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Dzīvo tā, lai dzīve tava
Nav kā uguns plosīts sils,
Bet kā ziedu pilna pļava,

Kurai pāri debess zils.
Sveicam augusta jubilārus!
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Esi sveicināts, mazulīt!
Pret zvaigznēm gribu tevi celt
Un pašūpot uz saules stara,
Kur atzib druvu siltais zelts
Un dūmakaina atvasara. 

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie

Kitijai un Kārlim Pilmaņiem piedzimis dēls Vilis
Zanei Gobai un Andrim Zābelim piedzimis dēls Gustavs
Lienei Bukai un Sergejam Fesko piedzimusi meita Anna

Inesei Veisai un Vladimeram Voronkovam piedzimis dēls Alberts
Ilzei un Jānim Krastiņiem piedzimusi meita Anna Jūle

Loretai Erelei un Andrim Zālītim piedzimis dēls Marks Gustavs

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts jaundzimušais
Sintijai Osītei piedzimis dēls Edijs

Ivetai un Jānim Kormošiem piedzimuši dvīnīši dēls Jānis un meita Linda

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Astru Grahovsku 
Elitu Jaudzemu
Ivetu Mackejevu
Jāni Rozenbergu
Mārīti Dakuļi
Sandru Purviņu

Andreju Krilovu
Antoņinu Daudzi
Ingrīdu Poplavsku
Jadvigu Dombrovsku
Līgu Strauss
Mariju Puišo

Silviju Čeveri

Arvīdu Sīli
Dzintru Mizinu
Ļubovu Korošenko
Fainu Šalajevu

Arnoldu Spilu
Ernu Cīruli
Izidoru Kozuli
Tatjanu Bugajenkovu
Laimu Volmani

Arvīdu Stutēnu
Dzidru Bergmani
Gaļinu Isidorovu
Mirdzu  Jākabsoni
Valēriju Kauliņu

Leoniju Avenu

Silviju Grunti
Skaidrīti Vītoliņu

Rembates pagasta
„Dimantu kalns”

Dimantu kalna leģenda sākās 8. gadsimta 
beigās un 9. gadsimta sākumā, tagadējās Latvijas 
teritorijā, tika izveidots pirmais vikingu tranzīta 
ceļš. Tas veda pa Daugavu līdz Polockai, tālāk 
pa mazākām upēm līdz Gņezdovai un Smoļen-
skai Dņepras krastā un tālāk līdz Melnajai jūrai. 
Viens no vikingu vadoņiem bija dzirdējis stāstu 
par noslēpumainu vietu, kurā iespējams ir atro-
dami dārgumi dimantu formā. Pēc dienesta bei-
gām vadonis atgriezās uz šo vietu ar mērķi atrast 
dārgumus. Viņš atrada visu – mīlestību, bērnus, 
draugus, tikai ne dimantus. Pirms doties viņsaulē, 
vīrs sapulcēja savus bērnus un mazbērnus, atva-
dījās un atvainojās par to, ka nav devis viņiem 
bagātību. Uz ko vecākais no dēliem atbildēja, ka 
dārgakmeņi ir tikai spīguļi, bet mīlestība, aroda 
mācība un jaunās  ģimenes, ko dēli un meitas 
bija izveidojuši, ir paliekošas vērtības. Protams 
nākošās paaudzes, arī es un  bērni, kas viesojās 
Dimantu kalnā,  turpina meklēt dārgumus, bet at-
ziņas, ko iegūstam kopā, ir tās pašas, kas pirms 
vairākiem simtiem gadu. Iegūts draugs bērnu no-
metnes laikā, vai pieredzējuša cilvēka – instruk-
tora padoms ir vērtīgāks par  saujiņu spīdeklīšu. 
Mums ar sieviņu Evitu aug  kolosālas atvasītes 
Ričards un Elizabete. Abiem mazajiem  piemīt 
šis vikinga spēks, cīņas spars un prāta asums. Tās 
ir rakstura īpašības, taču zināšanas par ģimenes 
veidošanu un mīlestību pret darbu, vecākiem ir 
jānodod dzīves laikā. Tāpēc arī tika izveidota 
bioloģiska, akreditēta, vaisles briežu saimniecī-
ba, kuras galvenais uzdevums ir darba, veselīga 

dzīvesveida un lauksaimniecības popularizēša-
na. Mēs rādām piemēru bērniem, lasām lekcijas 
jauniešiem  un iesaistām tematiskos pasākumos 
pieaugušos. Bērniem ir nepieciešamas zināša-
nas par dažādām profesijām un arodiem, tāpēc 
viens no saimniecības uzdevumiem ir parādīt 

šīs interesantās profesijas rotaļu veidā. Mana 
mamma bija veterinārārste un ģenētiskā līmenī 
esmu iemantojis mīlestību pret dzīvniekiem, taču 
šīs prasmes dzīves laikā nepadziļināju.                   ▶ 5. lpp.

Laulības!
Ar gadiem mainās viss uz zemes,
Tas savādāks un skaistāks kļūst.
Vērš visu apkārt laika lemess,

Tik mīlestība ir un būs.
Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā

laulību noslēdza:
Anna Miroļubova un Rihards Freimanis 

Jana Audriņa un Juris Mičs 
Inga Bubete un Māris Margevičs 

Daiga Čaune un Normunds Leitāns 
Dace Eihvalde un Artūrs Lauks 

Sandra Zālīte un Kirils Mardarenko 
Tatjana Ņorba un Viktors Dzērve 

Laura Stikāne un Lauris Ančupāns
Birzgales dzimtsarakstu nodaļā

laulību noslēdza:
Dita Korta un Guntars Jonāns

Gunta Vasiļjeva un Edgars Zieds
Solvita Freimane un Andrejs Lomanovs

Sandra Lukašenko un Artis Voicišs
Jekaterīna Tarasova un Aleksandrs Ivanovs

Sveicam!



Pašvaldības darbi augustā
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora amata konkur-

sa komisijai pēc konkursa termiņa pagarināšanas iesniegti pavisam 
deviņi pieteikumi, notiek intervijas ar pretendentiem. Pretendentu 
vērtēšanu saskaņā ar konkursa nolikumu paredzēts veikt vairākās 
atlases kārtās, lēmumu par uzvarētāju pieņemot līdz augusta bei-
gām. Jaunajam skolas vadītājam nāksies steidzami risināt vairākus 
aktuālus un skolas darbībai ļoti būtiskus jautājumus.

Tuvākajā laikā noslēgsies iepirkums par plānotajiem lauku ceļu 
remontdarbiem, tiek gatavoti dokumenti iesniegšanai Finanšu mi-
nistrijā kredītlīdzekļu saņemšanai no  Valsts kases. Darbus plānots 
finansēt no kredīta līdzekļiem, līdzfinansējumu 30% apmērā no-
drošinot no pašvaldības līdzekļiem, kā tas paredzēts valsts budžeta       
likumā. 

Pēc ūdensvada avārijas jaunizbūvētajā Ķeguma dienas centra 
ēkā ir sastādīti bojājumu akti kopā ar būvfirmas pārstāvjiem, turpi-
nās ēkas konstrukciju žāvēšana. Pēc tam būvniekam nāksies veikt 
garantijas remonta darbus, jo ūdens noplūde radās iebūvētās san-
tehnikas bojājuma rezultātā. AS „Latvenergo” beidzot ir noslēgts 
līgums par elektroapgādes iekārtu rekonstrukciju, to paredzēts veikt 
jau tuvāko nedēļu laikā, un pēc tam būs iespējams arī pilnībā pabeigt 
dienas centra ēkas būvdarbus.

Saskaņā ar noslēgto līgumu par Liepu alejas rekonstrukcijas pro-
jekta realizāciju tuvākajā laikā plānots uzsākt darbu izpildi. Diemžēl 
sakarā ar kavēšanos kanalizācijas sistēmas pieslēgumu izbūvē darbu 
uzsākšana ir aizkavējusies, un nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā 
būvdarbu pabeigšanu var nākties atlikt līdz nākamajam pavasarim. 

Pabeigti būvdarbi invalīdu tualešu izbūvei Ķeguma un Birzgales 

ambulancēs, nodrošinot ģimenes ārstu praksēm atbilstību Ministru 
kabineta noteikumos paredzētajām prasībām. 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā turpinās telpu remonta 
būvdarbi, kuru pabeigšana plānota augustā. Pamatā veikti virsmu 
sagatavošanas darbi, uzsākta sienu krāsošana pirmā un otrā stāva 
gaiteņos, vestibilā, ēdamzālē un sporta zāles dušu telpās, kur jāri-
sina arī ventilācijas sistēmas problēmas. Nozīmīgi darbi veikti arī 
aktu zālē, kur paredzēta gan griestu, gan arī grīdas seguma maiņa, 
jaunas apskaņošanas sistēmas un skatuves aprīkojuma uzstādīšana. 
Projekts tiek finansēts no Valsts kases kredīta līdzekļiem.

AS „Latvenergo” ir pabeidzis pieslēguma izbūvi ielu apgaismo-
juma tīklam, un jau augustā plānots veikt ielu apgaismojuma sis-
tēmu uzstādīšanu Glāžšķūnī, ceļa posmā, kur AS „Latvenergo” ir 
veicis elektroapgādes tīklu rekonstrukciju.

Pabeigta jauna asfalta seguma izveidošana vairākos ielu posmos 
Saules, Staru un Priežu ielās un Stacijas laukumā, kas bija saistīta ar 
ielu seguma atjaunošanu pēc ūdenssaimniecības rekonstrukcijas un 
paplašināšanas projekta realizācijas. 

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra ir apstiprinājusi SIA 
„Ķeguma Stars” Kohēzijas fonda projektu „Siltumenerģijas pārva-
des sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma 
pilsētā II kārta”, kurš paredz apjomīgu siltumtrašu rekonstrukcijas 
veikšanu. Ir veikts iepirkums, un šobrīd tiek risināti projekta finan-
sējuma jautājumi. Saskaņā ar noslēgto investīciju līgumu projekta 
realizāciju paredzēts veikt līdz 2015.gada maijam.

  R. Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Ar rīkojumu ir apstiprināts SIA „Ķeguma Stars” maksas pakalpojumu cenrādis. Šie maksas pakalpojumi ir pieejami 
jebkurai fiziskai vai juridiskai personai. Iedzīvotājiem, kuri izvēlēsies izmantot SIA „Ķeguma Stars” pakalpojumus,

uzņēmums dod valsts noteiktās garantijas par darbu izpildi un kvalitāti. 

RĪKOJUMS
2014. gada 2. augusta                                                                                            Nr. 1-5/1 

Par uzņēmuma maksas pakalpojumu cenām (papildināts)
            Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantu, no 2014. gada 1. janvāra noteikt šādas pakalpojumu cenas:

Pakalpojuma nosaukums Preces
mērvienība

Cena bez PVN 
(EUR)

PVN 21% 
(EUR) Kopā (EUR)

Pacēlājs 14-2T1 stundas 33.06 6.94 40.00
Asenizācijas muca 6.00m3 gab 19.83 4.17 24.00
Asenizācijas pakalpojums ārpus Ķeguma teritorijas EUR/km 0.83 0.17 1.00
Asenizācijas cauruļu skalošana un tīrīšana stundas 66.12 13.88 80.00
Izziņa gab 1.18 0.25 1.43
Jauna ūdensskaitītāja uzstādīšana (skaitītājs, uzstādīšana, plombe) gab 40.95 8.60 49.55
Jauna ūdensskaitītāja maiņa gab 23.08 4.85 27.93
Lietota (pārbaudīta) ūdensskaitītāja maiņa, t.sk.plombēšana gab 13.94 2.93 16.87
Lietota (pārbaudīta) ūdensskaitītāja uzstādīšana, t.sk.plombēšana gab 31.87 6.69 38.56
Skaitītāja plombēšana gab 3.61 0.76 4.37
Santehniķa pakalpojums stundas 9.89 2.08 11.97
Vienreizeja ūdens atslēgšana ēkai vai dzīvoklim līdz 1h kompl. 3.61 0.76 4.37
Ūdens izlaišana un uzpildīšana no apkures sistēmas kompl. 24.12 5.07 29.19
Transporta pakalpojums ( VW Transporter) EUR/km 0.51 0.11 0.62
Asenizācijas a/m iztukšošana Ķeguma notekūdeņu attīrīšanas iekārtās m³ 2.33 0.49 2.82
Kopēšana A4 gab 0.06 0.01 0.07
Izdruka A gab 0.09 0.02 0.11
Skanēšana A4 gab 0.36 0.08 0.44
Enerģētiķa pakalpojumi stundas 9.89 2.08 11.97
Ūdens piegāde Ķeguma pilsētā m³ 0.522 x x
Notekūdeņu savākašana un attīrīšana Ķeguma pilsēta m³ 1.382 x x
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana Ķegums, Staru dzīvojamais masīvs m³ 1.552 x x
Siltumenerģijas piegāde MWh 76.71 x x
Ūdens piegāde Rembatē m³ 0.738 x x
Notekūdeņu savākašana un attīrīšana Rembatē m³ 1.346 x x
Ūdens piegāde Tomē m³ 0.4869 x x
Elektroapgādes atjaunošana pēc atslēgšanas par nemaksāšanu gab 17.64 3.70 21.34
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Ķegumā dziedinās ar mākslu
„Mūsdienās cilvēkiem ir pārāk liela spriedze. Tā kaut kur ir jāliek,” stāsta mākslas te-

rapeite Līga Veide – Nedviga, kura nākamā gada vasaras sākumā atklās savu kabinetu 
Ķegumā. Psihologa apmeklējums ir tīri verbāla terapija. Mākslas terapijai ir pievieno-
tā vērtība – mazākiem bērniem tā palīdz un attīsta pirkstiņu un rociņu veiklību, ko-
munikācijas prasmes, maņu orgānu darbību, uzmanības noturību, atmiņu; lielākiem 
ir iespēja savas jūtas pārvērst mākslas darbā, paskatīties uz tām it kā no malas. Tā ir 
iespēja radoši darboties, bet, piemēram, atšķirībā no mākslas skolas vai kāda pulciņa, 
robežu nav, nekas nav nepareizi, un – kas ir pats svarīgākais – pati nodarbe dziedina. 

Pagaidām mākslas terapeites Līgas Veides – 
Nedvigas pakalpojumi ir pieejami vienu dienu 
nedēļā, otrdienās (reizēm ir iespēja nodarbību 
vadīt arī ceturtdienā), Lielvārdē. Vislielākā prob-
lēma ir tā, ka nodarbības nav iespējams organi-
zēt pēcpusdienā, kas, protams, krietni ierobežo 
pakalpojuma pieejamību. Citu terapeitu tuvā-

kajos novados nav. Tomēr pieprasījums gan ir. 
Savi trūkumi ir arī pašreizējās telpas iekār-

tojumā. Trūkst izlietnes. Plauktiņi ir augsti un 
tiem priekšā ir durvis, kas tos padara nesasnie-
dzamus bērniem un traucē brīvi paņemt ma-
teriālus. Kabinetā atrodas arī priekšmeti, kas 
mēdz novērst uzmanību, piemēram, klavieres 

un bungas, kas tā vien vilina mazus palaidņus. 
Gribas savu telpu. Tāpēc arī Līga rakstīja pro-
jektu biedrībā „Zied zeme” un šogad, īsi pirms 
Jāņiem, uzzināja, ka saņems finansējumu, lai 
izremontētu un iekārtotu kabinetu Ķegumā.

Nodarbības tiek organizētas ļoti vienkār-
ši, uzsvaru liekot tieši uz radošo procesu, bet 
terapeits ir turpat blakus, lai atbalstītu. Sesijā 
mākslas terapeits iesaka konkrētu mākslas te-
rapijas uzdevumu vai aicina cilvēku brīvi un 
spontāni radīt mākslas darbu. Ja iespējams, 
pēc tam notiek pārrunas par radītā saturu un 
nozīmi. „Process ir vienkāršāks. Runāšana cilvē-
kus uztrauc.” Šādā veidā var gan vienkārši pār-
runāt aktuālo cilvēka dzīvē, gan risināt garīgas 
problēmas un, atļaujot brīvi izpausties un būt 
pašam, arī bērnu uzvedības problēmas un ne-
spēju iedraudzēties ar citiem bērniem.

Sabiedrībā ir radies maldīgs priekšstats par 

Projekts  „Ķeguma sieviešu, vīriešu telpu un pludmales
volejbola attīstība Ķeguma novadā”

Biedrība „Ķeguma volejbola klubs” tika dibināta 2013. gada 8. maijā ar nolūku at-
tīstīt volejbola sporta veidu Ķeguma novadā un padarīt to par Ķeguma atpazīstamī-
bas simbolu sporta jomā. Ķegumā volejbols sāk strauji attīstīties, tāpēc šāda biedrība 
tika izveidota, lai vēl vairāk stimulētu volejbola izaugsmi.

Biedrības mērķis ir izveidot vienotu grupu, 
kas ar kopīgām interesēm, šajā gadījumā ar vo-
lejbolu, spētu celt Ķeguma atpazīstamību un 
arī paaugstinātu volejbola prasmju un iemaņu 
līmeni, lai varētu piedalīties dažādās Latvijas 
mēroga sacensībās. Biedrības mērķis nākotnē ir 
organizēt pašiem savus turnīrus, kā arī apmācīt 
dažāda vecuma bērnus un jauniešus volejbola 
spēlē, lai sekmētu šī sporta veida ilgspējības no-
drošināšanu nākotnē pietiekami augstā līmenī, 
uz ko arī biedrības valde tiecās!

Šo visu daudzo iemeslu dēļ pagājušā gadā 
biedrības valdes priekšsēdētāja iesniedza Ei-
ropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai  (ELFLA) atklātā projektu 
iesniegumu konkursa ietvaros pasākumam 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kva-
litātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” projektu ar nosaukumu 
„Ķeguma sieviešu, vīriešu telpu un pludmales 
volejbola attīstība Ķeguma novadā”, tas tika ie-
sniegts vietējā rīcības grupā PPP biedrībā „Zied 
Zeme”, kas atbild par LEADER projektu realizā-
ciju vecā Ogres rajona teritorijā. Lēmums par 
projekta apstiprināšanu bija pozitīvs, līdz ar to 
biedrības „Ķeguma volejbola klubs” vadība va-
rēja uzsākt projekta realizāciju ar termiņu līdz 
šī gada 31. jūlijam. Šobrīd projekts ir veiksmīgi 

noslēdzies! Ir iegādāts jauns volejbola inven-
tārs, kas palīdzēs vēl efektīvāk realizēt biedrības 
mērķus, pateicoties ES atbalstam. Iesāksim lie-
lisku iekštelpu 2014./2015. gada sezonu ar jau-
nām formām un jauniem panākumiem!

Dace Pavlovska,
Valdes priekšsēdētāja

Ogres novada atklātajā čempionātā volejbolā
2014 gada janvārī

Informācija daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuru
apsaimniekošanu un pārvaldīšanu organizē SIA „Ķeguma Stars”

Atbildot, 2012. gadā SIA „Ķeguma 
Stars” uz iedzīvotāju prasību par renovāci-
jas (siltināšanas) nepieciešamību, vairākām 
mājām izstrādāja un arī veica apmaksu reno-
vācijas projektiem. Lai SIA „Ķeguma Stars” 
varētu realizēt apmaksātos projektus, ir ne-
pieciešams kredīts. Uz doto brīdi neviena 
no bankām nepiekrīt izsniegt SIA „Ķeguma 
Stars” naudu renovācijas projektu realizēša-
nai. 2014. gada jūlija vidū tika organizētas 
sapulces daudzdzīvokļu mājai Staru ielā 12 
un Staru ielā 10, ar piedāvājumu veikt re-
novācijas darbus, izmantojot biedrības „Ķe-
guma DzīB” starpniecību, kurai kā dzīvokļu 

īpašnieku biedrībai ir iespēja ņemt aizņēmu-
mu bankā renovācijai. Biedrības „Ķeguma 
DzīB” dibinātāji ir realizējuši jau vairākus 
renovācijas projektus Salaspilī. Ja projekts 
tiek realizēts šogad, vai tiks iesākts, dzī-
vokļu īpašniekiem būs iespēja piesaistīt līdz 
50% procentiem ERAF līdzfinansējumu. 
Dzīvokļu īpašniekiem, kuri vēlēsies nākot-
nē organizēt renovācijas darbus atbalsts no 
ERAF varētu būt līdz 35%, ja tiks izpildītas 
visas prasības energoefektivitātē. Izvērtē-
jot pēdējā laika maksātspēju, Staru iela 12 
dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja īstenot mā-
jas renovāciju. Tomēr lielākā daļa dzīvokļu 

īpašnieku ir neatsaucīgi un vienaldzīgi par 
mājas turpmāko nākotni. 

Dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, kuri gri-
bētu iesaistīties jautājumu risināšanā, kas 
saistīti ar māju apsaimniekošanu, pārvaldī-
šanu un remontdarbu plānošanu, savus iero-
sinājumus var sūtīt uz e-pastu:
parzinis.kegumastars@inbox.lv, vai zvanīt 
Rolandam Elksnītim T: 25774460.

Rolands Elksnītis,
Namu pārzinis

mailto:parzinis.kegumastars@inbox.lv
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to, kāds ir mākslas terapeita darbs. Kā stāsta 
Līga Veide –Nedviga, „terapeits nevar, ieraugot 
melnas krāsas lietojumu, konstatēt, ka kādam 
ir depresija”. Mākslas darbā attēloto skaidro un 
interpretē pats autors un pats nonāk pie savām 
atziņām. Terapeita uzdevums ir sadzirdēt. 

Mākslas terapija kā nozare attīstījās, uz-
plaukstot interesei par bērnu un garīgi slimo cil-
vēku mākslas darbiem 19.g.s. beigās. „Mākslas 
terapija ir komunikācija, kas cilvēkam ļauj iz-
paust tik, cik viņš vēlas. Pacients var kaut sēdēt 
un darboties vienatnē, bet jau kinestētiska dar-
bība vien palīdz.”

Uzsāktas arī sarunas ar Ķeguma novada 
pašvaldību par iespēju nodarbības finansēt 
tiem, kuriem tās nepieciešamas. Ķeguma no-
vada domes sociālo un veselības jautājumu 
komitejas vadītāja Daina Vanaga par nodomu 
izrāda lielu interesi, bet līdz gala atbildei, tāpat 
kā pašam kabinetam, vēl jāpagaida. 

Terapeite Līga Veide – Nedviga mudina arī 
citus, kas vēlas savu ideju redzēt realitātē, ie-
sniegt projektu „Zied zeme”. Viņa stāsta: „Kad 
ideja tiek atbalstīta un projekts apstiprināts, 
sajūta ir fantastiska. Sākotnēji likās, ka projek-
ta rakstīšana būs par sarežģītu, taču biedrības 

„Zied Zeme” projektu sagatavošanas konsul-
tants Māris Cīrulis iedrošināja un palīdzēja, kad 
vien radās neskaidrības. Svarīgi ir ticēt savai ide-
jai un izmantot iespējas, lai to piepildītu!”

Projekti īstenoti „PPP biedrība Zied zeme” 
attīstības stratēģijas 2009-2013 un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 
attīstības programmas pasākuma „Lauku eko-
nomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veici-
nāšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” LEADER projektu konkursa ietvaros.

Sabīne Bērziņa, 
PPP Biedrība „Zied zeme”

2014. gada 16. jūlijā
Nolēma piešķirt sociālā dzīvokļa īres 

tiesības uz dzīvojamo platību istabā Nr. 1 
(22,50 m2) Rembatē, Ķeguma novadā, un 
slēgt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu 
uz sešiem mēnešiem.

Pieņēma lēmumu pagarināt: 2011. gada 
6. janvāra Sociālās dzīvojamās telpas īres 
līguma, kas noslēgts par dzīvokli Remba-
tē, Ķeguma novadā, termiņu uz laiku līdz 
2015. gada 6. janvārim; 2013.gada 15. jan-
vāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līgu-
ma, kas  noslēgts par dzīvokli Rembatē, Ķe-
guma novadā, termiņu uz laiku līdz 2015. 
gada 14. janvārim; 2011. gada 25. janvāra 
Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma, kas   
noslēgts par dzīvokli Rembatē, Rembates 
pagastā, Ķeguma novadā, termiņu uz laiku 
līdz 2015. gada 25. janvārim.

Nolēma apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr. 10/2014 „Par grozījumiem Ķegu-
ma novada domes 2014. gada 19. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 4/2014 „Par so-
ciālās palīdzības pabalstiem””.

Pieņēma lēmumu apstiprināt Ķeguma 
novada pašvaldības 2013. gada publisko 
pārskatu.

Apstiprināja saistošos noteikumus par 
grozījumiem novada pašvaldības budžetā 
2014. gadam.

Lai nodrošinātu sekmīgu investīciju 
projekta „Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas un Birzgales pamatskolas reno-
vācija” īstenošanu, nolēma ņemt papildus 

aizņēmumu Valsts kasē 64468,00 EUR     
apmērā.

2014. gada 23. jūlijā     
Nolēma izteikt Ķeguma novada domes 

2014. gada 2. aprīļa lēmuma Nr. 150 
„Par līdzfinansējumu projektā biedrībai 
„Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre – 
Ķegums”” un telpu nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā” 1. punktu šādā redakcijā:

„Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu 
398,11 EUR apmērā no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem projekta „Bērnu istabas 
izveide Ķegumā” realizācijai PPPB „Zied 
zeme” izsludinātā projektu konkursa rīcības 
1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros biedrībai 
„Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre   
– Ķegums”.

2014. gada 6. augustā     
Pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos 

noteikumus Nr. 12/2014 „Ķeguma novada 
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtība ”.

Anulēja Ogres rajona Birzgales pagasta 
padomes 2008. gada 10. septembrī izsnieg-
to Bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegu-
ves atļauju Nr. 3 smilts – grants maisījuma, 
smilts ieguvei Smilts – grants un smilts 
atradnē „Ņegaskalns”, kas atrodas nekusta-
majā īpašumā Birzgales pag., Ķeguma nov.

Nolēma izveidot Ķeguma novada me-
dību koordinācijas komisiju (turpmāk-ko-

misija). Apstiprināt komisiju  uz 4 gadiem 
šādā sastāvā: Jānis Brauns – Ķeguma no-
vada pašvaldības pārstāvis; Mārtiņš Kra-
sovskis – Lauku atbalsta dienesta pārstāvis; 
Jānis Žvagins – Valsts meža dienesta pār-
stāvis.

Pieņēma lēmumu noteikt projektu „Ielu 
apgaismojuma izbūve Lāčplēša un Kuģu 
ielās Ķegumā” kā pašvaldības prioritāro in-
vestīciju projektu. Lai nodrošinātu sekmīgu 
prioritārā investīciju projekta „Ielu apgais-
mojuma izbūve Lāčplēša un Kuģu ielās Ķe-
gumā” īstenošanu, ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē 21520,00 EUR apmērā. Lūgt aizņē-
muma summas atmaksas periodu noteikt 5 
(piecus) gadus uz Valsts kases noteiktajiem 
procentiem. Aizņēmuma summas atmaksu 
sākt ar 2015. gadu un pabeigt 2019. gadā, 
garantējot tā izpildi ar pašvaldības budžetu.

Ar pilniem domes sēdes protokoliem var 
iepazīties interneta vietnē kegumanovads.lv

Domes kārtējās sēdes notiek katra mēne-
ša pirmajā un trešajā trešdienā plkst. 15:00. 
Domes ārkārtas sēdes tiek sasauktas likuma 
„Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vie-
nu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. 
Ja komitejas sēdē izskatāmais jautājums 
skar fiziskās personas datus, jautājums tiek 
izskatīts slēgtā sēdē (vai izsludina slēgto      
sēdes daļu).

Lauksaimnieki saņem informatīvas
vēstules par zaļināšanas prasībām

Lai 2015. gadā saņemtu platību maksāju-
mus pilnā apmērā, būs jāievēro zaļināšanas 
prasības. Šīs prasības attiecas uz lauksaim-
niekiem, kuri apsaimnieko vairāk nekā 10 ha 
aramzemes. Lai informētu par gaidāmajām 
izmaiņām atbalsta saņemšanas nosacījumos 
Lauku atbalsta dienests šiem lauksaimnie-
kiem ir izsūtījis informatīvas vēstules.

Pamatā platību maksājumi 2015.gadā sa-
stāvēs no divām galvenajām daļām – Vieno-
tā platību maksājuma (VPM) un maksājuma 
par klimatam un videi labvēlīgu lauksaim-

niecības praksi jeb zaļināšanu. 
2015. gadā saimniecībām obligāti būs jā-

ievēro zaļināšana, kas sastāv no:
- kultūraugu dažādošanas;
- ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) iz-
veidošanas un/vai uzturēšanas;
- esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastā-
vīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.
Tuvojas ziemāju sēja, tādēļ Lauku atbal-

sta dienests aicina pievērst uzmanību zaļi-
nāšanas prasībām, lai veicot ziemāju sēju 
saimniecībā nodrošinātu atbilstošu sējumu 

struktūru, kas jāievēro jau 2015. gadā.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos va-

rat vērsties pēc konsultācijas jebkurā LAD 
klientu apkalpošanas centrā, rakstot e-pastu: 
klienti@lad.gov.lv, zvanot uz informatīvo 
tālruni 67095000 vai Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centrā.

Klientu apkalpošanas daļa Tālr.: 67095000
Platību maksājumu daļa Tālr.: 67027850
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Pašreiz, iegūstot doktora grādu ekonomikā, 
joprojām pieķeru sevi pie domas, ka lek-
cijas, kuras klausijos, iegūstot briežu ga-
nāmpulka pārauga sertifikātu, reizēm bija  
aizraujošākas. Kāda no meitenītēm, kura 
vairākas dienas pavadīja mūsu organizēta-
jā nometnē, nokāpjot no zirga un samīļo-
jot Livingstonu, teica, ka nākotnē kļūs par 
veterinārārsti. Viņai tiešām piemita talants 
komunicēt ar dzīvniekiem, par ko vecāki 
bija pozitīvi pārsteigti. Tas ir tikai viens no 
piemēriem, kāpēc bērniem nepieciešams 
izrauties no virtuālās komunicēšanas vi-
des, video spēlēm un  izdomātām šausmu 
filmām un vairāk laika veltīt reāliem piedzī-
vojumiem un dzīvai komunikācijai.

Kļūstot par visvairāk apbalvoto dam-
briežu saimniecību Baltijā, mēs apstipri-

nājām hipotēzi, ka hobija saimniecības var 
ne tikai izdzīvot, bet arī pelnīt. Nauda tiek 
ieguldīta nepārtrauktā attīstībā, tiek iepirkti 
jauni dzīvnieki – strausi, hailanderi, aitucū-
kas u.c ar mērķi parādīt dzīvnieku daudz-
veidību un dot iespēju klātienē komunicēt 
ar dzīvniekiem, piemēram, no rokas baro-
jot briedi. Ir uzbūvētas ēkas, kurās notiek 
lekcijas, semināri, tiek svinēti svētki un 
ceļiniekiem tās kalpo kā naktsmājas. Paš-
reiz veidojam pastaigu takas, kas atvieglos 
pārvietošanos lietus laikā. Būvejam dzirna-
vas, kurā ar laiku tiks izvietota vēsturisku 
priekšmetu ekpozīcija. Dimantu kalnā jau 
esam izveidojuši seno darbarīku kolekciju, 
kuru ar prieku demonstrējam viesiem un 
vienmēr piebilstam, ka mūsu senči laukus 
uzturēja kārtībā, izmantojot vien dažus me-

tāla rīkus. Mūsu ekskursijas būs interesan-
tas gan ģimenei, gan skolēnu klasei, gan 
darba kolektīvam.

Mēs  ticam zaļai, stabilai, konkurētspē-
jīgai un pārtikušai Latvijai, tāpēc  mūsu  mi-
sija ir  palīdzēt bērniem, jauniešiem kļūt par 
nākošās paaudzes līderiem. Mūsu mērķis ir 
sniegt noderīgas un aizrautīgas zināšanas. 
Mēs izmantojam neformālās izglītības me-
todes – inovatīvas un radošas, tās noderēs 
mācoties, studējot, strādājot, veidojot stip-
ras ģimenes un būvējot Latvijas nākotni. 
Mēs pateicamies novada priekšsēdētājam – 
Ozola kungam par atbalstu un izrādīto cie-
ņu atklāšanas pasākumā, un sakām paldies  
Ķeguma novada būvvaldei par profesionālo 
un pozitīvo attieksmi visā projekta norises 
gaitā. Paldies visam novadam, tāpēc, gai-
dot 1. septembri, dāvinam bezmaksas ieejas 
kartes visiem bērniem un jauniešiem līdz  
16 g. vecumam. Ieejas kartes var izgriezt 
pēdējā lpp. Ekskursijas norit gida pavadībā, 
iepriekš piesakoties pa tālruni.

Zvani mums: 20388777 
Raksti mums: info@dimantukalns.lv
Seko mums: www.dimantukalns.lv

https://www.facebook.com/DimantuKalns
http://www.draugiem.lv/dimantukalns/

https://twitter.com/dimantukalns

Pēteris Dimants

Ķeguma seniori Nīcā un Rucavā
11. jūlija agrā rītā Ķeguma novada, kā ta-

gad mēdz teikt, aktīvie seniori, devās kārtējā 
vasaras sezonas ekskursijā – šoreiz uz Kur-
zemes Nīcas un Rucavas novadiem. 

 Pa ceļam ieturējušies Bikstu kafejnīcā 
„Dzirnaviņas”, veiksmīgi sasniedzām Nī-
cas novada Bernātus, kur mums pievienojās 
gide Rita. No viņas visas ekskursijas garumā        
uzzinājām daudz faktu par šo Kurzemes 
pusi, tajā skaitā arī to, ka Bernātu jūrmalā ir 
Latvijas rietumu galējais punkts, ko sauc par 
Zaļo staru. Un arī to, ka jūra mūsu zemītei 
katru gadu atņem 2 – 3 metrus sauszemes. 

 Pirmā pamatīgākā iepazīšanās bija ar 
vienu no 24 Nīcas novada skaistākiem dār-
ziem „Sīpoli”, kur mūs sagaidīja šīs pasakai-
nās vietas dibinātājs, veidotājs un saimnieks 
Visvaldis Vecvagars. Tiešām prieks, ka mūsu 
Latvijā ir tādi gaiši, interesanti, darbīgi, ra-
doši, ar savu viedokli par lietu kārtību ap-
veltīti cilvēki. „Sīpoli” ir ļoti īpatnēji veidots 
dārzs, tāpēc ir pilnīgi saprotams, ka arvien 
vairāk cilvēku vēlas šeit atzīmēt savas dzī-
ves svarīgākos notikumus, piemēram, kāzas, 
kristības, jubilejas vai arī vienkārši atpūsties. 
Ekskursijas beigu akords bija saimnieces ga-
tavotā garšīgā „Sīpolu zupa” zem saulainām 
debesīm. Paldies! Šķiroties Vecvagara kungs 
mums uzdāvināja vienu no savas dzīves at-
ziņām: „Lai dzīve būtu veiksmīga, ir svarīgi 
laimīgi apprecēties.” 

 Pēc tam iepazināmies ar skaistākiem 

dārziem „Mežavoti” un „Dārznieki.” Tajos 
varējām apbrīnot gan skaistus daiļdārzus, 
gan arī to saimnieku čaklumu, darba mīlestī-
bu un secināt, ka bez liela sirdsdarba kaut ko 
tādu izveidot nav iespējams. 

 Tālāk mūsu ceļš veda uz Rucavas cen-
tru, kur varējām aplūkot Jāņa Pūķa savākto 
seno mūzikas instrumentu kolekciju. Varē-
jām paklausīties saimnieka akordeona spē-
li tautiskā garā, kam pievienojās arī mūsu 
ceļabiedre Valentīna Auza. Tagad zinām arī 
to, ka pat malkas zāģis var būt par mūzikas                  
instrumentu.

 Un tad jau bija pienācis laiks domāt par 
mājupceļu. Taču, pirms teikt ardievas šim 
Kurzemes novadam, mūsu gide sagādāja 
patīkamu pārsteigumu, galvenokārt, mūsu 
kungiem, ievedot mūs motormuzejā. Tajā 
aizrautīgā kolekcionāre Gunta ar dzīvesbied-
ru savākuši dažāda kalibra braucamos gan uz 

diviem, gan uz četriem riteņiem. Tā ir vērtīga 
liecība vesela laikmeta materiālai kultūrai.

 Pateikuši ardievas Bernātiem un lielu 
paldies mūsu gidei, devāmies mājup. Paldies 
arī mūsu čaklajai ekskursiju organizētājai 
Dagnijai Berķei, un tagad gaidīsim nākošo 
ekskursiju. Labi veselības vēlējumi mūsu 
kolēģei Vijai Cepurītei. Uz tikšanos!

 M. Trauberga

Rucavas motormuzejā mūsu kungi aplūko seno 
(jaunības) dienu tehniku

Tautas instrumentu muzejā klausāmies
Jāņa Pūķa akordeona spēli

https://twitter.com/dimantukalns
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Aizsākam atmiņu sēriju
„Ķegums pirms 75 gadiem”

Šogad paiet 75 gadi, kopš sāka darboties Ķeguma spēkstacija. 
Ielūkojoties Ēvalda Šica rakstītajā dienasgrāmatā par spēkstacijas 
būvi, ir interesanti restaurēt, kā izskatījās un kas notika būvē, 
teiksim, konkrētajā mēnesī. Godīgi sakot, to vajadzēja sākt jau no 
2011. gada, bet varbūt arī šodien nav par vēlu. 

Un tā, vispirms paskatāmies, kas jau bija 
paveikts uz 1939. gada jūliju:

- Dzelzs  tilts 455 m garumā, būves mugurkauls,  bija uzcelts 
jau 1937. gadā, darbojās nepilnā augstumā, ar pagaidu dēļu 
klājumu un truļu sliežu ceļu.

- Aizsprosta betona daļa pabeigta pilnīgi, gatava uzņemt ūdens 
spiedienu. Segmenta izvarus  pakāpeniski montē.

- Spēkstacijas ēka uzcelta pilnīgi, pievestas trīs turbīnas un 
ģeneratori, elektriskās iekārtas, uzsākta III un IV turbīnu  
montāža.

- Pabeigta kreisā un labā krasta dambju uzbēršana un 
nostiprināšana visā garumā – 1425 m.

- Uzsākta 88 kV  brīvgaisa sadales montāža un divķēžu līnijas 
būve uz Rīgu.

- Uzsākta plostu ceļa būve.

- Tā izskatījās jūnija beigās.

Un tagad – ko tad darīja 1939. gada augustā?
Daži  Ēvalda Sica ieraksti:

- 1939. gada 1. augusts. III un IV turbīnām montē ieteču režģu 
apsildīšanas iekārtas. Krāso paceltos aizvarus (mīnijs, pelēkā 
krāsa). III ģeneratoram labo apdegušos virsējos tinumus (jūlijā 
bija gadījusies neliela ugunsnelaime ģeneratora montāžas laikā 
– H.J.), labo apdegušo izolāciju un no jauna to aptin ap vadiem 
un apziež ar asfaltu. Izņem klinti plostu ceļa IV kamerā. 

Atveidņo III kameras labo sānu. Būvē galvu (ieejas kameras 
– H.J.) veidņus.

- 1939. gada 6. augusts. Visu laiku silts. Naktī 170 C, dienā         
330 C. (trakums, jāceļ līmenis ūdenskrātuvē, bet Daugava 
sausa!) – H.J.)

- 1939. gada 10. augusts. Komisija (prof. A.Delvigs, inž. 
O.Leimanis  u.c.) pieņem no firmas Giesserei Bern 3. Un 4. 
turbīnas aizvarus. Aizvērti 1. un 2. turbīnas aizvari, lai sāktu 
celt līmeni. (Q = 78 m3 /sek, ūdens t0 = 240 C)  

- 1939. gada 26. augusts. Daugavā pie Jaunjelgavas novērots 
līmenis PO -108 cm (PO – nulles atzīmes pālis – H.J.), tas ir 
zemāks, kā līdz šim novērotais 1881.gadā ( PO -107 cm). Līdz 
ar to caurtece Q=70 m3/sek.

- 1939. gada 24. augusts. Montē III turbīnas spiedvadus  (turbīnas 
regulēšanas sistēma –H.J.), iepilda eļļu. Regulē un gatavo III 
turbīnu izmēģināšanai. Mašīnzālē uzstāda ogļskābes (CO2)
baterijas (tās ģeneratoru ugunsgrēka automātiskai dzēšanai      
– H.J.).

Septembrī skatīsimies tālāk.
H.Jaunzems 

Ģeneratoru rotori Ķegumā

Avankamera ar ledus aizsargsienu

88 kV sadales būve 1939.g. vasarā

Rok plostu ceļu

Būve no ūdenskrātuves puses
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Deju kolektīvs „Kadiķis” Horvātijā vai 
IFF “ADRIATICA FOLK FEST” CRIKVENICA – NOVI VINODOLSKI, CROATIA

Ja neņem vērā, ka šoruden deju kolektīvs „Kadiķis” atzīmēs savu 25 
gadu pastāvēšanas jubileju, 2014.gada iespaidiem bagātākais notikums 
kolektīvam bija došanās uz starptautisko folkloras festivālu Crikvenicas 
un Novi Vinodolski pilsētās Adrijas jūras krastā laikā no 7. – 14.jūlijam. 
Šis „Kadiķa” vēsturē bija tālākais brauciens, kas veiksmīgi tika īstenots, 
pateicoties mūsu kolektīva vadītājai Evai Pedājai. 

Esam ar pozitīvām emocijām, tāpēc vē-
lamies dalīties iespaidos par piedzīvoto un 
izbaudīto. Nav šaubu – deju sezonas noslē-
gums ir izdevies lielisks.

Braucienu uz tālo zemi sākām agrā 7.jū-
lija rītā. Autobusā visu ceļu valdīja jautrī-
ba, jo ar deju kolektīvu „Kadiķis” devās arī 
bērnu deju kolektīvs „Musturiņi” no Ogres 
1.vidusskolas, kuru arī vada Eva Pedāja, un 
bērnu deju kolektīva „Lienīte” dalībnieki 
no Madlienas pamatskolas, kurus vada Vi-
neta Tumane. Lai festivāla organizētājiem 
nejauktu galvas, visi bijām deju kolektīvs 
„Kadiķis”.

Turpceļā, nakšņojot Polijas pilsētā Ka-
tovicē, satikāmies ar vēl vienu latviešu 
deju kolektīvu – „Spriganis” no Pastendes, 
kuram bija tas pats galamērķis, kas mums. 
Līdz ar to ieguvām jaunus draugus un viens 
otru atbalstījām arī paša festivāla laikā. 
Ceļā līdz Horvātijai paspējām iepazīties ar 
jauko Slovēnijas pilsētiņu Ptuju, izstaigājot 
vecpilsētu, nobaudot Slovēnijas alu, baudot 
ūdensatrakciju priekus un vakarā vecpilsē-
tas krodziņā tiešraidē noskatoties dramatis-
ko pasaules futbola čempionāta pusfināla 
spēli starp Brazīlijas un Vācijas komandām, 
kas beidzās ar sensacionālo rezultātu 1:7.

Tikai pēc divu dienu ceļa cauri Lietu-
vai, Polijai, Čehijai, Austrijai, Slovēnijai, 
beidzot veiksmīgi sasniedzām pasakaini 
skaisto Horvātijas piejūras pilsētiņu Crik-
venicu, kas kļuva par mūsu mājām četru 
dienu garumā.  Skatoties uz jūru, likās, ka 

atrodamies pie ezera, nevis jūras, jo tie-
ši pretī mūsu pilsētiņai atradās Horvātijas 
lielākā sala – Krk sala. Mūsu apmešanās 
vieta bija viesnīca „Ad Turres”. Arī pārējie 
festivāla dalībnieki tika izmitināti šajā vies-
nīcā. Šogad festivāls norisinājās jau trešo 
reizi. Un festivālā bez „Kadiķa” piedalījās 
arī grupas CSEPEL (Ungārija), RIMAVAN  
(Slovākija), SPRIGANIS (Latvija), DU-
SOLG (Igaunija), ZERNYATKO (Ukraina) 
un ŽKUD „Tine Rožanc“ (Slovēnija). Līdz 
ar to festivāla programma bija daudznacio-
nāla, spilgta un krāsaina.

Pēc festivāla nolikuma, mums vajadzēja 
sagatavot divas deju programmas. Festivāla 
ietvaros bija paredzēti trīs koncerti – divi 
Crikvenicas galvenajā skvērā, viens – Novi 
Vinodolski vecpilsētas galvenajā laukumā. 
Realitātē, ņemot vērā, ka Horvātija mūs sa-
gaidīja ar lietainu un salīdzinoši vēsu laiku, 
kas bija netipiski jūlija mēnesim, pirmais 
no koncertiem tika atcelts. Bet tā kā visi 
plānotajam koncertam jau bijām iesildīju-
ši kājas un sapucējušies skaistajos tautas 
tērpos, tad devāmies uz pilsētas centru ar 
mērķi – vismaz safotogrāfēt skaistas bildes 
atmiņai. Tomēr pasākums izvērtās daudz 
plašāks. Mūsu vadītājai Evai radās doma, 
ka būtu jauki izdejot abas programmas, 
deju pavadījumu dziedot „dzīvajā”. Rezul-
tātā – Cirkvenicas skvērā sapulcējām lielu 
skatītāju un atbalstītāju skaitu, kā arī saņē-
mām milzīgu emocionālu pacēlumu. Publi-
ka bija sajūsmā, un mūsu piemēram vēlāk 

sekoja arī Ukrainas dejotāji.
Tā kā uzstāšanās festivālā sākās vēlu 

vakaros, tad dienā varējām apskatīt tuvāku 
un tālāku apkārtni. Vienā no dienām mūsu 
ceļš veda uz Krk salu, Adrijas jūrā. Te iz-
baudījām gan skaistu braucienu ar kuģīti pa 
jūru, ļaujoties saules un vēja glāstiem, gan 
iepazīstoties ar salas skaistākajām un inte-
resantākajām vietām. Bija iespēja izpriecā-
ties Adrijas jūras melnajās dubļu „vannās” 
vai vienkārši veldzēties dikten sāļās jūras 
peldēs, vai arī apmeklēt 110 metru garo Bi-

serujka alu ar stalaktītu, stalagmītu un kal-
cinētu kolonnu galerijām. 

Protams, atrodoties Adrijas jūras pie-
krastē, bija iespēja baudīt ļoti gardās jūras 
veltes. Atklājums – lavandas saldējums. Ja 
ir tāda izdevība, noteikti pagaršojiet! Tā 
garša ir neatkārtojama.

Pasakaina bija diena pie Plitvices eze-
riem. Lielākais Horvātijas nacionālais parks 
„Plitvices ezeri” ir īsta paradīze. Parka teri-
torijā atrodas 16 lieli un vairāki mazi ezeri, 
aptuveni 140 ūdenskritumi, 20 alas. Tajā ir 
unikāls egļu un dižskābaržu mežs. Pārstei-
dzoša bija ūdens krāsa un tā dzidrums, kurā 
peldēja lielas un mazas zivis. Ne velti Plit-
vices ezeri ir iekļauti UNESCO Pasaules 
dabas mantojuma sarakstā.

Atpakaļceļā gaisā virmoja prieka pilnas 
emocijas un labs noskaņojums. Kā nebū-
tisks sīkums šķita pat tas, ka daļa autobusa 
no motora karstuma „vārījās”, bet ceļoju-
mos bez pārsteigumiem taču neiztikt!

Jāsaka lielu paldies mūsu šoferīšiem  
Aivaram un Iļjam. Liels paldies arī gidei 
Sarmītei, kura visu ceļojuma laiku izklaidē-
ja ar dažādiem uzdevumiem. Liels paldies 
Fazer Latvija SIA par ceļam dāvāto maizi, 
kura spēcināja mūs visu ceļojuma laiku! 

Paldies, Eva, arī Tev par mums kat-
ram doto iespēju un paldies ikvienam par      
draudzīgo gaisotni!

 Zanda Rulle un Inga Sārta
VPDK „Kadiķis” dejotājas

Pēdējā deja festivālā izdejota
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Krāsaina diena Birzgalē!
Krāsaini un iespaidiem bagāti pavadīti Birzgales pagasta svēt-

ki. Lai arī 9. augusta rīts bija apmācies un nedaudz līņāja, bet par 
spīti visam, svētkiem Birzgalē bija jānotiek. Pulcējās sešas aktī-
vas Birzgales komandas, kas piedalījās sporta aktivitātēs. Svēt-
kus  ievadīja sporta sacensības „Veselā miesā, vesels gars”. Sīvā 
konkurencē labākie izrādījās komandas „Tērauda dūre” (Lāsma 
Krastiņa, Evita Reinsone, Jānis Siliņš, Armands Arājs) pārstāvji, 
ierindojoties godalgotajā pirmajā vietā. No viņiem tikai nedaudz 
atpalika „Dzintras komanda” (Dzintra Teika, Linda Gudraise, Rai-
vis Gudraisis, Dāvis Janovskis), savukārt trešie palika „Zelta bru-
ņinieki” (Ketija Niedra, Betija Samanta Šahnova, Haralds Puķe, 
Maikls Nazarovs). Sacensību noslēgumā visas komandas balvā 
saņēma sulīgu arbūzu.

Plkst. 11:00 pa Birzgales ceļiem sāka ripot pagasta autobusi-
ņš ar 27 ekskursantiem, lai iepazītu Birzgales pagasta vēsturiskās 
vietas.

Lielākā aktivitāte un rosība sākās plkst. 14:00 „Rūķu” parkā, 
kur sāka pulcēties dažnedažādi izrotāti un noformēti ciskudriļļi 
(velosipēdi) uz „pirmo„ Ciskudriļļu parādi” Birzgalē. Šis pasā-
kums izdevās pavisam krāšņs. Parādē piedalījās 38 dalībnieki. 
Atbalstītājiem bija ļoti grūti balsot par sev tīkamāko ciskudrilli, 
jo visi interesanti, radoši noformēti, bet tomēr tas darbiņš bija jā-
izdara. Un tā pie dāvanu kartēm tika pieci ciskudriļļu īpašnieki: 

„Radošākais ciskudrillis” – Renārs Strods, 
„Smejošākais ciskudrillis” – Arnolds Kokins, 
„Atraktīvākais ciskudrillis” – Līga Balode, 
„Netipiskākākais ciskudrillis” – Andis Niedra, 
„Ģimeniskākākie ciskudriļļi” (Flinstonu ģimenes tērpos) 
Kate, Jēkabs, Annija un Oskars Bērti.

Beidzoties „Ciskudriļļu parādei”, „Rūķu” parkā sākās īsta rosī-
ba. Aktīvāko māju iedzīvotāji sāka veidot ziedu paklājus un skulp-
tūras, līdz ar to piedaloties pasākumā „Mūsu mājas, ielas ziedu 
feja”. Pavisam seši skaisti, radoši darbiņi rotāja „Rūķu” parku. Lai 
noteiktu galvenās balvas īpašniekus, atbalstītājiem bija jābalso. 
Un pie dāvanu kartēm stādu iegādei tika uzvarētāji:

„Klusā daba vasarā” – Dzintra Teika ar ģimeni, 
„Vasaras karuselis” – Alda Daudze Kārkliņa ar komandu 
no Jaunatnes ielas 9,  
„Peles rezidence” – Inta Laicāne ar komandu.

Krāsaini un radoši svētkus piepildīja radošās darbnīcās, ko or-
ganizēja biedrības „JADARA” un „Birzgales Attīstības centrs”. 
Lai tiktu pie glīta hennas tetovējuma vai kāda zīmējuma uz sejiņas, 
bērniem nācās stāvēt garās rindās. Jaunieši iemācīja bērniem arī 
pagatavot interesantus mūzikas instrumentus, no dažādiem mate-
riāliem. Biedrības „JADARA” darbnīcas, katrs varēja apgleznot 
savu gaismas lukturīti, izveidot savu „Scrabbooking” (tulkojumā – 
senais šiks), kā arī piedalīties tamborēšanas sacensībās un adīšanas 
akcijā „Adīsim apģērbus kokiem”. Ļoti pieprasītas, bija izjādes ar 
zirgiem, kur rindā stāvēja gan mazie, gan lielie gribētāji. Visus ak-
tīvos pasākuma dalībniekus gaidīja lielais „Saimes galds” un gar-
dā bukstiņbiezputra, kura no katla pazuda nemanot. 

Pie muzeja „Rūķi” dažādas kancelejas preces un grāmatas va-
rēja iegādāties   grāmatnīcā „Auseklis” no Ogres. Bet plkst. 17: 00 
grāmatas „Piglas stāsti” cienītājiem bija iespēja tikties ar autori 
Vitu Štelmaheri un iegūt rakstnieces autogrāfu. Nemanot klāt arī 
vakars ar Santas Zapackas un Harija Ozola sirsnīgo koncertu „Ar  
mīlestību un smaidu”. Bet plkst. 23:00 „Rūķu” parkā pie rūķu mā-
jiņas uz „Laternu stundu” pulcējās lieli un mazi birzgalieši ar līdzi 
paņemtām gaisa laternām. Vakara tumsā parku skaisti izgaismoja 
pa dienu izgatavotās laternas un gaisā pacēlās 19 košas gaismas la-
ternas. Pēc „laternu stundas” vakars turpinājās līdz pat rīta gaismai 
kopā ar grupu „Brīvdiena”. Visas dienas laikā birzgaliešiem bija 
iespēja apmeklēt pirti un izmantot pirtnieka pakalpojumus. 

Manuprāt, svētki bija izdevušies, jo redzot jūsu sejās smaidus, 
prieku un labo garastāvokli, radās liels gandarījums par padarīto 
darbu. Lai viss izdotos liels paldies: Diānai Arājai, Evitai Reinso-
nei, Dainai Melnūdrei, Edgaram Siliņam, Ivetai Freimanei, Sarmī-
tei Pikaļevai, Annai Čūdarei, Mārim Jēkabsonam, Armandam Arā-
jam, Vijai Arājai, biedrībām „JADARA” un „Birzgales attīstības 
centrs”, Birzgales pasta kolektīvam. Paldies visiem, kas apmeklēja 
un atbalstīja pasākumu!

Rita Reinsone,
 Birzgales tautas nama vadītāja

Pārpublicēts no"Birzgales Avīzes"

„Lāčplēša ielas biznesa centrā” – viss
nepieciešamais acu aprūpei

Lielvārdes centrā Lāčplēša ielā 13 – „Lāčplēša ielas biznesa 
centrā” – durvis vēris optikas salons un optometrijas kabinets 
ar kopīgu teiksmainu nosaukumu „Spīdolas optika”. 

Centra pirmajā stāvā jau strādā „Laimdotas skaistuma 
centrs” , savukārt „Lāčplēša ielas biznesa centra” otrajā stāvā 
durvis drīzumā vērs Lielvārdes novada Valodu centrs, SIA „AXI 
grupa” datoru serviss un SIA „Māris & Co” administrācija.

„Spīdolas optikā” pieejama mūsdienīga redzes pārbaudes 
aparatūra, un galvenais – tajā strādā lieliski profesionāļi              
– lielvārdiete, acu ārste un optometriste Anda Balgalve, kurai 
ir 30 gadu darba pieredze, un viņas skolniece optometriste 
Linda Broka.

Lielvārdiešiem, kā arī kaimiņu novadu iedzīvotājiem vairs 
nav jābrauc uz Rīgu vai Ogri, lai apmeklētu acu ārstu, izrakstītu 
un iegādātos sev brilles. Salonā var izvēlēties visdažādākās 
brilles ikdienai, lasīšanai, saulesbrilles, kā arī speciālās brilles 
velobraucējiem, slēpotājiem, medniekiem un makšķerniek-
iem, un visdažādākās kontaktlēcas, briļļu aksesuārus un acu 
aprūpes līdzekļus.

„Spīdolas optikas” salona darbalaiks: pirmdienās un cetur-
tdienās no pulksten 13.00 līdz 20.00, otrdienās, trešdienās un 
piektdienās – no pulksten 11.00 līdz 18.00, bet sestdienās       
– no pulksten 10.00 līdz 14.00. Vizīte pie optometrista jāpie-
saka pa T. 20778333.

Beata Kempele
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Vasaras noslēgumā jauna izstāde
Ķeguma tautas namā

 Mākslas skolas audzēkņiem un skolotājiem  vasara aizritējusi 
ierasti. Jūnijā visi audzēkņi no 1. līdz 4. kursam, kā arī 2 meite-
nes no 5. kursa,  devās „zaļajā praksē”. Šoreiz mūsu ceļš veda 
uz Zaubi. Laiks nepavisam nelutināja – lija lietus, pūta stiprs vējš 
un gaisa temperatūra brīžiem bija kā agrā pavasarī, kad valkājam 
cimdus un cepures. Šī bija pirmā prakse, kad nebija ierastās peldes 
ezerā vai upē. Taču neskatoties ne uz ko, piemēroties var jebku-
riem laika apstākļiem un laba padarīta darba sajūta ir arī šoreiz. 
Sazīmēti un sagleznoti ir daudz skaisti darbi, kas jau bija izstādī-
ti Zaubes bibliotēkā. Tos zaubēnieši varēja aplūkot līdz pat jūlija 
beigām. Kā jau katru reizi, vietā, kur ciemojamies, tiek dāvināts 
viens zīmējums vai gleznojums no kopējā darbu klāsta. To parasti 
izvēlas vietējās skolas direktors, vai mājas īpašnieks, pie kura  mi-
tināmies. Taču šoreiz pēc Zaubes skolas direktores iniciatīvas, tika 
veikta balsošana, kurā varēja piedalīties katrs izstādes apmeklē-
tājs. Balsots tika ļoti aktīvi, augsti novērtēti bija daudzi darbi, taču 
vislielāko balsu skaitu ieguva  4. kursa audzēknes Megijas Ruises 
gleznotā baznīca. Iespējams, ka Megijas gleznojums atradīs vietu 
pie sienas Zaubes baznīcā. 

Šobrīd visi „zaļās prakses” darbi jau rotā tautas nama sienas 
Ķegumā. Izstāde būs apskatāma vēl visu septembri. Visi mīļi       
aicināti!

Gan jūlija sākumā, gan augustā Mākslas studijā notika radošās 
darbnīcas. Bērni, kuriem interesēja vasarā radoši darboties, varēja 
2 nedēļas meistarot skaistas lietiņas. Darbnīcās piedalījās ap 20 
bērniem gan no Ķeguma, gan Rembates, gan Rīgas, Ogres un pat 
Vācijas. 

Par spīti karstajām vasaras dienām, jebkuram brīvlaikam pie-
nāk gals. Tas notiek nemanāmi un bez brīdinājuma. Dienas līdz 
jaunā mācību gada sākumam var skaitīt jau uz vienas rokas pirk-
stiem.  Cerams, ka gan skolēni, gan skolotāji ir atguvuši spēkus un 
gatavi jaunam un radošam darbam. Un tāpēc:

Mākslas studija 
aiCiNa

Pieteikties uz nodarbībām 
zīmēšanā, gleznošanā un 

veidošanā bērnus no 4 
gadu vecuma un skolēnus 

jebkurā vecumā. 
4 - 6 gadus veciem bērniem - nodarbības notiek 2 x nedēļā. 
Vienu reizi bērni apgūst zīmēšanas, gleznošanas un kom-
pozīcijas pamatus, otru reizi - veidošanu. Viena nodarbība 
ilgst 2 x pa 25 min. Var apmeklēt arī tikai vienu nodarbību 
nedēļā.

Skolēniem - nodarbības notiek 2 x nedēļā. Vienu reizi 
skolēni apgūst zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas 
pamatus, otru reizi - veidošanu. Viena nodarbība ilgst 2 x 
pa 40 min. Var apmeklēt arī tikai vienu nodarbību nedēļā.

Aicinu pieteikties pieaugušos, kuri vēlas zīmēt, gleznot, 
dekupēt, gleznot uz zīda, nodarboties ar linogriešanu, 
darināt rotas  un vēl daudz ko citu. Zīmēšanas studijai 
nodarbības notiks katru nedēļu, savukārt pārējās tehnikas 
varēs izmēģināt un apgūt radošajās darbnīcās.

Ar Mākslas skolas 1. - 5. kursa audzēkņiem tiksimies
1. septembrī plkst. 12.00 Ķeguma tautas namā.

Sīkāku informāciju var saņemt,
rakstot uz e-pastu: ieva.lace@apollo.lv, vai zvanot 29203293.

Radošu mācību gadu vēl
Mākslas studijas vadītāja Ieva Lāce

mailto:ieva.lace@apollo.lv
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Ķeguma tautas nama
amatierkolektīvi uzņem
jaunus dalībniekus

Ķeguma tautas nama amatierkolektīvi, atsākot jauno sezonu, 
visu septembri aicina jaunus dalībniekus pievienoties. Dalība ama-
tierkolektīvā nav tikai labs veids, kā pavadīt brīvo laiku, tā ir sevis 
pilnveidošana, izzināšana, jaunu iemaņu apgūšana un neaizmirstamu 
emociju gūšana. Ķeguma tautas nama amatierkolektīvi, atsākot jauno 
sezonu, visu septembri aicina jaunus dalībniekus pievienoties:

Popgrupa „Sienāži” uzņem jaunus dalībniekus vecuma grupā 
no 10 – 14 gadiem un mazo dziedātāju grupiņā no 4 gadu vecuma. 
Nodarbības notiek katru trešdienu – lielo dziedātāju grupiņai no plkst. 
17:00 – 18:00, mazo dziedātāju grupiņai no plkst. 18:00 – 18:40. Pir-
mā nodarbība 03.09.2014, kolektīva vadītāja – Sarmīte Viļuma.

Deju studijas „TRIUMFS” Ķeguma bērnu deju grupa uzņem 
jaunus dalībniekus. Kolektīva mēģinājumi notiek katru otrdienu un 
piektdienu no plkst. 16:00 – 17:00, pirmā nodarbība 09.09.2014. Ko-
lektīva vadītāja – Jekaterina Pihtina.

Ķeguma jauniešu koris uzņem jaunus dalībniekus. Kora mēģi-
nājumi notiek katru sestdienu no plkst. 11:00 – 14:00, pirmā nodarbī-
ba 06.09.2014. Kolektīva vadītāja – Maira Līduma.

Ķeguma ģitārstudijas ansamblis uzņem jaunus dalībniekus pie-
augušo grupā, bērnu un jauniešu grupā. Ģitārstudijas pieaugušo gru-
pas mēģinājumi notiek katru otrdienu no plkst. 18:00 – 20:00, pirmā 
nodarbība 09.09.2014. Ģitārstudijas bērnu un jauniešu grupas mēģi-
nājumi notiek katru piektdienu no plkst. 15:30 – 18:00, pirmā nodar-
bība 05.09.2014. Kolektīva vadītāja – Dace Priedoliņa.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis” uzņem jaunus da-
lībniekus. Kolektīva mēģinājumi notiek katru otrdienu un ceturtdienu 
no plkst. 20:00 – 22:00, pirmā nodarbība 04.09.2014. Kolektīva vadī-
tāja – Eva Pedāja.

Senioru deju kolektīvs „Ķegums” uzņem jaunus dalībniekus. 
Kolektīva mēģinājumi notiek katru pirmdienu un trešdienu no plkst. 
19:00 – 21:30, pirmā nodarbība 03.09.2014. Kolektīva vadītājs – Juris 
Driksna. 

Senioru sieviešu vokālais ansamblis „Kvēlziedi” uzņem jaunas 
dalībnieces. Kolektīva mēģinājumi notiek katru ceturtdienu no plkst. 
17:00 – 20:00, pirmā nodarbība 04.09.2014. Kolektīva vadītājs – Gu-
nārs Jākobsons.

Senioru dāmu deju kopa „Rasa” uzņem jaunas dalībnieces. Ko-
lektīva mēģinājumi notiek katru piektdienu no plkst. 17:00 – 19:00, 
pirmā nodarbība 05.09.2014. Kolektīva vadītāja – Mirdza Dzerkale.

Jūsu jautājumus uzklausīsim pa tālruni 65038875, mob. 22010300, 
rakstiski uz e-pastu tautasnams@kegums.lv, vai klātienē, Ķeguma 
tautas namā. Uz drīzu tikšanos Ķeguma tautas nama amatierkolektīvu 
saimē un pasākumos!

Birzgales Tautas nams aicina!
Gandrīz nemanot ir pienācis rudens, kad darbu atsāk tautas nama 

pašdarbības kolektīvi. Gandrīz visus pagasta pasākumus kuplina 
Birzgales pašdarbnieki, līdz ar to tie kļūst radošāki, interesantāki, 
kuplāki. Visos kolektīvos darbojas ar humoru, mīļumu, atsaucīgumu 
apdāvināti Birzgales pagasta iedzīvotāji. Ja jums vakaros nav ko 
darīt, bet gribas sevi radoši izpaust un parādīt citiem, ko mākat, 
piebiedrojieties mūsu kolektīviem! Kolektīvu mēģinājumi notiek 
Birzgales tautas namā. 

Sieviešu koris „Pērles” – pirmdienās un piektdienās no
plkst. 19:30 – 21:30. Pirmā tikšanās 18.08.2014. 

Vokālais ansamblis „Tikai Tā” – piektdienās no
plkst. 21:30 – 23:30, svētdienās no plkst. 14:00 – 16:00.

Pirmā tikšanās 16.08.2014. 

Deju kolektīvs „Dejotprieks” – piektdienās un sestdienās no 
plkst. 19:00 – 21:00.  Pirmā tikšanās 16.08.2014. 

Deju kolektīvs „Visma” – trešdienās no plkst. 19:00 – 21:00.  
Pirmā tikšanās 03.09.2014. 

Birzgales amatierteātris – otrdienās un piektdienās no plkst. 
19:00 – 21:00. Pirmā tikšanās 02.09.2014. 

Modernās un mūsdienu deju grupa bērniem – sestdienās no 
plkst. 14:00 – 16:00. Pirmā tikšanās 06.09.2014.

Pūtēju orķestris „Birzgale” – sestdienās no plkst. 11:00 – 13:30 
Birzgales mūzikas skolā. Pirmā tikšanās 06.09.2014.

 
Būsiet mīļi gaidīts ikviens, kurš vēlās mums piebiedroties.

Sīkāka informācija 29424612

Rembates pagasta
tradīciju zālē

9. septembrī plkst. 18:00 atsāksies nodarbības Rembates bērnu 
vokālajam ansamblim, mīļi gaidīti visi, kuri prot un tikai vēl mācās 
dziedāt.

9. septembrī plkst. 18:00 pirmā šīs sezonas tikšanās ar radošās 
bērnu grupas  dalībniekiem, mīļi aicināti visi interesenti bez vecuma 
ierobežojuma.

23. septembrī plkst. 18:00 pirmā tikšanās un dalībnieku uzņem-
šana jaunizveidotajā Rembates sieviešu vokālajā ansamblī, protams 
tiek gaidīti arī kungi, tad mainīsies ansambļa nosaukums. Ansambļa 
vadītāja – Alīse Vorobeja. Sīkāka informācija – 27884206 (Sanita)

Tomes tautas namā septembrī ar jaunām idejām un iecerēm 
atsāks darboties amatierkolektīvi. Diviem mūsu kolektīviem  
uzaicināti  jauni vadītāji – bērnu vokālajam ansamblim – Līga 
Valaine un dramatiskajam kolektīvam – Oskars Ancveriņš.  
Kolektīvu vadītāji ļoti gaidīs Jūs uz pirmo tikšanos. 

Tomes bērnu radošā studija „Skanis” gaida bērnus un 
pusaudžus uz pirmo nodarbību 03.09.2014. plkst. 17:00

Dziedāsim to, kas mums patīk.
Klausīsimies to, kas skan mums apkārt.
Spēlēsimies, kamēr sāksim spēlēt.
Zīmēsim, meklēsim, iztēlosim, izdejosim un radīsim mūziku.
Mācīsimies saprast, sajust un iemīlēt mūziku. 

Jo MŪZIKA veicina ne tikai emocionālo, bet arī intelektuālo 
attīstību, attīsta loģisko domāšanu, radošās spējas un visas maņas. 
Spēlējot mūziku, bērns trenē pirkstiņus, mācās koncentrēties, 
dziedot – attīstās valoda, balss aparāts un dzirde. Bērns aug 
harmoniskāks un mierīgāks, mācās uztvert arī acīm neredzamo... 

Jūs gaidīs vadītāja Līga Valaine – 29496869

TOMES TAuTAS NAMā
Ceturdien, 11. septembrī, plkst. 1600,

Tomes amatierteātra
jauno dalībnieku uzņemšana

visās vecuma grupās! 
Iepriekš jāsagatavo kāds priekšnesums — stāsts, 

dzejolis, ainiņa, anekdote…

Jūs gaidīs teātra vadītājs – Oskars Ancveriņš

mailto:tautasnams@kegums.lv


Ķeguma atklātais vasaras 
florbola čempionāts

Mazajā finālā (par 3.v.):
"Tīnūži" – "Gaisa Spēki" 8:2 (R.Zemzāle 3, R.Aleksejevs, 

K.Vidzis, M.Vilks, D.Avišārs – G.Ločmelis, R.Ražinskis).

Lielajā finālā:
"Lielvārde" – "Tonī" 5:4 s.m.(M.Zaikovskis 2, R.Strauss, V.

Kozlovskis, A.Skadiņš – E.Veidemanis 2, D.Janovskis, S.Mihai-
lovskis Čempionu komandā bez jau pieminētajiem spēlēja: Toms 
Tīdemanis, Aivis Jonikāns, Aigars Delvers, Sandris Delvers, Ģirts 
Zālītis, Armands Saldaks, Jānis Delvers, Antons Žuks.

Čempionāta rezultatīvākais spēlētājs – Raimonds Zemzāle      
– 11 vārti (Tīnūži). Uzvarētāju komanda – "Lielvārde"

ĶEGUMA NOVADA 
SĒŅOŠANAS
ČEMPIONĀTS

13. septembrī plkst. 10:00
Reģistrācija: 9:30 – 10:15

Kopējais starts: 10:30
Sēņosim, priecāsimies un ar

zupu mielosimies!
Kopīgā deju solī un dziesmās aicinās

Tomes folkloras kopa.
Īpaši sveiksim smagāko sēņu grozu

cēlājus – tētus Tēvu dienā.
Iespējams pašvaldības transports, 

iepriekš piesakot pa tālruni:
22010300 / 65038875
Rembate: plkst. 8:30
Ķegums: plkst. 9:00 
Birzgale: plkst. 9:00

Čempionāta norises vieta
paliek nemainīga: 

Tomē, netālu no Rata kalna.
Čempionāta norises vietas

karti var skatīt 
arī novada mājas lapā:
www.kegumanovads.lv
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Mūžībā aizgājuši
Kur paliec tu – kas to lai zina?
Šis noslēpums nav atminēts,

Jo aiziešanas noslēpumu lielo
Tik dziļi apņem klusums svēts.

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Anna Voskāne (1936)
Ivars Egils Morics (1938)

Jānis Maigonis Bresis (1929)
Antra Olekša (1961)

Laimonis Norvelis (1939)
Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales dzimtsa-

rakstu nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:
Genrihs Žuravskis (1930)

Elvīra Krūmiņa (1924)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Līdzjūtības
Lai tēva mīlestība visos ceļos vada,

Lai tēva miers jums jaunu spēku dod,
Lai labā, apklususi sirds vēl ilgi
Teic padomu un ceļamaizi dod.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Vitālijam Pugačam, 
tēvu mūžībā pavadot

Ķeguma novada domes kolektīvs

Sākoties meža ogu, sēņu laikam,
darbosies iepirkšanas punkts Ķeguma novada

Tomes pagasta  „Rutkos” bez izejamām dienām un laika 
ierobežojuma.  Sīkāka informācija pa T. 28658293

Pateicības
Vismīļākais paldies veterinārārstam Kristapam 

par iejūtību un sunīša ārstēšanu. Liels paldies arī 
veterinārārstam Ilmāram un Inai par atsaucību 

un izpalīdzēšanu.
Ar pateicību Biruta Ķegumā

PAklAusīgs suns!
Nodarbības grupā un individuāli no 4 

mēnešu vecuma. T. 25951842

Vēlos īrēt vienistabas vai divistabas dzīvokli Ķegu-
mā, uz ilgāku laiku, kārtība garantēta. T 22429508
Sākot ar septembri, piedāvāju attīstošas mon- 
tesori nodarbības bērniem individuāli un grupā 
piektdienās (plkst. 10:00 – 12:00) un privātstundas 
skolēniem matemātikā un latviešu valodā pie sevis 
mājās Ķegumā. Elīna T. 25938384
Meklējam mīļu, gādīgu un ļoti atbildīgu auklīti savai 
2,3 gadus vecai meitenītei.  Darbs pēc nepiecieša-
mības (apslimšana u.c.) mājās. T. 26102764
Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā. T 26182284
SIA Baltic Calves vajadzīgs kravas automobīļa va-
dītājs starptautiskajiem un vietējiem mājlopu pār-
vadājumiem. Prasības kandidātiem CE autovadītāja 
apliecība un vācu vai angļu valodas zināšanas. Alga, 
sākot no 1000 eiro mēnesī. Savus CV lūgums sūtīt 
uz e-pastu baltic-calves@inbox.lv. Neskaidrību ga-
dījumā  zvanīt  Jānis T.65038542
Saimnieks pārdod 3 istabu dzīvokli Ķegumā Sta-
ru ielā 12, 2.stāvs: 2 izolētas un 1 caurstaigājama 
istaba. 60 m2. Cena: 14’000 EUR. Nepieciešams 
kosmētiskais remonts. Ļoti zaļa apkārtne, ideāli 
kaimiņi, bērnu spēļu laukums. Papildus iespējams 
iegādāties arī garāžu. T. 28607579    
Iepērk metāllūžņus, transporta līdzekļus utilizācijai 
T. 29320387, 65055821
Firma veic asenizācijas pakalpojumus sākot ar          
20 EUR, arī brīvdienās. T. 26597316

No 16. septembra līdz 16. oktobrim
Ķeguma novada bibliotēkas Tomes
bibliotēkā skatāma Ogres novada

gleznotāja Ziedoņa Romāna gleznas
ar iespēju iegādāties kādu darbiņu

26. septembrī plkst. 16:00
Tomes pamatskolā  

Dzejas diena 
Literāri muzikāls pasākums 

„Maza zīle dzīves kokā” 
Piedalās dzejnieki: Z. Romāns, K. Rotgalve u.c 
      Dziesminieki: D. Priedoliņa, O. Zaharovs

Ieeja brīva
Laipni lūgti Dzejas draugi un interesenti

Biedrības Starptautiskais Soroptimistu 
klubs „Ogre – Ķegums” aktīvās
sievietes aicina Jūs piedalīties

CETuRTAJā LABDARīBAS IZSOLē
Sestdien, 27. septembrī, plkst. 11:00

Ķeguma tautas namā, Ķeguma prospekts 4, Ķegums

AICINāM TOMES IEDZīVOTāJuS,
NO 5 gADu VAECuMA, LīDZ 25. 

NOVEMBRIM LASīT TOMES
BIBLIOTēKā PROJEKTA gRāMATAS.

2014. gada 25. augusts

ĶEGUMA NOVADA
PENSIONĀRU BIEDRĪBA

   PAZIŅOJUMI
Radošā darbnīca

„ Dzīves optimismam”
atsāk savas nodarbības – aušana, 
tamborēšana, adīšana, izšūšana,

filcēšana, lakatu siešana u.c. 
Tikšanās 6. septembrī plkst.10:00

Būs arī izstāde – pārdošana ar labām 
atlaidēm. Aicināti visi!

Sīkāka informācija:
Dagnija 26708424, Vija 26598386

6. septembrī aicinām piedalīties
Ķeguma Zaļajā tirdziņā

gan pārdevējus ar rudens dārzu
veltēm un stādiem, gan pircējus
Tirdziņš darbosies no plkst. 8:00
Dagnija 26708424, Ilga 26321614

18. septembrī organizējam 
ekskursiju uz RĒZEKNI 

Maksa par ekskursiju 15.00 EUR 
Izbraukšana 8.00 no Ķeguma tautas nama

Dalības maksu pieņems pensionāru 
biedrības telpās 8. un 15. septembrī

no plkst. 10:00 – 13:00
Dagnija 26708424, Vija 29352544

mailto:baltic-calves@inbox.lv
http://2.st
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