 
tas, ka ikdienas ritms ir lēnāks un darba pienākumu mazāk. Sa-
režģītākais izrādījās nevis darbs citos apstākļos, bet tas, ka tagad 
viss kolektīvs ir tik tuvu viens otram un ir jāsastrādājas ar visiem, 
ne tikai savas grupas ietvaros. Bet jūtu, ka tas tikai nāks par labu 
mums kā kopējai komandai. 

Pa šo laiku ir sakrājies ļoti daudz „paldies”, kurus gribas teikt 
visiem tiem, kas mums palīdzēja. Tas pat bija apbrīnojami, jo lai 
kuram mēs lūdzām palīdzību, saņēmām to nekavējoši. Darba ap-
joms bija milzīgs. Tikai 2 nedēļās varējām atbrīvot no visām mē-
belēm un mantām bērnudārzu. Liels paldies Ilonai Sniedzei, kura 
kopā ar saviem strādniekiem mums ļoti palīdzēja. Nekad neatteica 
Vitālijs Pugačs, lai arī mūsu lūgumi ir tik dažādi. Paldies Tomes 
skolas darbiniekiem, ka viņi savus jaunos un nemierīgos kaimiņus 
saņēma laipni un skaisti sakoptā vidē. Noteikti vēlos pateikt pal-
dies SIA „Ķeguma stars”, jo uz mūsu palīgā saucieniem bija klāt 
momentā. Un pavisam nopietns un liels paldies ir Ķeguma novada 
domes vadītājiem. Tam gan vairāk būtu jāskan no vecāku puses. 
Jo tieši ar viņu gādību tika izdarīts viss, lai bērniem nodrošinātu 
optimālus apstākļus Tomē. Nevienu lēmumu nav viegli pieņemt, 
bet zinu, ka vēlme bija tikai viena – lai bērnudārzs būtu pieejams 
visiem vecākiem, kuriem tas ir nepieciešams.  

Tagad daudzi vecāki uzdot pamatotu jautājumu – „Kā bērnu-
dārzs strādās septembrī?” Diemžēl mums nav konkrētas atbildes. 
Viss ir atkarīgs no iestādes remonta tempiem. Ja būs skaidrība, 
ka septembra vidū varam atsākt darbu Ķeguma bērnudārzā, tad 
mēs neko nemainām.  Joprojām aicināsim vecākus, kuriem ir tāda 
iespēja, paturēt bērnus mājās. Jaunie audzēkņi vēl netiks uzņemti, 
bet pārējie katru rītu dosies uz Tomi.

Otra, neizslēdzama iespēja, ka optimisms ir bijis pāragrs. Tad 
būs jādomā par rezerves variantiem, piemēram, 5 – 6 gadīgo bērnu 
grupu izmitināšanu Ķeguma komercnovirziena vidusskolā.

Gribu aicināt visus būt pacietīgiem. Remonts ir iesācies ļoti 
veiksmīgi. Dzīvosim dienu pēc dienas un meklēsim labākos vari-
antus. Un tādi vienmēr pastāv.  

Sanita Tošena,
Iestādes vadītāja

Visus interesējošos jautājumus var noskaidrot, zvanot uz               
telefonu numuru – 25421659

„Rembates Cielaviņa – 2013”
Konkursam „Rembates Cielaviņa – 

2013” pieteicās desmit bērni, taču piedalī-
jās astoņi. Tas norisinājās jau otro gadu un 
tajā piedalījās dažāda vecuma bērni. Dalīb-
niekus vērtēja: Ķeguma novada Kultūras 
un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa, 
Rembates bērnu deju kolektīva vadītāja 
Evita Tabure, Ķeguma tautas nama  vadītāja 
Inese Marcinkiana. 

Konkursā piedalījās Beāte Vītola, kas 
ieguva skanīgākās Cielaviņas titulu, Ilze 
Katrīna Gailīte ieguva staltākās Cielaviņas 
titulu, Samanta Kārkle ieguva kautrīgā-

kās Cielaviņas titulu, Laura Tabure ieguva 
spilgtākas Cielaviņas titulu, pedagogs Kris-
taps Taburs, Ralfs Viļumsons ieguva atrak-
tīvākās Cielaviņas titulu, pedagogs Baiba 
Klepere, Laura Viļumsone ieguva spilg-
tākās Cielaviņas titulu pedagogs Ingrīda 
Stapcāne, Kristiāns Jānis Līvs ieguva dros-
mīgākās Cielaviņas titulu, Amanda Gaile 
ieguva skatītāju simpātijas balvu pedagogs 
Marija Sprukule. 

Šis konkurss bija vēltīts Māmiņu dienai, 
un bērni konkursu iesāka ar sveicienu sa-
vām mīļajām māmiņām un vecmāmiņām. 

Konkursa izskaņā visi tika cienāti ar svētku 
kliņģeri.

Sanita Jefremova, 
Rembates pasākumu organizatore

Konkursa dalībnieki ar žūriju un vokālo pedagoģi M. Sprukuli
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Ķeguma nūjotāji iepazīst Rembati
Arī Ķeguma nūjotāji sarosījušies savam pirmajam tālākam iz-

nācienam brīvā dabā. Šoreiz bija nolemts iepazīties ar Rembates 
pagastu. Un tā, pie pagasta mājas mūs sagaidīja Rembates pagasta 
pārvaldnieks Juris Pūpols. Par Rembates tautas nama vēsturi pa-
stāstīja Uldis Ābelis, kurš savulaik kādu brīdi bija pagasta priekš-
sēdētājs. Apskati sākām ar pastu un bibliotēku pirmajā stāvā. Tā-
lāk Pūpola kungs izrādīja darba telpas otrajā stāvā, skaisto zāli, kur 
notiek koncerti, teātri un balles, kā arī sporta sacīkstes novusā un 
galda tenisā. Tad visi draudzīgi gājām aplūkot jaunos trenažierus 
sporta zālē. Daži no mums mēģināja iejusties sportistu ādā un 
izmēģināja dažus no šiem rīkiem.

 Pēc pagata mājas apskates, sparīgi nūjojot cauri pagata cen-
tram, devāmies pie Veltas Gobiņas. Te mūs priecēja skaistā, nesen 
celtā pirts un lielais dīķis. Tajā jau aug iestādītās ūdensrozes un 
vardes sniedza skaļu koncertu. Visi priecājās par sakopto dīķmalu 
un skaistiem ziediem dārzā.

Un atkal nūjotāji ķērās pie nūjām un turpināja ceļu uz Andre-
jevu ģimenes viensētu. Pa pāris gadiem kopš dārzs nebija redzēts, 
ziedošie krūmi izauguši lielāki, skujeņi aizņēmuši vairāk vietas, 
un līdz ar to samazinājušies puķu laukumiņi. Jā, viss aug un mai-
nās, un tādēļ dārzs katru gadu izskatās savādāks.

Slēpjoties nojumē no karstajiem saules stariem un malkojot 
vēsos padzērienus, tika apspriesti turpmākie šīs vasaras pasākumi.  
Tos visi gaida ar nepacietību.

Vija Cepurīte,
nūjotāju grupas vadītāja 

Nūjotāji ciemos pie Veltas Gobiņas

Birzgales pūtēju orķestra pavasara gaitas
Jaunsargos, skautos un līdzīgās organizācijās jaunieši apgūst 

izdzīvošanas iemaņas, ierindas mācību, saskaras ar patriotisko   
audzināšanu un daudzām citām īstam pilsonim noderīgām iema-
ņām un zināšanām.

Izvērtējot pūtēju orķestra darbības pamatprincipus, saprotam, 
ka spēlēšana pūtēju orķestrī arī ir viena no šo iemaņu apgūšanas 
iespējām. Kā kareivis rūpējas par savu ieroci, tā muzikantam jā-
rūpējas par savu instrumentu, nošu pulti un notīm. Disciplīna ir 
svarīga gan nošu teksta apguves procesā, gan mēģinājumu un 
koncertu apmeklējumā. Ļoti bieži dalībnieks ir neaizvietojams, jo 
vienīgais izpilda attiecīgā instrumenta partiju. Jābūt arī fiziski iztu-
rīgam un spēcīgam, jo jāvar ne tikai noturēt savu instrumentu, bet 
ejot gājienā arī spēlēt un ievērot ierindu. Protams, visas nosauktās 
iemaņas dalībnieki apgūst vairāku gadu garumā. Tomēr ceram uz 
vecāku atbalstu izpratnē, cik nopietnā un sarežģītā kolektīvā dar-
bosies viņa bērns, kurā katrs ir neaizvietojams un atbildīgs kopējā 
priekšnesuma radīšanā. 

Ceļā uz pilnīgāku iemaņu apguvi ir arī Birzgales pūtēju orķes-
tris. Koncertos nav svarīgi, vai piedalās tikai iesācēji no Birzgales, 
Ķeguma, Valles, vai savu instrumentu krāsu klāt dod arī pieredzes 
bagātākie muzikanti. Stabilu iemaņu apguves ceļš veidojams, spē-
lējot kopā katru dienu, kā to ar saviem audzēkņiem dara orķestra 
diriģents Laimonis Paukšte. Tikai tā tiek sagatavoti dažādas grūtī-
bas pakāpes skaņdarbi un atskaņoti visdažādākajai auditorijai.

10. aprīlī Birzgales pūtēju orķestris piedalījās koncertā Ogrē, 
muzicējot gan atsevišķi, gan kopā ar Ogres Mūzikas skolas pūtēju 
orķestri.

Jau 20. aprīlī bijām gatavi, lai Inčukalnā koporķestrī atskaņotu 
Rīgas novada ,,Dižkoncerta’’  programmu un iejustos jau Dziesmu 
un deju svētku atmosfērā.

4. maija rīts šogad atausa neparasti saulains un silts. Bija pa-
tiess prieks piedalīties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunoša-
nas dienai veltītajā Latvijas skolēnu pūtēju orķestru koncertā Rīgā 
pie Brīvības pieminekļa. Programmā pārsvarā bija patriotiska rak-
stura skaņdarbi, kuri tapuši aranžējot populāras karavīru dziesmas. 
Apgūstot skaņdarbus, orķestra dalībnieki izzināja mūsu tautas pa-
gātni caur savu laiku pārdzīvojušajām dziesmu melodijām.

Jau 9. maijā Birzgales pūtēju orķestri gaidīja Skaistkalnē. Tur 
notika ikgadējie skolēnu svētki  ,,Šēnbergas pavasaris’’ ar draugu 
no Garkalnes, Stelpes, Birzgales, Lietuvas un pašu skaistkalniešu 

piedalīšanos. Mazo estrādīti  piepildīja gan dziedātāji, gan dejotāji, 
gan pūtēju orķestri, kuri ar saviem priekšnesumiem ceļoja līdzi 
Buratīno Zelta atslēdziņas meklējumos.

11. maijā koncertu – godināšanu Birzgales tautas namā ,,Mēs 
esam viens otram” jau tradicionāli  iesāka pūtēju orķestra priekš-
nesumi un tad raibā virtenē to turpināja visi pārējie pašdarbības 
kolektīvi un viesi.

16. maijs. Jau par tradīciju kļuvuši Birzgales mūzikas skolas 
pavasara koncerti Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, kur solo 
priekšnesumus atskaņoja Ķeguma audzēkņi un pūtēju orķestris. 
Orķestra mūziķi ir gan birzgalieši, gan ķegumieši, gan vallēnieši.

Arī 25. maija rītā autobuss orķestrantus aizvizināja uz Ķe-
gumu, jo svētkos jāskan arī Birzgales pūtēju orķestra mūzikai. 
Mūzikai, kuru atskaņoja otrais labākais pūtēju orķestris savā grupā 
un kurā spēlē gan vectēvs, gan mazbērni. Lai arī līst lietus, lai arī 
apskaņošanā var būt traucējumi, bet mūzikai ir jāskan. Birzgales 
pūtēju orķestris to spēj, jo paaudzes mainās, bet mūzikas dzīvais 
izpildījums paliek.

Visam līdzi dzīvoja Līga Paukšte

Pēc Mūzikas skolas koncerta Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
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Ķeguma pensionāri Skrīveros un Koknesē
Maija beigās Ķeguma novada pensionāri devās savā pirmajā 

šīs sezonas ekskursijā. Šoreiz tepat netālu – uz Skrīveriem un Kok-
nesi. Kā pirmais apskates objekts bija Skrīveru dendroloģiskais 
parks. Mūs sagaidīja gide Zigrīda Sprukte, un mēs raitā solī devā-
mies parkā. Pašā sākumā uzzinājām Skrīveru Vecās un Jaunās pils 
vēsturi, un par tās unikālo ūdens apgādes sistēmu no Kalnmuižas 
ezera. Tālāk gide mūs iepazīstināja ar parka sadalījumu pa konti-
nentālajām zonām, neizceļot kādu atsevišķu koku vai sugu. Parks 
bija skaists savā maija košajā zaļumā.

Skrīveri mūsu atmiņā saistās ar Andreja Upīša vārdu. Īsā pa-
staigā apskatījām nelielo dārzu un vasaras mājiņu, kurā cienīja-
mais rakstnieks mīlēja uzturēties vasaras mēnešos.

 Nākamais ievērojamākais apskates objekts bija Skrīveru kon-
fekšu „Gotiņa” ražotne. Saldumu cehs atklāts 1956. gadā. Dace 
Vītoliņa mums pastāstīja, ka Skrīveros ražo 15 veida „Gotiņas”. 
Pēc interesantā stāstījuma mēs veikalā būtiski atbalstījām šo        
ražotni.

Tālāk braucām uz Koknesi un tās galveno apskates objektu      
– Likteņdārzu. Gide Anita mūs sagaidīja pie pašvaldības ēkas, un 
aicināja iekšā apskatīt divus palielus maketus. Pirmais makets ir 
par Kokneses pili divu upju satecē, par tiltu pār Pērsi un tā bēdīgo 
galu, un par Krievkalna pārvēršanos par pussalu Daugavas vidū. 
Tālāk skatījām 2006.gadā konkursā uzvarējušā projekta maketu    
– piemiņas vietu visiem Latvijas bojā gājušajiem dažādos laikos 
un dažādās vietās.

Pēc maketu apskates braucām skatīt dārzu uz vietas. Vēl ar 
vien turpināja līt lietus. Kad nedaudz lietus pierima, radās iespēja 
apskatīt Likteņdārzu.

Nākošais apskates objekts bija bioloģiskā saimniecība „Jana-
vas”, kuru vada Anta Kučere. Saimniecībā audzē augus ārstniecī-
bas tējām un bioloģiskiem krēmiem, kurus gatavo tepat uz vietas. 
Saimniecei bija izdevība savas zināšanas papildināt Francijā.

Mīļi atvadījāmies no viesmīlīgās saimnieces, un ceļš jau veda 
mājup. Pa ceļam vēl pieturējām stādaudzētavā „Rožlejas”, lai no-
pirktu kādu zaļu, košu suvenīru par piemiņu no šī brauciena.

Paldies par jauko ekskursiju tās organizētājiem!
I. Andrejeva, 

ĶNPB sekretāreGrupa Skrīveru dendroloģiskajā parkā

Starptautiskā bērnu
aizsardzības diena Ķegumā

Kuplā bērnu un vecāku pulkā Ķegumā aizritēja ikgadējie Starp-
tautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītie svētki, kuros sumināja 
2012. gadā dzimušos bērniņus un viņu vecākus. Kopā 2012. gadā 
pie mums piedzimuši 40 mazuļi.

Ķeguma, Tomes un Rembates mazuļus un viņu vecākus  svei-
ca Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektore Nelda Sniedze, 
Starptautiskā Soroptimistu kluba “Ogre –Ķegums” pārstāve Edī-
te Uršuļska, Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja un 
Sieviešu kluba “Ķeguma Saulespuķes” prezidente Liāna Čodore.

Arī šogad katram dāvanā bija T – krekliņš, grāmatiņa un saldu-
mi. Klātesošos ar Jāņa Jurkāna izrādi “Gliemezītis – riteņbraucējs” 
izklaidēja Ogres mazā teātra aktieri,  kā arī vecākiem bija iespēja 
iepazīties ar Montesori centra “Mārīte ABC” (Lielvārde) pedago-
gu stāstījumu par Montesori bērnu mācīšanas metodēm.

Paldies, visām jaunajām Ķeguma novada ģimenēm, kas rada 
iespēju būt kopā bērnu svētkos! Mūsu patiešām bija daudz!

Sirsnīgs paldies pasākuma atbalstītājiem – Ķeguma novada 
domei; Ķeguma komercnovirziena vidusskolai; SIA “VIA Mežs”, 

īpaši Edvīnam Ūzulam; SIA “ Salons R”, īpaši Oskaram Rudzim; 
SIA “Blek”, īpaši frizierei Žannai Kozlovskai; manikīrei Litai 
Tropai; kosmetoloģei Lindai Stankai; manikīrei Karīnai; drēbnie-
cei Jolantai Bogdanovai; „Fazer“; Ķeguma tautas nama vadītājai 
Dacei Māliņai, Sieviešu kluba “Ķeguma Saulespuķes” prezidentei 
Liānai Čodorei.

Vēlot visiem izturību, veselību un izdošanos visos darbos, 
lai mazajiem ir labi vecāki, bet vecākiem  – vislabākie bērniņi            
pasaulē!

Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums“ biedres 

Izrāde „Gliemezītis – riteņbraucējs”

Bērnu svētki Tomē
9. jūnijā Tomes tautas nama parkā noti-

ka jau trešie bērnu svētki.Trīs gadu jubileju 
šajā dienā svinēja arī bērnu rotaļu laukums. 
Ciemos pie bērniem šogad ieradās Jogita 
Pūpola ar savu draugu Donaldu Daku. Bēr-
ni tika iesaistīti jautrās atrakcijās, stafetēs 
un rotaļās, kurās par piedalīšanos ieguva 
īpašus zīmodziņus un vēl dāvanā katram 
bērnam tika Jogitas veidota balona rotaļ-
lieta. Bērniem bija iespēja iegūt krāsainus 
tetovējumus un sejas zīmējumus, kā arī pa-
mieloties ar gardo cukurvati. Sieviešu kluba 
„ĀBELE” biedres bērniem bija sagatavoju-

šas radošās darbnīcas, kurās varēja izgata-
vot vējdzirnaviņas, koka un māla rotas un  
dažādas lellītes un  zvēriņus,  kas tika gata-
votas no bez pārīša palikušajiem cimdiņiem 
un zeķītēm. Bija prieks redzēt tik daudz  
priecīgu bērnu  un vecāku un saņemt no vi-
ņiem daudzos paldies par pasākumu. 

Arī es gribu pateikt  paldies, Jogitai Pū-
polai par jauko un interesanto svētku prog-
rammu un Tomes sieviešu biedrības „ĀBE-
LE” biedrēm I. Zārbergai, I. Freimanei, A. 
Zagorskai par radošajām darbnīcām un I. 
Rumpei, I. Ofmanei, V. Zagorskai par palī-

dzību atrakciju organizēšanā. 
Liels paldies Jums vecāki, ka atvedāt sa-

vus bērnus uz svētkiem!
Sarmīte Pugača

Atrakcijas kopā ar Donaldu Daku un Jogitu Pūpolu
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Viens labs darbiņš padarīts!
Paldies visiem, kuri atsaucās uz aicinājumu nogādāt savu lieko 

makulatūru Ķeguma tautas namā. Savācām ļoti daudz papīra, kas 
tika nogādāts papīrfabrikā „Līgatne”.

Papīrfabrika „Līgatne” atgādina, ka izlietotais papīrs ir lielisks 
resurss, jo papīra ražošana no makulatūras saglabā mežu platības 
no izciršanas, ļauj ietaupīt enerģiju un samazina izmešus gaisā un 
ūdenī, makulatūras vākšana un nodošana ir saimnieciska un videi 
draudzīga, tā atbalsta Latvijas ekonomiku, jo no savāktās makula-
tūras tiek saražots un eksportēts papīrs. 

Prieks par šādu mazu, bet labu darbu, un cerams, ka kopā mēs 
vēl paveiksim daudz labus un lielus darbus!

Inese Marcinkiana,
 Ķeguma tautas nama vadītāja

Grāmatas svētki Ķegumā
7. jūnija pēcpusdienā Ķeguma tautas namā uz Harija Jaunzema 

grāmatas „Tūkstoš un viena diena”  atvēršanas svētkiem pulcējās 
ļaudis no Ķeguma novada un arī tālākām vietām. Ieradās viesi no 
Olaines, Aizkraukles, Skrīveru un Lielvārdes pensionāru biedrī-
bām un vēl daudz citi. 

Harijs Jaunzems savu ieceri – uzrakstīt grāmatu par Ķeguma 
spēkstacijas dzīvi, īstenojis jau pāris gadu atpakaļ – 2011. gadā, 
bet grāmatas izdošanā radās šķēršļi materiālā ziņā. Vienam izdot 
grāmatu, saprotams, par dārgu. Pensionāru biedrībai budžets par 
mazu. Risinājums radās pēc tam, kad pensionāru biedrība saņēma 
sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas dod tiesības pieņemt 
ziedojumus no ražotājiem un citām organizācijām. 

Tad Harijs, biedrības vārdā, vērsās ar lūgumu, līdz atrada at-
saucību līdzdalībai grāmatas izdošanā no Ķeguma domes, Latvijas 
elektroenerģētiķu biedrības, Lāčplēša fonda. Ziedojumus grāma-
tas izdošanai deva SIA „Agribalt” no Jelgavas un SIA „Elektrore-
monts” no Rīgas. Tā pensionāru biedrība ieguva naudiņu bankas 
kontā, nu bija jāmeklē izdevniecība, kas grāmatu nodrukātu un 
izdotu. Laimējās satikties ar SIA „Izdevniecība Annele”, kas bija 
ļoti pretimnākoša. 

Beidzot grāmata 500 eksemplāros ir izdota! Grāmata „Tūk-
stoš un viena diena” satur ļoti plašu izziņas materiālu par Ķeguma 
spēkstacijas būves darbiem, kas ņemti no pirmdokumentiem ar fo-
togrāfijām un atmiņām. Daudz materiāli ņemti no būvinspekcijas 
tehniķa Ēvalda Šica pierakstiem dienas grāmatā, kur atspoguļoti 
ne tikai tehniskie apraksti, bet arī sadzīves, darba organizācijas un 
disciplīnas jautājumi. 

Grāmatu būs interesanti pārlasīt ikvienam Ķeguma novada 
cilvēkam. Tā kā grāmata nebūs tirdzniecībā, tā ir iedota Valsts 
Centrālajā bibliotēkā, sponsoriem, novada bibliotēkām, skolām, 
sadarbības organizācijām. Interesenti grāmatu varēs iegādāties 
pensionāru biedrībā par ziedojumiem.

Grāmatas atvēršanas svētku dalībnieki ar interesi noklausījās 
autora Harija Jaunzema stāstījumu par grāmatas saturu, par to kā 
viņi kopā ar Jāzepu Osmani strādājuši pie grāmatas noformēša-
nas, tās nosaukuma izvēlēšanās un dažiem kurioziem tās tapšanas 
gaitā. 

Ar atzinīgiem vārdiem un apsveikumiem tika sumināti Harijs 
Jaunzems un Jāzeps Osmanis.

U. Ābelis, 
Ķeguma novada pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs

H. Jaunzems un J. Osmanis grāmatas svētkos

ĶEGUMA KOMERCNOVIRZIENA VIDUSSKOLĒNU UN PEDAGOGU PANĀKUMI
Ir noslēdzies kārtējais mācību gads. Skolēni saņēmuši liecības 

ar vērtējumiem par mācību darbu un devušies vasaras brīvlaikā. 
Pēdējā mācību dienā tika godināti skolēni, kuriem 2012./2013.
mācību gadā bija sasniegumi starpnovadu (Ķeguma, Lielvārdes, 
Ikšķiles) un Vidzemes reģiona olimpiādēs, konkursos, skatēs, sa-

censībās. Katru mācību gadu lepojamies ar labiem skolēnu sasnie-
gumiem un sakām lielu paldies pedagogiem, kuri ir sagatavojuši 
lieliskos jauniešus! 

Oksana Grimaļuka-Nazarova,
Direktora vietniece

2012./2013.m.g. sasniegumi starpnovadu OLIMPIĀDĒS
Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Mācību priekšmets Sasniegums Skolotāja vārds, uzvārds

1 Anfisa Aļeksejeva 4. Mūzika 2.vieta Marija Sprukule
 Anfisa Aļeksejeva 4. Latviešu valoda atzinība Edīte Dārzniece
2 Viesturs Laicāns 4. Matemātika atzinība Edīte Dārzniece
3 Inga Grejere 5.a Vizuālā māksla 3.vieta Aina Zagorska
4 Vineta Ulmane 5.b Matemātika 2.vieta Anita Lošaka
 Vineta Ulmane 5.b Vizuālā māksla 3.vieta Aina Zagorska
5 Līva Viktorija Tošena 5.b Matemātika 3.vieta Anita Lošaka
6 Andis Trapša 5.b Mājturība un tehnoloģijas 1.vieta Kaspars Trencis
7 Elīna Trence 6. Mājturība un tehnoloģijas 3.vieta Aina Zagorska
8 Ligita Ābele 6. Matemātika 2.vieta Silvija Čevere

► 13. lpp
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9 Raitis Mistris 6. Angļu valoda 2.vieta Dzintra Germa-Lemese
10 Sanija Rubene 7.a Matemātika atzinība Ligita Briede
11 Elizabete Avotiņa 7.b Matemātika 1.vieta Ligita Briede
 Elizabete Avotiņa 7.b Informātika 1.vieta Anita Lošaka

12 Kristiāna Caune 8.a Ģeogrāfija 1.vieta Vita Spilberga
13 Laura Ozerska 8.a Latviešu valoda 1.vieta Vija Šaicāne
14 Aleksandra Soboļeva 8.a Latviešu valoda atzinība Vija Šaicāne
 Aleksandra Soboļeva 8.a Angļu valoda 1.vieta Dzintra Germa-Lemese

15 Jānis Dāvids Siliņš 8.a Angļu valoda atzinība Dzintra Germa-Lemese
16 Ivars Laicāns 8.b Matemātika 2.vieta Ligita Briede
17 Leo Leons Ābele 8.b Angļu valoda atzinība Dzintra Germa-Lemese
18 Dāvis Dmitročenko 9.b Mājturība un tehnoloģijas 3.vieta Kaspars Trencis
19 Kalvis Dekters 9.b Fizika atzinība Anita Lošaka
20 Zigurds Teikmanis 9.c Latviešu valoda un literatūra 2.vieta Gunta Grejere
21 Agnese Reķe 9.c Latviešu valoda un literatūra atzinība Gunta Grejere
22 Pēteris Grāndāns 9.c Bioloģija 3.vieta Sarmīte Stalidzāne
 Pēteris Grāndāns 9.c Ķīmija atzinība Arturs Ābols

23 Lolita Striķe 10. Matemātika atzinība Inta Rūze
24 Kārlis Kampāns 11. Bioloģija 1.vieta Sarmīte Stalidzāne
 Kārlis Kampāns 11. Ģeogrāfija atzinība Vita Spilberga

25 Artis Uršuļskis 11. Bioloģija 3.vieta Sarmīte Stalidzāne
 Artis Uršuļskis 11. Angļu valoda atzinība Dzintra Germa-Lemese

26 Sandra Balode 11. Angļu valoda 3.vieta Dzintra Germa-Lemese
27 Ilze Kalniņa 12.b Ekonomika 2.vieta Vita Spilberga
28 Signe Grūbe 12.b Ekonomika atzinība Vita Spilberga
29 Mārtiņš Baumanis 12.b Angļu valoda 2.vieta Dzintra Germa-Lemese
30 Renāte Burova 12.c Angļu valoda 1.vieta Dzintra Germa-Lemese
31 Jānis Martinovs 12.c Bioloģija 3.vieta Sarmīte Stalidzāne
32 Pēteris Jēkabsons 12.c Ģeogrāfija 2.vieta Vita Spilberga
 Pēteris Jēkabsons 12.c Vēsture 2.vieta Vaira Podskočija
 Pēteris Jēkabsons 12.c Politika un tiesības (Vidzemes reģions) 3.vieta (reģionā) Edgars Viņķis

2012./2013.m.g. sasniegumi starpnovadu KONKURSOS, SACENSĪBĀS, SKATĒS

Nr. Skolēna vārds, uzvārds vai kolektīva 
nosaukums Klase Nosaukums Sasniegums Skolotāja vārds, uzvārds

1 1.-4.klašu koris 1.-4. Koru skate II pakāpe Marija Sprukule
2 Kristers Auziņš 2. 600m skrējiens 3.vieta Nora Brīve
3 2.-3.klašu komanda 2.-3. Stafete “Drošie, veiklie” 2.vieta Agita Kaļva
4 Amanda Gaile 3.a Skatuves runas konkurss I pakāpe Dzintra Kļava
 Amanda Gaile 3.a Skatuves runas konkurss (valstī) II pakāpe Dzintra Kļava
5 2.-5.klašu komanda 2.-5. Florbols 2.vieta Agita Kaļva
6 M.Laicāne, M.Mihailova, L.Urbucāne, R.Grīslis 5.a Konkurss “Skolēni eksperimentē!” 2.vieta Sarmīte Stalidzāne
7 Amanda Laučjuna 5.b 300m skrējiens 1.vieta Agita Kaļva
 Amanda Laučjuna 5.b 60m skrējiens 2.vieta Agita Kaļva
 Amanda Laučjuna 5.b Olimpiskā diena (atspole) 1.vieta Agita Kaļva
8 Līva Rubene 5.b Bumbiņas mešana 2.vieta Agita Kaļva
9 Līga Eniņa 6. 800 m skrējiens 2.vieta Agita Kaļva

10 Arvis Circens 6. Olimpiskā diena (pievilkšanās) 3.vieta Agita Kaļva
11 E.Avotiņa, L.Zaķe, Ē.Apine, S.Rubene 6.-7. 4 x 100 m stafete 2.vieta Agita Kaļva
12 6.-7.klašu komanda 6.-7. Olimpiskā diena (florbols) 3.vieta Agita Kaļva
13 Emīls Ozolnieks 7.b Lodes grūšana 2.vieta Agita Kaļva
14 Elizabete Avotiņa 7.b Augstlēkšana 2.vieta Agita Kaļva
15 Sabīne Veisa 7.b Jēkabpils atklātais vieglatlētikas čempoionāts 3000m soļošana 1.vieta Agita Kaļva
16 Alīna Beļakova 8.b 800 m skrējiens 1.vieta Nora Brīve
17 Mārtiņš Siliņš 9.b Konkurss “Nāc un eksperimentēt sāc!” 1.vieta Arturs Ābols
18 Artūrs Kovaļevskis 9.b 400 m skrējiens 3.vieta Arturs Ābols
19 Pēteris Grandāns 9.c 1500m skrējiens 3.vieta Arturs Ābols
20 Didzis Grieznis 9.c Olimpiskā diena (pievilkšanās) 1.vieta Arturs Ābols
21 I.Ozolniece, A.Reķe, Z.Teikmanis 9.c Konkurss “Iepazīsti vidi!” 3.vieta Vita Spilberga
22 5.-9.klašu koris 5.-9. Koru skate I pakāpe Maira Līduma, Linda Ivanova
 5.-9.klašu koris 5.-9. Konkurss “Dziesmai būt!” I pakāpe Maira Līduma, Linda Ivanova

23 Keramikas pulciņš 7.-9. Konkurss “Kur saulīte rotājās” II pakāpe Aina Zagorska
24 8.-9.klašu komanda 8.-9. Olimpiskā diena (šaušana) 3.vieta Arturs Ābols, Nora Brīve
25 Sandra Baloda, Laura Pļavniece 11. Konkurss “Iepazīsti vidi!” 1.vieta Vita Spilberga
26 Laura Pļavniece, Karolīna Matrosova 11. Pierīgas reģionālais zinātniski pētniecisko darbu konkurss atzinība Sarmīte Stalidzāne
27 Artis Uršuļskis,  Mārtiņš Lapiņš 11. Pierīgas reģionālais zinātniski pētniecisko darbu konkurss atzinība Sarmīte Stalidzāne
28 Kārlis Kampāns 11. Konkurss “Pazīsti savu organismu” atzinība Sarmīte Stalidzāne
 Kārlis Kampāns 11. Latvijas Riteņbraucēju apvienības skolēnu projektu darbu konkurss 2.vieta Arturs Ābols

29 Ainārs Zariņš 11. Šķēpa mešana 1.vieta Arturs Ābols
30 Raivis Driksna 11. Lodes grūšana 3.vieta Arturs Ābols
31 10.-12.kl. komada 10.-12. Sacensības “Lieliskā balva 2012” 3.vieta Arturs Ābols, Nora Brīve
 10.-12.kl. komada 10.-12. LR Zemessardzes P.Radziņa kauss - šķēršļu škrējiens 1.vieta Arturs Ābols

32 Jauktais koris 10.-12. Koru skate I pakāpe Maira Līduma, Linda Ivanova
33 Arnolds Eida 12.b 400 m skrējiens 2.vieta Arturs Ābols
 Arnolds Eida 12.b Tāllēkšana 2.vieta Arturs Ābols

34 Reinis Stīpiņš 12.b Augstlēkšana 1.vieta Arturs Ābols
35 Pēteris Jēkabsons 12.c Skatuves runas konkurss I pakāpe Sandra Bērziņa
 Pēteris Jēkabsons 12.c Skatuves runas konkurss (valstī) II pakāpe Sandra Bērziņa
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Vēsture atkārtojas – otrie.
Sestdien, 1. jūlijā, Arēnā Rīga notika skolēnu sporta un prā-

ta spēļu ZZ Čempionāts 2013 lielais fināls, kurš pulcēja gandrīz 
5000 dalībnieku no 180 klasēm. Lai nokļūtu līdz finālam, klases 
sacensības sāka jau martā. Sākuma posmā piedalījās 1982 klases, 
aptuveni 60000 skolēnu no visas Latvijas. Atbilstoši čempionāta 
vadmotīvam – Spēks un Prāts – skolēni sacentās, lai noskaidro-
tu, kura klase vislabāk spēj apvienot šos elementus – gan pildot 
radošos mājas darbus, gan piedaloties kādā no pieciem pusfinā-
liem visā Latvijā. Šo garo maratonu veiksmīgi izturēja arī Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolas 11. klase un iekļuva finālā. Pa-
nākuma pamatā droši vien bija pieredze un ticība savām spējām, 
jo klase jau 2010 gadā kļuva par sacensību laureāti saņemot savā 
īpašumā katrs kalnu velosipēdu. Ar katru gadu sacensības kļūst 
arvien sarežģītākas, kas prasa labu fizisko sagatavotību, loģisko 
domāšanu un vispusīgas zināšanas. Sacensības norisinājās visas 
dienas garumā, un  ļoti patīkami vakarā bija dzirdēt, ka 10. – 11. 
klašu grupā par vicečempioniem kļuvuši ķegumieši un ir vienīgā 
klase, kas sacensībās par laureāti kļuvusi otro reizi. Vicečempionu 
godā, saņemot Samsung GALAXY telefonus – Anna Zālīte, Laura 
Pļavniece, Karolīna Matrosova, Sandra Balode, Kintija Jēkabsone, 

Jurģis Birznieks, Raivis Driksna, Ainārs Zariņš, Mārtiņš Lapiņš, 
Kārlis Kampāns, Artis Uršuļskis, Raimonds Strauss un Vladislavs 
Deņisenko. 

 Paldies Jums! Saulainu vasaru un uz tikšanos Saulkrastos!
Artūrs Ābols, 

klases audzinātājs

Pludmales volejbols (13 komandas):
1. EJSE (Emīls Josts, Santa Emsiņa) (pa vidu)
2. Bērzlapas (Māris Grants,Vitnija Dommere) (pa labi)
3. Domā (Raitis Kuks, Liene Linde) (pa kreisi)

Florbolā (5 komandas):
1. Avotu reāls (Oskars Duļkins, Artūrs Duļkins, Andis Viļums,   
Elvijs Pinka, Raimonds Krūmiņs, Normunds Krūmiņš).
2. Tonī ( Kristaps Urtāns, Dāvis Janovskis,  Didzis Mellis,  
Ronalds Zvidriņš, Aksels Zeile, Kristers Puķītis).
3. Reibonis (Armands Saldaks, Dāvis Lepers, Mareks Skadiņš,   
Pēteris Rumpis, Mārtiņš Zaikovskis, Kaspars Mubgans).

Ķeguma novada sporta svētki (26.05.)

Dambretē
Vīriešiem:
1. Alis Balbārzdis
2. Vaclavs Griņevičs
3. Andris Aizsilnieks
Sievietēm :
1. Ruta Auziņa                 
2. Sintija Dargevičus
Jauniešiem:
1. Ričards Naudiņš
2. Alans Naudiņš
3. Armīns Braunšteins.

Šautriņu mešana
Vīriem: 
1. Jānis Kantoris
2. Aigars Strazdiņš
3.Vaclavs Griņevičs
Sievietēm:
1. Sandra Auniņa
2. Mirdza Aizsilniece
3. Sintija Dargevičus.

Tomes sporta spēles
Gan Futbolā (3 komandas), gan volejbo-

lā (4komandas) triumfēja, komanda ,,Lora” 
(Uģis Žeivenieks, Agris Lūsis, Mārtiņš 
Ikaunieks, Kristaps Rūde, Mārcis Rudzītis, 
Velga Platace). 

Volejbolā 2.vieta ,,Boltjiki” (Pēteris 
Jēkabsons, Ēriks Geižins, Gundars Sīman-
sons, Gunta Bergmane), 3.vieta ,,Beku-
ciems” (Roberts Zemnieks, Ilmārs Zem-

nieks, Ričards Bērziņš, Maruta Saudorga).
Futbolā 2.vieta ,,Tome” (Lauris Kuriņš, 

Lauris Zdanovskis, Guntars Sniedze, Jānis 
Rumpe, Pēteris Jēkabsons), 3.vieta ,,Tome 
2” (Aldis Ozoliņš, Andis Sproģis, Mārtiņš 
Siliņš,  Maikls Piguļskis, Jēkabs Rumpe, 
Gatis Kaufmanis, Juris Rozenbaums).

Veiklības skrējienā vīru konkurencē 
1.vieta Lauris Zdanovskis, 2.vieta Artūrs 

Jegorovs, 3.vieta Gundars Sīmansons., sie-
vietēm 1.vieta Rasma Kuriņa, 2.vieta Maru-
ta Saudorga, 3.vieta Gunta Bergmane.

Dārzabolā 1. vieta Anna Duncīte, 2. vieta 
Liene Rumpe, 3.vieta Gunta Bergmane, vī-
riem labākie Jānis Rumpis un Guntars Sniedze. 
      Liels paldies par veiklības trases sagata-
vošanu Pēterim Jēkabsonam, kā arī Ilmāram 
Zemniekam par dārzabola organizēšanu. 
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JAUNO SPORTISTU SASNIEGUMI
Ko bērni dara brīvajā laikā? Daži nedara 

neko lietderīgu, daži atrod interesantas un 
aizraujošas nodarbes. 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
skolēni Niks Nazarovs (4.kl.), Ansis Lo-
ķis (3.b kl.), Lauris Kārkliņš (3.a kl.) un 
Birzgales pamatskolas skolēni Maikls Na-
zarovs un Markuss Nazarovs (4.kl.) četras 
reizes nedēļā pēc mācībām skolā dodas uz 
Lielvārdes novada sporta centru, lai tre-
nētos florbolu U – 10 vecuma grupā. Zēni 

ir nozīmīgs papildinājums sportistiem no 
Lielvārdes. Bez ķegumiešiem komandai 
piebiedrojas viens skolēns no Ikšķiles, un 
viens pat no Aizkraukles novada. Tā veido-
jas sapņu komanda! 9 – 10 gadīgi zēni ir 
motivēti un vēlas ko sasniegt. Ar pamatīgu 
treniņu darbu un pieredzējušā trenera Iļjas 
Nazarova neatlaidību, jau otrajā treniņu 
gadā Lielvārde U – 10 komandai ir izdevies 
paveikt milzum daudz! Latvijas jaunatnes 
čempionātā florbolā visas sezonas laikā ir 
gūtas praktiski visas uzvaras pār pretinie-
kiem. Play – off spēlēs visas 8 spēles tika 
uzvarētas, gūti 70 vārti, bet ielaisti tikai 7. 
Rezultātā jaunieši kļuva par U – 10 Latvijas 
čempioniem florbolā! 

Janvārī komanda devās uz Somiju, lai 
pirmo reizi izmēģinātu savus spēkus starp-
tautiskā mērogā. Iegūta dalītā 5. – 6.vieta, 
kas ir ļoti labi, ņemot vērā, ka Somija un 
Zviedrija ir florbola lielvalstis. 

Sezonas noslēguma pasākumā „Liel-
vārdes sporta laureāts” komanda ieguva 
GADA KOMANDAS titulu!

Jūnija pirmās 2 nedēļas treneris Iļja 
Nazarovs rīkoja sporta nometni saviem au-
dzēkņiem. Šādas nometnes noteikti palīdz 
saliedēt komandu, māca sadarboties, iemā-
ca kārtību un disciplīnu.

Augusta sākumā komanda dosies uz 
Igaunijas pilsētu Tartu, lai piedalītos vēl 
vienā starptautiskajā florbola turnīrā. Lai 
zēniem veicas!

Paldies vecākiem, kuri atbalsta savus 
bērnus, kuri pamudina doties uz sporta sko-
lu arī tad, ja negribas, kuri dodas līdzi uz 
katru spēli. Komandai ir ļoti paveicies ar 
draudzīgiem vecākiem un lielākiem atbals-
tītājiem!

Nākotnē saglabāt čempiona titulu, tiek-
ties uz vēl augstākiem sasniegumiem, lai 
varētu braukt uz olimpiādi kā Latvijas izla-
ses florbolisti!

O.Grimaļuka-Nazarova, 
komandas fane

„Lido” kauss
26.maijā „LIDO” atpūtas kompleksā 

norisinājās Latvijas čempionāts svara stie-
ņa spiešanā guļus uz reižu skaitu, kur Rem-
bates apvienotā komanda tika pārstāvēta 15 
sportistu sastāvā. Ar šokējošu pārsteigumu 
Rembates komanda uzvarēja visas 38 ko-
mandas un ieguva 1.vietu un kausu koman-
du cīņā, kā arī 1.vietu un kausu Baltijas 
kausā. Rembates komanda daudzu gadu ga-
rumā ne reizi nebija iekļuvusi pat trijniekā, 
bet šajā gadā mūsu novada komandu pa-
stiprināja sportisti no Lielvārdes novada un 
Ogres novada, tāpēc mēs esam tik spēcīgi.

Īpaši gribētos izcelt veterānu Uldi        

Veliku, kurš laboja Latvijas rekordu uzspie-
žot 40 reizes 90 kg, Raimondu Liepiņu ar 
36 reizēm, protams, arī pārējie puiši un 1 
meitene parādīja augstus rezultātus, par ko 
arī viņiem lielum lielais paldies.

REZULTāTI
Sievietes -57 kg
8.vieta Gundega Gailīte svars 29kg – 11 reizes
juniori -59 kg
1.vieta Artūrs Brūveris svars 58kg – 26 reizes
juniori (-66 kg)
5.vieta Ervīns Zods svars 65 kg – 17 reizes
juniori (-74 kg)
1.vieta Ojārs Ūdris svars 74 kg – 26 reizes
juniori (-105 kg)
1.vieta Ervīns Torsters 95 kg – 26 reizes

Vīrieši (-83 kg)
2.vieta Raimonds Liepiņš 75 kg – 36 reizes
6.vieta Ilgars Mammadovs 78 kg – 27 reizes
11.vieta Artis Viļumsons 78 kg – 25 reizes
Seniori 40+ (-93 kg)
1.vieta Uldis Veliks 90 kg – 40 reizes
6.vieta Alvis Nelsons 89 kg – 18 reizes
Seniori 40+  (105+ kg)
5.vieta Dzintars Roga 117 kg – 9 reizes
Seniori 50+ (-83 kg)
4.vieta Jānis Dzērve 80 kg – 11 reizes
Seniori 50+ (-105+ kg)
1.vieta Aivars Gailītis 110 kg – 14 reizes
2.vieta Jānis Babris 113 kg – 12 reizes

A. Gailītis,
Komandas treneris

Ķeguma MTB maratons
Veiksmīgi ir norisinājies 3. Ķeguma maratons! Aizraujoša un 

interesanta sacensība bija visas dienas garumā – gan sporta, gan 
tautas distanču veicējiem, gan emocijām, gandarījuma un prieka 
pilnākajiem bērnu braucieniem! 

Sacensībās piedalījās 162 dalībnieki no tiem 44 bērni. Patī-
kami, ka Ķeguma maratons tiek novērtēts un gūst arvien lielāku 
atsaucību! Paldies dalībniekiem un paldies mūsu galvenajiem at-
balstītājiem: Ķeguma novada pašvaldībai, veikaliem „Veloprofs” 

un „MySport”, Z/S „Ezerkauliņi”, „VIA Mežs”, Z/S „Kalnakrau-
čas” un Z/S „Rubeņi”!

Cenšamies , lai velo maratons Ķegumā būtu izdevies, lai pasā-
kums būtu noorganizēts ļoti labā līmenī , par visu būtu padomāts, 
lai būtu interesanta trase gan garo distanču veicējiem, gan arī ma-
zākajiem dalībniekiem, lai būtu labas sponsoru sarūpētās balvas 
un, protams, lai būtu vēlēšanās atgriezties Ķegumā nākošajā gadā!

Uz tikšanos jau pēc gada 4. Ķeguma velo maratonā! 
Jānis Priževoits,

sacensību organizators

   
 
 

Dievkalpojumi Tomes
baznīcā notiek

KATRA MĒNEŠA 
1. UN 3. SVĒTDIENĀ!

Ķeguma novada šķēpa metēju 
Andriju Priedīti ar izcīnīto bronzas 

medaļu Latvijas jaunatnes 
olimpiādē Ventspilī, sasniedzot 

jaunu personīgo rekordu 49,54 m. 
Lai izdodas arī turpmākie sezonas 

starti  Eiropas un Pasaules
jaunatnes sporta forumos!

Rembates spoRta spēles 
20. jūlijā plkst. 10:00

Sporta veidi:
futbols 7:7;    strītbols 3:3;

volejbols 4:4;    virves vilkšana 6:6

Komandu reģistrācija no plkst. 9:00 
Plkst. 22:00 Zaļumballe

Sīkāka info. Tālr. 29434985 – Edgars,
27884206 – Sanita
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PATEICĪBA
Vissirsnīgākais paldies Vitālijam Pugačam 

par atsaucību un izpalīdzību!
Ar mīļu pateicību Ķeguma draudze



PRIVĀTSLUDINĀJUMI

DIEVKALPoJuMu
KāRTĪBA 

 SV. MEINARDA  SVēTKoS 
18. AuGuSTā

Ogres baznīcā:  
Sv. Mises plkst. 10:00 un 18:00

Ikšķiles Karmelītu klostera baznīcā:  
Sv. Mise plkst. 12:00

Uz Sv. Meinarda salas
 Svētā Mise plkst. 13:00, kuras laikā 
tiks piešķirts kristības sakraments

 Svētā Mise plkst. 15:00  
(celebrē V.E. Rīgas arhibīskaps                        

– metropolīts Zbigņevs Stankevičs), 
kuras laikā tiks piešķirts iestiprināšanas        

sakraments.

  Ja vēlaties saņemt kristības vai 
iestiprināšanas sakramentu uz Sv. Mein-
arda salas, lūdzam savlaicīgi sazināties ar 

prāvestu.

 Informācija Uzziņām: Tel.: 65022458 un 
mob. tel. 26551206

E - pasts: meinarda.draudze@inbox.lv  
Mājas lapa:  www.meinardadraudze.lv

OGRES RAJONA KATOĻU 
DRAUDŽU KAPUSVĒTKI

Vieta Datums Laiks
IKŠĶILES (vecajos) 7. jūlijā 13:00
IKŠĶILES (jaunajos) 7. jūlijā 15:00
OGRESGALA 14. jūlijā 13:00
ROPAŽU 27. jūlijā 12:00
BIRZGALES 28. jūlijā 14:30
TAURUPES
(Aderkašu kapos)

28. jūlijā 12:00

SUNTAŽU 28. jūlijā 10:30
MAZOZOLU VECOGRES 
(Baltavas)

3. augustā 15:00

MAZOZOLU (Līčkalniņu) 3. augustā 17:00
MEŅĢĒLES 3. augustā 14:00
TOMES 4. augustā 13:00
CIEMUPES 10. augustā 14:00
ĶEGUMA 24. augustā 13:00
LĒDMANES 24. augustā 15:30
OGRES pilsētas 25. augustā 14:00

Sīkākā informācija zvanot:
Tel. 65022458, Mob. 26551206

Ogres Romas katoļu draudžu prāvests K. Bojārs

ĶNPB aiciNājums

ĶNPB organizē ekskursiju uz Šauļiem
2013. gada 20. jūlijā

Izbraukšana plkst. 7:30 no
Ķeguma tautas nama
Maksa par braucienu

(autobuss + gids) 10.00 Ls

Naudu samaksāt 16. jūlijā no
plkst. 14:00 ĶNPB telpā (Tautas namā)
V.cepurītei. Tuvāka informācija pa 

Tel. 27728445

PIETEIKŠANĀS KONKURSAM
„ĶEGUMA NOVADA TĒTIS UN VECTĒTIŅŠ 2013”!

Šogad 7. septembrī Ķeguma tautas namā atzīmēsim Tēvu dienu, šiem svētkiem par godu tiek 
organizēts konkurss „Ķeguma novada tētis un vectētiņš 2013”. Pieteikšanās konkursam līdz 10. 
augustam. Pieteikties var gan paši tēti un vectētiņi, gan arī viņus var pieteikt bērni un mazbērni. 

Pieteikumā jānorāda konkursanta vārds, uzvārds, vecums, talanti un prasmes, kontaktinformācija 
un neliels apraksts par to, kāpēc tieši šis tētis vai vectētiņš būtu pelnījis šo titulu. 

Esi aktīvs un piedalies!
Pieteikuma vēstuli vari ienest Ķeguma tautas namā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: tautasnams@kegums.lv

30. jūnijā svinīgs XXV Dziesmu
un XV Deju svētku atklāšanas
un svētku karoga pacelšanas 

pasākums:
Plkst. 13:00 Birzgalē pie

Birzgales tautas nama
Plkst. 13:00 Ķegumā pie

Ķeguma tautas nama
Plkst. 13:00 Rembatē pie

Rembates pagasta pārvaldes ēkas
Plkst. 12:00 Tomē pie

Tomes tautas nama
Mīļi gaidīts ikviens novada iedzīvotājs!

Paziņojums
Tomes tautas nams organizē braucienu 

uz Dailes teātri 
Liepājas teātra izrādi

„Pūt vējiņi”
15. augusts plkst. 19:00

Biļešu cena: 5.00 Ls
Transports 2.00 Ls

Pieteikties un samaksāt līdz 15. jūlijam
izbraukšana no Ķeguma plkst.17:00

Tomes tautas nams
18. jūlijā organizē ekskursiju

uz Rēzekni

Apskates objekti: 
Austrumlatvijas radošais centrs „Zeimulis”, 

daudzfunkcionālais centrs Latgales 
vēstniecība „Gors”, latgales vēstures un 

keramikas muzejs, vecticībnieku lūgšanu 
nams, pilsētas apskate,  un kāda no 

zemnieku saimniecībām.
Aptuvenas ekskursijas izmaksas līdz15 Ls 

Izbraukšana plkst. 8:00 no Bekuciema 
Pieteikties līdz 10. jūlijam Tel. 27843230

Pieejams pašvaldības tranports,
iepriekš piesakoties pa Tālr. 22010300

Rembate (pie Rembates pārvaldes ēkas) plkst. 17:00 
Ķegums (pie tautas nama) plkst. 17:30

 Bekuciems, Tome plkst. 18:00

Mūžībā aizgājuši

Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta. 
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.

Ausma Aizpuriete (1933)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

2013. gada jūnijs

Meklēju latviešu valodas privātskolotāju Ķegumā.  
Tel: 29206030

Muzikants (balss, sintezators) spēlē latviešu mūziku 
kāzās, jubilejās u.c. privātos un publiskos pasākumos, 
arī diskotēka, karaoke, apskaņošana, gaismas.  
Tel: 25985566

Ģimene vēlas īrēt Ķegumā 3 – istabu dzīvokli ar malkas 
apkuri vai mājas daļu. Tel: 28354311

Pārdod vai izīrē 1 istabas dzīvokli Ķegumā,Tel: 28658293

Sākoties ogu un sēņu laikam iepirksim mellenes un 
gailenes Ķegumā pie veikala Austra, SCO, plkst. 14:00, 
pie dzelzceļa stacijas plkst. 14:30, Tomē, „Rutkos”, ogas 
un sēnes iepirksim visu dienu arī sestdienās un svēt-
dienās, bez laika ierobežojumiem. Vairumā atbrauksim 
pēc izsaukuma. Tel:28658293 (Aloīda)
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