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Sakrāj dzidras ūdens lāses 
Savam laimes avotam. 

Sakrāj spožas ceļa zvaigznes 
Dzīves ceļam nākotnē.

Sveicam maija jubilārus!
Armandu Narovski
Arnoldu Kokinu 
Dzintru Kazjonovu 
Ernestu Ābeli
Inesi Bolmani
Inesi Martinovu 
Tatjanu Griņņiku
Miervaldi Vanagu
Rutu Belousovu-Dobrenkovu 
Sarmīti Girginu 
Ziedoni Biķernieku 
Ainu Leimani 
Alekseju Petrovu
Armandu Putniņu
Dailu Priekuli
Dzintaru Pazaru
Juri Dāli
Laimoni Sprukuli
Ināru Uzulu – Petrovsku
Ilonu Zaikovsku
Imantu Jurkonu
Sarmīti Bērziņu 
Veroniku Šulti
Gunāru Jargānu
Ivanu Kuļpu
Jāni Sarmuli
Jāni Vaičulānu 
Juri Felkeri 
Lidiju Belabko
Ligitu Povašēviču
Sergeju Muriņinu
Silvi Dmitročenko
Tatianu Shtyrkovu 
Uldi Sovanu
Aiju Vitku
Antonu Sprūdžu
Antru Burdikovu
Georgiju Lendu 
Jāni Cauni
Veltu Veipu
Visvaldi Rudzinski 
Guntu Kozlovu
Jāni Melnaci
Jonu Šuki
Maiju Griezi
Maiju Kalniņu
Raimondu Studentu
Aldi Andersonu
Alfonu Kereksi
Cildu Kloviņu
Intu Grūbi
Kārli Stutenu
Aldonu Kūriņu
Staņislavu Ļešcinski
Valda Straumere
Ausmu Ūdri 
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Esi sveicināts mazulīt!
Ir pilna lielā pasaule 

Ar lieliem brīnumiem, 
Un arī mēs, tie maziņie, 
Nu piederam pie tiem.

Jeļenai Pavlovai – Ūzulei  un Raivim 
Ūzulam piedzimusi meita Luīze

Līgai Duncītei – Zagorskai un 
Kristapam Zagorskim piedzimusi

meita Linda 

Līgai Veidei – Šlomakai un Reinim 
Nedvigam piedzimusi meita

Hanne Nadīne

Ļubovai Mihailovai un Andrejam 
Porietim piedzimusi meita Anastasija

Olitai un Gunāram Grodiem 
piedzimusi meita Megija

 Veltai un Ilmāram Priekuļiem 
piedzimis dēls Māris

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Laulības!
Sakļaujas priedes un vējā šalc: – 

Esiet laimīgi abi! 
Jūrā atsaucas vilnis balts: 

Diviem kopā būt labi!
Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā 

laulību noslēdza
Evija Ikauniece un Juris Vectirāns

Evija Bodniece un Mārtiņš Bušs

„Ķeguma novada
vecmāmiņa 2013”

Šo svētdien, Māmiņu dienā, konkurss „Ķeguma no-
vada vecmāmiņa 2013” pulcēja piecas drosmīgas novada 
vecmāmiņas un viņu atbalstītājus Ķeguma tautas namā. Lai 
godinātu un sveiktu svētkos, lai novērtētu un uzklausītu mē-
neša laikā apgūto, „MAKE UP MARY KAY” nodarbībās; 
ar „Latvijas vecmāmiņa 2012” finālistēm un Elitu Drāki 
tiekoties pārrunātās dzīves gudrības, stilistes – vizāžistes              
Ingūnas Bediķeres konsultācijā saklausīto; pie pirtnieka 
Ojāra Lielvārdē izzinātās pirts gudrības un baudot Rutas 
Grīnbergas ieteikto Baldones dūņu harmoniju; noslēgumā 
mācoties šūt lelles mazbērnu priekam Velgas Vītolas vadībā. 

Konkursā visas dalībnieces žūrijai un skatītājiem de-
monstrēja sagatavotos priekšnesumus, godam izpelnoties 
titulus: „Sajūsma” – Silvija Čevere, „Piparīgākā” – Aija 
Korneta, „Dzirkstelīte” – Vanda Liberte, „Enerģiskākā” – 
Džineta Duncīte, „Sirsnība” – Ingrīda Freimane, kura  iegu-
va arī Skatītāju simpātiju balvu.

Titulu „Ķeguma novada vecmāmiņa 2013” ieguva vec-
māmiņa Silvija Čevere no Ķeguma, savukārt par VICE vec-
māmiņu tika atzīta Džineta Duncīte no Tomes. 

Nedaudz par žūriju, pavisam kopā 10 pārstāvji: Raivis 
Ūzuls (Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks), 
Elita Drāke (Vecmāmiņu konkursa dibinātāja, organizatore 
un EMERGO valdes priekšsēdētāja), Anna Kumsāre (Lat-
vijas vecmāmiņa 2012 konkursā titulu „Sirsnība” un „Lat-
vijas Gods un Lepnums” ieguvēja), Anda Krūmiņa (Latvijas 
vecmāmiņa 2012 konkursā titulu „Personība” un „Latvijas 
otrā vecmāmiņa 2012” ieguvēja), Iveta Tirzīte (konkursā 
Latvijas vecmāmiņa 2012 jautrības titula ieguvēja), Vija 
Ašbaha (Latvijas vecmāmiņa 2012 konkursā titula „Dāma” 
un Latvijas vecmāmiņa 2012 kroņa ieguvēja), Stella Vilema 
(Starptautiskā konkursa GRANDMA UNIVERSE 2012 
Bulgārija EUROPIAN UNION 2012 titula ieguvēja),     
Eduarda Žeidure (Evita Peroni zīmola pārstāve Latvijā), 
Tatjana Tjarve (Kosmētikas Mary Kay neatkarīgais vecākais 
direktors), Ingūna Bediķere (SIA „Sibeta” valdes locekles 
direktore, stiliste, vizāžiste). Bija arī divas neatkarīgās žū-
rijas locekles – Roberta Džesika Larka ( Latvijas talantīgā 
princesīte 2011 un mini mis pasaule 2011), un Adrija Silva 
Kukuvasa (Trešā Latvijas talantīgākā princesīte 2012 un 

No kreisās puses: Dace Māliņa, Aija Korneta, Ingrīda Freimane, 
Silvija Čevere, Džineta Duncīte, Vanda Liberte un Anita Alksne

Little world 2012 pirmā princese). 
Sirsnīgs paldies organizatorei un 

iniciatorei Anitai Alksnei, bez kuras 
palīdzīgās rokas vecmāmiņas nemaz 
nebūtu sanākušas kopā un pavadījušas 
iespaidiem bagātas četras nedēļas, gaišām 
emocijām piepildītu Mātes dienu! 

Prieks, ka žūrijas pārstāvji lutināja 
vecmāmiņas ar pārsteiguma balvām, jo 
ikviena dalībniece tika novērtēta. Liels 
pārsteigums un gandarījums  par doto 
iespēju visām piecām vecmāmiņām 
piedalīties Latvijas vecmāmiņu konkursā. 

Vēlam Veiksmi, Mīlestību un dzīves 
harmoniju visām mūsu Ķeguma novada 
vecmāmiņām 2013!



2013. gada 1. jūnijs – pašvaldību vēlēšanas
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi valsts suverenā vara 

pieder Latvijas tautai. Viens no veidiem, kā tauta var īstenot savu 
varu, ir brīvas un demokrātiskas vēlēšanas.

Ķeguma novadā darbosies trīs vēlēšanu iecirkņi:
Nr.689 – Ķeguma tautas nams, Ķeguma pr.4, Ķegums, 
Ķeguma novads – 65038875;

Nr.690 – Ķeguma novada Rembates pagasta pārvalde, 
Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma 
novads – 65055880;
Nr.694 – Birzgales tautas nams, Skolas iela 2, Birzgale, 
Birzgales pagasts, Ķeguma novads – 65034155.

Pašvaldību vēlēšanās visā Latvijā iecirkņi strādās pēc 
noteikta vienota darba laika, piecas dienas pirms vēlēšanu 
dienas:
- pirmdien 27. maijā no plkst.16.00 līdz 20.00, 
- otrdien, 28. maijā, no plkst. 9.00 līdz 13.00. 
Šajās dienās vēlētāji iecirkņos varēs iepazīties ar materiāliem 

par deputātu kandidātiem, iesniegt pieteikumus balsošanas nodro-
šināšanai vēlētāja atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevarēs ierasties vēlēšanu iecirknī.

Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā 1. jūnijā nevarēs nobalsot, pašval-
dību vēlēšanās var izmantot iespēju nobalsot iepriekš. Iepriekšējā 
balsošana notiks trīs dienas pirms vēlēšanu dienas šādos noteiktos 
darba laikos:

- trešdien, 29. maijā: no plkst. 17.00 – 20.00;
- ceturtdien, 30. maijā: no plkst. 9.00 – 12.00;
- piektdien, 31. maijā: no plkst. 10.00 – 16.00.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 

1. jūnijā, būs no plkst. 7.00 līdz 22.00.

vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem 

Latvijas un ES pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Lai pieda-

lītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam 
Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.

Vēlēšanu tiesību pašvaldību vēlēšanās nav personām, kuras 
izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, kā arī tiem ES pilsoņiem, 
kuriem nav tiesību vēlēt ES dalībvalstī, kuras pilsoņi tie ir.

Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst balsot tajā pašvaldībā, kurā 
viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, 
vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā 
reģistrēts nekustamais īpašums.

Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, kura sarakstā vēlētājs 
iekļauts.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) katram vēlē-
tājam uz reģistrētās dzīvesvietas adresi pa pastu ir izsūtījusi pazi-
ņojumu ar informāciju par to, kurā vēlēšanu iecirknī šis vēlētājs ir 
reģistrēts.

Ja vēlētājs tomēr nav saņēmis paziņojumu, viņš var noskaid-
rot savu vēlēšanu iecirkni PMLP mājas lapā www.pmlp.gov.lv 
vai zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) informatīvo          
tālruni 67049999.

Uzziņu tālruņa darba laiks ir katru dienu, arī brīvdienās un 
svētku dienās, no plkst. 8.00 līdz 20.00, bet 31. maijā un 1. jūnijā 
tālruņa darba laiks būs no plkst. 7.00 līdz 24.00.

Pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta arī balsošana atrašanās 
vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vē-
lēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā 
atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. 

Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā, no 27. maija līdz                                  
1. jūnija plkst. 12.00 jāiesniedz iesniegums vēlēšanu iecirknī, kurā 
vēlētājs reģistrēts. Pieteikt balsošanu vēlētāja dzīvesvietā var jeb-
kura vēlētāja uzticības persona.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu iecirknī jāuzrā-
da derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai personas 
apliecība (eID karte).

E.Kanskis,
Ķeguma novada VK priekšsēdētājs

Ķeguma novada domes vēlēšanām 2013. gada 1. jūnijā reģistrētie 
deputātu kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs” deputātu kandidātu saraksts
Nr. Vārds, uzvārds Dzimis Darba vieta Amats Izglītība
1. Inga Ļeonova 1976 Lielvārdes novada pašvaldība Iepirkumu speciāliste Augstākā
2. Ilze Stradiņa 1968 SIA “Kliers” Struktūrvienības vadītāja Augstākā
3. Jūlija Fjodorova 1982 SIA ‘’Hloja” Friziere Vidējā

4. Jeļena Bule 1986 Bērna kopšanas 
atvaļinājumā Vidējā

5. Valdis Kalniņš 1962 IK “TJC SERVISS”  
Biznesa Augstskola “Turība” Vadītājs Pasniedzējs Augstākā

6. Andris Buholcs 1969 z/s “Gulbiškas” Lauksaimnieks Vidējā
7. Vilnis Ozoliņš 1951 SIA “KLIERS” Autovadītājs Vidējā
8. Jevgēnijs Sorokins 1947 Pensionārs Augstākā

9. Ojārs Meiris 1966 SIA “Tīrkalns” Konsultants ekonomiskajos 
jautājumos Vidējā

Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs”
Vēlēšanu programma

Ķeguma novada ekonomika nedarbojas atrauti no pārējās 
valsts ekonomikas. Partiju apvienības prioritātes ir ekonomiskā 
attīstība, sociālā vienlīdzība un drošība, kas balstītas uz starpna-
cionālas spriedzes neesamību. Šajā situācijā sociāldemokrātiska, 
sociāli atbildīga valsts un pašvaldību politika ir vienīgais veids, 

kā cīnīties ar visus līdzšinējos gadus dominējošo labējo liberāļu 
politikas sekām.

SoCIāLā joma
• sociālā dienesta darbības atbalstīšana, pakalpojumu uzlaboša-

na visiem Ķeguma   novada iedzīvotājiem;
►
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• pašvaldības atbalsts ģimenes ārstu prakses/prakses filiāles      
izveidošanai Ķegumā, pagastos, ja tas nepieciešams;

• jauniešu domes izveidošana, lai atbalstītu jauniešu interešu    
iespējamu īstenošanu novadā;

• pašvaldības juristu pieejamība novada iedzīvotājiem, bezmak-
sas konsultācijas;

• atbalstīsim tūrisma attīstību novadā;
• turpināsim labiekārtot novada parkus, zaļās teritorijas, radot 

estētisku, tīru un sakārtotu  apkārtējo vidi.
EKonomISKā joma

• pašvaldības ceļu seguma uzturēšana un uzlabošana;
• ielu apgaismojuma sakārtošana, izveide vietās, kur tā nav;
• uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību iedzīvotājiem pie-

mērotos laikos, nokļūšanai līdz Valsts nozīmes trnasportam 
(vilcienam, autobusam) no  tālākām novada vietām (Birzgales, 
Bekuciema, Tomes, Glāžšķūņa, Rembates), lai atvieglotu cil-
vēkiem nokļūšanu uz/no darba;

• esošo uzņēmēju atbalstu risināt caur labvēlīgu un pozitīvu at-
tieksmi no pašvaldības puses.

noVaDa PārVaLDE
• veikt vispusīgu domes administrācijas funkcionālo auditu un 

noteikt racionālu līdzekļu izlietošanu ierēdņu algošanai;
• izvērtēt katra ierēdņa atbilstību ieņemamajam amatam, arī 

konkrētā amata nepieciešamību;
• deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem 1 reizi ceturksnī;
• Ķeguma novada pašvaldības izdevumu “Ķeguma Novada Zi-

ņas” izdot 2 reizes mēnesī, lai sniegtā informācija būtu aktuāla;
• novada domes mājslapu pārveidot pārskatāmu, ērti lietojamu 

un aktuālu;
• publiska budžeta apspriešana.

VIEnota SabIEDrība
Mūsu galvenajai problēmai – grimšanai nabadzībā un sociālās 

spriedzes pieaugumam – nav tautības vai valodas nozīmes. Bet 
daudzie politiskie spēki, kuri pārstāv gan latviešu intereses, gan 
mazākumtautību intereses, turpina uzsvērt nacionālos un vēstu-
res jautājumus, izvairoties risināt sociāli un ekonomiski aktuālas 
problēmas. Apvienība “Saskaņa” norobežojas no jebkādas cilvēku 
šķirošanas pēc nacionālas piederības, reliģiskas pārliecības un so-
ciālas izcelsmes.

Šajos apstākļos “Saskaņas” Ķeguma novada nodaļa, tāpat kā 
politisko partiju apvienība “Saskaņas centrs” valstī, apņemas veltīt 
savus spēkus augstākminēto uzdevumu risināšanai. Darīsim visu, 
lai izpildītu iepriekšējā priekšvēlēšanu laikā visu partiju deputātu 
solīto, bet neizpildīto. Samazināsim birokrātiju, ļausim cilvēkiem 
strādāt un dzīvot!

nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”tēvzemei un brīvībai/LnnK”
deputātu kandidātu saraksts

Nr. Vārds, uzvārds Dzimis Darba vieta Amats Izglītība

1. Līga Strauss 1959 Ikšķiles vidusskola
Ķeguma novada dome 

Direktora vietniece 
izglītības jomā 
Deputāte

Augstākā

2. Sandra Čivča 1962 Ķeguma novada dome 
Pašvaldības speciālists 
izglītības jautājumos,
deputāte

Augstākā

3. Andrejs Krēmers 1959 A/S Latvenergo, Ķeguma HES Vecākais dispečers Augstākā 
4. Agris Križanovskis 1957 Z/S „Madaras 2” Īpašnieks Vidējā
5. Ivo Vējonis 1988 Biznesa augstskola Turība Students Vidējā
6. Ēriks Ertmanis 1985 A/S VEF Radiotehnika RRR Viceprezidents Augstākā
7. Maira Līduma 1973 Birzgales mūzikas skola Mūzikas pedagogs Augstākā
8. Laima Semionova 1963 Ķeguma VPII “Gaismiņa” Pedagogs Augstākā

9. Evita Rubaža 1976
Lielvārdes novada pašvaldības finanšu un 
grāmatvedības nodaļa
SIA “Šanti 3” 

Grāmatvede
Valdes priekšsēdētāja Augstākā

10. Jānis Šukajevs 1991
Rīgas Stradiņa universitāte 
Latvijas kardioloģijas centrs 27.vispārējās 
kardioloģijas nodaļa 

Students

Sanitārs
Vidējā

11. Irēna Dmitročenko 1953 Annas Kauliņas ārsta prakse 
Ķeguma novada dome Ārsta palīgs Deputāte Vidējā

12. Sarmīte Viļuma 1962 Ikšķiles vidusskola Mūzikas pedagogs Augstākā

13. Edvarts Kalniņš 1986 SIA S.B.C.  Metāla būvjkonstrukciju 
atslēdznieks Vidējā

nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”tēvzemei un brīvībai/LnnK”
Priekšvēlēšanu programma

Ekonomiski attīstīts, sakārtots un videi draudzīgs Ķegu-
ma  novads.

mūSu DarbībaS PrIorItātES:
Uzņēmējdarbības veicināšana, pārdomāts un sabalansēts bu-

džets, esošo kultūras tradīciju saglabāšana un jaunu iedibināšana, 
novadpētniecības veicināšana, vides aizsardzība, patriotisma un 
piederības sajūtas audzināšana savam novadam un valstij, izglītī-
bas nozīmes aktualizēšana novada iedzīvotāju vidū.

tautSaImnIECība
• Veicināt uzņēmējdarbības attīstīšanos  novadā, kā arī radīt lab-

vēlīgu vidi investīcijām. 
• Plānveidīgi izstrādāt pašvaldībai piederošo ielu un ceļu rekons-

trukciju projektus, tos realizēt, piesaistot ES fonda līdzekļus.
• Aktualizēt sarunas ar Satiksmes ministriju par Ķeguma pros-

pekta pilnīgu rekonstrukciju, valsts autoceļa sakārtošanu no 
Siguldas šosejas līdz Rembatei un valsts autoceļu pagrieziens 
uz Birzgali līdz Vecumnieku ceļam.

• Izstrādāt Ķeguma vēsturiskā centra detālplānojuma.
• Sakārtot un optimizēt ielu apgaismojumu Ķeguma pilsētā un 

Glāzšķūnī.
• Izstrādāt Ķeguma Tautas nama paplašināšanas projektu.
• Turpināt nodrošināt skolēnu pārvadāšanu visā pašvaldības     

teritorijā.
• Īstenot aizsāktos novada  infrastruktūras sakārtošanas projek-

tus, kā arī uzsākt jaunus, piesaistot ES fonda līdzekļus.
• Veicināt un atbalstīt novada iedzīvotāju, biedrību un NVO     ►
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iniciatīvu, pilnveidojot sadarbību ar pašvaldību.
• Izglītība, kultūra un sports
• Nodrošināt ikvienam novada bērnam pieejamu apmācību no 

1,5 gada vecuma, drošā un sakārtotā vidē Ķegumā un Birzgalē, 
nākotnē izveidot pirmsskolas grupu arī Rembatē.

• Nodrošināt skolēniem labu izglītības kvalitāti un atbalstīt       
izglītības kvalitātes celšanu, lietderīgi izmantojot izglītības             
resursus.

• Veicināt pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi.
• Nodrošināt novadpētnieka un patriota audzināšana skolā un 

novadā kopumā, rosinot piedalīties pašvaldības izsludinātajos 
konkursos un projektos.

• Saglabāt un dažādot  interešu izglītības pulciņus bērniem, jau-
niešiem un pieaugušajiem, attīstīt profesionālās ievirzes izglī-
tības iespējas visā novadā;

• Turpināt atbalstīt un materiāli stimulēt talantīgos un spējīgākos 
skolēnus mācībās un  citās aktivitātēs.

• Atbalstīt nacionāli patriotiskās jauniešu organizācijas (Jaun-
sardze, Mazpulki, Skauti, Gaidas), tai skaitā atbalstot vasaras 
nometņu organizēšanu.

• Popularizēt novada kultūras dzīvi, tūrismu un atpūtas iespējas, 
novadam iesaistoties dažādos  pasākumos un aktivitātēs.

• Veicināt kultūras dzīves attīstību, uzplaukumu atbalstot bērnu, 
jauniešu un pieaugušo iesaistīšanos kultūras procesos, veidojot 
novadā stipras un vienojošas kultūras tradīcijas.

• Veidot ciešu sadarbību ar latviešu radošo inteliģenci.

• Pilnveidot sporta dzīves iespējas, izmantojot Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolas jauno stadionu, veikt uzlabojumus Rem-
batē un Birzgalē.

• Veicināt mūžizglītības attīstību, par pamatbāzi izmantojot no-
vada skolas un dienas centrus Ķegumā, Tomē, sociālās palī-
dzības centru un aprūpes māju Rembatē, kā arī jauniešu centru 
Birzgalē.

• Veselība un sociālā aprūpe
• Nostiprināt un saglabāt ārstu prakses turpmāko darbību Rem-

batē un Birzgalē.
• Attīstīt jau esošo sociālās aprūpes centru Rembates pamatsko-

las internāta ēkā, nākotnē paplašināt piedāvājuma klāstu, no-
drošinot rehabilitācijas un veselības grupu aktivitātes.

• Izveidot sociālās krīzes pakalpojumu.
• Nodrošināt garīgās rehabilitācijas grupu izveidi Ķegumā.
• Informēt sabiedrību par medicīnas pakalpojumu pieejamību, 

finansiālo nodrošinājumu un izmaksām.
• Vides sakārtošana.
• Popularizēt un organizēt dalītu atkritumu vākšanu novada       

teritorijā.
• Organizēt bīstamo atkritumu savākšanas punktu.
• Iesaistīt sabiedrību sakārtotas vides radīšanā, saudzēšanā un 

saglabāšanā.
• Veicināt ekotūrismu.

Partija “VIEnotība” deputātu kandidātu saraksts
Nr. Vārds, uzvārds Dzimis Darba vieta Amats Izglītība
1. Alis Balbārzdis 1957 SIA KJJK Kapitāldaļas Augstākā

2. Māra Graudiņa 1952 VSAC “Vidzeme”, filiāle “Ropaži”  Sociālais karitatīvais
darbinieks  Augstākā

3. Rūdolfs Skābarnieks 1952 SIA ALRISA Prokūrists Augstākā

4. Sarmīte Pugača 1962 Ķeguma novada pašvaldība,
Tomes tautas nams Vadītāja Vidējā

5. Vija Vollenberga 1937 Pensionāre Vidējā
6. Modris Erdmanis 1961 SIA DECOLINE Projektu vadītājs Vidējā
7. Valērijs Boikovs 1952 SIA GAĻAS NAMS - ĀDAŽI  Valdes loceklis Vidējā

8. Elīza Kalniņa 1989 Ozolnieku novada pašvaldība,
PII “Bitīte” Vadītāja Augstākā

9. Oksana Grimaļuka-Nazarova 1978 Ķeguma komercnovirziena vidusskola Direktora vietniece Augstākā

10. Sandra Petroviča 1967 Zemnieku saimniecība “Zarumi” Šūšanas darbnīcas “Zarumi” 
vadītāja Vidējā

11. Alda Grašiņa 1953 IK “Birzgales aptieka” Aptiekas vadītāja Vidējā

12. Inese Pilāne 1979 Ķeguma novada pašvaldība,
PII “Birztaliņa” Pirmskolas skolotāja Augstākā

13. Ilze Avotiņa 1966 Ķeguma komercnovirziena vidusskola Skolotāja Augstākā

14. Kaspars Mālnieks 1986 Rīgas Tehniskā universitāte Studijas doktorantūrā Augstākā

15. Zintis Ābelis 1961 Zemnieku saimniecība “Rozetes” Īpašnieks Augstākā

16. Daina Vanaga 1963 Valsts probācijas dienests Mācību un pētījumu nodaļas 
vadītāja Augstākā

Partija “VIEnotība”
Priekšvēlēšanu programma

Vienotība ir kuplākā un saliedētākā Latvijas partija. Roku rokā 
ar ministru prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju, ministriem, EP un 
Saeimas deputātiem strādā mūsu cilvēki lielākajā daļā Latvijas 
pašvaldību. Visi kopā mēs panāksim, lai pirmsvēlēšanu laikā dotie 
solījumi atbilstu konkrētās teritorijas visaktuālākajām vajadzībām 
un tiktu konsekventi izpildīti.

nāKotnES rEDZĒjumS
Ķeguma novads ar sakoptu un sakārtotu infrastruktūru, ar iz-

glītības, kultūras un sporta pasākumiem jebkuram vecumam un ar 
garantētu iedzīvotāju sociālo aizsardzību.

buDŽEtS
Sabalansēts un pakārtots ilgtermiņa attīstībai. Detalizēti pār-

skatāms un atklāti pieejams iedzīvotājiem. 

EKonomISKā un PILSĒtVIDES attīStība
Regulārs ielu un pašvaldības ceļu remonts. 
Ielu asfaltēšanas darbi budžeta līdzekļu ietvaros.
Regulārs grafikā kursējošs sabiedriskais transports visa novada 

teritorijā.
Projekti ar Eiropas Savienības struktūrfondu piesaisti. 
Uzņēmējdarbības atbalsts.
Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. ►
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tuvākie darbi
• Ogres ielas rekonstrukcija Ķegumā pēc analoga ar Skolas ielu.
• Liepu alejas rekonstrukcija Ķegumā.
• Daugavgrīvas ielas rekonstrukcija Ķegumā.
• Iekšējo inženierkomunikāciju rekonstrukcija bērnudārzā 

„Gaismiņa”. 
• Dienas centra izveide Ķegumā.
• Iekšējo inženierkomunikāciju rekonstrukcija bērnudārzā    

„Birztaliņa”.
• Ambulances labiekārtošana Birzgalē (lifta izbūve un kondicio-

niera uzstādīšana).
• Gājēju celiņa izbūve Birzgalē no centra līdz skolai.
• Regulārs sabiedriskais transports maršrutā Ķegums – Rembate 

- Glāzšķūnis. 
• Lielvārdes ielas rekonstrukcija Rembatē ar jaunas autobusu 

pieturvietas izveidi. 
• Glāzšķūnī esošā ielas apgaismojuma nomaiņa pret jaunu.
• Dienas centra izveide bijušā Tomes veikala ēkā.
• Abu Daugavas kreisā krasta sabiedrisko pludmaļu labiekārto-

šana. Tūrisma taku izveidošana. Tūrisma norāžu uzstādīšana.
• Ēdināšanas pakalpojums vasaras nometņu dalībniekiem biju-

šajā Tomes skolas virtuvē. 
tālākie darbi

• Ķeguma prospekta rekonstrukcija sadarbībā ar Satiksmes mi-
nistriju.

• Ceļa posma noasfaltēšana līdz Rembatei no šosejas Ķegums    
– Suntaži sadarbībā ar Satiksmes ministriju.

• Birzgales pamatskolas kapitālais remonts ar centrālapkures    
ievilkšanu.

IZGLītība, KuLtūra un SPortS
Visplašākās iespējas iedzīvotājam izglītības, kultūras un sporta 

jomā. 
tuvākie darbi

• Mūžizglītības pasākumu nodrošināšana. 
• Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadiona rekonstrukcija.
• Ogres Sporta centra (sporta skolas) filiāles izveidošana Ķegu-

mā.
• Ogres mākslas skolas filiāles izveidošana Birzgalē.
• Ielas basketbola laukuma izbūve Birzgalē, kurš ziemā tiek pār-

veidots par hokeja laukumu.

• Kokapstrādes un/vai keramikas darbnīcas izveide Tomes sko-
las saimniecības ēkā. 

tālākie darbi
• Daudzfunkcionāla kultūras un sporta centra celtniecība. Sākot-

nēji tehniskā projekta izstrāde, paredzot vienu lielu zāli pasā-
kumiem, divas mazākas zāles trenažieriem un aerobikai, kā arī 
25 metru peldbaseinu un kafejnīcu. 

SoCIāLā SFĒra un VESELībaS aPrūPE
• Sociālās palīdzības mobilās brigādes izveide vientuļo iedzīvo-

tāju aprūpei mājas apstākļos.
• Atelpas brīža pakalpojums jeb īslaicīga sociālā aprūpe ar izmi-

tināšanu. Paredzēta iedzīvotājiem, kuri patstāvīgi aprūpē savus 
tuviniekus, šādi nodrošinot īslaicīgas atpūtas iespēju (atvaļinā-
jums, nedēļas nogale, teātra apmeklējums un tml.).

• Rembates pamatskolas rekonstrukcija, izveidojot labiekārtotu 
pansionātu, kas kopā ar jauno sociālās aprūpes centru bijušās 
skolas internāta ēkā, veidos plašu mūsdienu prasībām atbilsto-
šu sociālās aprūpes kompleksu, tādējādi radot jaunas darbavie-
tas.

DZīVoKĻu un KomunāLā SaImnIECība
• Jaunās katlu mājas Ķegumā atpirkšanas jautājuma risināšana, 

tādejādi mazinot siltuma tarifu iedzīvotājiem. Atpirkšanas ga-
dījumā jaunā katlu māja tiek nodota SIA „Ķeguma stars” ap-
saimniekošanā. 

• Pakāpeniska veco siltumtrašu nomaiņa Ķegumā.
• Pašvaldības apmaksāts energoefektivitātes audits to daudz-

dzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuri pieņems lēmumu par mājas 
siltināšanu.

• Iespēja iedzīvotājiem, kuriem objektīvu apstākļu dēļ ir izvei-
dojušies komunālo pakalpojumu parādi, tos atstrādāt labiekār-
tojot novada teritoriju. 

• Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, otras 
artēziskās akas izbūve Birzgalē.

• Jaunas katlu mājas celtniecība un veco siltumtrašu nomaiņa 
Birzgalē.

• Ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija Tomē.
SabIEDrISKā Kārtība un DroŠība

• Pastāvīga pašvaldības policista klātbūtne Birzgales pagastā.

VIDZEmES PartIja deputātu kandidātu saraksts
Nr. Vārds, uzvārds Dzimis Darba vieta Amats Izglītība
1. Raivis Ūzuls 1985 Ķeguma novada dome Domes priekšsēdētāja vietnieks Augstākā
2. Kristaps Rūde 1989 Ķeguma novada dome Deputāts Augstākā
3. Gundars Apinis 1970 SIA “GA Grupa” Valdes loceklis Vidējā
4. Kaspars Dumpis 1982 Latvijas Kamaniņu sporta federācija Treneris Augstākā
5. Gatis Kūmiņš 1983 SIA “KUUM” Valdes priekšsēdētājs Vidējā

6. Dace Māliņa 1982 Ķeguma novada dome Ķeguma novada kultūras un 
sporta pārvaldes vadītāja Augstākā

7. Mārtiņš Brauns 1980 SIA “Makalats” Direktors Vidējā

8. Viktors Šubs 1956 AS Latvenergo ražotne Ķeguma HES Ķeguma HES dispečeru dienesta 
vadītājs Augstākā

9. Jānis Siliņš 1987 Biedrība “Birzgales Attīstības Centrs” Valdes loceklis Augstākā
10. Luīza Ratniece 1984 Ķeguma novada sociālais dienests Sociālā darbiniece Vidējā
11. Andris Viļumsons 1964 SIA “Anrete” Valdes priekšsēdētājs Augstākā

12. Pēteris Jēkabsons 1994 SIA “Jēkabsona konsultācijas” 
Biedrība “Tomes attīstībai” 

Konsultants 
Valdes priekšsēdētājs Pamata

13. Anita Skosa 1959 VPII “Birztaliņa” Vadītāja Augstākā
14. Baiba Petrovska 1987 Birzgales pamatskola Skolotāja, lietvede Vidējā
15. Jānis Priževoits 1985 SIA “Ceļdaris” Ceļu būves inženieris Augstākā
16. Jurijs Jefremovs 1969 VAS Latvenergo ražotne Ķeguma HES Ķeguma HES dispečers Augstākā
17. Agris Lūsis 1980 SIA “VIA MEŽS” Smagās tehnikas operators Vidējā
18. Elīna Strode 1982 Ķeguma novada bibliotēka Vecākais bibliotekārs Augstākā

►
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VIDZEmES PartIja 
Priekšvēlēšanu programma 

Vidzemes partija iestājas par ekonomiski attīstītu, darbīgu, sa-
koptu un iedzīvotājiem draudzīgu Ķeguma novadu. Mūsu darbī-
bas pamatprincipi ir profesionalitāte, godīgums un atklātība. Mūsu 
prioritāte ir saimnieciskās attīstības veicināšana un iedzīvotāju 
labklājības līmeņa celšana, panākot, lai katrs novada iedzīvotājs 
justos piederīgs un vajadzīgs savam novadam.

Mūsu pārstāvji pirmo četru gadu laikā ir pierādījuši, ka Ķe-
guma novads nav tikai pierīgas novads – tā pierādījums ir pēdējo 
gadu laikā īstenotie infrastruktūras uzlabojumi. Esam īstenojuši 
lielāko daļu no solījumiem, kurus devām pirms četriem gadiem.

Mēs uzskatām, ka Ķeguma novadam ir jāturpina attīstīties, 
līdzšinējie darbi ir tikai pamats novada turpmākai attīstībai. Mēs 
apsolām – nākamo gadu laikā novada izaugsme turpināsies!

Esam izveidojuši darāmo darbu sarakstu nākamajiem četriem 
gadiem. Saraksts ir garš, bet mēs esam pārliecināti: Ķeguma no-
vads var!

buDŽEtS un FInanSES
Lai gan krīze skāra visus cilvēkus un arī pašvaldības, saim-

nieciski plānojot Ķeguma novada budžeta sadalījumu un aktīvi 
piesaistot ES fondu finansējumu, esam spējuši īstenot daudzus 
projektus. Pašvaldībai attīstoties, veicināsim budžeta turpmāku ra-
cionālu izmantošanu, ieklausoties iedzīvotāju vajadzībās. 

tautSaImnIECība
• Efektīvi un racionāli apsaimniekosim pašvaldības īpašumus    

– ēkas, zemes, mežus.
• Palīdzēsim daudzdzīvokļu māju īpašniekiem piesaistīt ES       

finansējumu māju renovācijai. 
• Izveidosim Ķeguma novada Tūrisma informācijas centru.
• Atbalstīsim Ķeguma novada nevalstiskās organizācijas, lauk-

saimniekus un uzņēmējus ES fondu piesaistē.
• Uzlabosim uzņēmējdarbības vidi, kas dos iespēju attīstīties 

vietējiem uzņēmējiem un radīt jaunas darbavietas.
• Pārņemsim valsts ceļu V969 Ogresgals – Lielvārde posmu no 

P8 līdz Rembatei pašvaldības īpašumā, lai meklētu iespējas ar 
ES fondu līdzekļiem veikt šī posma asfaltēšanas darbus. 

KomunāLā SaImnIECība
• Turpināsim darbu pie Ķeguma ūdenssaimniecības sakārtoša-

nas.
• Modernizēsim Birzgales katlu māju un siltumtrases.
• Turpināsim uzlabot Birzgales ūdenssaimniecību. 
• Birzgales pamatskolā un sporta zālē izveidosim centralizētu 

apkures sistēmu, pārejot no fosilā kurināmā uz atjaunojamo. 
• Sakārtosim Tomes ūdenssaimniecību.

IZGLītība, KuLtūra un SPortS
• Atjaunosim Ķeguma komercnovirziena vidusskolas prestižu, 

starpskolu norēķinos atgūsim pozitīvu bilanci. 

• Budžeta ietvaros uzlabosim Ķeguma komercnoviziena              
vidusskolas un Birzgales pamatskolas mācību un koplietoša-
nas telpas. 

• Labiekārtosim Ķeguma un Birzgales bērnudārzu teritorijas.
• Sniegsim bērnudārza pakalpojumus arī Rembates pagastā. 
• Izveidosim jauniešu domi – tādā veidā veicinot iedzīvotāju 

līdzdalību lēmumu pieņemšanā un ideju veidošanā.
• Izveidosim trenažieru zāles Ķegumā, Tomē un Birzgalē.
• Nodrošināsim latvisku kultūrvides attīstību, saglabāsim un at-

balstīsim tautas mākslas kolektīvus. 
• Atbalstīsim Ķeguma tautas nama lielās zāles būvniecību.
• Saglabāsim vecās un izkopsim jaunas kultūras tradīcijas         

Ķeguma novadā.
• Atbalstīsim brīvdabas estrādes būvniecību Ķegumā.
• Veicināsim sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citu valstu 

speciālistiem kultūras, izglītības, sporta un uzņēmējdarbības       
jomās.

VESELība un SoCIāLā aPrūPE
• Uzturēsim jauno Ķeguma sociālās aprūpes centra māju Rem-

batē un attīstīsim jaunu pakalpojumu klāstu. 
• Efektīvāk apsaimniekosim sociālos dzīvokļus Rembatē. 
• Izveidosim Dienas centru Rembates pagastā. 
• Sniegsim atbalstu vientuļajiem senioriem.
• Atbalstīsim zobārsta kabineta izveidi Birzgalē. 

InFraStruKtūraS uZLabojumI un brīVā LaIKa 
PaVaDīŠanaS IESPĒjaS

• Turpināsim veidot novada teritoriju sakoptāku un pievilcīgāku, 
padarot to par iedzīvotājiem patīkamāku dzīvesvietu. 

• Kārtības nodrošināšanai uzstādīsim video novērošanu Ķeguma 
pilsētā un pagastu centros. 

• Sadarbībā ar AS “Latvijas Valsts meži” izveidosim aktīvās     
tūrisma takas nūjotāju, skrējēju, riteņbraucēju un ziemas sporta 
veidu piekritēju vajadzībām.

• Izveidosim tūrisma taku Daugavas labajā krastā lejpus HES.
• Labiekārtosim un sakārtosim pašvaldības īpašumā esošās 

publiskās peldvietas, uzstādot soliņus, tualetes, pārģērbšanās       
kabīnes.

• Turpināsim sakārtot ielu apgaismojumu Ķeguma pilsētā un  
pagastos.

• Atbalstīsim Ķeguma baznīcas būvniecības pabeigšanu.
• Atbalstīsim Ķeguma pilsētās parka pie baznīcas labiekārtošanu.
• Atbalstīsim Ķeguma prospekta rekonstrukciju.
• Veiksim Birzes, Ziedu, Viršu, Estrādes, Uzvaras ielu rekons-

trukciju pēc sagatavotā projekta.
• Atbalstīsim Daugavgrīvas ielas rekonstrukciju.
• Izstrādāsim tehnisko projektu Ogres ielas rekonstrukcijai.

Latvijas Zaļā partija deputātu kandidātu saraksts
Nr. Vārds, uzvārds Dzimis Darba vieta Amats Izglītība

1. Roberts Ozols 1954

Ķeguma novada dome
Rīgas plānošanas reģions 
Latvijas Zaļā partija 
Ķeguma novada dome 

Ķeguma novada dome

Domes priekšsēdētājs 
Attīstības padomes loceklis 
Ķeguma nodaļas vadītājs 
Pašvaldības īpašuma 
privatizācijas komisijas loceklis 
Zemes komisijas loceklis

Augstākā

2. Jānis Treiers 1959 SIA “I un A gultņi” Aizkraukles veikala vadītājs Augstākā
3. Viesturs Teicāns 1960 Zemnieku saimniecība “Rasas” Īpašnieks Vidējā
4. Juris Skrīvelis 1969 SIA “Pharmidea” Tehniskais direktors Augstākā

5. Kristīne Kalniņa 1974 Stādu audzētava “Kļaviņas” 
SIA “Daba Jums” Darbu vadītāja Valdes locekle Augstākā

►
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6. Gatis Jansons 1976 AS “Latvenergo” “Daugavas hidroelek-
trostacijas” Iekārtu remonta  dienests Mehāniķis Vidējā

7. Vladimirs Soboļevs 1953 SIA “Ķeguma Stars” Valdes loceklis Augstākā
8. Sanita Jefremova 1969 Ķeguma novada dome Kultūras pasākumu organizators Vidējā
9. Edgars Jemeļjanovs 1968 SIA “Walket IT” Valdes loceklis Vidējā
10. Vineta Kļava 1969 Ķeguma novada dome Sociālā dienesta vadītāja Augstākā
11. Juris Ozerskis 1975 Ogres valsts tehnikums Pedagogs Vidējā
12. Jānis Krastiņš 1974 SIA “Eurolats Pluss” Servisa vadītājs Vidējā
13. Lolita Liepa 1974 Ķeguma novada dome Darba aizsardzības speciāliste Augstākā
14. Vija Daubure 1956 IK “Ziedukrasti” Īpašniece Vidējā
15. Jānis Ķepiņš 1994 Vidējā
16. Lolita Rudzīte 1956 Pašnodarbinātā Biškope Vidējā
17. Daina Eniņa 1956 Zemnieku saimniecība “Cinaites” Īpašniece Augstākā
18. Laura Siliņa 1993 SIA “Elvis” Pārdevēja Vidējā

Latvijas Zaļā partija
Priekšvēlēšanu programma

Par attīStību ZaĻā VIDĒ!
Latvijas Zaļās partijas pamatmērķis ir attīstības ilgtspēja – tāda 

sociālā un ekonomiskā politika, kas ļautu savienot augstiem dzī-
ves standartiem atbilstošu ekonomiku un infrastruktūru ar savas 
zemes bagātību un vides saudzīgu izmantošanu un saglabāšanu, 
tradicionālu un sabiedrībā atzītu vērtību un tradīciju cienīšanu un 
uzturēšanu, sabiedrības ekoloģiskās apziņas veidošanu.

Latvijas Zaļās partijas Ķeguma novada domes deputātu kan-
didātu mērķis ir sabalansēti attīstīt visu Ķeguma novadu, rūpējo-
ties par izglītību, kultūru, dzīves vidi, veicinot novada iedzīvotāju 
nodarbinātības iespējas ar atbalstu uzņēmējdarbībai un nodrošinot 
sociālo pakalpojumu pieejamību pašvaldības iestādēs.

Mūsu deputātu kandidātu darbības pamatprincipi ir profesio-
nalitāte (izglītība, administratīvā un darba pieredze), atklātība 
(plānoto pasākumu apspriešana, atskaites par padarīto) un demo-
krātiska lēmumu pieņemšana (sadarbība ar interešu grupām, bied-
rībām, iedzīvotāju aptaujas utt.).

 
 Mūsu galvenie mērķi tuvākajos gados novadam svarīgās       

jomās:

InFraStruKtūra
• panākt siltumenerģijas ražošanas optimizāciju un rekonstruēt 

siltumapgādes tīklus, nodrošinot tarifu samazināšanu, īpaši 
Ķeguma pilsētā;

• pēc pašvaldību kreditēšanas ierobežojumu atcelšanas nodroši-
nāt ikgadējus ieguldījumus lauku ceļu atjaunošanas program-
mā, lai četru gadu laikā rekonstruētu vismaz 100 km lauku 
ceļu;

•  panākt valsts autoceļa P8 Ķegums - Inciems posma Ķeguma 
pilsētā – Ķeguma prospekta rekonstrukciju; 

• nodrošināt piekļuvi lauku sētām autoceļa Tīnūži – Koknese 
rekonstrukcijas procesā, kontrolējot paralēlo pašvaldības ceļu 
izbūvi;

•  ar struktūrfondu līdzekļu piesaisti turpināt ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Ķeguma 
pilsētā un novada ciemos;

• realizēt Liepu alejas rekonstrukciju par gājēju ielu Ķeguma 
pilsētā;

• panākt ceļa asfaltēšanu posmā Rembate – Siguldas šoseja;
• realizēt Uzvaras, Birzes, Viršu un Ziedu ielu, kā arī Daugavgrī-

vas ielas rekonstrukcijas projektus Ķeguma pilsētā;
• realizēt struktūrfondu līdzekļu apguvi transporta jomā, piemē-

ram, gājēju, riteņbraucēju celiņa Ķegums – Lielvārde izbūvi;
• izveidot vienotu novada kultūras un saimniecisko objektu ceļa 

norāžu sistēmu.

IZGLītība, KuLtūra un SPortS 
• Ķeguma pilsētas parka izveidošana teritorijā starp Liepu aleju 

un Ķeguma prospektu;

• bērnu rotaļu laukumu izbūve daudzstāvu masīvos Ķegumā, 
Rembatē un Birzgalē;

• Ķeguma tautas nama parka rekonstrukcija, paredzot arī pilsē-
tas estrādes izvietošanu;

• rekonstruēt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionu;
• izveidot ceremoniju norisei piemērotas Ķeguma dzimtsarakstu 

nodaļas telpas.

DroŠība
• videonovērošanas un datu apstrādes sistēmu izveidošana paš-

valdības iestādēs un sabiedriskās vietās;
• pašvaldības policijas darba aktivizēšana, arī palielinot darbi-

nieku skaitu;
• sadarbība ar apsardzes pakalpojuma sniedzēju, organizējot arī 

teritoriālos reidus.

VIDES aIZSarDZība
• kvalitatīvas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešana 

visā novadā;
• pašvaldības teritoriju sakopšana un apzaļumošana Ķeguma pil-

sētā un novada ciemos; 
• atjaunot licenzētās makšķerēšanas iespēju Ķeguma HES lejas 

bjefā un nodrošināt Daugavas krastu sakopšanu pašvaldības 
teritorijā; 

• Ķeguma pilsētas publiskās peldvietas labiekārtošana, uzstādot 
soliņus, tualetes, atkritumu konteinerus, pārģērbšanās kabīnes, 
izveidojot sporta laukumus u.c.

SoCIāLaIS noDroŠInājumS
• izveidot Dienas centrus Ķegumā, Birzgalē, Rembatē, Glāžšķū-

nī un Tomē;
• pārveidot bijušās Rembates pamatskolas ēku kompleksu par 

mūsdienu prasībām atbilstošu Sociālās aprūpes centru ar vis-
maz 70 aprūpējamo vietām;

• pašvaldības atbalsts maznodrošinātajiem iedzīvotājiem (pen-
sionāri, invalīdi, daudzbērnu ģimenes utt.);

• ar pašvaldības atbalstu nodrošināt Zaļā tirgus regulāru darbību 
Ķegumā.

ESIEt ar mumS, VEIDoSIm ĶEGuma noVaDu KoPā,
mĒS ESam Par KonKrĒtu rīCību, Par

KonKrĒtIEm DarbIEm

DZīVoSIm ZaĻI ŠoDIEn un VIEnmĒr !!!
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“Centriskā partija LatVIjaS ZEmnIEKu SaVIEnība” deputātu kandidātu saraksts
Nr. Vārds, uzvārds Dzimis Darba vieta Amats Izglītība

1. Pāvels Kotāns 1956
Ķeguma novada dome

LZS Ķeguma nodaļa

Izpilddirektora vietnieks 
Valdes loceklis Augstākā

2. Ilmārs Zemnieks 1967 SIA “Zemnieku Vet.aptieka” Valdes loceklis, vetārsts Augstākā

3. Laimons Bicāns 1945 SIA “Labeka”
LZS Ķeguma nodaļa 

Īpašnieks Priekšsēdētāja
vietnieks Augstākā

4. Valentīns Pastars 1961 Birzgales pamatskola Direktors Augstākā

5. Tadeušs Vaļevko 1954 Ķeguma novada dome Lauksaimniecības
konsultants Augstākā

6. Andris Balodis 1966 SIA “Ozolkalnu nams” Izpilddirektors Vidējā

7. Benita Šteina 1956 Lielvārdes novada dome 
LZS Ķeguma nodaļa 

Teritorijas plānotāja 
Priekšsēdētāja Augstākā

8. Edgars Viņķis 1968 Ķeguma komercnovirziena vidusskola Direktors Augstākā
9. Rita Reinsone 1973 Birzgales tautas nams Vadītāja Augstākā
10. Andris Zarāns 1970 SIA “Remontnieks SL” Komercdirektors Augstākā
11. Olga Muzikante 1956 Ogres sākumskola Skolotāja Augstākā
12. Gundars Zagorskis 1968 SIA “AGL-AUTO” Valdes loceklis Vidējā
13. Mārcis Rudzītis 1981 SIA “MAKALATS” Operators Vidējā
14. Raitis Binde 1960 Z/S “Vecumnieki” Īpašnieks Vidējā
15. Roberts Vaiders 1942 Pašnodarbinātais Augstākā
16. Andris Zālītis 1979 SIA “Evergreen” Valdes loceklis Augstākā
17. Dainis Bramanis 1970 SIA “Consors” Valdes loceklis Augstākā
18. Diāna Arāja 1984 Stādu audzētava “Kļaviņas” Stādaudzēšanas tehniķe Vidējā

“Centriskā partija LatVIjaS ZEmnIEKu SaVIEnība”  
Priekšvēlēšanu programma

mūSu DEVīZE – CILVĒKS, VIDE, DarbS!
Ķeguma novadam – Ķeguma pilsētai, Birzgales pagastam, 

Rembates pagastam, Tomes pagastam ar sakārtotu novada infra-
struktūru, sakoptu vidi, izglītības un kultūras plašām iespējām, uz-
ņēmējdarbības atbalstu, sociālo un veselības pakalpojumu pieeja-
mību jākļūst par pilnvērtīgu dzīves vietu mūsu bērniem, vecākiem 
un mums pašiem. Tuvākās nākotnes panākumu ķīla- izmantojot 
novada resursus un piesaistot papildus finanšu līdzekļus, kā arī 
investīcijas uzņēmējdarbības vidē, būs mūsu darbs, profesionali-
tāte un aktivitātes. Novada budžetam jābūt sabalansētam, vērstam 
uz visu novada teritoriju, kā prioritātes izvirzot izglītību, kultūru, 
iedzīvotāju sociālo apstākļu un aprūpes uzlabošanu, infrastruktūras 
sakārtošanu un attīstīšanu pašvaldībā, kas radīs interesi uzņē-
mējiem investēt uzņēmējdarbībā. Budžeta iespējas palielināsies, 
iesaistoties līdzfinansētos investīciju projektos, piesaistot ES fon-
du naudu. Mūsu mērķis ir sabalansēta visa novada attīstība, budže-
ta līdzekļu racionāla un saimnieciski pamatota izlietošana.

Mēs, zinot un izprotot novada iedzīvotāju, uzņēmējdarbības 
vides aktuālos jautājumus, turpināsim risināt Ķeguma novadā sil-
tumapgādes, tai skaitā apkures tarifu, ūdens un kanalizācijas, ceļu 
un ielu kvalitātes, vides sakoptības u.c. esošās problēmas, sekmē-
sim atbalstu uzņēmējdarbībai, tai skaitā zemnieku saimniecībām, 
tā veicinot jaunu darba vietu izveidi, ar nekustamā īpašuma nodok-
ļa atlaidēm, infrastruktūras projektus realizējot.

 Atbalstīsim tūrisma un netradicionālās saimniekošanas attīs-

tību, uzlabosim pasažieru pārvadājumus visa novada teritorijā. 
Nodrošināsim transportu sociālajam dienestam visa spektra soci-
ālo jautājumu risināšanai, tai skaitā nokļūšana pie ārsta u.c. visā 
novada teritorijā. Turpināsim uzlabot un nodrošināt skolēnu pār-
vadāšanu, kā arī autopakalpojumu sniegšanu kultūras un sadzīves 
vajadzībām. Turpināsim uzlabot pašvaldības īpašumu sakārtošanu 
un apsaimniekošanu, ceļu un ielu segumu uzlabošanu, apgaismo-
šanu un tīrīšanu ziemā. Nodrošināsim pasažieru pārvadājumus 
starp Ķegumu, Birzgali, Tomi, Glāzšķūni. Turpināsim piesaistīt 
Eiropas struktūrfondu līdzekļus, tai skaitā ceļu un ielu rekonstruk-
cijai. Aktivizēsim novada teritorijas sakopšanu, neatkarīgi no īpa-
šuma veida, labiekārtojot atpūtas vietas pie Daugavas un Ogres 
upes, izveidojot aktīvās atpūtas zonas, izbūvējot bērnu rotaļu lau-
kumus u.c. Turpināsim nodrošināt kvalitatīvas izglītības ieguvi 
novada skolās, tai skaitā dažādas ārpusklases aktivitātes (sports, 
kultūra, māksla, mūzika u.c.). Nodrošināsim tautas namu un bib-
liotēku darbību un attīstību, kā arī daudzveidīgu kultūras, sporta 
un atpūtas pasākumu organizēšanu. Izbūvēsim brīvdabas estrādi 
Ķegumā. Sadarbosimies un atbalstīsim novada sabiedriskās orga-
nizācijas un reliģiskās konfesijas. Aktivizēsim pagasta pārvalžu 
darbu (Birzgale, Rembate, Tome). Pilnveidojot sociālā dienesta 
funkcijas un uzdevumus, nodrošinot atbalstu maznodrošinātajiem, 
nodrošināsim sociālo jautājumu risināšanu. Aktivizēsim pašvaldī-
bas policijas darbu sabiedriskās kārtības un vides aizsardzībā.

Tikai kopā paveiksim iecerēto!

sīkākas ziņas par partiju deputātu kandidātiem CvK mājas lapā:
http://www.cvk.lv/cvkserv/pv2013/saraksti/7410.html
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biRZgale
1. maršruts

08:00 Birzgale
08:03 Brūveri
08:05 Vecumnieku pagrieziens
08:10 Širmeļi
08:13 Dzintari 
08:15 Krusts
08:20 Ņega
08:30 Lindes pagrieziens
08:40 Daugaviešu autopietura
08:45 Plieņi
08:55 Aizpori
09:00 Birzgale
12:00 Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ

2. maršruts
09:00 Birzgale
09:20 Peņķi
09:30 Gāguļi
09:40 Lāčplēsis
09:55 Zeltmaņi
10:00 Birzgale
13:00 Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ

tOMe
1. maršruts atkārtojums vakarā

08:15 16:15 Ķegums (tautas nams)
08:25 16:25 Tome
08:35 16:35 Bekuciems
08:45 16:45 Tome
09:00 17:00 Ķegums (tautas nams)

10:30 18:30 Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ

ReMbate
2. maršruts atkārtojums vakarā

09:05 17:05 Ķegums (tautas nams)

09:10 17:10 Lielvārde
(pilsētas robeža Ķeguma pusē)

09:15 17:15 Ķegums (tautas nams)

3. maršruts atkārtojums vakarā
09:20 17:20 Ķegums (tautas nams)
09:45 17:45 Glāzšķūnis 
09:50 17:50 Rembates skola
09:55 17:55 Pagrieziens uz Rembati
10:00 18:00 Rembate

12:05 20:05 Rembate
12:15 20:15 Rembates skola
12:20 20:20 Glāzšķūnis
12:45 20:45 Ķegums (tautas nams)

4. maršruts atkārtojums vakarā
10:10 18:10 Rembate
10:25 18:25 Ķegums (tautas nams)

12:55 20:55 Ķegums (tautas nams)
13:10 21:10 Rembate

5. maršruts atkārtojums vakarā
11:20 19:20 Ķegums (tautas nams)
11:30 19:30 Lielvārde (Avotu iela)
11:45 19:45 Duklāvi
12:00 20:00 Rembate

13:15 21:15 Rembate
13:30 21:30 Duklāvi
13:45 21:45 Lielvārde (Avotu iela)
13:55 21:55 Ķegums (tautas nams)

pašvaldību autobusu kursēšanas laiki un maršruti
pašvaldību vēlēšanu dienā – 2013. gada 1. jūnijā

Pielikums
Ķeguma novada domes

24.04.2013. sēdes lēmumam Nr.132 (protokols Nr.8, 11.§)

vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „gaismiņa”
darba režīms 2013. gada vasaras mēnešiem

laiks darba režīms

03.06.2013. – 28.06.2013. VPII „Gaismiņa” strādā, ņemot vērā faktisko bērnu skaitu

01.07.2013. – 09.08.2013. VPII „Gaismiņa” nestrādā 

12.08.2013. – 30.08.2013. VPII „Gaismiņa” strādā, ņemot vērā faktisko bērnu skaitu

vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „birztaliņa”
darba režīms 2013. gada vasaras mēnešiem

laiks darba režīms

03.06.2013. – 28.06.2013. VPII „Birztaliņa” strādā, ņemot vērā faktisko bērnu skaitu, 
diennakts grupa, ja būs pieprasījums

01.07.2013. – 09.08.2013. VPII „Birztaliņa” nestrādā 

12.08.2013. – 30.08.2013. VPII „Birztaliņa” strādā, ņemot vērā faktisko bērnu skaitu, 
diennakts grupa, ja būs pieprasījums
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2013. gada  24. aprīlī
Anulēja ziņas par divu personu deklarēto 

dzīvesvietu.
Noslēdza Zemes nomas līgumu ar Biedrību 

„Jātnieku sporta klubs „Zelta Pakavs””, Birzga-
les pag., Ķeguma nov., par pašvaldībai piekrī-
tošā zemes gabala, daļas 0,77 ha platībā nomu 
bez apbūves tiesībām zirgu pastaigu laukuma 
izveidei līdz 2014. gada 31. decembrim.

Izdarīja grozījumus Ķeguma novada do-
mes 2012. gada 19. septembra lēmumā „Par 
Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu 
vadītāju un VPII pedagogu mēneša darba algas 
likmes noteikšanu”, izsakot lēmuma 1.punktu            
šādā redakcijā:  

„1. Noteikt Ķeguma novada pašvaldības 
izglītības iestāžu vadītājiem šādu mēneša darba 
algu, sākot ar 2013. gada 1. aprīli.

1.1. Ķeguma komercnovirziena vidussko-
las direktoram 588,00 LVL (mērķdotācijas            
finansējums);
1.2. Birzgales pamatskolas direktoram 541,00 
LVL (mērķdotācijas finansējums un 10% paš-
valdības finansējums); 
1.3.VPII „Gaismiņa” vadītājai 553,00 LVL 
(pašvaldības finansējums); 
1.4. VPII „Birztaliņa” vadītājai 541,00 LVL 
(pašvaldības finansējums);
1.5. Birzgales mūzikas skolas direktoram 
541,00 LVL (pašvaldības finansējums).” 

Noteicat maksu par laulību ceremonijas pa-
kalpojuma sniegšanu Ķeguma novada dzimtsa-
rakstu nodaļās:

Apstiprināja saistošos noteikumus „Par 
koku ciršanu ārpus meža Ķeguma novada admi-
nistratīvajā teritorijā”. 

Nolēma, ņemot vērā to, ka pamatlīdzeklis 
„Skeitparks” – ir fiziski nolietojies un ir bīstams 
ekspluatācijai, kā arī tā atjaunošana drošai eks-
pluatācijai nav ekonomiski izdevīga, norakstīt 
minēto pamatlīdzekli un izslēgt to no grāmatve-
dības uzskaites. 

Pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīdus kārtībā 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 20,80 LVL 
par nekustamo īpašumu Birzgalē, Birzgales pa-
gastā, Ķeguma novadā. 

Apstiprināja 2012. gada Finanšu pārskatu.
Apstiprināja Vispārējās pirmsskolas izglī-

tības iestāžu „Gaismiņa” un „Birztaliņa” darba 
režīmu 2013.gada vasaras mēnešiem.

Atbrīvo Jāni Siliņu, no Teritorijas attīstības 

plānojuma dokumentu izstrādes Sociālo jau-
tājumu, izglītības, kultūras un sporta attīstības 
tematiskās darba grupas sastāva ar 2013. gada 
3. aprīli.

Apstiprināja saistošos noteikumus „Par 
braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma 
novada represētajām personām”. 

Pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīdus kārtī-
bā nekustamā īpašuma nodokļa parādu 26,90 
LVL par nekustamo īpašumu Ķegumā, Ķeguma     
novadā.

2013. gada 8. maijā
Apstiprināja saistošos noteikumus „Par gro-

zījumiem Ķeguma novada domes 23.01.2013. 
saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada 
pašvaldības budžetu 2013.gadam”.

Anulēja ziņas par trīs personu deklarēto   
dzīvesvietu. 

Pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīdus kārtībā 
piecus nekustamā īpašuma nodokļa parādus par 
nekustamo īpašumu:
• Birzgales pagastā, Ķeguma novadā 631,92 

LVL, tai skaitā, par zemi 531,16 LVL, 
par ēkām 2,87 LVL, nokavējuma nauda         
97,89 LVL;

• Birzgales pagastā, Ķeguma novadā 399,09 
LVL, tai skaitā, par zemi 270,42 LVL, par 
ēkām 2,39 LVL, nokavējuma nauda 126,28 
LVL;

• Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, 224,33 
LVL, tai skaitā, par zemi 72,64 LVL, par 
ēkām 102,70 LVL, nokavējuma nauda 48,99 
LVL;

• Tomes pagastā, Ķeguma novadā, 13,43 LVL, 
tai skaitā, pamatparāds 9,58 LVL, nokavēju-
ma nauda 3,85 LVL;

• Tomes pagastā, Keguma novadā, 138,79 
LVL, tai skaitā, pamatparāds 101,29 LVL, 
nokavējuma nauda 37,50 LVL. 

Nolēma dzīvoklim Rembates skola-2, Rē-
žas, Rembates pag., Ķeguma nov., noņemt 
dienesta dzīvokļa statusu un noteikt sociālā dzī-
vokļa statusu. Kā arī noteikt, ka sociālo dzīvokli 
nodod lietošanā krīzē nonākušu personu īslaicī-
gai (līdz 3 mēnešiem) izmitināšanai.

Piešķīra zemes gabalam un ēkām, kas uz tā 
atrodas, vienotu adresi – „Gunas”, Rembates 
pag., Ķeguma nov.

Sakarā ar to, ka nav adresācijas objekta, no 
Valsts adrešu reģistra dzēst adresi: „Ziedukras-
ti”, Glāžšķūnis, Rembates pag., Ķeguma nov.

Pagarināja Zemes nomas līgumu par pašval-
dībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldībai pie 
individuālajām kūtīm”, Birzgales pag., Ķeguma 
nov., nomu mazdārziņa vajadzībām līdz 2014.
gada 31. decembrim.

Pieņēma lēmumu iznomāt rūpniecis-
kās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē 
pašpatēriņa zvejai ar vienu zivju murdu 
ar sētu līdz 30 m uz vienu gadu, nosakot 
zvejas tiesību nomas pamatmaksu 7 LVL.

Apstiprināja Ķeguma novada nevals-
tisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu. 
Pilns nolikums aplūkojams interneta vietnē                    
www.kegums.lv. 

Noteica, ka Ķeguma novada domes priekš-
vēlēšanu kampaņas rīkošanai, partiju deputātu 
kandidātiem, lai tiktos ar vēlētājiem, ir iespēja 
katrai partijai (tikšanās laiks līdz 3 stundām) 
vienu reizi bez maksas izmantot šādas pašval-
dības iestādes: Ķeguma Tautas nams, Rembates 
Tautas nams, Tomes Tautas nams, Birzgales 
Tautas nams.

Izbeidza 2012. gada 1. decembrī noslēgto 
Sociālā dzīvokļa īres līgumu par sociālā dzī-
vokļa Nr.6, istabas Nr.1 un Nr.2, Ķeguma ielā 
2, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., īri ar 
2013. gada 1. maiju.  

Noslēdza Zemes nomas līgumu par zemes 
nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi – pagaidu 
zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 2014.
gada 31.decembrim.

Pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīdus kārtībā 
divus nekustamā īpašuma nodokļa parādus par 
nekustamo īpašumu:
• Ķegumā, Ķeguma novadā, 111,03 LVL, tai 

skaitā, pamatparāds 85,66 LVL, nokavējuma 
nauda 25,37 LVL;

• Ķegumā, Ķeguma novadā, 925,29 LVL, 
tai skaitā, par zemi 518,04 LVL, par ēkām 
192,75 LVL, nokavējuma nauda 214,50 LVL. 

Nolema iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesī-
bas Rīgas ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar 
vienu zivju murdu ar sētu līdz 30 m uz vienu 
gadu, nosakot zvejas tiesību nomas maksu 7 
LVL.

Pieņēma lēmumu atbrīvot Normundu Viļu-
mu no Ķeguma novada pašvaldības administrā-
cijas Tomes pagasta pārvaldes vadītāja amata 
pienākumiem ar 2013. gada 17. maiju.

Atbrīvoja Ilonu Klimani no Birzgales pagas-
ta bāriņtiesas locekles pienākumiem, ar  2013. 
gada 20. maiju un ievēlētja Ilonu Klimani par 
Ķeguma novada bāriņtiesas locekli,uz pieciem 
gadiem, t.i. uz laiku līdz 2018. gada 19. maijam.

Atbrīvoja Viju Arāju no Birzgales pagas-
ta bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumiem ar  
2013. gada 20. maiju un ievēlēja Viju Arāju 
par Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietnieci, ar 2013. gada 20. maiju uz pieciem ga-
diem, t.i., uz laiku līdz 2018. gada 19. maijam.

Pieņēma lēmumu projekta „Ķeguma tautas 
nama parka teritorijas labiekārtošana” īsteno-
šanai ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 62861,00 
Ls apmērā, kā arī lūgt aizņēmuma summas at-
maksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz 
Valsts Kases noteiktajiem procentiem. Aizņē-
muma summas atmaksu sākt ar 2014. gadu un 
pabeigt 2033.gadā, garantējot tā izpildi ar paš-
valdības budžetu.

N.p.k. Pakalpojums Cena (Ls) 
ar PVN Maksas atvieglojumi

1. Laulību reģistrācija tikai liecinieku klātbūtnē, izmantojot 
muzikālu ierakstu un pasākumam nepieciešamo atribūtiku 5,00

50% apmērā, ja vismaz 
viens pieteicējs ir deklarējis 
dzīvesvietu Ķeguma novadā  

2.
Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un 
vadīšana Ķeguma novada pašvaldības administrācijas sēžu 

zālē 
15,00

50% apmērā, ja vismaz 
viens pieteicējs ir deklarējis 
dzīvesvietu Ķeguma novadā  

3. Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un 
vadīšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētas tautas namā 20,00

50% apmērā, ja vismaz 
viens pieteicējs ir deklarējis 
dzīvesvietu Ķeguma novadā  

4. Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un 
vadīšana Ķeguma novada Birzgales pagasta tradīciju zālē 15,00

50% apmērā, ja vismaz 
viens pieteicējs ir deklarējis 
dzīvesvietu Ķeguma novadā  

5.
Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana citā 
piemērotā laulības reģistrācijas vietā. Ceremonijas vietas 

apskate, nokļūšana uz laulības ceremonijas vietu un atpakaļ. 
50,00

20% apmērā, ja vismaz 
viens pieteicējs ir deklarējis 
dzīvesvietu Ķeguma novadā  

6.
Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana citā 
piemērotā laulības reģistrācijas vietā. Ceremonijas vietas 

apskate.
30,00

20% apmērā, ja vismaz 
viens pieteicējs ir deklarējis 
dzīvesvietu Ķeguma novadā  
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„Krāmu tirdziņš” birzgalē
11. maijs biedrībai „JADARA” bija īpašs. Pirmo reizi mēģi-

nājām noorganizēt Birzgalē „Krāmu tirdziņu”. Mums izdevās !!! 
No sanestajām mantām, kurām cenas bija sākot 0.02Ls – 0.95Ls, 
ietirgojām 33.54Ls. Pa šiem līdzekļiem tiks iegādāta dzija, no ku-
ras taps zeķītes un cimdiņi. Pēc tirdziņa radās ideja, jo uzklau-
sot daudzus birzgaliešus, sapratām, ka ir jāorganizē šāds lielāks        
pasākums. Tātad: 

22. jūnijā plkst. 9:00
pie Birzgales Tautas nama

notiks Birzgales

„Krāmu tirdziņš”
Aicinām visus nest tirgot sev nevajadzīgas mantas, jo ci-

tam tās varbūt labi noder. Tirdziņā drīkst piedalīties jebkurš, kā 
arī drīkst nest mantas biedrībai „JADARA” 21. jūnijā no plkst. 
16:00 – 19:00. Naudiņa, ko ietirgos biedrība, tiks izmantota lab-
darībai. Esiet aktīvi, jo tā mēs varam, kādam palīdzēt. Tālrunis                      
informācijai 29424612. 

Rita Reinsone,
biedrības „jaDara „ vārdā 

draudzīgākie – mūsējie!
Kā jau svētkos pienākas, maija sākumā dažādās vietās Latvijā 

organizē parādes. Šoreiz par Siguldā notikušo 10. Stādu parādi, 
kura pulcēja vairāk nekā 100  Latvijas stādu audzētājus. Sigul-
das novada dome šim pasākumam bija atvēlējusi plašo Svētku            
laukumu. 

No Birzgales pagasta  parādē piedalījās stādu audzētava „Kļa-
viņas”. 4. maijā, apmeklējot Siguldu, uzrunāju  saimnieci Kristīni 
Kalniņu, kura, lakatiņu apsējusi, pavasara saulē aprautu seju, ro-
sījās  ap puķu  stādiem. „Paldies visiem, kas par mums balsoja! 
Vakar jutāmies kā Oskara balvu ieguvuši filmu aktieri!”, priecājās 
Kristīne. Jo, Latvijas stādu audzētāju biedrības un žurnāla „Dārza 
Pasaule” organizētajā konkursā – aptaujā par draudzīgāko stādu 
audzētāju, kas risinājās līdz 10. aprīlim, 1. vietu ieguvusi  SIA 
„Daba Jums” stādu audzētava „Kļaviņas” no Birzgales pagas-
ta. Protams, lolojot dēstus, gatavojot tos realizācijai un pošoties 
uz Siguldu, „Kļaviņu” ļaudis par uzvaru pat nenojauta. Strādāja 

no sirds, spītējot untumainajam pavasarim. Siguldā varēja iz-
vērtēt arī Kristīnes Kalniņas un Kristapa Kunderta veidoto augu                    
ekspozīciju. 

Kopā ar ģimeni no Siguldas panorāmas rata augstumiem vēro-
jot visu parādes laukumu Kristīnei jau radušās jaunas idejas nāko-
šajam gadam. Apmeklētāju vidū bija daudz  kaimiņvalstu, īpaši, 
Igaunijas viesu. Labi, ka iepērkoties „Kļaviņu” stendā, viņi varēja 
saņemt konsultācijas gan krievu, gan angļu valodā. Tāpēc Kristaps 
turpmāk gatavošot anotācijas trijās valodās. Balva „Draudzīgākais 
stādu audzētājs” ir skaista,  īpaši veidota, arī dāvanā kūdra no fir-
mas „Flora” ļoti noderīga. Bet  tagad ir vērts padomāt par vēl inte-
resantākas ekspozīcijas izveidi nākošajai Stādu parādei.  

Lai veicas! 
„Kļaviņu” puķu dēstus iegādājās arī  D.Melnūdre

Pārpublicēts no „Birzgales Avīze”

paldies par bibliotēku nedēļu
Vērojot, ar kādu enerģiju Anita Smilškalna gatavojas Bibliotē-

ku nedēļai atcerējos Lielvārdes novada kultūras nodaļas vadītājas 
Daces Jansones aprīlī, Ogres apriņķa kultūras darbinieku dienā 
bibliotekāriem veltītos atzinīgos vārdus: „Gadu gaitā jūs esat kļu-
vuši par lauku cilvēku psihologiem, par kultūras bagātību krājē-
jiem un glabātājiem. Paldies jums par to!”

Šogad Bibliotēku nedēļas /no 22. līdz 28. aprīlim/ vadmotīvs 
bija „Mantojuma sardzē”, kas veltīts kultūras mantojuma izzinā-
šanai. Izrādās, ka 1996. gadā UNESCO par Pasaules grāmatu un 
autortiesību dienu pasludināja 23. aprīli. Pēc Latvijas Bibliotēku 
biedrības ierosinājuma kopš 1997. gada gan pilsētās, gan laukos  
grāmatu krātuves organizē bibliotēku nedēļu.

Birzgales bibliotēka pārsteidza ar ļoti plašu literatūras izstādi. 
Apmeklētāju lielās intereses dēļ to varēja iepazīt vēl maija sāku-
mā. Anita, jau vairāk nekā 40 gadus strādādama bibliotēkā, pratusi  
kādā plauktā nolikt pa īstam dārgumam. Izstādē goda vietā 1877. 
gadā izdotā, no krustmātes Elzas Zemītes mantotā Bībele. Izrādās, 
ka īsts iespieddarbu „bums” bijis divdesmitā gadsimta sākums, 

kad līdztekus grāmatām, latviešu lasītājs saņēmis un cauri gadiem 
spējis saglabāt arī interesantus žurnālus. Uzmanīgi tos pārlapojot, 
atradu pavisam tuvu kaimiņu – Valles pagasta ļaužu E.Talanta, A. 
Dubinska uzvārdu starp labākajiem 1914. gada lopkopības pārrau-
gu kursu dalībniekiem. Skarba vēsture par I Pasaules karu uzrunā-
ja no vācu valodā izdotajiem žurnāliem – fotoattēlos vai visa karā 
ierautā pasaule.

Aizrautīgiem stāstiem bagāta izvērtās tikšanās Birzgales mu-
zejā ”Rūķi”, uz kuru sanāca un sabrauca  pāris desmitu bibliotēkas 
aktīvāko lasītāju, galvenokārt senioru. Muzeja zālē, kur agrāk bijis 
gan pasts, gan kolhoza un padomju saimniecības kantoris, birz-
galieši atcerējās, ka tieši šajā telpā ilggadējais kasieris, Augusts 
Upītis, mīļi saukts par Upīštēvu spējis  pierunāt iegādāties pa grā-
matai. Domāju, ka tas ir savdabīgs 20. gadsimta 60.gadu  garīgās 
un materiālās labklājības rādītājs – no Upīštēva varēja „izspiest 
avansu”, ja vispirms iegādājās kādu lasāmvielu.

D.Melnūdre,
Pārpublicēts no „birzgales avīze”
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paR ūdens līMeņa paZeMināšanu
ĶeguMa Hes ūdensKRātuvē 2013. gadā

 AS „Latvenergo” informē, ka 2013. gadā laika periodā no 1. jūlija līdz 29. jūlijam mainīgajā ūdens līmeņa 
zonā ir plānots veikt Pļaviņu HES labā krasta lejas bjefa nogāžu betona virsmas stiprinājumu atjaunošanas 
remontdarbus. 

Remontdarbu izpildes laikā tiek iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuvi nostrādātu 
līdz paredzētajai atzīmei un ūdenskrātuves līmeņa pacelšanai līdz normālām darba režīma līmenim. Ūdens 
līmeņa pazemināšana Ķeguma HES ūdenskrātuvē notiks pakāpeniski. Sīkāka informācija kegums.lv

„Mēs esam viens otram – 2013”
jau ceturto pavasari maija mēnesī birzgalē notiek mātes 

un Ģimeņu dienai veltīts pasākums „mēs esam viens otram”. 
Pa šiem gadiem ir nominētas 22 ģimenes un šogad mūsu ozolā 
nāca klāt vēl trīs ģimeņu ozolzīles. neliels ieskats no iesūtīta-
jiem pieteikumiem par šā gada ģimenēm. 

aldas un edvīna grašiņu ģimene
nominācija „sirds dāsnums”

„Vēlos uzrakstīt par vienu, jauku, darbīgu ģimeni, kura atbrau-
ca uz Birzgali 1986. gadā un palika pavisam pie mums. Tā ir Gra-
šiņu ģimene – Alda un Edvīns, un viņu divi dēli. Alda Sāka strādāt 
aptiekā, Edvīnam darbs bija pilsētā. Reti gadās, ka ģimene atnāk 
no pilsētas uz laukiem un paliek, drīzāk jau ir otrādi. Tagad modē 
ir pamest Latviju un strādāt ārzemēs. Sākumā viņiem bija grūti 
pierast pie svešiem cilvēkiem svešā vidē, bet pamazām mēs visi 
iepazinām šo ģimeni. Darbu aptiekā varētu salīdzināt ar skatuvi, 
jo visi nāk pēc padoma un ar savu sāpi. Visi tevi vērtē – cik esi ie-
jūtīgs, saprotošs. Alda pierādīja to, ka viņa ir cilvēks savā vietā, jo 
citreiz nākas traucēt viņu brīvdienās vai nakts stundās, kad pēkšņi 
vajag zāles vai padomu. Ir bijis tā, ka palīdz pateiktais uzmundri-
nošais vārds un smaids. Grašiņu pāris sabiedriskajos pasākumos 
ir vienmēr jautri un humora pilni. Viņu sabiedrībā bieži aizmirstas 
savas ķibeles. Neskatoties uz savu aizņemtību darbā, Alda pieda-
lās pašdarbībā – teātrī. Ir prieks redzēt mūsu aktīvos cilvēkus uz 
skatuves. Jāsaka paldies Edvīnam par atbalstu, lai Alda varētu iz-
pausties savos talantos. Vēlu Grašiņu ģimenei stipru veselību un 
vēl daudz, daudz darbīgu gadu.”

skaidrītes un Kārļa Okmaņu ģimene
nominācija „savas zemes saimnieki” 

„Gadu gaitā mainījušās varas, esam izgājuši cauri nesaudzī-
gām vēstures dzirnavām. Bet cilvēku spēja – saglabāt optimismu, 
labestību, darbīgumu  ir  Dieva dots talants. To Okmaņu pāris –  ir 
pratuši pat vairot.

Nepārstāstīšu  Skaidrītes un Kārļa veikumu. Par to katram  var 
būt savs vērtējums, jo ģimenes darba mūža lielākā daļa veltīta 
Birzgalei. Veiksmes ir atzīmētas ar goda rakstiem, sūrās dienas  
likušas meklēt sirds pilienus un samierināties ar sirmiem matiem. 

Kārļa omulīgais uznāciens uz skatuves kādā Birzgales ama-
tierteātra izrādē, Skaidrītes izdoma, sagaidot viesos savus kursa 
biedrus, abu materiālais atbalsts pagasta dzīves bagātināšanā ir 
tikai  nelieli ieskicējumi šīs ģimenes aktivitātēs. Skaidrītes hobijs 
ir ziedi un dārzs. Ieejot pie viņiem pagalmā var ieraudzīt dažnedā-
žadus ziedus, bet Kārļa aizraušanās ir medības un nu nākusi klāt ir 
mīlestība pret zirgiem. 

Gadu gaitā  abiem vecākiem izauguši sekotāji – meita Jolanta 
un dēls Raimonds Okmanis, kurš vadot veikalu „Eirospars”, arī 
atbalsta Birzgales Tautas nama kolektīvus, senioru pasākumus.

ilgas un ulda brantu ģimene. nominācija 
„Mēs stiprinām mūsu pagastu un valsti” 
„Svētku reizē, kad suminās mūsu pagasta darbīgās, draudzīgās, 

izpalīdzīgās dzimtas vēlos ar lielu  pavasara ziedu pušķi sveikt Il-
gas un Ulda  Brantu ģimeni. Šķiet, ārēji ļoti rimti, bet ar apdomātu 
pamatīgumu  Branti  pratuši un spējuši audzināt  bērnus – dēlus 
un meitu, tagad priecājas par mazbērnu pulciņu. Cauri pārvērtī-
bu līkločiem  saglabājuši ticību savam un ģimenes sakņu spēkam. 
Vieglas dienas nemeklējot, Uldis  jau gadiem darbojas Zemessar-
dzē. Birzgalieši laiku pa laikam izjūt šīs ģimenes sirds dāsnumu, 
kad Brantu materiālais atbalsts palīdzējis krāšņākam būt salūtam, 
bagātam tapt svētku cienastam. Bet  ģimene zina, ka bez darba 
viņiem neviens lats nav makā iekritis. Tikai  tie, kuri paši veido 
savu biznesu, strādā savā uzņēmumā vai saimniecībā saprot, cik 
pacietības  un  izturības katrs saimniekošanas gads prasījis.

Bet, spējot mākonim saskatīt zelta maliņu, Brantu ģimenē, 
šķiet, katram ir kāds vaļasprieks. Uldis jau gadiem veido seno 
sadzīves un darbarīku kolekciju, bet Ilga piepulcējusies pagasta 
sieviešu korim „Pērles”. Jāuzteic, ka viņai ļoti piestāv pagaidām 
tikai sev darinātais Birzgales tautas tērps. Varbūt pēc gadiem ar to 
leposies viņas meita vai kāda no mazmeitām.

Cilvēku patieso dabu raksturo tas, kā viņi pilda solījumus. Kaut 
nedaudz pazīstot  Ilgu un Uldi Brantu varu teikt, ka  „Dievam  un 
cilvēkiem solīto  šī ģimene pilda pēc labākās sirdsapziņas.”

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem gan pašiem mazāka-
jiem, gan lielajiem un kolektīvu vadītājiem. Bez jums mums ne-
kad neizdotos tik plašs, jauks un sirsnīgs koncerts. Paldies !!!

            

Rita Reinsone,
birzgales tautas nama vadītāja

No kreisās puses Okmaņu ģimene, Brantu ģimene un Grašiņu ģimene
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biedrības „birzgales attīstības Centrs” aprīļa ziņas!
Lai gan aprīlis mūs ar siltu laiku neloloja, beidzot varam prie-

cāties par sauli, putnu dziesmām un labi padarīties talkas darbiem. 
Ne jau velti aprīļa mēnesi dēvē par sakopšanas mēnesi, kad katrs 
iedzīvotājs var sakopt savu sētu, pagalmu, nomazgāt logus un ie-
laist pavasari mājās. Arī mēs, Birzgales jauniešu centra biedri, ne-
varējām vien sagaidīt, kad pienāks Lielās Talkas laiks, lai sakoptu 
savu dzīves vidi.

19. aprīlī pēc „Prāta Vētras” koncertieraksta „Vēl viena klusā 
daba” rīkojām pasākumu Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes 
novada jauniešiem, kuri piedalījās “Britu Padomes” un biedrības  
„Zied zeme” kopprojektā  „Darbīgie JAUNIEŠI kopienās”. Pro-
jekts risinājās 2012. gada sākumā un pēc gada pārtraukuma vēlē-
jāmies satikties, lai dalītos pieredzē par to, ko esam paveikuši un 
pastāstītu viens otram, kādi jaunumi ir blakus novados saistībā ar 
jauniešiem. Visiem pasākuma dalībniekiem prezentējām jauniešu 
centra tapšanas procesu un pēc oficiālās daļas neformālā gaisotnē 
spēlējām dažādas saliedēšanās spēles. Jāsaka godīgi, bija patiešām 
liels prieks atkal visus satikt, dzirdēt katra jaunieša nākotnes plā-
nus un vienkārši pabūt kopā jaukā kompānijā.

Jaunākie biedri 23. aprīlī Birzgales pamatskolas zālē organizē-
ja 1. – 9. klašu radošo darbu konkursu  „Ienesīsim pavasari mājās”. 
Konkursā bija jāpiedalās visu pamatskolas klašu pārstāvjiem un 
katras klases pārstāvjiem bija jāuzzīmē zīmējums un jāuzraksta 
dzejolis vai stāsts par tēmu  „Ienesīsim pavasari mājās”. Jau ir no-
tikusi visu darbu vērtēšana un labākie darbi tiks izstādīti jauniešu 
centrā un apbalvoti ar vērīgām balvām.

Beidzot pienākusi Lielā Talkas diena! Par spīti lietainajai un 
drēgnajai 27. aprīļa dienai, plkst. 9:00 pie tautas nama bija sapul-
cējušās gan biedrības  „JADARA” pārstāves, gan pamatskolas 
jaunieši pārējo biedru pavadībā ar mērķi sakopt Birzgales centru. 

Daži drosmīgākie cilvēki jau darbus bija uzsākuši, bet mēs pārējie 
nolēmām pārcelt talku uz 1.maija brīvdienu, kas solījās būt silta un 
saulaina. Viens no iemesliem bija fakts, ka nevēlējāmies saslimt 
un saaukstēties jo centrālā apkure bija jau atslēgta un dzīvokļos 
tiešām bija auksts un drēgns. Savu lēmumu mēs nenožēlojām, jo 
1. maijs izvērtās par jauku, saulainu un raženu darba dienu. Ar lī-
dzi paņemtajiem cimdiem, grābekļiem, zāģiem, cirvjiem un citiem 
darbarīkiem, kopīgi sakopām ievu līci aiz tautas nama, pielikām 
putnu būrīšus pie plaukstošajiem kokiem, kā arī veiksmīgi reali-
zējām akciju  „Ielaidīsim pavasari mājās”, kuras ietvaros nomaz-
gājām pieteiktās daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas logus. Ceram, 
ka nākamajā gadā iedzīvotāji būs drosmīgāki un varēsim šo akciju 
rīkot visas dienas garumā.

27. aprīlī jaunākie biedri sarīkoja fantastisku tematisko vakaru  
„Labs darbiņš, kas padarīts, picu laiks ir sagaidīts”. Vakar gaitā 
tika organizēts picu cepšanas konkurss  „Interesantākā pica”. Jau-
nākie biedri bija sadalīti meiteņu un puišu komandās, kuras tad arī 
sacentās par garšīgākās un skaistākās picas titulu. Jaunieši bija pa-
ņēmuši līdzi visas nepieciešamās sastāvdaļas, lai pagatavotu inte-
resantas un skaisti noformētas picas. Tā kā viņu picas izskatījās tik 
garšīgas un acīm tīkamas, lielākie biedri, kas kontrolēja pasākuma 
norisi, nolēma pagatavot savu garšīgo picu. Bildes no picu vakara 
var redzēt domu biedru galerijās.

Šobrīd esam uzsākuši rakstīt projekta pieteikumu 2013.gada 
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursam, lai vei-
cinātu brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešu centrā. Vēlam 
veiksmi Ķeguma novada jauniešiem eksāmenos un jauki nosvinēt 
Ķeguma novada svētkus 24., 25. un 26. maijā!

Ar cieņu,
Jānis Siliņš

izsludināta pieteikšanās konkursam
„skaistākā lauku saimniecība 2013”
jau otro gadu konkursa patrons ir latvijas valsts prezidents andris bērziņš

jau otro gadu pēc kārtas skaisti iekārtotu un sakoptu zemnieku saimniecību 
īpašnieki aicināti pieteikties konkursam „Skaistākā lauku saimniecība 2013”, kuru 
kopīgi organizē žurnāls IEVaS māja un Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmu-
ma Food union produktu līnija mana saime. Pieteikties konkursam var līdz šī gada 
18.jūlijam, aizpildot anketu www.ieva.lv. arī šogad par konkursa patronu kļuvis 
Latvijas Valsts prezidents andris bērziņš.

„Lauku sēta visos laikos būs Latvijas 
un latviskās gaumes vizītkarte, atgādinā-
jums par to, no kurienes mēs nākam un kur 
ir mūsu saknes. Paldies visiem, kas kopj un 
uztur lauku sētas, nododot šo dzīves ziņu 
arī nākamajām paaudzēm,” uzsver Latvijas 
Valsts prezidents Andris Bērziņš.

Konkursā aicināts piedalīties ikviens 
Latvijas zemnieku saimniecības īpašnieks, 
pārvaldnieks vai cita pilnvarota persona, 
kura veic lauksaimniecisko darbību un 
kura ir izveidojusi skaistu un sakoptu lau-
ku sētu. Šogad, tāpat kā pērn, tiks vērtēts 
gan saimniecības tēls, sākot no ceļa rādī-
tāja un izpļauta grāvja līdz pagalmā lepni 
paceltam karogam, gan to, kā saimnieko-
šana sadzīvo ar koptu dārzu. Īpaša uzma-
nība tiks pievērsta latviešu tradicionālo un 
kultūrvēsturisko elementu saglabāšanai, 
kā arī jaunām, neparastām idejām, atradu-
miem un risinājumiem. Par konkursa dalīb-

niekiem tiks stāstīts žurnālā IEVAS Māja, 
IEVA un Ievas Dārzs.  

Konkursa „Skaistākā lauku saimniecība 
2013” uzvarētājs balvā saņems apmaksātu 
braucienu divām personām uz Berlīnes 
Zaļo nedēļu – pasaules lielāko starptautis-
ko pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopī-
bas izstādi 2014.gada 17. – 26. janvārī, kā 
arī citas vērtīgas dāvanas no Mana Saime 
un žurnāla IEVAS Māja. Žūrija šogad plā-
no pasniegt arī divas vērtīgas specbalvas 
īpašās nominācijās. Konkursa dalībnieku 
līdzjutēji un citi interesenti savu viedokli 
par finālistiem varēs izteikt vasaras noslē-
gumā „Manas saimes draugu” balsojumā 
sociālajā portālā Draugiem.lv www.drau-
giem.lv/ManaSaime. 

Pieteikties konkursam var līdz 18.jū-
lijam, aizpildot pieteikuma anketu www.
ieva.lv. Pieteikumā jānorāda zemnieku 
saimniecības precīza adrese, pieteikuma 

iesniedzēja vārds/ uzvārds, kontakti (tele-
fona numurs, e-pasta adrese), īss saimnie-
cības apraksts, minot lauksaimnieciskās 
darbības jomu, kurā saimniecība darbojas, 
tās platību un izveidošanas gadu, kā arī, vai 
tās ir iedzīvotāju dzimtās mājas, un 3 – 5 
saimniecības fotogrāfijas. 

Papildu informācijai:
Linda Ļisicina,

Food Union sabiedrisko
attiecību konsultante

linda.lisicina@hkstrategies.com
T ālr: 371 6724 0571; 371 2977 2050
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pavasaRis
Zem sniega smaržo pavasaris,
Virs galvas mostās ziemas rīts.
Aiz mākoņiem mirdz koši saule,
 Es skrienu dienvidvējam līdz.

Mans prieks krīt pavasara peļķēs,
Tas atspīd zilās debesīs.
Dievs atmodina zemes veltes,
Tās jauku smaržu atnesīs.

Dzied himnu putni koku zaros,
Lai slava Dievam ir un gods.
Viņš augšāmcēlis savu Dēlu,
Viss dzīvais Viņam līdzi dots.

 Nāk Svētais Gars pār zemi rūkdams,
Tas mūsu sirdis piepildīs.
Un Vasarsvētkos Kristus draudze
Teiks Godu Tēvam debesīs.

                   /Arnis Eltermanis/

    
Pēc garās ziemas pavasaris aizsmaržo garām ļoti ātri. Tikko 

vēl kāpām pāri neizkusušajām sniega kupenām, tagad jau vēro-
jam visapkārt pulsējošo un zaļojošo dzīvību. Dieva klātbūtne ir 
sajūtama un saredzama katrā zemes strēmelītē. Ar sauli un silto 
gaisu Dievs silda katru dzīvu radībiņu un tai skaitā arī mūs, kas 
esam Viņa bērni. Ziemā uzkrātās bažas par siltuma trūkumu lēnām 
atkāpjas tuvojošās vasaras priekšā.

Mēs, Dieva bērni, kas pazīstam savu radītāju, īpaši spilgti sa-
jūtam pavasara un vasaras iestāšanos. Dievs pats pasludina mums 

šajos gadalaikos prieka vēsti par Kristus augšāmcelšanos un Svētā 
Gara nākšanu. Kristus augšāmcelšanās ir fiziski ieraugāma dabas 
atmodā, Svētā Gara nākšana Vasarsvētkos ir sajūtama zaļojošo 
meiju smaržā. Pie mums Latvijā šie Baznīcas svētki ir kā aplie-
cinājums cilvēkiem par Dieva esamību, kuru var redzēt visapkārt. 
Pietiek atvērt logu un jau var sajust Dieva dvašu.

Es aicinu visus ieklausīties un ieskatīties Dieva Vārdā. Visa 
zeme un radība liecina par Viņa lielajiem darbiem. Pateiksimies 
Dievam par Viņa žēlastību, ka esam glābti caur Viņa Dēlu Jēzu 
Kristu un, ka Dievs mums ir atstājis aizstāvi zemes virsū Svēto 
Garu, kura nākšanu svinam Vasarsvētkos.

Dievkalpojumi Tomes evanģēliski luteriskajā draudzē 
notiek katra mēneša 3. svētdienā 14.00.   
Visi tiekat mīļi gaidīti mūsu dievnamā!

Arnis Eltermanis,
jūsu pazemīgais Dieva kalps 

tomes un Doles – Ķekavas mācītāja p.i.  

tematiskie vakari Ķeguma tautas namā
Ķeguma Tautas namā 30. aprīlī notika pirmais tematiskais va-

kars.  Šī vakara gaitā norisinājās divas lekcijas. Pirmās lekcijas 
tēma bija, „Es un cilvēki man apkārt, pašnovērtējums”, kuru vadīja 
psiholoģe Līga Eizenberga. Runājām par savām un citu tiesībām, 
kas diezgan bieži saskarsmē tiek aizmirstas, par pašnovērtējumu, 
to veidiem un izpausmēm un to, kā tas ietekmē mūsu skatījumu 
uz sevi un pasauli, pildījām testus. Katrs tika aicināts iesaistīties 
diskusijās, tādējādi noskaidrojot sev interesējošos jautājumus. 

Otro lekciju vadīja Solvita Kūna, kura stāstīja par pašu vei-
dotu kosmētiku, kā pagatavot ziedūdeņus un ķermeņa skrubjus. 

Cienājot apmeklētājus ar bērzu sulu, Solvita stāstīja metodes, kā 
no dažādiem augiem iegūt dabīgus, efektīvus kosmētikas līdzek-
ļus, rādīja sastāvadaļas un gala rezultātus, ko katrs varēja aptaustīt, 
pasmaržot un izbaudīt uz savas ādas. 

Tematiskā vakara garumā katrs apmeklētājs sev varēja smelt 
kādas idejas un atziņas.

Septembrī atkal aicināsim iedzīvotājus uz tematiskajiem vaka-
riem, kuros runāsim par aktuālām temām un veselīgu dzīves veidu, 
lai ikdienu padarītu gaišāku, interesantāku, sapratnes un zināša-
nām bagātāku!

Ogres mākslas skolas Ķeguma klase
uzņem jaunus audzēkņus

Līdz maija beigām vēl var pieteikties mācībām Ogres mākslas 
skolas Ķeguma klasē (šogad uzņem 2003. gadā un agrāk dzimušos 
bērnus mācībām 1. vai 2. kursā). Mākslas skolā jāmācās 5 gadi un 
šeit apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, darbu materiālā, 
veidošanu un mākslas valodas pamatus. 5. kursā audzēkņi izstrādā 
diplomdarbu un saņem apliecību par skolas beigšanu. Iestājeksā-
meni notiks ogrē, mākslas skolā no 3. jūnija līdz 6. jūnijam, 
toties mācības notiks Ķeguma tautas namā. 

vasaras radošās darbnīcas mākslas studijā
Aicinām pieteikties skolas vecuma bērnus, kas vēlas interesan-

ti pavadīt laiku radoši darbojoties. Gleznosim uz audekla, darinā-

sim rotas, veidosim ģipša atlējumus, mozaīkas un darīsim daudz 
ko citu. Katra darbnīca darbosies 5 darba dienas no 10.00 – 14.00. 
Var izvēlēties piemērotāko laiku – 10. – 14. jūnijs, 17. – 21. jūnijs 
vai 26. – 30. augusts. Uz darbnīcām var pieteikties visi skolēni, 
kas vēlas, arī tie, kas līdz šim nav apmeklējuši nodarbības mākslas 
skolā un studijā. Pieteikties varēs līdz maija beigām.

Sīkāku informāciju par nodarbībām gan bērniem, gan pie-
augušajiem var iegūt mākslas studijā tautas namā, zvanot vai 
rakstot: 29203293; ieva.lace@apollo.lv

Ieva Lāce,
mākslas studijas vadītāja
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birzgale – Ķegums – Rīga – lai skan!
10. maijā ar skanīgu akordu, ziediem, apsveikumiem, un ap-

lausiem nolēdzies Latvijas Izglītības iestāžu 5. – 9. klašu koru 
konkursa ‘‘Dziesmai būt!’’  laureātu koncerts Rīgā, Latvijas Uni-
versitātes Lielajā aulā. Koncerts, kurā konkursa uzvarētāju, Lat-
vijas 10 labāko 5. – 9. klašu vidū tikai apbalvots un sumināts arī 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Birzgales pamatskolas 
5. – 9. klašu  apvienotais koris, kas konkursa 2 kārtās, 88 koru 
konkurencē ir izcīnījis 4. labāko rezultātu Latvijā. Sajūsma, lep-
nums, milzīgs gandarījums par sasniegto, iespēja dziedāt Latvijas 
kora mūzikas slavas apvītajā koncertzālē – Lielajā aulā – visas šīs 
specīgās emocijas virmo katra dziedātāja sirdī kā vislielākā balva 
par garo, grūto ceļu visa konkursa ‘‘Dziesmai būt!’’ laikā.

Šajā mācību gadā Valsts izglītības satura centrs, gatavojoties 
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, organizēja 
Latvijas Izglītības iestāžu 5. – 9. klašu koru konkursu ‘‘Dziesmai 
būt!’’ Konkursam bija jāgatavo 3 dziesmu programma – 1 obli-
gātā dziesma un 2 brīvas izvēles dziesmas. Abas diriģentes Mai-
ra un Linda ilgās diskusijās nolēma izvēlēties skanīgo, 4 balsīgo               
a cappella latviešu tautasdziesmu ‘‘Ai, nama māmiņa’’, kā arī tem-
peramentīgo, ritmiski sarežģīto Deivida Brunnera dziesmu spāņu 
valodā ‘‘Yo le canto todo el dia’’. Un darbs varēja sākties! Sākumā 
kora dziedātāji savas partijas apguva atsevišķi Birzgalē un Ķegu-
mā, tad satikās 4 kopmēģinājumos, braucot ciemos viens pie otra 
un sākot sadziedāties un sadraudzēties. 

Laiks skrēja vēja spārniem, darba vēl bija ļoti daudz, bet pir-
mais pārbaudījums – Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu sko-
lu koru skate 21.03.2013., Ikšķiles Tautas namā – jau bija klāt. 
Un sākās šī diena ar kuriozu, kuru zin vien retais – mūsu lielajam 
73 cilvēku apvienotajam korim sēžoties autobusos (tas gan stipri 
atgādināja skolas evakuāciju, jo uz skati brauca vēl arī Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas jauktais koris 45 cilveku sastāvā), 
diriģenti Mairu gandrīz nepaņēma līdz uz skati... Vienkārši aizmir-
sa Ķeguma skolā!!! Jautrs bija arī mūsu uznāciens skatē, kad žūri-
jas locekļi ar augošu satraukumu vēroja kā dziedātāji nāk un nāk, 
aizpildot 1., 2., 3., 4. rindu, kamēr beidzot neizturēja un pavaicā-
ja: „Jums visiem tur vietas pietiks?” Skanēja mums vareni! Par to 
liecināja iegūtā I pakāpe, 44,56 punkti un ceļazīme uz konkursa 
‘‘Dziesmai būt!’’ II kārtu Vidzemes novadā, Valmierā.

Valmieras brauciens 9.04.2013. pienāca negaidīti ātri. Rīts bija 
auksts, spirdzinoši skaidrām debesīm un ledaini slidenu Valmie-
ras ceļu. Daudziem mūsu kora dziedātājiem šī bija pirmā lielo 
konkursu pieredze, tomēr satraukties īsti nebija laika – vien īss 
akustiskais mēģinājums konkursa zālē Valmieras 5. vidusskolā, 
steidzīga ģērbšanās, iedziedāšanās un tad jau organizatoru palīgi 

mūs aicināja uz skatuvi. Atkal izbaudījām kuriozus ar mūsu kora 
skaitlisko sastāvu – vispirms palīgs aicināja ienākt samulsa un aiz-
gāja meklēt kora rindas beigas, kas beidzās stāvu zemāk. Šoreiz no 
žūrijas atskanēja jautājums „Vai visa skola uz skatuves uzkāpusi?” 
Uz ko Maira atbildēja: „ Nē, abas skolas!” Stāvot kora priekšā va-
rēja just, ka koristu dziedātprieks un vēlme muzicēt kopā no sirds, 
parādīt vislabāko bija milzīga. No kora nākošā spēcīgā enerģija un 
muzicēšana vienā elpā ar diriģenti sasniedza arī žūriju – 19 koru 
konkurencē Vidzemes novadā iegūta 1.vieta – I pakāpes diploms, 
45,44 punkti un ceļazīme uz galvaspilsētu Rīgu, dziedāt konkursa 
‘‘Dziesmai būt!’’ laureātu koncertā. No žūrijas dzirdējām arī kom-
plimentus par izveidoto apvienoto kora sastāvu, kā īpaša vērtība 

tika atzīmēta mazo skolu atbalstīšana un līdzdalība, zēnu iesaistī-
šana kora dziedāšanā, daudzu tīru un dabīgu balsu saliedēšana siltā 
un izjustā dziedājumā.

10. maija pēcpusdienu, kad muzicējām ‘‘Dziesmai būt!’’  lau-
reātu koncertā Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, katrs 
mūsu kora dziedātājs ieliks savā sirdī kā skaistāko atmiņu visam 
mūžam – jo muzicēt Aulā ir milzīgs gods, sasniegt 4.vietu Latvijā 
– liela Likteņa dāvana! 

Protams, šie panākumi ir smaga kopīga darba rezultāts, kas 
nebūtu iespējams bez sadarbības un savstarpēja atbalsta. Tāpēc 
milzīgu PALDIES par atbalstu vēlamies teikt Birzgales pamat-
skolas direktoram Valentīnam Pastaram, Ķeguma komercnovir-
ziena direktoram Edgaram Viņķim, abu skolu ārpusklases darba 
vadītājām Sandrai Bērziņai un Vitai Kozlovskai, kas kopā ar Inesi 
Martinovu visos kora braucienos kā saliedēta komanda noņēma no 
mūsu pleciem visas organizatoriskās rūpes. Vissirsnīgākais PAL-
DIES atsaucīgajai koncertmeisterītei Guntai Trasunei! Paldies abu 
skolu kolektīviem, atsaucīgajiem kolēģiem un tehniskajiem darbi-
niekiem, arī Ritai Rensonei, kura ļāva pieskandēt Birzgales Tautas 
namu ar mēģinājumiem!!! Paldies par atbalstu aizskan līdz Ķegu-
ma novada domei un īpaši Sandrai Čivčai! 

Kā redzat – tikai kopā mēs varam būt stipri!!! Rīgā ir pamanī-
juši mūsu dziesmas spēku, komandas darbu un gaida mūsu kora 
aktīvu dalību XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
gatavošanas procesā.

Lai visiem mums un mūsu atbalstītājiem spēks, gaišas domas 
un jaunas idejas apvienotā kora nākošo sezonu veidojot!

Maira Līduma un Linda Ivanova,
 apvienotā kora diriģentes

Koru laureātu koncertā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas koris un Birzgales pamatskolas koris pie LU
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piecu zinātņu spēks
19. aprīlī Latvijas Universitātē notika pasākums ,,Eksakto zi-

nātņu diena 2013”, kur norisinājās konkurss ,,Piecu zinātņu spēks”, 
ko organizēja Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas 
izglītības centrs sadarbībā ar eksakto zinātņu fakultātēm, VISC un 
Latvijas Valsts meži. Konkurss norisinājās trijās kārtās un tajās 
piedalījās vidusskolu komandas. 

 Konkursā mūsu skolu pārstāvēja pieci skolēni: Māra Priedoli-
ņa, Laura Pļavniece, Kārlis Kampāns, Artis Uršuļskis un Pēteris 
Jēkabsons, kuri piedalīšanos izcīnīja divās atlases kārtās.

Pasākumā savas zināšanas un praktiskās iemaņas bija jāparā-
da LU Ķīmijas, Bioloģijas, Fizikas un matemātikas, Ģeogrāfijas 
un zemes zinātņu, kā arī Datorikas fakultātēs. Katrā fakultātē bija 
jāveic teorētiski un praktiski uzdevumi, kuri prasīja vispusīgas zi-
nāšanas, gan loģisko domāšanu, gan analīzi un spriestspēju.

 Tāpat mēs ieguvām arī iespēju iepazīt fakultāšu ēkas, to atra-
šanās vietas un telpas.

Dalībnieku vidū bija uzaicinātas 12 labākās komandas – 7 no 
valsts ģimnāzijām un 5 no vidusskolu komandām.

Vēlu pēcpusdienā tika paziņoti rezultāti:
1. vieta Valmieras Pārdaugavas ģimnāzija – 54,20 punkti;
2. vieta Rīgas Valsts 1.ģimnāzija – 52,45 punkti;
3. vieta Preiļu Valsts ģimnāzija – 52,10 punkti;
6. vieta Ķeguma  k. n. vidusskola – 47,30 punkti.

Jāpiekrīt vien bija komandas organizatoram, konsultantam 
un  ķīmijas skolotājam Artūram Ābolam, – esat jūs tomēr labi!          
Paldies skolotājiem!

Laura Pļavniece,
Komandas dalībniece

Ķegumieši  ZZ čempionāta pusfinālā
‘‘ZZ čempionāts’’ ir Latvijas skolēnu prāta un sporta spēles ra-

došos un netradicionālos sporta veidos 4. – 5., 6. – 8. un 10. – 11. 
klasēm. Sacensības norisinās trīs posmos. Pirmajā posmā katrai 
klasei jāizpilda radošs uzdevums par noteiktu tēmu, ko norāda sa-
censību organizatori un jāiesūta sacensību vadībai, kura  noskaidro 
labākās klases, kas turpina sacensības pusfinālos – Rīgas, Vidze-
mes, Kurzemes, Latgales un Zemgales reģionos.

Šogad valstī populārākajās sacensībās pārbaudīt savas zināša-
nas, atjautību, radošumu, cīņas sparu un klases vienotību bija pie-
teikušās 1672 klases ar vairāk nekā 20 tūkstošiem skolu audzēkņu. 
Savu līdzdalību sacensībās bija pieteikušas arī vairākas klases no 
mūsu skolas, tomēr lielo konkurenci izturēja 5.b klase – klases 
audzinātāja Anita Lošaka un 11. klase – klases audzinātājs Artūrs 
Ābols, kuras iekļuva Zemgales reģiona pusfinālā. 

Zemgales reģiona pusfināls notika Dobelē 7. maijā, kur norisi-
nājās trešais posms no pieciem. 4. – 5. klašu grupā bija vairāk kā 
20 klases pieteikušās, bet 10. – 11. klašu grupā bija pāri 30 klasēm, 
kas cīnījās par iekļūšanu finālā, kā rezultātā abas klases ieguva 
1.vietu un ceļazīmi uz finālu.

Šogad ‘‘ZZ čempionāts” netika organizēts kā parasti, pasā-
kums bija 50%  „Prāts” un 50%  „Spēks”. 1. posmā klasēm bija 
jāatbild uz 5 jautājumiem, pēc tam norisinājās 2. posms, kur kla-
sēm vajadzēja nofotografēties atbilstošajā burtā, lai būtu iespēja 
doties uz vienu no kontrolpunktiem. Pēdējā posmā klasēm vaja-
dzēja konstruēt savus lidaparātus tā, lai tie spētu aizlidot vistālāk. 

Tagad abas klases gatavojas finālam, kas norisināsies Arēnā 
Rīga 1. jūnijā.

Veiksmi, intuīciju un erudīciju!
Karolīna Matrosova, 

11.klase

5.b klase un 11. klase pusfinālā Dobelē, kur ieguva 1. vietu

Ja tu mīli kādu puķi, kas atrodas uz zvaigznes,
tad  ir tik jauki naktī raudzīties debesīs. 

Visas zvaigznes šķiet ziedam.
  (Antuāns de Sent-Ekziperī)

9. klases izlaidums
Ķeguma komercnovirziena

vidusskolā
 15. jūnijā plkst 16.00

12. klases atvadas no
skolas 

21. jūnijā plkst 18.00.
Priecāsimies par mūsu
bērniem, jo viņi zied!

Ķeguma komercnovirziena vidusskola aicina
iesniegt dokumentus mācībām

•	 1.klasē
Papildus piedāvājam:
	angļu valodu;
	ārstniecisko vingrošanu;
	pagarinātās dienas grupas nodarbības;
	daudzveidīgus interešu izglītības 

pulciņus;

•	 7. klasē
izglītības programma ar ievirzi 
komerczinībās;
•	 10. klasē (no 17. jūnija)
izglītības programma ar iespēju 
padziļināti apgūt dabaszinības un 
komerczinības.

Aicinām skolēnus turpināt izglītību arī:
•	 2. – 9.klasē

pamatizglītības programmā;
•	 11., 12.klasē

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena un profesionāli orientētā
virziena (komerczinības) programmās.

 1. –  6.klašu skolēniem bezmaksas ēdināšana, bezmaksas transports no
Tomes, Rembates, Kaibalas, Ogres.

Kontaktinformācija pa tālruni 27832616 vai e-pastu kegumaskola@inbox.lv
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Raibais pavasaris Ķeguma skolā
Čakli mācoties, piedaloties olimpiādēs 

un aktīvi darbojoties, esam attapušies – 
skat, viss jau zied un plaukst tikpat krāsaini, 
kāda ir mūsu daudzveidīgā ikdiena.

Mums ir patiess prieks un lepnums par 
izcilajiem koru sasniegumiem, jo īpaši par 
iespēju koncertēt konkursa „Dziesmai būt” 
laureātu koncertā Latvijas Universitātes 
Lielajā aulā. Tas panākts ar milzīgu skolo-
tāju Mairas Līdumas un Lindas Ivanovas 
entuziasmu. Paldies!

Jau nākamajā dienā pēc varenā koncer-
ta 10. maijā  5. – 9. klašu koris jau atkal 
bija ceļa jūtīs – brauciens koncertēt kopā 
ar birzgaliešiem Mātes dienai veltītajā pa-
sākumā Birzgales Tautas namā. Koncerts 
norisinājās sirsnīgā gaisotnē, tika sveiktas 
3 Birzgales pagasta saskanīgās ģimenes, 
vērojām gan daudzveidīgus dziedātājus, 
gan dejotājus, bet īpaši varena izvērtās visu 
dalībnieku izdziedātā fināla dziesma „Piena 
ceļš”, kura tika aranžēta par godu tieši šim 
pasākumam.

Savukārt mūsu skolā māmiņas tika 
sveiktas jau 3. maijā, kad svinējām ģimenes 
svētkus. Māmiņām, tētiem, vecmāmiņām 
un vectētiņiem izskanēja mīļi vārdi vidus-
skolas teātra kopas dalībnieku un Pierīgas 
reģiona izteiksmīgās runas  konkursa lau-
reātu Pētera Jēkabsona un Amandas Gai-
les izpildījumā, aizkustināja Kārļa, Līvas 
Esteres un Marka Dāvida Loginu dziedā-
tais „Zilais putniņš”. Vasarīgas noskaņas 
radīja 1. – 4. klašu dramatiskā pulciņa 
dalībnieku izrādīte „Kaķēna raizes” sko-
lotājas Edītes Dārznieces vadībā, vecmā-
miņu dažādos tikumiņus satikām 6. klases 
skolēnu teātra kopas iestudētajā J.Osmaņa 
lugas „Sarkangalvīte” fragmentā. Deju 
ritmos skatītājus iešūpoja  Evitas  Tabu-
res vadītie 1., 2. un 3. klases tautisko deju 
dejotāji, kā arī Andra Miķelsona sagata-
votie deju pāri. Bērnības prieku ļāva atce-
rēties 1. – 4. klašu zēnu vokālā ansambļa 
un meiteņu vokālā ansambļa „Spurdzes” 
izpildītās dziesmas. Dzidri un mīļi izska-
nēja speciāli apgūtā fināla dziesma „Māmi-
ņai” 1. – 4. klašu kora izpildījumā (vadītāja 
Marija sprukule), un katrai māmiņai rokās 
iegūla mīlošu mazo cilvēciņu pasniegti    
ziedi.

Pēdējā laikā skolā notikuši varāki vē-
rienīgi starpnovadu pasākumi. Kā pirmais 

– skolu koru un ansambļu sadziedāšanās 
svētki 24. aprīlī. Scenārijā tika izmanto-
ti Imanta Ziedoņa un Kārļa Skalbes teksti 
par dziesmu un dziedāšanu, koncertēja 9 
dažādi kolektīvi: no Lielvārdes, Birzgales, 
Ikšķiles, Tīnūžiem un Ķeguma. Pasākumu 
atbalstīja gan Ķeguma un Lielvārdes izglī-
tības speciālistes Čivča un Reķe, gan sko-
las vadība. Īpašs paldies skolas direktoram 
E.Viņķim par sarūpētajiem kliņģeriem svēt-
ku dalībniekiem un mūsu mūzikas skolotā-
jām Mairai un Lindai, bez kuru iniciatīvas 
šādi svētki nemaz nebūtu notikuši.

30. aprīlī skola uzņēma viesos starpno-
vadu skolu skolēnu pašpārvalžu dalībnie-
kus. Šoreiz Sporta spēlēs. Visus vienoja 
draudzīgs sacensību gars. Jauktās koman-
das palīdzēja sadraudzēties vēl tālāk. Tika 
piedāvāts gan svētku sveiciens (īpašus ap-
lausus izpelnījās Katrīnas Rotgalves bungu 
priekšnesums un viņas audzēķņa Daniela 
Ratkeviča paraugdemonstrējums ar kiju 
un hokeja ripu), gan aktīva iepazīšanās 
ar skolu, gan, jautras stafetes un izturības 
pārbaudījumi ārā laukumā un mežā. Mums 
bija arī savas olimpiskās lāpas, mūzika un 
pavārīšu sarūpētās gardās pusdienas un pi-
parmētru tēja nosalušajiem. Īstenībā tādu 
nemaz nebija, jo laika apstākļi bija teica-
mi. Ķeguma novada dome sniedza atbalstu 
dalībnieku ēdināšanas nodrošināšanā un 
dāvaniņu iegādē. Paldies viņiem un īpaši 
Sandrai Čivčai! Paldies arī visiem skolo-
tājiem, kuri skolēnu komandai palīdzēja                         
viesu uzņemšanā!

Skolēnus vienojošs pasākums ir arī Lie-
lā talka, kura šoreiz bija tik lietaina. Ne-
skatoties uz to, sanācām kopā apmēram 40 
cilvēki un ražīgi pastrādājām skolas pagrab-
stāvā, sakārtojot vecās tērpu un dekorāciju 
novietnes. Tagad pie mums spīd un laistās 
arī šajās vietās. Paldies visiem vecākiem, 
kuri strādāja ar saviem bērniem kopā, sko-
las saimniekam Andrim Virsnītim, skolas 
direktoram Edgaram Viņķim, kurš bija klāt 
pat pēc negulētas komercskolu salidojuma 
nakts Kuldīgā, virtuves meitenēm par gardo 
zupu talkas dalībniekiem! Paldies audzi-
nātājām Līgai Ozerskai, Dzintrai Kļavai, 
Katrīnai Rotgalvei, Edītei Dārzniecei, Sil-
vijai Čeverei par sadarbību ar saviem vecā-
kiem un bērniem kopīgā darbā, bet Mārai 

Andersonei – pat atpūtā, jo 3b klase jau 
trešo reizi organizē „Aprīļa pilienus”, kur 
kopā ar vecākiem sporto. Arī šoreiz viņi 
devās uz Daugmales peldbaseinu, kur talkā 
čakli pastrādājušos sagaidīja dažādas akti-
vitātes. Sporta dienu noorganizēt palīdzēja 
arī sporta skolotāja Nora Brīve. Paldies!

26. aprīlī mūsu skolēni piedalījās ko-
mercskolu salidojumā, kurš šogad nori-
sinājās V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā. 
Pasākums bija ļoti daudzveidīgs: apska-
tījām uzņēmumu „Amazone”, bijām arī 
Kurzemes Biznesa inkubatorā, izbaudījām 
gardus cienastus, piedalījāmies erudīcijas 
spēlēs, lustējāmies jautrā ballītē. Visiem 
patika skaistā un sakoptā Kuldīga, ģimnāzi-
jā noskatītas jaunas idejas. Braucot viesos, 
vienmēr var ko jaunu mācīties. Cerams, ka 
jauniegūtos draugus skolēni satiks atkal 
nākamgad un nākamā tikšanās reize sniegs 
atkal jaunas zināšanas.

Pavisam karsta ziņa – 7. maijā 5.b klases 
(audzinātāja Anita Lošaka)  un 11. klases 
(audzinātājs arturs Ābols) skolēni ieguvuši 
1. vietu Zelta zivtiņas čempionāta pusfinālā 
Dobelē, kas ļauj viņiem cīnīties par uzvaru 
finālā arēnā „Rīga”. Sveicam savus varoņus 
un novēlam iegūto uzvaru noturēt! 

7. maijā skolas labākie un aktīvākie sko-
lēni devās tardicionālajā Labinieku ekskur-
sijā. Šoreiz ceļa malas noklātas ar baltām 
vizbulītēm un veda uz Kurzemi, kur pabi-
jām Dundagas pilī un Laumu dabas takās. 
Skolēni izstaigāja Meža, Putnu un  Sporta 
takas, bet vislielākos sajūsmu izsauca Bišu 
takas apmeklējums, kur interesenti varēja 
ieģērbties biškopja tērpos, atvērt un iepazīt 
dzīvi bišu stropā, pamēģināt kāpt bišu kokā 
ar drīli. Pēteris pamanījās arī izpeldēties 
Laumu dīķī. Jā, pavasaris tiešām ir klāt.

Tuvojas beigām mācību gads, klāt pēdā-
jais zvans 9. un 12. klasei, vēl dalība Nova-
da svētkos un tad jau noslēguma pasākums 
31. maijā, kad sumināsim tos savus skolē-
nus, kuriem olimpiādēs un konkursos klā-
jies vislabāk, taču par to – nākamreiz.

Baudīsim raibo pavasari!

Sandra Bērziņa,
direktora vietniece audzināsanas darbā

Pasākumā „Mēs esam viens otram – 2013” Birzgalē.

No dažādiem pagastiem sabraukušos dziedātājus 
sveic svētku virsdiriģente Maira Līduma.

„Pagrabs – kāda neredzēta pasaule ”- brīnās mazā 
talkotāja Loreta Lazdiņa, bet darbā galvu noliekusi 

viņas mamma Liene.
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apsveicam !!!

Ķeguma novada komandu ar izcīnīto 2.vietu starpnovadu at-
klātajā čempionātā volejbolā!!! Komandā spēlēja: Uldis Vītols, 
Deivids Strazdiņš, Jānis Strazdiņš, Mārtiņš Strauss, Uģis Žeive-
nieks, Gatis Slavēns, Kristaps Rūde, Māris Grants, Oļegs Latiševs.

Ķeguma novada komandu ar 3.vietu Latvijas veterānu 50. 
sporta spēlēs dambretē!!! Komandā spēlēja: Daumants Brune-
nieks(2.vieta K – 70 grupā), Alis Balbārzdis (3.vieta K -50 grupā), 
Ivars Mauriņš, Juris Zanders,Vaclavs Griņevičs un Ruta Auziņa.

Veiksmīgus turpmākos startus!!! 

Ķeguma novada volejbola komanda

Ķeguma novada seniori 
sporto skrīveros

25. aprīlī ar Ķeguma novada atbalstu un Rembates pārvaldes 
vadītāja J. Pūpola gādību senioru kolektīvs – 10 rembatieši un 4 
ķegumieši – ciemojās pie viesmīlīgajiem skrīveriešiem, lai kopā 
ar aizkraukliešiem turpinātu sadraudzības sporta sacensības 4 ko-
mandas sporta veidos un dažādās individuālās sacensībās. 

Šahā pēc vairāku stundu sīvām cīņām Ķeguma novada koman-
da (A. Aizsilnieks, J. Kantoris, A. Vītols, R. Auziņa) ar 3:1 un 3½ 
:½ pārliecinoši pieveica Aizkraukles un Skrīveru komandu šahis-
tus. Līdz ar to komanda kopvērtējumam deva vērtīgos punktus.

Tikpat veiksmīgs starts bija mūsu dambretistiem (V. Griņevičs, 
J. Pūpols, A. Aizsilnieks, R. Auziņa), kuri ar 3½ punktiem pieveica 
Aizkraukli un ar 3 punktiem – Skrīveru komandu.

Novusā pārāki izrādījās aizkrauklieši, kuri uzvarēja Ķeguma 
komandu (J. Pūpols, V. Brinks, Ā. Irbe, V. Jaunzeme) un arī abas 
Skrīveru komandas.

Revanšs izdevās ping – pong spēlētājiem, jo iepriekšējās sa-
censībās, kuras notika Rembatē, spēcīgāki bija Skrīveru spēlētāji. 
Visus pretiniekus uzveica J. Pivors, kurš kopā ar V. Griņeviču ko-
mandai izcīnīja 1.vietu galda tenisā.

Saskaitot 4 sporta veidu izcīnītās vietas, skaisto kopvērtējuma 
kausu uz Ķeguma novadu pārveda mūsu saliedētais senioru kolek-
tīvs, 2.vietā – Aizkraukle, 3.vietā – Skrīveri.

Individuālās sacensībās spēkus varēja pārbaudīt šautriņu meša-
nā mērķī, „kuģu” šaušanā un citās atjautīgās sacensībās. Viskuplā-
ko dalībnieku skaitu piesaistīja šautriņu mešana, kur pārliecinoši 
ar 237 punktiem no 300 iespējamiem, medaļu „Sportiskākais seni-
ors” saņēma Jānis Kantoris. Arī sudraba medaļu saņēma Ķeguma 
novada pensionāru biedrības priekšsēdētājs U. Ābelis. Sievietēm 
medaļu „sameta” M. Aizsilniece.

Draudzīgās sacensībās un pārrunās laiks pagāja nemanot. Mal-
kojot kafijas vai tējas tasi, tika teikti pateicības vārdi mājas saim-
niekiem skrīveriešiem un mūsu tiesnešiem – H. Jaunzemam un J. 
Pūpolam, kuri palīdzēja veiksmīgā sacensību norisē. Uz tikšanos 
Aizkrauklē – tāds vēlējums izskanēja atvadoties.

M. Sila

skolēnu turnīrs dambretē
Š. g. 6. maijā Ķeguma Tautas namā norisinājās skolēnu tur-

nīrs dambretē. Uz sacensībām atbrauca 6 rembatieši. Ļoti žēl, ka 
Ķeguma skolnieki nepiedalījās, kaut gan viņiem arī ir dambretes 
pulciņš. 

Rezultāti:

zēnu grupā:
1. vieta – Alens Naudiņš
2. vieta – Ričards Naudiņš
3. vieta – Rons Martinovs

meiteņu grupā:
1. vieta – Žasmīne Karaševska
2. vieta – Rūta Martinova
3. vieta – Tamāra Martinova.

Uzvarētāji saņēma skaistus Ķeguma Tautas nama sagādātus 
diplomus. Paldies, Ķeguma Tautas nama darbiniecēm un visiem, 
kas atbalstīja šo pasākumu!

Vaclavs Griņevičs, sacensību tiesnesis 

pašvaldību sporta veterānu jubilejas spēļu
finālsacensības dambretē un dartu spēlē

20. aprīliī 50. Jubilejas pašvaldību ve-
terānu – senioru sporta spēles dambretē un 
dartos piedalījās arī Ķeguma novada koman-
das.

Sacensības dambretē notika Bauskas no-
vada domē pēc Šveices sistēmas 7 kārtās ar 
apdomas laiku 20 minūtes uz partiju katram 
dalībniekam.

Pavisam piedalījās 17 komandas no da-
žādiem novadiem.

Pēc spraigām cīņām 1.vietu izcīnī-
ja Bauskas novada komanda (21 punkts), 
2.vietu izcīnīja Rīgas pilsētas komanda (17,5 
punkti) un 3.vietu izcīnīja Ķeguma novada 
komanda (17,5 punkti).

Uzvarētāj komandas saņēma kausus un 
diplomus. No mūsu novada vislabāk veicās 
Daumantam Bruneniekam – 5 punkti no 7 
spēlēm sudraba medaļa, Alim Balbārzdim 
– 4,5 punkti no 7 spēlēm bronzas medaļa. 

Vaclavam Griņevičam, Ivaram Mauriņam un 
Jurim Zanderam – 4 punkti katram.

Sacensības dartos notika Bauskas nova-
da pašvaldības sporta bāzes manēžā. Ķegu-
ma novada komanda šoreiz samierinājās ar 
10. vietu. Paldies Ķeguma novada domei par 
atbalstu!

V. Griņevičs
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LaD jaunā adrese
Lauku atbalsta dienesta (LAD) Lielrīgas reģionālā 

lauksaimniecības pārvalde turpmāk apmeklētājus pieņems jaunās 
telpās – Brīvības ielā 48, Ogrē. Arī korespondenci jāsūta uz adresi 
Brīvības iela 48, Ogre, LV-5001. Kontaktinformācija: 65055255.

Pieteikšanās platību maksājumiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsācis iesniegumu pieņemšanu 

platību maksājumiem 2013. gadam. Aizpildīts iesniegums (tai skaitā 
iesnieguma pielikumi, ja ir aktīvas vides un lauku ainavas uzlabošanas 
pasākumu saistības) un lauku bloku kartes LAD jāiesniedz līdz 15. 
maijam. Dokumenti tiks pieņemti arī līdz 10. jūnijam (ieskaitot), 
taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru 
nokavēto darba dienu. 2013. gada platību maksājumu sezonā LAD 
pastiprināti vērtēs, vai persona, kas piesaka lauksaimniecības zemi 
tiešajiem maksājumiem, ir faktiskais zemes apsaimniekotājs (piem., 
pastiprināti pievērsīs uzmanību dokumentiem, kas apliecina, ka 
pretendents ir veicis lauksaimniecisko darbību, - informāciju par 
rīcībā esošo lauksaimniecības tehniku, apmaksātus rēķinus vai kvītis 
par izdevumiem degvielas, sēklas vai minerālmēslu iegādei vai 
saņemtiem lauksaimniecības pakalpojumiem). Normatīvi nosaka, 
ka lauksaimnieks ir persona, kas veic lauksaimniecības produktu 
ražošanu vai audzēšanu, ieskaitot ražas vākšanu, slaukšanu, 
dzīvnieku audzēšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai 
veic zemes uzturēšanu labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. 
Sīkāka informācija par platību maksājumu atbalsta saņemšanas 
nosacījumi atrodama LAD mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā Tiešie 
maksājumi. Tālruņi: 67095000, 67027097.

Valsts atbalsts biškopībai u.c.
2013. gadā ir pieejams valsts atbalsts biškopības nozares 

attīstībai. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu 
ražošanu un realizāciju. Piešķirtais finansējums 2013. gadam ir 385 
000,00 lati. Iesniegumu iesniegšanas termiņš LADā ir līdz 1. 
jūnijam. Sīkāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem 
pieejama adresē www.lad.gov.lv sadaļā Valsts atbalsts, Subsīdijas. 
Atbalstu 12 latu apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents:
•	 kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrējies kā nodokļu 

maksātājs;
•	 kas ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu 
reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;

•	 kam kārtējā gada 1.janvārī ir vairāk nekā 29 bišu saimes;
•	 kas nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši LDC 

piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju skaits 
saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1. 

jūnija līdz 30. septembrim;
•	 kas ir reģistrējies PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā 

kā biškopības produktu aprites uzņēmums;
•	 kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā 

no biškopības (neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu), 
par iepriekšējo taksācijas gadu ir vairāk nekā 50 procentu no 
kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.
Šobrīd ir iespējama pieteikšanās valsts atbalstam arī citās 

programmās: atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai 
aitkopības nozarē, arī netradicionālajās nozarēs; kvalitatīvas sēklas 
sagatavošanai un izmantošanai; dalībai bioloģiskās lauksaimniecības 
shēmās, nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā;  apdrošināšanas 
polišu iegādes izdevumu segšanai;  dalībai lauksaimniecības risku 
fondā; tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē; u.c.

Dīzeļdegvielas atbrīvojums no akcīzes nodokļa
LAD-ā līdz 1. jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana 

dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa lauksaimniecības 
produkcijas ražotājiem. 2013./2014. saimnieciskajā gadā no akcīzes 
nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela, kuru izmanto lauksaimniecības 
produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes vai tādas meža 
vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, 
kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem. Atbrīvojumu no akcīzes 
nodokļa var saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs par 
to ES tiešo maksājumu atbalstam deklarēto un apstiprināto ha 
skaitu vai pieteikto zemes ha skaitu zem zivju dīķiem, par kuriem 
ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras 
produkcijas ražošanas ir vismaz 200 ls no ha, neieskaitot saņemto 
valsts un ES atbalstu (izņemot par dažiem Agrovides maksājumu 
apakšpasākumiem). Atbrīvojumu no akcīzes nodokļa par pastāvīgo 
pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu ir 
tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas minētajās 
platībās nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu 
vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu ha vai reģistrējies 
LDC kā dzīvnieku barības primārais ražotājs, kam datu centrā nav 
reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki. Lai 
varētu operatīvi piešķirt dīzeļdegvielu, LAD aicina lauksaimniecības 
produkcijas ražotājus kopā ar iesniegumu iesniegt arī gada ienākumu 
deklarācijas D3 pielikuma vai D31 pielikuma kopiju. Pēdējās ziņas 
medijos liecina, ka no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas 
(gāzeļļas) piešķirtais daudzums palielināsies no 80,4 līdz 100 ls/
ha. Sīkāka informācija par dīzeļdegvielas atbalsta nosacījumiem 
atrodama mājas  lapā www.lad.gov.lv sadaļā Valsts atbalsts, Akcīzes 
degviela. Tālruņi 67095000, 67027804, 67027326, 67027204.

t.Vaļevko,
 Ķeguma novada lauku attīstības konsultants

Mūžībā aizgājuši

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,

Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

aleksejs ozerskis (1948)
juris Čaks – Šekmanis (1960)

Lāsma Korneta (1967)
Vasilijs troščenkovs (1928)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Pateicība!
Vissirsnīgākais paldies Laimonim un 

Edgaram Bicāniem par skaisti izgatavoto 
ziņojuma dēli baznīcai.

Ar pateicību Ķeguma draudze un mācītājs

Aprīļa beigās Tomes muižas apkārtnē
pazuda suns. Suns vēl jauns, apmēram 8 – 12 

mēneši, vidēja auguma, balts ar melniem 
plankumiem, ap kaklu pelēka siksniņa.

Atsaucas uz vārda – Kleksis.
Iespējams, ka ir aizklīdis kopā ar kādu svešu 
suni. Ļoti lūdzam palīdzēt atrast, neesam vēl 

atmetuši cerības!
Parādā nepaliksim! Tālr. 29242817

Ķeguma novada pensionāru
biedrība aicina uz

Līgo svēku ielīgošanu
22. jūnijā plkst. 15:00

Ķeguma Tautas namā
Līgosim, dejosim un sveiksim

biedrības apaļos jubilārus!
Informācija pa

tel. 26708424 Dagnija
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http://www.lad.gov.lv/lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/tiesie-maksajumi/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/tiesie-maksajumi/
http://www.lad.gov.lv/lv/


Publikācijas ar ilustratīvo materiālu
lūdzam iesūtīt līdz  15. jūnijam uz 

e-pastu: avize@kegums.lv
Tālrunis: 26986241

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

pRivātsludinājuMi

Programmā:
• Kopīga ačgārnā iesildīšanās

• Jautrās sporta aktivitātes
• Āķīgi konkursi lieliem un maziem

• Noslēgumā rotaļprogramma un gardās bombongas
Papildus ikvienam būs iespēja uz vietas iegādāties cukurvati, popkornu, apzīmēt sejiņas,

uztaisīt glitter tetovējumus un darboties radošajās darbnīcās.

Tomes sporTa spēles
9. jūnijā plksT. 12:00
Tomes sporta laukumā

•	 Pludmales	volejbols,	komandā	4	spēlētāji	(vismaz	viena	dāma);
•	 Futbols	(6:6);
•	 Dārza	bols;
•	 Veiklo	skrējiens.

Tomes Tautas namā 
19. jūnijā plkst. 19:00
Saulgriežu ielīgošana

Saule rasu noskūpstīja pašā rīta agrumā,
Pērļu pērles izbārstīja vasariņas viducītī.

Pati gāja starodama visu apkārt mainīdama,
Ziedu ziedus plaucēdama mīlestību izsēdama.

Daugmales amatieru teātra
grupa „Urga”

A. Niedzviedzis
Trīsarpus atraitnes

Ieeja – brīva

23. jūnijā  Rūķu parkā  plkst. 20:00

Birzgales pašdarbnieku koncertuzvedums

Pēc koncertuzveduma Līgo nakts 
zaļumballe

Spēlēs grupa  „Ko es zinu!”
Visas nakts garumā darbosies izbraukuma kafejnīca! 

9. jūnijā      plkst. 12:00       Tomes Tautas nama parkā

BĒRNU SVĒTKI
Donalda Daka „čimudāna” piedzīvojumi!

2013. gada maijs

Vajadzīgs palīgs lauku saimniecībā dārza 
kopšanas un teritorijas uzturēšanas darbos, 
t.sk. zāles pļaušanai ar traktoriņu, Ķegumā. 
Vēlams ar dārznieka iemaņām.  
Tālr. 29229613
15. maijā no veļas striķiem pie Staru ielas 
12 pazuda meiteņu džinsu bikses zilā krāsā. 
Varbūt kāds nejauši sajaucis un paņēmis, lū-
gums uzkārt atpakaļ bikses uz striķiem, ar 
cieņu – Burkēvicu ģimene.
Vajadzīgi zemeņu lasītāji,Birzgales pagasts.
Tālr. 26768612
Pārdodu: plastmasas mucas 200L – 10LVL 
gab. Plastmasas konteineri ar metāla rāmi 
1T (1000L) – 30LVL, gab. Metāla mucas ar 
vāku un žņaugu 200L – 4LVL gab. bebru, 
jenotu slazdus 13LVL gab. caunu un ses-
ku slazdus 10LVL gab. Iespējama piegāde. 
Tālr. (+371)292-27-761 
Pārdod vasaras puķu, ziemciešu un tomātu 
stādus! Tālr. 29343993; 29474837
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