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Griežaties, dzirnaviņas,
Daudz laimītes piemaliet.

Lai pietika visu mūžu
Mīļu vārdu, labu darbu.

Sveicam novembra jubilārus!
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Esi sveicināts, mazulīt!
Caur mīlu cilvēks ik brīdi
pār zemes putekļiem celts.

Lai kvēlo šī liesma sirdī
arvien tik tīra kā zelts. 

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Ivetai Vorobjovai  un Gundaram Mūrniekam piedzimis dēls Andris
Vikai Brokānei-Selgai un Kristapam Selgam piedzimusi meita Lizolete

Kristīnei un Jānim Beidzeniekiem piedzimis dēls Daniels
Rutai Bobiļevai un Dzintaram Kļaviņam piedzimusi meita Simona Paula

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Juri Zīli
Ritu Viļumsoni
Sandru Ozoliņu
Sarmīti Bergmani
Sergeju Jeļisejenkovu
Skaidrīti Ločmeli
Vinetu Griškovu

Anatoliju Starovoitovu
Andi Leiti
Anitu Voicišu
Arvīdu Limoru
Baibu Dambi
Edgaru Andžu
Liliju Veisu
Nikolaju Skujenieku
Olgu Jasinsku
Tatjanu Pavlovu
Valeriju Ivanovu

Ekaterinu Koreshkovu
Ivanu Kozirevu
Robertu Ozolu
Sergeju Rozinu
Skaidrīti Rutku

Jāni Placēnu
Nikolaju Torčilo
Valentīnu Visocki
Valiju Kļaviņu

Dainu Ozoliņu
Irēnu Baltvilku
Laimu Raizi
Uldi Janševski

Aivaru Avenu
Jāni Grīnvaldu
Ilgu Vecozoliņu
Ļubovu Medvedinu

Edvīnu Bilderi
Mariju Lazdupi

Laulības!
No diviem sapņiem,

No divām ilgām
Viens daiļums – mīla

Zied mūžībai.
Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza:

Tatjana Ņevzorova un Dmitrijs Goļenkovs 
Angelika Kārkliņa un Mārcis Lodziņš

Birzgales dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza:
 Oksana Aļševska un Aleksandrs Makarenko

Nataļja Primaka un Valērijs Astapkovičs
Sveicam!

Ķeguma novada dome aicina
uz Ķeguma dienas centra atklāšanu

Šā gada 1. decembrī,
plkst. 18:00, Liepu alejā 1B, Ķegumā tiks 

atklāts Ķeguma dienas centrs.
Ķeguma dienas centrs izveidots, ar mērķi piln-

veidot novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas 
iespējas un sociālo iekļaušanos sabiedrībā, radīt 
labvēlīgus apstākļus Ķeguma novada jauniešu līdz-
dalībai sabiedriskajā dzīvē, intelektuālai un radošai 
attīstībai, veselīga un lietderīga brīvā laika izman-
tošanas iespējām, jauniešu vajadzībām un intere-

sēm atbilstošas informācijas pieejamībai, veidot 
sadarbību ar citām organizācijām un struktūrvienī-
bām novada, valsts un starptautiskā mērogā.

Centrs labiekārtots un aprīkots ELFLA  projek-
ta „Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķegu-
ma novadā” ID Nr.14-04-LL32-L413201-000017 
ietvaros (apstiprināts ar Lauku atbalsta dienesta 
Lielrīgas reģionālās pārvaldes 31.07.2014. lēmumu 
Nr.04.6-11/14/1731), kopējās izmaksas 122118,15 
EUR, t. sk. ELFLA finansējums 10499,97 EUR, 
realizācijas termiņš: 30.12.2014.

Es visas domas aizmirstu,
To vienu domājot:
Ko tev vēl vairāk, Tēvzeme,
Par sirdi varu dot.
	 	 	 	 /A.Eglītis

Ķeguma novada iedzīvotājus 
Latvija Valsts svētkos sveic

Ķeguma novada dome



Pašvaldības darbi novembrī
Pašvaldības budžeta ieņēmumi no iedzī-

votāju ienākuma nodokļa oktobra mēnesī ir 
saņemti 104,3% apmērā no Finanšu ministri-
jas prognozētā līmeņa, un ir pamats cerēt, ka 
gada ieņēmumu apjoms pārsniegs plānoto. 
Tā kā vairāku iestāžu izdevumi atsevišķos 
budžeta posteņos objektīvu apstākļu dēļ va-
rētu būt lielāki par plānotajiem, un ir iespē-
jams finansēt arī vairākus nepieciešamus, 
bet iepriekš līdzekļu trūkuma dēļ neplānotus 
pasākumus, tiek gatavoti izskatīšanai domē 
budžeta grozījumi. 

Sagatavoti nepieciešamie dokumenti un 
pieņemts domes lēmums par SIA „Ķeguma 
Stars”  pamatkapitāla palielināšanu, izdarot 
mantisko ieguldījumu. Turpinot komunālās 
saimniecības sakārtošanu, kapitālsabiedrības 
pamatkapitālā tiks ieguldīti no AS „Latvener-
go” savulaik atpirktie ūdenssaimniecības un 
siltumtrašu nekustamā īpašuma objekti, kas 
līdz šim atradās pašvaldības bilancē. Noslēg-
ti arī līgumi starp pašvaldību un SIA „Ķegu-
ma Stars”  par Birzgales siltumapgādes tīklu 
nodošanu patapinājumā, lai kapitālsabied-
rība varētu iesniegt projekta pieteikumu šo 
tīklu rekonstrukcijai ar struktūrfondu līdzfi-
nansējumu.  Šīs izmaiņas ir vairāk formāli 
juridiska rakstura un nav pamats siltumtarifu 
izmaiņām ne Ķegumā, ne Birzgalē. 

Panāktas vienošanās ar mednieku kolek-
tīviem par valsts dotācijas izmantošanu, pie-
ņemts domes lēmums un sagatavoti līgumi 
par iegādāto dzesētavu nodošanu patapinā-
jumā izvēlētajiem četriem mednieku kolek-
tīviem Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasā-
kumu ietvaros. 

Tiek gatavoti darbības uzsākšanai Ķegu-
ma un Tomes dienas centri, aprīkojot telpas 
ar mēbelēm un visām paredzētajām iekārtām. 
Ķeguma dienas centra iekārtošanu vēl kavē 
daži nepabeigtie remonta darbi pēc ūdens 
noplūdes vasarā, jo nav vēl pilnīgi izžuvu-
šas ēkas konstrukcijas. Šobrīd plānots dienas 
centru darbību uzsākt decembra sākumā.  

Sakarā ar silto laiku joprojām turpinās 
Liepu alejas  rekonstrukcijas būvdarbi.  Pa-
beigta lietus kanalizācijas kolektora izbūve 
un caurteku montāža zem ielas un pieslēgu-
miem. Veiktas izmaiņas tehniskajā projektā 
saistībā ar stāvlaukumu pie baznīcas, lai sa-
mazinātu zemes darbu apjomus sakarā ar ne-
paredzēti biezu augu zemes slāni. Sākta ielas 
betona apmaļu uzstādīšana. Saņemts būvdar-
bu veicēja pieteikums darbu izpildes termiņa 
pagarināšanai sakarā ar papilddarbiem un 
izmaiņām projektā, par kuru tiks lemts pēc 
detalizēta plānotā darbu grafika saņemšanas. 
Izteikts brīdinājums par iespējamu līguma 

laušanu, ja netiks novērsti trūkumi darba or-
ganizācijā. 

Noslēgts līgums par remontdarbu veik-
šanu Birzgales pamatskolas telpās, lai iz-
veidotu keramikas darbnīcu saskaņā ar rea-
lizējamo struktūrfondu projektu.  Projekta 
ietvaros iegādātie kokapstrādes darbgaldi un 
keramikas darbnīcas iekārtas ļaus būtiski celt 
skolas darbmācības stundu kvalitāti un arī 
atraktivitāti. 

SIA „Energy Expert” ir uzsācis labiekār-
tošanas darbus pēc  jaunā ielu apgaismojuma 
tīkla izbūves Ķegumā, Kuģu un Lāčplēša   
ielās, kuri būtu pilnībā jāpabeidz jau šajā  
mēnesī. 

Beidzot noslēgti arī kreditēšanas līgumi, 
un SIA „DGS” ir uzsācis jauno siltumtra-
šu izbūvi Kohēzijas fonda projekta „Siltu-
menerģijas pārvades sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma 
pilsētā II kārta” realizāciju. Darbus plānots 
veikt arī apkures sezonas laikā, pa atseviš-
ķiem posmiem, cik to atļaus laika apstākļi. 
Šobrīd darbi tiek veikti Liepu alejā, Kuģu un 
Lāčplēša ielu rajonā. Investīciju līgums starp 
SIA „Ķeguma Stars” un LIAA paredz pro-
jekta darbus veikt līdz 2015. gada 1. jūnijam.

Roberts Ozols, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Ķeguma novada Sociālais dienests informē!
Sākoties apkures sezonai, aizvien aktuālāks jautājums iedzīvo-

tājiem ir finanšu līdzekļi, kas nepieciešami, lai segtu izdevumus 
par malkas iegādi vai norēķinātos ar mājas apsaimniekotāju par 
sniegto siltumu. Ķeguma novada Sociālais dienests informē, ka 
trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas), kuru dzīvesvie-
ta deklarēta Ķeguma novada administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas 
vērsties pēc palīdzības Sociālajā dienestā.

Dzīvokļa pabalsts, ir paredzēts īres un komunālo maksājumu 
segšanai vai malkas iegādei. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), 
kurai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statuss. Pabalstu tiesīgs saņemt dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks. 
Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ieskaita to dzīvokļa apsaim-
niekotāja kontā kā maksājumu par komunālajiem pakalpojumiem. 
Pabalsta apmērs ir 150 EUR kalendārajā gadā, bet periods starp 
dzīvokļa pabalsta izmaksām ir vismaz seši mēneši.

Ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, ja tās vidējie ienāku-
mi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepār-
sniedz 128,06 EUR, kā arī tiek vērtēti ģimenes (personas) īpašumā 
esošā kustamā un nekustamā manta.

Maznodrošinātas ģimenes statusam atbilst ģimene (persona), 
kuras vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī pēdējo 
3 mēnešu laikā nepārsniedz 150 EUR, kā arī tiek vērtēti ģimenes 
(personas) īpašumā esošā kustamā un nekustamā manta. Ja ģimene 
sastāv no viena vai vairāk kopā dzīvojošiem pensionāriem un/vai 
invalīdiem, kuriem nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieki dzī-
vo atsevišķi, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma vai 
invaliditātes pensija, un kuru ienākumi uz vienu personu pēdējo 3 
mēnešu laikā ne pārsniedz 250 EUR mēnesī.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības liku-
ma 5.panta trešo daļu, novērtējot ģimenes (personas) materiālos 
resursus:

1) ņem vērā ienākumus, kas veidojas pēc nodokļu samaksas;
2) par ienākumiem neuzskata piemaksu pie ģimenes valsts pa-

balsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalstu, pa-

balstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu par asis-
tenta izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai 
invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar celiakiju 
slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves 
gadījumā, kā arī pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus.

Neskaidrību gadījumā lūdzam griezties tuvākajā Sociālā 
dienesta pieņemšanas vietā vai sazināties pa tālruni:

Ķegumā – Komunālā iela 3, T. 65038896, 28321638 
Rembatē – Lielvārdes iela 3 (Rembates pagasta pārvalde),

T. 65055880, 26689631
Birzgalē – Lindes iela 2 (Birzgales pagasta pārvalde),

T. 65035985, 26100564

Viss, kas šai zemei vajadzīgs, ir mūsu mīlestība, 
Lai sirds pie sirds kā stars pie stara!

11. novembrī Latvijā tika atzīmēta
Sociālo darbinieku diena

Visus Ķeguma novada sociālos darbiniekus un sociālā 
darba speciālistus šajos svētkos sveic Sociālo un veselības 

jautājumu komiteja un komitejas priekšsēdētāja
Daina Vanaga 



AICINĀJUMS
Ķeguma novada Sociālais dienests 

aicina ziedot novada trūcīgajām 
ģimenēm segas, spilvenus un 
gultasveļu. Trūcīgās ģimenes 

priecāsies par katru tīro, nesaplēsto 
un labā stāvoklī esošo lietu.

Ja vēlaties ziedojot palīdzēt Ķeguma 
novada trūcīgajām ģimenēm, lūdzam 
sazināties ar Ķeguma novada Sociālo 

dienestu T. 65038896 vai ierasties 
personīgi Sociālajā dienestā
Komunālajā ielā 3, Ķegumā.

Apmeklētāju pieņemšana: Pirmdienās 
no plkst. 8:30 – 11:00 un 13:00 – 17:00. 

Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 11:00 
un 13:00 – 17:00. Pārējās darba 

dienās mantas ir iespējams nodot, 
iepriekš vienojoties par konkrētu laiku. 
Ziedotajām mantām, Ķeguma novada 

robežās, varam aizbraukt pakaļ.

Ķeguma novada Sociālais dienests
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Rembatē savas durvis vēris
Sociālo prasmju dzīvoklis
Ķeguma novada Sociālais dienests ar prieku ziņo, ka nupat savas durvis 
ir vēris Sociālā dienesta Sociālo prasmju dzīvoklis – Ķeguma ielā 6 dz. 3, 
Rembatē, Ķeguma novadā.

Ar Ķeguma novada domes atbalstu ir 
izremontēts trīs istabu dzīvoklis, kas ticis 
pielāgots prasmju dzīvokļa vajadzībām. 
Sociālo prasmju dzīvokļa darbības mērķis 
ir sniegt sociālos pakalpojumus un organi-
zēt to sniegšanu sociāli vismazāk aizsargā-
tajām iedzīvotāju grupām, t.i., ģimenēm ar 
bērniem, personām ar invaliditāti, pensijas 
vecuma personām un citām personu grupām, 
kurām tas nepieciešams, lai palīdzētu šiem 
cilvēkiem pārvarēt dažādas ikdienas dzīves 
grūtības un krīzes situācijas, veicinātu viņu 
integrāciju sabiedrībā, kā arī rastu brīvā laika 
izmantošanas alternatīvas. 

Kā būtiskākais ieguvums Rembates pa-
gasta iedzīvotājiem ir iespēja pirkt dušas un 
veļas mazgāšanas pakalpojumus. Sociālo 
prasmju dzīvoklī ir pieejams karstais ūdens 
un duša, kā arī veļas mašīna. Dušas un veļas 
mazgāšanas pakalpojumu var saņemt uzrā-

dot Sociālā dienesta izsniegtu norīkojumu, ja 
norīkojums vēl nav saņemts, aicinām doties 
uz Sociālo dienestu.

Sociālo prasmju dzīvokļa telpas tiks iz-
mantotas arī dažādu nodarbību organizēšanai 
lietderīgi pavadot brīvo laiku un pilnveidojot 
dažādas prasmes, piemēram, ēst gatavošana, 
rokdarbu darināšana. Periodiski tiks organi-
zētas dažādu tēmu grupu nodarbības, par ku-
rām iedzīvotāji tiks iepriekš informēti.

Ja vēlies atbalstīt Sociālo prasmju dzī-
vokli mērķu sasniegšanā – dāvini materiālus 
nodarbībām. Kancelejas preces (papīru, 
rakstāmlietas), materiālus praktiskām no-
darbībām (dziju, plastiku, plastilīnu, šūšanas 
piederumi u.c.), brīvo brīžu aktivitātēm gal-
da spēles, attīstību veicinošas rotaļlietas u.c.

Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju, 
lūdzam sazināties ar sociālo darbinieci Rem-
batē T. 65055880, 26689631

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Tuvojoties 2014. gada nogalei, pašvaldība vēlās atgādināt, ka nekustamā 
īpašuma nodoklis (turpmāk – NĪN) maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk 
kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas 
apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā līdz 
pirmajam paredzētajam nodokļa nomaksas termiņam.

Informāciju par saviem nekustamajiem 
īpašumiem, to sastāvu, platībām, kadastrā-
lajām vērtībām, kā arī virkni citu datu ikvie-
na fiziska un juridiska persona var noskaid-
rot Valsts zemes dienesta datubāzē www.
kadastrs.lv vai portālā www.epakalpojumi.
lv – Mani dati kadastrā.

Savukārt informācija par NĪN un no-
dokļa nomaksu par saviem īpašumiem vai 
arī nomaksu par citas fiziskas vai juridiskas 
personas īpašumiem var veikt portālā www.
epakalpojumi.lv sadaļā „Nekustamā īpašu-
ma nodoklis”.

Atgādinām nodokļu maksātājiem, ka 
nodokļu maksāšanas paziņojumus par NĪN 
maksājumiem var saņemt elektroniski uz 
personas norādīto e-pasta adresi. Tāpat 
iespējams pieteikties saņemt atgādināju-
mu par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos 
e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni 
(SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto 
e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms 
maksāšanas termiņa, savukārt SMS atgādi-

nājums tiks sūtīts maksāšanas termiņa sa-
maksas dienā. 
Pakalpojumam var pieteikties: 

• portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā 
„Mans nekustamā īpašuma nodoklis” 
– „e-dokumentu iesniegums” un izvē-
lēties sev ērtāko atgādinājuma saņem-
šanas veidu;

• nosūtot elektroniski parakstītu iesnie-
gumu (ar drošu elektronisku paraks-
tu, kas satur laika zīmogu) uz e-pastu: 
dome@kegums.lv;

• nosūtot iesniegumu pašvaldībai uz ad-
resi: Ķeguma novada dome, Lāčplēša 
iela 1, Ķegums, LV-5020;

• aizpildot iesnieguma veidlapu Ķeguma 
novada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegums.

Pašvaldība ir pieņēmusi saistošos no-
teikumus „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
likuma atsevišķu normu piemērošanu Ķe-
guma novadā”, kas stājās spēkā 01.01.2015. 
Saistošie noteikumi tika publicēti avīzes    

iepriekšēja numurā, noteikumi brīvi pie-
ejami pašvaldības domes ēkā un ar tiem 
var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.
kegumanovads.lv sadaļā „Par novada paš-
valdību” – Normatīvie akti/plānošanas do-
kumenti – Saistošie noteikumi. 
Saistošie noteikumi nosaka:

• kārtību, kādā ar NĪN apliek būvi, kuras 
būvniecībā pārsniegts normatīvajos ak-
tos noteiktais kopējais būvdarbu veik-
šanas ilgums;

• NĪN maksātājus par daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstī-
ti zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 
un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo 
zemi, uz kuras šī māja atrodas; 

• NĪN maksāšanas paziņojumu piespiedu 
izpildes termiņu.

Pateicamies visiem NĪN un zemes no-
mas maksātājiem, kuri savlaicīgi, norādīta-
jos termiņos, ir veikuši samaksu.

Informācijas iegūšanai par NĪN lūdzam 
vērsties Ķeguma novada domē Lāčplēša 
ielā 1, Ķegumā vai zvanīt nodokļu speciā-
listēm pa tālruni 65055436.

M.Birzule,
nodokļu administratore

Ķeguma novada pašvaldība plāno sagatavot informatīvu izdevumu,
kurā tiks iekļauta novada viesiem saistoša informācija. 

Lai varētu veidot abpusēji saistošu informatīvu materiālu ar precīzu un korektu informāciju, aicinām atsaukties visus 
Ķeguma novadā esošo apskates objektu īpašniekus vai apsaimniekotājus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus un amatniekus

un sazināties ar Kultūras un sporta pārvaldes vadītāju pa tālruni 22010300 vai e-pastu: antra.binde@kegums.lv  
Kultūras un sporta pārvalde
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2014. gada 15. oktobrī
Iegādājās divus dzīvokļu īpašumus: Nā-

kotnes ielā 11, Birzgalē, kas sastāv no divis-
tabu dzīvokļa ar kopējo platību 52,3 m2 un 
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzī-
vokļu mājas, zemes 525/15906, par pirku-
ma summu 2800 EUR, no kopējās summas 
2708,76 EUR novirzot komunālo maksāju-
mu un apsaimniekošanas maksas parāda seg-
šanai; Nākotnes ielā 7, Birzgalē, kas sastāv 
no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 41,3 
m2 un kopīpašuma domājamās 413/9182 
daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, 
par pirkuma summu 1965 EUR, no kopējās 
summas 1330,29 EUR novirzot komunālo 
maksājumu un apsaimniekošanas maksas 
parāda segšanai.

Apstiprināja Noteikumus „Par kārtī-
bu, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz 
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 
privātajai izglītības iestādei un sniedz atbal-
stu privātam bērnu uzraudzības pakalpoju-
mu sniedzējam”.

Ievēlēja Ķeguma novada domes izglī-
tības, kultūras un sporta komitejas  sastāvā 
deputātu Jāni Priževoitu.

Apstiprināja Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas izdevumu tāmi pašvaldību sav-
starpējiem norēķiniem 2014.gadā 285 604 
EUR un noteica norēķinu maksu par vie-
nu citas pašvaldības audzēkni 79,60 EUR      
mēnesī.

Apstiprināja Birzgales pamatskolas izde-
vumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norē-
ķiniem 2014.gadā 130 203 EUR un noteica 
norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības 
audzēkni 116,67 EUR mēnesī.

Apstiprināja VPII Birztaliņa izdevumu 
tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 
2014.gadā 111 040 EUR un noteica norēķinu 
maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni 
215,19 EUR mēnesī.

Apstiprinātja VPII Gaismiņa izdevumu 
tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 
2014. gadā 237 154 EUR un noteica no-
rēķinu maksu par vienu citas pašvaldības          
audzēkni 145,31 EUR mēnesī.

Apstiprināja vienam bērnam nepiecieša-
mās vidējās izmaksas summu pirmsskolas 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības prog-
rammas īstenošanai mēnesī 180,25 EUR.

2014. gada 5. novembrī
Apliecināja, ka Ķeguma pilsētas teritori-

jā ir pabeigts zemes reformas process.
Apstiprināja pārskatu par zemes reformu 

reglamentējošajos normatīvajos aktos no-

teikto darbu izpildi Ķeguma pilsētā.
Nolēma atļaut palielināt SIA „Ķeguma 

Stars” pamatkapitālu, izdarot mantisko ie-
guldījumu 144 251 EUR apmērā, t.sk.: Liepu 
aleja 1C, Ķegums – ūdensapgādes būves ar 
aprēķināto vērtību: filtru māja – 7995 EUR,

sūkņu māja – 974 EUR,
sūkņu māja – 1916 EUR,
sūkņu māja – 693 EUR,
ūdenstornis – 22235 EUR,
sūkņu māja – 1897 EUR,
labiekārtojums (sanitārās zonas iežogo-

jums ar vārtiem un piebraucamais ceļš ar 
betona segumu) – 7641 EUR;

ūdensapgādes tīkli – 26200 EUR;
kanalizācijas tīkli – 51700 EUR;
siltumtrases posmi – 23000 EUR.
Nolēma iegādāties dzīvokļa īpašumu Nā-

kotnes ielā 11, Birzgalē, kas sastāv no trīsis-
tabu dzīvokļa ar kopējo platību 75,60 m2 un 
kopīpašuma domājamās 756/15906 daļas no 
daudzdzīvokļu mājas, par pirkuma summu 
4000 EUR, visu pirkuma summu novirzot 
komunālo maksājumu un apsaimniekošanas 
maksas parāda segšanai.

Piešķīra naudas balvu invalīdu grupas 
vadītājai Birzgalē.

Nolēma atzīt izsoli par notikušu, kurā 
tika pārdots pašvaldības nekustamais īpa-
šums – Ķeguma ielā 6, Rembatē, kas sastāv 
no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 71,8 
m2, kopīpašuma 682/9109 domājamām da-
ļām no būvēm (daudzdzīvokļu māja) un 
682/9109 domājamo daļu no zemes (kopējā 
platība 0,62 ha) un nosolīts par 4273 EUR.

Nolēma atzīt izsoli par notikušu, kurā tika 
pārdots pašvaldības nekustamais īpašums 
– Ķeguma ielā 8, Rembatē, kas sastāv no 
divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 51 m2, 
kopīpašuma 490/13457 domājamo daļu no 
būves (daudzdzīvokļu māja) un 490/13457 
domājamo daļu no zemes (platība 0,48 ha) 
un nosolīts par 5350 EUR.

Nolēma slēgt patapinājuma līgumu par 
pašvaldības bilancē esošo Birzgales ciema 
siltumtīklu posmu nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā SIA „Ķeguma Stars” ar tiesībām 
veikt būvniecību un rekonstrukciju Eiropas 
Savienības fonda projekta „Siltumenerģijas 
pārvades sistēmas efektivitātes paaugsti-
nāšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” 
ietvaros, ar termiņu līdz 2022. gada 31. de-
cembrim.

Noslēdza sadarbības līgumu ar SIA „Ķe-
guma Stars” par siltumenerģijas pārvadi un 
sadali Ķeguma novada Birzgales ciemā.

Nodeva bezatlīdzības lietošanā 4 dzesē-
tavas, slēdzot patapinājuma līgumu ar bied-
rībām „Pierīgas mednieku klubs”, „Birzga-
les mednieki”, „Mednieku un makšķernieku 

Biedrība BRENEKS”, „Ogres rajona med-
nieku klubs "Norupes"” uz laiku līdz 2019.
gada 31. decembrim. Patapinājuma mērķis 
– Āfrikas cūku mēra profilaktisko pasākumu 
nodrošināšanai – dzesētavu medību produk-
cijas uzglabāšanai iegāde.

Izbeidza pirms termiņa Ķeguma novada 
domes deputāta pilnvaras Gatim Kūmiņam.

2014. gada 12. novembrī
 Pieņēma lēmumu apbalvot Ķeguma no-

vada iedzīvotājus, konkursa „Ķeguma no-
vada lepnums 2014” laureātus ar Ķeguma 
novada domes Atzinības rakstiem un nau-
das balvām Benitu Šteinu un Dainu Mel-
nūdri. Apbalvot ar Ķeguma novada domes 
Atzinības rakstu un naudas balvu par aktī-
vu iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē 
Inetu Ragu.

Pieņēma divus mantiskos ziedojumus 
– 21 rūteri 2352.66 USD vai 1887,11 EUR 
apmērā no Sabiedrības ar ierobežotu at-
bildību „Mikrotīkls” un 20 datortehnikas 
vienības no Nordea Bank AB, Zviedrijas 
sabiedrība, kuras vārdā Latvijas Republikā 
darbojas Nordea Bank AB Latvijas filiāle, 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
mācību darba organizācijas un tehniskā no-
drošinājuma uzlabošanai.

Ar pilniem domes sēdes
protokoliem var iepazīties

interneta vietnē kegumanovads.lv
Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša 
pirmajā un trešajā trešdienā plkst. 15:00.

Domes ārkārtas sēdes tiek sasauktas likuma
„Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu
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).

Katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā.
13:00 Tautsaimniecības komiteja

14:00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja
15:00 Sociālo un veselības jautājumu komiteja

16:00 Finanšu komiteja

Komiteju sēžu laiki var tikt mainīti.
Tālrunis informācijai 26406395
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Atbalsts pasākumā
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina 
projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma 
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakš-
pasākumos:
- „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”
- „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņem-
šana apakšpasākumos notiks no 2014. gada 8. 
decembra līdz 2015. gada 15. janvārim.

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem 
lauku saimniecībās” mērķis ir atbalstīt lauku 
saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās dar-
bības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt 
kooperācijas attīstību.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finan-

sējums:
- lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīva-

jām sabiedrībām – 4 500 000 EUR; 
- lauku saimniecībām – 65 943 776 EUR, kas 

sadalīts atbilstoši uzņēmuma finansiālajam 
apgrozījumam.

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem 
pārstrādē” mērķis ir paaugstināt lauksaimniecī-
bas produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt 
produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurēt-
spējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas 
lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovā-
ciju ieviešanu uzņēmumos.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansē-
jums ir 16197836 EUR.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu da-
tums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas 
pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD 
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pār-
būve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi 
gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.

Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 
(LAP) ietvaros 2014. – 2020. gada plānošanas 
periodā.

Klientu apkalpošanas daļa (T. 67095000)

Atvērts elektrības tirgus – ko tas
nozīmē un kā jārīkojas iedzīvotājiem?
Saskaņā ar šā gada 3. marta valdības lēmumu, ar kuru tika pārcelta pāreja uz brī-
vu elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, tā atvēršana notiks kā plānots – 2015. 
gada 1. janvārī. Līdz ar to „viens elektrības piedāvājums visiem” beigs pastāvēt. 
Faktiski tas nozīmē, ka elektrība kļūst par preci, ko turpmāk tirgos vairāki, savstar-
pēji konkurējoši tirgotāji, bet iedzīvotājiem jāizvēlas piemērotākais piedāvājums.

Kāpēc jāatver elektroenerģija tirgus māj-
saimniecībām?

Atverot elektroenerģijas tirgu, Latvija īs-
teno valsts attīstībai un iedzīvotājiem svarīgo 
enerģētiskās neatkarības mērķi – iespēju pirkt 
elektrību par izdevīgākām cenām Ziemeļvalstu 
tirgū. Izmantojot jaunizbūvētos elektroenerģijas 
piegādes ceļus, tā vajadzīgajā apjomā tiks pie-
gādāta uz Latviju, piemēram, no Zviedrijas vai 
Somijas caur Igauniju.

Nav piepildījušās bažas, ka atvērtajā tirgū 
nebūs pietiekamas konkurences. Konkurence 
starp tirgotājiem pastāv, un tā pat saasinās. 
Gada sākumā gatavību tirgot elektroenerģiju 
bija izteikuši četri tirgotāji, savukārt šobrīd – jau 
septiņi, no kuriem trijiem – AS „Latvenergo”, 
SIA „Baltcom TV” un SIA „WIN Baltic” jau 
ir spēkā esoši piedāvājumi, savukārt pārējie 
tirgotāji ar saviem elektrības piedāvājumiem 
iepazīstinās līdz gada beigām vai nākamajā 
gadā.

Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa numuru, līdz 
šim izvēlējāties sev piemērotāko mobilo sakaru 
operatoru un tarifu plānu, Jūs varat izvēlēties 
elektroenerģijas piedāvājumu. Pirmo reizi Lat-
vijā elektrību varēs nopirkt kopā arī ar citiem 
mājoklī svarīgiem pakalpojumiem, piemēram, 
kā komplektu, kurā iekļauts arī internets, TV un 
telefons. 

Elektroenerģijas piegādes ceļš līdz klien-
tiem nemainās – jauni vadi un kabeļi nevie-
nam nav jāvelk, skaitītāji nav jāmaina, jaunas 
kontaktligzdas mājokļos arī nav jāierīko. Visi 
tirgotāji izmantos valsts elektrotīklu, ko ikdie-
nā uztur un attīsta AS „Sadales tīkls”. Elektrību 
līdz iedzīvotāju mājām kā līdz šim piegādās AS 
„Sadales tīkls”, tāpēc arī iedzīvotājiem reģionos 

nav atšķirības no iedzīvotājiem pilsētās – visi 
tirgotāji izmantos valsts kopējo elektrotīklu; ne-
vienam tirgotājam jauni vadi un kabeļi līdz savu 
klientu mājoklim nebūs jāvelk.
Kas ir svarīgi un kā jārīkojas   
iedzīvotājiem?

Jums vajadzētu zināt elektrības vidējo mē-
neša patēriņu un termiņu, līdz kuram jāizdara 
izvēle. Savs ikmēneša patēriņš ir jāzina, lai spē-
tu adekvāti izvērtēt tirgotāju piedāvājumus. Tas 
ir galvenais rādītājs, ap kuru veidojas tirgotāju 
piedāvājumi.

Otra lieta – piedāvājuma izvēles termiņi. 
Sava izvēle ir jāizdara līdz 15. decembrim, ja 
vēlaties mainīt tirgotāju un/vai kādu no tirgo-
tāju piedāvājumiem jau no 1. janvāra. Ja nevē-
laties neko mainīt vai neesat vēl iepazinies ar 
sev piemērotāko elektroenerģijas piedāvājumu, 
neuztraucieties – elektroenerģija Jums tiks no-
drošināta! To turpinās nodrošināt esošais elek-
troenerģijas tirgotājs universālā pakalpojuma 
ietvaros. Tomēr ir jāņem vērā, ka tā var būt dār-
gāka, nekā ja klients būs izvēlējies piedāvājumu 
atbilstoši mēneša patēriņa.

Jūs varat mainīt elektroenerģijas tirgotāju 
vai piedāvājumu katru mēnesi – par to jāvieno-
jas ar jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15. 
datumam. Iesakām to darīt savlaicīgi, negaidot 
mēneša 15. datumu. Līdz tirgotāja vai piedā-
vājuma nomaiņai ir jāapmaksā visi līdzšinējie 
patērētās elektroenerģijas rēķini.
Kam jāpievērš uzmanība elektrības pie-
dāvājumos?

Izvērtējot piedāvājumus, ir jāskatās uz vai-
rākiem faktoriem, ne tikai 1 kWh cenu. Piemē-
ram, kur elektrības rēķinu var apmaksāt lētāk. 

Pastāv liela atšķirība starp drukātu rēķinu pa 
pastu un elektronisku rēķinu, kā arī norēķinu 
iespējām tirgotāju portālos, kas rēķinu apmaksu 
nodrošina bez maksas, internetbanku, pasta no-
daļu un bankas filiāli. 

Ja Jums ir vairāki objekti, piemēram, māja 
un vasarnīca, ar atsevišķiem skaitītājiem, tos 
var apvienot vienā līgumā un rēķinā. Tā iegū-
siet izdevīgāku elektrības cenu un ietaupīsiet, 
apmaksājot rēķinu. Par šādu iespēju jautājiet 
savam tirgotājam.

Informāciju par uzņēmumiem, kas tirgo 
elektroenerģiju mājsaimniecībām, varat iegūt 
portālos www.e-st.lv, www.sadalestikls.lv, kā 
arī rakstot uz st@sadalestikls.lv vai zvanot uz 
80 200 403.
Kam tiks sniegts valsts atbalsts?

Atverot elektroenerģijas tirgu mājsaim-
niecībām, ir padomāts, kā sniegt atbalstu tām 
sabiedrības grupām, kam tas visvairāk nepie-
ciešams – trūcīgajām un maznodrošinātajām 
personām, kā arī daudzbērnu ģimenēm.

Daudzbērnu ģimenēm tiks nodrošināta      
iespēja iegādāties 300 kWh mēnesī par elek-
trības cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta 
tarifam. Lai saņemtu atbalstu, ir jāpiesakās AS 
Latvenergo (www.e-latvenergo.lv vai klientu 
apkalpošanas centros).

Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām 
personām tiks nodrošināta iespēja iegādāties 
100 kWh mēnesī par elektrības cenu, kas līdz-
vērtīga līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu 
atbalstu, savas pašvaldības sociālajā dienestā jā-
noformē šādas personas statuss un turpat jāpa-
ziņo AS „Latvenergo” līguma numurs, uz kuru 
atbalstu attiecināt. Atbalstam papildus pieteik-
ties nav nepieciešams, jo pašvaldības sociālais 
dienests visu nepieciešamo informāciju nosūtīs 
AS „Latvenergo”.

Papildu informācijai:
AS „Sadales tīkls”, e-pasts: st@sadalestikls.lv 

www.e-st.lv; www.sadalestikls.lv 
twitter.com/sadalestikls; facebook.com/sadalestikls

Klientu serviss: 80 200 403. Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

http://www.e-st.lv
http://www.sadalestikls.lv
mailto:st@sadalestikls.lv
http://www.e-latvenergo.lv
mailto:st@sadalestikls.lv
http://www.e-st.lv
http://www.sadalestikls.lv
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Jaunas publiskā interneta
izmantošanas iespējas

Interneta un datoru lietošana ikdienā kļūst ar katru gadu aktu-
ālāka, jo daudzus jautājumus ir iespēja atrisināt attālināti, tādējādi 
ekonomējot ne vien finanšu, bet arī laika resursus. Interneta pieeja-
mība ir viens no dzīves kvalitātes radītājiem, tādēļ ir būtiski nodro-
šināt iedzīvotājiem iespēju izmantot kvalitatīvus publiskā interneta 
pakalpojumus.

Ķeguma novadā 2015.gada pirmajā pusē tiks izveidoti čet-
ri jauni publiskie interneta pieejas punkti (turpmāk – PIPP) un 
pilnveidoti četri esošie PIPP, lai paaugstinātu piekļuves iespējas 
internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot 
piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem 
elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu 
iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un 
kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. 

Projekta aktivitāšu rezultātā izveidotajos un pilnveidotajos 
PIPP Ķeguma pilsētā, Rembates, Tomes un Birzgales pagastā būs 

nodrošināta šādu pakalpojumu pieejamība: bezvadu pieeja interne-
tam visu diennakti 50 metru rādiusā ap publisko interneta pieejas 
punktu; pieeja datoriem ar noteiktu minimālo programmatūru un 
pieslēgumu internetam; iespēja digitalizēt dokumentus A4 un A3 
formātā; iespēja izdrukāt melnbaltus dokumentus A4 un A3 for-
mātā; iespēja pieslēgt apmeklētājiem piederošus datu nesējus un 
darboties ar tiem, kā arī veikt datu nesējiem kaitīgās programma-
tūras pārbaudi. 

PIPP izveide un pilnveidošana tiek veikta ERAF projekta „Pub-
lisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Ķeguma 
novadā” ID Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/063 ietvaros (ap-
stiprināts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras 08.10.2014. lē-
mumu Nr. 2/PIPP/14/3288), kopējās attiecināmās  izmaksas EUR 
34570,11, t. sk. ERAF finansējums EUR 27022, realizācijas ter-
miņš: 30.06.2015.

Dace Soboļeva,
 Ķeguma novada domes projektu koordinatore

Birzgalē atklāts āra trenažieru laukums
Pavasara sākumā Birzgalē uzsākta āra trenažieru laukuma pro-

jekta īstenošana. Nu katram Birzgales iedzīvotājam ir iespēja no-
vērtēt rezultātu, izmēģinot bezmaksas trenažieru zāli svaigā gaisā 
Skolas ielā 2. 

Iesniedzot projektu biedrībā „Zied zeme”, saņemts Eiropas 
Savienības finansējums, par kuru laukumā izvietoti seši trenažie-
ri, kas palīdzēs stiprināt muskulatūru visā ķermenī. Tajā skaitā, 
trenažieri ķermeņa augšdaļas, gurnu, krūšu muskulatūras, vēdera 
preses vingrināšanai. Tos vienlaikus var izmantot divi cilvēki. Vēl 
laukumā atrodas arī vingrošanas statīvs iesildīšanās vingrināju-
miem un kompleksais trenažieris vispārējai ķermeņa muskulatūras 
attīstīšanai. Protams, turpat ir arī soliņi atpūtai, statīvs velosipēdu 
novietošanai un atkritumu tvertnes.

Trenažieri piemēroti jebkuram interesentam no pusaudža līdz 
pat sirmam vecumam. Biedrības „Jadara” valdes locekle, projekta 
vadītāja Rita Reinsone skaidro, ka „mazākiem bērniem trenažieri 

gluži vienkārši būs par lielu”. Viņa stāsta, ka ir plāns nākotnē parū-
pēties arī par jaunu laukumiņu mazākajiem pilsētas iedzīvotājiem, 
un biedrība „Jadara” vēlētos Birzgalē redzēt arī skeitparku, kuru 
ļoti gaida jaunieši.

Birzgalē šādam laukumam ir īpaša nozīme, jo līdz šim nekā 
līdzīga aktīvās atpūtas iespēju nodrošināšanai nebija. „Jaunais lau-
kums būs pieejams visiem divdesmit četras stundas diennaktī,” 
stāsta Reinsone un izsaka cerību, ka iedzīvotāji pret trenažieriem 
būs saudzīgi, tīši tos nebojās un spēs novērtēt. 

Projekti īstenoti „PPP biedrība Zied zeme” attīstības stratēģijas 
2009 – 2013 un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažā-
došana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” LEADER projektu konkursa ietvaros. 

Sabīne Bērziņa,
PPP Biedrība Zied zeme
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Ziemassvētku vecītis jau
ciemojas Ķegumā    

Pirmdien, 3. novembrī Ķeguma Sociālā 
aprūpes centrā „Senliepas“ un Ķeguma pirms-
skolas izglītības iestādē „Gaismiņa“ valdīja 
rosība. Labdarības organizācijas Gnosjo Hjal-
per (Zviedrija) pārstāvji – 2 šarmanti kungi un 
pārstāve no Latvijas otro reizi ciemojās Ķegu-
mā, atvedot bagātīgu ziedojumu. 

Sociālais aprūpes centrs tika pie 42 kas-
tēm ar dāvinājumiem: mazgāšanas līdzekļi, 
higiēnas un kopšanas līdzekļi, darba apģērbi 
personālam, gultas veļa, krūzītes (aptuveni 
100 vienādas) nedaudz apģērbs un sausmaizī-
tes. Vēl papildus ir 3 funkcionālās gultas un 3 
saliekamie galdiņi.

Savukārt bērnudārzam saziedotajās 100 
kastēs bija: trauki, rotaļlietas, higiēnas preces, 
kancelejas preces, dīvāniņš, darba drēbes pie-

augušiem, lietotas drēbes bērniem un pieau-
gušiem. Liels prieks par drēbju žāvējamiem 
skapjiem, kuri iegādāti, pašlaik stāv organi-
zācijas noliktavā Zviedrijā un gaida nākošo 
braucienu uz Ķegumu.

Iestāžu vadītājas saka lielu paldies Gnosjo 
Halper darbiniekiem par nesavtīgo darbu un 

dāsno ziedojumu!  Tika  saņemtas ļoti vērtīgas 
un noderīgas lietas. 

Tā jau mums likās, ka Ziemassvētku vecī-
tis dzīvo kaut kur pie Zviedrijas...

Biedrība Startautiskais Soroptimistu 
klubs „Ogre – Ķegums”

Birzgales amatierteātra „Dūdene” Anglijā
Kādā jūlija pēcpusdienā saņēmu zvanu no Aivitas Skābarnieces, 

kas jau kādu laiciņu dzīvo Anglijā Burtonas pilsētā, un par lielu pār-
steigumu viņa mūsu amatierteātri ar izrādi „Dūdene zin!” uzaicināja 
piedalīties „Starptautiskās teātra dienās” Bradfordā, kas notiks 18. un 
19. oktobrī Anglijā Daugavas Vanagu Fonda Bradfordas nodaļas ēkā. 
Piedāvājums interesants, bet ko teiks mani mākslinieki? Jau nākamajā 
mēģinājumā visiem izstāstu, un uz manu jautājumu „Ko darām?”  sa-
ņemu vienu atbildi – braucam. Nu ja braucam, tad braucam. 

Jau jūlijā iegādājamies trīspadsmit lidmašīnas biļetes lidojumam 
uz Angliju. Kaut oktobris šķiet vēl ir tik tālu, tas atskrēja nemanā-
miem soļiem, un 16. oktobra rītā visi esam satraukumu pilni – kā 
būs? Dažiem šis bija pirmais lidojums. Bet viss ir kārtībā, kontroles 
izietas, lidmašīnā iekāpuši un dodamies ceļā uz Angliju. Lidostā East 
Midland jau mūs sagaida divas automašīnas, kuras mūs aizvizina uz 
Burtonu pie Aivitas un Raita Skābarniekiem. Mājās mūs sagaida jau-
kā mājas saimniece Aivita ar mazo Pauliņu klēpī. Pirmā ekskursija 
mums notiek pa Burtonas pilsētiņu, kur notiks arī mūsu pirmā viesiz-
rāde. Jau nākamās dienas vakarā pirmā uzstāšanās ir klāt, bet, ak vai, 
skatuvīte ir tik maza, uziešana tikai no vienas puses un aizskatuve vēl 
mazāka. Bet nekas, labi aktieri var nospēlēt arī uz tik mazas skatuvī-
tes. Kad zālē sāka pulcēties  skatītāji, vislielākais prieks bija ieraudzīt 
pazīstamos cilvēkus no mūsu pagasta, kuri jau labu laiciņu dzīvo An-
glijā. Viņu smiekli, smaidi, emocijas un aplausi likās vispatiesākie un 
vissirsnīgākie. Dāvātie ziedi pilni ar mīlestības smaržu. 

Nākamajā rītā dodamies ceļā uz Bradfordu. Ceļā jāpavada apmē-
ram divas stundas, toties ir iespēja vērot Anglijas dabu. Bradfordā 
mūs sagaida pasākuma organizatore Gita Robalde. Viss par pasāku-
ma norises gaitu tiek sīki izstāstīts, un pēc brīža dodamies uz svinīgo 
atklāšanu. Kad sāk skanēt Latvijas himna un mastā uzvilkts Latvijas 
karogs, emocijas ir tik lielas, ka vārdos nav aprakstāmas! Pasākumu 
atklāja Latvijas vēstnieka vietniece Anglijā, no kuras saņēmām laba 
vēlējumus un skaistu grāmatu par teātru vēsturi. Pēc tam sākām iepa-
zīt pasākuma dalībniekus. No Īrijas bija ieradušies latviešu skoliņas 
„Dzintars” teātra grupa, no Burtonas teātris „Strops”, no Bradfordas 
skoliņas „Saulespuķes” teātra grupa un mēs no Latvijas. Un teātris 
var sākties! Visas piecas izrādes interesantas, katrai sava rozīnīte. Va-
kara otrajā daļā, varējām vairāk iepazīt pārējos pasākuma dalībniekus 
sadancojoties kopā ar „Dūdelniekiem” no Bradfordas. Kad kājas pie-
kusušas, pie ēkas pieripo viens pēc otra taksometrs un aizvizina visus 
manus dalībniekus pa visu Bradfordu pie ģimenēm, kas mūs laipni 
sagaida savās mājās. Otrajā dienā visi kopā draudzīgi darbojāmies ak-
tiermeistarības klasē, kas bija visnotaļ interesanti un noderīgi katram. 
Nodarbības vada Antra Jakovļeva. 

Nemanot klāt ir atvadīšanās laiks, skumji, bet neko darīt. Gita 

saka visiem paldies par piedalīšanos un paziņo galveno: „Režisori 
iepriekšējā naktī ir daudz pārsprieduši par šo pasākumu un lēmuši, 
vai turpināt kā tradīciju un kuri uzņemsies šo lielo darbu. Nolēma, ka 
pasākumam „Starptautiskās teātra dienas” ir jābūt arī nākamajā gadā. 
Izloze ir kritusi Latvijai, kas mūs laipni uzņems 2015. gada 24., 25. 
oktobrī Ķeguma novada Birzgales pagastā.” Vēl tikai viens foto, un 
mums jādodas atpakaļ uz Bradfordu. Pa ceļam mājup vēl apskatām 
pilsētu un muzeju. Pirmdienas rītā dodamies uz mazu, jauku pilsētiņu 
Lichfild ar pasakainu katedrāli, kurā ir vērts ieiet, piesēst un izbau-
dīt tās varenību. Arī otrdienas rīts ir klāt un dodamies uz lidostu, lai 
atgrieztos mājās – Latvijā. Aiz muguras paliek interesants ceļojums, 
jauni draugi, iespaidi, kā arī pārdomas par to, cik daudz mūsu tautie-
šu dzīvo ārpus Latvijas robežām un kāds ir katra stāsts, kāpēc nācies 
atstāt savu Dzimteni. 

Interesantais piedzīvojums ir galā, un paldies par atbalstu sakām 
Ķeguma novada domei, par finansiālu atbalstu Aivaram Reinsonam 
un Pāvelam Kotānam. Paldies Aivitai un Raitim Skābarniekiem, kas 
mūs uzņēma savās mājās, un visiem, kas organizēja šo pasākumu, 
īpaši Gitai Robaldei.

Bet vislielākais paldies, jums, kas bijāt kopā ar mani šajā jaukajā 
ceļojumā: Mārītei Skābarniecei, Anitai Skosai, Agrim Križanovskim, 
Irēnai Kalniņai, Inesei Martinovai, Raimondam Rastjoginam, Sarmī-
tei Pikaļevai, Antrai Petrovai, Inesei Pilānei, Aldai Grašiņai, Jānim 
Reinsonam un Irēnai Tampai. Ceru, ka mums priekšā būs vēl, daudz 
interesanti un aizraujoši pasākumi. 

Rita Reinsone
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Realizēts projekts „Ar deju pa dzīvi”
Ķeguma novada domes iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 

projektu finansēšanas konkursa ietvaros ir realizēts projekts „Ar 
deju pa dzīvi”, kura mērķis bija pilnveidot, Birzgales tautas nama 
dāmu deju kolektīva „Visma” vizuālo tēlu, nodrošinot ar jaunu 
vienotu skatuves tērpu, lai uzlabotu kultūras pasākumu kvalitāti 
un dalībnieces būtu skaistas dejā! Projekta realizācijai tika pie-
šķirti 715 EUR. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 712.12 EUR. 
Dāmu deju kolektīvam tika uzšūtas ilgtermiņa lietošanā 11 kvali-
tatīvas, skaistas kleitas. Realizējot šo projektu, ieguvējas ir ne tikai 
dejotājas jaunajos tērpos, bet arī skatītāji, kuri varēs priecāties par 
skaistajiem tērpiem, kas ir būtiska dejas priekšnesuma sastāvdaļa. 
Ar jauno skatuves tēlu pirmos esam priecējuši viesus Birzgales 
skolas jubilejas salidojumā, kurā guvām ļoti daudz pozitīvu emo-
ciju un jaukus komplimentus.

Marina Birzule,
projekta īstenotāja

Ķeguma novada bibliotēka saņem atbalstu VKKF 
kultūras projektā „Augstvērtīga tulkotā un
oriģinālliteratūra bibliotēkās”

Vasarā Latvijas Bibliotekāru biedrība 
(LBB) un Latvijas Nacionālā bibliotēka 
(LNB) izsludināja kultūras projektu kon-
kursu „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālli-
teratūra bibliotēkās”, ko finansēja Valsts 
Kultūrkapitāla fonds (VKKF). Kultūras 
projektu konkursa izstrādātāju mērķis ir 
sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu 
oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību 
Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt 
Latvijas un pasaules kultūras klasisko vēr-
tību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar 
grāmatu starpniecību.

Pavisam projekta konkursā tika iesnieg-
ti 74 projekti, no kuriem  atbalstīti tika 55, 
iesaistot tajā 456 bibliotēkas. Vērtējot pro-
jektus, tika ņemts vērā konkursa nolikumā 
prasītais, un īpaši pamatojumus grāmatu 
kolekcijas nepieciešamībai. Šogad atbalstu 

guva arī Ķeguma novada bibliotēkas pro-
jekta pieteikums, kurā iesaistītas arī Tomes, 
Rembates un Birzgales bibliotēkas. Esam 
saņēmuši vērtīgu grāmatu kolekciju, kurā ir 
52 izdevumi. Kolekcijā ir  grāmatas par iz-
ciliem cilvēkiem, viņu dzīvi un darbu, lite-
ratūru (literatūrzinātne un  literatūrkritika), 
sērija „Latvijas mākslas klasika”, sērijas 

Kino Rakstu bibliotēka rakstu krājums, lat-
viešu daiļliteratūra, ārzemju daiļliteratūra, 
jaunākie dzejoļu krājumi, klausām grāma-
tas u.c. 

Projektā iegūtā kolekcija sadalīta pa 
novada bibliotēkām, bet līdz nākamā 
gada martam bibliotēkas veiks savstar-
pēju grāmatu kolekcijas apmaiņu, lai pēc 
iespējas vairāk lasītāju iepazītos ar iegū-
to vērtīgo tulkoto un oriģinālliteratūru. 
Ar kolekcijas jaunieguvumu kopējo saraks-
tu var iepazīties Ķeguma novada bibliotēkā, 
Ķeguma novada Tomes un Rembates bib-
liotēkās un Birzgales pagasta bibliotēkā. 

Esiet laipni gaidīti apmeklēt novada 
bibliotēkas un izvēlēties sev tīkamākās grā-
matas lasīšanai!

Inese Cīrule,
 Ķeguma novada bibliotēkas direktore 

Ķeguma novada sieviešu biedrību forums
Līdzīgi kā 2013. gadā arī šogad, 25. ok-

tobrī, Ķeguma novada sieviešu nevalstiskās 
organizācijas – sieviešu klubs „Ķeguma 
saulespuķes”, Starptautiskais Soroptimis-
tu klubs “Ogre-Ķegums”, sieviešu klubs 
„Ābele” un sieviešu klubs „Jadara” tikās 
forumā. Šogad aktīvākās novada dāmas pie 
sevis uzņēma Birzgales sieviešu klubs „Ja-
dara”. 

Pirms nopietnām sarunām un diskusi-
jām, spītējot dzestrajam laikam, devāmies 
ekskursijā pa Birzgali. Liels paldies gidei 
Dainai Melnūdrei, kura mūs izveda lokā pa 
Birzgales centra interesantākajām apskates 
vietām, īpaši izceļot Rūķu parku un muzeju. 
Gides raitā valoda un jaukais humors lika 
dāmām iespurgties ne vienreiz vien!

Pēc ekskursijas mūs gaidīja karsti dzē-
rieni Birzgales tautas namā, biedrības „Ja-

dara” sarūpētās īpašās šokolādes un omulīgs 
siltums. Ar savu stāstījumu sasildīja arī uz-
aicinātā lektore – mācītāja Ieva Puriņa, kura 
stāstīja par savām dzīves gaitām, kalpošanu 
Dievam, darbu LR Aizsardzības ministrijā, 
interesantajām mācībām, apgūstot dūlas – 
ģimeņu atbalsta personas iemaņas. 

Foruma gaitā tapa aicinājums, kas tiks 
parakstīts un iesniegts Ķeguma novada 
pašvaldībai. Kopīgi tapušajā dokumentā 
vērsām uzmanību uz tādiem jautājumiem, 
kā sadarbības veicināšanas starp biedrībām 
un Ķeguma novada domi, novada atsevišķu 
ceļu seguma neapmierinošais stāvoklis un 
apkārtējās vides sakopšanas, uzlabošanas un 
novērtēšanas nepieciešamība. Protams, iz-
teicām arī lielu paldies visiem atbildīgajiem 
Ķeguma novada domes darbiniekiem un 
klātesošajai domes pārstāvei Neldai Snie-

dzei par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību.
Foruma noslēgumā skanēja ansambļa 

„Tikai tā” skanīgās balsis, kas ieveda klau-
sītājas gan nostalģiskā noskaņā, gan noslē-
gumā jestri uzmundrināja.

Sakām lielu paldies Ķeguma novada 
pašvaldības jaunatnes lietu speciālistei An-
trai Bindei par foruma organizēšanu, Birz-
gales tautas nama vadītājai Ritai Reinsonei 
un sieviešu kluba „Jadara” meitenēm par 
silto uzņemšanu, Ķeguma novada domes 
pārstāvei Neldai Sniedzei par uzklausīšanu 
un Ķeguma novada domes atbildīgiem dar-
biniekiem par telpām. 

Visu foruma biedrību pārstāvju vārdā 
Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs 
“Ogre – Ķegums”
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Hipermārkets „Gaisma”
un citas aktivitātes „Gaismiņā”

 Ik gadu Ķeguma bērnudārzā „Gaismiņa” tiek realizēts kāds 
projekts kopā ar bērniem un viņu vecākiem, kad pastiprināti tiek 
pētīta un izzināta kāda tēma. Šogad projekts norisinājās 3 nedēļas 
no 13. līdz 31. oktobrim. Šis bērnudārzā bija jau devītais projekts. 
Mūsu uzmanības centrā – profesijas. Projekta mērķis: Paplašināt 
bērnu zināšanas par darbu, tā nozīmi cilvēka dzīvē un dažādām 
profesijām. Parasti pirmās nedēļas laikā tēma tiek iepazīta vispā-
rīgi- tiek meklēta literatūra, visa veida materiāli, aicināti ciemiņi, 
vecāki, kas par tēmu var pastāstīt plašāk, tiek organizētas ekskur-
sijas, kā arī paralēli notiek savas grupas telpas iekārtošana. Vecāki 
kopā ar bērniem mājās gatavoja savu darbavietu aprakstu, lai bērns 
spētu pastāstīt, par ko strādā viņa vecāki. Grupiņas jau iepriekš 
izvēlējās lielās tēmas, pie kā strādās, iekārtojot grupas telpu un ga-
tavojot prezentāciju. 

Mārīšu (sagatavošanas vecuma) grupā – lidosta. Šī tēma Mārī-
šu grupiņā nav nejauša – projekta ietvaros Mārītes devās uz Rīgas 
lidostu ekskursijā, kur lidostas darbinieki sagatavoja īpašu prog-
rammu bērniem. Iepazinuši īsto lidostas darbu, Mārītes savā grupi-
ņā uzbūvēja lidmašīnu – tiesa gan, divvietīgu, iekārtoja dispečera 
kabinetu un visi  pārģērbās lidostas darbinieku formās.  Visi, kas 
vēlējās iekļūt lidostā, tika ietērpti speciālās vestēs, tad pie ieejas 
durvīm bija jāiziet drošības kontrole – katrs tika pārbaudīts ar me-
tāla detektoru. Visiem par pārsteigumu,  tika atrastas arī aizliegtas 
vielas. Lidostas apmeklētāji tika iepazīstināti ar darbiniekiem, va-
rēja piedalīties jauno lidotāju apmācībā, izgatavot papīra lidma-
šīnas, kā arī izmēģināt lidojumu. Jāpiebilst, ka lidojums noritēja 
īpašā komfortā – ļoti daudzās stjuartes „aplidoja” pasažieri, piedā-
vājot dažādas uzkodas, dzērienus un našķus...

Skudriņas (vecākā grupiņa) atvēra Modes namu. Lieli spo-
guļi, modes žurnāli, pārģērbšanās aizslietņi, šujmašīnas, audumu 
un pogu paraugi, daudz tērpu un aksesuāru – īsta dāmu paradīze! 
Modes nama saimniece Laila iepazīstināja viesus ar piedāvājumu, 
iesakot atbilstošāko krāsu, materiālu un tērpu, kā arī ļāva viesiem 
pielaikot aksesuārus no jaunās, ekskluzīvās un ļoti dārgās kolekci-
jas. Jāpiebilst, ka pucēties vēlas ne tikai dāmas – arī kungiem tika 
piedāvāta plaša kolekcija. 

Taurenīšu veikals (otrā jaunākā grupiņa). Uz veikalu nevienam 
nebija jādodas, jo veikals bija tepat – Taurenīšu grupiņā. Visa 
grupiņas siena  ar veikala plauktiem. Virs tiem liels uzraksts 
– „Pārtikas veikals”. Veikala plaukti pilni ar preci. Te varēja 
iegādāties visu svētku galdam un ikdienas vakariņām – saldējumu, 
picas, pelmeņus, desas, kūciņas, pupiņas, zirnīšus, graudus, augļus, 

Ķeguma novada lepnums 2014
Aizvadīta patriotu nedēļa un mūsu valsts dzimšanas diena, šis 

laiks visspilgtāk raksturo mūsu patriotisma līmeni, mūsu attieksmi 
pret savu valsti, to, cik spēcīgi mēs spējam degt par savu zemi, tās 
vērtībām un ideāliem. Mūsu valsts dzimšanas dienas noskaņas mu-
dina mūs darīt vairāk labu, uz nākotni vērstu darbu, beidzot saprotot, 
ka nekur nav tik labi, kā savās mājās. 

Latvija – tie esam mēs ikviens. Jau sesto gadu, Valsts svētku 
pasākumā, kurš notika 16. novembrī Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas zālē, ieklausoties novada iedzīvotāju ierosinājumos, go-
dinājām tos, kuri dzīvo mums līdzās un sveicām „Ķeguma novada 
lepnums 2014” titula laureātus.

Birzgalieti Dainu Melnrūdi par darba ieguldījumu Birzgales pa-
gasta un Ķeguma novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē, par savas 
darba un dzīves vietas mīlestību, par atsaucību, radošumu un aktivi-
tāti, par sirds dāsnumu. 

Rembatieti Benitu Šteinu par darba ieguldījumu Ķeguma nova-
da sabiedriskajā dzīvē, Ķeguma novada attīstības veicināšanā, par 
savas dzīves vietas mīlestību un gādību. 

Svētku pasākumā par ilggadīgu un godprātīgu darbu Ķeguma 

novada iedzīvotāju veselības labā, par palīdzību un sirds siltumu ik-
dienas darbā Ķeguma novada atzinības raksts tika pasniegts ģimenes 
ārstei Inetai Ragai.

Mūsu lielākā vērtība ir novada ļaudis, to svētku koncertā aplieci-
nāja arī mūsu pašdarbības kolektīvi. 

Latvija maza? 
Tad paveries debesīs – 
Cik daudzām zvaigznēm 
te pietiek vietas!

/Jānis Baltvilks/

Katrs mūsu labais darbs, labā doma, drauga atbalsts veido daļiņu no gais-
mas. Katra laba doma, ko veltām Latvijai, iemirdzas kā zvaigzne mūsu sirdīs. 

Vēlos pateikties Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padomei, 
kura 11. novembrī aicināja ikvienu iesaistīties kopīgā patriotiskajā akcijā      
„Iedegsim sauli Ķegumā”. Pateicoties Jūsu degsmei un uzņēmībai, Lāčplēša      
diena Ķegumā iemirdzējās jo īpaši spoži, radot vienotības un valstiskās piede-
rības sajūtu. 

Lai mums visiem pietiek spēka veicināt Latvijas izaugsmi, lai gaišas domas,   
darot darbus, un možs gars, dzīvojot savā zemē! 

Vairosim labo un gaišo Latvijā! Cieņā, Sandra Čivča, 
pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos
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dārzeņus un dzērienus... Pie ieejas veikalā – groziņi, kur pircējiem 
salikt izvēlēto preci, izejot no veikala – kases aparāts. Veikala ap-
meklētājiem bija iespēja iepirkties, kā arī izmēģināt kasiera darbu. 
Tā kā šodien bija veikala atvēršana, visi ciemiņi tika pacienāti ar 
konfektēm.

Slimnīca Bitītēs (vidējā grupiņa). Bitīšu slimnīcā sagaidīja ātrās 
palīdzības mašīnas sirēna, turpat jau bija arī pati mašīna koši dzel-
tenā krāsā ar oranžām svītrām. Pilna telpa ar dakterīšiem – viņiem 
gan tobrīd bija svarīgs ārstu konsīlijs, tādēļ ar slimnīcu un darbu 
tajā apmeklētājus iepazīstināja galvenā ārste Taņa un ārstu palī-
dze Dana. Slimnīcā jau gulēja un ārstējās slimnieki gultās. Daktere 
pārbaudīja arī ciemiņu veselību un ieteica medikamentus, kurus 
lietot. Visiem bija iespēja nosvērties un izmērīt savu augumu. Tā 
kā ciemiņi bija pietiekami veseli, neviens slimnīcā netika paturēts.

Spārīšu automaģistrāle (pirmā jaunākā grupiņa). Spārīšu grupi-
ņā sabraukuši visdažādākie šoferi un katram ir iespēja iepazīt, cik 
dažādas ir automašīnas un ko ar tām var pārvadāt. Te varēja iepazīt 
gan vieglās, gan smagās automašīnas, izvēlēties, ko katrā no tām  
pārvadāt, iepazīt taksometra šofera amatu – viņš var aizvest pilnīgi 
jebkur, kur pasažieri vēlas, ja vien pasažierim ir nauda...

Gliemezīšos – virtuve (pirmā jaunākā grupiņa) Gliemezīšu 
grupiņas plaukti un palodzes bija piepildīti ar katliem, pannām, 
šķīvjiem, dažādiem virtuves piederumiem. Te darbojās pavāri un 
gatavoja gardus ēdienus. 

 Projektā tika organizēts pasākums arī kopā ar vecākiem. Šogad 
tas bija Lielais hipermārkets, kuru nosaucām „Gaisma”. Tagad gan 
liels, gan mazs jau zina, ka tas nozīmē milzīgu veikalu vairākos 
stāvos, kurā var atrast visu – gan preces, pārtiku, banku, pastu, ka-
fejnīcas, arī skaistumsalonu, bērnu rotaļu istabu un dažreiz tur ir pat 
kino. Nereti ģimenes svētdienas izbraukums ir tieši uz šiem liela-
jiem iepirkšanās centriem, kur tiek pavadīts laiks kopā. Lai stāstītu 
un tuvāk iepazīstinātu bērnu ar dažādām profesijām, arī bērnudārzs 
„Gaismiņa” uz vienu dienu 29. oktobrī atvēra savu hipermarketu 
„Gaisma”. Tajā darbojās 11 dažādas nodaļas: skaistumkopšanas 
salonā – frizētava, manikīrs, masāža, foto un modes salons, pasts, 
veikals, kafejnīca, keramikas darbnīca, kino un bērnu rotaļu ista-
ba. No rīta bērni varēja iepirkties par 25 speciāliem „Gaismiņas” 
kuponiem, kurus saņēma bankas filiālē. Mērķi bija divi: pirmais 

– no rīta bērniem jāprot iepirkties. Rēķināt savu naudu, plānot cik 
un ko var atļauties pirkt un kritiski vērtēt piedāvājumu. Tas nav 
viegli, jo tikai tagad viņi reāli saprata, ka preces un iespēju ir daudz 
vairāk nekā naudas. Otrs  mērķis – dot iespēju bērniem izjust kā, 
piemēram,  ir būt par frizieri, podnieku, pārdevēju. Saprast un zināt 
savu darbu, mācēt reklamēt, runāt ar pircējiem. Šī iespēja tika dota 
lielākajiem bērniem – Skudriņām un Mārītēm. Mazākie bērni šo-
reiz darbojās vairāk kā skatītāji. Bet arī Taurenīšu un Bitīšu grupas 
bērniem banka izsniedza 10 naudiņas, kuras viņi visvairāk tērēja 
veikalā un kafejnīcā. Savukārt paši mazākie – Gliemezīši un Spā-
rītes varēja par brīvu izmantot bērnu rotaļu istabu un „īstu” kino, 
kurā protams bija arī popkorns. 

Vakarā jau vecāki kopā ar bērniem tērēja  īstu naudiņu, bet jeb-
kura prece vai pakalpojums bija par simbolisku samaksu. Iegūtā 
nauda nosedza pasākuma pašizmaksu, bet „ peļņa” tiks tērēta, lai 
iegādātos kādu jaunu tehnisko līdzekli, par ko spriedīsim vēl pe-
dagogu sapulcē.

 Šī spēle sagādāja lielu prieku gan bērniem, gan arī mums pie-
augušajiem. Ir tik labi iejusties nereālā situācijā vai, iespējams, 
nerealizētā sapnī. Un, cerams, bērnos tas pavēra lielākas iespējas 
pasapņot par savu nākamo profesiju. Vecākiem tagad jājautā sa-
vam bērnam  – „Kas tu būsi kad izaugsi liels?”

 Neiztikām arī bez kurioziem un pārpratumiem. Kāda mam-
mīte, kad tika aicināta uz pēcpusdienas pasākumu, atzinās, ka 
hipermārketa reklāmas uztvērusi, kā kāda īsta veikala atvēršanas 
reklāmu kaut kur Ogrē vai Rīgā. Atklājās, ka mūsu bērni jau prot 
kārtīgi tirgoties – pastā Gustavs centās nokaulēt kartiņas cenu, kura 
maksāja 2 naudiņas, Gustavs jautāja: „Vai vienu nevar?” Pārstei-
gumu frizierei Santai sagādāja daži  puiši, kuri frizētavā vēlējās 
izveidot matu griezumu. Uzklausot klienta vēlmes, friziere dros-
mīgi izrotāja sāniņus ar zigzagiem. Liels pārsteigums visiem bija 
„Sanitārās inspekcijas” ierašanās, kura pārbiedēja ar savu stingro 
izskatu un nopietnajām prasībām. Kopā ar viņu bija policists ar 
sargsuni. Savās lomās lieliski iekļāvās skolotāja Taņa un skolotāja 
palīgs Danuta, tā radot lielu jautrību.

Bērni un vecāki arī lieliski iekļāvās radītajos apstākļos – izvēlē-
jās labāko, pirka, stāvēja garās rindās un baudīja sniegtās iespējas. 
Pasākums izdevās, jo katrs bērnudārza darbinieks bija ieguldījis 
patiešām lielu darbu, enerģiju un izdomu, lai „viss būtu pa īstam”. 
Paldies visiem audzēkņu vecākiem, kuri arī aktīvi iesaistījās pro-
jekta sagatavošanā!

Projekta rezultātā redzam, ka bērni ir paplašinājuši zināšanas 
par dažādām profesijām, attīstījuši zinātkāri, prasmi individuāli 
darboties un vēlmi apgūt jaunas iemaņas. Piedalīšanās svētkos un 
prezentācijās bērnos veido pārliecību par savām spējām, veidojas 
pozitīva sadarbība ar vecākiem, kā arī tika paplašināta rotaļu bāze 
grupās. 

Jaunums!!!
Drīzumā Ķeguma komercovirziena vidusskolas mājas lapā: 
www.kegumaskola.lv augšējā rīkjoslā meklējiet sadaļu VPII 

„Gaismiņa”, kur atradīsiet vispusīgu informāciju par
bērnudārzu, mūsu jaunumiem un fotogalerijām.

Baiba Rožkalna,
 VPII „Gaismiņa” vadītājas vietniece izglītības jomā
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Tiltu no abiem galiem ceļ projekta augstumā 
– uz atzīmi 35.00. Nu jau 3. hidroagregāts 
strādā, dod Rīgai līdz 12 MW jaudas, 4. agregāts 
griežas, žāvē ģeneratora tinumus, gatavojas 2. 
turbīnas montāžai. Sākotnēji 1936. g. līgumā bija 
paredzēta tikai divu hidroagregātu uzstādīšana 
līdz 1939. gada beigām, bet, redzot straujo 
elektroenerģijas patēriņa pieaugumu, valdība 
vienojās ar SENTAB, ka līdz 1940. gada beigām 
uzstādīs visus četrus agregātus.   88 kV divķēžu 
līnija uz Rīgu uzcelta, bet darbojas viena ķēde, 
otrai montē galu pieslēgumus. Ko raksta Ē.Šics 
būves dienasgrāmatā?

„1939. g. 5. novembris. Izdara 4. Ģeneratora 
pārbaudi – slogošanu ar ūdens pretestības ierīci, 
kuru gremdē priekšbaseinā pie ledus nolaides”.

Tā kā būve tuvojas nobeigumam, darbā tiek 
pieņemti atsevišķie agregāti un mezgli, ir jāsāk 
organizēt visa objekta nodošanu ekspluatācijā. 
1939. g. 16. novembrī Latvijas valdība ieceļ 
”Ķeguma spēka stacijas pieņemšanas komisiju:

Priekšsēdētājs profesors Dr. ing. E. Ziemelis, 
locekļi galvenais inženieris V. Burkevics, 
profesors Dr. ing. A. Delvigs, finanšu inspektors 
G. Feigmanis, galvenais inženieris O. Leimanis, 
profesors inženieris P. Pāvulāns, būvinspektors 
inž. M. Robs, doc. Inž. P. Stakle, kontroles inž. 
E. Šķilters, prof. Dr. ing. A. Tramdahs, prof. Dr. 
ing.  A. Vītols, Dr. ing. A. Zīle”.  Šīs komisijas 
pieņemšanas protokoli atrodami Latvijas valsts 
vēstures arhīvā.

„1939. g. 17. novembris. 4. ģeneratoru 
pieslēdz Rīgas tīklam”.

Nu jau divi hidroagregāti dod elektrību 
Rīgai. Rīga staro! Bet Ķegumā visi darbi rit 
normāli.

Bet Eiropai jau pāri velkas tumši mākoņi – 
ir sācies Otrais pasaules karš, Polija ir sakauta 
un sadalīta. Tas rada arī zināmu nestabilitāti 
ārzemju firmu darbā. Pat Ķeguma spēkstacijas 
būvinspekcija tiek informēta par dažādām 
starptautiskām izmaiņām. Ilustrācijai Ārlietu 
ministrijas informācija.

H.Jaunzems

Ķegumam 75 
Kas notika būvē pirms 75 gadiem novembrī

 Ārlietu ministrijas vēstules kopija

5.klašu skolēnu atvadas no bērnības
Vēl nesen viņi gāja sākumskolas skolotājām pie rokas, nu jau gan-

drīz divus mēnešus ir neatkarīgāki, patstāvīgāki, jo iesoļojuši nākamajā 
mācību pakāpē. To vajadzēja arī nosvinēt, 17. oktobrī piedzīvojot savas 
pirmās iesvētības, kuras tika veidotas kā atvadas no bērnības. Šo pasā-
kumu par godu mums, piektajiem, veidoja Skolēnu padomes dalībnieki.

Jau dienas laikā skolēnus gaidīja dažādi pārsteigumi, bet pirms 
pasākuma viņus nolaupīja kārtības policists Kaspars Arvīds Upenieks 
un, sasietus vienā saitē, atveda uz skolas svinību zāli, kur jau gaidīja 
pasākuma organizētāji. Izpirkt sevi no gūsta skolēni varēja ar atraktī-
va priekšnesuma palīdzību, kā arī klašu audzinātāju Ināras Kovaļčukas 
un Ainas Zagorskas uzrunu. Priekšnesumi bija interesanti: skolēni gan 
dziedāja, gan dejoja, gan rādīja meistarību sportā.

Pasākuma turpinājumā skolēni tika pārbaudīti uz skatuves izspēlē-

tu latviešu valodas, matemātikas, sporta, mūzikas un mākslas stundu 
aktivitātēs. Zālē skanēja jautri smiekli, arī mums visiem bija interesan-
ti. Nodevām arī svinīgo zvērestu, to apstiprinājām ar krāsā iemērkta 
pirksta nospiedumu, kā arī veidojām kopīgu foto.

Beigās – diskotēka, kurā varējām baudīt jaunās skaņu un gaismu 
pults iespējas.

Un tā – beidzies vēl viens jaunu kolektīvu vienojošs pasākums aiz-
sāktajā mācību gadā. Paldies organizatoriem un īpaši vakara vadītājām 
Megijai Miķei un Karīnai Keitai Atarei, kā arī visiem skolēniem, kuri 
iejutās skolotāju lomās! Tāpat arī dīdžejiem Guntaram Sietiņam un 
Kasparam Soboļevam.

Ināra Kovaļčuka, 
5.a klases audzinātāja
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Dabaszinības – tas ir nopietni
Skolēniem iesaistoties projektos, izglītošās akcijās un program-

mās starpnovados un Latvijā, tiek dota iespēja apliecināt savas zi-
nāšanas, iemaņas un kompetenci, papildus lielu uzmanību pievēršot 
savai pētniecisko prasmju, iemaņu attīstīšanai un videi draudzīgu 
attieksmju veidošanai. Tomēr zināšanas, bez iespējas tās pielietot 
ikdienas dzīvē, nedod gandarījumu un arī nesaistās ar dzīves realitā-
ti, tāpēc skolēni,veicot pētījumus, iegūst pārliecību par savām skolā 
iegūtajām zināšanām, prasmēm un iemaņām.

Septembrī un oktobrī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
9.klases audzēknes – Elizabete Avotiņa, Loreta Zaķe un Megija 
Miķe iesaistījās zinātniski pētnieciskajā konkursā „Mana Dauga-
va”, tā attīstot interesi par Daugavu un Latviju, tajā esošajām vides, 
ekoloģiskajām, dabas un kultūras vērtību saglabāšanas problēmām 
un to iespējamajiem risinājumiem. Ķeguma skolas meitenes pētīja 
un izstrādāja darbu ķīmijā „Ķeguma pilsētas notekgrāvju ūdeņu ķī-
miskā ietekme uz Daugavas ūdeņu piesārņojumu”.

Konkurss norisinās divās kārtās. Mūsu darbs ir iekļauts desmit 
labāko darbu skaitā un tas nozīmē, ka piedalīsimies konkursa finālā 
Daugavas muzejā Doles salā, kur darbu prezentēsim un cerēsim uz 
visaugstāko atzinību, kas ir pilnīgi reāla, jo ieguldīts nopietns darbs.

Turpinot tradīcijas, 7. novembrī Edgara Kauliņa Lielvārdes vi-
dusskolā ieradās starpnovadu skolu labākie, prasmīgākie un zino-
šākie dabaszinātņu skolēni no devītajām klasēm, lai piedalītos kon-

kursā ,,Nāc un eksperimentēt sāc”, lai būtu gatavi strādāt komandās 
ar citu skolu skolēniem un eksperimentēt. Ķeguma skolu pārstāvēja 
– Sanija Rubene, Kristiāna Driksna, Ulrihs Aldersons, Elizabete 
Avotiņa, Megija Miķe un Loreta Luīze Zaķe. Arī šogad eksperi-
menti notika ķīmijas, fizikas un bioloģijas laboratorijās. Praktisko 
darbu saturs un metodes deva iespēju ne tikai parādīt zināšanas, bet 
arī iegūt jaunu pieredzi mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanā. Fizi-
kā – izveidot automašīnu ar gaisa dzinēju, no dotajiem materiāliem 
radīt elektrisko spuldzi, kura visilgāk dod gaismu, ķīmijā – izmērīt 
Ph un izvērtēt vides izmaiņas no iespējamajām reakcijām, pārbaudīt 
krāsu sastāvu, bioloģijā – noteikt, kādi dzīvie organismi ir stāvošā 
ūdens baseinā un noteikt pacienta sirds stāvokli pēc slodzes.

Visaugstāko novērtējumu ieguva Sarkanā komanda, kura parā-

dot vispusīgas zināšanas un prasmes, katrā uzdevumā saņēma mak-
simālo punktu skaitu. Sarkanās komandas vadītāja un neapšaubā-
ma komandas zināšanu līdere bija mūsu skolas audzēkne Elizabete 
Avotiņa. Komanda no Lielvārdes pašvaldības saņēma apbalvojumu 
– brīvbiļetes uz izziņas un eksperimentu centru ,,Lielvārde”. Šāda 
līmeņa konkursi tiek pielīdzināti olimpiādēm, kas audzēkņiem dod 
motivāciju un gandarījumu piedalīties, bet galvenais pārliecināties 
par savām iegūtajām prasmēm un iemaņām eksaktajos priekšmetos.

Artūrs Ābols,
   Ķeguma vidusskolas ķīmijas skolotājs

 Pētnieciskā darba ,,Mana Daugava” izstrāde

Konkurss ,,Nāc, eksperimentēt sāc” 

Jauna pieredze Rīgas Tehniskajā universitātē
5. novembrī divpadsmit Ķeguma ko-

mercnovirziena vidusskolas Skolēnu pa-
domes pārstāvji kopā ar savu vadītāju 
skolotāju Sandru Bērziņu devās aizraujošā 
braucienā uz Rīgas Tehniskās universitātes 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti, 
kur mūs laipni uzņēma mūsu skolas absol-
vents Pēteris Jēkabsons. Viņš jau skolā bija 
izcils aktīvists, taču tagad ir savas fakultā-
tes studentu parlamenta vadītājs.

Aptuveni divas stundas garajā ekskur-
sijā varējām iejusties studenta dzīvē, gan 
ieskatoties ļoti modernajās studentu labo-
ratorijās, gan sēžot auditoriju ērtajās sēd-

vietās. Kopā izstaigājām visus fakultātes 
stāvus, parunājām ar dažiem studentiem, 
kā arī profesoriem, guvām atbildes uz sev 
interesējošiem jautājumiem gan par lekci-
ju norisi, gan studentu parlamenta darbu, 
gan likumiem universitātē. Pabijām pat 
pie unikālas laboratorijas eksperimentiem 
ar ūdeņradi, sarunājāmies par enerģētikas 
nozīmi mūsu dzīvē ar zinātņu doktoru pro-
fesoru Pēteri Apsi - Apsīti un vēlāk viesojā-
mies arī RTU studentu parlamenta ēkā, kas 
bija tiešām mājīga un pielāgota studentiem.

Kopumā arī skolas pašpārvaldei ir 
daudz ko mācīties un mainīt, mums ir uz 
ko tiekties, un šī diena bija kā interesanta 
iespēja smelties idejas un ielūkoties atbildī-
gajā universitātes dzīvē. Nešaubos, ka tagad 
ne vienam vien ir radusies lielāka interese 
par šīm zinātnēm un studēšanu kādā no uni-
versitātes fakultātēm, iespējams, tieši šeit!

Milzīgs paldies Pēterim par brīnišķīgo 
iespēju tur pabūt un visu iepazīt. Brauciens 
bija lietderīgs ikkatram no mums! 

Gerda Kočkere, 
SP pārstāve

Auditorijas solā iejūtoties 
Tehniskajā Universitātē interesants un moderns ir viss
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Taurenītis – mana dzīve
Taurenīšu pasaulē ir tik daudz un dažādas formas, krāsas, lie-

luma. Bet ar ko atšķiras mans taurenītis no pārējiem? Visdaiļāk 
plivina spārnus, visgraciozāk dejo vēju virpuļos un nosēstas uz 
visniecīgākā zieda pļavā, jo tas tam šķiet tikpat skaists kā viscē-
lākā roze.

Mans taurenītis ir līdzās katru dienu, tas grūtos brīžos un 
skumjās ar skaistu loku piezemējas man uz pleca un mierina, tas 
dāvā siltumu un mīlestību kā apskāviens. Tas spēj mani iepriecināt 
kā varavīksne pēc drūma negaisa. Šis taurenītis liek smaidīt un 
līksmē lēkāt kā jaunam kumeļam un ziemā, aiz siltuma un lab-
sajūtas malt dzirnaviņas kā kaķēnam. Man patīk tam pieskarties 
– košajiem, raibajiem, trauslajiem spārniem, kas tomēr ir spēcīgi, 
jo spēj pretoties pat visniknākajai vētrai, sīciņajām kājiņām, ar ku-
rām tas kalnus gāž. Kad ieskatos tā lielajās, dzidrajās acīs, es redzu 
sevi, savu dvēseli un jūtas, kas ir dziļi apslēptas manī. Es uz tau-
renīti vienmēr varu paļauties, uzticēties, tas ne mirkli neaizlidos 
prom no manis, jo viņš pieder man un es tam. Mēs esam kā roka ar 
cimdu, kā podiņš ar vāciņu, tik nešķirami, bet tik dažādi. Lai gan 
liekas, ko tāds sīks un tramīgs taurenītis spēj paveikt, bet tieši tie 
mazākie gāž vislielāko vezumu. Reizēm bailes ir varenākas par tā 
ienaidnieku, jo tās ļauj taurenītim dzīvot. Arī es savu mazo taure-
nīti sargāju no citiem, no ļaunā, nepatikšanām un nekad nelaidīšu 
to vaļā, lai arī cik ļoti tā lidināšanās apkārt, zibēšana gar acīm un 
maisīšanās pa kājām mani nokaitina. Es nekad nespētu palaist vaļā 
savu taurenīti, savu labāko draugu.

 Lai gan citi viņu neredz, es viņu pamanu savās domās, sirdī. 
Es negribu, lai tas aizlido prom kā sapņi pēc mierpilnās nakts un 
nekad neatgrieztos. Es vairs nekad nesatiktu savu taurenīti, manu 
labāko draugu. Mans taurenītis ir mana dzīve.

Kristiāna Caune, 
10. klases skolniece

Ievads radošajiem darbiem
Rudenī ir tik labi saritināties zem siltas segas, nolikt līdzās 

kūpošas tējas tasi, ieslēgt mūziku, paņemt rokās grāmatu un la-
sīt... Tomēr vispilnīgāk pabūt vienatnē pašai ar sevi ir tad, kad turi 
pirkstos vismīļāko pildspalvu un raksti. Raksti sev, sev pašai, un 
nemaz nav svarīgi, vai to kāds lasīs. Tad mums piemīt kaut kas no 
katrā iekodētā Dieva gara. Un skolotājam prieks, ja jaunie cilvēki 
klusumā meklē sevi, ieskatās dzīvē un mēģina to padarīt citiem 
redzamu. Šoreiz piedāvāju ieskatīties trīs jauku 10. klases meiteņu 
rakstītajā.

Sandra Bērziņa, 
skolotāja

Mūzika
Jau atskanot pirmajām skaistajam notīm, aizsākas spēle. Pa 

sirds stīgām. Ja cilvēks savas dzīves laikā atrod īsto mūziku vai 
kaut vai tikai vienu dziesmu vai skaņdarbu, kas piemērots tieši vi-
ņam – tā jau ir milzu bagātība. Un šaubu par īstenību nebūs nekad. 
Tā maģija, kādā mūs ieskauj mūzika, ir kaut kas neatkārtojams. 
Problēmas pēkšņi izzūd, melodija strāvo tevī un paliek tikai bauda. 
Par katru noti, katru no visas sirds dziļumiem izdziedāto vārdu. 
Mūzikā slēpjas mana brīvība un miers. Tā ir kā lielisks draugs, kas 
saprot pat nepūlēdamies un nekad nenosoda, tikai atbrīvo. Un, at-
kal atgriežoties ikdienas steigā, es tā vien gaidu to brīdi, kad varēšu 
atkal sadzirdēt sev tik tuvo un vajadzīgo melodiju.Vienalga, kāds 
ārā laiks vai kura diennakts stunda – ja ir mana mūzika, es būšu 
iekšēji dzīva. Mūzika manas problēmas nerisina, tā izkliedē sma-
gumu sirdī, kad nezini, kā jūties un kā vajadzētu justies, kad pašas 
domas ved pa maldīgiem ceļiem. Mūzika palīdz uzelpot brīvi, un 
tad nāk arī vajadzīgais risinājums. 

Gerda Kočkere, 
10. klase skolniece

Tavs ceļš ir zvaigznēm 
bruģēts

Pa smagiem dzīves ceļiem
Tu savu dzīvi nes,
Un, vieglās kājas ceļot,
Paklupt tev ir lemts.

Tu savu dzīvi sapņo,
Par zvaigžņu ceļiem taujā,
Bet sapņot ir mums atļauts 
Par zvaigžņu ceļiem skaidriem.

Ko sapņo tu? Ko ceri?
Nu celies kājās aši!
Nu turies dzīvē braši!
Lai kājas tevi nes vēl tuvāk zvaigžņu ceļiem!

Ar smagu elpas dvesmu,
Ar grūtās sirds spēku
Tu spēsi sasniegt to,
Ko dzīvē lemts tev gūt.

Tavs ceļš būs zvaigznēm bruģēts,
Tu tikai augšup celies,
Pie zvaigznēm tālu tālām
Caur asiem ērkšķiem jālien.

Tik cīnies, tu to vari!
Tu spēsi, esi spēcīgs,
Jo kas gan dzīve ir –
Tik ērkšķu ceļš līdz zvaigznēm.

Diāna Grigorjeva, 
10. klases skolniece

Paldies par lielo ieguldījumu un
atbalstu skolēnu organizētās akcijas 

„Iedegsim sauli Ķegumā!” norisē:
Ķeguma novada domei;
Ķeguma novada Bāriņtiesai;
Sociālajam dienestam;
VPII „Gaismiņa”;
Ķeguma tautas namam;
Mākslas skolai;
Ķeguma jauniešu korim;
Ķeguma Pensionāru biedrībai;
SIA „Rubeņi”;
SIA „VIA Mežs”;
veikalam „Austra”;
SIA „Ķeguma Stars”;
Salonam – frizētavai.

Visi kopā mēs likām Ķegumam iemirdzēties!
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome
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Jaunie Rīgas sargi – atceries Lāčplēšus!
25. oktobris piektdiena bija lieliska: 

mums bija iespēja iejusties jaunsargu dzī-
ves veidā gan fiziski, gan garīgi, jo pirmo 
reizi skolas vēsturē piedalījāmies sacensībās 
„Jaunie Rīgas sargi – atceries Lāčplēšus!”, 
kuras notika Lielvārdes parkā. Iespēja pārstā-
vēt skolu bija sešiem vidusskolēniem: Iavai 
Ozolniecei, Unai Elksnītei, Diānai Grigorje-
vai, Arnoldam Barsovam, Reinim Švagrim 
un Rihardam Bužeriņam.

Pumpura muzeja laukums bija pārvērties. 
Kūpēja kara virtuves dūmi, skanēja karavīru 
dziesmas, ņudzēt ņudzēja 20 komandu raibie 
stāvi, jo daudzi bija saposušies zemessargu 
tērpos. Pasākumu atklāja Aizsardzības minis-
trijas parlamentārais sekretārs Andrejs Pan-
teļejevs, vadīja mūziķis un dažādu projektu 
dalībnieks Kaspars Zlidnis. Viņam karavī-
ra šinelis piestāvēja tik ļoti, ka likās – starp 
mums staigā īsts latviešu strēlnieks. Skanēja 
pacilājoši vārdi par karavīriem, valsti, spēcīgi 
un patriotiski izskanēja mūsu kopīgi dziedātā 
valsts himna, un tad jau sacensības sākās.

Sākumā, spītējot aukstajai rudens dienai, 
kā īsti izdzīvotāji iesildījāmies visdažādāka-
jos vingrinājumos, tad sadalījāmies grupās 
un devāmies mācībās tajās jomās, kuras paši 
bijām izvēlējušies. Ievai tika tas prieks apgūt 
topogrāfiju, karšu nolasīšanu, kā tajās orien-
tēties, Una izvēlējās ierindas mācību, Diāna – 
medicīnu, Reinis – sakarus, Arnolds – vēsturi 
un ekipējumu, bet Rihards – maskēšanos. Šo 
apmācību vadītāji bija asprātīgi un skrieša-
nu mīloši jaunsargi. Par katru mazo vai lielo 
pārkāpumu bija jāmaksā visai komandai, ne 

tikai pārkāpuma vaininiekam. Bet tā jau ar-
mijā notiek – viens par visiem, visi par vienu. 
Pie kam mēs devāmies veikt vingrojumus 
arī tāpat vien. Paldies viņiem, jo tas noteikti 
noturēja mūsu uzmanību un neļāva pagurt un 
novirzīties no mērķa, kā arī lika vairāk attīstīt 
savu fizisko spēku. Sacensību laikā mēs visi 
apguvām ko jaunu – kā orientēties apvidū un 
kartē, kā noteikt attālumu ar kompasa palī-
dzību, kā pareizi soļot un apieties ar rāciju, kā 
pārsiet lauztu kāju un vēl visu ko citu. Kopu-
mā mācības sniedza tikai pozitīvas emocijas, 
jo vēlāk visu iegūto varējām pielietot lielajā 
misijas skrējienā.

Visi bijām ļoti apmierināti par pavadīto 
laiku, ja vien neskaita bargo salu. Paldies arī 
par lieliskajām pusdienām, kuras pēc smaga-
jām mācībām deva atelpu pirms lielā starta! 
Neaizmirstama diena, un jācer, ka iegūtās 
prasmes būs iespējams turpināt arī skolā!

Ieva Ozolniece un Una Elksnīte

Karavīra stāja arī mums

Mēs tevi mīlam, Latvija!
Nedēļa no 10. līdz 14. novembrim 
Ķeguma skolā aizritēja Latvijas zīmē, 
jo mēs katru dienu tai teicām, cik ļoti 
to mīlam

Pirmdien klases stundās skolēni kopā ar 
saviem audzinātājiem pāršķirstīja mūsu valsts 
veidošanās vēstures lappuses, bet 5 mūsu sko-
las komandas devās uz startu Birzgalē, kur 
notika tradicionālās „Lāčplēša ausu kausa” 
sacensības. Uzvarētāju godā netikām, taču 
balvas, pieredze un piedzīvojumi bija visiem. 
Paldies pasākuma organizētājiem par intere-
santajām spēlēm brīvā dabā, skolēniem ļoti 
patiks redzēt īstu armijas virtuvi un nobaudīt 
tās gatavoto maltīti. 

Otrdien mums izdevās paveikt brīnumu 
– kopīgiem spēkiem ar pašvaldības iestādēm 
padarīt gaišu visu Ķegumu, piedaloties sko-
lēnu pašpārvaldes izlolotajā akcijā „Iedegsim 
sauli Ķeguma!” Paldies visiem, kuri mums 
palīdzēja, jo vieni paši mēs to nebūtu spējuši! 
Paldies arī Skolēnu padomei, kuri nākamās 
dienas rītā gādāja par to, lai izdegušās svecītes 
būtu nemanāmi pazudušas no visām pilsētas 
ielām! Taču tas vēl nebija viss – gaidot svecī-
šu iedegšanas brīdi, skolas svinību zālē notika 
konkurss „Mēs tevi mīlam, Latvija”. To vadīja 
mūsu jaunā mūzikas skolotāja Liene Seržan-

te. Darbojās 4 komandas, katrā no tām bija 1 
skolēns no katras klases, sākot ar 1. un bei-
dzot ar 12. klasi. Skolēniem bija jāiedziļinās 
vēstures, ģeogrāfijas, latviešu valodas un lite-
ratūras, mākslas, mūzikas, kultūras un sporta 
jautājumos. Visiem veicās ļoti labi, bet ar vie-
na punkta pārsvaru uzvarēja komanda „Ašie 
zābaciņi”, 2. vietā palika „Superīgā Latvija”, 
bet 3. vietu dala „Gudrības aplis” un „Baltie 
lāči”. Visiem tika gardas balvas, bet 1. vietas 
ieguvējai komandai arī brauciens uz Okupā-
cijas muzeju. Iesaistīties tika aicināti arī līdz-
jutēji, par pareizu atbildi viņi saņēma Latvijas 
valsts karodziņu.

Trešdienas pievakarē skolas svinību zālē 
pulcējās mazi un lieli skolas skolēni, kā arī 
viņu vecāki, jo Cīņu mākslas centrs „Haka-
gure” organizēja savu pirmo nodarbību ka-
ratē mākslā. Kā atzīst treneris, karatē iemāca 
kontrolēt savu enerģiju un emocijas, pieveikt 
savas vājības un aizspriedumus, disciplīnu un 
cieņu pret citiem, sagatavo profesionālai spor-
ta cīņai un jaunas jostas iegūšanai, organizē 
vasaras nometnes, ekskursijas, pārgājienus. 
Pieteikties vēl vara dažādās vecuma grupās, 
sākot no 4 gadu vecuma. Tuvāka informācija 
pa tālruni 26300284.

Ceturtdien vidusskolēniem bija iespēja no-
skatīties filmu „Ķeguma novads”. Tā ir ļoti in-
teresanta un pilnībā sagrauj kurnēšanu par to, 

ka mums taču nekā nav. Nē, ir gan: gan skaista 
daba, gan savas tradīcijas, gan savi cilvēki, ar 
kuriem varam lepoties. Tomēr visvairāk sko-
lēnus interesēja vietas, kurās redzami viņi paši 
vai skolasbiedri, bet brīdī, kad sāka skanēt Ķe-
guma jauniešu kora iedziedātā Ķeguma himna 
ar J.Osmaņa vārdiem, viņi sāka dziedāt līdzi 
un tādi – dziedoši – arī izgāja gaitenī.

Piektdienas rītā pēc mēģinājuma notika 
svinīgais koncerts, kurā svinīgo uzrunu teica 
skolas direktors Vladimirs Samohins, dziedā-
ta himna, ieklausoties dzidrajā solista Dāvja 
Vintuka balsī, skanēja J.Jaunsudrabiņa teksts 
„Piemini Latviju!” vidusskolas dramatiskā 
kolektīva dalībnieku izpildījumā, dziedāja 1. 
– 4. klašu zēnu vokālais ansamblis (M.Spru-
kule), sākumskolas koris (M.Sprukule), 5.-8. 
klašu koris (L.Seržante), vidusskolas meiteņu 
ansamblis ar solistu Reini Švagri (L.Seržan-
te), korim palīdzēja vokāli instrumentālais 
ansamblis (K.Paukšte un K.Rotgalve), ar 
R.Kaupara „Mana dziesma” uzstājās arī Ieva 
Dušenkova, bet pie skaņu pults bija skolas 
absolvents Sandijs Brīze. Paldies visiem, kuri 
piedalījās izjustā svētku brīža tapšanā!

Un arī tas vēl nav viss, piektdien 9. klases 
komanda piedalījās Lāčplēša sacensībās Pum-
pura muzejā, bet svētdien mūsu skolā – visa 
novada valsts svētkiem veltītais koncerts, bet 
par to – citā reizē.

Sandra Bērziņa, 
audzināšanas darba organizatore skolā

7. klases komanda Birzgalē

Konkursa „Mēs mīlam Tevi, Latvija!” vadītāja L.Seržante

Koncerta vadītāji Jānis Dāvids Siliņš, Kristiāna Caune, 
Ketija Katrīna atare un Kaspars Soboļevs



Līdzjūtība
Arī es,kad galā diena, 
Mierā gribu atpūsties; 

Lūgšana,Tēvs,tik vēl viena: 
Nāc pie manis piestāties!

Izsakām līdzjūtību Anitas Biedres
tuviniekiem

Ķeguma ev.lut.draudze un mācītājs I.Dāboliņš

Mūžībā aizgājuši
Latvijas saule,

Rokas uz krūtīm man saliec.
Es aiziešu projām,

Tu maniem mīļajiem paliec.
Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:
Berta Grūbe (1917)

Dzidra Daugule (1921)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Līdzjūtība
Kāds pārpratums!

Un neparasta smeldze.
Vēl tik daudz rītausmās

Tev jāieskatās bij’…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, 
Anitu Biedri pāragri aizsaulē aizvadot

Ķeguma novada bibliotēkas kolektīvs

Līdzjūtība
Pār tavu sirdi un darbīgo mūžu

Zemes māte nu villaini segs.
(N.Dzirkale)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ojāram Grūbem māti mūžības ceļos pavadot

Ķeguma pensionāru biedrība

Līdzjūtība
Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot, 
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs.

Izsakām visdziļāko  līdzjūtību skolotājai
Edītei Dārzniecei, dēlu pāragri zaudējot

10.klases esošie un bijušie audzēkņi un vecāki

Līdzjūtība
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.

Skumju brīdī, atvadoties no dēla, 
esam kopā ar Edītes Dārznieces  ģimeni

2.a klases audzēkņi un vecāki

PRIVĀTSLUDINĀJUMI
Pārdod dažādu ziedu medu, Ķegumā! T 26182284
Atrastas atslēgas pie Celtnieku ielas garažām (varētu būt dzī-
vokļa atslēgas), ja var būt noderīgas zvanīt  T. 29632776
Pārdodu rakstāmgaldu ar drēbju skapi, apskatāms Staru ielā 
T. 29632776
Pārdod pīles, cena pēc vienošanās. Zvanīt Inārai T. 29784845
Izīrēšu daļēji mēbelētu, izolētu istabu vienkāršai, kārtīgai, 
vientuļai sievietei pēc 45.g. vec, pret nelielu palīdzību mājas 
darbos un komunālo maksājumu nomaksā.  T. 26973645 pēc 
plkst 18:00

Pateicība
Ķeguma novada Sociālais dienests izsaka pateicību visiem ziedotājiem, kas atsaucās

aicinājumam palīdzēt jaunajām māmiņām Ķeguma novadā. Bērniņi ir tikuši pie ratiņiem,
gultiņām, drēbītēm un citām nepieciešamajām lietām!

Paldies!

Līdzjūtība
Daudz darbiņi padarīti,

Daudz solīši iztecēti,
Lai nu mīļi Zemes māte

Pārklāj savu seģenīti.

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums” biedres
izsaka visdziļāko līdzjūtību Anitas Biedres tuviniekiem,

viņu kapu kalniņā pavadot.
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IN MEMORIAM

Anita Biedre (dzimusi Eniņa)   
1956. gada 13. jūnijs – 2014. gada 2. novembris

 Aiz tevis dzīvība un gaisma 
paliek, un atmiņas…

2. novembrī pēc ilgas un grūtas slimības 
mūžībā aizgājusi ilggadīga Ķeguma novada 
bibliotēkas direktore – Anita Biedre. Ķegu-
ma novada pašvaldībā bibliotēku darbā no-
strādāti 40 darba gadi.

Anita dzimusi Ķeguma ciema „Dir-
veikās”, absolvējusi Tomes pamatskolu 
un Lielvārdes vidusskolu. No 1974.gada 
1. jūlija līdz 1982.gada 7.javārim strādāja 
Ķeguma ciemata bērnu bibliotēkā par bib-
liotekāri, bet vēlāk – par bērnu bibliotēkas 
vadītāju un turpināja arī pildīt bibliotekā-
res pienākumus, no 2001.gada 7.marta  par 
Ķeguma pilsētas bibliotēkas, Informācijas 
centra direktori. Līdztekus darba gaitu sā-
kumam bibliotēkā, Anita sāka apgūt biblio-
tekāra profesiju Rīgas Kultūras un izglītības 
darbinieku tehnikumā, bet vēlāk turpināja 
mācības LU bibliotēku zinātņu un biblio-
grāfijas specialitātē. 

Viņu atpazina ikkatrs ķegumietis, mazs 
vai liels lasītājs,  ikviens, kurš kaut mazliet 
interesējās par Ķeguma kultūras dzīvi. Savā 
bibliotekāres darbā viņa vienmēr ar vienādu 
cieņu izturējās pret lielajiem un mazajiem 
lasītājiem, saviem kolēģiem. Bija zinoša, 
izpalīdzīga, sirsnīga un atsaucīga. 

Anita vienmēr bija sabiedriski aktīva 
un iniciatīvas bagāta. 1999 .gadā viņai tika 
uzticēts arī pašvaldības laikraksta „Ķegums 
un Tome” redaktores pienākums. Daudzus 
gadus apzinīgi un godprātīgi veikusi depu-
tātes pienākumus. Aktīvi un radoši darbojās 
Sieviešu klubā „Ķeguma Saulespuķes”, bija 
cilvēks, pie kura varēja vērsties ar ideju, 

viņa to mācēja atbalstīt un virzīt. Tieši Ani-
ta bija Ķeguma rudens gadatirgus idejas au-
tore, ko pati arī vairākus gadus organizēja, 
veidoja un nostiprināja kā tradīciju. Vērtīga 
un reti sastopama bija Anitai piemītošā īpa-
šība iedziļināties, atbildīgi pieņemt lēmu-
mus, kas ietekmē cilvēka likteņus. 

 Anita bija cilvēks, kas visus darbus 
dara ar milzīgu atbildības sajūtu, darba un 
pienākumu dēļ neviens rīts nebija par agru, 
neviens vakars par vēlu. Viņa pazina Ķegu-
mu un Tomi, pazina cilvēkus, zināja daudzu 
likteņstāstus, pārzināja un palīdzēja uzturēt 
esošās, kā arī aizsākt jaunas tradīcijas. Ani-
ta bija cilvēks, kam rūpēja otrs cilvēks, bija 
gatava dalīties savās zināšanās un emoci-
jās, piemita cieņa un pietāte pret cilvēkiem. 
Viņa bija viena no tiem retajiem, kas nealka 
pompozitātes un slavināšanas. 

Par darba ieguldījumu Ķeguma novada 
kultūras un sabiedriskajā dzīvē, par patiesu 
nesavtību un rūpību, par sava darba un dzī-
ves vietas mīlestību, par labestību un sirds 
dāsnumu Anitai Biedrei tika piešķirts tituls 
„Ķeguma novada lepnums 2013”. 

Ķeguma novada bibliotēka, 
Ķeguma novada dome



30. novembrī plkst. 11:00
Ķeguma vidusskolas

sporta zālē
Ķeguma kausa izcīņa
volejbolā – vīriešiem

PASākumI BIrZGALES
TAuTAS NAmā 

6. decembrī plkst. 12:00
Biedrība JADARA organizē radošās darbnīcas

„Ziemassvētku prieks”
Pīsim Adventes vainadziņus,

taisīsim rotājumus mājai, cepsim pankūkas un 
dzersim gardu tēju. 

Ņemam līdzi visu, kas noderētu vainadziņu un 
rotājumu gatavošanai.
Informācija T.29424612

17. decembrī plkst. 13:00
Ziemassvētku pasākums

Birzgales pagasta pensionāriem un invalīdiem.
Šogad jūs priecēs Birzgales VPII „Birztaliņa”, 

pamatskolas un mūzikas skolas audzēkņi.
Saviesīgajā daļā balle. Lai pasākums būtu

interesantāks, tiek izsludināts
konkurss „mans spieķītis un mana šallīte” 
Tātad – gatavojam visi interesantus spieķīšus, 

šalles un dodamies uz pasākumu.
 Ja ir nepieciešams transports, lūdzu pieteikties līdz 

15. decembrim. T. 29424612 vai 65034155,
vai personīgi pie tautas nama vadītājas Ritas

25. decembrī plkst. 22:00
Ziemassvētku balle kopā ar kapteini Andžu

Galdiņus lūdzu rezervēt līdz
23. decembrim T. 29424612

Ieejas maksa 3 EUR

27. decembrī plkst. 10:30
 Birzgales pagasta pirmskolas vecuma bērnu

 Ziemassvētku pasākums ar
svētku programmiņu

„Ziemassvētku burvestības”
Transportu lūdzu pieteikt līdz 22. decembrim T. 29424612

rEmBATES PASākumu ZāLē
21. decembrī plkst. 18.00

Ziemassvētku pasaka „raibais cimdiņš” 
Ieeja brīva

26. decembrī plkst. 21.00
Vecgada balle kopā ar grupu  „Vīzija”

un vakara vadītāju Baibu 
Ieejas maksa 3.00 EUR

28. decembrī plkst 10:00
Pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte 
Kopā ar jautrajiem pasaku varoņiem gaidīsim 

Ziemassvētku vecīti ar lielo dāvanu maisu. 
Sīkāka informācija T. 27884206 Sanita

Rembates Pagasta pārvaldes telpās
13. DeceMBRĪ PLKST. 10:00 

Rembates kausa izcīņa galda spēļu trīscīņā 
(dambrete, galda teniss, šautriņu mešana)

20. DeceMBRĪ PLKST. 10:00 
ReMBATeS KAUSA IZcĪņA DAMBReTē

29. DeceMBRĪ PLKST. 12:00
SKoLēNU TURNĪRS DAMBReTē

T. 29739674

ĶEGumA TAuTAS NAmā
Mēs katrs varam dziedāt un
līdz ar to arī dziedināt sevi!
6. decembrī plkst. 18.00

Ķeguma ģitārstudija aicina uz sadziedāšanos
decembra dZiesmu vakarā
Skanēs ģitāras, kokles, bungas, kahons, var

ierasties ar savu mūzikas vai ritma instrumentu. Gaidīti 
gan tie, kas dzied, gan tie, kas pagaidām tikai klausās.

Esiet mīļi gaidīti 7. decembrī
Otrās Adventes pēcpusdienā

pulkst. 16.00

Ķeguma tautas nama parkā – 
Iedegsim Ķeguma novada egli kopā!

Aicinām katru paņemt līdzi savu
rotājumu, ar ko greznot eglīti

26. decembrī plkst.14.00
Ķeguma novada pensionāru
biedrība aicina uz

Ziemassvētku pasākumu.
Sumināsim savus jubilārus.

Informācija Dagnija Berķe T.26708424

PASākumI TOmES TAuTAS NAmā 
Tomes sieviešu biedrība "ĀBELE" vēlas dalīties savās 

prasmēs  pirms Ziemassvētku radošajās darbnīcās
13. decembrī plkst. 15:00

Mācīsimies iesaiņot dāvanas, veidot apsveikumu kartītes, 
Ziemassvētku rotājumus – kompozīcijas, veidosim svecītes.

Lūdzu pieteikties līdz 3. decembrim pa T. 26438089

20. decembrī  plkst.17:00   
Tomes dāmu ansamblis ielūdz uz jubilejas koncertu 

„it kā nejauši…25 ”
Koncertā piedalīsimies mēs un mūsu dziesmu draugi:

Lielvārdes k/c sieviešu vokālais ansamblis „Pusnakts stundā’’
Kalsnavas k/n sieviešu vokālais ansamblis „Vīzija” 

Preiļu k/c vīru vokālais ansamblis
Gabors Goldmanis  (Rīgas doma kora skola)

Maigonis Makars – saksafons, Antonijs Klepers – taustiņi 

21. decembrī  plkst.15:00
Ziemas saulgrieži

Tomes parkā kopā ar folkloras kopu „Graudi”
Maskošanās, egles rotāšana, bluķa vilkšana un rotaļas

Vēlams ierasties latviskās maskās

26. decembrī plkst. 21.00
Vecgada balle kopā ar mūziķu apvienību „Linde”

Ieejas maksa : 3.00 EUR
Lūdzu galdiņus rezervēt iepriekš  T.27843230

27. decembrī plkst. 14:00
Pasākums bērniem

„ Ziemassvētku burvestības”
Ieeja ar ielūgumiem vai arī ar iepriekšēju pieteikšanos 

T. 27843230

29.novembrī      plkst.18.00
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas zālē

Ķeguma tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva
„KADIĶIS”dzimšanas dienaskoncerts 

„MUMS DEJĀ – 25”
Koncertā piedalīsies vidējās paaudzes deju kolektīvi:

„Kadiķis” no Ķeguma, „Mēmele” no Bauskas, „Medaga” no Vilces,
„Dejotprieks” no Birzgales, „Dzēse” no Skrīveriem, „Apinītis” no Gulbenes,

„Cīrulis” no Palsmanes, „Spiekstiņi” no Ugāles, senioru deju kolektīvs „Ķegums” no 
Ķeguma, bērnu deju kolektīvs „Musturiņi” no Ogres

Ieeja brīva!

2014. gada 28. novembris

9. novembrī Aizkrauklē notika futbola sacensības zēniem 
(2007.g.dz.). Turnīrā piedalījās 5 komandas Aizkraukle, Koknese, 
Ikšķile, Ogre un Ķegums. Diemžēl uz turnīru devāmies bez diviem 
komandas spēlētājiem, kuri bija apslimuši un sacensībās vajadzē-
ja spēlēt bez maiņām. Tomēr tas netraucēja izcīnīt 1. vietu, lai gan 
pirmajā spēlē tika piedzīvots zaudējums Aizkraukles komandai 0:2, 
taču visās pārējās tika izcīnītas uzvaras pret koknesi 2:0, Ogri 2:1 un 
Ikšķili 1:0. Aizkraukles komada  nospēlēja divas spēles neizšķirti, 
kas arī ļāva apsteigt viņus turnīra tabulā. Par labāko spēlētāju koman-
dā tika atzīts Ralfs Speldziņš.

Gatis Ciematnieks

No labās sēž: Renārs Grasis (1.a), Roberts Mazais, Matīss Aizstrauts (1.b),
No labās stāv: Aksels Liepiņš (1.a), Ralfs Speldziņš un Emīls Buls (1.b).
Slimības dēļ nepiedalījās Markuss Kaļva un Lūkass Siliņš (1.b).

AIZKRAULeS KAUSS FUTBoLĀ

8. novembrī notika Siguldas 
Novada čempionāts spiešanā gu-
ļus uz reižu skaitu, Latvijas Kausa 
18.posms, kurā ar labiem rezultā-
tiem piedalījās Rembates sporta 
kluba komanda. Komandu kop-
vērtējumā rembatieši izcīnīja god-
pilno 1.vietu. Paldies Ķeguma no-
vada domei par finansiālu atbalstu!
Sievietes:
-57 kg Annija Roga – 1.vieta
-57 kg Gundega Gailīte – 6.vieta 
57+kg Agnese Roga – 2.vieta
57+ Anastasija Tereškova – 4.vieta

Jaunieši:
-66 kg Dāvis Dmitričenko – 5.vieta
-83 kg Kristaps Kupčus – 2.vieta
-83 kg Sandis Babauskis – 3.vieta
Juniori:
-74 kg Artūrs Brūveris – 2.vieta
-74 kg Ervīns Zods – 3.vieta
-93 kg Māris Krievelis – 4.vieta
-93 kg Dāvis Katkūns – 5.vieta
Seniori:
-105 kg Uldis Veliks – 1.vieta
-105 kg Alvils Nelsons – 5.vieta
105+ kg Dzintars Roga – 1.vieta
105+ kg Aivars Gailītis – 2.vieta
105+ kg Jānis Babris – 3.vieta

A.Gailītis

Siguldas Novada čempionāts
spiešanā guļus
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