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Esi sveicināts mazulīt!
Paņem savu balto sapni,
Kad tu jaunu dienu sāc.
Baltu ceļu aizies rūpes,

Baltu ceļu atnāks prieks. 

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie

Ilzei un Naurim Butkus piedzimis dēls Adrians
Ivetai Bolšteinei un Mārtiņam Čivčam piedzimusi

meita Nellija Amēlija 
Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētie jaundzimušie
Ievai un Jānim Saukumiem piedzimis dēlis Jēkabs

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Laulības!
Ir tava mīla – lielais brīnums
Kā vizošais un baltais sniegs,

Kad apbur tavu acu mirdzums
Tik silts un gaišs, un liegs. 

Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza

Jana Daņilova un Jānis Miķelsons 

Sveicam!

Zirgs ir dzīvnieks, kuru izsenis ir cienīju-
šas visas pasaules tautas. Tas arī ir saprotams, 
labs zirgs karavīram nozīmēja dzīvību un brī-
vību, bet zemkopim – spēku un izdzīvošanu 
visai ģimenei. Pat tagad, kad nepieciešamība 
pēc zirgiem kā pēc darbaspēka ir samazinā-
jusies, tos, skaistuļus, apbrīno izstādēs, tiek 
organizētas sacensības, tos vienkārši apjūsmo.  
Skaists, spēcīgs, cēls dzīvnieks – tāds ir Zirgs.

Koks ir dzīvības spēka simbols, tas ļauj 
pārvarēt jebkuras grūtības. Kā gan citādi, jo 
tieši no sīkām sēkliņām izaug milzīgi koki.

Zilā ir kosmosa krāsa. Zilas debesis, zila 
jūra. Tā ir augstuma un dziļuma krāsa, kā arī 
cerības krāsa.

Tātad zilā koka zirga gads ir  mērķtiecīgu 
cilvēku gads, kuri spēj sasniegt  mērķus pat 
tad, ja tādēļ vajag pacensties.

Lai ikkatram 2014. gads nes savu mērķu 

piepildījumu, un aizvien jaunus mērķus un    
cerības pēc kuriem tiekties!

Pateicamies Jums par atsaucību un sadar-
bību visa gada garumā!

Jūsu Ķeguma Novada Ziņas
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Pašvaldības darbi decembrī
Pašvaldības budžeta ieņēmumi arī no-

vembra mēnesī ir atpalikuši no Finanšu 
ministrijas prognozētā līmeņa, tomēr nav 
šaubu, ka plānotais ieņēmumu kopapjoms 
tiks izpildīts, un budžeta gadu izdosies nos-
lēgt ar pozitīvu finansiālo situāciju. Dome ir 
apstiprinājusi kārtējos budžeta grozījumus, 
un 2013.gada budžeta izpildes rezultāti ir 
skaidri noteikti. Pašvaldības 2014.gada 
budžeta apstiprināšana plānota nākamā 
gada janvāra otrajā pusē, turpinās budžeta 
projekta sagatavošana. Tā kā Finanšu mi-
nistrijas noteiktā pašvaldības ieņēmumu 
prognoze ir ievērojami zemāka par 2013.
gada faktiskās izpildes līmeni, nākamā gada 
budžetā nāksies iestāžu izdevumus salīdzi-
nājumā ar šo gadu samazināt, sevišķi, ņe-
mot vērā plānoto Ķeguma dienas centra un 
tā Tomes filiāles darba uzsākšanu nākamajā 
gadā. Savukārt kredītu pieejamība nākama-
jā gadā pašvaldībām ir nedaudz atvieglota, 
tāpēc paliek cerības atsevišķu prioritāru in-
vestīciju projektu realizācijai.

Saņemts  kārtējais SIA „Ķeguma Stars” 
iesniegums par nepieciešamu pamatkapitā-
la palielināšanu. Diemžēl iedzīvotāju parādi 
uzņēmumam turpina pieaugt, un siltais laiks 
rada zaudējumus tieši SIA „Ķeguma Stars”, 
ievērojami samazinot siltuma patēriņu un 
pasliktinot sistēmas lietderības koeficientu. 
Lai nodrošinātu vasarā izveidojušos parādu 
AS „Latvenergo” nomaksu un izvairītos 
no apkures pārtraukšanas draudiem, domei 

nāksies izskatīt iespējas lemt par pamatka-
pitāla palielināšanu.  

Jaunās ielu apgaismojuma sistēmas iz-
būve Birzgalē saistībā ar AS „Latvenergo” 
elektroapgādes tīklu rekonstrukciju tuvojas 
noslēgumam, galvenie montāžas darbi ir 
pabeigti, atlicis veikt ieregulēšanas un pie-
slēgšanas darbus. Pamatā pabeigti darbi ka-
nalizācijas sūkņu stacijas izbūvei, noslēgts 
līgums ar AS „Latvenergo” par pastāvīga 
elektroapgādes pieslēguma izbūvi. 

Noslēgts līgums ar AS „Latvenergo” 
par pieslēguma izbūvi ielu apgaismes tīkla 
izveidošanai Glāžšķūnī vienlaicīgi ar elek-
troapgādes tīkla rekonstrukciju. Darbus pa-
redzēts veikt nākamā gada sākumā, bet to 
izpildes termiņš atkarīgs no AS „Latvener-
go”. Tiek gatavots arī projekts esošā ielas 
apgaismojuma rekonstrukcijai Glāžšķūņa 
tilta rajonā, bet plānotie darbu izpildes ter-
miņi vēl nav noteikti. 

Pabeigti ielu apgaismojuma izbūves 
darbi Ķegumā, Upes un Rīgas ielu rajonā.  
Uzsākta AS „Latvenergo” elektroapgādes 
tīklu rekonstrukcija Lāčplēša un Kuģu ie-
lās, kas paredz esošo gaisvadu līniju de-
montāžu. Diemžēl finanšu līdzekļu trūkuma 
dēļ vienlaicīga ielu apgaismojuma izbūve 
nav iespējama, un ielu apgaismojuma jautā-
jums pēc rekonstrukcijas vēl nav atrisināts. 

Faktiski ir pabeigti Tomes dienas centra 
ēkas izbūves darbi, pēc darbu pieņemšanas 
un dokumentu sakārtošanas varēs uzsākt 

dienas centra iekārtošanu. Līdz ar to ir pa-
mats cerēt, ka dienas centrs varētu sākt dar-
bu jau nākamā gada pirmajos mēnešos.

Uzsākta vecās Ķeguma katlumājas ēkas 
pārbūve par dienas centru. Pēc teritorijas 
attīrīšanas veikta esošās ēkas pamatu no-
stiprināšana un pamatu izbūve ēkas paplaši-
nāšanai.  Būvdarbu pabeigšana plānota nā-
kamā gada vasarā, un rudenī dienas centrs 
varētu uzsākt darbu.  

Vairākās Ķeguma pilsētas vietās turpi-
nās Kohēzijas fonda līdzfinansētie  ūdens-
saimniecības tīklu paplašināšanas un 
rekonstrukcijas būvdarbi, kuros darbu pa-
sūtītājs ir SIA „Ķeguma Stars” un būvnieks 
ir SIA „Wesemann”. Diemžēl saistībā ar 
veco komunikāciju neprecīzo atspoguļoju-
mu topogrāfiskajos plānos un plašu caurdu-
res tīklu izbūves metožu izmantošanu jau ir 
notikušas vairākas avārijas, bojājot vecos 
tīklus, kā rezultātā ir notikuši ūdensapgā-
des avārijas atslēgumi. Ūdenssaimniecības 
tīklu rekonstrukcijas būvdarbu pabeigšana 
plānota nākamā gada vasarā, darbu noslē-
gumā atjaunojot arī bojātos ielu segumus un 
veicot vides sakopšanu. 

Novēlu visiem novada iedzīvotājiem 
gaišas domas un mierīgus Ziemassvētkus, 
līksmi sagaidīt un veiksmīgi aizvadīt arī 
Jauno, 2014.gadu!

Roberts Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Skolēni sevi piesaka konkursos un olimpiādēs
Ziemassvētkus mūsu novada izglītības 

iestādēs jo īpaši gaida 192 pirmskolu au-
dzēkņi, 353 pamatskolēni, 36 vidusskolas 
jaunieši, 65 mūzikas skolas audzēkņi, kuri 
sevi piesaka dažāda mēroga konkursos un 
mācību priekšmetu olimpiādēs. 

Oktobra beigās norisinājās dabaszinību 
konkurss „Nāc un eksperimentēt sāc”, pir-
mo vietu ieguva komanda, kurā startēja arī 
mūsu novada skolēni Gerda Kočkare (Ķe-
guma komercnovirziena vidusskola 9.kla-
se) un Kristers Rubins (Birzgales pamat-
skola 9.klase). Lielvārdes novada Andreja 
Pumpura muzejā oktobrī notika novadu 
stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa!” 
kurā piedalījās skolēni no Lielvārdes, Ķe-
guma un Piedaugavas novadiem – kopā 26 
dalībnieki. Skolēniem bija iespēja pilnvei-
dot runas un uzstāšanās prasmes, stāstot pa-
sakas, anekdotes un atgadījumus no dzīves. 
Turpinot aizsākto tradīciju, decembrī notika 
tautas dziesmu konkurss „Lakstīgala”, kurā 
II pakāpes diplomu un tiesības piedalīties 
nākamajā konkursa kārtā ieguva Birzgales 
pamatskolas 5. – 9. klašu dziedātāji.

Šajā mācību gadā ir nelielas izmaiņas 
mācību priekšmetu organizēšanā. 

Novembrī Ogres valsts ģimnāzijā no-
tika Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu 
krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 

10. – 12.klasei. 2.vietu olimpiādē iegu-
va Ķeguma komercnovirziena vidussko-
las skolniece Lolita Striķe (11.klases), bet 
3.vietu Karolīna Matrosova (12.klase). Ed-
gara Kauliņa Lielvārdes novada vidussko-
lā 22.novembrī notika bioloģijas 36.valsts 
olimpiāde 9.,11.,12.klasei, kura norisinājās 
interneta vides tiešsaistē vienlaicīgi visā 
Latvijā. 3.vietu olimpiādē izcīnīja Kārlis 
Kampāns (Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas 12.klase), bet atzinību saņēma 
Kristiāna Caune ( Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskola 9.klase).

10.decembrī Ogres Valsts ģimnāzijā 
notika vēstures olimpiāde 9. un 12. klašu 
skolēniem, kurā 3.vietu ieguva Gerda Ko-
čkare (Ķeguma komercnovirziena vidus-
skola 9.klase). Decembrī aizvadīta fizikas 
64.valsts olimpiāde, kas jau ierasti norisinā-
jās  interneta vides tiešsaistē vienlaicīgi visā 
Latvijā. Olimpiādē Sevi apliecināja Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolas skolēni. 
Ivars Laicāns (9.klase) un Kalvis Dekters 
(10.klase)  starpnovadā izcīnīja 3.vietu, bet 
atzinību saņēma Leo Leons Ābele (9.klase). 
Skolēniem vēlu veiksmi nākamajās mācību 
priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Sko-
lotājiem saku paldies par sapratni un prasmi 
saredzēt talantu ikvienā bērnā un jaunietī.

Gaišu un laimīgu brīnumu
gaidīšanas laiku mums visiem!

Lija Brīdaka raksta: „Visā pasaulē cil-
vēki sapņo par laimi. Jau senās pasakas 
stāsta par laimes meklētājiem. Laimi mēs 
vēlam un laimi lejam.  Tomēr katram ir 
sava laime, un otram tā nederēs, to nevar 
pielaikot, nevar ne atdot, ne aizdot un, reiz 
pazaudētu, grūti būs atgūt. Laime ir izjū-
tas, nevis lietas.” Īsta laime ir nonākt sa-
skaņā ar sevi, atmest skaudību un nievas. 
Laime ir radīt ap sevi gaismu, bet gaisma, 
kas nāk no svecēm un mirdzošām bērnu 
acīm, dod saredzēt to, kas parasti paliek 
apslēpts – pārsteigumu, brīnumu, prieku 
un sapni. 

Visiem novada skolēniem, viņu vecā-
kiem un skolotājiem vēlu Gaišus un sirsnī-
gus Ziemassvētkus! Veiksmīgu un laimīgu 
Jauno 2014.gadu!

Sandra Čivča, 
pašvaldības speciālists izglītības jautājumos
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Vēlos teikt lielu Paldies visiem, kas šī gada laikā ir palīdzējuši 
mūsu novadam augt un attīstīties, un ir patiess prieks, ka ar katru 
dienu mūsu novads kļūst arvien sakārtotāks.

Nākamajā gadā vēlu 365 priecīgus rītus,
zvaigžņu apmirdzētus vakarus;
52 daudzsološas nedēļas;
12 pārvērtību mēnešus
un 4 lieliskus gadalaikus!

Gatis Kūmiņš

Manuprāt, 2013.gads Ķeguma novadam savā ziņā bija kā at-
skaites punkts. Pašvaldību vēlēšanās cilvēkiem tika dota iespēja 
izvērtēt Ķeguma kā vienota novada attīstību un lemt par tā turp-
māko attīstības gaitu. 

Ziemassvētki un Jaunā gada sagaidīšana ir kā atskaites punkts, 
kad var izvērtēt šajā gadā paveikto un nospraust jaunus mērķus 
nākamajam gadam. 

Man ir patiess prieks par to, ka Ķeguma novads arī 2013.gadā 
ir turpinājis virzīties attīstības virzienā – uzlabots Ķeguma bēr-
nudārzs, rekonstruēts stadions un labiekārtots parks pie Ķeguma 
tautas nama. Tie ir daži no šī gada realizētajiem un uzsāktajiem 
projektiem. 

Arī nākošajā, 2014. gadā vēlos, lai Ķeguma novada izaugsme 
turpinās!

„Gadā ir tikai divas dienas, kurās mēs neko nevaram iesākt. 
Viena ir vakardiena un otra – rītdiena. Tāpēc šodien ir īstā diena, 
lai mīlētu, ticētu, darītu un galvenokārt – dzīvotu!”

Novēlu, lai katra diena jaunajā gadā būtu mūsu īstā diena! 
Tad piepildīsies visas mūsu ieceres un vēlēšanās. 

Raivis Ūzuls

Šis gads bija notikumiem bagāts. Šovasar ir izdejoti un 
izdziedāti XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, 
ir sakopti vairāki novada objekti. Ķeguma novads ir bagāts, jo 
katram pagastam ir savs ģerbonis. Tāpēc, manuprāt, šis ir bijis 
veiksmīgs gads. 

Ziemassvētki ir laiks, kad apstāties no ikdienas steigas un pār-
domāt visu, kas bijis. Tāpēc katram es vēlētos sacīt:

Tici sapnim – tas piepildīsies 
Ceri uz brīnumu – un tas nāks 
Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretim daudz sirsnīgāk. 
Piedod tiem, kas pāri tev darījuši. 
Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši. 
Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi nolieguši. 
Atver durvis tiem, kas savējās tavā priekšā aizvēruši

Dace Māliņa

Līdz 2013. gada beigām atlicis pavismaz nedaudz. Vecā gada darbu steigā un 
gaidāmo svētku noskaņās Ķeguma Novada Ziņas lūdza mūsu

novada domes deputātus dalīties pārdomās un atbildēt uz jautājumiem:
Jūsuprāt, ko nozīmīgu 2013. gads ir devis Ķeguma novadam?

Ko Jūs vēlaties sagaidīt jaunajā 2014. gadā ?

Ziemassvētku laiks ir īpašs – ar gaišām domām un sirsnīgiem 
darbiem, labiem nodomiem un daudzsološām iecerēm.

Lai šie svētki atnes ticību, ko visvairāk vēlamies, kā arī spēku, 
drosmi, veselību piepildīt šos sapņus!

Jaunā gadā – panākumus, veiksmi un radošu enerģiju!
Pāvels Kotāns

Pie Ķeguma novadam nozīmīgākajiem notikumiem 2013.
gadā, manuprāt, būtu uzskaitāma autoceļa Tīnūži – Koknese izbū-
ves pabeigšana, kas jau ir mazinājusi transporta plūsmu Ķeguma 
pilsētā un kam būs būtiska pozitīva ietekme arī nākotnē. Noteik-
ti jāpiemin arī nozīmīgākie pašvaldības realizētie projekti – So-
ciālās aprūpes centra izbūve bijušās Rembates pamatskolas ēku 
kompleksā, kas ir ievērojami uzlabojusi dzīves apstākļus centra 
iemītniekiem un darba apstākļus personālam, iekšējo komuni-
kāciju un telpu rekonstrukcija bērnudārzā „Gaismiņa”, Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas stadiona kompleksa izbūve, Tomes 
dienas centra būvniecība un Rembates ciema ūdenssaimniecības 
rekonstrukcijas projekts. No iesāktiem, bet vēl nepabeigtiem pro-
jektiem svarīgākie būtu Ķeguma pilsētas ūdenssaimniecības pa-
plašināšana, Ķeguma dienas centra būvdarbi, ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Birzgalē.

Pirmais svarīgākais pašvaldības darbs būs jaunā gada budžeta 
sagatavošana un apstiprināšana domē. Tas būs pietiekami sarežģī-
ti, jo valsts budžetā noteiktie nosacījumi nedod plašas iespējas, un 
nāksies meklēt dažādus kompromisus starp vēlamo un iespējamo. 
Protams, ceru, ka izdosies gan sekmīgi pabeigt iesāktos darbus, 
gan arī uzsākt vismaz daļu no plānotajiem jaunajiem projektiem. 
Tāpēc gribu novēlēt mums visiem ne tikai gaišus un mierīgus Zie-
massvētkus, bet arī veiksmīgu un panākumiem bagātu Jauno gadu!

Roberts Ozols

Domāju, ka nozīmīgākais ieguvums Ķeguma novadam 2013. 
gadā ir bijis cilvēks – katrs, kas šajā gadā dzīvojis un strādājis 
savam novadam. Jebkura cilvēka dzīve un darbs šeit, neatkarīgi 
no nozares, ir bijis un būs ieguldījums novada attīstībā kopumā.

No 2014. gada sagaidu, ka, neskatoties uz grūtībām, novada 
iedzīvotāji, īpaši laukos, nezaudēs optimismu. Latvijā ir senas un 
gudras saimniekošanas tradīcijas, salīdzinoši nepiesārņota augsne, 
lauksaimniecībai labvēlīgs klimats, par ko daudzas valstis var tikai 
sapņot, un tā ir tikai daļa no mūsu priekšrocībām. Gribētos, lai 
valstī veidotos labvēlīgāki ekonomiskie apstākļi dzīvei un saim-
niekošanai laukos, jo Ķeguma novadā netrūkst cilvēku, kas grib 
un prot veiksmīgi darboties lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, 
zivsaimniecībā, amatniecībā, tūrismā utt. Lai veicas un izdodas! 

Tadeušs Vaļevko

Aizejošais gads pasaka man priekšā to, ko es vēlos novēlēt sa-
viem kolēģiem deputātiem, vēlētājiem un visiem Ķeguma novada 
piederīgajiem. 

Jauno gadu nodzīvot saskaņā ar sevi, savu sirdsapziņu un jau-
tājumu sev – vai es visu daru tā, lai justos labāk kā iepriekš, lai ma-
niem tuviniekiem un līdzcilvēkiem es būtu vajadzīgs kā cilvēks. 

Novēlu dzīvot ar domu – es varu, es izdarīšu, man un maniem 
mīļajiem būs laimīgs Jaunais gads!

Valdis Kalniņš

Pienācis laiks, kad zvaigžņu putekļi nogulst zem kājām
Un egle mirdz gaiši katrā mājā, –

Kad klusi pa durvīm ienāk gaišs prieks.

Dārgie Ķeguma novada ļaudis!
Šajā Ziemassvētku un gadumijas laikā mūs sagaida daudz brīv-

dienu. Tā ir mūsu iespēja pabūt kopā ar ģimeni, satikt sen neredzē-
tus draugus, aprunāties un pateikt kādu mīļu vārdu, un arī saņemt 
pretī labus vēlējumus. Būt vienkārši laimīgiem...

Novēlu visiem klusu, bet priecīgu šo Ziemassvētku laiku un lai 
mīgu un izdevušos 2014. gadu!

Valentīns Pastars

http://mia.lv/gada-ir-tikai-divas-dienas-kuras-mes-neko-nevaram-iesakt-viena-ir-vakardiena-un-otra-ritdiena-tadejadi-sodien-ir-ista-diena-lai-miletu-ticetu-daritu-un-galvenokart-dzivotu/
http://mia.lv/gada-ir-tikai-divas-dienas-kuras-mes-neko-nevaram-iesakt-viena-ir-vakardiena-un-otra-ritdiena-tadejadi-sodien-ir-ista-diena-lai-miletu-ticetu-daritu-un-galvenokart-dzivotu/
http://mia.lv/gada-ir-tikai-divas-dienas-kuras-mes-neko-nevaram-iesakt-viena-ir-vakardiena-un-otra-ritdiena-tadejadi-sodien-ir-ista-diena-lai-miletu-ticetu-daritu-un-galvenokart-dzivotu/
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Manā skatījumā jebkurš darbs, kas ir paveikts ar godprātīgu 
attieksmi, katra atbildības un kompetenču ietvaros ir vērtīgs un no-
zīmīgs. Valstiskā mērogā domāju, ka nozīmīgs ieguldījums, kas ie-
tekmē arī Ķeguma novadu, ir Maskavas virziena lielceļa būvdarbu 
pabeigšana. Jaunais lielceļš būtiski atslogos satiksmi citos valsts 
nozīmes ceļos novada teritorijā, t.sk. Daugavpils šosejā, kas ved 
caur Ķeguma centru. Ceļiem ir liela nozīme infrastruktūras attīstī-
bā, īpaši lielākas teritorijas kontekstā. Metaforās – ceļi ir “organis-
ma asinsrite”. Otrs būtisks ieguldījums novada attīstībā ir socālās 
aprūpes centra atvēršana Rembates skolā. Nākotnē jāturpina apgūt 
pārējās skolas telpas, attīstot multifunkcionālus sociālās aprūpes 
pakalpojumus. Ar 2014. gadu uzsākas jauns Eiropas finansējuma 
atbalsta periods. Novēlu pārdomāt novada vajadzības un turpināt 
attīstību, lai kopējās mājas – Ķeguma novads tiktu sakārtots un 
attīstīts sabiedrības interesēs. 

Ziemassvētku laikā novēlu ieklausīties sevī un būt vērīgiem pret 
sevi un saviem līdzcilvēkiem. 

Saprast savas atbildības uzdevumus. 
Ticību, cerību un Mīlestību vēlot,

Daina Vanaga

Ziemassvētki ir tas laiks, kad cilvēks meklē cilvēku, visi gaida 
brīnumu. Un liekas, ka brīnums notiek tikai ar citiem. Nedaudz 
ticības, un tad – pāri tumsai un bezdibenim Ziemassvētku naktī at-
mirdzēs mēness stars un pie Jums nonāks Ziemassvētku zvaigzne, 
jo šajā naktī Dievs ienāk pasaulē! Tas dzimst katrā mūsu sirdī, lai 
vestu mūs pa īsāko ceļu, kas ierakstīts Ziemassvētku debesīs.

Manuprāt, iecelt pelēkās dienas saulē vislabāk var Ziemassvēt-
kos. Nav svarīgi: ir vai nav sniegs, galvenais, ka ceļš ir atvērts 
gaišām domām. Šajā laikā, kad laiks ir vēja spārniem vadīts, kad 
svecītes gaisma apspīd vaigu, kad telpu piepilda piparkūku un egļu 
smarža, es vēlos Jums pateikt paldies par dāvāto uzticību, sapratni, 
labām domām, mīlestību, cerību un ticību. Tā ir lielākā dāvana, ko 
varam viens otram sniegt, jo

„Katrā sirdī vajadzīgs ir gaišums,
Silta doma par bijušām dienām,

Lai cilvēka tālākgājiens
Ir svētīgi apgarots.”

Arī nākamajā gadā:

„Katrs savā svētku eglē liksim labo domu virteni;
Prieku degsim katrā svecē, lai tas sirdi veldzē spirgtu.

Būsim tā, lai pēc svētkiem būtu ar ko satikties, ko darīt,
Un lai ikdienības solī spētu atkal svētkus gaidīt...”

Lai Ziemassvētki ienes gaismu Jūsu sirdīs un mājās! 
Lai Ziemassvētki, Vecā gada vakars un Jaunais gads spēku,           
izturību un veiksmi dod!

Līga Strauss

Mīļie Ķeguma novada iedzīvotāji!
Šajā skaistajā un klusajā laikā, kad mājās virmo piparkūku 

smarža un ir svētku sajūta – Ziemassvētku sajūtas, mēs atskatā-
mies uz aizvadīto gadu, apzināmies savas neizdarītās lietas, savus 
panākumus un cerības. Tas ir laiks, kad mēs esam kopā ar saviem 
mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem, un caur smaidiem, gaišiem vār-
diem un domām – mēs visapkārt radam mīlestības, labestības un 
saticības starus, kas atspoguļojās Ziemassvētku mīlestības avotā, 
no kura mēs smeļamies labestību, saticību, enerģiju un jaunas ce-
rības nākamajam gadam.

2013. gads Ķeguma novadam ir sniedzis daudz iespējas. Liela 
daļa ir izmantotas, bet liela daļa ir cerība Jaunajā gadā. Iespējas ir 
neierobežotas. Svarīgākais, ka Ķeguma novads šajā 2013.gadā ir 
kļuvis vienotāks, ar skaidri izteiktāku mērķi radīt labvēlīgu vidi 
mūsu Ķeguma novada iedzīvotājiem, lai tie spētu lepoties ar savu 
novadu. Es nevēlos runāt par izdarītajām lietām, un darbiem, kas 
2013. gadā ir paveikti, par to cik daudz ir paveikts, un cik daudz vēl 
ir jāpaveic, par to spriediet Jūs –Ķeguma novada iedzīvotāji.  Ne 
tikai valsts līmenī, bet arī reģionālajā politiskajā līmenī populisms 
ir pārsātināta īpašība lielai daļai politiķu un viņu pārstāvēto politis-
ko partiju solījumos un atskaites skaidrojumos. Taču cik no viņiem 
domā un strādā  valsts (teritorija un tās iedzīvotāji) un savu novadu 
interesēs?.. Tas allaž ir bijis un būs aktuāls jautājums. Valsts vīri 
par patriotismu runā tikai 11.novembrī un 18.novembra svētkos. 
Taču, ir jāapzinās, ka pamats visam ir patriotisms, kas ar darbiem 
un attieksmi pret valsti ir jānostiprina, lai arī ārpus valsts robežām 
mūsu valstiskās intereses tiktu virzītas pareizajā ārpolitikas vir-
zienā.  Tāpēc, pēc manām domām 2013.gads Ķeguma novadam 
ir sniedzis daudz vairāk sava novada patriotu, un tas liecina, ka 
mēs esam uz pareizā ceļa. Ne velti, Ķeguma novada ģerbonī mēs 
spējam saskatīt sauli, kas liecina par siltumu, enerģiju un spēku.

2014. gadā visiem Ķeguma novada iedzīvotājiem vēlu stipru 
veselību, mīlestību, enerģiju un spēku darbiem, kā arī cerību uz 
kuru raudzīties. Ir  kāds teiciens: „Ko līdz gari salmi, kad tuk-
šas vārpas!?”… sakāmvārds lieti noder arī mūsu novadam. Proti, 
mēs neesam tik liels novads, lai nespētu apzināties to, cik patiesī-
bā vienoti mēs esam, un varam būt. Ja katrs no mums raudzīsies 
uz Ķeguma novadu ar mīlestību, un patriotismu, ar lepnumu par 
skaistajiem mežiem, Daugavu un saules siltumu, tad es esmu pār-
liecināts, ka mūsu sajūtas Ķeguma novadā  ik dienu būs tik pat 
siltas – kā tās ir šajā Ziemassvētku laikā.

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!
Kristaps Rūde

Dārgie Ķeguma novada iedzīvotāji!
Tuvojas svētki, laiks ko ikkatrs  no mums gaida ar sajūsmu, 

vēlmēm un cerībām. Svētki, kuros ikviens vēlas dāvat visskaistā-
kos brīžus saviem mīļajiem, neko negaidot pretī! Tieši tāpēc, no 
sirds, vēlu Jums visiem skaistus, siltus un neaizmirstamām emoci-
jām pilnus svētkus, vistuvāko lokā!

Lai 2014. zirga gads nes jaunus spēkus, apņēmībuun dzīvesprieku!
Viesturs Teicāns 

2013. gads ir pagājis ar priekiem, bēdām, necerētu prieku un 
visas valsts pārdzīvojumiem Zolitūdes traģēdijā līdzi jūtot. Ķegu-
ma novadam šis gads ir devis atjaunotu Domes sastāvu – strādāt 
gribošu un iesāktos darbus turpināt varošu. Man ir patiess prieks 
par katrā pagastā paveikto: Rembatē atvērts SAC „Senliepas”, 
Birzgales pagastā izveidotajām un aktīvajām nevalstiskajām orga-
nizācijām „Jadara” un jauniešu centrs, un Tomes pagastā – tautas 
nama renovācija un dienas centra izbūve. Visā novadā ir veikti da-
žādi infrastruktūras uzlabošanas darbi. Kā sauksi, tā atskanēs – šis 
sakāmvārds attiecināms arī uz jebkuru vietu, kur cilvēks dzīvo.

 Sagaidot Jauno 2014.gadu visiem novada iedzīvotājiem 
jūtīgāku dvēseli, redzīgākas acis un dzirdīgākas ausis. 

Visi ceļi guņiem pilni, 
Visi ceļi atslēgās. 

Ar Dieviņa palīdzību 
Visiem gribu cauri iet.
Ar Dieviņa palīdzību
Visiem varu cauri tikt.

Ilmārs Zemnieks

Lai Svētvakara gaisma ieplūst jūsos, dāvā
drošības sajūtu un paļāvīgu ticību, nākamās

dienas dzīvojot, ka viss, kas ar mums 
zem šīm debesīm notiks, būs uz labu.

Priecīgus Ziemassvētkus un
 veiksmēm bagātu Jauno 2014. gadu!

Rita Reinsone
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2013. gada 27.novembrī
Pieņēma lēmumu par grozījumiem Ķeguma novada domes 

23.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ķeguma novada 
pašvaldības budžetu 2013.gadam”.

2013. gada 4.decembrī
Nolēma dzēst nekustamā īpašuma parādus 438,98 Ls apmērā, 

tajā skaitā pamatparāda summu 235,10 Ls, pamatparāda palielinā-
jumu 5,38 Ls, nokavējuma naudu 198,50 Ls, saskaņā ar Zemes un 
nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku sarakstu.

Pieņēma lēmumu  dzēst nekustamā īpašuma parādus personām 
597,18 Ls (pieci simti deviņdesmit septiņi lati 18 santīmi) apmērā, 
saskaņā ar sarakstu par Nekustamā īpašuma nodokļa parādiem par 
zemi.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.24/2013 „Par kārtību, 
kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām” un nosūtīti Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Apstiprināja  ēdināšanas maksu 2013./2014.mācību gadam, sā-
kot ar 2014.gada 2.janvāri:

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā – 1,14 EUR (0,80 Ls) ;
Birzgales pamatskolā – 0,90 EUR (0,63 Ls);
VPII „Gaismiņa” –1,72 EUR (1,20 Ls);
brokastis –0,36 EUR (0,25 Ls) ;
pusdienas –1,00 EUR (0,70 Ls);
launags –0,36 EUR (0,25 Ls);
VPII „Birztaliņa” –1, 71 EUR (1,20 Ls);
brokastis –0,33 EUR (0,23 Ls);
pusdienas –0,57 EUR (0,40 Ls);
launags –0,31 EUR (0,22 Ls);
vakariņas –0,50 EUR (0,35 Ls).
Pieņēma lēmumu par darba dienu pārcelšanu. Noteica darba 

laiku 2013. gada 13. decembrī un 2013.gada 27.decembrī, atbil-
stoši pirmdienas grafikam pirmssvētku dienās, bet 2013.gada 
14.decembrī un 2013.gada 28.decembrī,  atbilstoši piektdienas 
grafikam.

AR PILNIEM DOMES SĒDES PROTOKOLIEM VAR IEPAZĪTIES VIETNĒ KEGUMS.LV

EURO JAU NO 1. JANVĀRA!
Pēc Latvijas Republikas Finanšu ministrijas sniegtās informā-

cijas, Latvijas Pastā, un komercbanku kontos esošo latu konvertā-
cija uz eiro 1. janvārī notiks automātiski un bez komisijas maksas. 

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Latvijas Pasts aicina iedzīvo-
tājus izmantot iespēju visās Latvijas Pasta nodaļās laika periodā no 
2014. gada 2. janvāra līdz 14. janvārim iemaksāt latus bez komisi-
jas maksas un saņemt attiecīgo summu jau eiro līdz 31. janvārim 
bez komisijas maksas. Iespēju robežās eiro tiks izmaksāts četru 
darbadienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas Latvijas Pastā.

Aicinām iedzīvotājus ievērot, ka, sākot ar eiro dienu, visas 
algu, pensiju, pabalstu u.c. izmaksas tiek veiktas jau eiro. Arī 
tirdzniecības vietās vēl līdz 2014. gada 14. janvārim iedzīvotāji 
varēs skaidrā naudā vēl maksāt gan latos, gan eiro, taču atlikumu 
komersants jau izsniegs tikai eiro valūtā. Lai iepirkšanās pirma-
jās janvāra dienās būtu pēc iespējas vienkārša gan pircējam, gan 
pārdevējam, aicinām iedzīvotājus maksāt ar karti, kur tas ir iespē-
jams, vai maksāt ar precīzu naudu. 

Lūdzam iedzīvotājus zināt pamatprincipus, kas nodrošina raitu 
arī skaidrās naudas nomaiņu, – Euro ieviešanas kārtības likumā ir 
nostiprinātas trīs galvenās bezmaksas nomaiņas iespējas, sākot ar 
2014. gada 1. janvāri pēc oficiālā kursa 0,702804 lati par 1 eiro 
varēs latus uz eiro mainīt –

– sešus mēnešus visās komercbankās;
– trīs mēnešus 302 Latvijas Pasta nodaļās un 
– bez termiņa ierobežojuma jeb mūžīgi Latvijas Bankā – Rīgā, 

Daugavpilī un Liepājā.
Lai dotu iespēju iedzīvotājiem iepazīties ar Latvijas eiro mo-

nētām, šajās nomaiņas vietās būs iespēja, sākot ar 2013. gada 10. 
decembri iegādāties Latvijas eiro monētu sākumkomplektus 10 

latu jeb 14,23 eiro vērtībā. Komercbanku bankomātos visā Lat-
vijas teritorijā (99,8% no kopējā bankomātu skaita) 2014. gada 1. 
janvārī būs iespējams saņemt eiro. 

Sešus mēnešus bez komisijas maksas ir tiesības mainīt latus uz 
eiro arī valūtas maiņas punktiem. Tomēr valūtas maiņas punktiem 
tas nav uzdots ar Euro ieviešanas kārtības likumu par pienākumu, 
t.i., vai nodrošināt šo pakalpojumu iedzīvotājiem paliek šo ko-
mersantu ziņā. Taču pēc Eiro biroja rīcībā esošās informācijas, ir 
virkne valūtas maiņas punktu, kas ir apņēmušies šo pakalpojumu 
nodrošināt.

Ķeguma novadā tiek nodrošinātas šādas skaidrās
naudas nomaiņas iespējas:

Nr.

p.k.
Ķeguma 
novads

Skaidrās naudas nomaiņas 
iespējas un skaidrās naudas 

izmaksu bankomāts

Sabiedriskā transporta 
iespējas

1. Birzgales 
pagasts Birzgales pasta nodaļa X

2. Ķeguma 
pilsēta Ķeguma pasta nodaļa X

3. Rembates 
pagasts

– (Rembates pasta nodaļā 
aicinām iemaksāt latus Lat-
vijas Pasta norēķinu kontā)

Ir sabiedriskais transports 
līdz 7 km attālajai Ķeguma 
pasta nodaļai

4. Tomes 
pagasts – 

Ir sabiedriskais transports 
līdz 6 km attālajai Ķeguma 
pasta nodaļai

Materiāls sagatavots pēc LR Finanšu
ministrijas sniegtās informācijas

PROJEktS „PilNAiS gROzS”
 Ar Ķeguma novada domes iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 

finansējumu ir realizēts projekts „Pilnais grozs”. Projekta iesnie-
dzējs – z/s „Landavas” saimnieks Varis Zaumanis. Projekta rezul-
tātā ir izveidots tirgus laukums ar tirgošanās vietām (kiosks un 
galdi) un informācijas stendu. Tirgus laukums atrodas Bekuciemā, 
z/s „Landavas” teritorijā pie ceļa. 

Projekta rezultātā vietējiem iedzīvotājiem ir sniegta iespēja 
realizēt pašmāju saražoto un izaudzēto. Visi interesenti ir aicināti 
pieteikties tirdzniecībai pa tālruni 26334301 (Varis) vai rakstot e-
pastu uz variszaumanis@inbox.lv. 

Būsiet laipni gaidīti!

mailto:variszaumanis@inbox.lv
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SiA „Ķeguma aptieka” apbalvojumi 2013
Novembra nogalē  Ministru kabineta 

bibliotēkā notika svinīga Valsts valodas 
centra (VVC) rīkotās akcijas „Latviešu 
valodai draudzīga vide” laureātu apbalvo-
šana. Par latviešu valodai draudzīgākajiem 
uzņēmumiem tika atzīti 23 uzņēmumi no 
apkalpojošās sfēras. Atzinību par latviskas 
vides izveidošanu, kā arī visu normatīvo 
aktu ievērošanu saņēma arī mūsu „Ķeguma 
aptieka” Ķegumā (SIA „Ķeguma aptieka”).

Akcija „Latviešu valodai draudzī-
ga vide” kļuvusi par labu tradīciju, kuras 
mērķis ir apzināt, izvērtēt un apbalvot tos 
apkalpojošās sfēras uzņēmumus (veikalus, 
viesnīcas, aptiekas, frizētavas, sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumus), kuros vispilnīgāk 
ievēro Valsts valodas likuma un citu norma-
tīvo aktu prasības valsts valodas pielietoju-
mā.

„Ķeguma aptieka” novembrī ieguva 
arī atzinības rakstu no apvienības „MANA 

APTIEKA” par sasniegumiem iedzīvotāju 
farmaceitiskā aprūpē. Šo atzīnības rakstu 
rotā „pūce”, kas ir gudrības simbols, un ap-
liecina, ka aptiekā strādā zinoši farmaceiti, 
kuri ir apmācīti sniegt profesionālu konsul-
tāciju par pareizu zāļu lietošanu. Kā arī to, 
ka aptiekas vadība ir ieinteresēta un aktīvi 
strādā, lai nodrošinātu kvalitatīvu farmacei-
tisko aprūpi. 

Jaunu medikamentu ieviešana tirgū, 
modernu ārstēšanas metožu attīstība, vese-
lības aprūpes budžeta un grozījumi likum-
došanā ir tas, kas neļauj aptiekāram ne uz 
brīdi apstāties savā izaugsmē. Šie profe-
sionāļi ir vērtība, ar ko patiesi var lepoties! 
Aicinām izmantot šo cilvēku zināšanas jūsu 
veselības stiprināšanai.

Ķeguma iedzīvotājiem un viesiem ne-
zaudēt optimismu un labvēlību, neskatoties 
uz dāžādajām dzīves situācijām.

Esiet veseli, neslimojiet!

„Fazer latvija” – Ogres novada nozīmīgākais uzņēmums
„Fazer Latvija” maiznīca Ogres novadā darbojas jau vairāk 

nekā 10 gadus, kur ir izveidota mūsdienīga maizes ceptuve un kur 
darba vietas raduši 260 darbinieki, no kuriem ap 15% ir no Ķegu-
ma novada.

„Fazer” maiznīca ir izveidota apvienojot maiznīcas „Druva” 
(dibināta 1946.gadā) un „Ogres maiznieks”. „Druva” bija pirmais 
uzņēmums padomju laiku Latvijā, kas sāka atjaunot Latvijas mai-
zes cepšanas tradīcijas. 

Darbs Ogrē maiznīcā norit četrās maiņās – septiņas dienas ne-
dēļā 24 stundu režīmā, bez brīvdienām, lai pircēji vienmēr savos 
veikalos varētu nopirkt svaigu maizīti. Pašlaik dienā vidēji Ogrē 
tiek izcepts un uz veikaliem piegādātas ap 50 tonnas maizes dienā. 
Tā ir liela izaugsme, ja salīdzina ar 2002. gadu, kad Fazer maiznī-
cas darbība aptvēra 5% maizes tirgus daļas, bet šogad jau aptuveni 
22%. „Fazer Latvija” prioritāte ir Latvijas tirgus un vietējais pir-
cējs. Taču arī vienlaikus Ogrē ceptā tostermaize tiek eksportēta uz 
kaimiņvalstīm un Somiju.

Korporatīvās sociālās atbildības nozīme uzņēmumā ir ļoti bū-
tiska, jo „Fazer Latvija” uzskata, ka tas ir vienīgais veids, kā strā-
dāt ilgtermiņā – rūpēties par darbiniekiem, pircējiem, apkārtējo 
vidi un savu valsti. „Fazer Latvija” jau desmit gadus ziedo Ogres 
maiznīcā cepto maizi pilsētas un apkārtējo novadu sociālajiem die-

nestiem – 1 85 kukulīši ik nedēļu tiek piegādāti Ogres sociālajam 
dienestam, bet 136 kukulīši ik nedēļu ceļo arī uz Lielvārdes, Ik-
šķiles un Ķeguma pašvaldībām. Daudz atbalsta tiek sniegts Ogres 
pilsētas un novada jauniešu, sporta un izglītības pasākumiem, kā 
arī sadarbībā ar ārstiem un dietologiem, tiek popularizēta veselīga 
dzīvesveida nozīme. Tāpat jau ceturto gadu „Fazer Latvija” atbal-
sta onkoloģisko pacientu biedrību „Dzīvības koks” un palīdz vākt 
līdzekļus onkoloģisko pacientu rehabilitācijas centra rekonstruk-
cijai, šā gada kampaņā 103 722 cilvēku iegādājās Fazer Geisha 
saldumus un attiecīgi Fazer Latvija rehabilitācija centra izveidei 
ziedoja 1037, 22 Ls. 

Uzņēmums attīsta savu piedāvājuma klāstu un pašlaik aktīvi 
strādā graudu un sēklu maizes segmentā – piedāvājot pircējiem 
maizes ar graudiem un sēklām, bez e vielām, uzlabojot maizes 
receptūras, tās bagātinot ar veselīgām piedevām. Jaunums  mūsu 
patērētājam „Fazer Latvija” piedāvājumā ir  jaunā „Fazer Select” 
maižu saime, kurās apvienots formāts – porciju maize jeb doniņas 
ar veselīgo – maizes receptūras īpaši bagātinātas ar graudiem, sēk-
lām un žāvētiem augļiem.

Sanita Erdmane, 
„Fazer Latvija” Mārketinga un

komunikācijas direktore

Projekts „Aksesuāru un dekorāciju izejmateriālu
iegāde Birzgales amatierteātrim” Īstenots!

2012. gada 23. maijā tika apstiprināts nolikums Ķeguma novada 
pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkur-
sam. Konkursā varēja piedalīties projekti, kuru realizācija notiek 
Ķeguma novadā un kuru rezultāti ir sabiedrisks ieguvums Ķeguma 
novadam, lai projekta ieguvēji būtu Ķeguma novada iedzīvotāji.

Mēs – Birzgales amatierteātra kolektīvs nolēmām piedalīties 
šajā projektu konkursā un guvām atbalstu projektam ar nosaukumu 
„Aksesuāru un dekorāciju izejmateriālu iegāde Birzgales pagasta 
amatierteātrim”. 

Ķeguma novada pašvaldības piešķirtais finansējums projekta 
realizēšanai bija 500.00 LVL. Projekta īstenošanas periods 2013. 
gada 15. jūnijs līdz 2013. gada 15. decembris.

Šajā laika periodā esam iegādājušies amatierteātra vajadzībām 

dažādus aksesuārus – parūkas, cepures, cimdus, audumus un mate-
riālus skatuves aprīkojumam.

Ar šī projekta realizēšanu mēs vēlējāmies saglabāt amatierteātra 
kolektīva radošo darbību un izaugsmes iespējas. Ar spilgtām izrā-
dēm vēlamies pārstāvēt savu novadu un pagastu amatierteātru ska-
tēs un izbraukuma izrādēs. Vēlamies ,lai mūsu skatītāji būtu emo-
cionāli bagātināti, gūstot baudījumu no izrādēm.

Birzgales amatierteātris pastāvēs, kamēr būs darboties gribētāji, 
kuri attīstīs teātra mākslu un skatītāji, kuri to novērtēs.

Gaidīsim visus novada un pagasta iedzīvotājus uz mūsu                
izrādēm!

Projekta pieteicēja: A.Grašiņa                                                                                   
Projekta vadītāja: A.Skosa



Atbalsts mājražošanas attīstībai 
Līdz 2013. gada 30. decembrim pie-

ejams finansējums lauksaimniecības pro-
duktu pirmapstrādei, pārstrādei un iepa-
košanai – biedrība „Zied zeme” pieņem 
projektus konkursā „Atbalsts mājražošanas                 
attīstībai”.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 
vienam projektam (Ls) – 20 000 un maksi-
mālā atbalsta intensitāte (%): 

• 3.1. aktivitātei juridiskas un fiziskas per-
sonas – 40% (atbalsta intensitāti palielina 
par 10 % fiziskai personai, kas projekta 
iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka 
par 40 gadiem, kā juridiskai personai, ja 
tās dalībnieks, kam saimniecībā pieder 
vairāk nekā 51 procents pamatkapitāla 
daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas 
dienā ir jaunāks par 40 gadiem. Atbalsta 
intensitāti palielina vēl par 10 %, ja pēc 
projekta pabeigšanas lauksaimniecības 
produktu ražošanas būve atrodas mazāk 
labvēlīgā apvidū); 
• 3.2. aktivitātei juridiskas un fiziskas   
personas – 50%;

Iespējamie risinājumu piemēri 3.1. ak-
tivitātei: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, in-
frastruktūras izveide lauksaimniecības pro-
duktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā 
pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā 
arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (iz-
ņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu 
balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, 
uzstādīšana un stādījumu ierīkošana. Atbal-
sta pretendents nedrīkst būt saņēmis atbal-
stu Latvijas Lauku attīstības programmas 
2007. – 2013. gadam pasākumā

„Lauku saimniecību modernizācija”.
Iespējamie risinājumu piemēri 3.2.ak-

tivitātei: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, in-
frastruktūras izveide lauksaimniecības pro-
duktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas 
apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produk-
cijas iepakošanai. Atbalsta pretendents ne-
drīkst būt saņēmis atbalstu Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2007. – 2013. gadam 
pasākumā „Lauksaimniecības produktu 
pievienotās vērtības radīšana”.

Kas ir pārstrāde? Pārstrāde ir jebku-
ra darbība, tostarp karsēšana, kūpināšana, 
konservēšana, nogatavināšana, žāvēšana, 
marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija vai vai-
rāki šie procesi kopā, kas būtiski izmaina 
sākotnējo produktu. Ar rīcības mērķi, tā 
plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas 
kritērijiem un minimālo punktu skaitu po-
zitīvā atzinuma saņemšanai par projekta 
iesniegumu ir iespējams iepazīties PPP 
biedrība „Zied zeme” mājas lapā www.zie-
dzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas 
lapā www.lad.gov.lv, kā arī personīgi bied-
rības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa 
ielā 11a (1.stāvā). Bezmaksas konsultācijas 
par projekta sagatavošanu var saņemt gan 
elektroniski, gan zvanot uz tālruni, gan arī 
klātienē (iepriekš piesakoties) Lielvārdē 
(Raiņa iela 11a). 

Pieteikšanās pie Māra Cīruļa, tālrunis 
29782159, e-pasts: maris@ziedzeme.lv
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Uz kvalitāti ved tikai viens ceļš – nepārtraukta attīstība
Šā gada nogalē tas ir jautājums, par ko 

domājam mēs – bērnudārza „Gaismiņa” 
darbinieki. 2013. gads mums nebija viegls, 
bet skaists gan. Tas ir atnesis tik ilgi lolo-
tās, izsapņotās pārvērtības. Mēs joprojām 
nebeidzam priecāties par remontā paveik-
tajām izmaiņām telpās, vidē, labiem darba 
apstākļiem. Neticamā veidā mūsu lielākais 
sapnis ir piepildījies. 

 Ko tālāk? Ir nedaudz mulsinoša sajūta, 
ka neredzam priekšā ceļu pa kuru tagad vir-
zīties uz priekšu. Kādus mērķus sev izvir-
zīt... kādi sapņi tagad jāsapņo.  

Decembra pēdējās darba dienās iestā-
des darbinieki tika aicināti par to padomāt. 
Bija jauki uzzināt, ka cilvēki spēj sapņot 
skaistus un drošus sapņus un vēlēties reālas 
lietas, kas nepieciešamas, lai mēs strādā-
tu labāk.  Pārsteigums bija tas, ka cilvēki 
mazāk pieminēja materiālas vajadzības, bet 
vairāk runāja par vispārcilvēciskām lietām 
– biežāk redzēt smaidus; spēju priecāties; 
lai bērni augtu mīlošās un stabilās ģimenēs; 
par pārmaiņām sevī – vajadzību mācīties, 
profesionāli pilnveidoties; par saskaņas 
veidošanu ar kolēģiem un labāku sapratni 
ar bērnu vecākiem. 
Daži citāti:

„ ...Es vēlos, lai būtu saprotoši, atbalstoši, 
atsaucīgi un kompetenti vecāki. Paklausīgi, 
mīlīgi un gudri bērni. Lai to panāktu, va-
jag mācēt atrast saskaņu starp vecākiem, 
bērniem , darbiniekiem. Man ļoti gribētos 
to panākt. Bet tam būs vajadzīgs ne viens 
vien gads...”

„...Vēlos, lai būtu zināt griboši bērni, bet 
no bērnu vecākiem gribētos sagaidīt lielāku 

sapratni un atbalstu un lai viņi atceras ne 
tikai par tiesībām, bet arī par pienākumiem 
un to, ka viņi ir ļoti, ļoti nepieciešami sa-
viem bērniem....”

Gandrīz katrs darbinieks tomēr piemi-
nēja algas jautājumu. Lai arī novērtējam to 
kas ir un savu pacietību esam jau aplieci-
nājuši, tomēr šis jautājums paliks aizvien 
aktuālāks. Ir godīgi jāatzīst, ka tas ietekmē 
darba kvalitāti, jo ja pedagogam jāstrādā 
vairākos darbos un ja mēneša beigās vairs 
naudas nav, nebūs arī spēka un noskaņoju-
ma strādāt par visiem 100 %.

„...Ir palikusi viena nepiepildīta vēlēšanās 
– algas paaugstinājums, lai nebūtu jāstrā-
dā vairākas likmes un skriet no viena b./d. 
uz otru un tad pārgurumā nokārt galvu, bet 
gan apmeklēt kursus un savas jauniegūtās 
zināšanas ar degsmi un aizrautību īstenot 
dzīvē. Tā padarot bērnu dzīvi te daudz, 
daudz interesantāku...”

„...es neatteiktos no kursiem, kuri paaug-
stinātu manu profesionālo izaugsmi. Ja cil-
vēks ir izglītots un patiesi ar mīlestību ziedo 
sevi darbam, gribētos lai atalgojums un at-
pūta būtu atbilstoši Eiropas līmenim...”

Tagad mūsu iedvesma ir skaistās telpas. 
Tās rosina grupu telpu pilnveidošanai. Mēs 
zinām, ko mums jāpaveic tuvākajā laikā un 
to kā mēs gribam izveidot iestādes vidi, lai 
tā virza bērna attīstību visās izpausmes jo-
mās, veicina mācīšanos patstāvīgā darbībā. 
Ir pašsaprotams, ka nepieciešams nomainīt 
vecās, savu laiku pārdzīvojušās lietas, ka 
ļoti vajadzīgs jauns rotaļu laukums. Un ir 
pareizi, ka darbinieki vēlas izmantot mūs-

dienu iespējas, ko dod digitālās klavieres, 
datori un TV un kāpēc lai nepasapņotu par 
trauku mazgājamām mašīnām katrā grupā 
un par i – robotu? Tikai pirmajā mirklī šķiet, 
ka tā cilvēks grib atvieglot savu darbu. Bet 
ja domājam par kvalitatīvu pirmsskolas iz-
glītību, viens no nākotnes uzdevumiem ir 
atbrīvot skolotāju palīgus no ikdienas uz-
kopšanas darbiem, lai tā vietā viņas varētu 
vairāk pievērsties darbam ar bērniem. Ta-
gad mēs no viņām gaidām un prasām daudz 
– lai ir perfekti tīras grupas un lai palīdz 
skolotājām – sagatavoties nodarbībām, pa-
līdzēt nodarbībās, strādāt ar bērniem indi-
viduāli un apakšgrupās, iet līdzi pastaigās, 
palīdzēt svētkos. Šī profesija sen vairs ne-
aprobežojas tikai ar mazgāšanu un tīrīšanu. 
Viņas varbūt pazīst bērnus labāk par skolo-
tājām, jo ir katru dienu ar viņiem. Viņām jā-
zina pedagoģijas, dažādu metodiku pamati 
un psiholoģiskās zināšanas izveidojas līdz 
ar pieredzi. Jau šajā gadā iesākām organizēt 
pieredzes apmaiņas braucienus tieši skolo-
tāju palīgiem. Šis darbs ir jāturpina, piedā-
vājot arī seminārus un praktikumus.

Kādi tad mums vēl ir sapņi? Kāpēc ne-
pasapņot par baseinu bērniem, kuru var, 
piemēram, izveidot mūsu plašajā pagrabā? 
Jau sen esam iedomājušies par mazu estrā-
dīti laukumiņā, lai labos apstākļos varētu 
svētkus svinēt ārā. Nepieciešams beidzot 
izmantot mikrofonu bērnu solo dziedāša-
nai. Sporta zāli vajag pielāgot dažādu fi-
zisko spēju attīstībai. Labu ideju piedāvāja 
viens darbinieks – grupiņās varētu būt mazs 
ledusskapītis, kurā uzglabāt tādus produk-
tus, kā ievārījums, jogurts u.c. ko piedā-
vāt bērniem, kas bērnudārzā dzīvojas līdz 



Ne tev tos apturēt, ne skaitu mainīt...
Katram cilvēkam mūža ilgums ielikts 

šūpulī, un, ja vecāki liktenim piešķīra savus 
stiprus gēnus, tad varam ilgāk priecāties par 
dzīvi un dabas skaistumu.

Man laimējās sagaidīt un atzīmēt skais-
to dzīves skaitli radu un draugu lokā, kuri 
ilgas pazīšanās laikā kļuva tikpat kā radi. 
Pateicos profesijas kolēģiem – Ķeguma no-
vada bibliotēkas kolektīvam par silto, mīļo 
apsveikumu un visiem, kas atcerējās mani 
un vēlēja labu veselību.

Ar jaunības draugiem atcerējāmies 

skaisto jaunību darbā, atpūtā un sabiedris-
ko dzīvi Ķegumā, gan sportojot, gan dejojot 
tautas deju kolektīvā un dziedot ansamblī. 
Par mūsu „mākslas” spējām ar humoru un 
skatu no malas tagad var pabrīnīties par 
drosmi, ar kādu kādreiz piedalījāmies kon-
kursos republikas mērogā.

Esot ilgus gadus pensijā, veselības dēļ 
pati nevaru piedalīties, bet apmeklēt pa-
sākumus, kuros uzstājas mani draugi, vēl 
varu. Priecājos par dalībniekiem, kas var 
dejot un dziedāt. 30. novembrī Ķegumā 

vokālais ansamblis „Kvēlziedi” atzīmēja 
10 gadu jubileju. Prieks klausīties, kā ar 
lielo darbu, pacietību panākti izcili rezultāti 
dziesmu izpildījumos. Labi rezultāti panāk-
ti pateicoties ansambļa mākslinieciskajam 
vadītājam Gunāram Jākobsonam.

Tuvojas Jaunais gads. Visiem, kas mani 
atcerās, vēlu labu veselību, panākumus 
un veiksmi darbā, bibliotēkas kolektīvam           
– daudz lasītāju un jaunu grāmatu!

Valentīna Sirmā

8 

2013. gada 28. decembris

Senioru sieviešu vokālais ansamblis
„kvēlziedi” svin 10 gadu jubileju!

30. novembrī Ķeguma tautas namā Senioru sievie-
šu vokālais ansamblis „kvēlziedi” svinēja ansambļa 10 
gadu jubileju koncertā „Rudens romance”. 

Šis notikums sapulcināja pilnu zāli ar „Kvēlziedu” mīļiem 
draugiem, atbalstītājiem, tuviem un tāliem klausītājiem, jo kā nu 
ne, šo 10 gadu laikā „Kvēlziedi” ir snieguši tik daudz koncertus 
dažādās vietās visā Latvijā, ka savādāk nemaz nevar būt – „Kvēl-
ziedu” draugi ir tik daudz, cik vien liela ir pašu mīlestība pret dzies-
mu. Pēdējo piecu gadu laikā Gunāra Jākobsona vadībā ansamblis 
sniedzis vairāk kā 80 koncertus un iestudējis ap 70 dziesmu, kuras 
pašiem ir sirdij tuvas. Tas nebūt nav vienkāršs repertuārs, kā pie-
mēram, A.Geibla „Kentuki šūpuļdziesma” vai „Ave Maria”, kon-
certā izskanēja septiņi pirmatskaņojumi, arī koncerta sākums bija 
īpašs, ansamblis izpildīja dziesmu, kas ir veltīta tieši viņiem, tā ir 
Jāzepa Osmaņa un Daces Priedoliņas dziesma „Kvēlziedi”. 

Ansamblī „Kvēlziedi” dzied astoņas dāmas – Ziedīte Bule, 
Cilda Kloviņa, Lidija Poluektova, Ērika Pūle, Anita Svilāne, Ru-
dīte Strade, Ausma Ūzule, Aija Zābele un solists Visvaldis Kur-
mis. Ansambļa direktore ir Lidija Poluektova, kura  vienmēr čakli 
uzņemas ansambļa organizatoriskās rūpes.

Ansamblis, savu darbību padarot interesantāku gan sev, gan sa-
viem klausītājiem, ir izveidojis divus duetus un trio, kā arī daudzu 
dziesmu izpildījums ir uzticēts ansambļa solistam Visvaldim Kur-
mim. Ansambļa dalībnieki apzinīgi apmeklē katru mēģinājumu un 

papildmēģinājumus. Šī atbildības sajūta ansambli nav atstājusi bez 
panākumiem. Ansamblis tiek gaidīts ne tikai pasākumos Ķeguma 
novadā, bet tas arī sekmīgi iekļāvies tradicionālajā, ikgadējā Sa-
laspilī notiekošajā Zemgales, Rīgas un Vidzemes Senioru vokālo 
ansambļu salidojumā „Daugavs abas malas”. Ansamblis koncertē 
veco ļaužu pansionātos, īpaši tas tiek gaidīts Skrīveros un Mad-
lienā. Šogad „Kvēlziedi” dziedāja jaunā vietā – SAC „Vecliepas” 
atklāšanas pasākumā Rembatē. Īpaši jāatzīmē ansambļa sadarbība 
ar mūsu cienījamo dzejnieku un gleznotāju Jāzepu Osmani. An-
samblim liels pagodinājums bija muzicēt maestro dzejas pēcpus-
dienās un gleznu izstāžu atklāšanas pasākumos. Īpaši pagodinoša 
un atbildīga uzstāšanās kolektīvam bija mākslinieka 80 gadu jubi-
lejas pasākumā Rīgā.

Koncerta izskaņā ansambli apaļajā jubilejā ar ziediem, dāva-
nām, sirsnīgiem un spēcinošiem vārdiem sveica draugi no Lielvār-
des, Skrīveriem, Ogres un, protams, arī paši Ķegumieši. Lustīgi 
ansambļa dalībniekus iekustināja Dāmu deju kopa „Rasa”, vel-
tot ansamblim deju un pašus arī iesaistot tajā.  Ansambli jubilejā 
sveica arī ļoti gaidīts ansambļa lieldraugs Jāzeps Osmanis ar paša 
rakstītām dzejas rindām tieši „Kvēlziediem”. Ar savu klātbūtni an-
sambli pagodināja arī Dziesmu svētku  goda virsdiriģents Pauls 
Kvelde. 

Ansamblis vēlas teikt lielu paldies, tiem, kuri ir atbalstījuši an-
sambļa darbību šo gadu laikā, un vēlas pateikt lielu paldies atbals-
tītājiem, kuri ieguldīja savu devumu, lai svinības varētu būt skais-
tas un neaizmirstamas.  Paldies Ilmāram Zemniekam, Edvīnam 
Ūzulam, SIA „Rubeņi” vadītājam Jurim Skrīverim, paldies arī  
Ķeguma novada domei ar kuras atbalstu ansamblim tika darināti 
jauni tērpi. Paldies arī anasmbļa mazajiem lieldraugiem – māsām 
Blomām no Orges, par koncerta papildināšanu ar brīnišķīgiem  
saksofona un deju priekšnesumiem. 

Ansamblis neguļ uz lauriem, bet jau tagad turpina aktīvi kon-
certēt. Ansambļa mājvietas – Ķeguma tautas nama kolektīvs vēl 
ansamblim arī turpināt tik radošu un aktīvu darbu kā līdz šim, mēs 
lepojamies ar Jūsu panākumiem, priecājamies par Jūsu atsaucību 
un skanīgi kopā vēl pavadīsim daudzas nākamās jubilejas svinī-
bas! Lai jums viss izdodas! 

Inese Marcinkiana,
Ķeguma tautas nama vadītāja

septiņiem vakarā. Būtu labi, ja atkal varētu 
atjaunot psihologa štata vienību. Un patie-
šām skaists sapnis ir braukt uz ārzemēm 
pieredzes apmaiņā... jūs pasmaidījāt, bet 
īstenībā tā ir neatsverama pieredze, kas pa-
plašinātu redzesloku un ienestu mūsu darbā 
daudz jaunas vēsmas. Piemēram, Vācijas 
pieredze, ko neesmu redzējusi Latvijas sko-

lās. No rīta līdz pirmās stundas zvanam un 
katru starpbrīdi bērniem ir obligāti jāuztu-
ras pagalmā – tas ir gan svaigs gaiss, gan 
kustības, jo tur ir dažādas aktivitātes. Esmu 
pārliecināta, ka pēc tam bērniem ir daudz 
vieglāk koncentrēties darbam. 

Tā pamazām un  kopīgi atradām jaunus 
mērķus. Lai izdodas tos tuvākā vai tālākā 

nākotnē realizēt! 
Vēl viens citāts:

„...No sirds es gribu novēlēt, lai mūsu au-
dzinātāju misija – padarīt bērnus laimīgus 
būtu mums katrai dvēselē un arī strādājot 
ar bērniem un  kolektīvā mums pašiem ļau-
tu justies laimīgiem. Taņa Konstantinova”

Sanita Tošena
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tomes folkloras kopa „graudi”
Man bij` dziesmu vācelīte
Smalkā lazdu krūmiņā,
Ik vāciņu pacilāju,
Ik dziesmiņa iztecēja.

Savu dziesmu vāceli jau otro gadu pie-
pilda Tomes folkloras kopa. Šogad dziesmas 
izskan īpaši skanīgi, jo, pateicoties realizē-
tajam projektam, esam ieguvuši lietošanā 
vairākus tautas mūzikas instrumentus: kok-
li, ģīgu, bungas, stabules, trijdeksni, vella-
bungu, zvaniņus, zvārguļus u.c.

Jau septembrī, uzsākot kopas darbību, 
mācījāmies spēlēt jauniegūtos instrumentus. 
Koklēšanu apgūst Līga Valaine, Anna Zālīte 
un Inese Skudra. Stabules pūš Lilita Šloma-
ka – Veckaktiņa un Līga Valaine. Bungas un 
vellabungu spēlē folkloras kopas vīri – Kār-
lis Veckaktiņš un Ilmārs Zemnieks. Ritma 

mūzikas instrumentus un perkusijas ieskan-
dina Ilze Rumpe un Sarmīte Pugača. Ģīgu 
izmēģinājuši spēlēt visi, bet īpašu interesi 
šī instrumenta apguvē izrāda Ginta Zālīte. 
Papildus mācāmies spēlēt arī akordeonu un 
varganu. Kopīga muzicēšana attīsta spēlēt-
prasmi, raisa prieku un emocijas.

„Tēvzemei jāatbrīvojas no visa veida 
ļaunuma”, saka latviskās dzīvesziņas vei-
cinātāja Ilze Jansone, – „tādēļ mums vairāk 
jādzied, jādejo un jāiet maģiskās rotaļās, jā-
būt priecīgiem, laipniem un mīļiem, tad arī 
visi sliktumi ies secen, jo Visumā valda at-
balss princips – kā sauc, tā atskan; ko sauk-
si, tas atnāks!”

Tomes folkloras kopa „Graudi” jaunajā 
gadā novēl spēku, izturību un ticību laba-
jam. Lai tumšajā laikā mūs visus aizsargā 
tautas spēka vārdi:

Sita mani, dūra mani
Kā ozola bluķēniņ`.
Neiesita, neiedūra 
Kā tērauda gabalā.

Folkloras kopas vadītāja,
Dace Priedoliņa

ziemassvētku noskaņas
SAC „Senliepas” Rembatē

Mums, steidzīgajiem, ikdienas ritumā ir reizēm grūti apstā-
ties, lai ieklausītos un lai ieskatītos. Taču, mums blakus ir cilvēki, 
kuriem laika gana – gan atmiņām, gan ilgām, gan skumjām. Lai-
kam tādēļ gada ritumā tieši ziemas vidū ir gaišākie svētki, kuru 
laikā mēs gan sen neredzētu draugu apciemojam, gan sen zināmu 
dziesmu vārdus izdziedam. Tā arī  14.decembra vakarā SAC „Sen-
liepas” jau  valdīja pirmssvētku noskaņojums, pat Vineta Kļava, 
Ķeguma novada Sociālā dienesta vadītāja, ziedojusi savu brīvo va-
karu un atbraukusi, lai ar saimnieces skatu palīdzētu sagaidīt cie-
miņus no Rīgas – gospeļu kora „GG Choir” pārstāvjus. Arī SAC 
iemītnieki saposušies pa vienam vien sarodas zālē, lai noklausītos 
pirmssvētku koncertu. Uz koncertu tika aicināti arī viņu tuvinieki 
un arī citi novada sirmgalvji. Starp kora dziedātājām atskan kāda GG Choir dalībnieces ar Soroptimistu kluba „Ogre – Ķegums” biedrēm

ziemassvētki klāt – visi mīļi aicināti uz Mākslas
skolas audzēkņu darbu izstādi tautas nāmā!

Lai arī ziema kavējas, sniegs te uzsnieg, 
te nokūst, sajūta, ka Ziemassvētki tuvojas 
ir īsta. Un ne velti, jo Mākslas studijā pa-
veikto darbu mapes ir pilnas. Šis ir laiks, 
kad atskaitāmies par paveikto. Šis ir laiks, 
kad rotājam Ķeguma tautas namu ar daudz 
skaistiem bērnu zīmējumiem, gleznoju-
miem, veidojumiem un daudz citiem rado-
šiem darbiem.

Šis gads Mākslas skolā ir īpašs – pirmo 
reizi mums ir audzēkņi, kuri mācās 5. kursā. 
Tas nozīmē, ka šiem audzēkņiem nu klāt ir 
pēdējā izstāde Mākslas skolā, kurā viņi pie-
dalās, šīs ir pēdējās skates, kurās tiek vērtēti 
viņu darbi. Priekšā gala pārbaudījumi un 
diplomdarbs. Ceram, ka Sabīne, Kristiāna, 
Megija, Aleksandra, Diāna un Sanija prie-
cēs mūs ar skaistiem, radošiem un brīnišķī-
giem diplomdarbiem. 

Novēlam veiksmi eksāmenos!
Mēs priecājamies ne tikai par 5. kursu, 

bet arī par jauno 1. kursiņu, kurā mācās 11 

audzēknes – ļoti atraktīvas un radošas mei-
tenes. Pirmo semestri godam izturējušas, 
liecībās saņēmušas ļoti augstas atzīmes. 

Bet galvenais, ka nu pēc svinīgā pasākuma 
un pārbaudījumu izturēšanas, ir pilntiesīgi 
uzņemtas mākslas skolas draudzīgajā sai-
mē. Nebija nemaz tik viegli veikt 4. un 5. 
kursa gatavotos pārbaudījumus – gleznot 
ar rokām, veidot tumsā, atbildēt uz āķīgiem 
jautājumiem un tad vēl meklēt daudz pazu-
dušu lietu.

Un vēl – arī šogad top jaunais Mākslas 
studijas kalendārs. Savādākā izpildījumā, 
tomēr bagāts ar bērnu zīmējumiem un glez-
nojumiem. Un katrs, kurš apmeklē zīmēša-
nas un gleznošanas nodarbības studijā vai 
mākslas skolā, varēs atrast tur savu darbiņu. 
Paldies Ķeguma novada domei, kas finan-
siāli atbalstīja tā tapšanu, līdz ar to visi stu-
dijas dalībnieki saņems kalendāru kā skais-
tu dāvanu Ziemassvēkos.

Ģimenisku, baltu un priecīgu 
Ziemassvētku laiku! Radošu un darbīgu 
Jauno gadu!

Ieva Lāce,
Mākslas studijas vadītāja
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pazīstama un spēcīga balss – tā ir ķegumiete un arī mūsu kluba 
biedre – Antra Binde. Jāsaka, ka tā arī bija viņas ideja, ka koris 
varētu mūsu sirmgalvjiem sagādāt gaišu Ziemassvētku koncertu, 
kurš noslēdzās ar  kopīgi dziedātu „Klusa nakts, svēta nakts.”

Kluba vārdā vēlamies pateikt sirsnīgu paldies meitenēm, kas 
mēroja tālo ceļu no Rīgas, lai ar savu dziedājumu un sirds siltumu 
sasildītu mūsu sirmgalvju sirdis! Paldies arī Ķeguma novada do-

mei par koncerta aparatūras nodrošināšanu, īpaši Bruno Grīnber-
gam un paldies arī domes šoferītim! Protams, paldies arī Vinetai 
par jauko ciemiņu sagaidīšanu  ar pīrāgiem un tēju!

Nobeigumā vēlamies mums visiem novēlēt veselību, uzdrīk-
stēšanos un izturību Jaunajā 2014. gadā!

Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums”

VPDK „Kadiķis” vadītāja Eva Pedāja saka paldies visiem koncerta dalībniekiem un atbalstītājiem

„kadiķis” un viņa draugi koncertā
„DEJU SVĒtkU AtSkAŅĀS”

Atkal nemanot gads ir apmetis gandrīz 
veselu loku un strauji tuvojas Ziemas Saul-
griežu laiks. Tas ir laiks, kad gada nogalē 
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis” 
tradicionāli pie sevis ciemos aicina tuvus un 
tālus dejotājus, lai visi kopā grieztos strau-
jos un raibos dejas soļos un rakstos.

Šis bija īpašs gads visiem Latvijas dzie-
dātājiem un dejotājiem, jo vasarā notika 
viens no grandiozākajiem Latvijas festivā-
liem – XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un 
XV deju svētki, kas prasīja milzīgu atdevi 
un izturību, bet deva jaunus iespaidus, jau-
nus draugus, tāpēc mēs tikāmies koncertā 

„Deju svētku atskaņās”.
Latvija. Latvieši. Maza, bet bagāta un 

lepna tauta Baltijas jūras krastā. Maza, jo 
mūsu ir tikai pusotra miljona no visiem pa-
saules iedzīvotājiem. Bagāta, jo mums ir 
pašiem sava valoda, tautas dziesma, tautas 
mūzika, tautas deja un tautas tērps. Lai arī 
šis savā ziņā ir vilšanās laiks, neviena vil-
šanās nedrīkst iznīcināt tautas garīgās vērtī-
bas, kopību, valodu, tradīcijas. Iesim savas 
tautas ceļu, saglabājot latvisko un nododot 
to nākamajām paaudzēm.

 Šo vēstījumu nesa Deju svētku lieluz-
vedums „Tēvu laipas”, kur 15000 dejotāji 

vienotā dejas ritmā atklāja latviešu tautas 
vēstures pagriezienus un latviskās dzīves-
ziņas vērtības, un  šo pašu vēstījumu 7.de-
cembra vakarā uz Ķeguma komercnovirzie-
na vidusskolas skatuves ar dažādu Latvijas 
novadu deju soļiem un raksturiem nesa ap 
180 dažādu paaudžu dejotāji: vidējās paau-
dzes deju kolektīvs „Apinītis” no Gulbenes, 
„Cīrulis” no Palsmanes, „Dzēse” no Skrī-
veriem, „Medaga” no Vilces, „Mēmele” 
no Bauskas un „Liepavots” no Kokneses, 
senioru deju kolektīvs „Ķegums” tepat no 
Ķeguma un bērnu deju kolektīvs „Musturi-
ņi” no Ogres.

Lai arī ārā sniegs vēstīja par Ziemas-
svētku tuvošanos – mums izdevās koncertā 
pieturēt kaut nedaudz šīs vasaras sajūtas, 
atmiņas, emocijas un prieka mirkļus, un tas 
mums dod spēku izturēt ikdienu, rast jaunas 
idejas un atklājumus. 

Protams, tik skaists koncerts nevarētu 
notikt bez atbalsta, tādēļ lielu paldies sa-
kām kultūras un sporta pārvaldes vadītājai 
Dacei Māliņai, Ķeguma tautas nama un 
koncerta vadītājai Inesei Marcinkianai, ska-
ņu operatoram Bruno Grīnbergam un telpu 
saimniekiem – Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas administrācijai, kuri vienmēr ir 
saprotoši un pretimnākoši.

VPDK „Kadiķis” vārdā, 
dejotāja Inese Cīrule

Ķeguma novada vacmāmiņa
Aija korneta
Ik katra diena ir liels brīnums. 
Kas bieži liekas tāds vien sīkums…. 
Un no tiem sīkumiem mēs augam  
Iegūstot pa jaunam draugam.

6. decembra vēlā vakara stundā noslē-
dzās biedrības „Emergo” rīkotā konkursa 
„Vecmāmiņa 2013” fināls, kurā piedalījās 
desmit vecmāmiņas no dažādām Latvijas 
vietām, arī no Ķeguma.

Vecmāmiņu konkurss jau kļuvis par 
tradīciju un otro gadu to vada Elita Drāke 
tandēmā ar biedrību „Emergo”.  Desmit 
dalībnieces no šā gada 12. oktobra līdz pat 

6. decembrim čakli apmeklēja defilē no-
darbības pie Latvijas populārākajiem deju 
pasniedzējiem Violas un Riharda Mailīšiem 
un Rolanda Šteinberga, kā arī sporta zāli 
un klubā „Sapņi un kokteiļi” demonstrēja 
modes. Īpaši emocionāls izvērtās konkursa 
dalībnieču brauciens uz Lielvārdi, kur Lu-
terāņu baznīcā norisinājās aizlūgums par 
Latvijas un visas pasaules vecmāmiņām. 
Konkursantes  tikās arī ar konkursa pirmo 
uzvarētāju Daci Jansoni. Vēlāk dalībnieces 
devās uz Latvijas Likteņdārzu Koknesē.

Konkura „Vecmāmiņa 2013” fināls no-
risinājās Pārdaugavas viesnīcā „Maritim 
Park Hotel Riga”. ► Aija Korneta ar meitas Marijas ģimeni un savu tēvu
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Stāstnieku konkursā „teci, teci, valodiņa” 
Mūsdienās, kad lielākā daļa informācijas tiek uztverta ar dato-

ra starpniecību,  bieži vien tiek aizmirsta stāstīšana un vārdiskas 
kontaktēšanās veids.  Novārtā paliek folkloras mantojums – pasa-
kas, teikas, anekdotes. Tāpēc Lielvārdes Andreja Pumpura muzejā 
katru gadu tiek organizēts stāstnieku konkurss „Teci, teci, valo-
diņa”. Konkursā līdz šim piedalījās  Lielvārdes un  Piedaugavas 
novadu – Aizkraukles, Odzienas, Kokneses  skolu folkloras kopu 
skolēni. Šogad arī Ķeguma komercnovirziena vidusskola saņēma 
uzaicinājumu piedalīties šajā konkursā,  kuru organizē  Lielvārdes 
un Ķeguma novadu pašvaldības. 

Stāstnieku veikums tiek vērtēts divās vecuma grupās – līdz 12 
gadiem un pēc  12 gadu vecuma. Šogad konkursa tēma bija pavi-
sam mūsdienīga – „Nauda”. Stāstniekiem bija jāsagatavo 5 minū-
šu stāstījums, kurā jāiekļauj pasaka vai teika, anekdote, patiess at-
gadījums no dzīves. Vecākā stāstnieku grupa varēja izvēlēties paši 
savu folkloras žanram atbilstošu materiālu. Konkursam gatavojās 
un konkursā piedalījās 4.klases skolniece Agnese Šmediņa un 
9.klases stāstnieki Laura Ozerska, Laine Grūbe un Dāvids Siliņš.

Lielvārdes Andreja Pumpura muzeja darbinieces viesmīlī-
gi uzņēma konkursa dalībniekus, kuri varēja cienāties ar tēju un 
līdzpaņemtajiem groziņiem.  Konkurss noritēja brīvā, nepiespiestā 
atmosfērā. Dalībnieki klausījās viens otra priekšnesumus un drau-
dzīgi aplaudēja. Arī Ķeguma stāstnieki labi pārzināja savu tekstu, 
taču šoreiz tika pārprasta improvizācijas ietekme uz stāstīto, vie-
tām mazliet pārspīlēts ar tēlojumu un žestiem, tāpēc pirmajā rei-
zē jāsamierinās ar „Mazā stāstnieka ” titulu. Taču nākamajā gadā 
noteikti vēlreiz piedalīsimies konkursā, būsim jau pieredzējušāki 
un varēsim pretendēt uz „Lielā stāstnieka” titulu, lai tālāk star-
tētu Latvijas stāstnieku konkursā Latviešu biedrības namā. Tur-
klāt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Valodu metodiskajai 
komisijai  ir radusies doma nākamgad oktobra mēnesī stāstnieku 
konkursu organizēt arī  Ķegumā, lai pēc  tam uzvarētājus izvirzītu 
pusfināla konkursam, kurš nākamgad norisināsies Aizkrauklē. 

Paldies Ķeguma komercnovirziena stāstniekiem, kuri pirmo 
reizi piedalījās šajā konkursā, aizsākot jaunu tradīciju  Ķeguma 
skolā!

Vija Šaicāne, skolotāja
Mūsu skolas stāstnieki (no kreisās) Dāvids Siliņš, Agnese Šmediņa, Laine Grūbe un 

Laura Ozerska Pumpura muzejā

Mūsu Ķeguma vecmāmiņa ieguva no-
mināciju šarms, un galveno titulu – trešā 
vecmāmiņa. Pēc konkursa tikāmies ar vec-
māmiņu Aiju. 

Aija Korneta ir dzimusi Alūksnē, bet šo-
brīd par savām mājām sauc Ķegumu. Jo tā 
ir Aijas  vide, vieta kur ir draugi, ģimene, 
vieta, ko saukt par savām īstajām mājām. 
Aijai ir trīs burvīgi bērni, Kristaps, Arvīds 
un Marija, jāpiemin arī audžumeitu Mon-
tu, viņa arī ir Aijas un bērnu dzīves daļiņa 
3 gadus, laiku, kad dzīvoja pie viņiem un 
mācījās Ķeguma skolā. 

Aija savu priekšnesumu konkursā bija 
izvēlējusies vadoties pēc emocijām, izjū-
tām un lietām, kas patīk un padara priecī-
gu. Pasaka par Diegabiksi, kura bija Aijas      
priekšnesuma motīvs, ir mazmeitiņas Olī-
vijas mīļākā un pirmā grāmatņa, un dzīvē 
sanāca tā, kad tieši šajā periodā Aijas dēls 
Arvīds ar savu grupu „Blitze” ierakstīja jau-
nu dziesmu, kura, kā Aija teica, visu laiku 
skanēja mājās, līdz radās ideja vizualizēt 
dziesmu „Laimes zeme”. Aija stāsta, ka tas 
viss esot noticis automātiski, acu priekšā 
parādījusies ideja, un atlicis tikai atrast, kur 
to varētu realizēt. Tā Aija nonākusi pie glez-
nošanas ar smiltīm, un ar lielāko interesi de-
vusies jaunos piedzīvojumos! Kā redzējām 
konkursa finālā, Aijai ļoti labi tas izdevās. 
Vēlāk sarunā ar Aiju noskaidrojām, ka uz-
traukums, protams ir bijis, bet mazmeitiņa 

Olīvija ar savu palīdzību priekšnesumā pa-
līdzēja. Tikai bija tādas nelielas bailes, lai 
Olīvija nepārsteidz un nepalūdz citu pasa-
ku, kā mājās iepriekš bija gadījies. Bet viss 
veicās bez starpgadījumiem! 

Aija priecājās, ka piedalījusies konkur-
sā, jo viss kas notiek dzīvē, notiek ar noteik-
tu mērķi. Lai gan brīvā laika palicis pavi-
sam maz, tas tomēr ir devis jaunus paziņas, 
kontaktus un pieredzi. Visām vecmāmiņām, 
kuras vēl šaubās un nespēj izlemt, Aija ap-

galvo, ka nepamēģinot neuzzināsiet, ko var 
iegūt, un cik daudz kā jauna var atklāt ne 
tikai sevī, bet arī apkārtējos. 

 
Pasaka ir galā. 
Ko lai stāstu rīt! 
Zini, kādā malā 
Diegabiksis mīt? 

/Žanis Grīva/

Smilšu mākslas radīšanas procesā
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UzŅĒMĒJStUNDA 
20. novembrī mūsu skolas 9. komercklases  skolēni devās eks-

kursijā uz atpūtas kompleksu „Turbas”, kur mums bija iespēja ie-
pazīties ar viesu namu līdzīpašnieku, uzņēmēju Kasparu Bramani, 
kurš ir arī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas absolvents.

Bramaņu ģimene zemu nolaista līmeņa saimniecību ir pārvēr-
tuši par īstu brīvdienu paradīzi. „Turbās” mums bija iespēja at-
rasties gan veclaicīgās ēkās, gan mūsdienīgā trīszvaigžņu viesu 

namā. Šajā ekskursijā ieguvām zināšanas par to, kā veidot veik-
smīgu uzņēmumu, un to, kas bija tas, kas palīdzēja Kasparam kļūt 
par brīnišķīgā viesu nama īpašnieku. Mēs varējām apskatīt skaisto 

lauku dabu. Mums ikkatram tagad ir kāds priekšstats par viesnīcu 
un šādu atpūtas kompleksu biznesu, un, kas lai zina, varbūt, patei-
coties šai uzņēmējstundai, kāds no mums kļūs par kādas prestižas 
viesnīcas īpašnieku.

Paldies Kasparam par interesanto ekskursiju un tik mīļu uz-
ņemšanu „Turbās”.  

Līga Bērziņa un Linda Kārkliņa,
9. a klases skolnieces 

„Turbās” bija skaisti

Uz vietu, kur tik mīļi uzņem, gribas braukt vēl

Jautrais piektdienas vakars skolā
Kas gan būtu skola, ja spraigo mācību darbu neatvieglotu aiz-

raujoši, jautri skolas pasākumi? Protams, ka svētkus jārada mums 
pašiem, tāpēc Skolēnu padome šogad  izvirzīja priekšlikumu uz-
sākt kādu jaunu aktivitāti – 5..klases iesvētības. Priecājāmies, ka 
Skolēnu padomes koordinatore Sandra Bērziņa mūsu ideju  atbals-
tīja. Un tā – ķērāmies pie darba! 

Tā kā vieglie sākumskolas gadi  ir aiz muguras, nolēmām 
5.klasei likt saprast, ka tik viegli turpmāk nebūs – jākļūst patstāvī-
gākiem, jāpierod pie skolas iekšējās kārtības noteikumiem, vairāk 
jāmācās. Īsāk sakot – bezrūpīgajai sākumskolai pielikts punkts. 
Tāpēc izvēlējāmies iesvētību tēmu „Cietums”, tātad – stingrs reg-
laments un vecāko klašu cienīšana.

Katrs piektklasnieks tika pie sava cietumnieka numura, kurš, 
kaklā uzkārts, bija viņa atpazīstamības zīme. Astotās klases sko-
lēni bija sporta, zināšanu, ēdināšanas uzraugu un apsarga statusā. 
Pirmo pārbaudījumu – intensīvo sporta treniņu – „piektie” izturē-
ja. Vismundrāk jutās viņu klases audzinātāja Marija Sprukule, par 
kuras sportisko izturību zālē bija dzirdamas ovācijas un aplausi 
(nezin kā nākamajā dienā skolotājai bija ar kustēšanos?). Nāka-
mais pārbaudījums bija zināšanu un asprātības tests, kurā stingro 
prasību ātri atbildēt pa vienam vai atbildēt ar „jā” vai „nē” bija 
grūti ievērot, un bargais apsargs jau gribēja sodīt. Jautājumi bija 
visdažādākie, piemēram, „Vai datele ir jūras zivs?”, „Kas ir mana 
tēva dēls, bet nav mans brālis?”. Arī šo pārbaudījumu „piektie” iz-
turēja. Tad sekoja pārbaudījums – aizsietām acīm atpazīt pārtikas 
produktus, kurā tikai retajam neveicās vai negaršoja. Pēc izturēta-
jiem pārbaudījumiem mūsu cietumnieki lasīja zvērestu, kurā bija 
apliecinājums nenorakstīt bez vajadzības, cienīt skolas tikumus, 
vērtības, skolotājus un, protams, mūs – „astotos”. Zvērestu katrs 
apliecināja ar krāsota degungala nospiedumu. Atliek vien minēt, 
kā „piektie” degungalus nomazgāja, jo tieši  tajā vakarā avārijas 
dēļ pilsētā bija atslēgts ūdens. Tad, kad stingrās reglamenta prasī-
bas bija izpildītas, mēs apliecinājām, ka „piektie” nav vairs nekādi 
švakuļi un ir godam uzņemti pamatskolas sastāvā. Arī viņu pašu 
sagatavotais priekšnesums bija dinamisks un apliecināja, ka pa-
matskolā ienākusi sparīga un laba jaunā maiņa.

Paldies skolas vadībai un personālam par nelielo, bet jauko 
ballīti vakara noslēgumā. Palecām, patrakojām, fotogrāfējāmies 
un citādi jautri aizvadījām mācību nedēļas nogali.

8.klašu vārdā – Elizabete Avotiņa

„Mēs esam varena klase” – domā Marija Sprukule un viņas audzināmie

Krāsainie iesvētību mirkļi
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Ķeguma kausu
izcīņa volejbolā 

30. novembrī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas zālē no-
risinājās kausa izcīņa volejbolā.

1. vietu izcīnīja Tīnūžu komanda, apspēlējot spēcīgo Valles 
komandu (2.vieta), un Ķeguma pirmo (3.vieta) un otro komandas.

Uzvarētāju komandā spēlēja: Dombrovskis Juris, Zemzāle Jā-
nis, Šamo Vladislavs, Bērziņš Mārcis, Baltruns Jānis, Gobiņš An-
dis, Gustiņš Agris, Rūde Kristaps, Kābelis Raivis. Komandu kopbilde

2013. gada Viii atklātajam latvijas Čempionātam
spiešanā guļus bez ekipējuma

14. un 15.decembrī Aizkrauklē notika Latvijas čempionāts 
spiešanā guļus bez ekipējuma, kurā piedalījās arī „Sporta klu-
ba „Rembate”” dalībnieki. Pirmajā dienā uz sacensībām brauca 
jauniešu un junioru komanda, kur startēja ar izciliem rezultātiem 
komandu kopvērtējumā iegūstot 2.vietu. Raimonds Liepiņš šajā 
dienā laboja Latvijas rekordu un ieguva absolūti labāko rezultātu 
ierindojoties 2.vietā.

Otrajā dienā uz sacensībām devās sievietes, seniori un open 
grupas sportisti, kurās mūsu rembatieši startēja ar labiem rezultā-
tiem un pārbrauca mājās ar izcīnītām godalgotām vietām. Koman-
du kopvērtējumā paliekot 4.vietā.

Rezultāti:
Sievietes:
Sv.kat.-57 kg Gundega Gailīte ar rezultātu 35 kg – 4.vieta
Sv.kat.-84 kg Vija Dzērve ar rez.30 kg – 5.vieta
Jaunieši:
Sv.kat.-59 kg Elvijs Skruls ar rez.55 kg – 8.vieta 
Sv.kat.-74 kg Kristaps Kupčus ar rez.95 kg – 7.vieta
Sv.kat.-74 kg Agris Veļiks ar rez.87,5 kg – 11.vieta
Sv.kat.-83 kg Dāvis Katkūns ar rez.95 kg – 7.vieta

Sv.kat.-83 kg Jānis Vrubļevskis ar rez.87,5 kg – 10.vieta
Sv.kat.-93 kg Artūrs Okuņevs ar rez.95 kg – 5.vieta
Juniori:
Sv.kat.-59 kg Artūrs Brūveris ar rez.92,5 kg – 1.vieta
Sv.kat.-66 kg Ervīns Zods ar rez.100 kg – 4.vieta
Sv.kat.-83 kg Mārtiņš Bruģmanis ar rez.145 kg – 3.vieta
Seniori 1:
Sv.kat.-105 kg Uldis Veliks ar rez.180 kg – 1.vieta
Sv.kat.-105 kg Alvils Nelsons ar rez.147,5 kg – 6.vieta
Sv.kat.+120 kg Dzintars Roga ar rez.175 kg – 3.vieta
Seniori 2:
Sv.kat.-120 kg Aivars Gailītis ar rez.150 kg – 1.vieta
Seniori 3:
Sv.kat.-83 kg Jānis Dzērve ar rez.105 kg – 2.vieta
Sv.kat.-105 kg Jānis Babris ar rez.142,5 kg – 2.vieta.
Paldies Ķeguma novada domei par piešķirto transportu un da-

lības maksu sportistiem, kā arī liels PALDIES šoferītim un arī da-
lībniekiem par pacietību un sapratni. Laimīgu visiem 2014. gadu!

Gailītis, treneris

lk20 – Jelgavas atklātais čempionāts
spiešanā guļus bez ekipējuma

2013. gada 23. novembrī Rembates komanda ar labiem un 
augstiem rezultātiem startēja Latvijas kausa 20 posma sacensībās, 
kas norisinājās Jelgavas pilsētā. 24 komandu konkurencē izcīnī-
jām augsto 4.vietu.

Mūsu komandas rezultāti:
Sievietes:
84 kg sv.kat. Vija Dzērve ar rezultātu 35 kg ieņēma 4.vietu
Juniori:
74 kg sv.kat. Raimonds Liepiņš ar rezultātu 162,5 kg ieņēma 
1.vietu uzstādot Latvijas rekordu, pēc tam vēlreiz to labojot;
84 kg sv.kat. Mārtiņš Bruģemanis ar rezultātu 147,5 kg ieņēma 
3.vietu
Seniori 1:
+120 kg sv.kat. Dzintars Roga ar rezultātu 172,5 kg ieņēma 
1.vietu
Seniori 2:
83 kg sv.kat. Jānis Dzērve ar rezultātu 90 kg ieņēma 3.vietu;
120 kg sv.kat. Aivars Gailītis ar rezultātu 145 kg ieņēma 1.vietu;
120 kg sv.kat. Jānis Babris ar rezultātu 140 kg ieņēma 2.vietu.

Liels paldies Lielvārdes domes deputātam J. Mazitāna kungam 
par atbalstu un paldies arī šoferītim V. Dārzniekam.

Gailītis,
komandas vadītājs          
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Rembates kausa izcīņa novusā
7. decembrī Rembates pagasta pārvaldē notika tradicionālā 

Rembates kausa izcīņa novusā. Sasniedzot augstu rezultātu – uz-
varot 10 spēlēs, 1 beidzot ar neizšķirtu rezultātu un piedzīvojot 
tikai 1 zaudējumu, 1. vietu izcīnīja uz sacensībām tālāko ceļu 
mērojošais viesis no Siguldas – Vilis Rengarts. Tādus pašus re-
zultātus sasniedza Osvalds Priede no Ogres, tomēr zaudējums sa-
svstarpējajā spēlē, kura notika sacensību pēdējā kārtā, lika viņam 
samierināties ar 2. vietu. Iepriekšējo divu Rembates kausa izcīņu 
uzvarētājs Juris Pūpols, arī ar vienu zaudējumu, bet vairākiem ne-

izšķirtiem, šoreiz 3. vietā.

Sacensību rezultāti:
1.vieta  Vilis Rengarts      Sigulda       - 21p
2.vieta  Osvalds Priede     Ogre           - 21p
3.vieta  Juris Pūpols          Rembate    - 18p
4.vieta  Jānis Vanags         Ikšķile        - 17p
5.vieta  Oskars Osis          Lielvārde    - 13p
6.vieta  Jānis Kažociņš      Rembate     - 12p

Rezumējot paveikto
30. novembrī Rīgā Latvijas Sporta muzejā notika Latvijas 

sporta veterānu savienības (LSVS) atskaites konference, kurā pie-
dalījās mūsu novada pārstāvis J. Kantoris. Tika rezumēts republikā 
un veterānu olimpiādē paveiktais, kas pelna atzinību un izvirzīti 
uzdevumi 2014. gadam.

Pēcpusdienā Lielajā ģildē turpinājās LSVS 50. sporta spēļu 
noslēguma salidojums. Šogad arī mūsu sporta veterānu delegācija 
izcīnīja tiesības piedalīties šajā prestižajā pasākumā, kurā pasnie-
dza apbalvojumus labākām komandām, sporta darba aktīvistiem, 
treneriem, kā arī dalībniekiem par veiksmīgiem startiem Pasaules 
meistaru spēlēs Turīnā, kur izcīnītas 288 medaļas.

Šogad 3. grupā 30 komandu konkurencē, vērtējot veiksmīgā-
kos četrus startus, paveicām neticamo – izcīnīta 2.vieta, un sa-
ņemts skaists kauss. Apsteidzām gan Valku, Rēzekni, Saldu un 
citas sporta tradīcijām bagātas komandas. I vietā – Kuldīga, III 
vietā – Viļāni. Pasākumu kuplināja maestro R. Pauls un dziedātājs 
V. Lapčenoks.

Nedaudz īsumā, kā tad mums veicās šajā gadā jubilejas 50. 
sporta spēlēs visa gada garumā. Visveiksmīgākais starts dambre-
tistiem – 3.vieta komandai (2 medaļas), galda tenisistiem – 5. vieta 
(2 medaļas), svara stieņa spiešanā guļus – 8. vieta (2 medaļas), 
šautriņu mešanā – 10. vieta, šahā – 19. vieta, vieglatlētikā – 23. 
vieta (13. medaļas), novusā – 28. vieta. Pavisam republikas sacen-
sībās mūsu novada komandā startējuši 33 dalībnieki, no tiem divos 
vai trijos sporta veidos – 9 dalībnieki.

Liels paldies visiem sacensību dalībniekiem par pašatdevi star-
tos. Pateicoties mūsu aktivitātei un veiksmīgiem startiem tika sa-
ņemta IZM Pateicības medaļa „2013. gada LSVS Laureāts.”

Lai 2014. gada starti būtu tikpat veiksmīgi, aicinu visus novada 
sporta veterānus pievienoties mūsu pulkam pēc katra spējām un 
iespējām. Sīkākas ziņas par nākošā gada republikas sacensībām 
WWW.LSVS.lv

Laimīgu Jauno gadu un uz turpmāku sadarbošanos! 
M. Aizsilniece,

sacensību dalībniece

31.10. PP darbinieki Skolas ielā, Ķegumā, pamanīja kādu 
BMW markas automašīnu, kura pievērsa uzmanību ar savu izska-
tu, automašīnai nebija valsts numura zīmes, un tā bija apskādēta, 
trūka viena priekšējā lampa, un bija noskrāpēts priekšējais bam-
pers, apskatot a/m tika konstatēts, ka auto bija novietots daļēji uz 
braucamās daļas un daļēji uz ietves, tādejādi traucējot brīvi pārvie-
toties gan gājējiem, gan arī citiem transporta līdzekļa vadītājiem. 
Notikuma vietā tika noskaidrots BMW automašīnas īpašnieks un 
par notikušo tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – 
paziņojums.

Dažas dienas vēlāk par to pašu automašīnu un tās īpašnieku 
tika saņemtas iedzīvotāja sūdzības par to, ka automašīna ir novie-
tota pie daudzdzīvokļa mājām zālāja, savukārt pats automašīnas 
īpašnieks savā a/m atskaņoja skaļu mūziku, tādejādi traucējot ie-
dzīvotāju nakts mieru. PP noskaidroja notikušā apstākļus, un per-
sonai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

04.11. Tika saņemta kāda Birzgales pagasta iedzīvotāja sūdzī-
ba par saviem kaimiņiem, kuru starpā bija izveidojies konflikts par 
sadzīviskām lietām, faktiski strīda būtība ir personīgās ambīcijas, 
un nevēlēšanās savstarpēji normāli komunicēt vienam ar otru, tā 
vietā lai korekti un civilizēti risinātu sasāpējušos jautājumus, kai-
miņi savā starpā apmainās ar apvainojumiem, tādejādi pārkāpjot 
sabiedrībā vispārpieņemtās normas. PP ar konfliktējošām pusēm 
ir veikusi profilaktiska rakstura pārrunas, kā arī nu jau atkārto-

ti PP darbinieki izskaidroja, kur un kā risināmi šādi civiltiesiska           
rakstura strīdi.

06.11. PP darbinieki saņēma izsaukumu uz Birzgales pagastu, 
kur kāda sieviete sūdzējās par savu kaimiņu, jo tas uz koplietoša-
nas ceļa netālu no viņas mājas blakus akai esot izbēris būvgružus 
un cementu. Apskatot notikuma vietu tika konstatēts, ka sievietes 
kaimiņš ir veicis servitūta ceļa uzturēšanas darbus, ka to nosaka 
civillikums. Par notikušo no sievietes pieņemts iesniegums un ar 
abām konfliktājošām pusēm veiktas pārrunas.

11.11. PP darbinieki konstatēja, ka Ķeguma pludmalē uz so-
liņa kāds vīrietis nebija spējīgs patstāvīgi pārvietoties un nokļūt 
līdz savai dzīvesvietai, pēc personas datu noskaidrošanas vīrieti 
PP darbinieki nogādāja dzīvesvietā.

12.11. Kopā ar Birzgales Sociālo dienestu tika apsekota kāda 
adrese Birzgales pagastā, kur pieaugušie bērnu klātbūtnē lietoja 
alkoholu. Notikuma vietā tika noskaidroti notikuma apstākļi, veik-
tas pārrunas ar alkohola lietotājiem, kā arī uzsākta lietvedība par 
vecāku aprūpes pienākumu nepildīšanu.

15.11.  Tomes pagastā palīdzību lūdza  kādas sirmgalves ap-
rūpētāja, kura bija ieradusies apkopt sievieti, bet nevarēja iekļūt 
mājā, kā arī uz klauvējieniem sieviete neatbildēja, līdz ar ko ap-
rūpētājai radās bažas, ka iespējams ir noticis kaut kas slikts. PP 
ierodoties notikuma vietā pieņēma lēmumu iekļut mājā uzlaužot 



Ķeguma tautas namā
15. janvārī plkst. 11:00

māmiņu forumā viesosies
psiholoģe Līga eizenberga

Mūzībā aizgājuši
Atmiņas kā avots vizēs – 

Vai būs rīts vai vakars kvēls.
Un uz mūžu dzīvos sirdīs

Mums tavs gaišais, mīļais tēls.
Pieminēsim Ķeguma novada 

dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
mūžībā aizgājušos:

Eduards Saliņš (1926)
Pieminēsim Ķeguma novada

Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
mūžībā aizgājušos:

Tālivaldis Kušķis (1942)
Pēteris Krivenoks (1926)

Vija Vaite (1943)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Līdzjūtība
Vai esam kā mirdzošas zvaigznes,
Kas debesu plašumā mīt?
Ne zināt mums stundu un brīdi,
Kad dziestošas lejā tās krīt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aivaram Zariņam brāli 
mūžībā pavadot.

Ķeguma novada dome

Pateicība!
Jānis Maslobojevs un Lidija Poluektova izsaka

sirsnīgu paldies S. Bērziņai un viņas audzēkņiem par 
Ziemassvētku paciņu rūpīgo sagatavošanu un

svētku radīšanu invalīdam.

Novēl labu veselību un prieku!

tikšANĀS AR iEDzĪVOtĀJiEM
ĶEgUMA tAUtAS NAMĀ

8. JANVĀRĪ PlkSt. 17:30
tautsaimniecības, izglītības un kultūras 

un Sociālo un veselības komiteju vadītāji
(L.Strausa, V.Kalniņš, D. Vanaga).

Tomes TauTas nams 
6. februārī  organizē 

braucienu uz
Dailes teātra izrādi

Dž.Dž. Džilindžera komēdiju

„Ar vīru nAv viegli”
Biļešu cena – 5ls (7,12 eur), 
Transports 2.50 ls (3,56 eur)

Pieteikties un samaksāt par izrādi
līdz 16. janvārim T. 27843230

17. janvārī plkst.18:00
Rembates pasākumu zālē 

muzikāla izrāde

„Ziemas pasaka”
piedalās: Rembates bērnu radošā grupa 

Rembates vokālais ansamblis 
ĶkNV bērnu deju kolektīvs.

Ķeguma tautas namā
15. janvārī plkst. 18:30

TEMATISKAIS VAKARS
 Pirmā lekcija – Kas ir pozitīvā psiholoģija (laime, 

prieks, apmierinājums). Otrā lekcija – dabas 
augu efektīva pielietošana mūsu veselībai un 

skaistumam. 
Katras lekcijas garums – 1h. Lekcijas vadīs Līga 

Eizenberga un Solvita Kūna. 
Gaidīsim visus interesentus.

Dalības maksa: 0.70 EUR

18. janvārī plkst. 18:00

Ķeguma KNV Senioru
deju kolektīva „ĶEGUMS”
sadraudzības koncerts

„Raudzības”!
Esiet mīļi gaidīti!

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

• kopj privātos mežus, jaunaudzes
l/s zemju apaugumu novākšana

T. 29188981

PRiVĀtSlUDiNĀJUMi
Pārdod skābētus kāpostus, ar un bez ķimenēm 
0.65 Ls par kg. Sākot no 10 kg. cena 0.60 Ls par kg.
Atrodos:  Ķegumā – Staru ielā 12.  T.25972118 

Pārdod medu.T. 26182284 Ķegumā.

ĶEgUMA NOVADA
PENSiONĀRU BiEDRĪBA

Latvijas Pensionāru federācija ir 
izstrādājusi un izsūtījusi pensionāru 
aptaujas anketes, lai precīzāk iepazītu 
pensionāru patieso stāvokli Latvijā. 
Anketas ir pilnīgi anonīmas – bez uzvārda 
un konkrētas adreses, tikai atbildes uz 
noteiktiem jautājumiem. Anketas var 
saņemt un aizpildīt uz vietas pensionāru 
biedrības telpās, vai saņemt pie biedrības 
valdes locekļiem 2014. gada pirmdienās 
6., 13., 20. un 27. janvārī no 1000 līdz 1300. 
Turpat arī nodot aizpildītās. 

Aicinām piedalīties visus Ķeguma      
novada pensionārus. Palīdzēsim paši sev!
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ārdurvis, iekļūstot mājās tika konstatēts, ka sirmgalve ir nonākusi 
bezpalīdzīgā stāvoklī, viņai bija kļuvis slikti ar veselību, un bija 
nepieciešama medicīniska rakstura palīdzība. Uz notikuma vietu 
tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, kura sievieti sta-
cionēja uz Ogres slimnīcu. 

19.11. PP saņēma izsaukumu uz Rembates pagastu, kur kai-
miņi informēja, ka kāda sieviete vairākas dienas neesot redzēta 
izejam no savas mājas. PP darbiniekiem ierodoties notikuma vie-
tā nācās uzlauzt durvis, lai iekļūtu mājā. Diemžēl notikuma vietā 
tika konstatēts, ka kāda 1945. gadā dzimusī sieviete ir mirusi. Uz 
notikuma vietu tika izsaukta VP., par konstatēto faktu uzsākts kri-
minālprocess.

19.11. PP darbinieki Tomes pagastā konstatēja, ka Valstij pie-
derošajā mežā ir nozāģēti vairāki koki, bet koku celmi paslēpti 
zem koku zariem un skujām, šāda  meža izstrāde policijas darbi-

niekiem likās aizdomīga, un bija pamatotas aizdomas par  meža 
zādzības faktu, par notikušo tika informēts attiecīgā iecirkņa mež-
zinis, kā arī uz notikuma vietu izsaukta VP.

19.11. Tomes pagastā netālu no kādām mājām mežā pamanīja 
izgāztuvi, uzmanīgi apskatot notikuma vietu, tika pamanītas pē-
das, kas ved uz tuvumā esošo māju. PP darbiniekiem izdevās no-
skaidrot vainīgās personas, vainīgie tika brīdināti par atbildību, kā 
arī uzlikts par pienākumu novērst izdarītā pārkāpuma sekas.

25.11. PP saņēma izsaukumu uz Birzgales pagastu, kur pagas-
ta ēkā, kāds vīrietis būdams alkohola reibumā bija izdomājis tur  
pagulēt. Pēc tā, kad PP darbiniekiem izdevās aizmigušo vīrieti pa-
modināt, ar viņu tika veiktas profilaktiska rakstura pārrunas, un 
pēc atsevišķām administratīvi procesuālām darbībām, persona tika 
nogādā savā dzīvesvietā.
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Svētki nāk, svētki nāk,
Ko tie svētki atnesīs?
Cūkas ausi, tauku gaļu,
Baltas maizes kukulīti.

/latviešu tautasdziesma/

Ļ.cien. Ķeguma novada lauksaimnieki,
mežsaimnieki un zivsaimnieki!

Gaišus, mīlestības pilnus svētkus un lai
Jaunajā gadā sokas darbi, turas veselība un 

netrūkst iedvesmas!

Paldies par sadarbību!

Ar cieņu,
lauku attīstības konsultants

Tadeušs Vaļevko

Aizmirsti nedienas vakarējās.
Ietinies putenī, ietinies vējā,
Izej caur sarmoti baltu ciemu
Uz savu ziemu.
Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu, augstu.
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Tad jau ziema neliksies spīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.

/M. Bārbele/

Starptautiskais Soroptimistu klubs
 „Ogre – Ķegums” novēl,

Lai Ziemassvētku baltais miers dod spēku
un atver mūsu sirdis labestībai!

Lai Jaunais 2014. gads nes jaunas cerības
un piepilda sapņus!

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici – tas ir Tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara…

/S.Vasiļevska/

Gaišus, cerībām bagātus Ziemassvētkus! Lai bērni katrā ģimenē vairo
 prieku un saņem vecāku dāvanas – uzmanību, atbalstu, mīlestību!

 Laimīgu Jauno gadu!
Ķeguma novada bāriņtiesa

Ziemas un saulgriežu kalnā
Saule un cilvēki kāpj-

Pārlūkot darbus, kas veikti,
Sagaidīt jaunos, kas nāk...

Gaišus Ziemassvētkus!

Lai gaišas domas, spožas ieceres un gaidīti panākumi 
piepilda Jauno 2014.gadu!

SIA „Zemnieku vet.aptieka”


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

