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Nerunāsim šodien par ziemu un sniegu, 
Kas kokos, jumtos un matos mirdz. 

Nerunāsim šodien par gadiem,  
Kas nāca, gāja un ies. 

Parunāsim šodien par prieku un sauli,  
Parunāsim par ziediem un vasaru.

Sveicam jūlija jubilārus!
Ivetu Meilusu
Linardu Ločmeli
Leonu Ločmeli
Ludmilu Gavrilovu
Svetlanu Survilu 

Anatoliju Kozlovski 
Dainu Kļavu
Daini Veismani 
Famaidu Mihaļenkovu
Ivaru Niedri
Juri Skrīveri
Skaidrīti Anopu
Uldi Krūku
Viju Jakāni
Vitāliju Voicišu 

Ainu Petuhovu
Viju Grahovsku

Allu Korionovu
Ilonu Sniedzi 
Ritu Auzāni 
Valteru Kuperu

Ēriku Kapsinu
Tarmo Kukk
Viju Vaiti 

Andreju Zeltītu
Broņislavu Vanagu
Ēvaldu Justu
Irēnu Veršiņinu

Annu Krastiņu
Annu Plataci
Dainu Lazdiņu 
Ēriku Brenci
Pārslu Vītolu 

Alisi Mālenderi

Alvi Ezeriņu
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Esi sveicināts mazulīt!
Rītā agri saule lēca, saltu rasu notraukdama.

Agri gāja Laimes māte, bērniem laimi dāvādama.
Vienam lika mantu, slavu, otram gudru padomiņu. 

Aigai un Raitim Skujām piedzimis dēls Miks
Mudītei Janovskai – Spriņģei un Jānim Spriņģim 

piedzimusi meita Melānija

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Laulības!
Kā vīgriezes, kā madaras šie vārdi, 
Kas smaržo tā, ka acis jāver ciet, 

Un atkal dzīve šķiet kā pļava basām kājām, 
Kur spēku gūstot, varu cauri iet.

Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza

Jevgēnija Romanova un Jevgēnijs Zorins 

Gita Dimitrijeva un Jānis Teļnovs 

Jūlija Jefimova un Elvis Kažoks 

Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza

Ināra Rābante un Agris Minkovs

Birzgales ev. lut. draudzē laulības noslēdza
Anete Dzene un Aigars Larks

XXV Vispārējie  
latviešu Dziesmu
un XV Deju svētki 

Atklāšana, ar īpaši izveidotu karogu pa-
celšanu, notika 420 Latvijas vietās, arī Ķegu-
ma novadā – Ķegumā, Rembatē, Birzgalē un 
Tomē. 30. jūnijā pašā dienas vidū, kad saule 
bija zenītā, tika pacelti Dziesmu un deju svētku 
karogi, simboliski atklājot svētkus visā Latvijā.

Dzied, mana dvēsele dzied caur tūkstoš balsīm klusi
Dievs mana dvēsele dzied, kas zvaigznēm piebirusi
Raud, mana dvēsele raud par Staburaga mēmām sāpēm
Raud mana dvēsele raud,tā raud Vidzemē.
Mirdz mana dziesma, lūdz mana dziesma
mīl mana dziesma Latvijā!

 / Ē. Ešenvalds/ 

– tā īsumā varētu raksturot sajūtas un 
emocijas, kas virmo pēc Dziesmu un Deju          
svētkiem!

Paldies par šiem neaizmirstamajiem svēt-
kiem! No visas sirds pateicamies lieliskajai XXV 
vispārējo Dziesmu un XV Deju svētku koordina-
tore Ritai Reinsonei. Īpašs paldies atbalstītājiem 
Ķeguma pensionāru biedrībai un  Soroptimistu 
klubam „Ogre – Ķegums” par krāšņajiem ziedu 
pušķiem un to, ka nežēloja ne savus dārzus, ne 
savas rokas, ne savu laiku, lai mūsu novada svēt-
ku gājiena dalībnieki būtu vēl krāšņāki. 

Paldies visiem kolektīviem un kolektīvu va-
dītājiem par kopā būšanu!  

Ķeguma tautas nama: Senioru deju kolektī-
vam   „Ķegums”, vadītājs Juris Driksna, koncert-

meistare Laura Pļavniece. Vidējās paaudzes deju 
kolektīvam „Kadiķis”, vadītāja Sarmīte Kadiķe, 
koncertmeistare Māra Sirmā. Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolas jauktajam korim, vadītāja 
Maira Līduma, koncertmeistare Linda Ivanova. 

Tomes tautas nama: Tomes dāmu vokālajam 
ansamblim, vadītāja Ingrīda Strapcāne.

Birzgales tautas nama: Vidējās paaudzes deju 
kolektīvam „Dejotprieks”, vadītāja Mārīte Pet-
rovska, koncertmeistare Inese Martinova. Vokā-
lajam ansamblim „Tikai Tā” un sieviešu korim 
„Pērles”, vadītājai Maira Līduma, koncertmeis-
tare Inese Martinova. Pūtēju orķestrim „Birzga-
le”, vadītājam: Laimonim un Līgai Paukšte.

Bez svētku darba grupas viss nebūtu noritē-
jis tik raiti un mierīgi, PALDIES: Dacei Māli-
ņai, Inesei Marcinkianai, Mārītei Kiseļai, Ivetai 
Freimanei, Sandrai Bērziņai, Artūram Ābolam, 
Norai Brīvei, Imantam Birzulim,  Jānim Petrov-
skim,  Aldim Kauliņam,  Normundam Grīnber-
gam, Jānim Juškānam, Jefgēnijam Ustinovičam, 
Vitālijam Pugačam, Annai Čuderei, Robertam 
Gūtmanim, Aivim Bērziņam, Aigaram Rozen-
bergam, Sanitai Jefremovai, Sarmītei Pugačai. 



Paziņojums par Ķeguma novada teritorijas plānojuma
2013. – 2024. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu un publiskošanu 

2013. gada 17. jūlijā Ķeguma novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 248 (14., 13.§) „Par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam 
galīgās redakcijas apstiprināšanu”. 

Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam galīgās redakcijas publiskošanas termiņš noteikts no 2013. gada        
23. jūlija līdz 2013. gada 12. augustam. 

Sabiedrības informēšana par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam galīgo redakciju notiks:

2013. gada 30. jūlijā, plkst.19:00 Birzgales tautas namā, Skolas ielā 2, Birzgales pag., Ķeguma novadā

2013. gada 31. jūlijā, plkst.19:00 Ķeguma tautas namā, Ķeguma prospektā 4, Ķegumā, Ķeguma novadā

Ar Teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam galīgo redakciju var iepazīties www.kegums.lv interneta vietnē, jaunumu sadaļā. 

Novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde notiek projekta „Ķeguma novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (ID 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/APIA/VRAA/039/035) ietvaros. Projekts ilgs līdz 2013. gada 20. augustam, saņemot 100% Eiropas sociālā fonda finansējumu 
34330,80 Ls apmērā. 

Paldies, novada 
iedzīvotājiem, kas 1. jūnijā 

atnāca uz vēlēšanām un 
izteica savu viedokli. 

Aicinu novada iedzīvotājus
uz tikšanos 7. augustā 

plkst. 17:30
Rembates pārvaldē. 
Uz tikšanos, D.Vanaga

SIA „Ķeguma Stars” informē, ka no 1. jūlija līdz 31. augustam tiks veikta 
siltumtrases izbūve projekta „Siltumenerģijas pārvaldes sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” ietvaros un būvdarbi notiks 
pa Ķeguma novada pašvaldības īpašumā esošajiem zemesgabaliem (kadastra 
nr. 74090010050, 74090010051, 74090010052, 74090010078, 74090010079, 
74090010093) un ielām (kadastra nr. 74090010086, 74090010085). Atvaino-
jamies par sagādātajām neērtībām!

Ar cieņu, SIA „Ķeguma Stars”
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2013. gada jūlijs

Svarīgākie pašvaldības darbi jūlijā
Pirmajā pusgadā pašvaldības budžeta 

ieņēmumu plāns ir pildījies ar uzviju, tāpēc 
ir pamats cerēt, ka 2013. gada pašvaldības 
budžetā paredzētie ieņēmumi tiks iekasēti 
pilnā apmērā. Tomēr pašvaldības finansiā-
lā situācija šobrīd ir visai saspringta, jo ir 
nācies meklēt esošajā budžetā papildu lī-
dzekļus vairāku aktuālu problēmu risināša-
nai. Tas ir gan saistībā ar bērnudārza „Gais-
miņa” rekonstrukciju, iekārtojot telpas un 
apkārtni bijušajā Tomes pamatskolā, gan 
saistībā ar AS „Latvenergo” elektroapgādes 
tīklu rekonstrukciju, kuras rezultātā pašval-
dībai nākas neplānoti veikt ielu apgaismo-
juma tīklu izbūvi Ķegumā, Rembatē un tu-
vākajā laikā arī Birzgalē, gan arī saistībā ar 
plānoto Sociālās aprūpes centra pārcelšanos 
uz jaunām telpām bijušā Rembates internāt-
skolas ēkā.

Ar Domes lēmumu iecelta amatā jau-
nā Tomes pagasta pārvaldes vadītāja. Vi-
ņas galvenie uzdevumi tuvākajā laikā būs 
Tomes pagasta ceļu uzturēšanas un remonta 
darbu uzraudzība un koordinācija, pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 
jautājumi un komunikācija ar pagasta iedzī-
votājiem. Noslēgts būvdarbu līgums un tu-
vākajās dienās tiks uzsākti darbi Tomes die-
nas centra izveidei bijušajās veikala telpās.  
Darbus plānots pabeigt jau šā gada rudenī. 

Sekmīgi tuvojas noslēgumam Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas stadiona 
rekonstrukcijas darbi. Saskaņā ar projektu 

blakus stadionam tiks izveidots arī hokeja 
laukums un ierīkotas autostāvvietas. 

Saskaņā ar grafiku notiek rekonstruk-
cijas darbi bērnudārzā „Gaismiņa”, ir cerī-
bas, ka darbi varētu tikt pabeigti pat pirms 
līgumā paredzētā termiņa – 20. septembra. 
Tiek atjaunotas kanalizācijas, ūdensvada, 
ventilācijas un arī elektroapgādes sistēmas, 
kā arī paredzēts veikt pilnu kosmētisko re-
montu. 

Veikts iepirkums, noslēgts līgums un tu-
vākajā laikā tiks uzsākti darbi kanalizācijas 
sistēmas sūknētavas izbūvei Birzgalē, kas 
ļaus būtiski samazināt vides piesārņojumu, 
ievadot attīrīšanas iekārtās ievērojamu dau-
dzumu notekūdeņu.

Realizēts projekts par āra trenažieru 
parka uzstādīšanu Ķeguma pludmalē, vēl 
nepieciešams veikt trenažieru zonas terito-
rijas iekārtošanu.

Saņemti visumā pozitīvi institūciju at-
zinumi, un pēc pēdējo korekciju veikšanas 
darba grupās Domes sēdē apstiprināta paš-
valdības teritorijas jaunā plānojuma gala re-
dakcija. Līdz ar to ir pamats cerēt, ka rudenī 
tā saskaņā ar visiem normatīvajiem notei-
kumiem stāsies spēkā. 

Pabeigti Sociālās aprūpes centra telpu 
rekonstrukcijas darbi bijušās Rembates pa-
matskolas internāta ēkā, gan KPFI projek-
ta ietvaros veiktā ēkas siltināšana, gan arī 
iekštelpu un virtuves kapitālais remonts. 
Vēl turpinās dažādu institūciju pārbaudes, 

un jau augustā plānota Sociālās aprūpes 
centra iemītnieku pārcelšanās uz jaunajām 
telpām.  

Tuvojas noslēgumam Ķeguma tautas 
nama parka rekonstrukcijas darbi. Sakarā 
ar vairākiem iepriekš neplānotiem papild-
darbiem līguma izpildes termiņš pagarināts 
līdz 30. jūlijam. Projekta ietvaros paredzēts 
ne tikai izveidot celiņus, apgaismojumu 
un saules pulksteni, bet arī uzstādīt krāšņu 
strūklaku Daugavas ielokā. 

Turpinās darbi ūdensvada un kanalizā-
cijas sistēmu rekonstrukcijai Rembatē, un, 
neskatoties uz vairākām dažāda rakstura 
problēmām, ir pamats cerēt uz šo darbu sek-
mīgu noslēgumu. Savukārt Ķegumā notiek 
pilsētas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas 
otrās kārtas darbu tehniskā projekta izstrā-
de, diemžēl projekta realizāciju joprojām 
kavē no Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas nesaņemtie dokumen-
ti. Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu plā-
nots atjaunot Staru ielas kanalizācijas tīklus 
un paplašināt tīklus Saules, Priežu, Aizvēja, 
Pakalnes un Celtnieku ielās, dzelzceļa sta-
cijas rajonā, darbu kopīgās izmaksas pēc ie-
pirkuma rezultātiem pārsniegs 1,5 miljonus 
latu. Būtisks ir projekta ietvaros apstiprinā-
tā tehniski ekonomiskā pamatojuma nosa-
cījums, kas paredz ūdens un kanalizācijas 
tarifus pēc projekta realizācijas saglabāt 
pašreizējā līmenī.

Roberts Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs



2013. gada 19. jūnijā
Pieņēma lēmumu par Ķeguma novada 

domes priekšsēdētāju ievēlēt deputātu Ro-
bertu Ozolu. 

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.9/2013 „Par grozījumiem saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Ķeguma novada pašval-
dības nolikums””.

Izdarīja grozījumus Ķeguma nova-
da domes 2013.gada 23.janvāra lēmumā 
„Par Ķeguma novada pašvaldības amatu 
atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2013.
gadā”: papildinot sadaļu „Dome” ar ama-
tu „Priekšsēdētāja vietnieks (Birzgale)” un 
izslēdzot no sadaļas „Pašvaldības adminis-
trācija” amatu „Izpilddirektora vietnieks 
(Birzgalē)”.

Nolēma ievēlēt deputātu Raivi Ūzulu 
par Ķeguma novada domes priekšsēdētāja 
vietnieku un deputātu Pāvelu Kotānu par 
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja viet-
nieku (Birzgale).

Ievēlēja Ķeguma novada domes Finan-
šu komitejā: Pāvelu Kotānu, Tadeušu Va-
ļevko, Valdi Kalniņu, Dainu Vanagu, Ilmā-
ru Zemnieku, Gati Kūmiņu, Kristapu Rūdi, 
Raivi Ūzulu, Robertu Ozolu, Līgu Strauss.

Ievēlēja Ķeguma novada domes Taut-
saimniecības komitejā: Pāvelu Kotānu, Ta-
deušu Vaļevko, Valdi Kalniņu, Ilmāru Zem-
nieku, Raivi Ūzulu, Robertu Ozolu.  

Ievēlēja Ķeguma novada domes Soci-
ālo un veselības jautājumu komitejā: Ritu     
Reinsoni, Andri Balodi, Dainu Vanagu, Vi-
netu Kļavu, Kristapu Rūdi, Daci Māliņu.

Ievēlēja Ķeguma novada domes Izglī-
tības, kultūras un sporta komitejā: Pāvelu 
Kotānu, Daci Māliņu, Valentīnu Pastaru, 
Ritu Reinsoni, Kristapu Rūdi, Līgu Strauss, 
Ilmāru Zemnieku.

2013. gada 3.jūlijā
Pieņēma lēmumu izbeigt pirms termiņa 

Ķeguma novada domes deputāta pilnvaras 
Vinetai Kļavai.

Precizēja Ķeguma novada domes 2013.
gada 24.aprīļa saistošos noteikumus „Par 
braukšanas maksas atvieglojumiem Ķegu-
ma novada represētajām personām”.

Izdarīja grozījumus Ķeguma novada 
domes 2013.gada 23.janvāra lēmumā „Par 
Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgo-
jumu un līgumdarbu apmaksu 2013.gadā”. 
Izsakot sadaļu „Sociālais dienests” un sada-
ļu „SAC” jaunā redakcijā.

Pamatojoties uz likuma „Par sociālo 
drošību” 2.panta 1. un 2.punktu, kas nosaka 
sociālās drošības pamatprincipus, apstipri-
nāja noteikumus „Par asistenta pakalpoju-
miem Ķeguma novadā”. 

Nekustamajam īpašumam Rembates 
pag., Ķeguma nov., kopplatība 8,77 ha, kas 
sastāv no divām zemes vienībām: mainīja 
adresi pirmajai zemes vienībai un ēkām, un 
mainīja nosaukumu otrajai zemes vienībai. 

Nolēma atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam „Lejnie-

ki”, Birzgales pag., Ķeguma novadā.
Apstiprināja zemes ierīcības projektus 

nekustamajiem īpašumiem Estrādes ielā 14, 
Ķegums, Ķeguma novadā, un  „Austriņas”, 
Rembates pag., Ķeguma novadā.

Nolēma pirmajai zemes vienībai platība 
11,60 ha: saglabāt adresi „Austriņas”, Rem-
bates pag., Ķeguma nov., un saglabāt zemes 
gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība. Otrajai zemes vienībai, platība 2,80 
ha: piešķirt nosaukumu „Cālīši”, Rembates 
pag., Ķeguma nov., un noteikt zemes gabala 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Pieņēma lēmumu mainīt zemes lietoša-
nas mērķi nekustamajam īpašumam Dau-
gavgrīvas iela 5B, Ķegums, Ķeguma nov., 
platība 18082 m2, uz – „zeme, kur galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.

Nolēma izbeigt Zemes nomas līgumu, 
kas 2007.gadā noslēgts par zemes gabala ar 
daļas 964 kv.m. platībā nomu. Slēgt Zemes 
nomas līgumu par zemes vienības daļas 964 
kv.m. platībā nomu bez apbūves tiesībām, 
ar mērķi – pagaidu zemes izmantošana sak-
ņu dārzam, līdz 2014.gada 31.decembrim, 
ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 
termiņu.

Noslēdza zemes nomas līgumu par ze-
mes vienības 700 kv.m platībā, kas ir nekus-
tamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, 
sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar 
mērķi – pagaidu zemes izmantošana sak-
ņu dārzam, līdz 2014.gada 31.decembrim, 
ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 
termiņu.

Noslēdza nomas līgumu ar SIA 
„PROOF”, par zemes gabala „Ķeguma no-
vada dome”, daļas 1,0 ha platībā nomu Lat-
vijas jauniešu daiļrades mītnes „HAPPY” 
organizēšanai, no 2013.gada 11.jūlija līdz 
15.jūlijam (ieskaitot), nosakot nomas mak-
su par šo laika periodu 100 Ls plus PVN. 

Pagarināja 2008.gada telpu nomas līgu-
ma termiņu, kas noslēgts ar zemnieku saim-
niecību „Kalnakraučas”, uz laiku līdz 2014.
gada 30.jūnijam, nemainot pārējos līguma 
noteikumus.

Anulēja ziņas par vienas personas dek-
larēto dzīvesvietu.

Nolēma no nekustamā īpašuma „Aiz-
kalni”, Birzgales pag., Ķeguma nov., atdalīt 
zemes vienību 3,65 ha platībā; nekustama-
jam īpašumam piešķirt nosaukumu “Maz-
pāzumi 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 
un noteikt zemes gabala lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir mežsaimniecība. 

Pieņēma lēmumu pirmajai zemes vie-
nībai, platība 1202 m2 saglabāt adresi 
Estrādes iela 14, Ķegums, Ķeguma nov., 
un saglabāt zemes gabala lietošanas mēr-
ķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
Otrajai zemes vienībai, platība 1469 m2: 
piešķirt adresi Estrādes iela 16, Ķegums, 
Ķeguma nov., un noteikt zemes gabala 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve.

Nolēma piešķirto valsts mērķdotāciju 
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām 2013. gada pirmajam pusgadam sadalīt 
proporcionāli amatieru kolektīviem:

G1 kolektīviem kopā 678.72 LVL;
G2 kolektīviem kopā 205.68 LVL.
Pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīdus 

kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
51,32 Ls par nekustamo īpašumu Rembatē, 
Rembates pag., Ķeguma nov., piedziņu vēr-
šot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

Nolēma ar 2013.gada 1.jūliju līdz 2020.
gada 30.jūnijam slēgt telpu nomas līgumu 
ar biedrību „Sporta klubs „Rembate”” par 
telpas Nr. 10 (13,8 kv.m. platībā) nomu 
sporta treniņu vajadzībām, nosakot nomas 
maksu 0,50 Ls mēnesī plus PVN.

Pieņēma lēmumu no nekustamā īpašu-
ma „Ziedoņi” atdalīt otro zemes vienību ar 
platību 3,20 ha; piešķirt atdalītajam zemes 
gabalam nosaukumu „Cielavas”, Tome, 
Tomes pag.,  Ķeguma nov., un noteikt ze-
mes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

Apstiprināja zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam Meža iela 10, 
Ķegums,  Ķeguma novadā. Nolēma pirma-
jai zemes vienībai ar platību 129909 kv.m 
piešķirt nosaukumu Meža iela 10, Ķegums, 
Ķeguma nov., un noteikt zemes gabala lie-
tošanas mērķi – zeme, kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība. Otrajai 
zemes vienībai ar platību 18970 kv.m pie-
šķirt adresi Meža iela 10A, Ķegums, Ķegu-
ma nov., un noteikt zemes gabala lietošanas 
mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto 
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve. 
Trešajai zemes vienībai ar  platību 17480 
kv.m piešķirt nosaukumu Meža iela 10 B, 
Ķegums, Ķeguma nov., un noteikt zemes 
gabala lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas 
un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un kre-
matoriju apbūve. Ceturtajai zemes vienībai 
ar platību 194946 kv.m piešķirt nosaukumu 
Meža iela 10 C, Ķegums, Ķeguma nov., un 
noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – 
zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība.

Pieņēma lēmumu garantēt pašvaldības 
līdzfinansējumu 10 % no projekta attiecinā-
majām izmaksām, bet ne vairāk kā 1000,00 
Ls, no pašvaldības budžeta līdzekļiem bied-
rībai „STUDIJA BLITZE”, dalībai PPPB 
„Zied zeme” izsludinātajā projektu konkur-
sā rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādo-
šana vietējiem iedzīvotājiem”, kvalitatīvas 
mūzikas aparatūras iegādei jauniešu brīvā 
laika lietderīgai izmantošanai. Nolēma ar 
2013.gada 2.jūliju līdz 2020.gada 31.de-
cembrim slēgt patapinājuma līgumu ar 
biedrību „STUDIJA BLITZE” par telpas 
11,21 kv.m platībā Ķeguma tautas namā 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā projekta 
„Tehniskā mūzikas aprīkojuma iegāde Ķe-
guma jauniešiem” īstenošanai un mūzikas 
aparatūras novietošanai.
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Ar dziesmu sirdī un lepnumu par
mūsu mazo, mīļo Tomi

Ir izskanējuši XXV latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, pēc 
svētkiem ir palicis gandarījums par ieguldīto darbu un patiess 
prieks. Šis bija pirmais gads, kad 36 vokālie ansambļi no visas 
Latvijas kā pilntiesīgi dalībnieki piedalījās Dziesmu svētku nori-
sēs. Tomes dāmu vokālais ansamblis 6. jūlijā sniedza sešus kon-
certiņus, kopā sadziedājām ar Kalsnavas sieviešu vokālo ansambli 
„Vīzija” un Trikātas vīrū vokālo ansambli „Trikāta”. Diena patiesi 
nebija viegla, jo koncertu vietas bija izskaisītas pa visu Vecrīgu, sā-
kām dziedāt 11:30 un tā līdz 17:00 pēcpusdienā – mazajā Alsknāju 
ieliņā, pie Jēkaba katedrāles Mazā pils ielā, Mūku ielā netālu no 
Doma laukuma, skvēriņā pie Skārņu ielas, Jaunielā un visbeidzot 
Torņa ielā pie Jēkaba kazarmām. Tautasdziesmas „Ai, kad es būtu 
zinājusi”, „Dzeguze kūkoja” un „Seši mazi bundzinieki” izskanēja 
katrā minētajā ieliņā un tad vēl kopdziesma „Tā es tevi mīlēšu” un 
tad vēl tautasdziesmas, kā „Bēdu manu lielu bēdu”, „Tautiešami 
apsolīju” un citas. Jāsaka, katra uzstāšanās reize bija īpaša ar Vec-
rīgas senatnīgo elpu, ar jaušu un nejaušu klausītāju prieku un pat 
sajūsmu. Ar pārliecību varu teikt, ka šajā sestdienā Vecrīgā valdīja 
dziesma, savstarpēja cieņa, gaisā virmoja mīlestība un pat saule 
nebeidza par mums priecāties visu dienu! 

Tomes vārds visvairāk un visdažādākajos locījumos tika dau-
dzināts svētdien, svētku gājiena laikā. Tad arī patiesi izjutām lep-
numu, ka Tome izskan visā Latvijā, jo ikviens, kurš klātienē, pie 
televizora vai internetā sekoja gājienam, redzēja un dzirdēja, ka 
Ķeguma novadā, Daugavas krastā dzied vienmēr smaidošās, zie-
došās Tomes dāmas. Par to paldies „Linu mājas” Elitai un Inesei, 
kuru šūtajos, rudzupuķu zilajos linu tērpos jutāmies kā īstas dā-
mas. Liels paldies arī šūšanas darbnīcai „Zarumi”, jo nu Tomes 
dāmu vokālajam ansamblim ir savs karogs! Paldies Velgai Za-
gorskai, kuras skaistie ziedu pušķi priecēja gan mūs pašas, gan 

skatītājus svētku gājiena laikā. Paldies mūsu ģimenēm un visiem 
jaukajiem, atsaucīgajiem, redzamajiem un arī neredzamajiem lab-
dariem, kas darīja visu, lai ar prieku sirdī un smaidu sejās mēs 
varētu nest Tomes vārdu. Lai mums visiem skan latviešu tautas 
dziesma, kas ir savas zemes, sētas, ģimenes aizsardzības dziesma:

 „Vij, Dieviņi zelta viju
 Visgarām tēvu zemi,

Lai nenāca sveša salna
Šai zemē ziedu raut” .

Cienīsim, mīlēsim un sargāsim savu zemi, mūsu Tomi, jo no 
mazām lietām izaug liels un stiprs veselums! 

Tomes dāmu ansambļa vārdā,
Iveta Zemniece

BEZMAKSAS MĀCĪBAS JAUNIEŠIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANĀ
5. – 9. AUGUSTĀ REMBATĒ

Š.g. 5. – 9. augustā Rembatē notiks Valsts Lauku tīkla pasākums „ATBALSTS LAUKU JAUNIEŠIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS    
VEICINĀŠANAI” ar mērķi palīdzēt 18 – 30 g.v. jauniešiem apzināt un analizēt savas idejas, izstrādāt biznesa plānu un projek-
tus, dodot iespēju ar to piedalīties konkursā „Laukiem būt!” un saņemt naudas balvu. Jauniešiem būs iespēja iegūt noderīgas          
zināšanas un pieredzi uzņēmējdarbības uzsākšanai, par to saņemot arī sertifikātu. Dalība mācībās būs bezmaksas. 

Iepriekš jāpiesakās, rakstot uz e-pastu liene.dreiska@llkc.lv vai zvanot 28331239 
Liene Dreiska, 

LLKC Ogres nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Nolēma ar 2013.gada 1.jūliju izbeigt 
Zemes nomas līgumu, kas noslēgts 2012.
gadā par zemes gabala Staru ielā 16A, Ķe-
gumā, 600 kv.m platībā, kas ir zemes gabala 
sastāvdaļa.

Pieņēma lēmumu atstāt Ķeguma novada 
domes centralizētās grāmatvedības 2013.
gada 6.jūnija lēmumu „Par nodokļa atbalsta 
pasākuma lēmuma atcelšanu” negrozītu.

Nolēma grozīt Ķeguma novada domes 
2012.gada 4.aprīļa lēmumu „Par darba gru-
pu izveidi Ķeguma novadā” un lēmuma 
1.punktu izteikt jaunā redakcijā: „1. Izvei-
dot uzraudzības un vadības grupu Ķeguma 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, 
Attīstības programmas un Teritorijas attīs-
tības plānojuma dokumentu izstrādei šādā 
sastāvā:

1. Roberts Ozols, Ķeguma novada do-
mes priekšsēdētājs;

2. Pāvels Kotāns, Ķeguma novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieks;

3. Līga Strauss, Ķeguma novada do-

mes deputāte;
4. Gatis Kūmiņš, Ķeguma novada do-

mes deputāts;
5. Liāna Čodore, juriskonsulte.”
Lēmuma 2.I punktu šādā redakcijā:
„2.I Apstiprināt trīs darba grupas Terito-

rijas attīstības plānojuma dokumentu izstrā-
dei šādā sastāvā:

2.I1. Uzņēmējdarbības un ekonomikas 
attīstības tematiskā darba grupa:
2.I1.1. Benita Šteina, iedzīvotāja;
2.I1.2. Nelda Sniedze, izpilddirektore;
2.I1.3. Maija Priževoite, galvenā grā-
matvede;
2.I1.4. Sabīne Gudeiķe, biedrības 
„Starptautiskais soroptimistu klubs 
„Ogre-Ķegums”” valdes locekle;
2.I1.5. Juris Skrīvelis, uzņēmējs.
2.I2. Infrastruktūras attīstības tematiskā 

darba grupa:
2.I2.1. Raivis Ūzuls, Ķeguma novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks;
2.I2.2. Laila Jēkabsone, Būvvaldes      

vadītāja;
2.I2.3. Dace Soboļeva, projektu koordi-
natore;
2.I2.4. Vilhelmīna Askoļska, zemes ierī-
kotāja;
2.I2.5. Harijs Jaunzems, Ķeguma nova-
da Pensionāru biedrības valdes loceklis;
2.I2.6. Aleksandrs Fiļipovs, iedzīvotājs.
2.I3. Sociālo jautājumu, izglītības, kul-

tūras un sporta attīstības tematiskā darba 
grupa:

2.I3.1. Daina Vanaga, Ķeguma novada 
domes deputāte;
2.I3.2. Kristaps Rūde, Ķeguma novada 
domes deputāts;
2.I3.3. Vineta Kļava, Sociālā dienesta 
vadītāja;
2.I3.4. Dace Māliņa, Kultūras un sporta 
pārvaldes vadītāja;
2.I3.5. Sandra Čivča, izglītības speciā-
liste.”
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Svetlana un Valdis Apsīši ar ģimeni – 2011. gada laureāti pašvaldības nominācijā „Bērni – mūsu nākotne”. 
Attēlā arī Sanita ar dzīvesbiedru Jāni un meitu Madaru, kā arī Baiba. Leons pasākuma prieku bauda neklātienē, 

pieskatot vēl pavisam mazo meitiņu Kristīni

No kartupeļiem līdz arbūziem
Un... turpinājums sekos?

Ķeguma novadā un jo īpaši Birz-
gales pagastā daudzi zina zemnieku 
saimniecību „Dambenieki”, kurā saim-
nieko Apsīšu ģimene. Svetlanai un Val-
dim Apsīšiem ir divas meitas – uztica-
mās palīdzes Sanita un Baiba, un abām 
māsām ir gadījies skaists un savā ziņā 
neparasts liktenis – tās apprecējuši 
brāļi, Jānis un Leons Matrosovi. Apsī-
šu ģimeni kuplinājušas arī mazmeitas 
– četrgadīgā Kristīne un septiņgadīgā 
Madara, kura atrod laiku gan klavier-
spēlei, gan dziedāšanai korī, gan tau-
tiskām un modernām dejām. Uzreiz 
jāsaka, ka „darīt daudz un darīt labi” 
ir viena no konstatācijām, kas raksturo 
šo ģimeni visās paaudzēs.

Šī raksta tapšanas brīdī ir grūti izšķirties, 
ar ko sākt, jo Apsīši un Matrosovi vieniem 
saistās ar gardiem tomātiem un gurķiem, 
citiem ar košu puķu stādiem, vēl kādam ar 
rakstainiem cimdiem. Bet sākums bija tāds.

Saimniecība „Dambenieki” gandrīz tī-
rās nejaušības pēc kļuva par nelielu „uzņē-
mumu”, kas spēj saražot produkciju ne tikai 
sev, bet arī citiem. Apmēram 4 gadus at-
pakaļ Svetlanai izdevās veiksmīgi notirgot 
puķu stādus, un tā radās ideja mēģināt tirgot 
vēl – arī dārzeņus. Šobrīd saimniece var le-
poties, ka gan novadā, gan tuvākajās pilsē-
tās ir izveidojies pastāvīgo pircēju loks, kas 
atzinīgi novērtē „Dambenieku” kartupeļus, 
burkānus, bietes, tomātus, gurķus, kabačus, 
ķiplokus, garšvielas, ābolus, upenes... Pir-
cēju skaits aug, un to nosaka gan produktu 
kvalitāte, jo ķīmija tiem praktiski ir sveša, 
gan pieņemamās cenas. 

Sanita, Svetlanas un Valda vecākā mei-
ta, ir Birzgales pamatskolas skolotāja. Viņas 
pārziņā ir gan mājturība, gan vizuālā māks-
la. Tiek atrasts laiks arī studijām Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē Jelgavā, kā 
arī dejošanai vietējā dāmu deju kolektī-
vā „Visma”. Sanita ir arī tā, kas visbiežāk 
dodas uz tirgiem (vasarā – praktiski katru 
dienu), lai iepriecinātu pilsētniekus ar lauku 
labumiem. Kad jautāts, kas ir upeņu lasītājs 
(saimniecībā ir 20 upeņu krūmi), tad Sanita 
smejoties saka, ka arī šis darbiņš var diez-
gan droši iekrist viņai. 

Protams, ka lauku darbos ir nodarbi-
nāta visa ģimene. Un stāsts ir diezgan kla-
sisks – lauku ļaudis strādā no agra rīta līdz 
ļoti vēlam vakaram. Māsa Baiba ar ģime-
ni saimnieko netālu - „Smilgās”, bet abas 
saimniecības ir praktiski saistītas. Baibas 
vīra Leona pārziņā ir graudkopība – mieži, 
kvieši un rudzi. Tas ir nozīmīgs saimniecī-
bas „profils”. Likumsakarīgi, ka arī ar gar-
dajiem piena produktiem Apsīši un Matro-
sovi ir nodrošinājušies, jo saimniecībā bez 
trušiem un cūkām ir arī sešas govis. 

Svaigie produkti ir tikai viena daļa no 
tā, kas nonākt pircēju rokās. Daudzi ir ie-
cienījuši arī „Dambenieku” sulas (tomātu, 
ābolu), konservācijas (salātus, kompotus, 
ievārījumus), Līgo laikā pilsētnieki pirka 
arī meijas un vainagus. Pilsētās „Dambe-
nieku” piedāvājums ir jau „pārbaudīta vēr-
tība”. Jānovēl čaklajiem saimniekiem un 
saimniecēm tik pat lieli panākumi arī Ogres 
tirgū, kur tie plāno sevi pieteikt vistuvākajā 
laikā! 

Bet ar arbūziem Daugavas kreisajā kras-
tā gadījās tā. „Dambenieku” saimniecība 
nav iedomājama bez siltumnīcām. Tās kopā 
jau ir piecas (siltumnīcu garumi sasniedz 14 
metrus), un nākošajai sezonai top jau sestā. 
Siltumnīcu lielais darba rūķis ir Svetlana, 

un viņas entuziasma pietiek gan tomātiem, 
gan gurķiem, gan pipariem (kā saldiem, tā 
asiem), bet arbūzs nācis kā izaicinājums. 
Pirmais mēģinājums izaudzēt bijis neveiks-
mīgs, taču „firmas noslēpums” nu ir atklāts, 
un ir lielas cerības uz šī gada ražu. Eksperi-

ments „Dambenieku” siltumnīcās notiek arī 
ar melonēm. Tādēļ drīzumā gaidīsim arī šos 
gardos augļus!

Svetlana ir arī prasmīga rokdarbniece. 
Viņa ada gan rakstainos cimdus (dūraiņus, 
pirkstaiņus), gan zeķes, gan citus apģērba 
gabalus. Jaunības gadu hobijs un vairāku 
darba gadu pavadīšana rokdarbu centrā 
„Daiļrade” ir radusi turpinājumu, lūk, šādā 
veidā arī šodien. 

Domāju, ka daudzi piekritīs – „Dambe-
nieku” un „Smilgu” saimnieki ir vieni no 
tiem daudzajiem mūsu novadā, kas aplieci-
na optimismu laukos, lielu darba mīlestību 
un vēlmi attīstīties. Centīsimies atbalstīt 
vietējos lauksaimniekus, jo viņu produkcija 
un ieguldītais darbs ir mūsu uzticības vērti!

Tadeušs Vaļevko,
Novada lauku attīstības konsultants

Viena no „Dambenieku” siltumnīcām, kur aug gurķi

Svetlanas Apsītes adījumi
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Ķeguma novada pensionāri 
svin Līgo svētkus

 22. jūnijā Ķeguma novada pensionāri pulcējās vienkopus svi-
nēt gadskārtējos Līgo svēkus. Tā kā Daugavmalā notiek apjomīgi 
remonta darbi, svētku svinēšana bija organizēta Ķeguma tautas 
nama telpās.

 Mūsu Jāņi un Pēteri saņēma kuplus ozollapu vainagus, 
pensionāri – lielie jubilāri saņēma skaistus Jāņu ziedu pušķus, kā 
arī individuālus apsveikumus dzejā un saldas dāvanas. 

Līksmās Līgo dziesmās, jautrās rotaļās un dejās, nemanāmi 
paskrēja stundas, un visi devās prom, aiznesot sev līdzi gaišas un 
labas ieskaņas gaidāmajai Jāņu dienai.

I. Andrejeva, 
ĶNPB sekretāre

Brīnišķīgā vasara – bezrūpīgā, aktīvā un radošā
Radošiem cilvēkiem nekad nav garlaicīgi. Un vasara ir īstais 

laiks, kad izklaides un atpūtu var apvienot ar radošiem eksperi-
mentiem, zīmēšanu un gleznošanu vairāk prieka, nevis mācību 
pēc. 

Jautri nolīgojuši, mākslas skolas audzēkņi pēcjāņu rītā, devās 
uz savu ikgadējo radošo nometni. Šogad devāmies uz Ropažiem, 
kur mūs laipni uzņēma un atļāva mitināties Ropažu vidusskolas 
telpās. „Zaļajā praksē” tiek apgūta zīmēšana un gleznošana brīvā 
dabā. Tās ir iemaņas, kuras nevar iegūt, strādājot telpās, bet kat-
ram māksliniekam ļoti svarīgas. Šogad apvienojāmies ar Suntažu 
studijas audzēkņiem un skolotājiem, kopā bijām liels draudzīgs un 
radošs kolektīvs, kas kopā radīja patiešām daudz skaistus darbus. 
Katru dienu rīkojām labāko darbu izstādi. Vietējie ropažnieki bija 
ļoti gandarīti, ka viņu mazās un pievilcīgās pilsētiņas skatus bērni 
iemūžina savos darbiņos. Saņēmām labus un atzinīgus vārdus arī 
no skolas direktores un citiem darbiniekiem, kā arī saņēmām uz-
aicinājumu pilsētas svētku laikā, kas notiks jūlija beigās,  sarīkot 
izstādi Ropažu kultūras centrā. Tā, ka pirmie skatītāji mūsu bērnu 
darbiem būs ropažnieki, taču arī ķegumieši var gatavoties uz patī-
kamiem brīžiem, kad septembrī darbus izstādīsim Ķeguma tautas 
namā. Darbi tika vērtēti arī ar atzīmēm, kas pārsvarā bija no 8 līdz 
10 ballēm. Tas patiešām ir ļoti augsts kopējais vērtējums. Īpaši 
gribas atzīmēt 4. kursa audzēknes Diānas Liepiņas veikumu, jo 
viņa saņēma augstāko novērtējumu gan zīmēšanā, gan gleznošanā 
– 10 balles. Šāds vērtējums nepavisam nav bieži sastopams. Gribas 
novēlēt Diānai saglabāt savu uzcītību arī 5. kursā. 

„Zaļās prakses”ietvaros viesojāmies vietējā mākslas un mū-
zikas skolā. Šeit bērniem bija iespēja izmēģināt roku keramikā. 
Ropažu mākslas nodaļas vadītājas Guntas Darbvares vadībā tika 
saveidoti skaisti trauciņi, kuri pēc apdedzināšanas nonāks bērnu 
īpašumā.

Ķeguma Mākslas studijā ceturto sezonu bērniem tiek piedā-
vātas vasaras radošās darbnīcas. Prieks, ka arvien lielāks bērnu 
skaits izmanto iespēju darboties ar daudzveidīgiem, profesionā-
liem mākslinieku materiāliem, vēlas izmēģināt dažādas mākslas 
tehnikas, kā arī vienkārši ir priecīgi uzmeistarot ko skaistu un pēc 
tam lietojamu. Šogad jūnija darbnīcās piedalījās ne tikai bērni no 
Ķeguma, bet arī no Lielvārdes, Ogres un Rīgas. Darbiņus noteikti 
varēs aplūkot izstādē, kas būs septembrī Ķeguma tautas namā. 

Nodarbības augustā vēl ir priekšā. Tās notiks no 19. – 23. au-
gustam, vai no 26. – 30. augustam. Ja kāds vēlas, vēl var paspēt 
līdz 31. jūlijam pieteikties.

Vēl nesen vasaru gaidījām ar nepacietību – mācību gada bei-
gas, dažam eksāmeni un iestājeksāmeni, citam vienkārši pabeig-
ta kārtējā klase. Tagad, kad jūlijs jau iet uz otru pusi, tad nereti 
pārņem sajūta, ka vasara pārāk ātri paiet – kā spēt to noturēt. Vēl 
nedaudz, un būs jādomā par gatavošanos nākamajam mācību ga-
dam. Laikam jau vērtīgākais ir tas, ka šos skaistos un piepildītos 
brīžus spējam fiksēt domās, darbos, sajūtās, tā izdzīvojot no jauna. 
Svarīgi ir tos nepalaist vējā.

Domājot par jauno mācību gadu, aicinu vecākus un bērnus, 
kuri vēlēsies apmeklēt mākslas studiju, laicīgi pieteikties nodarbī-
bām. Pieteikties varēs no 15. augusta. 

Augusta otrajā pusē atsāksies mākslas studija pieaugušajiem. 
Tiksimies 20. augustā plkst. 18:00! Aicinu pieteikties arī       
jaunus dalībniekus.

Sīkāka informācija, rakstot uz e-pastu ieva.lace@apollo.lv, 
vai zvanot 29203293.

Lai Jums silta un jauka vasariņa!
Ieva Lāce,

Mākslas studijas vadītāja

Pauze starp zīmēšanu un gleznošanu

Te mēs čakli strādājam
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Ķeguma novada Domes „Līgo” 
kausa 2013. izcīņas zolītē rezultāti

1. vieta  Ilmārs Vojaks  36 punkti  + 110 acs
2. vieta Gvido Zambergs  36 punkti  + 80 acs
3. vieta Gatis Rastjogins  34 punkti  + 70 acs

Noslēgušās Latvijas sporta 
veterānu jubilejas

sacensības
Ar vieglatlētikas sacensībām 13. – 14. jūlijā Jēkabpilī noslē-

gušās šā gada Latvijas sporta veterānu – senioru 50 gadu jubilejas 
spēļu sacensības.

Tā kā komandu vērtējumā palielināts ieskaišu skaits no 21 uz 
25 plus viena stafete, tad arī šogad dalībnieku skaits palielinājās. 
Un te atkal jāuzteic rembatieši, kuri sastādīja vairāk kā 80% no 
novada sportistiem. Kā tad mums veicās cīņās ar daudz lielākiem 
un spēcīgākiem novadiem un pilsētām.

Programma bija daudzveidīga. Sievietes sacentās 12 disciplī-
nās 11 vecuma grupās un 2 stafetēs, vīrieši – 13 disciplīnās 10 
vecuma grupās un 3 stafetēs.

Visveiksmīgāk startēja mūsu komandas soļotāji. Viņu pūrā 5 
dažādas kaluma medaļas – J. Avens – 2 sudraba, I. Mežiņa – sud-
raba, V. Griņevičs – bronzas, H. Jaunzems – zelta medaļas. No 
viņiem nedaudz atpalika šķēpmetēji – I. Mežiņa – bronzas, J. Ozo-
liņš – bronzas un M. Aizsilniece – sudraba medaļas.

Par medaļu īpašniekiem kļuva arī 100 m skrējienā – J. Mat-
rosovs, tāllēkšanā – U. Ābelis, lodes grūšanā un diska mešanā – 
M. Aizsilniece. Liels paldies par vērtīgajiem punktiem 4x100 m 
stafetes skrējējiem – J. Avenam, A. Rancānam, A. Ābolam un J. 
Ozoliņam. Interesantākais, ka stafetes 4 dalībnieku faktiskais gadu 
skaits nedrīkst būt mazāks kā 170 gadi, tādēļ komandu nokom-
plektēt nesanāca viegli. Par komandas kopvērtējumam nepiecie-
šamajiem punktiem paldies arī komandas pārējiem dalībniekiem 
– V. Brinkam, A. Aizsilniekam, Ā. Irbem.

Absolūtajā komandu vērtējumā atkārtoti uzvaru guva Jūrma-
las senioru komanda. Mūsu komanda spēja noturēties 23.vietā no 
36 komandām. Pēc kopvērtējuma tabulas publicēšanas uzzināsim, 
kādu vietu izcīnījām 4 sporta veidos III grupas kolektīvos.

Par komandas startiem Jēkabpilī paldies Ķeguma novada do-
mei par atvēlēto transportu (paldies šoferiem par līdzdalību) un 
dalības maksu sacensībās.

Aicinu visus novada sporta seniorus (sievietes no 30 gadiem, 
vīriešus no 35 gadiem) būt aktīviem un spēju robežās piedalīties 
dažādās sacensībās sava novada sporta slavas celšanā. Bet nova-
da sporta vadītājiem un atbildīgajiem deputātiem – vairāk vērības 
pievērst arī senioru sportam un tā aktivitātēm.

M. Aizsilniece,
komandas pārstāvis

Foto mūsu soļotāji – V. Griņevičs, I. Mežiņa, J. Avens, H. Jaunzems

Birzgales pludmales volejbols

29. jūnijā, Birzgalē norisinājās pludmales volejbola turnīrs jau-
niešu centra paspārnē MIX grupā, kurā četru komandu konkurencē 
1.vietu ieguva Dāvis Janovskis un Evita Reinsone (vidū), otrie – 
Arvils Pastars un Baiba Petrovska (pa kreisi), trešie – Ritvars Bušs 
un Linda Leglere (pa labi).

Pēc šīm sacensībām Birzgales čempionāta 1.posms pludmales 
volejbolā:

1.v. Ķeguma HES1 (Kristaps Rūde, Deivids Strazdiņš)
2.v. Bekuciema katastrofa (Ričards Bērziņš, Roberts Zemnieks)
3.v. Knapi elpo (Māris Grants, Mārtiņš Strauss).

Jāņu MIX pludmales volejbolā

Jāņu mix pludmales volejbola turnīrā Birzgalē, 6 komandas 
gandrīz četru stundu garumā noskaidroja uzvarētājus:

1. ,,Pa pliko’’(Raivis Ozoliņš, Egita Strode) pa vidu
2. ,,Elīna’’(Raivis Kābelis, Elīna Šnevele) pa labi
3. ,,Bambučas’’ (Mārcis Bērziņš, Madara Kuģe) pa kreisi
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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. Meinarda 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
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:
Tālr.: 65022458, Mob. 26551206

Ogres Romas katoļu draudžu prāvests K. Bojārs

Mūžībā aizgājuši
Ļauj pie tavām mīļām rokām
Vēl tik mirkli galvu glaust...
Cauri palsai sāpju miglai
Senos saules rītus jaust.
Zinta Saukuma (1939)

Pelageja Ostrovska (1914)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

ĶNPB organizē
5. augustā braucienu uz Valli
Izbraukšana plkst. 14:00
no Ķeguma tautas nama.
Informācija: Tālr. 27728445

14. augustā ekskursiju uz
Raunu, Blomi un Smilteni
Izbraukšana plkst. 7:30 
no Ķeguma tautas nama.
Pieteikties 12. augustā plkst. 14:00
Pensionāru biedrības telpās,
Ķeguma tautas namā. Maksa 8 lati.
Informācija: Tālr. 27728445, Vija Cepurīte

līdzjutība
Tu katram viena,tikai viena,

Pie kuras bērni cieši turas klāt.
Un tāpēc ir tik ļoti grūti

Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!
Visdziļākā līdzjutība Jānim Briedim ar ģimeni 

ASV, māmuļu Hermīni Briedis zaudējot.
Lilita un Kārlis Veckaktiņi

līdzjutība
Visdziļākā līdzjutība JĀNIM BRIEDIM ar 

ģimeni ASV, māti HERMĪNI BRIEDIS,
mūžībā aizvadot.

Tomes evanģ.luteriskās draudzes
mācītājs un draudze.

līdzjutība
Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī,

Par avotu, kur mūžam spēku smelt …
Visdziļākā līdzjūtība Ķeguma novada domes 

Birzgales pagasta pārvaldniecei Mārītei 
Artihovičai, tēvu zaudējot!

Luterāņu kapusvētki
18. augustā

tomes kapos plkst. 14.00 
berkavas kapos plkst. 15.30

SIA
„SOLID METAL”

Licence Nr. 2010-02/269

◊ IEPĒRK MELNOS UN KRĀSAINOS
METĀLLŪŽŅUS

Varš- līdz 3,16 Ls/kg
Alumīnijs 0,60 – 0,75 Ls/kg

Cenas var mainīties

Rembatē, Katlu ielas galā, „Mētras”-
sekojiet reklāmas zīmēm!

◊ AUTOEVAKUĀTORS līdz 4 t
◊ Mēbeļu, materiālu, iekārtu

pārvadājumi ar furgonu (21 m3)
T. 26 338 775,  26 679 374

SIA „KlIerS” /Lic.Nr. CS-2ME0035/
sadarbībā ar SIA „Rembates Metāls” 

•	 iepērk	metāllūžņus
•	 iepērk	transporta	līdzekļus	
•	 norakstām,	utilizējam	a/m
D.d.: 8.00-17.00; Sestd.: 8.00-15.00   
Laikā 6.00-8.00 un 17.00-22.00, un
brīvdienās nodošanu saskaņot pa

telefonu Nr. 29320387
Ķeguma nov., Rembate, „Viktors”, 

T. 29320387, 65055821    

iepērk mežus īpašumā, cirsmas 
T. 29188981

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
viņš būtu pelnījis šo titulu. 

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

Grupa Blitze
pieskandina Ķegumu

Kad? 30. augustā

Cikos? plkst. 22:00 - 04:00; 

ieeja no 21:00
22:00 Grupas Blitze koncerts 

pēc tam 
Īpašais viesis: dj Jānis Balodis (Radio 1) 

ieejas maksa: 2Ls

ev. lut. draudzes kapusvētki
Ķeguma kapos

11. augustā pLkst. 14:00
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Pārdodu medu. Tālr. 26182284
Pārdodu medu, Tomē. Tālr. 27863941
Meklējam mīļu, gādīgu un ļoti atbildīgu auklīti, savai 
1,3 gadus vecai meitiņai. Auklēt katru darba dienu, sā-
kot ar 1. septembri. Sīkāk pa tālr. 26102764
Pārdod gurķus. Tālr. 29940418
Tomē mājās „Rutki” pārdod svaigu vasaras medu, arī 
šūnās, iespējama piegāde mājās. Tālr. 28658293
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