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Ķeguma novada sēņošas čempionāts 2013
Tradicionāli iesākoties rudens sezonai Ķeguma novads pulcē sēņot mīļus, arī šis gads
nebija izņēmums. Tomes pagastā netālu no
Ratu kalna 14. septembrī norisinājās Sēņošanas čempionāts. Laiks bija kā radīts sēņotājiem un ļavā par visiem simts procentiem izbaudīt meža priekus. Pavisam tika reģistrētas
13 komandas, maksimālais komandas dalībnieku skaits bija četri, taču minimālais viens
dalībnieks.
Rudens šogad iesācies ar mazs nokrišņiem,
tāpēc organizatori bažoties par sēņu daudzumu
bija nedaudz atvieglojuši sēņošanu – drīkstēja
lasīt visas ēdamās sēnes. Čempionāta dalībniekus uzmundrināja folkloras kopa ar īpaši
sēņošanas čempionātam izveidotām dziesmām
un rotaļām.
Sēņu grozu piepildīšanai tika dota pusotra
stunda, kas čaklajiem sēņotājiem bija pietiekams laiks lai mežā atrastu gan beciņas, gailenes, apšu kungus un pat kādu skaistu piepi.
Pavisam kopā tika salasīti 41,74 kg sēņu.
Trīspadsmit komandu konkurencē pirmo vietu ieguva komanda „Gataviņu ģimene”, salasot 7,64 kg sēņu. Otro vietu ieguva komanda „Tādas nav”, salasot 4,93 kg. Trešo vietu
ieguva komanda „Žucenes”, salasot 4, 63 kg.
Kā arī tika vērtēts katra dalībnieka individuālais sēņu guvums, visvairāk sēnes salasīja
Oskars pavisam 3,16 kg, kurš drosmīgi startēja
viens pats. Otro vietu šajā kategorijā ieguva
Anna no komandas „Gataviņu ģimene” ar salasītiem 2,95 kg sēņu. Trešajā vietā ierindojās
Ingrīda no komandas „Žucenes” ar salasītiem
2,88 kg sēņu.
Netika aizmirsti arī mazākie sēņotāji,kuri
ieguva īpašas balvas par čaklo sēņošanu.
Tika atrasta lielākā sēne, apšu kungs, kas

Sveicam septembra jubilārus!
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Lielāko sēni atrada Samanta no komanda “Strautiņi”

svēra gandrīz 1 kg un kura diametrs bija 27 cm.
Kopā visi mielojāmies ar gardo sēņu zupu,
par kuru jāpasakās Ķeguma un Tomes tautas
namu čaklajam kolektīvam.
Paldies arī tehniskajiem darbiniekiem, ka
nogādāja dalībniekus gan uz, gan no sēņošanas čempionāta un palīdzēja uzturēt ugunskura
liesmu. Kā arī skaņu operatoram Brunim un
Tomes folkloras kopai.
Uz tikšanos nākamajā rudenī, Ķeguma
novada sēņošanas čempionātā!

Esi sveicināts mazulīt!
Neviens putns tā nedzied
Kā kūko dzeguzīte.
Neviens mani tā nemīl
Kā tētis, māmuļiņa.

Ainai un Ivanam Matijevskiem piedzimusi
meita Amēlija
Inesei Korelovai un Arnim Mičulim piedzimusi
meita Nikola
Solvitai un Rolandam Daņiloviem piedzimusi
meita Amanda
Jutai un Maksimam Siņiciniem piedzimis
dēls Kristofers

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Vēl jau septembris smaržīgas rozes
Tavās rokās reibinot liek,
Vēl jau svešas Tev asteru skumjas,
Liesmo dvēselē mežvīna prieks.
Vēl to dienu vesela jūra,
Kas kā pīlādži debesīs zied,
Pie tā zeltainā mākoņa turies,
Kurā vasara nenoriet!!

Laulības!

Es Tev izdziedāšu zelta rozi,
Kad aiz loga vēlīns rudens līs,
Izdziedāšu žuburainu osi,
Kura, zaros zvaigzne ligzdu vīs.
Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza
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Iveta Dzērve un Ēriks Apsāns

Birzgales dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza

Kristīne Lomanovska un Uldis Mucinieks
Jūlija Špeļa un Nejmeddin Abdallah

Sveicam!

Publikācijas ar ilustratīvo materiālu
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Pašvaldības darbi septembrī
Pašvaldības budžeta ieņēmumu plāns
kopumā līdz šim ir pildījies labi, lai gan
augusta mēnesī pirmo reizi šogad izpilde
bijusi tikai 96% apmērā. Tomēr kārtējos budžeta grozījumos nāksies risināt sarežģītas
problēmas, jo iepriekš neparedzēti izdevumi pašvaldībai ir radušies gan saistībā ar
AS „Latvenergo” veiktajām ielu elektroapgādes un apgaismojuma līniju rekonstrukcijām, gan sakarā ar SIA „Ķeguma Stars”
uzsāktajiem investīciju projektiem, gan arī
neparedzētos papildu darbos nozīmīgu pašvaldības projektu sagatavošanā un realizācijā. Diemžēl nopietnas problēmas rada arī
atbildīgo valsts iestāžu nekonsekventa rīcība, vispirms apstiprinot vairākus SIA „Ķeguma Stars” sagatavotos projektus siltumapgādes problēmu risināšanai, bet pēc tam
faktiski aizliedzot finansējumu šo projektu
realizācijai.
Pabeigti būvdarbi bērnudārzā „Gaismiņa”. Veikta iekšējo komunikāciju – ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroinstalācijas,
ventilācijas – rekonstrukcija un telpu kosmētiskie remonti. Notiek telpu aprīkošana
ar mēbelēm un citu iekārtojumu, un tuvākajās dienās plānots atsākt bērnudārza
pilnvērtīgu darbību atjaunotajās telpās.
Bērnudārza teritorijas, rotaļu laukumu rekonstrukcijai izstrādāts tehniskais projekts,
bet to nepieciešams pilnveidot, un realizācija plānota nākošajā gadā, ja būs iespējams
rast atbilstošu finansējumu jaunajā budžetā.
Pēc elektroapgādes problēmu atrisināšanas turpinās darbi kanalizācijas sūkņu

stacijas izbūvei Birzgalē, līguma izpildes
termiņš pagarināts līdz 15.novembrim.
Saistībā ar AS „Latvenergo” plānoto elektroapgādes tīklu rekonstrukciju Birzgalē
izstrādāts tehniskais projekts un noslēgts
līgums par vienlaicīgu ielu apgaismojuma
rekonstrukciju.
Pabeigti Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas stadiona rekonstrukcijas būvdarbi. Izveidots arī hokeja laukums, kurā
vasarā varēs spēlēt gan tenisu, gan arī florbolu, un pludmales volejbola laukumi. Lai
nodrošinātu šo sporta būvju pastāvīgu un
kvalitatīvu darbību, vēl jāatrisina arī vairāki
sīkāki tehniski un organizatoriski jautājumi.
Lai nodrošinātu stadiona labāku pieejamību, sevišķi sacensību organizācijai, plānots
arī izbūvēt autostāvvietas pie stadiona no
Komunālās ielas puses.
Diemžēl līdzekļu trūkuma dēļ nav šogad izdevies pabeigt Ķeguma pludmales
labiekārtošanu, lai arī realizēts projekts par
tualešu, pārģērbšanās kabīņu un āra trenažieru kompleksa izbūvi.
Gan darbinieki, gan arī iemītnieki turpina apgūt jaunās Sociālās aprūpes centra
telpas bijušās Rembates pamatskolas internāta ēkā. Pamazām palielinās arī centra
iemītnieku skaits. Savukārt vecajai Sociālās
aprūpes centra ēkai tiek gatavots rekonstrukcijas projekts, lai ēku izmantotu pašvaldības vajadzībām.
Sagatavoti tehniskie risinājumi par
problēmām, kuras atklājās bijušā Tomes
veikala ēkas demontāžā, un atsākti būvdar-

bi Tomes dienas centra izveidē. Savukārt
Ķeguma dienas centra izveidošana plānota
vecās katlu mājas ēkā pie Tautas nama. Noslēgts līgums par nevajadzīgo iekārtu demontāžu un teritorijas sakopšanu, veikts arī
iepirkums un tiek gatavots līgums par ēkas
rekonstrukcijas būvdarbu izpildi.
Pašvaldība ir atpirkusi no „Latvijas Pasta” un nostiprinājusi zemesgrāmatā bijušo
pasta nodaļas ēku un zemi Rembatē. Šobrīd
tiek veikta teritorijas sakopšana. Plānots
izstrādāt tehnisko projektu ēkas rekonstrukcijai, lai izveidotu Rembatē bērnudārza
„Gaismiņa” filiāli.
Pieņemts domes lēmums un tiek gatavots parakstīšanai sadarbības līgums par
koģenerācijas katlu mājas izbūvi Celtnieku ielas rūpnieciskajā zonā. Saskaņā ar
līguma nosacījumiem katlu mājas izbūve
ir paredzēta 2014.gada vasarā, un plānots
2014./2015.gada apkures sezonā saņemt
lētāku siltumenerģiju, kas ļautu būtiski pazemināt apkures tarifus Ķeguma pilsētas
siltumapgādē.
SIA „Ķeguma Stars” ir noslēdzis līgumu par ūdenssaimniecības rekonstrukcijas
otrās kārtas darbiem Ķeguma pilsētā, veikta
rekonstruējamo tīklu projektēšana un uzsākti pirmās kārtas darbi Staru ielas rajonā,
Aizvēja ielā un arī Pakalnes ielā. Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tiks atjaunoti
un paplašināti ūdensvada un kanalizācijas
tīkli.
Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Par projektu „Ķeguma tautas nama un Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija”
Ķeguma novada dome informē, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas
2007. – 2013. gadam, pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros Ķeguma
novada domes projektam Nr. 11–04–L32100–000151
„Ķeguma tautas nama un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija” ir pabeigti būvniecības darbi Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas sporta stadionā.
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta
stadiona rekonstrukcijas būvdarbus veica SIA „CEĻDARIS” par kopējo līguma cenu 326 600,27 LVL
bez PVN.
Projekta ietvaros tika veiktas šādas aktivitātes: izveidots futbola laukums ar ūdens drenāžas sistēmu,
tika ieklāts sintētiskais segums skrejceļiem, izveidoti
divi pludmales volejbola laukumi, un āra hokeja laukums, kas pildīs savas funkcijas arī vasarā kā tenisa
vai florbola laukums. Esošā stadiona teritorija ir iežogota un uzstādītas sēdvietas skatītājiem.
Raivis Ūzuls,
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks,
projekta vadītājs
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Latvijas visvasarīgākais saules pulkstenis
Šī gada augusta vidū Ķeguma parka
celiņu krustojumā dienas gaismu ieraudzīja jauns vides objekts – saules pulkstenis.
Šo var uzskatīt par Latvijas visvasarīgāko
savas klases laikrāžu pārstāvi. Kas gan vēl

vairāk raksturo siltu un saulainu dienu kā
nesteidzīgi uz akmens uzsēdies tauriņš.
Šī vides objekta vēsture aizsākās 2012.
gada nogalē, kad Ķeguma pašvaldība bija
nolēmusi, ka parkā ir jābūt saules pulkstenim, kas izmantotu vietējas izcelsmes lauk-

akmeni. Ņemot vērā, ka mūsu zemē saules
pulksteņi netop ik dienu, bija skaidrs, ka
tam ir jābūt īpašam. Novada domes izpilddirektore Nelda Sniedze vēlējās, lai tas ir ne
tikai funkcionāls (t.i. rādītu pareizu laiku),
bet arī vizuāli skaists un interesants. Kad
skiču līmenī bija izskatīti dažādi varianti,
bet neviens tā īsti neuzrunāja, šo rindu autors (kas ir vienlaikus arī pulksteņa projekta
autors) nolēma piedāvāt vienu senāk izdomātu, bet līdz šim nerealizētu saules pulksteņa risinājumu tauriņa formā. Idejai par
rosinājumu bija astronomijas noteikts fakts,
ka fiksēta punkta ēna gada laikā uz ieslīpas
plaknes iezīmē tādu kā tauriņa formu.
Kā jau Ķeguma parka apmeklētāji būs
ievērojuši, šim saules pulkstenim nav tradicionāli izmantotā trijstūra jeb gnomona.
Tā vietā metāla lokā virs tauriņa ir iestiprināta Ķeguma novada saule, kas vienlaikus kalpo par tā saucamo saules pulksteņa
mezgla punktu. Metāla saulītes centra projicētais gaišais aplītis ir tas, kas rāda laiku
uz tauriņa spārniem esošajās stundu iedaļās.
Apakšējā rindā ir stundas atbilstoši vasaras
laikam, bet augšējā – atbilstoši ziemas laikam (t.i. par stundu mazāk). Nav nejaušas
uz spārniem esošās ciparnīcas robežlīnijas

– pa apakšējo loku mezgla punkta projicētā
gaisma pārvietojas laika periodā ap Jāņiem,
bet pa augšējo – ap Ziemassvētkiem.
Lai arī tā vien šķiet, ka taurenis ir novietots teju vai uz nejauši izvēlētas akmens
malas, visi elementi ir izveidoti saskaņā ar
iepriekš veiktiem mērījumiem un aprēķiniem. Tauriņš ir vērsts tieši pret dienvidiem.
Loks, kas tur Ķeguma saulīti iezīmē ziemeļu – dienvidu virzienu. Savukārt spārnu gali
ir vērsti austrumu un rietumu virzienos.
Saules pulksteņa metāla konstrukciju
izgatavoja Aivars Oleksāns, bet akmens apstrādi veica Jānis Zakrevskis.
Lai Ķeguma taurenis jebkuros laika apstākļos rada saulainu un labu noskaņojumu!
Ķeguma tautas nama parka labiekārtošana veikta projekta „Ķeguma tautas nama
parka teritorijas labiekārtošana” ID Nr.
11-04-ZL23-Z401101-000006 ietvaros, saņemot Eiropas zivsaimniecības fonda līdzfinansējumu 7421,62 Ls apmērā.

Mārtiņš Gills

Projekts „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ķegumā”
SIA „Ķeguma Stars” primārais uzdevums ir nodrošināt komunālos pakalpojumus Ķeguma novadā, tāpēc uzņēmums,
lai spētu nodrošināt augstāku pakalpojumu
kvalitāti, ir uzņēmies vairāku Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ieviešanu.
Viens no SIA „Ķeguma Stars” koordinētajiem projektiem ir „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ķegumā”. Projekts
tiek īstenots Kohēzijas fonda (KF) aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” ietvaros saskaņā ar līgumu
Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013,
kas 2012.gada 23. jūlijā tika noslēgts līgums starp SIA „Ķeguma Stars” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju.
2013. gada jūnijā tika veikti grozījumi Nr.2 pie līguma Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/
IPIA/VARAM/013 par papildus līdzekļu
un papildus aktivitāšu īstenošanu projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Ķegumā” ietvaros.
Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt
normatīvajiem aktiem atbilstošus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus Ķeguma pilsētas iedzīvotājiem.
Projekta ietvaros kā primāri ir izvirzīti uz-

devumi – uzlabot vides stāvokli, palielināt
ūdenssaimniecības darbības efektivitāti un
nodrošināt kvalitatīvu ūdenssaimniecības
pakalpojuma pieejamību un drošību.
SIA „Ķeguma Stars” iepirkuma Nr. ĶS
02/2012 KF rezultātā 2013. gada 18. aprīlī
noslēdza līgumu par projektēšanu un būvdarbu veikšanu objektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā ” ar SIA
„Wesemann” reģ. nr. 40003140237 par līgumsummu 1 264 874,00 LVL (bez PVN).
Kā arī 2013. gada 22. aprīlī iepirkuma
Nr. ĶS 02/2013 KF rezultātā SIA „Ķeguma Stars” noslēdza būvuzraudzības
(Inženiera) līgumu ar personu apvienību
“Akorda & Lakalme”, SIA „Akorda” reģ.
nr. 44103076170, SIA „Lakalme” reģ. nr.
40003379590 par līgumsummu 13 140,00
LVL (bez PVN).
Šobrīd līguma ar SIA „Wesemann”
ietvaros projekts ir sadalīts divās kārtās.
2013. gada 9. augustā Ķeguma novada
būvvalde ir akceptējusi tehniskā projekta
I. kārtu. SIA „Wesemann” ir saņēmis rakšanas atļauju un sākot ar 30.08.2013. tiek
veikti šādi būvdarbi:
• 30.08.2013 līdz 16.09.2013. būvdarbi
tika veikti Pakalnes ielā;
• 11.09.2013 līdz 30.09.2013. būvdarbi

tiek veikti Aizvēja ielā;
• Sākot ar 2013. gada 5. septembra būvdarbi tiek veikti Staru ielā (piebraucamais
ceļš uz katlu māju), pēc tam iekšpagalmi
Staru ielas mājām, būvdarbu ilgums 1,5
mēnesis
• Sākot ar 2013. gada 23. septembri būvdarbi tiek veikti Staru ielā (posmā
no Priežu ielas līdz Celtnieku ielai),
būvdarbu ilgums 1,5 mēnesis.
• Sākot ar 2013. gada 18. septembri būvdarbi tiek veikti Celtnieku ielā (posmā
no Aizvēja ielas līdz Staru ielai) būvdarbu ilgums 1,5 mēnesis.
Tuvākajā laikā informācija tiks atjaunota un iedzīvotāji tiks informēti par satiksmes organizāciju un kārtību, būvdarbu
teritorijā. Pašlaik būvdarbu organizācijas
plānā nav paredzēts ielu slēgšanu. Pa visām
ielām tiks nodrošināta transportlīdzekļu
kustībai nepieciešamā zona. Jau iepriekš
atvainojamies par sagādātajām neērtībām
un ceram uz iedzīvotāju sapratni.
Iedzīvotāji, kuriem ir radušies jautājumi par projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”, tiek laipni
gaidīti „Ķeguma Stars” birojā Kuģu ielā 5,
Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020.
SIA „Ķeguma Stars” administrācija

3

2013. gada 26. septembris

Par SIA „Ķeguma Stars” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Ķeguma novada Rembates pagasta Rembates ciemā”
Līguma nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/036/037 aktuālo informāciju

SIA „Ķeguma Stars” primārais uzdevums ir nodrošināt komunālos pakalpojumus Ķeguma novadā, tāpēc uzņēmums, lai spētu
nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzņēmies vairāku
Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ieviešanu. Viens no SIA
„Ķeguma Stars” koordinētajiem projektiem ir Ķeguma novada
Rembates pagasta Rembates ciema ūdenssaimniecības attīstība.
Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)
aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 (4.kārta)” ietvaros saskaņā ar līgumu
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/036/037, kas 2011.gada 15. augustā tika noslēgts starp SIA „Ķeguma Stars” un Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru.
Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt normatīvajiem aktiem
atbilstošus ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
pakalpojumus Rembates ciema iedzīvotājiem. Projekta ietvaros kā

primāri ir izvirzīti uzdevumi – uzlabot vides stāvokli, palielināt
ūdenssaimniecības darbības efektivitāti un nodrošināt kvalitatīvu
ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību un drošību.
Visi plānotie būvdarbi ir pabeigti. Ķeguma novada būvvalde
08.08.2013. ir parakstījusi aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā. Šobrīd SIA „Ķeguma Stars” gatavo visus dokumentus par projekta realizācijas pabeigšanu, lai varētu saņemt pēdējo maksājumu
no ES struktūrfondiem.
Aicinām iedzīvotājus, kuri vēlas pieslēgties pie jaunajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, griezties SIA „Ķeguma
Stars” birojā Kuģu ielā 5, Ķegumā.
Pateicamies visiem iedzīvotājiem par sapratni realizējot šo
projektu, it sevišķi būvdarbu laikā.
SIA „Ķeguma Stars”
administrācija

Biedrības „Sporta klubs „Rembate”” projekts īstenots
Ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu 2012. gada 23. oktobrī
tika apstiprināts biedrības „Sporta klubs „Rembate”” projekts
„Aprīkojuma iegāde biedrības „Sporta klubs „Rembate”” darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai”. (Nr.12-04-LL32L413202-000007). Projekts tika realizēts ELFLA atklāta projektu
iesniegumu konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk.
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem”. Projekta kopējās izmaksas – 9767,12 Ls. Publiskai
finansējums – 90 % no projekta izmaksām, 10 % no projekta izmaksām līdzfinansēja Ķeguma novada pašvaldība.
Projekta ietvaros bija plānots iegādāties sporta inventāru, kas
būs piemērots gan sportistiem, gan veselīga dzīvesveida piekri-

tējiem, gan invalīdiem. 2012. gada 4. decembrī tika parakstīts līgums ar SIA „Intersports” par aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un
tehnisko apkopi.
Plānotie darbi ir pabeigti. Sporta zālē Lielvārdes ielā 3, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā ir uzstādīti dažādu veidu
trenažieri, statīvs ar hantelēm, statīvi svaru diskiem un powerliftingam, kā arī iegādāti vairāki speciāli rokturi, lai nodrošinātu
pilnvērtīgāku trenažieru un statīvu izmantošanu.
Projekta realizācijas rezultātā ir nodrošināta iespēja Rembates
pagasta iedzīvotājiem, kā arī citiem Ķeguma novada un kaimiņu
novadu interesentiem – sportistiem, veselīga dzīvesveida piekritējiem, invalīdiem attīstīt un nostiprināt fizisko sagatavotību, uzlabot
veselību, izmantojot jaunu, drošu un atbilstošu sporta inventāru.
Gaidām visus sportot un atpūsties gribētājus Rembatē.
		

B.Šteina,
projekta vadītāja

ĶEGUMA NOVADA DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/2013

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 13.08.2013.
sēdes lēmumu Nr.281 (sēdes protokols Nr.17, 1§) 2013. gada 13. augustā

„Par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Pa pašvaldībām “ 21.panta pirmās daļas 3.punktu un 43.panta pirmās daļas 1.punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu
Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem “ 94. punktu

1. Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprinātas Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam saistošās daļas:
1.1. Grafiskā daļa – funkcionālais zonējums, novada pagastu, pilsētas un ciemu robežas.
1.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.
2. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.
3. Ar šo pašvaldības saistošo noteikumu īstenošanas dienu spēku zaudē Ķeguma novada pašvaldības 2009. gada 2. septembra
saistošie noteikumi Nr.7 „Par Ķeguma novada teritorijas plānojumiem».
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2013. gada 26. septembris

ĶEGUMA NOVADA DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/2013

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 07.08.2013.
lēmumu Nr. 277(protokols Nr.16, 16.§ 2013. gada 7. augustā

Grozījumi Ķeguma novada domes 2013. gada 24. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.6/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Ķeguma novada
administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija
noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu

Izdarīt Ķeguma novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Ķeguma
novada administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:
Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Lēmumu par koku ciršanu ārpus meža vai atteikumu pašvaldības izpilddirektors vai viņa vietnieks pieņem 6 darbdienu
laikā, bet, ja lēmumu pieņem saskaņā ar 3.punktā minētās komisijas atzinumu – 10 darbdienu laikā.”
Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Publisko apspriešanu rīko, ja koku ciršana paredzēta Ķeguma pilsētas un novada ciemu teritorijā publiski pieejamos objektos vai sabiedrībai nozīmīgos gadījumos, kad koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides dendroloģiskā vērtība.”
Papildināt saistošo noteikumus ar 91. punktu šādā redakcijā:
„91. Publisko apspriešanu nerīko par koku ciršanu, ja koku ciršana paredzēta būvniecības projekta īstenošanai un ir notikusi
būvniecības ieceres publiskā apspriešana vai izstrādāts detālplānojums, kurā tika norādīti izcērtamie koki.”

2013. gada 13. augustā
/ārkārtas domes sēde/
Apstprināja Ķeguma novada teritorijas
plānojumu 2013. – 2024. gadam un saistošos
noteikumus Nr. 11/2013 „Par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” .
Projektu „Ķeguma novada Birzgales
ciema publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija” noteica kā Ķeguma pašvaldības prioritāro infrastruktūras
investīciju projektu. Lai nodrošinātu projekta
realizāciju, pieņēma lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 81491,00 LVL (astoņdesmit
viens tūkstotis četri simti deviņdesmit viens
lats) apmērā uz Valsts Kases noteiktajiem
procentiem, aizņēmuma summas atmaksas
periodu lūdzot noteikt 20 (divdesmit) gadus.
Aizņēmuma summas atmaksa tiks sākta ar
2014. gadu un pabeigta 2033. gadā, garantējot
tā izpildi ar pašvaldības budžetu.

2013. gada 21. augustā
Pēc deputātu pieprasījuma Ķeguma novada pagastu pārvalžu vadītāji prezentēja savu
ikdienas darbu un iepazīstināja ar esošajām
problēmām pagastos.
Mārīte Artihoviča informēja par saviem
ikdienas pienākumiem, kā problēmu minot to,
ka pagastā nav sava pašvaldības policista, bieži vērojami sabiedriskās kārtības traucējumi.
Informēja, ka Birzgalē jāatjauno siltumtrase,
vajadzīga artēziskā aka, nepieciešami finanšu
līdzekļi dzīvojamo māju remontiem. Aktuāls
pagasta pārvaldes ēkas kosmētiskais remonts,
skolas rekonstrukcija. Uzskata, ka jārisina pagasta apzaļumošanas jautājums, VPII „Birztaliņa” nākamgad nepieciešams komunikāciju

remonts. Tiek risināts jautājums par parādu
piedziņu, ar to nodarbojas domes jurists.
Daina Vanaga rosina izveidot Birzgalē sociālo dzīvokli, kur iemitināt pagasta iedzīvotājus nepieciešamības gadījumā, Līga Strauss
uzskata, ka jaunajā budžetā jāparedz krīzes
dzīvokļa izveide.
Juris Pūpols iepazīstināja ar savu un pārvaldes darbu. Informēja, ka pagastā ir maz
pašvaldībai piederoša zeme, ļoti jācīnās ar
privātīpašniekiem par īpašumu sakopšanu.
Pagastā ļoti slikta ceļu segumu kvalitāte, ceļi
tiek nepienācīgi greiderēti un ziemās slikti
tīrīti. Katastrofālā stāvoklī ceļi ir aptuveni 8
km kopgarumā. Uzskata, ka jāceļ pašvaldības saimnieciskās nodaļas kapacitāte, vairāk
saimnieciskie darbi būtu jāveic pašu spēkiem.
Uzskata, ka būtu jāsakārto bijušā Rembates
pasta ēkas dārzs. Rembates daudzdzīvokļu
mājas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, novecojušas siltumtrases, kuru pārsedzēs parādās
lūzumi un skalo iekšā smiltis. Juris Pūpols uzskata, ka tukšie pašvaldības dzīvokļi ir jāpārdod. Informēja par telekomunikāciju traucējumiem pagastā un to, ka pagastam nav sava
autotransporta.
Ilona Ofmane informēja, ka strādā šajā
amatā nepilnu mēnesi un vēl nav pilnībā iepazinusies ar visiem veicamajiem pienākumiem.
Daudz braukā pie iedzīvotājiem, runā ar viņiem par sasāpējušiem jautājumiem. Atzīmē,
ka aizkavējusies Tomes dienas centra izveide.
Vēlas sakopt pludmali Tomes salā.
Pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus Ķeguma novada pašvaldības amatiermākslas
kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikumā, izsakot
nolikuma 4. pielikumu jaunā redakcijā.
Anulēja ziņas par divu personu deklarēto
dzīvesvietu.

Nolēma VPII „Gaismiņa” uzņemt vienu
jaunu audzēkni.
Apstiprināja sekojošu ēdināšanas maksu
2013./2014. mācību gadam, sākot ar 2013.
gada 2.septembri. Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā – 0,80 Ls, Birzgales pamatskolā –
0,60 Ls, VPII „Gaismiņa” – 1,20 Ls: brokastis
– 0,25 Ls, pusdienas – 0,70 Ls, launags – 0,25
Ls. VPII „Birztaliņa” – 1,20 Ls: brokastis –
0,23 Ls, pusdienas – 0,40 Ls, launags – 0,22
Ls, vakariņas –0,35 Ls.
Pieņēma lēmumu ņemt aizņēmumu Ķeguma novada VPII „Birztaliņa” funkciju nodrošināšanai valsts kasē 130202,00 LVL apmērā.
Nolēma ņemt papildus aizņēmumu Ķeguma VPII „Gaismiņa” telpu rekonstrukcijas
īstenošanai valsts kasē 28846,00 LVL apmērā.

2013. gada 28. augustā
/ārkārtas domes sēde/
Pieņēma lēmumu segt ēdināšanas izmaksas visiem 3. – 6.klašu skolēniem visās Ķeguma novada izglītības iestāžu ēdnīcās no
2013. gada 2. septembra līdz 2014. gada 30.
maijam. Segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma
novada vispārējās pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem (piecgadnieku un sešgadnieku
apmācība) no 2013. gada 2. septembra līdz
2014. gada 28. jūnijam.

2013. gada 3. septembrī
/ārkārtas domes sēde/
Nolēma pārņemt SIA „Ķeguma stars”
2013. gada 2. jūlija līgumu ar SIA „DGS”
saistības. Noteikt projektu „Siltumenerģijas
pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” kā
Ķeguma pašvaldības prioritāro infrastruktūras investīciju projektu. Lai nodrošinātu
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2013. gada 26. septembris
projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts
Kasē 46637,00 LVL apmērā.
Izteica Ķeguma novada domes 2013. gada
13.augusta sēdes lēmuma Nr.282 „Par pašvaldības prioritārā projekta „Ķeguma novada
Birzgales ciema publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija” īstenošanu” 2.punktu šādā redakcijā: „2. Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu
Valsts Kasē LVL 53363,00 (piecdesmit trīs
tūkstoši trīs simti sešdesmit trīs lati) apmērā.”

2013. gada 4. septembrī
Nolēma ieteikt apbalvošanai ar valsts apbalvojumu Ķeguma novada iedzīvotāju, vēršoties Ķeguma novada domes vārdā ar ierosinājumu Ordeņu kapitulā.
Anulēja ziņas par divu personu deklarēto
dzīvesvietu.
Pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Baltijas Graudi”, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 2223,66 LVL par nekustamo īpašumu Birzgales pagastā, Ķeguma
novadā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Nolēma atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu trīs nekustamajiem īpašumiem, diviem Tomē un vienam Birzgales pagastā.
Piešķīra zemes gabalam ar platību 105,72
ha un ēkām, kas uz tā atrodas, vienotu adresi –
„Kalna Vaski”, Birzgales pagastā.
Pieņēma lēmumu apvienot nekustamos
īpašumus „Mežiņi” un „Lejasmežiņi” Rembates pagastā, izveidojot nekustamo īpašumu,
kas sastāv no divām zemes vienībām: zemes
vienības ar platību 16,91 ha un zemes vienības ar platību 7,92 ha. Jaunizveidotā nekustamā īpašuma zemei un ēkām piešķirt vienotu
adresi „Mežiņi”, Rembates pagasts, Ķeguma
novads. Saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnie-

ciskā darbība ir lauksaimniecība.
Nolēma mainīt adresi nekustamajam īpašumam „Zirnītes” Birzgales pagastā ar platību
2,17 ha un piešķirt zemei un ēkām vienotu adresi „Mežirbes”, Birzgales pagasts, Ķeguma
novads.
Pieņēma lēmumu ar 2013. gada 1. septembri uzskatīt par izbeigtu 2011. gada 10. februārī noslēgto Zemes nomas līgumu par zemes
gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas 1,1
ha platībā nomu. Ar 2013. gada 1. septembri
slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas
zeme”, Birzgales pagastā daļas 1,1 ha platībā
nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2014. gada
31. decembrim, 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 atcelt Ķeguma novada domes
2013. gada 17. jūlija lēmumu „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi nekustamajam
īpašumam „Pakalniņi””. No nekustamā īpašuma „Pakalniņi”, Rembates pagastā atdalīt
no zemes vienības atsevišķu zemes vienību
aptuveni 0,31 ha platībā, 0,38 ha platībā un
aptuveni 0,17 ha platībā. Atdalāmajām zemes
vienībām: piešķirt nosaukumu „Pakalniņi P”,
Rembates pag., Ķeguma nov.; noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Pieņēma lēmumu apstiprināt grozījumus
Ķeguma novada domes Sociālā dienesta nolikumā: Izteikt nolikuma 32.punktu šādā redakcijā: „Sociālajam dienestam ir struktūrvienība – Ķeguma novada sociālās aprūpes centrs
„Senliepas” (turpmāk tekstā Aprūpes centrs),
kas darbojas saskaņā ar Sociālā dienesta vadītāja apstiprinātu reglamentu.” Izteikt noliku-

ma 33. punktu šādā redakcijā: „Aprūpes centra adrese: „Skola”, Rēžas, Rembates pagasts,
Ķeguma novads, LV 5016”. Izteikt nolikuma
36.punktu šādā redakcijā: „Sociālā dienesta
vadītāja pakļautībā strādā sociālie darbinieki, sociālās palīdzības organizators, sociālais
pedagogs, aprūpētāji un citi speciālisti. Darbinieki veic pienākumus saskaņā ar amata
aprakstiem.
Nolēma piešķirt līdzfinansējumu reliģiskajai organizācijai „Ķeguma evaņģēliski luteriskā draudze” Ķeguma novada NVO atbalsta
fonda nolikumā paredzētās 1.5.4.aktivitātes
„ilgtermiņa materiālajiem kapitālieguldījumiem (telpu remontiem, ēku būvniecībai, pamatlīdzekļu iegādei) Ķeguma novada teritorijā” īstenošanai. Noteikt, ka līdzfinansējuma
apmērs ir ne vairāk kā 30000,00 Ls un nepārsniedz 75% no projekta „Ķeguma evaņģēliski
luteriskās baznīcas būvdarbu pabeigšana, kas
ietver iekštelpu izbūvi un apkures ierīkošanu
un citus būvdarbus” izmaksām.
Pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīdus kārtībā desmit nekustamā īpašuma nodokļa parādus par sešiem nekustamajiem īpašumiem
Birzgales pagastā, par trīs nekustamajiem
īpašumiem Rembates pagastā un par vienu
nekustamo īpašumu Ķegumā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA
„TILBE AGRO”, trīs nekustamā īpašuma
nodokļa parādus par trīs nekustamajiem īpašumiem Birzgales pagastā, Ķeguma novadā,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.

Jauns rakurss Birzgales skolas vēsturē
Nākošais – 2014. gads Birzgales pagastā ir lielo jubileju laiks.
300. gadskārta Gothardam Fridriham Stenderam, 190. jubileja vienam no Birzgales skolas pirmajiem skolotājiem Fricim Mālbergam, 150 gadi kopš dzimis rakstnieks Jānis Purapuķe. Sarakstu
varētu turpināt, bet daudzu birzgaliešu visgaidītākais notikums ir
savas – Birzgales skolas 165. dzimšanas diena.
Šovasar interesantu lappusi vēsturē atšķīra Zinta Valdmane.
Viņas vadītajā grupā savu dzimto pusi apciemoja arī rakstnieks,
publicists Ēriks Hānbergs. Piestājuši skolas pagalmā , klausījāmies 1948. gada absolventa atmiņas. Un tad... kā senu pasaku
vēsturniece Zinta sāka stāstījumu par skolotāja dēlu, kurš strādā
pie tēva par palīgskolotāju un nevarēdams samierināties ar domu,
ka jāprecas ar netīkamu saimniekmeitu, lai ģimene kļūtu turīgāka,
ka uz mūžu jāpaliek šajā klusajā, mežu ieskautajā vietā, puisis ar
nelielu drēbju pauniņu aizbēg no Birzgales.
Šis jaunais cilvēks bija Arturs Valters. Jā, skolas vēsturē minēts, ka mūsu pusē strādājis skolotājs Valters. Bet par to, ka 1870.
gada 31. augustā /12. septembrī/ Lindes – Birzgales draudzē
skolotāja ģimenē dzimis grāmatu tirgotājs un apgādātājs izlasīju valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” datu bāzē
„Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”.
Nelielajā attēlā redzams kungs ar tumšiem matiem, pašauru
seju, nelielu bārdiņu. Teksts īss, tāpēc to citēju gandrīz visu: „Valters Arturs (1870. – 1924.). ... Pēc skolas beigšanas 1884. gadā tēva
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palīgskolotājs. 1887. gadā Rīgā iestājas par mācekli K.J. Zihmaņa
grāmatu veikalā( vienlaikus mācoties vakarskolā), pēc tam bijis
viņa palīgs. 1893. gadā amata prasmē papildinājies Sanktpēterburgā, 1894. gadā – ārzemēs. Kopš 1895. gada Zihmaņa uzņēmumā
veikalvedis. Pēc nesaskaņām ar īpašnieku 1911. gadā aizgājis un
kopā ar Jāni Rapu nodibinājis komanditsabiedrību „A.Valters, J.
Rapa un biedri”. Tajā, kā arī vēlākajā akciju sabiedrībā „Valters un
Rapa” – rīkotājdirektors. Labi pārzinādams ārzemju grāmatu tirgu,
uzņēmuma veikalu bagātīgi apgādājis ar cittautu literatūru.
Plašāk par Birzgales skolas ievērojamo absolventu varam lasīt viņa līdzgaitnieka J.Rapas 1926. gadā Rīgā izdotajā Daugavas
gada grāmatā un akciju sabiedrības 25. jubilejai veltītajā grāmatā, kas klajā laista 1937. gadā. Tiesa, šie izdevumi jāmeklē Rīgas
bibliotēkās. Bet, verot vaļā kādu grāmatu, ielūkojaties vai tās titullapa neglabā Artura Valtera radošo dvesmu, jo grāmatu nama
„Valters un Rapa” pūcīte mazliet taču atgādina to, kas Birzgales
parkā sēž uz rūķu namiņa jumta un vēro mūs. Paldies firmas
„Jauni rakursi” erudītajai gidei Zintai Valdmanei. Tātad nākošgad
17. decembrī apritēs 90 gadi, kopš A.Valtera īsais mūžs aprāvies,
bet arī 2015. gadā nebūsim bez nozīmīgiem jubilāriem, jo vismaz
bibliotēkā grāmatu izstāde būs veltīta Birzgalē dzimušā, zinātkārā
Artura Valtera 145. gadskārtai.
D.Melnūdre
Birzgales muzeja „Rūķi” vadītāja

2013. gada 26. septembris

Tomes folkloras kopa atkal kopā
2012. gada septembrī muzikāli skanīgas
saules rita gaitas uzsāka Tomes folkloras
kopa. Nu ievadīta otrā darbības sezona.
Par savējiem, viņu iespēto un tuvākās
nākotnes iecerēm vairāk stāsta Tomes folkloras kopas vadītāja, dziesminiece Dace
Priedoliņa: „Folkloras kopas ideju ir izauklējusi Tomes tautas nama vadītāja Sarmīte
Pugača. Pērnā gada Jāņos, radoši viesojoties pie viņiem, tiku uzrunāta. Piekritu un
esmu ļoti gandarīta, jo atsaucība bija un
vispār – nekas nebūtu iespējams bez vietējo
cilvēku ieinteresētības un tautiski emocionālas dzirksts. Folkloras kopā iesaistījās 12
dalībnieki (7 pieaugušie un 5 jaunieši).
Neilgās pastāvēšanas laikā esam bijuši klāt daudzos pasākumos, notikumos un
gadskārtu svētkos. Svinēti Mārtiņi, Lāčplēša diena, Ziemassvētki, dziedāts, muzicēts
un dejots gadatirgū. Šogad jutāmies priecīgi, ka izdevās labi organizēt Meteņus un
Lielās dienas pasākumu Tomē. Savu artavu
devām Tomes tautas nama 80 gadu jubilejas
svinībās un Ķeguma novada svētkos. Pēc
vasaras darbiem un saulainas atpūtas jau
esam uzsākuši jaunu darba cēlienu. Draudzīgi ģimeniskajā pulkā ir nelielas sastāva
izmaiņas. Trīs jaunieši devušies savās gaitās, bet kodols saglabājies. Mūsējie ir tautas
nama vadītāja Sarmīte Pugača (līdztekus
dziedāšanai spēlē ritma instrumentus), vīrs
un sieva – Kārlis Veckaktiņš (bungas) un

Lilita Šlomaka-Veckaktiņa (stabule), māte
un meita – Ginta un Anna Zālītes (meita apgūst kokles spēli un noteikti grib to iemācīt
mammai), kā arī tāda paša saikne – Ilze un
Liene Rumpes (ritma instrumenti, stabule).
Folkloristu saimē iesaistījusies Līga Valaine, kura spēlē stabuli un pašai piederošu
kokli. Nodarbības risināsies trešdienas vakaros. Ļoti gaidām, ka mums pievienosies
divi vai pat trīs kungi. Vārdos māņticības
dēļ vēl nesauksim.”

Tomes tautas nama 80 gadu jubilejā. Foto: R.Puriņš

Paldies pašvaldībai un... galvenais ir
process!
Ķeguma novada pašvaldība ir atbalstījusi projektu „Tautas mūzikas instrumenti
Tomes folkloras kopas darbībai”. Īstenojot projektu, muzikanti ieguvuši „darba rīkus” – kokli, lielās bungas, velna bungas,
divas stabules, trideksni, robdēlīti un citus

Swedbank: Padomi, kā sagatavoties
ērtākai pārejai uz eiro
Eiro ieviešanas diena tuvojas. Latvijas Banka prognozē, ka pārejā
uz eiro tiks nomainītas apmēram 1200 tonnas latu skaidrā naudā,
kas atbilst 250 ziloņu svaram. Kā iedzīvotāji var sagatavoties
pārejai uz eiro, lai izvairītos no rindām, raizēm un neērtībām?
Swedbank eksperti apkopoja dažus pamata ieteikumus.
Laikus mazināt skaidras naudas
īpatsvaru savā ikdienā
Ikvienam, lai sagaidītu eiro maksimāli
ērti, ieteicams laikus mazināt savā ikdienā
skaidras naudas īpatsvaru. Iedzīvotājiem
padoms ērtākajai pārejai uz eiro ir vienkāršs
– naudu glabāt kontā un, veicot norēķinus,
izmantot maksājumu karti vai pārskaitījumus internetbankā.
Bankas kontā naktī uz 2014. gada 1. janvāri lati automātiski tiks konvertēti uz eiro
pēc oficiālā fiksētā kursa (1 eiro = 0.702804
lati) un bez maksas.
Visērtākā un visizdevīgākā naudas
iemaksa kontā – bankomātos
Tā kā ap gadu miju un nākamā gada
pirmajās nedēļās banku filiālēs gaidāmas
lielas rindas, izvairīties no šiem „sastrēgumiem” var, jau laikus iemaksājot skaidro

ritma instrumentus. Ja vēl ne, tad drīzumā
to skanējums nevienam dalībniekam vairs
nebūs mīkla, tāpēc kopas priekšnesumi kļūs
daudzbalsīgāki un tautiskajām tradīcijām
atbilstošāki. Pagaidām tapšanas stadijā ir
ģīga, ko „nesasteigt” sola daiļamata meistars no Rīgas Eduards Klints.
Pērnajā sezonā Tomes folkloras kopa
piedalījās astoņos pasākumos savā pagastā
un Ķeguma novadā (laba sadarbība izvērtusies ar Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skautiem un gaidām), protams,
šogad nedrīkst atpalikt. Jaunie mūzikas instrumenti jau iesildīti Tomes sēņošanas čempionātā. Pēc tā sekos draudzīga uzstāšanās
kopā ar Jumpravas folkloras kopu „Liepu
laipa” Miķeļdienas tirdziņā 28. septembrī,
kā arī dalība rudens gadatirgū Ķegumā –
12. oktobrī. Tad jau pavisam tuvu ir 18.
novembris un Ziemassvētki. Paldies pašvaldībai par atbalstu instrumentu iegādē;
ir klusa cerība, ka pašvaldība palīdzēs tikt
pie tautiskiem tērpiem, jo pagaidām nākas
iztikt kā nu kuram.
Radošu uznācienu netrūks, bet galvenais ir process... Kā augstāko mērķi Dace
Priedoliņa un viņas audzēkņi skata folkloras festivālu Baltica 2015. gadā, bet svarīgākais tomēr ir pašu darbaprieks un prieks,
ko izdodas dāvāt klausītājiem.
Uldis Prancāns

Tērēt latus skaidrā naudā varēs arī vēl 2
nedēļas pēc Jaunā gada
Ar latiem un santīmiem varēs norēķināties vēl divas nedēļas pēc eiro ieviešanas
– no 2014. gada 1. janvāra līdz 15. janvārim, atlikumu katru reizi saņemot jau eiro
valūtā. Lai nebūtu jāsatraucas par to, vai
atlikums izdots precīzi, par pirkumiem un
pakalpojumiem, kļūs vēl svarīgāka iespēja
norēķināties ar bankas karti – maksājums
tiks veikts precīzi, ātri un ērti.

naudu savā bankas kontā naudas iemaksas Cik ilgi varēs samainīt latus pret eiro?
bankomātos, kur to var izdarīt bez komisiSvarīgi atcerēties, ka Latvijas Banka
jas maksas.
latus uz eiro mainīs mūžīgi pēc nemainīga
pašreizējā kursa 1 eiro = 0.702804 lati.
Kā laikus „nomest” monētu svaru?
6 mēnešus komercbankās – no nākamā
Monētu apstrāde ir viena no sarežģītāgada
janvāra līdz jūnija beigām latus uz eiro
kajām un laikietilpīgākajām, tāpēc ieteibez
maksas
varēs apmainīt visās Latvijas
cams jau laikus apzināt ģimenes rīcībā esokomercbankās.
Bankas aicina izmantot visu
šos monētu krājumus un izlemt, kā labāk ar
sešu
mēnešu
periodu,
nevis 2014. gada pirtiem rīkoties. Monētas var:
mās nedēļas. Tā kā jaunas valūtas ieviešana
• ziedot labdarībai;
• norēķināties veikalos ar precīzām sum- nav ikdienišķs notikums, pirmajās nedēļās
mām un pēc iespējas mazākās naudas pirms un pēc eiro ieviešanas banku filiālēs
gaidāmas ļoti lielas rindas, kā rāda arī citu
vienībās;
• veikt ieplānotos pirkumus, tostarp tādus, valstu pieredze.
3 mēnešus Latvijas Pastā – no nākamā
kas kalpos arī ilgākā laika posmā. Piemēram, dāvanu kartes, abonementus un gada janvāra līdz pat marta beigām latus
bez maksas varēs apmainīt uz eiro 302 Latcitus;
• iegādāties Ziemassvētku dāvanas savlai- vijas Pasta nodaļās, kas atrodas mazāk apcīgi, izvairoties no pirmssvētku iepirkša- dzīvotās vietās, kur nav bankas filiāļu vai
nās drudža.
bankomātu.
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Kas kustīgs, tas vesels un lustīgs
12. septembrī Rembates pagastā aizvadīta trešā, diemžēl pēdējā, nodarbība nūjošanas apmācībā. Nodarbības notika iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta „Kas kustīgs, tas vesels un
lustīgs” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas – 505,00, lati. Ķeguma novada pašvaldība atbalstīja projektu, piešķirot tā realizācijai
485,00 latus, bet pārējā summa bija pašfinansējums, kurš tika izmantots transporta izdevumiem, nūju iegādes procesā.
Realizējot projektu, iegādāti 17 pāri nūjošanas nūju, kā arī nūjošanas instruktores Zigrīdas Spruktes vadībā apgūtas nūjošanas
pamatprasmes. Trijās nodarbībās piedalījās 68 nūjotāji. Mācījās
visi, gan tie, kuri pirmo reizi rokās turēja nūjas, gan arī pieredzes
bagātie Ķeguma novada pensionāru biedrības nūjotāji. Īsts atradums bija instruktore Zigrīda Sprukte. Viņa ne tikai vienkārši atstrādāja nolīgtās stundas, bet pasniedza mums kustīgas, veselīgas
un lustīgas dzīvošanas meistarklasi. Jāsaka gan, ka par lustīgumu
parūpējās arī lustīgie Ķeguma vīri, bet Rembates nūjotājas paspēja
gan nūjot, gan šo procesu iemūžināt fotogrāfijās.
Projekts noslēdzies. 17 Rembates nūjotāji lietošanā saņēmuši
jaunas, kvalitatīvas nūjošanas nūjas, visi, kuri piedalījās apmācībā, ieguvuši sapratni par nūjošanu. Bet nekas jau īstenībā nav beidzies, viss tikai sākas, jo tagad, pārvarot slinkumu, sliktos laika
apstākļus un citas nebūšanas, rembatiešiem ir dota iespēja būt kus-

tīgiem, veselīgiem un lustīgiem. Arī instruktore Zigrīda Sprukte
ir piedāvājusi iespēju tikties vēlreiz, šoreiz gan kādā lielākā pasākumā, piemēram Ķeguma novada nūjošanas festivālā. Kaut gan
nosaukumam nav nozīmes, to izdomāsim laika gaitā. Galvenais,
ka mēs varam un spējam satikties un kopā darboties!
Uz drīzu tikšanos!
B.Šteina,
projekta vadītāja

Bekuciema ģimenes tradīcijas nemaina
Ik gadu septembra pirmā nedēļa liek sarosīties Bekuciema ģimenēm – laiks ikgadējām vasaras sporta atrakcijām. Šogad desmito reizi sanācām, lai kopīgi ne tikai sveiktu mūsu ciema Ilmāru
vārda svētkos, bet nu jau tradicionāli vārījām lielo zupu, skrējām,
lēcām, smējām un kopīgi sagaidījām zvaigžņu lietu.
7. septembra diena bija silta un saulaina, vēlreiz atgādinot
– kopībā ir spēks. Šogad rīkotāju godā – „Vasariņu” saimnieki Pugaču ģimene, kas jo īpaši bija piedomājuši pie atrakciju jautrības
un, lai arī atklāšanas ceremonijā tika solīta tikai jautrība, katrai komandai pavisam nopietni bija jāsacenšas veiklībā ejot pa purvu un
ar klapēm uz acīm, pārbaudot līdzsvara izjūtu uz baļķa, jāsatuvinās
skrienot ar sasietām kājām, un pierādot precīzāko metienu mērķī.
Šķiet šoreiz bija rekordliels sacensību skaits – 13! Lielāko atzinību
izpelnījās komandu saimnieču spilvenu cīņa – mums radās jauns
ticējums: lai kaimiņienes visu gadu būtu saticīgas – septembrī vajag kārtīgi izkauties ar spilveniem.
Laiks paskrēja nemanot, visas piecas komandas saņēma godam
pelnītos diplomus un mūsu ceļojošais kauss – akmens sēne līdz
nākamajam gadam šoreiz nonāca sportiskās Cakulu ģimenes rokās
no „Gudiņu” mājām. Šogad novērotāju lomā mums pievienojās
arī Galviņu ģimene un ceram, ka nākamajā gadā pulcēsim arī citas
Bekuciema ģimenes.
Cinīšu, Zaumaņu, Cakulu, Zemnieku, Kupču ģimenes, Veltas

Cinīšu ģimene pārbaudot precīzāko roku

tante no „Rūķišiem”, Inta no „Zāģeriem” un Māra no „Avotniekiem” izsaka pateicību Pugaču ģimenei par tradīcijas turpināšanu un LIELISKI noorganizētām Bekuciema ģimeņu 10. sporta
spēlēm!

Rudens nāk ar jaunām soroptimistu aktivitātēm

Šā gada pavasarī tautas namā notika pirmā lielā labdarības izsole Ķegumā. Tās laikā tika savākti līdzekļi 120 latu vērtībā. Pēc
izsoles, sanākušajiem dalībniekiem balsojot par dažādiem naudas
tērēšanas variantiem, tika pieņemts lēmums naudu ziedot Ķeguma
novada jaunajam sociālās aprūpes centram „Senliepas”, kas savas
durvis vēra š.g.1. augustā. Nauda lieti noderēja – par simts latiem
tika nopirkti pieci jauni gultas matrači. Par atlikušajiem divdesmit
latiem Līgatnes papīrfabrikā tika nopirkti krāsaini papīri pirmklasniekiem dažādu skolas darbiņu veikšanai. Jau 2. novembrī mēs atkal gribam aicināt interesentus uz izsoli, par ko sīkāk informēsim
nākamajā avīzes numurā. Padomā ir arī daži pārsteigumi izsoles
dalībniekiem. Tāpēc, kā pieņemts teikt, lai saglabātu intrigu – sekojiet līdzi informācijai!!!

8

2013. gada 26. septembris

Skaistajā Ziemeļvidzemē
Kad rīta agrumā uz Ķeguma tautas nama pusi dodas smaidīgi
senioru paaudzes ķegumieši, ir skaidrs – būs ekskursija. Tā bija
arī 14. augustā, kad mūsu ceļi veda uz Raunu, Blomi un Smilteni.
Taču pirmo pārsteigumu par to, cik daudz skaistuma var redzēt
pavisam netālu, sagādāja Ieriķu dzirnavu dabas taka Melderupītes
krastos. Tur redzējām trešo augstāko ūdenskritumu Latvijā, 400
gadus vecus dzirnavu mūrus, vienu no lielākajiem ūdensratiem
Baltijā, interesantus floristikas veidojumus un citus ievērības cienīgus objektus. Un tas viss – vienu kilometru garā pastaigā! Ja
gadās būt Ieriķos – nepabrauciet garām!

leju. Un, protams, ekskursija Raunā nav domājama bez Raunas
Staburaga apskates. Cerēsim, ka šo skaistumu nekad nepiemeklēs
Daugavas vārda brāļa liktenis!
Blomē lauku mājās „Donas” baudījām gardu zupu un „Maizes
darbnīcā” iepazināmies ar sentēvu tradīcijām maizes cepšanā. Kā
suvenīrus līdzi paņēmām pašu veidotos slavenos Blomes maizes
kukulīšus. Pavisam karstus!

Pašas veidojam kukulīti, pašas ēdīsim

Pie Raunas Staburaga

Rauna mūs sagaidīja ne tikai ar saulīti, bet arī ar smaidīgo gidi
Sandru, kura ar lielu mīlestību un plašām zināšanām mūs iepazīstināja ar Raunu, tās vēsturi un šodienu. Apskatījām iespaidīgās
Raunas viduslaiku pilsdrupas, kuras šodien ir sakoptas, bet prasa
nopietnu restaurāciju. Redzējām tēlnieka Kārļa Zemdegas veidoto
Raunas Brīvības pieminekli
„Koklētāja”, ko raunieši prata, kaut arī krūmos ieaugušu, saglabāt visus nebrīves gadus un kas nesen svinēja 80 gadu jubi-

Smiltenē varējām iepazīt Smiltenes luterāņu baznīcas vēsturi
un minikoncertā pat paklausīties ērģeļu skaņās. Bet mūsu rokdarbu entuziastes iepazinās ar līdzīgu interešu kopējām Smiltenē.
Mājup ceļā iegriezāmies zaļā siera ražotnē Raunas pievārtē. Tagad zinām, ka kādreiz tik populārā zaļā siera ražošanai vajadzīgs
siera āboliņš. Un redzējām arī to, kā top daudzkrāsaini makaroni.
Un tad – ceļš uz mājām, vērojot skaistās Vidzemes ainavas,
uzdziedot un paklausoties asprātīgas anekdotes.
Lai neapsīkst entuziasms un izdoma mūsu lieliskajām organizatorēm Dagnijai Berķei un Vijai Cepurītei. Paldies viņām!
M.Trauberga

Biedrība JADARA pēc nelielas
vasaras atpūtas atsāk darboties
Šogad ir bagātīga ābolu raža. Vai zinājāt, ka āboli satur: Pektīnvielas, kas labvēlīgi iespaido gremošanu, uzsūc toksiskās
vielas un izvada tās no organisma, Kāliju,
kam ir liela nozīme ūdens apmaiņas normalizācijai un normālas sirds darbības uzturēšanai, C vitamīnu, kuru pamatoti var saukt
par imunitātes sargu un kas palīdz dziedēt
brūces, Fitoncīdu, kas kalpo kā profilaktorisks līdzeklis, lai izsargātos no saslimšanas
un ir ”īsts karavīrs” cīņai pret mikrobiem,
Šķiedrvielas, kas izvada no organisma toksīnus un uzlabo zarnu mikrofloru, pazemina
holesterīna līmeni asinīs, samazina zobu
kariesa risku, palīdz izvairīties no kancerogēno vielu iedarbības un regulē liekā
svara problēmas un Organiskās vielas, kas
piedalās daudzos vielmaiņas procesos, tostarp stimulē gremošanas orgānu darbību.

Četras ābolu sēklas satur joda devu, ko
organismam nepieciešams uzņemt dienas
laikā. Āboli ir lieliski čipsu, konfekšu un
citu našķu aizstājēji, un ar tiem var mieloties, neuztraucoties par pieņemšanos svarā.
Āboli ne tikai uzlabo aknu un zarnu trakta
darbību, bet arī palīdz organismam atbrīvoties no dažādiem sārņiem un uzlabo ādas izskatu. Ābolu sula īpaši ir ieteicama garīgas
slodzes laikā. Savukārt, ja bieži slimojat ar
bronhītu vai daudz smēķējat, tad ar sulas
palīdzību var uzlabot elpošanu. Ābolus var
saglabāt arī ziemai, tos žāvēt, izspiest sulu
vai savārīt ievārījumu. Arī mēs JADARAS
dalībnieces nolēmām saglabāt kādu daļu
vasaras ābolu ievārījumu burciņās un dāvāt tās Birzgales un Rembates sociālo māju
iemītniekiem. Pateicoties Ozolkalnu nama
finansiālajam atbalstam un dalībnieču čak-

lajām rokām tapa atoņdesmit saldo gardumu burciņās.
Ķeguma novada dome pavasarī izsludināja Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektu konkursu. JADARAS iesniedza
divus projektu pieteikumus. Viens no tiem
tika atbalstīts un tā realizācijai saņemts finansējums. Oktobrī notiks divas lekcijas,
kuras vadīs Andžejs Reiters. Par precīzāku
laiku interesēties tautas namā septembra
beigās.
Nākamā tikšanās biedrībai ir 17. oktobrī
plkst. 19:00 Birzgales tautas namā. Aicinām jaunus biedrus. Ziedojumu un biedra
naudu iemaksu konts:
LV35HABA0551036226268,
Reģ. Nr. 40008206272.
Biedrība „JADARA”
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Sadraudzība ar Skrundas novadu
Pašvaldību sadraudzība ir šodienas Eiropas realitāte. Šādu attiecību mērķis ir rosināt pašvaldību sadarbību un to iedzīvotāju
savstarpēju sapratni.
Pirms trīs gadiem Ķeguma novada domes pārstāvji viesojās Skrundas novadā un
aizsāka skaistu draudzību. Šogad mēs, Ķeguma novads, sagaidījām pie sevis viesus
no Skrundas novada pašvaldības.
Visas dienas garumā mums bija iespēja ne tikai lepoties ar jau paveikto Ķeguma
novadā, bet arī pašvaldības speciālistiem
savstarpēji pārrunāt dažādus aktuālus jautājumus, kas jārisina ikdienā, vai arī pārrunāt
kādus īpašus, netipiskus gadījumus. Secinājām, ka viena diena ir par maz, lai visu apskatītu un izrunātu, jo varam taču lepoties
ar gana daudz paveiktā, sākot ar jauno SAC
„Senliepas”, VPII „Gaismiņa” pārvērtībām,
skolas stadionu, pludmales labiekārtošanu,
rekonstruēto parku ar saules pulksteni, siltinātajām pašvaldības ēkām u.c., gan arī ar
pašiem novada cilvēkiem. Kopīgi ar Skrundas novada pašvaldības pārstāvjiem bijām

vienisprātis, ka bez cilvēku labās gribas un
entuziasma daudz kas būtu izdarāms grūtāk
vai vispār nebūtu. Tāpēc paldies jāsaka visām mūsu aktīvajām biedrībām un iedzīvotājiem, kas darbojas visa novada labā, cītīgi
rakstot dažādus projektus, lai vairotu mūsu
kopējo labklājību. Īpašs paldies Ķeguma
pensionāru biedrībai, kas laipni izrādīja
savu jaunāko veikumu, radošās darbnīcas,
Ievai Lācei (biedrība „Citas bites”), jo varējām viesus iepriecināt ar bērnu darbu izstādi
un skaistām mākslas skolas telpām, kā arī
Birzgales jauniešu centru.
Paldies arī birzgaliešiem, kuri mūsu viesus pārsteidza ar „Rūķu” muzeja un krāšņā
parka burvību. Klausoties muzeja vadītājas
Dainas Melnūdres aizraujošo stāstījumu,
paguvām apskatīt gan tautas namu un pagasta pārvaldes darba telpas, gan draudzes
telpu. Neplānots pārsteigums mums bija
ziedu izstāde pie Birzgales bibliotēkas, par
to viesi bija neviltotā sajūsmā. Noslēguma
koncertā Tomes taunas namā abu pasšvaldību darbiniekus priecēja mūsu novada paš-

Ķeguma parkā pie saules pulksteņa

darbības kolektīvi – popgrupa „Sienāži” un
ģitārstudija.
Paldies visiem novada pašvaldības
darbiniekiem, kuri organizēja šo pasākumu, paldies aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri
veicināja sekmīgu dienas norisi, piepildot
Skrundas viesu sirdis ar prieku un patīkamiem iespaidem par radošo, viesmīlīgo un
iedzīvotājiem draudzīgo Ķeguma novadu.
Lielu paldies par sirsnīgo uzņemšanu un
turpmākos panākumus mums visiem sūta
Skrundas novada pašvaldības darbinieki.

Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu
12. Grāmatu svētki
2013. gada 25. oktobrī Ķegumā
9.00 – 15.00 Grāmatu komercizstāde Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas (KNV) foajē, Skolas ielā 10. Piedalās
izdevniecības Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Tapals, Avots, Divpadsmit u.c. Pircēji
piedalās jaunāko grāmatu izlozē.
9.00 – 13.00 Svētku dalībniekiem iespējams apmeklēt Ķeguma
skolas muzeju.
Pieaugušajiem:
10.00 Grāmatu svētku atklāšana. Ķeguma KNV zālē.
10.30 „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija „Zeme, zeme, kam
tā zeme?” Piedalās Zemkopības ministre Laimdota Straujuma un politisko partiju pārstāvji. Ķeguma KNV zālē.
12.30 „Kas dārzā – tas katlā”. Kopīga pusdienu zupa skolas
ēdnīcā.
13.00 „Arī vārds griež ass” – saruna ar rakstnieci un ķirurģi
Liānu Miķelsoni. Ķeguma KNV zālē.
13.00 „No ābelītes līdz ābolam” – saruna ar augļkopības speciālisti Māru Skrīveli.
Ķeguma KNV 102.kabinetā
13.00 „Ceļš uz eiro” – seminārs mazajiem uzņēmējiem, grāmatvežiem un citiem interesentiem. Ķeguma KNV 309.
kabinetā
14.00 „Tintē, bet balts” – literāri muzikāla tikšanās ar Dailes
teātra aktieri Jāni Paukštello. Ķeguma KNV zālē

11.00 „Matīss dodas mežā” - saruna ar dabas pētnieku Māri
Olti
12.00 „Skolas katla ceļojums”. Kopīgs pusdienu brīdis
12.30 „Gatavo grāmatzīmi pats!” – radošās darbnīcas kopā ar
Ķeguma mākslas studijas pasniedzējām

Bērniem un pusaudžiem: Ķeguma tautas namā, Ķeguma pr. 4
10.00 „Atveram rudens tradīciju pūru” – spēles un rotaļas
kopā ar dziesminieci Daci Priedoliņu

Vēstis Visiem”, „Ķeguma Novada Ziņas”, www.kegums.lv, www.
ogrenet.lv, www.ogresfakti.lv, Ogres televīzija.
Pasākuma programmā var būt precizējumi, lūdzam sekot
informācijai! Tālr. 650 38422.

Jauniešiem: Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
10.00 „Pa dabas žurnālista pēdām” – tikšanās ar vides pētnieku Māri Olti
11.00 „Kā top kriminālromāns” – saruna ar rakstniekiem Maiju Pohodņevu un Modri Pelsi
12.00 „Ar pilnu vēderu – prātīgas sarunas”. Pusdienas skolas
ēdnīcā
12.00 – 14.00	LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas
un jaunsardzes centra aktivitātes
14.00 Pasākumi kopā ar pieaugušo auditoriju
Visām auditorijām kopā:
15.30 Grāmatu svētku noslēgums. Jaunāko grāmatu izloze
„Veiksmīgais pircējs”. Ķeguma KNV zālē.

Grāmatu svētkus atbalsta: Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Zemkopības ministrija, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Bērnu
fonds, SIA „Drukātava”, Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Rakstnieku savienība, Inese Vaidere, Anita Mellupe, Ogres novada pašvaldība,
Pirmsskolas vecuma bērniem un 1.klašu skolēniem:
Ķeguma novada pašvaldība, biedrība „Sieviešu klubs „Ķeguma
Ķeguma pirmsskolas izglītības iestādē „Gaismiņa”, Komunāl ielā 7 Saulespuķes””.
10.00 „Joka pēc alfabēts” kopā ar grāmatas autori Indru Sproģi Informatīvie atbalstītāji: Laikraksts „Latvijas Avīze”, „Ogres
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Septembris – skaistais rudens mēnesis
Saule visu vasaru dāsni dāvāja mums savu siltumu, bet mēs
dzīvojam dabas zonā, kurā ir četri gadalaiki. Pienācis laiks rudenim. Mums visiem tas saistās ne tikai ar ražas novākšanu un
ziemas krājumu gatavošanu, bet arī ar pirmo skolas dienu jaunajā
mācību gadā.

tradīciju – svinīgo līniju skolas pagalmā. Šoreiz bija nedaudz ciešāk jāsaspiežas skolas aktu zālē, bet tas jau nemazināja tikšanās
prieku. Paldies par jaukajiem novēlējumiem, jauno mācību gadu
uzsākot, gan Ķeguma novada domes priekšsēdētājam R.Ozolam,
gan skolas direktoram E.Viņķim, gan dziesminiecei D.Priedoliņai
par sirsnīgo muzikālo sveicienu vecākiem un skolotājiem!
Lielākais pārdzīvojums šajā dienā bija 30 pirmo klašu audzēkņiem, viņu vecākiem. Skolēnus mīļi sagaidīja klases audzinātājas
I.Barkāne un E.Dārzniece. Jau daudzus gadus Fazer dāvina rudzu
maizes kukulīti kopā ar kādu našķīti un pārsteigumu, klāt pievienojot vēlējuma vēstuli. Patīkamu dāvinājumu pirmo klašu skolēniem sagādāja arī Latvijas Gāze, Ķeguma sieviešu organizācijas
„Soroptimistes” un „Saulespuķes”. Paldies visiem!

Jaunajā mācību gadā novēlam
skolēniem – jaunatklāsmes prieku,
vecākiem – sapratni un izturību,
skolotājiem – radošo veiksmi!

Mazās skolas somiņas pirmklasniekiem jau ir gatavas

Augusta pēdējās dienas ir satraukuma pilnas gan skolotājiem,
gan skolēniem – atkal redzēšanās pēc vasaras brīvlaika. Mazliet
skumīgu to darīja ilgi gaidītais lietus, kas izjauca ierasto skolas

Rudens pārgājiens Tomes pusē
Skaistā 17. septembra dienā 7.b klases
skolēni kopā ar klases audzinātāju devās rudens pārgājienā pa Tomi. Kāpēc tieši tur?
Tāpēc, ka tur dzīvo klasesbiedri, bet arī viņi
var savādāk paskatīties uz sen zināmām un
pazīstamām vietām.
Tomes kapsētā pakavējamies pie rakstnieces Regīnas Ezeras atduses vietas, kur
viņai atstājām rudens ziedus. Klusībā pavadījām nelielu laika brīdi Tomes luterāņu
baznīcā, kur caur greznajiem vitrāžu logiem ieskatījās rudens saule.
Nepagājām garām Tomes skolai, kur
mūs jauki sagaidīja bibliotēkas vadītāja
Agita Freiberga( 7.b klases skolnieka mamma). Notika neliela ekskursija pa bibliotēku, interesantu sižetu skatīšanās datorā,
dzejas rindas par limonādi un tās dzeršanu
ar cepumiem. Cik tas bija mīļi, sirsnīgi un
negaidīti!
Pārgājiens turpinājās, un mēs devāmies

pāri šosejai uz Tomes tautas namu, tur mūs
jau sagaidīja saimniece – Sarmīte Pugača
– ļoti gaišs un atvērts cilvēks. Viņas interesantais vēsturiskais ieskats Tomes pagātnē
lika ieklausīties pat puišiem, kuri mierīgi stāvēja un klausījās, jo, dzīvojot Tomē,
daudz ko nezināja. Patīkami bija dzirdēt par
kultūras dzīvi Tomē, kuras veidošanā piedalās arī tie skolēni, kas dzīvo Tomē un mācās
Ķegumā, kas ar lepnumu var runāt par savu
piederību nelielam ciematiņam, ar kuru viņiem sākas lielā Latvija.
Tālāk ceļš veda gar senām ēkām, gar
dārziem ar ziedošām asterēm, gar nopļautiem laukiem, zaļiem mežiem, kur mēs varējām baudīt vēl vasarīgu, bet jau ar rudens
pieskārienu skartu Latvijas dabu. Tā mēs atnācām līdz lielākajai Baltijas valstīs Tomes
zivjaudzētavai. Kādas tik zivis mēs tur neredzējām: pavisam maziņas, kurām ir tikai
viens gads; nedaudz lielākas, kuras labprāt

E.Dārzniece
Sākumskolas skolotāja

pieskaras rokai, ja tur to ūdens tuvumā, un
vislielākās, kurām jau ir 12 – 14 gadu – tās
nu gan šļakstās! Skolēni uzdeva jautājumus, uz kuriem laipni atbildēja ekskursijas
vadītāja Jolanta.
Protams, kāds pārgājiens bez ugunskura un desiņu cepšanas? Tas mums arī neizpalika. Enerģijas pilni devāmies apskatīt
apkārtni pie viesu mājām „Ievas līči” un
„Umuri”. Negaidīts pārsteigums – uz lauka
ganījās divi poniji, kuri sagādāja skolēniem
neviltotu prieku, ļaujot sevi noglāstīt. Tad
vēl uzspēlējām bumbu, atpūtāmies un devāmies uz Ķegumu. Piekusuši, bet laimīgi,
jau domājot par nākamo pārgājienu, atgriezāmies mājās. Gribam pateikt sirsnīgu paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri palīdzēja
šo dienu pārvērst par kaut ko īpašu un neaizmirstamu. Paldies!
Ināra Kovaļčuka,
7.b klases audzinātāja

Basketbola komanda „ĶEGUMS” aicina pievienoties
Kā jau katru gadu, arī šajā sezonā ir atsākušies basketbola
treniņi Ķeguma komercnovirziena vidusskolā.
Esat laipni aicināti pievienoties sportiskajām aktivitātēm
– trešdienās no plkst. 18.00 – 20.00, kā arī sestdienās no plkst.
17.00 – 20.00.
Basketbola komandas „ĶEGUMS” panākumi Ogres novada
atklātajā basketbola čempionātā, ir apliecinājums tam, ka basketbols Ķegumā ir viens no vadošajiem sporta veidiem. Tāpēc aicinām apmeklēt basketbola treniņus pavadot brīvo laiku sportiskās
aktivitātēs, un iespējams – tieši tu pievienosies basketbola komandai „ĶEGUMS”.
Kristaps Rūde
Basketbola komandas „ĶEGUMS” pārstāvis

Komanda „Ķegums” nepilnā sastāvā Ogres novada basketbola čempionātā noslēgumā
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Ķeguma kausa izcīņa
pludmales volejbolā
7. septembrī, Ķeguma pludmalē satikās volejbola mīļi, un
pavadot labam laikam, divpadsmit komandu konkurencē cīnījās
par godalgotajām vietām.
1. Bambuča (SANTA EMSIŅA, LĪVA SOLA)
2. Ievija (EVIJA POĻAKOVA, IEVA ERDLĀNE)
3. Britnija (VITNIJA DOMMERE, LIENE LINDE)
1. Ķeguma HES (KRISTAPS RŪDE, DEIVIDS STRAZDIŅŠ)
2. Pusstopiņi (KRISTAPS PLOTNIEKS, EDUARDS VIĻUMS)
3. Vilki (MĀRIS GRANTS, RAIVIS ŠARAKS)

Augusta sākumā pašvaldības policijas (PP) darbinieki vairākkārt konstatēja pārkāpumus Rembates pagastā kādā sociālajā
dzīvoklī, kur dzīvojošais un nekur nestrādājošais vīrietis nepilngadīgu bērnu klātbūtnē vispirms dzīvoklī izsita vairākus stiklus,
pēc dažām dienām PP darbiniekiem pēdējā brīdī izdevās novērst
mēģinājumu nozāģēt dzīvoklī radiatorus, lai tos nodotu metāla uzpirkšanas punktā un vēlāk vēl pēc dažām dienām šī pati persona
mēģināja iznest no dzīvokļa vannu, lai arī to nodotu metāla uzpirkšanas punktā un par saņemto naudu iegādātos alkoholu.
Par notikušo ir informēts Rembates Sociālais dienests.
05.08. PP saņēma izsaukumu uz Rembates pagastu, kur iedzīvotāja informēja, ka viņu bērni peldoties upē iespējams ir atraduši
kara laika lādiņu. Apsekojot norādīto vietu informācija neapstiprinājās.
08.08. Ķegumā skvērā kāds vīrietis sabojāja nesen uzstādīto
strūklaku, šādi ar savu rīcību nodarot materiālus zaudējumus būvniekiem, kuri veica skvēra labiekārtošanas darbus un tikai pateicoties iedzīvotāju modrībai un atsaucībai izdevās novērst atsevišķu
detaļu zādzību no strūklakas. Par notikušo VP. Ir uzsākusi kriminālprocesu.
13.08. Degvielas uzpildes stacijā „Astarte”vairāki vīrieši lietoja alkoholiskos dzērienus, kā rezultātā viens no vīriešiem nebija
spējīgs patstāvīgi pārvietoties un nokļūt līdz savai dzīvesvietai.
Persona tika nogādāta Ogres policijas iecirknī personības noskaidrošanai un atskurbšanai. Pēc atskurbšanas vīrietim sastādīts APP.
13.08. PP saņēma izsaukumu uz Tomes pagastu, kur kāda vīrieša pļavu izbradāja kaimiņu kazas. Tā kā kazu īpašniece nekavē-

Kreklos komanda Ķeguma HES,blakus komanda Pusstopiņi, sēdus un no labās komanda Vilki

joties uz vietas novērsa pārkāpumu, un cietušais nevēlējas rakstīt
iesniegumu par notikušo, šajā reizē ar vainīgo personu tika veiktas
profilaktiska rakstura pārrunas, un persona tika brīdināta, ja tamlīdzīgs gadījums atkārtosies, PP uzsāks administratīvo lietvedību.
22. 08. PP saņēma izsaukumu uz Lāčplēša ielu Ķegumā, kur
kādā mājā tika kurināts ugunskurs, kā rezultātā tuvumā dzīvojošajiem kodīgie dūmi traucēja elpot. PP noskaidroja ugunskura
kurinātāju, ar vainīgo personu tika veiktas profilaktiska rakstura
pārrunas, kā arī brīdināta par Ķeguma novada Saistošo noteikumu
neievērošanu.
27.08. PP saņēma izsaukumu uz Staru ielu, kur pie garāžām
kāds nepilngadīgais metis sievietei ar ābolu. Ierodoties notikuma
vietā PP darbinieki konstatēja interesantu gadījumu, kādā no garāžām trīs nepilngadīgi jaunieši lietoja alkoholiskos dzērienus, un
veicot pārbaudi par alkohola koncentrācijas daudzumu izelpā, atklājās, ka visi trīs nepilngadīgie atradās reibuma stāvoklī. Apskatot notikuma vietu tika konstatēts, ka tajā atrodas vairākas kastes
ar šampanieša pudelēm, kā arī garāžā bija jūtama cigarešu dūmu
smaka.
Par notikušo nekavējoties tika informēti bērnu vecāki, un par
konstatēto faktu vecākiem tika sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols par vecāku aprūpes pienākumu nepildīšanu.
PP brīdināta privātīpašuma un mazdārziņu īpašniekus, nomniekus un lietotājus, būt uzmanīgiem un iespēju robežās nodrošināt sava īpašuma uzraudzību no svešiem „ražas novācējiem” jau
šobrīd PP ir saņēmusi vairākas sūdzības no iedzīvotājiem par to,
ka viņu ražu novāc nelūgti viesi, tāpēc ja pamanāt kādus aizdomīgus cilvēkus darbojoties kaimiņu dārzā, informējiet par to PP.

Līdzjūtība

Līdzjūtība

Mūžībā aizgājuši

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.

Tavs mūžs kā ābeļdārzs paliek tiem,
Kas tālāk grib iet.

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma – klusums mūžu sedz.

Izsakām līdzjūtību
Malvīnei Mūrniecei vīru
Antonu Mūrnieku
aizsaulē aizvadot.

Izsakām līdzjūtību
Lilijai Kereksai vīru
Alfonsu Kereksi
mūžībā aizvadot.

Ķeguma novada pensionāru biedrība

Ķeguma novada pensionāru biedrība

Valdis Brūveris (1950)
Valda Straumere (1933)
Ipolits Zibailo (1937)
Jānis Zīmels (1947)
Velga Eltermane (1945)
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Pateicība
Vissmīļākais paldies Ķeguma bibliotēkas
meitenēm Anitai, Inesei, Elīnai un Valdai
par atsaucību un izpalīdzību.
Mācītājs Inguss Dāboltiņš
un Ķeguma ev. lut. draudze

PATEICĪBA
Pateicamies visiem, kas piedalījās
radošās darbnīcas „Dzīves optimismam”
atvēršanas svētkos. Liels paldies par
skaistiem ziediem un jaukām dāvanām.
Aicinām aktīvi iesaistīties darbnīcas
radošajos pulciņos un piepildīt kādu savu
senu sapni.

IESVĒTES MĀCĪBU NODARBĪBAS
Notiek piektdienu vakaros plkst. 19:00
Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Mīļi aicināti visi,
kuri vēlas sakārtot savas attiecības ar Dievu,
meklē atbildes uz saviem dzīves jautājumiem,
vēlas kristīties, iesvētīties, kļūt par krustvecākiem vai laulāties
vai varbūt vienkārši šajās vakara nodarbībās
padomāt par sevi un savu dzīvi.
Nodarbības vadīs Ķeguma un Lielvārdes evaņģēliski luterisko draudžu
mācītājs Ingus Dāboliņš

Darbnīca būs atvērta sestdienās no
plkst. 9:00 līdz 12:00
Ķeguma novada radošās darbnīcas
„Dzīves optimismam„ organizatori:
Vija Jaunzema,Vija Vollenberga,Ingrida
Freiberga,Ingrīda Freimane un Dagnija Berķe.
Tālr. 65038230, 26708424

Birzgales tautas nams
24. oktobrī organizē braucienu
uz Nacionālā teātra izrādi
Ferencs Molnārs

„Lilioms”
Biļetes cena 10Ls
Biļetes pieteikt un apmaksāt līdz
10. oktobrim.
Kontakttālrunis: 29424612

19. oktobrī plkst. 9:00 pie Birzgales tautas nama

Rudens gadatirgus
Laipni aicināti pirkt un pārdot gribētāji!
No plkst. 11:00 notiks:
zābaka mešanas; ķirbja nešanas un umurkumura
sacensības
Plkst. 13:00 – Birzgales gardās zupas baudīšana

Plkst. 22:00 – pirmā rudens balle
Spēlēs grupa

„Oki Doki”
Ieejas maksa – 2Ls
Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 18. oktobrim pa tālruni 29424612

12. oktobrī pie Ķeguma tautas nama

RUDENS GADATIRGUS
„Rudens nāk, rudens nāk,
Bērziem lapas nodzeltēja,
Nu bij laiks tirgotājiem
Ķegumā tirgoties”

plkst. 10:00
Lustīgs ražas koncerts
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3. oktobrī plkst. 18:00
Rembates radošo bērnu
darba grupas
Pirmā izstādes atklāšana
Laipni gaidīti!

Rembates sarīkojumu telpās
5. oktobrī plkst. 20:00
improvizācijas teātris

“5 uz perona”
Ieeja bez maksas

Pirmsskolas bērnu vokālais
ansamblis „ Dzirkstelītes” aicina
Ar šī gada 1. oktobri
atsāksim muzicēt!
Būsiet mīļi gaidīti –gan iepriekšējās
sezonas daībnieki, gan jauni dziedāt
gribētāji!
Sīkāka infirmācija pa tālruni: 29613881
Pulciņa vadītāja: Santa Strausa

Tomes tautas nams
31. oktobrī organizē braucienu
uz Nacionālā teātra izradi

„Bagātā kundze”
Biļetes cena 5.50 Ls,
transports 2.50 Ls
Izbraukšana no Ķeguma plkst.17:00
Biļetes pieteikt un apmaksāt līdz 8. oktobrim
Kontakttālrunis: 65067977,27843239

Rembates sarīkojumu telpās
Otrdienās un ceturdienās plkst.18:00
tiek uzņemti pirmskolas
un skolas vecuma bērni
Rembates bērnu radošās
grupas kolektīvā
(zīmēsim, līmēsim, iesim rotaļās,
spēlēsim teātri)
Trešdienās plkst.18:00
Vokālā ansambļa nodarbības

Rembates sarīkojumu telpās
26. oktobrī plkst. 21:00

Kafejnīcas vakars
spēlēs grupa „Vīzija”
Ieejas maksa 2 Ls
Iespēja iepriekš rezervēt galdiņus
pa tālruni 27884206

Tomes tautas nama
folkloras kopas mēģinājumi
notiek trešdienās plkst. 18:30
Būsi gaidīts!

5. oktobrī plkst. 16:30
Tomes tautas nama dramatiskais kolektīvs gaida esošos dalībniekus un uzņem
jaunus dalībniekus ( bez pārbaudījumiem un vecuma ierobežojuma). Nodarbības
plānotas otrdienās individuāli un sestdienās kolektīvi no plkst. 16:30 – 18:30.
Kolektīva darbības joma – mazi iestudējumi dažādiem svētkiem un tradīcijām
Tomes tautas namā,
perspektīvā – iestudējums amatierteātru skatei.

3. oktobrī plkst. 18:00

Tomes tautas namā uz pirmo
nodarbību šajā sezonā sanāk
veselības vingrošanas kolektīvs,
gaidīsim arī jaunus dalībniekus
(bez vecuma ierobežojuma).
Nodarbības notiks pirmdienās un
ceturtdienās (par nodarbību
laikiem vienosimies kopīgi).

Savu dziedošo sezonu
Tomes tautas namā
2. oktobrī plkst. 15:30 atsāks
arī mazie dziedātāji, tāpēc
gaidīsim jau esošos un jaunus
dalībniekus bērnu– jauniešu
vokālajā ansamblī.
Nodarbības notiks
trešdienās plkst. 15:30
14

Dzejoļu konkurss
„Es esmu latvietis”
Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas
95. gadadienai, Ķeguma tautas nams aicina
visus, kuriem ir tuva dzeja, piedalīties dzejoļu
konkurā un iesūtīt pašu radītus dzejoļus par
tēmu – es esmu latvietis.
Konkursa darbi tiek pieņemti līdz
2013. gada 15. oktobrim.
Dzejoļus ar norādītu autoru, vecumu un
kontaktinformāciju varat sūtīt elektroniski uz
e-pastu: tautasnams@kegums.lv vai arī ienest
Ķeguma tautas namā. Visi iesūtītie dzejoļi no
11. novembra divas nedēļas būs apskatāmi
Ķeguma tautas namā. Ar autora piekrišanu
labākie dzejoļi tiks publicēti laikrakstā
Ķeguma Novada Ziņas un atspoguļoti Valsts
svētku koncertā Ķegumā.

Tomes tautas namā
18. oktobrī plkst. 21:00

Deju vakars
Rudens lapu virpulī

Spēlēs un dziedās – duets

„Uzmini nu”
Ieeja : 3 Ls
Galdiņu rezervācija pa
tālruni 27843230, 65067977

2013. gada 26. septembris

ESI AKTĪVS, PIEDALIES!
Katrai vietai ir savs vārds un savs
simbols, tāpēc arī mēs vēlamies izveidot
Ķeguma novada saukli (moto) un logo.
Ja tev ir radoša doma, ideja neesi
vienaldzīgs izstāsti to mums un varbūt tieši
tavs logo vai sauklis rotās jaunos Ķeguma
novada prezentmateriālus.
Savas idejas iesūti mums elektroniski
dace.malina@kegums.lv vai ienes
personīgi Ķeguma tautas namā līdz
30. oktobrim. Visi iesūtītie varianti tiks izstādīti
Ķeguma tautas namā, kur katrs iedzīvotājs varēs
nobalsot par sev tīkamo variantu.

24.10. Ķeguma tautas namā plkst. 19:00
25.10. Rembates sarīkojumu zālē plkst. 18:00
26.10. Tomes tautas namā plkst. 18:00
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ĶEGUMA NOVADA
PENSIONĀRU BIEDRĪBA

PAZIŅOJUMI
Lai paplašinātu pensionāru biedrības
Paziņojums PII „Gaismiņa”
saskarsmes iespējas ar saviem biedriem
audzēkņu vecākiem
un Ķeguma novada iedzīvotājiem,
Iestādes renovācija ir veiksmīgi noslēgusies.
biedrības Valde paziņo, ka ar šā gada Ķeguma bērnudārzā bērnus sākam uzņemt
1. septembri biedrības telpās, Ķeguma
no 1. oktobra. 2011. un 2012. gadā
prospektā 4
dzimušos bērnus uzņemsim pakāpeniski.
(tautas namā), noteikts apmeklētāju
Jums tiks piezvanīts.
pieņemšanas laiks – pirmdienās no
30. septembrī, sakarā ar pārvākšanos,
plkst. 10:00 līdz 13:00
Tomes un Ķeguma skolas grupiņas
Tālr. 65055899; 65055949

Aicinām interesentus – mūsu novada
iedzīvotājus aktīvi iesaistīties
„Radošās darbnīcas” pulciņos un
piepildīt kādu savu rokdarbnieka sapni.
Darbnīca būs atvērta sestdienās no
plkst. 9.00 līdz 12.00
Darbnīcas vadītāja Dagnija Berķe
Tālr. 65038230, 26708424

Latvijā ražotu, jaunu dīvānu
Gultu un matraču tirdzniecība
trešdien 2. oktobrī
no-plkst. 9:00-12:00
ĶEGUMA TAUTAS NAMĀ

www.latvijasdivani.lv
t.20225077 T.26014119
Lūdzu zvaniet un pasūtiet,
bezmaksas piegāde!
SIA “DK”Daugava” aicina darbā
augsti kvalificētu
elektriķi – automātiķi
CV sūtīt uz E-pastu: aigars.vaivars@daugavadk.lv,
T. 28642513.

PRIVĀTSLUDINĀJUMI
Īrē 1 vai nelielu 2 istabu dzīvokli Ķegumā ar izpirkuma
tiesībām. Apmaksa līdz trīs gadiem. Tālr. 26128742
Būšu mīļa auklīte, Jūsu bērniņam, pieskatīšu pie sevis
mājās. Pašai ir puisīts (3gadiņi) iet bernudārzā un meitiņa (1.4 gadiņi) , kurai meklēju rotaļu biedru.
Kopā iesim pastaigās, spēlēsimies, edīsim, gulēsim un
citādi jauki pavadīsim dienu! Zvaniet un sīkak visu sarunāsim! Tālr. 29440381
Pārdod vai maina 2 istabu dzīvokli Staru ielā, 43m2, pakešu logi, metāla durvis, pret dzīvokli ar malkas apkuri.
Tālr. 29106177

būs slēgtas.
Neskaidrības gadījumā zvaniet pa
tālr. 25655456 vai 25421659
P.S. Bērnu tēvi var pieteikties palīdzēt
pārnest mantas.

Atvērto durvju diena Ķeguma
novada pirmsskolas izglītības
iestādē „Gaismiņa”

14. oktobrī plkst. 10:00
Ķeguma tautas namā
Valmieras kinostudijas viesizrāde
Biļetes cena: iepriekšpārdošanā:
1 Ls, izrādes dienā: 1,50 Ls
Izrādes dienā zīmējumu konkurss,
noteikumus varat izlasīt mājas lapā vai pie
ziņojumu dēļiem.

30. septembrī no plkst. 15.00 – 17.00 visi
interesenti ir aicināti apskatīt bērnudārza
„Gaismiņa” jaunās telpas.

Ja tev ir priekšzināšanas
ģitārspēlē, vari pievienoties
Ķeguma tautas nama
ģitārstudijas ansamblim

Mēģinājumi notiek:
pieaugušo grupai
(otrdienās no plkst. 18:00 līdz 20:00)
jauniešu grupai
(piektdienās no plkst. 15:30 līdz 17:00)
Tālr. informācijai 28354648 (Dace)

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

•
•
•
•

iepērk metāllūžņus
iepērk transporta līdzekļus
norakstām, utilizējam a/m
izbraucam pie klienta

D.d.: 8.00-17.00; Sestd.: 8.00-15.00

Laikā 17.00-22.00, un brīvdienās
nodošanu saskaņot pa telefonu Nr. 29320387
Ķeguma nov., Rembate, Katlu iela„Viktoros”,

T. 29320387, 65055821

• iepērk mežus īpašumā, cirsmas
T. 29188981

31. oktobrī plkst. 20:00

Ķeguma parkā, pretī tautas namam

HELOVĪNU
ĶIRBJU PARĀDE

Aicinām visus mazos, lielos
Helovīnu ķirbju mīļus vienoties
kārtīgai ķirbju parādei
Lieli, mazi, mirdzoši ķirbji,
spocīgi, jocīgi stāstiņi, saldumi!
TAS VISS 31. OKTOBRĪ
ĶEGUMA PARKĀ

Ierasties attiecīgā apģērbā ar ķirbi!

Lai darītu lielas lietas, nav jābūt
dižam ģēnijam, nav jābūt
pārākam par citiem, jābūt tikai
kopā ar cilvēkiem.
Mūsu vidū ir šī gada Ķeguma novada
lepnums, tāpēc gaidām Jūsu vēstules
par iedzīvotājiem ar kuriem mēs varam
lepoties.
Vēstules Jūs varat iesūtītelektroniski Dacei
Māliņai – dace.malina@kegums.lv vai
atstāt Tomes, Birzgales, Ķeguma tautas
namos, Rembates pasākumu organizatorei, Ķeguma novada domē pie sekretāres.
Ķeguma novada lepnuma ieguvējus
godināsim Latvijas Republikas
proklamēšanas svētkos. Svinīgais
koncerts notiks 15. novembrī Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas
lielajā zālē.

