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Laimi, lai tā vienmēr soļo blakus, 
Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd, 

Veselību, kas ir visa mīļa, 
Dzīvesprieks lai garām neaizslīd!

Sveicam decembra
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Esi sveicināts, mazulīt!
Tik daudz Tev visa vēl priekšā, 
Jo vēl tikai ir sācies Tavs rīts, 

Ej, pasaulē mazulīti, 
Tev vecāku mīla ies līdz. 

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie jaundzimušie
Artim Vilciņam un Evijai Mārcenai piedzimusi meita Nikola

Edgaram Armanovičam un Lāsmai Āboliņai piedzimis dēls Matīss
Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie jaundzimušie

Vinetai Dzenei un Alvim Zeinvaldam piedzimušas meitas Zane un Eva
Evijai Goperei piedzimis dēls Simons 

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Igo Āboliņu
Indru Čaku-Šekmani
Saulvedi Dzeni
Ivetu Hononu 
Aigaru Liepiņu
Genādiju Mironovu
Laimoni Rūdi
Antru Sloku
Māri Jurānu
Anatoliju Arsentjevu
Anatoliju Binkjavičus
Ievu Kuriņu
Drosmu Siliņu
Aleksandru Cimbaļuku
Edgaru Dārznieku
Daci Krūku
Tamāru Lobačevu
Liliju Mazuri
Osvaldu Alksni
Voldemāru Delveri 
Ati Kuriņu
Egilu Ķelli
Ivaru Laizānu
Gustavu Skābeni
Valēriju Šibalovu
Agnesi Zvirgzdiņu
Valdi Dzalbu
Birutu Melnaci
Dzintru Rozefeldi 
Sarmīti Tarvidu
Juri Pluģi
Viju Cepurīti
Regīnu Čirkunovu
Jāni Dambinieku
Aloidu Marhileviču 
Maiju Mirķi 
Laimoni Neimani
Maigu Mencendorfu
Rasmu Veckaktiņu
Fainu Volohu

Šai mirklī uz brīdi stāt,
Pavērties zvaigznēs un padomāt.
Ir baltajā klusunā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis un noticis…

 Tuvojas vieni no gada skais-
tākajiem svētkiem, pilni prieka, 
noslēpumu un cerību. Sagaidīsim 
svētkus ar gaišām domām, pār-
domāsim savas veiksmes un ne-
veiksmes, un izvirzīsim cēlus mēr-
ķus Jaunajam gadam.  Lai svētku 
prieks valda katrā no mums, lai 
sirds siltums sasilda ikvienu, lai 
acis saskata gaišumu, kas pave-
ras, davājot labu vārdu un snie-
dzot izpalīdzīgu roku līdzcilvēkiem.

Vēlam visiem mūsu novada    
iedzīvotājiem un tā vadībai, lai 
gandarījums svētkos par paveikto 
darbu  un  cerību piepildījmu Jau-
najā 2015. gadā!

Pateicamies Jums par
sadarbību un atsaucību

visa gada garumā!

Jūsu Ķeguma Novada Ziņas

No labām domām piedzimst labi vārdi,
No gaišām cerībām dzimst saprašanās prieks.

No labām domām dvēsele top gaiša,
No labām domām cilvēks gaišāks top.

Gaišus un saticīgus Ziemassvētkus!
Radošu un piepildītām iecerēm bagātu Jauno gadu!

Visiem novadniekiem novēl 
Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektore

Nelda Sniedze

Sākt jaunu rītu, jaunu dienu, gadu 
Ar labu domu, darbu kādu. 
Lai Ziemassvētkos apjaušam, ka
brīnumu ikkatrs pats nesam, 
no sirds to dāvinot gan mazam,
jaunam, vecam…

Gaišus Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno gadu!

Ķeguma novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas vārdā,

Līga Strauss

http://sveic.lv/berna-piedzimsanas-raudzibukristibuapsveikumu-pantini
http://www.saimniece.lv/apsveikums/480/Apsveikumi-Ziemassvetki/
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Pašvaldības darbi decembrī
Latvijas pašvaldību savienības dome 

ir apstiprinājusi vienošanos ar valdību par 
2015. gada valsts budžeta projektu, un šo 
projektu tuvākajā laikā plānots apstiprināt 
arī Saeimā. Diemžēl Ķeguma novada paš-
valdības prognozētie ieņēmumi no  iedzī-
votāju ienākuma un nekustamā īpašuma 
nodokļiem 2015. gadā tikai par 4,3% pār-
sniedz 2014.gada plānu. Tā kā minimālās 
algas pieaugums ir noteikts 12,5% apmē-
rā, plānotais budžeta pieaugums nepieļaus 
atalgojuma līmeņa proporcionālu paaug-
stināšanu algu sistēmas ietvaros, augstākas 
kvalifikācijas darbiniekiem algu pieaugums 
būs krietni mazāks. Ņemot vērā, ka 2015.
gadā jāplāno papildu izdevumi gan saistībā 
ar Ķeguma un Tomes dienas centru darbī-
bas nodrošināšanu, gan arī citiem projek-
tiem, pašvaldības budžeta sagatavošana 
nākamajam gadam būs sarežģīts uzdevums 
un varētu prasīt arī izdevumu samazināša-
nu noteiktās jomās. Attiecībā uz 2014. gada 
budžetu ir pamats sagaidīt gada ieņēmumu 
plāna izpildi, lai gan novembra mēneša 
plāns izpildīts tikai par 89,7%. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas un ūdensva-
da avārijas seku novēršanas Ķeguma die-
nas centrā notika atklāšanas ceremonija, 

kurā piedalījās daudz interesentu, un dienas 
centrs beidzot ir uzsācis darbu. Dome ir ap-
stiprinājusi dienas centra pakalpojumu cen-
rādi, apmeklētājiem ir pieejama trenažieru 
zāle, dušas, veļas mašīnas, semināru zāle, 
zāle aerobikas nodarbībām, bērnistaba. 
Tomes dienas centra darbību būs iespējams 
uzsākt tikai nākošajā gadā, jo pieņemts 
lēmums lielajā zālē mitruma dēļ bojāto li-
noleju aizstāt ar flīzēm. Centra aprīkojums 
faktiski ir iegādāts, un pēc zāles grīdas re-
monta arī Tomes dienas centra atklāšana 
būs dažu nedēļu jautājums.

Saņemts SIA „IKO” pieteikums par 
Liepu alejas  rekonstrukcijas būvdarbu teh-
noloģisko pārtraukumu ziemas sezonā. Šo-
brīd turpinās tehniskās dokumentācijas un 
būvdarbu izpildes dokumentu, tajā skaitā 
būvdarbu veicēja pieteikuma darbu izpildes 
termiņa pagarināšanai un iesniegtā atlikušo 
darbu plānotā grafika izvērtēšana, lai preci-
zētu būvdarbu izpildes līgumu un sagata-
votos darbu izpildei pēc zemes atkušanas 
pavasarī. Saskaņā ar līguma noteikumiem 
uzņēmējs veiks arī ielas tīrīšanu ziemas                 
periodā.

Pabeigti darbi Birzgales pamatskolas 
telpās, kur struktūrfondu projekta ietvaros 

rekonstruēts skolas darbmācības kabinets, 
uzstādīti kokapstrādes darbgaldi un no jau-
na izveidota keramikas darbnīca, kas ļaus 
būtiski uzlabot skolēnu apmācības procesu 
darbmācības priekšmetā.  

Zālāju atjaunošanu pēc  jaunā ielu ap-
gaismojuma tīkla izbūves Ķegumā, Kuģu 
un Lāčplēša ielās, SIA „Energy Expert” nav 
pabeidzis, un sakarā ar sala perioda iestāša-
nos tie būs jāpabeidz nākamā gada pavasarī.  

SIA „DGS” Liepu alejā, Kuģu un Lā-
čplēša ielu rajonā turpina darbus jauno sil-
tumtrašu izbūvei Kohēzijas fonda projekta 
„Siltumenerģijas pārvades sistēmas efek-
tivitātes paaugstināšana Ķeguma novada 
Ķeguma pilsētā II  kārta” ietvaros. Tā kā 
līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūru paredz struktūrfondu projekta dar-
bus pabeigt līdz 2015. gada 1. jūnijam, plā-
nots darbus veikt arī apkures sezonas laikā, 
ja to atļaus laika apstākļi. 

Novēlu visiem novada iedzīvotājiem 
gaišus un klusus Ziemassvētkus, līksmu 
Jaungada sagaidīšanu,  veiksmi un panāku-
mus visu nākamo gadu!

Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Paziņojums SIA „Ķeguma Stars” klientiem 
Maksa par atkritumiem turpmāk tiks sadalīta pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita.

Ministru kabineta 2014. gada 3. novembra sēdē atbalstīti gro-
zījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 
1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma 
lietošanu”, nosakot, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu turpmāk tiks sadalīta pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita.

Līdz ar grozījumiem noteikts, ka maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu un asenizāciju tiks aprēķināta šādi:

1) ja atsevišķais īpašums ir dzīvoklis – proporcionāli dzī-
voklī deklarēto personu skaitam, sadalot summu, kas vei-
dojas pēc neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu 
īpašnieku vai nomnieku veikto maksājumu atskaitīšanas no 
dzīvojamās mājas kopējā maksājuma;
2) ja atsevišķais īpašums ir neapdzīvojamā telpa vai māks-
linieka darbnīca – atbilstoši līgumā noteiktajam, bet līdz lī-
guma noslēgšanai – saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanu 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Kā kritērijs ir noteikts dzīvoklī deklarēto, nevis faktiski dzīvo-
jošo personu skaits tādēļ, ka dzīvojamās mājas pārvaldniekam nav 
iespējams pārliecināties par faktiski dzīvojošo personu skaitu. Lai 
arī deklarēto personu skaits nav atbilstošs dzīvoklī dzīvojošo per-
sonu skaitam, tas tomēr ir vienīgais veids, kā iespējams aprēķināt 
katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamo daļu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, ja noteikumos paredzētais kritērijs ir nevis dzī-
vokļu īpašumu, bet personu skaits.

Neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas īpašniekiem 
ir noteikta citāda kārtība, jo šīs telpas nav paredzētas dzīvošanai.

Vienlaikus MK noteikumos veikti grozījumi normās par ūdens 
patēriņa starpības noteikšanu.Turpmāk gadījumā, ja dzīvokļa īpaš-
nieks ir prombūtnē un par to paziņojis dzīvojamās mājas pārvald-
niekam, līdz ar to dzīvokļa īpašniekam nebija iespējas veikt ūdens 
patēriņa skaitītāja verificēšanu vai nodrošināt pārvaldniekam         

iespēju veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju 
pārbaudi, dzīvojamās mājas pārvaldnieks nebūs tiesīgs aprēķināt 
ūdens patēriņa starpību.

Tāpat  noteikts, ka dzīvojamās mājas pārvaldnieks var lemt par 
vienotu atsevišķajos īpašumos uzstādīto ūdens skaitītāju nomaiņu 
vai uzstādīšanu tikai tad, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs 
mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka 
par 20 %.

Detalizēti ar grozījumiem, Ministru kabineta 2008. gada 9. de-
cembra noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, var iepazīties vietnē         
www.likumi.lv. 

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteiku-
mos Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzī-
vokļa īpašuma lietošanu”  stāsies spēkā 2015. gada 1. janvārī. Līdz 
ar to SIA „Ķeguma Stars” informē, ka dzīvokļu īpašniekiem ne-
pieciešams sakārtot dokumentus, kas saistīti ar viņa īpašumā dek-
larēto personu skaitu, lai uzņēmums varētu apkopot nepieciešamo 
informāciju par faktiski deklarētajām personām.

SIA „Ķeguma Stars” paziņo, ka sakarā ar uzņēmuma darbī-
bas optimizāciju, sākot ar 2015. gadu 1. janvāri, tiks slēgtas kases 
Kuģu ielā 5, Ķegumā un Rembates pagasta pakalpojuma centrā. 
Turpmākie norēķini tiks veikti, izmantojot Latvijas Pasta un inter-
netbankas pakalpojumus. Papildus informācija tiks publicēta SIA 
„Ķeguma Stars” mājas lapā un pie pakalpojuma rēķiniem. 

Par jautājumiem, kas saistīti ar jauno noteikumu ieviešanu, va-
rat konsultēties pie namu pārziņa Rolanda Elksnīša. Tel. 25774460, 
e-pasts: parzinis.kegumastars@inbox.lv

Rolands Elksnītis,
Namu pārzinis

http://www.likumi.lv
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Par SIA „Ķeguma Stars” projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas
efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta”

nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 (līguma nr. L-PCS-14-0115) aktuālo informāciju
SIA „Ķeguma Stars” primārais uzdevums ir nodrošināt komu-

nālos pakalpojumus Ķeguma novadā, tāpēc uzņēmums, lai spētu 
nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzņēmies vairāku 
Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ieviešanu. Viens no SIA 
„Ķeguma Stars” koordinētajiem projektiem ir „Siltumenerģijas 
pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada 
Ķeguma pilsētā II kārta”. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda 
(KF) 3.5.2.1. aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes 
sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (5. kārta)” ietvaros saskaņā 
ar līgumu Nr. L-PCS-14-0115, kas 2014. gada 4. aprīlī tika no-
slēgts starp SIA „Ķeguma Stars” un Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūru.

Pašlaik, kamēr laika apstākļi atļauj veikt būvdarbus, notiek 
intensīvi siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbi Liepu alejā, Kuģu 
ielā un pie Ķeguma prospekta. Līdz 2014. gada beigām un 2015. 
gada sākumā siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbi notiks Ķegu-
ma prospekta (gan pie „Ķeguma dienas centra”, gan pie Ķeguma 

novada pašvaldības garāžām), Ogres ielā un atzarā no maģistrālās 
siltumtrases uz Ķeguma komercnovirziena vidusskolas. Siltumtra-
ses rekonstrukcijas būvdarbu laikā ir iespējami ar cauruļvadu 
montāžu vai pārslēgumu saistīti īslaicīgi siltumenerģijas padeves 
pārtraukumi atsevišķiem patērētājiem. Ja būs nepieciešami siltu-
menerģijas padeves pārtraukumi, SIA „Ķeguma Stars” individuāli 
informēs patērētājus par siltumenerģijas padeves pārtraukumiem. 
Labiekārtošanas darbi tiks sākti, iestājoties siltākam laikam pava-
sara beigās. 

Vēlamies lūgt iedzīvotājus ar sapratni un iecietību izturēties 
pret būvdarbiem, jo siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas būvdarbi 
ir komplekss pasākums.

Sīkāk informāciju par projektu var iegūt, vēršoties pie šī pro-
jekta kontaktpersonas Jura Piebalga pa tel. 25440447 vai Kuģu ielā 
5, 2. stāvā.

SIA „Ķeguma Stars”
Administrācija 

2014. gada 19. novembrī  
Atļāva Ritai Reinsonei Ķeguma novada 

domes deputātes pienākumus savienot ar  
biedrības „JADARA” valdes locekles ama-
ta pienākumiem.

Apstiprināja grozījumus Ķeguma nova-
da domes 2014. gada 15. janvāra sēdes lē-
muma Nr.26 „Ķeguma novada pašvaldības 
amatu vietu un atalgojuma saraksts 2014. 
gadam” 1. pielikumā „Ķeguma novada paš-
valdības amata vietu un atalgojuma saraksts 
2014. gadā”.

Noteica Ķeguma dienas centra un Tom-
es centra maksas pakalpojumu tarifus.

2014. gada 26. novembrī
Ķeguma novada Kultūras un sporta 

pārvaldes vadītāju Inesi Marcinkianu atbrī-
voja no ieņemamā amata un iecēla Aivitu 
Heniņu Ķeguma novada kultūras un sporta 
pārvaldes vadītājas amatā, ar 2014. gada  
27. novembri  uz Ķeguma novada kultūras 
un sporta pārvaldes vadītājas Daces Māli-
ņas prombūtnes laiku ar pārbaudes laiku 3     
mēneši.

Pieņēma ziedojumu (dāvinājumu) 15 
linu galdautus EUR 223,14 vērtībā Tomes 
tautas nama materiāli tehniskā nodrošināju-
ma papildināšanai. 

Atzina par notikušu 2014. gada 20. no-
vembra izsoli, kurā tika pārdots pašvaldības 
nekustamais īpašums – „Jaunā muiža” –  2, 
kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo 
platību 44,1 m2 un 441/4000 kopīpašuma 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas 
un zemes par summu EUR 750. Slēdza lī-

gumu ar nosolītāju par izsolē iegūtās man-
tas – dzīvokļa „Jaunā muiža” –  2, pirkumu 
saskaņā ar Izsoles noteikumiem.

Apstiprināja grozījumus Ķeguma nova-
da domes 29.01.2014. saistošajos noteiku-
mos Nr. 2/2014 „Par Ķeguma novada paš-
valdības budžetu 2014. gadam”.

2014. gada 3. decembrī
Deputāta pienākumu pildīšanu uzsāka  

nākamais kandidāts no Ķeguma novada 
politiskās partijas saraksta „VIDZEMES 
PARTIJA” – Agris Lūsis. 

Apstiprināja nolikumu „Finanšu līdzek-
ļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pie-
ņemšana un izlietošana Ķeguma novada 
pašvaldības iestādēs”.

Nolēma piedalīties nekustamā īpašuma 
„Ķesteri”, Rembates pag., Ķeguma nov., 
kas sastāv no zemes gabala 1,18 ha platībā, 
uz kura atrodas dzīvojamā māja un palīg-
celtnes, izsolē, likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta otrās daļas un ceturtās daļas auto-
nomās funkcijas nodrošināšanai. 

Apstiprināja Ķeguma novada domes    
Iepirkumu komisijas nolikumu.

Pieņēma ziedojumu – lietotu datorteh-
niku – servera komplektu no Nordea Bank 
AB, Zviedrijas sabiedrības, Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolas mācību darba 
organizācijas un tehniskā nodrošinājuma 
uzlabošanai.

Nolēma Ķeguma novada pašvaldības 
administrācijas struktūrvienībās pārcelt 
darba dienu no piektdienas, 2015. gada 2. 
janvāra, uz sestdienu, 2015. gada 10. jan-
vāri. Uzdeva pašvaldības iestāžu vadītājiem 

organizēt darbu atbilstoši normatīvajiem 
aktiem un konkrētās iestādes darba kārtības 
noteikumiem, ņemot vērā  Ministru kabine-
ta 2014. gada 26. maija rīkojumu Nr. 245 
„Par darba dienu pārcelšanu 2015. gadā” un 
pieņemto domes lēmumu.

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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AS „Latvenergo” dāvinājumam
daudzbērnu ģimenes var
pieteikties vēl līdz 31. decembrim

2014. gadā realizētajai  AS „Latvenergo” atbalsta programmai 
daudzbērnu ģimenes var pieteikties vēl līdz 31. decembrim. Savu-
kārt jau no 2015. gada 1. janvāra, piesakoties  portālā www.e-lat-
venergo.lv, ģimenēm ar trīs vai vairāk nepilngadīgiem bērniem būs 
iespējams saņemt valsts atbalstu, kurš sniegs iespēju katru mēnesi 
par pirmajām 300 kWh norēķināties par cenu, kas atbilst līdzšinē-
jam Starta tarifam*. 

Šogad, lai pieteiktos Latvenergo atbalstam, daudzbērnu ģime-
nes aktīvi izmanto visus pieejamos resursus: gan klientu pašapkal-
pošanās portālu e-latvenergo.lv, gan arī apmeklē AS „Latvenergo” 
klientu apkalpošanas centrus. AS „Latvenergo” ir novērojusi ne-
mainīgi lielu ģimeņu aktivitāti un interesi par sociālo atbalstu elek-
troenerģijas patēriņam. AS „Latvenergo” ir gandarīta par ģimeņu 
atsaucību – šogad dāvinājumu saņēmuši jau gandrīz 15 tūkstoši  
daudzbērnu ģimeņu. Pa pastu, sociālajos tīklos un e-pastos saņe-
mam pateicības no visiem Latvijas novadiem, kurās tiek novērtēta 
ērtā pieteikšanās un saņemtais dāvinājums norēķiniem par elektro-
enerģijai. 

Jau ziņots, ka 2014. gadā AS „Latvenergo” sociālās atbalsta 
programmas ietvaros  daudzbērnu ģimenēm (ģimenēm ar trīs un 
vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem ieskaitot)  piešķir atbalstu, 
kas atbilst 84,24 eiro, papildus kompensējot klientam 2400 kWh 
par Starta tarifu. Atbalstam var pieteikties līdz pat 2014. gada 31. 

decembrim. Lai izvairītos no dažādām birokrātiskām formalitātēm, 
atbalstam šogad var pieteikties arī tās ģimenes, kuras elektroener-
ģiju no AS „Latvenergo” pērk  nevis tieši, bet caur starpniekiem 
– piemēram, norēķinās par patērēto elektrību ar namu apsaimnie-
kotājiem vai dzīvokļu izīrētājiem un tamlīdzīgi. Tas nozīmē, ka, 
saņemot dāvinājumu, daudzbērnu ģimene var to pēc savas izvēles 
attiecināt uz jebkuru AS „Latvenergo” līgumu. 

Savukārt 2015. gada 1. janvārī, atveroties elektroenerģijas 
tirgum, daudzbērnu ģimenes varēs saņemt valsts atbalstu norē-
ķiniem par elektroenerģiju, ja tās būs izvēlējušās Latvenergo kā 
savu elektroenerģijas tirgotāju. Ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk 
nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie, pēc pieteikšanās atbalstam no 
2015. gada 1. janvāra katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām 
kilovatstundām varēs norēķināties par cenu, kas atbilst līdzšinējam 
Starta tarifam, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum 
produktam. Lai saņemtu atbalstu, daudzbērnu ģimenēm tāpat kā 
šogad piesakoties atbalstam,  būs jāaizpilda pieteikšanās forma, 
kas būs pieejama portālā www.e-latvenergo.lv no 1. janvāra. 

Papildus informācijai:
AS “Latvenergo”

e-pasts klientu.serviss@latvenergo.lv
www.e-latvenergo.lv

Klientu serviss: 80200400

Rīgas HES 40 gadi
Šā gada 28. novembrī Rīgas HES konferenču zālē notika svi-

nīgs pasākums, veltīts Rīgas HES darbības uzsākšanai – pirmo hid-
roagregātu ar jaudu 62 000 kW (stacijas Nr. 5) iedarbināja un pie-
slēdza Latvijas energosistēmai 1974. gada 5. novembrī. Sanāksmē 
parādīja fotogrāfijas no būvdarbiem, Latvenergo Tehniskais direk-
tors Māris Kuņickis pastāstīja par Latvijas enerģētikas sistēmas un 
Latvenergo struktūru, Ražošanas funkcijas vadītājs Dzintars Osta-
ņevičs – par darbiem un investīcijām visās Daugavas hidrostacijās, 
Harijs Jaunzems – par problēmām un to risinājumiem Rīgas HES 
celtniecības un ekspluatācijas sākuma laikā. Ostaņevičs pasniedza 
Latvenergo pateicības rakstus vairākiem Rīgas HES būves un eks-
pluatācijas veterāniem. Sekoja ekskursija pa HES un atmiņas pie 
kafijas tases. Pasākums ļoti minimāls, bet labs.

Rīgas HES, gravitācijas aizsprosta tipa, raksturīga ar savu garo 
aizsprostu, visas būves kopā ap 15 km. Bez  tam ir vēl apdzīvo-
to vietu (Ogre, Ikšķile) un polderu aizsargdambji. Ko darīsi, tā ir 
Daugavas lejtece un bez ierobežojošiem dambjiem būtu lieli ap-
plūdumi. Šie dambji dod iespēju pacelt ūdenskrātuves līmeni līdz 
atzīmei 18 m virs jūras līmeņa (lejas bjefs ir līdz atzīmei 0 m). 
Šī atzīme ir arī Ķeguma HES lejpusē. Viss aizsprosts aprīkots ar 
simtiem kontrolmēraparatūras punktu, kas ik brīdi dod pilnu ainu 
par būves drošību. HES jauda ar sešiem hidroagregātiem ir 402 
000 kW, tā ir trešā jaudīgākā spēkstacija Latvijā, visu jaudu pa 
divām  330 kWh  elektrolīnijām izdod uz Salaspils apakšstaciju un 
dod ne tikai ap 800 miljonu kWh gadā, bet pilda arī energosistē-
mas jaudas balansēšanas un avārijas rezerves funkcijas (no aukstās 
rezerves līdz pilnai jaudai vajag 2 – 3 min.). Man personīgi patīk 
arī būves lakoniskā arhitektūra un labā iekšējā apdare. To veidoja, 
ievērojot Rīgas tuvumu un paredzot daudz ekskursiju un apmeklē-
tāju. No ūdenskrātuves caur filtrācijas sūkņu staciju dod dzeramo 
ūdeni Rīgai – Pārdaugavai un tehnisko ūdeni Rīgas TEC-2. Nega-
tīvais – nav zivju ceļa. Tas sākotnēji bija paredzēts projektā, bet 
pēc zivju speciālistu priekšlikuma tika mainīts uz zivju pārcelšanas 
mezglu 2 km lejpus HES ar elektroaizsprostu un savākšanas kuģi, 

autokonteineru zivju – galvenokārt vimbu – pārvešanai uz Ogres 
upi. Nelīdzēja ne mūsu (profānu zivju lietās), ne zvejnieku kolhoza 
„9.maijs” iebildumi. Pēc pāra gadu nesekmīgiem eksperimentiem 
visu kompleksu nojauca. Laikam vimba nebija apmācīta un tajā 
dārdošajā slazdā iekšā nelīda. Zivsaimniecībai vēl uzcēla lielāko 
zivjaudzētavu Latvijā, Doles salā, kas projektēta 20 milj. zivju ma-
zuļu gadā. Ko tā ražo šodien – nezinu.

Par pasākuma organizēšanu paldies Rīgas HES vadītājai Irinai 
Romanovai un Dzintaram Ostaņevičam. Un reizē arī skumjas pār-
domas par to, ka Ķeguma HES vadība neizrādīja nekādu aktivitāti 
vai interesi par saviem šīgada nozīmīgajiem datumiem – HES-2 
35 gadi janvārī un vecā HES 75 gadi oktobrī (varbūt, ka vēl būs?).

H.Jaunzems

Vija un Harijs Jaunzemi pie sava lolojuma – Rīgas HES hidroagregātiem

http://www.e-latvenergo.lv
http://www.e-latvenergo.lv
http://www.e-latvenergo.lv
mailto:klientu.serviss@latvenergo.lv
http://www.e-latvenergo.lv
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Ķeguma dienas centra atklāšana
1. decembrī, pārgriežot simbolisko sarkano lentu, 

durvis vēris Ķeguma dienas centrs. Līdz ar centra atvēr-
šanu iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja saistoši pava-
dīt brīvo laiku, kā arī rast dažādas savām vajadzībām un 
interesēm atbilstošas nodarbes. 

Svinīgajā centra atklāšanā lentu pārgrieza Ķeguma novada do-
mes priekšsēdētājs Roberts Ozols un priekšsēdētāja vietnieks Rai-
vis Ūzuls. Īpašs nopelns dienas centra tapšanā pienākas Raivim 
Ūzulam, kurš cītīgi sekoja centra tapšanas gaitai, sākot no projek-
tēšanas līdz pat būvniecības darbiem. Atvēršanas svinībās Ķeguma 
novada domes Pateicību par ieguldīto darbu saņēma: Dace Sobo-
ļeva, projekta koordinatore, Māris Pavlovskis, kurš konsultēja un 
līdzdarbojās trenažieru zāles iekārtošanā, un Sabīne Gudeiķe, 
starptautiskā soroptimistu kluba “Ogre-Ķegums” prezidente. At-
klāšanas vakars pulcēja lielu skaitu interesentu, kas ļoti priecē. 
Paši mazākie rosījās rotaļlietu pilnajā bērnu istabā, dāmas ar inte-
resi aplūkoja vingrošanas zāli, bet jaunieši steidza novērtēt moder-
no trenažieru zāles aprīkojumu. Pasākuma laikā tika saņemti ziedi, 
dāvanas un laba vēlējumi no draugiem un sadarbības partneriem.  

Labiekārtotajās un mājīgajās dienas centra telpās ir daudzvei-
dīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Plašajās trenažieru un vin-
grošanas zālēs tiek piedāvātas dažādas grupu nodarbības un indi-
viduāli treniņi, ir iespēja arī izmantot sporta inventāru. Centrā ir 
pieejams bezvadu internets, televizors un labiekārtota rotaļu istaba 

bērniem. Bērni var spēlēt dažādas spēles, kā arī ir atpūtas stūrītis 
lielākiem bērniem un jauniešiem. Dienas centra lielā zāle piemē-
rota dažādu semināru un kultūras pasākumu organizēšanai, kā arī 
ir virtuves telpa, kur varētu organizēt dažādus kulinārijas kursus. 

Cerams, ka Ķeguma dienas centrs kļūs par centrālo pulcēšanās 
vietu. Par vietu, kur apmeklēt informatīvus un izglītojošus pasāku-
mus, interesanti un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī organizēt 
un piedalīties dažādos pasākumos. Santa Freimane,

sabiedrisko attiecību speciāliste

ĶegumA novAdA domeI
Birzgalē, 2014.gada 25.oktobrī
Ķeguma novada sieviešu biedrību foruma dalībnieku:
Sieviešu klubs „Ķeguma saulespuķes”, Starptautiskais 
soroptimistu klubs Ogre-Ķegums, Sieviešu klubs „Ābele”, 
Sieviešu klubs „Jadara”.

AICInĀJumS
Pateicamies par sadarbību 2014.gadā, atbalstot mo-

rāli un finansiāli sabiedriskās aktivitātes NVO atbalsta 
fonda un Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatī-
vas veicināšanas projektu konkursa ietvaros, piešķirot 
līdzfinansējumus PPPB „Zied zeme” Lauku attīstības 
LEADER projektu īstenošanā, kā arī atsaucoties uz 
2013.gada Ķeguma novada sieviešu biedrību foruma 
dalībnieku aicinājumu, pieņemot darbā  2 dārznieces.

Izvērtējot līdzšinējo sadarbību un pašvaldības at-
balsta praksi nevalstiskām organizācijām, Ķeguma no-
vada sieviešu biedrību foruma dalībnieki nolemj:
1. NVO atbalsta fonda ietvaros, izvērtējot iesniegtos 

projektus, piešķirt prioritāti projektiem,  kuros tiek 
īstenotas idejas, kas sekmē Ķeguma novada sociālo 
atbildību un veicina  jau realizēto projektu ilgtspēju, 
paredzēt līdzekļus pamatlīdzekļu atjaunošanai, kuri 
izmantoti pasākumu organizēšanā sadarbībā ar paš-
valdību. Piemērs – pēc veiksmīgas projekta realizā-
cijas Dienas Centram  iegādāts televizors, garantijas 
laiks beidzies, intensīvas pasākumu ekspluatācijas 
rezultātā nepieciešams remonts. 

2. Tā kā 2014.gadā nav veikti pilnīgi nekādi uzlabojumi 
Ķeguma pilsētas vienas no galvenās ielas – Ķeguma 
prospekts (izņemot Ķeguma HES tiltu) rekonstrukci-
jai un labiekārtošanai, lūdzam pašvaldības iedzīvotā-
jiem sniegt informāciju laikrakstā „Ķeguma Novada 
Ziņas” par augstāk minētā jautājuma virzību. 

3. Sieviešu foruma dalībnieces lūdz, rast iespēju, Ķe-
guma novadā atjaunot konkursu “Veidosim skaistu 
un sakoptu savu novadu” ar mērķi – veicināt novada 
teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu. Foruma da-
lībnieces izsaka gatavību iesaistīties augstāk minētā 
aktivitātē.

AtbILde ĶegumA 
novAdA SIevIešu 
bIedrību forumA 
AICInĀJumAm

Vienmēr ar prieku uztveru iedzīvotāju vēl-
mes un ierosinājumus, kas vērsti sabiedrības 
vajadzību nodrošināšanai, lai mūsu novadā 
būtu aizvien vairāk jūtama sasvstarpēja iein-
teresētība, novads attīstītos un pilnveidotos. 
Tāpēc jo īpaši priecājos piedalīties šādā fo-
rumā, kur sanāk kopā (nu jau otro gadu pēc 
kārtas) novada sieviešu biedrības un pārrunā 
visam novadam aktuālas tēmas. Mūsu novadā 
ir 4 sieviešu biedrības („Saulespuķes”, So-
roptimistes, „Ābele” un „Jadara”), un visas ir 
gana aktīvas, visas var lepoties ar lielākiem vai 
mazākiem projektiem, ko iecerējušas, uzraks-
tījušas, aizstāvējušas, uzvarējušas konkursā 
un īstenojušas, lai novada iedzīvotājiem būtu 
labāka un interesantāka dzīve. Pateicoties šo 
sieviešu rūpēm un darbam, bērniem ir īpaši 
jauki un pārsteigumiem bagāti Ziemassvētki 
un bērnu svētku pasākumi 1.jūnijā, iedzīvotā-
ji ir varējuši piedalīties dažādos semināros un 
kursos, pašvaldības iestādes, piemēram, SAC, 
pirmsskolas izglītības iestādes un dienas centrs 
ir ieguvuši labiekārtotas telpas un aprīkojumu, 
amatierkolektīvi ir ieguvuši jaunus tērpus … 
visu paveikto pat grūti tā uzreiz uzskaitīt.

No savas darba pieredzes varu teikt, ka ir 
vieglāk strādāt, ja blakus ir atsaucīgi, radoši un 
uz attīstību vērsti cilvēki. Tāpēc vispirms vēlos 
pateikties visām radošajām sievietēm, kuras 
darbojas šajās sieviešu biedrībās, par ieguldī-
jumu novada attīstībā.

Izprotot jūsu centienus palīdzēt, vēlos 
atbildēt arī uz aicinājumā izteiktajiem jautā-
jumiem, kaut gan sniedzu atbildes arī uzreiz 
foruma laikā. 

NVO atbalsta fonda ietvaros ir paredzēts 

piešķirt finansējumu katrai novada biedrībai 
150 EUR apmērā pašas biedrības darba orga-
nizēšanai, kā šie līdzekļi tiek tērēti, ir katras 
biedrības ziņā. Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka 
īstenojot to vai citu projektu, biedrība uzņemas 
arī zināmas saistības ne tikai par iegādāto pa-
matlīdzekļu izmantošanu projektā plānotajām 
aktivitātēm, bet arī šo pamatlīdzekļu saglabā-
šanu un  uzturēšanu. Ne vienmēr pašvaldība 
varēs uzņemties tālākās rūpes par projektā 
iegādātā TV, fotokameras, drukas vai datora 
uzturēšanu, tas tomēr būtu pašas biedrības pie-
nākums. NVO atbalsta fonda nolikumā pare-
dzētais finansiālais atbalsts daļēji varētu būt kā 
palīdzība šo pienākumu īstenošanai.

Par Ķeguma pilsētas centrālo ielu – Ķegu-
ma prospekts, varu paskaidrot, ka minētā iela 
ir Latvijas valsts ceļu īpašums, tāpēc lai cik šī 
iela šobrīd izskatās bēdīga, pašvaldībai nav 
tiesību veikt tās remontdarbus vai uzlaboju-
mus. Esam neskaitāmas reizes vērsuši Latvijas 
valsts ceļu uzmanību uz slikto ielas stāvokli, 
kā arī gājēju drošības apdraudējumu, apgais-
mojuma trūkumu u.c. nepilnībām. Šogad paš-
valdībā tika iesniegts ne tikai pieprasījums pēc 
tehniskajiem noteikumiem šīs ielas rekons-
trukcijai, bet arī tika iesniegts saskaņošanai 
jau gatavas rekonstrukcijas projekts. Tomēr 
mūsu rīcībā pagaidām vēl nav informācijas par 
to, kad varētu tikt uzsākti paši rekonstrukcijas 
darbi. Tā kā projekts ir izstrādāts, tad jādomā, 
ka tas arī kādā pārskatāmā nākotnē varētu tikt 
uzsākts. 

Attiecībā uz ierosinājumu atjaunot kon-
kursu „Veidosim skaistu un sakoptu mūsu no-
vadu” izsaku savu pilnīgu atbalstu. Kultūras 
un sporta pārvaldei tas būs viens no pirmajiem 
jaunā gada uzdevumiem izstrādāt šāda konkur-
sa nolikumu, lai jau šovasar tas varētu notikt.

Vēlot radošu, saticīgu, iecerēm un plāniem 
bagātu Jauno gadu, cerot arī turpmāk uz mūsu 
sekmīgu sadarbību,

Nelda Sniedze,
pašvaldības izpilddirektore
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Ķeguma dienas centra maksas pakalpojumu tarifi
N.p.k. Pakalpojums Cena, EUR (t.sk. PVN)

1. trenažieru zāle
  1.1. Viens apmeklējums 1,5 h 5.00
  1.2. Abonements mēnesī pieaugušajiem 25.00
  1.3. Abonements mēnesī skolniekiem 15.00

2. Aerobikas zāle
  2.1. Visa aerobikas zāles noma stundā 6.00

3. telpu noma
  3.1. Konferenču zāles noma stundā (līdz 40 personām) 12.00
  3.2. Konferenču zāles un virtuves noma stundā (sadzīves tehnika, trauki) 20.00

Katru darba dienu no plkst. 13:00 - 15:00 senioru stundas - senioriem,
uzrādot pensionāru apliecību, Ķeguma dienas centra 1.1., 1.2., un 2.1.

pakalpojums pakalpojums pieejams ar 50 % atlaidi.

Maksa par pakalpojumu saņemšanu maksājama dienas centra kasē.

ĶeguMa
dienas 
centrs

Liepu aleja 1b, Ķegums
tel. 20233728

e-pasts: dienascentrs@kegums.lv
Darba laiks:

darba dienās no 13:00 līdz 22:00
sestdienās no 10:00 līdz 22:00
svētdienās no 10:00 līdz 17:00

Ķegumā atvērta bērnu rotaļu istaba
Pirmdien, 1. decembrī, jaunatklātajā Ķe-

guma dienas centrā, Liepu alejā 1B,  tika 
atvērta līdz šim lielākā publiski pieejamā 
Bērnu rotaļu istaba Ķegumā, tās platība                     
ir 31,2 m2. 

Projekts “Bērnu rotaļu istabas izveide Ķe-
gumā” (Nr.14-04-LL32-L413201-000018) 
īstenots “PPP biedrība Zied Zeme” attīstības 
stratēģijas 2009 – 2013 un Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 
attīstības programmas pasākuma “Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īste-
nošanas teritorijā” LEADER projektu kon-
kursa ietvaros. 

Projekta līdzfinansējumu nodrošināja 
Ķeguma novada dome. Iegādāts – mēbeles, 
vingrošanas aprīkojums, televiozors, galda 
spēles un bērnu bumbiņu sensorikas baseins.

Rotaļu istabai vēl nav sava nosaukuma, 
tāpēc visi mazie un lielie bērni tiek aicinā-
ti piedalīties vārda došanas procesā, savus 
variantus iesniedzot Ķeguma dienas centra 
administratoriem līdz 2015. gada janvāra 
beigām. Galvenā balva – mīksts un pūkains 
pārsteigums. 

Biedrības biedres vēlas vērst uzmanību, 
ka Bērnu rotaļu istabā NESNIEDZ bērnu uz-
raudzīšanas pakalpojums.

Bērnu rotaļu istabā bez maksas pirms-
skolas bērni (0 – 7gadi) var spēlēties kopā 
ar vecākiem, bet skolnieciņiem (7 – 10 gadi) 
viss jāiepazīst patstāvīgi – rotaļājoties atrak-

cijās, skatoties multfilmas, zīmējot, krāsojot 
un lasot pasakas.

Sākot ar 2015. gadu projekta ietva-
ros paredzēti dažādi tematiskie pasākumi                      
– ieskats Montesori pedagoģijā, radošās 
darbnīcas, ārsta konsultācijas bērniem u.c.

Biedrības Starptautiskais Soroptimistu 
klubs “Ogre-Ķegums” biedres saka lielu pal-
dies visiem projekta atbalstītājiem: biedrībai 
Zied Zeme, Ķeguma novada domei par pie-
šķirtām telpām, personīgi  Dacei Soboļevai 
un Raivim Ūzulam par sadarbošanos, Gun-
dai Rudenei no Ģimenes atbalsta dienas cen-
tra Ogrē par vērtīgiem padomiem, biedrības 
biedrēm par sagādāto paklāju un telpaugiem, 
Fondam “Ziedot.lv” par daudzajām rotaļlie-
tām un saldumiem, Ogres novada bibliotēkai 
un personīgi Marutai Jēkabsonei par ziedo-
tajām grāmatām, Ainai Zagorskai par sienas 
gleznojumu, Ķeguma dienas centra apkopē-
jām par telpas uzkopšanu.

rotAĻu IStAbAS IeKšĒJĀS KĀrtībAS noteIKumI
1. Pirms Rotaļu istabas apmeklējuma vecākiem un bērniem, kuri prot 

lasīt, ir pienākums iepazīties ar šiem kārtības noteikumiem.
2. Rotaļu istabā uzturas pirmsskolas vecuma bērni (0-7 gadi) tIKAI 

vecāku vai personas, kuras aprūpē bērns ir nodots (ne jaunāku par 
13 gadiem) klātbūtnē (Bērnu tiesību aizsardzības likums 24.pants 
6.punkts). 

3. 7-10 gadus veci bērni, pirmo reizi apmeklējot Ķeguma dienas cen-
tra Rotaļu istabu, ierodas ar vecākiem vai personu, kuras aprūpē 
tie ir nodoti. Par bērnu atbildīgā persona pie Ķeguma dienas centra 
administratora aizpilda iesniegumu par iekšējās kārtības ievēroša-
nu un atbildību.

4. Rotaļu istabā nav atļauts ņemt līdzi ēdienu un dzērienus (izņē-
mums – dzeramais ūdens).

5. Rotaļu istabā uzņem spēlēties tikai veselus bērnus.
6. Ir jāņem vērā, ka var pakrist, sasisties, gūt traumas. Rotaļu istabu 

vienlaicīgi apmeklē dažāda vecuma un rakstura bērni, kuru rīcību 

ne vienmēr var prognozēt.
7. Rotaļu istabā nedrīkst ierasties ar kakla ķēdītēm, aukliņām un ci-

tiem asiem priekšmetiem, kas apdraud bērna drošību un veselību.
8. Rotaļu istabā nav atļauts savstarpēji konfliktēt un pacelt balsi uz 

citiem bērniem. Jābūt draudzīgiem un jāatbalsta vienam otrs.
9. Rotaļu istabas veidotāji neuzņemas atbildību par savainojumiem 

un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot šos noteikumus.
10. Rotaļu istabā nedrīkst uzturēties ar āra apaviem un virsdrēbēm.
11. Rotaļu istabā jāievēro vispārēja kārtība, to atstājot, rotaļlietas, 

grāmatas un spēles jānovieto tam paredzētās vietās.

Patīkamu Jums atpūtu!

Ar cieņu, Rotaļu istabas veidotāji
Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs

„Ogre-Ķegums“

mailto:dienascentrs@kegums.lv
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Projekts „bērnu/Jauniešu/vecāku Žūrija 2014” – noslēdzies!
Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu un jauniešu žūrija” 

ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009. gada 
Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota, ko finansiāli atbalsta Valsts 
Kultūrkapitāla fonds.

Programmas mērķis ir da-
žādot un pilnveidot publisko 
bibliotēku iespējas darbā ar 
bērniem un jauniešiem,  pa-
augstināt bērnu un jauniešu la-
sītprasmi, vienlaikus veicinot 
interesi un prieku par grāma-
tām un lasīšanu, kā arī bibliotē-
kas pakalpojumu izmantošanu. 
Jau trešo gadu projektā darbo-
jas arī „Vecāku žūrija”. Tas ir 
lielisks veids, kā veicināt vēl-
mi lasīt un apspriest grāmatas 
ar visu ģimeni.

Ķeguma novada bibliotē-
ka un tās lasītāji programmā 
„Bērnu un jauniešu žūrija” 
piedalās  no pašiem pirmsāku-
miem – jau trīspadsmito gadu. 
Projekta rezultātā bibliotēkā 
iegūtas jaunas un oriģinālas 
grāmatas no žūrijas grāmatu 
kolekcijas, kuras ekspertiem 
bija jāizlasa un jānovērtē, jo mūsu vērtējumu gaida un tas ir ļoti 
svarīgs autoriem, māksliniekiem, tulkotājiem un izdevējiem.

11. decembrī uz „Bērnu/Jauniešu/Vecāku Žūrija 2014” noslē-
guma pasākumu „Lasīšanas svētki”, Ķeguma novada bibliotēkā 
pulcējās 22 žūrijas eksperti vecumā no 5+ līdz 15+ gadiem un 3 
vecāki. Jāsaka, ka ekspertu darbs paveikts godam, jo aizpildītas 
un nosūtītas kopā 36 anketas ar grāmatu vērtējumiem. Čaklākie 
lasītāji bija: Viesturs Laicāns – izlasītas 5 vecuma grupas, Vineta 
Ulmane – izlasītas 4 vecuma grupas,  Marika Laicāne – izlasītas 3 
vecuma grupas, Sindija Kļaviņa un Rinalds Dargevičus – izlasītas 
2 vecuma grupas. Jāmin arī tas, ka šogad ar māmiņas un māsas pa-
līdzību „Bērnu Žūrijā” pirmo reizi piedalījās pirmsskolas vecuma 
lasītājs Mareks Ulmanis. 

Kopīgiem spēkiem  esam noskaidrojuši, kuras grāmatas ir uz-
varējušas visās vecuma grupās mūsu ekspertu vērtējumā:

1.-2. klASe / 5+
1. Robs Skotons  „Runcis Puncis” 
2. Karīne Lorēna,
    Stefānija Alastra „Vistiņa iemīlējusies”  
3. Juris Zvirgzdiņš „Ahoi! Plūdi Daugavā!” 

3.-4. klASe / 9+
1. Kriss Ridels  „Ada un peles rēgs” 
2. Eduards Uspenskis „Tēvocis Fjodors, suns un kaķis”  
3. Luīze Pastore  „Maskačkas stāsts” 
3. Uldis Auseklis „Man ir runcis Francis”

5.-7. klASe / 11+
1. Maritana Dimsone „Rozā kvarca brālība”  
2. Ingvārs Ambjērnsens „Samsons un Roberto” 
3. Māris Rungulis „Lapsu kalniņa mīklas” 

8.-12. klASe / 15+
1. Rensoms Rigss „Mis Peregrīnes nams brīnumbērniem” 
2. Vivo   „Noljāras kristāli” 
3. Braiens Selzniks „Hugo Kabrē izgudrojums

VecākI
Māra Zālīte  „Pieci pirksti”
Laima Kota  „Matilde un Terēze, jeb   
   Kā Būt Te, Tur un Citur”
Mikolajs Ložiņskis „Grāmata” 

Pēc grāmatu – uzvarētāju noskaidrošanas, mūsu žūrijas eksper-
ti saņēma Ķeguma novada bibliotēkas pateicības un veicināšanas 
balviņas. Pasākuma noslēgumā, pēc labi paveikta darba žūrijas ek-
spertus gaidīja „Lasīšanas svētku” kliņģeris.

Paldies čaklajiem ekspertiem par neatlaidību un izturību, jo bez 
laba lasītāja nav labas grāmatas! Paldies skolotājiem par ieintere-
sētību un vecākiem par atbalstu! 

Libri amici, libri maģistri  -  Grāmatas ir draugi, grāmatas ir 
skolotāji.  /Latīņu teiciens/

Inese Cīrule
Ķeguma novada bibliotēkas direktore

Caur tumsu uz gaismu
Aizrit decembra pēdējās dienas – gada 

tumšākās dienas, kad garajos tumšajos va-
karos varam atskatīties uz padarītajiem dar-
biem un rezultātiem. Steidzam vēl paveikt 
nepaveikto, lai gadu miju sagaidītu ar brīvu 
prātu un sirdi, atstājot vietu  nākotnes sap-
ņiem un iecerēm. 

Tomes tautas namā šajā rudenī logi ir 
bjuši gaišāki  kā citus gadus, jo namiņā 
čakli kā rūķi darbojās amatierkolektīvi: 
folkloras kopa ‘’Graudi’’, dāmu vokālais 
ansamblis, divi bērnu vokālie ansambļi, 
amatierteātris un veselības vingrošanas dā-
mas. Šajā gadā tautas namā ir izskanējušas 
dziesmas un danči, nopietni un jestrāki pa-
sākumi. Paldies par šiem pasākumiem vēlos 
pateikt kolektīvu vadītājiem un vēl jo vai-
rāk kolektīvu dalībniekiem. Nebaidoties no 
tumšajiem lauku ceļiem, pašdarbnieki uztur 
Tomes pagasta kultūras dzīvi un notikumus.

 Lai pateiktos pašdarbniekiem un pasar-
gātu viņus no tumšajiem ceļiem, uzrunāju 

CSDD, kuri uzdāvināja Tomes tautas na-
mam 20 atstarojošās vestes. Tās tika tiem, 
kam jāmēro ceļš uz tautas namu kājām. 
Paldies CSDD darbiniekiem, tagad varu būt 
droša, ka nācēji ar kājām būs drošībā.

Jaunjā gadā gribu novēlēt saviem kolē-
ģiem, pašdarbniekiem, mūsu namiņa ap-
meklētājiem un visiem Tomes un Ķeguma 
novada ļaudīm mirdzumu acīs un siltumu 
dvēselē, veselību pašiem un veselus mīļos, 
laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta bu-
čai, iedvesmu darbā un aizmiršanu par Ze-
mes pievilkšanas spēku!

Apņēmību izpildīt pašam dotos solīju-
mus un drosmi sev noticēt, enģeli uz pleca 
un mīļu cilvēku cieši sev blakus. Mīlestību 
pret sevi pašu un mīlestību pret pasauli aiz 
loga! 

Iededziet sveci par mīlestību, par ticību 
un cerību, par Ziemassvētku brīnumu un 
par laimīgu Jauno gadu!

Sarmīte Pugača
Tomes tautas nama vadītāja
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Realizēts projekts par 
apavu iegādi senioru deju 
kolektīvam “Ķegums”

Ar Ķeguma novada domes iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas finansēšanas līgumu 
Nr. KNP/2.2.-14/14/25 un Nr. KNP/2.2.-
14/14/26 tika apstiprināti projekta pieteicējas 
Sandras Pūpolas projekti.  Aktivitāte – se-
nioru deju kolektīva “Ķegums” mēģinājuma 
apavu iegāde. Abi projekta kopējās izmaksas 
– 1194.91 EUR. 

Projekta realizācijas rezultātā ir papildi-
nāta senioru deju kolektīva materiālā bāze. 
Kolektīvs ar ļoti labiem rezultātiem sevi pa-
rāda dažāda mēroga kultūras pasākumos, kā 
arī popularizē Ķeguma vārdu Latvijā. 

Liels paldies Ķeguma novada domei par 
sniegto atbalstu līdzfinansējumā.

Kolektīvs aicina pievienoties jaunus       
dalībnieku.

Sandra Pūpola,
senioru deju kolektīva “Ķegums” dalībniece

mumS deJĀ – 25!
29. novembra vakarā Ķeguma tautas nama vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs „Kadiķis” pulcēja savus bijušos dejotājus, draugu kolektīvus un 
skatītājus, lai kopā svinētu savu - 25.  dzimšanas dienu.

Deja ir pēdas pieskāriens zemei un rokas atvēršanās spārniem
Deja ir mans ceļš pie tevis.
Deja ir dzīvība, deja ir tautas un katra mūsu, –  mans, tavs, ... stāsts un vēstījums.

 Skaistā un raitā 2 stundu garā koncertā 
kopā ar draugu kolektīviem  37 deju rakstos 
mēs, deju kolektīvs „Kadiķis”, izstāstījām 
savu stāstu – joprojām no ceļa ceļā, no dejas 
uz deju, ar kritumiem un kāpumiem, ar asa-
rām un smiekliem, ar „spītību” un „asumiņu”, 
ar izturību, izpalīdzību un optimismu – tā mēs 
turpinām.

Pirmo reizi sanācām Tomes kultūras 
namā 1989. gada 30. novembrī, un tā bez 
apstājas esam darbojušies. Šajā laikā mūs 
vadījuši: Sandra Tilta (Rancāne), Daumants 
Ola, Aija Ozoliņa, Gunta Ābele, Sarmī-
te Kadiķe un no 2013. gada Eva Pedāja. 
Savos darbības gados kolektīvs sevi spējis 
pierādīt un ar labiem rezultātiem startējis ska-
tēs un konkursos, no 1993. gada piedalījies 
visos Vispārējos Latvijas Dziesmu un Deju 
svētkos Rīgā, vidējās paaudzes deju svētkos 
Liepājā, Gulbenē, Bauskā, Valmierā, Aizkr-
auklē, piedalījies Ginesa rekordu uzstādīša-
nā „Garākā deja”, koncertējis ārzemēs un ar 
sadraudzības koncertiem apbraukājis lielāko 
daļu Latvijas. Jau 6 gadus uz Jāņiem priecē 
pansionāta „Madliena” ļaudis. Līdztekus de-
jai  aktīvi darbojas „Likteņdārzā”, kopā atpū-
šas, svin svētkus. Tā nemanot arī aizskrējuši 

25 ražīgi darba gadi. Šajā laikā arī kolektīva 
sastāvs nemitīgi mainījies. No sākotnējiem 7 
pāriem laika gaitā izaugām par stabilu 8, 12 
un pat vairāk pāru kolektīvu, tad atkal krīzes, 
jāmeklē dejotāji, jo ģimene, darbs un dau-
dziem arī vēl studijas – tas vidējai paaudzei 
šodien ir prioritāte. 

Dzimšanas dienas koncertā dejojām 
2 sastāvi – 16 pāri, jo uzaicinājumam at-
saucās arī bijušie dejotāji. Prieks par to 
un  liels paldies par kopīgi paveikto darbu!  
Prieks arī par to, ka kolektīvam piebiedrojas 
ar vien jauni dejotāji, kuri grib izjust dejas 
spēku un skaistumu un pilnvērtīgi pavadīt 
savu brīvo laiku.

Paldies arī visiem skatītājiem un mūsu 
atbalstītājiem, kuri bija kopā ar mums dzim-
šanas dienas koncertā!

Frederiks Nīče ir teicis: „Tie, kas nedzird 
mūziku, uzskata, ka tie, kas dejo, ir pilnī-
gi traki”.  Jā, tā laikam par mums var teikt,  
„Kadiķis” tiešām savu izturību, spēku un dzī-
vesprieku smeļ dejā, jo dejai piemīt maģisks 
spēks.

Uz tikšanos nākamajos koncertos!
Jūsu „Kadiķis”

Projekts „Skaistumam un labsajūtai”
Katra sieviete vēlās būt pašpārliecināta, 

radoša un iedvesmota. Lai sievietes tā va-
rētu justies, biedrība „JADARA” pieteicās 
Ķeguma novada iedzīvotāju iniciatīvas pro-
jektu konkursā „Skaistumam un labsajūtai”. 
Projekts tika realizēts no 1. septembra līdz 
18. novembrim. Visas nodarbības bija ļoti 
pozitīvas, iedvesmojošas un sievišķīgas. 

27. septembrī notika pirmie projekta 
„Skaistumam un labsajūtai”, „Lietišķās eti-
ķetes un personiskā stila veidošanas” kursi. 
Pirmajā nodarbībā kursu dalībnieces iepa-
zina krāsu gammu, noteica katra savu per-
sonīgo sezonas krāsu  tipu pēc matu, acu un 
ādas krāsas un iemācījās krāsu kombinēša-

nas pamatprincipus. Uzzināja, kādas krāsas 
apģērbus vajadzētu iekļaut savā garderobē. 

19. oktobrī iemācījās noteikt katra savu 
figūras tipu un atbilstoši kombinēt līdzpa-

ņemtos apģērbus ar aksesuāriem. 
8. novembra nodarbībā apguva ādas kop-

šanas pamatprincipus, un praktiski darbo-
ties ar dekoratīvo kosmētiku. 

18. novembrī, noslēguma nodarbībā, biz-
nesa un prezentatīvu pasākumu etiķeti, la-
katiņu un šallīšu siešanas pamatus. 

Ņemot vērā dalībnieču interesi par kur-
siem un vēlmi apgūt kaut ko jaunu, biedrība 
turpinās organizēt šādu kursus un apgūt jau-
nas zināšanas sevis pilnveidošanai. 

Rita Reinsone,
Biedrības „JADARA” Valdes locekle

„Apodziņam”
jaunas blūzītes

Pateicoties iespējai, ko piedāvā Ķeguma 
novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas 
projektu konkurss, 2014. gada rudenī tika 
īstenots projekts „Apģērbu komplektu pa-
pildināšana Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolas 1.-4. klašu tautas deju kolektīvam 
„Apodziņš”. Ar projekta finansējumu pie 34 
jaunām skaistām tautiskajām blūzītēm tika 
„Apodziņa” mazie dejotāji. Tuvojas XI Lat-
vijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ki, kas notiks 2015. gada 6.-12. jūlijā. Ļoti 
gribētos ticēt un cerēt, ka arī Ķeguma mazie 
dejotāji varēs piedalīties šajos svētkos, izjust 
to, ko nozīmē būt kopā ar vēl tūkstošiem citu 
dejotāju, veidot lielos deju rakstus un nest 
Ķeguma vārdu ārpus novada robežām! Turē-
sim īkšķus, lai izdodas!

Pateicoties par sadarbību un vēlot sirds 
siltus svētkus,

Zita Ruņģe



Pabūt starp svecēm un zvaigznēm
Kaut mirkli, kaut brītiņu vien,
Sajust, ka zvaigznes dod gaismu,
Bet sveces dvēseles sien.

Zem augstās debesu velves
Tu esi tik maziņš un sīks,
Bet siltums no tavām rokām
Ikvienam ir vajadzīgs.

/A.Graumane/

Lai miers, gaisma un mīlestība silda Jūs Ziemassvētkos,
labu veselību, veiksmi un patiesu svētku prieku

Jaunajā gadā!
Ķeguma novada Sociālais dienests
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Noslēdzies pētnieciskais
konkurss ,,Mana Daugava”

Septembrī un oktobrī, mēs – Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas 9. klases au-
dzēknes – Elizabete Avotiņa, Loreta Zaķe 
un Megija Miķe, iesaistījāmies zinātniski 
pētnieciskajā konkursā ,,Mana Daugava” ar 
darbu ,,Ķeguma pilsētas novadgrāvju ūdeņu 
ķīmiskā ietekme uz Daugavas ūdeņu piesār-
ņojumu”. Darbs iekļuva desmit labāko darbu 
novērtējumā un izpelnījās dalību finālposmā 
2014. gada 14. novembrī Doles salā – Dau-
gavas muzejā. Pasākumu atklāja biedrības 
,,Daugavas savienība„ valdes priekšsēdētājs 
Ivars Sekacis. Konkursa finālā piedalījās 
izvēlētie darbi no visas valsts – ,,Sikspārņi 
Daugavpils cietoksnī”, ,,Daugavas krastu 
erozija Krustpils novadā”, ,,Daugavas dzīļu 
noslēpumi”, ,,Problēmas Daugavā pie Dau-
gavpils”, ,,Lielvārde Daugavas laiku lokos” 
un citi. Mēs savu darbu prezentējām pirmās 
un, bez šaubām, mūs pavadīja uztraukums, 

īpaši tad, kad savus jautājumus uzdeva VISC 
vecākā referente vides izglītības jautājumos 
Inese Liepiņa. Rezultātā – ceturtā vieta un 
atzinības raksts.

Pētnieciskā darba vadītājs, ķīmijas sko-
lotājs Artūrs Ābols: „Meitenes pastrādāja 
labu darbu, jo novadgrāvji ieplūst Daugavā 
netālu no Ķeguma peldvietas, bioloģisko 
piesārņojumu parasti veic sanitārā inspek-
cija, bet ķīmiskais paliek nezināms. Pētīto 
novadgrāvju sistēma atrodas gar dzelzceļu 
un autoceļu, kas ir bīstams piesārņojuma 
objekts. Analīzes liecina par nelielu ķīmisko 
piesārņojumu novadgrāvī, kas ieplūst Dau-
gavā pie Ķeguma tautas nama, bet pozitīvi 
– sakarā ar Liepu alejas rekonstrukciju no-
vadgrāvis līdz  caurtekai  attīrīts, gaidīsim arī 
darbus tālāk, jo ūdens ieplūst Daugavas līcī, 
kur ūdens apmaiņa ir minimāla.”

Paldies skolotājam A. Ābolam! Turpinā-

sim iesākto darbu un izstrādāsim citus pro-
jektus skolotāja vadībā, lai piedalītos starp-
novadu vides olimpiādē, ar cerībām uz valsts 
finālu.

Elizabete Avotiņa, 
konkursa dalībniece

darot ar prieku
Mūsdienu skolēniem dzīvē jābūt daudz vairāk sagatavotiem, 

nekā tas bija vēl gadsimta ceturksni atpakaļ. Protams, mēs gribam 
tiem sniegt pēc iespējas vairāk zināšanu un praktisko iemaņu, to-
mēr nedrīkstam aizmirst, ka skolēnu ikdienas noslodze jau tā ir 
pietiekami liela. Gan skola ar visām tās aktivitātēm, gan sporta, 
mūzikas, mākslas skolas un arī mājas darbi paņem krietni daudz 
laika. 

Šajā ikdienas skriešanas maratonā, visam pa vidu, daži skolēni 
tomēr paspējuši izveidot savas skolēnu biznesa firmas. Skolēnu 
firmu veidošanas tradīcija mūsu skolā ir tikko aizsākusies, sadar-
bojoties ar Junior Achievement- Young Enterprise Latvija. Tiem 
skolēniem, kas izrādīs aktīvu iniciatīvu šīs kompānijas aktivitātēs 
(vismaz 6 dalības konkursos) un saņems attiecīgu sertifikātu, tiks 
sniegtas būtiskas privilēģijas iestājoties Latvijas augstskolās. Sā-
kotnēji skolā labas biznesa idejas bija vairākām skolēnu grupām, 
tomēr līdz reālai reģistrācijas apliecībai nonāca viena vienīga sko-
lēnu SIA “PartyMaker”. Biznesa plāna izstrādes darbs bija papil-
du slodze jau tā lielajai skolēnu noslodzei, tāpēc daudzi netika tā-
lāk, un nebūtu pareizi skolēniem uzspiest šo darbošanos par katru 
cenu. Jaunizveidotās  firmas darbība – izklaides pasākumu, ballī-
šu, izstāžu organizēšana skolā. Skolas pasākumiem ierasti ir di-
vas daļas: oficiālā, ar klašu priekšnesumiem, kas ir bez maksas un 
ballītes daļa, kurā pieaicina mūziķus, dīdžejus, bet tiem ir jāmak-
sā. Šogad Ziemassvētku ballē muzicēs Ēriks Gruzniņš. “Party-
Maker” apņemas šīs izklaides daļas organizēšanu: ieejas biļešu 
maksas iekasēšanu, izsniedzot speciālu reģistrēto kvīti, norēķinu 
veikšanu ar pieaicinātajiem māksliniekiem, telpu un aprīkojuma 
nomas maksu skolai, savu algu aprēķinu, naudas plūsmas plāno-
šanu, mārketingu, reklāmas veidošanu, grāmatvedības kārtošanu. 
Itin viss kā īstā uzņēmumā – statūti, akcionāru lēmumi, līgumu 
slēgšana, darbinieku pienākumu sadale, darbs ar grāmatvedības 
programmu un bilances izveide. Vienīgi nodokļu aprēķins skolēnu 
firmām nav jāveic. Jūnijā, kad noteikumi prasa firmu slēgt, redzē-
sim vai bizness bijis rentabls, vai uz bankrota sliekšņa. Februāra 
sākumā “PartyMaker” skolā ir ieplānojis gleznu izstādi. Autore 
mākslas akadēmijas absolvente Anete Kalniņa. Šis būs sociālās 
uzņēmējdarbības mēģinājums, bez maksas iekasēšanas. Jauna-
jiem uzņēmējiem kaut nedaudz jāapgūst arī sociālā ekonomika. 

Mēs mācamies darot! Ilze Avotiņa
Ķeguma skolas skolotāja

Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums” saka 
lielu paldies visiem par veiksmīgo sadarbību 2014. gadā! Gads 
ir bijis piepildīts ar veiksmīgi paveiktiem darbiem un kopīgi 

sasniegtiem mērķiem! Biedrības biedres saka lielu paldies 
visiem sadarbības partneriem – Ķeguma novada domes, 
Ķeguma novada Sociālā Dienesta un “PPP biedrība Zied 

zeme” darbiniekiem par atbalstu projektos, Lindai Ratkevičai 
par ziedotiem stādiem, labdarības organizācijām – ziedot.lv 
un Gnosjo Hjalper (Zviedrija) par ziedojumiem,  tuviem un 
tāliem soroptimistu klubiem, Ķeguma novada nevalstiskām 

organizācijām par sirsnīgo draudzību un sadarbību un Ķeguma 
novada iedzīvotājiem par mūsu aktivitāšu atbalstu.

Lai radošas domas, spožas idejas, veiksmīga sadarbība 
un spēks tās visas piepildīt mums visiem arī 2015. gadā! 

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums“

Dūc sniega bites sirmā ozolā 
Un sarmas spīguļi gar logu rūtīm palo, 

Tik paskaties: pār taviem sapņiem, darbiem 
Dievs dāsni debess svecēm mirdzēt liek,  

Lai tici tu, ka jaunā gada takās 
Tev spēks un cerība, un mīlestība būs.

/V.Mežnora/
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Ķegumam 75
Ķeguma spēka stacija un energosistēma
decembrī pirms 75 gadiem

Pagaidu ekspluatācijas personāla uzraudzībā (vadītājs K. E. 
Soderstrems) strādā divi hidroagregāti – 3. un 4. un dod strāvu Rī-
gai. Līmeni ūdenskrātuvē uztur pie atzīmes 27,80, jo vēl nav sa-
montēti abi 80 garie vairogaizvari. Turpinās darbi plostu ceļā. Tilts 
jau pacelts projektētajā augstumā gandrīz visā garumā.

Ko tad raksta Ē. Šics? 
„1939. g.4. decembris. Spēka stacijas apkalpošanu pilnīgi 

pārņem latviešu inženiertehniskais personāls P. Krasovska un E. 
Ķeldera vadībā”.

Kas bija šie drosmīgie vīri, kuri vēl nepabeigtas būves apstāk-
ļos pilnīgi pārņēma spēkstacijas vadību? Viņi vadīja jau 24 vīru 
ekspluatācijas grupu.

4. decembrī Jāņciema apakšstacijā pieslēdza 88 kV līniju uz 
Jelgavu, 15. decembrī pieslēdza otro līniju Ķegums – Jāņciems, bet 
24. decembrī – līniju uz Ieriķiem.

”1939. g. 18. decembris. Tilta pacelšana permanentā  augstu-
mā (atz. 35,00) pabeigta. Komisija – prof. Pāvulāns, inž. Liepiņš, 

Sentab pārstāvji – izdara tilta apskati un to pieņem no „Motala 
Werkstad” pārstāvja G.Johansona”. („Motala Werkstad” – zvied-
ru firma, kas piegādāja un montēja dzelzs tilta konstrukcijas – H.J.). 
Tiltu apsaimnieko Sentab, jo vēl jānoņem pagaidu koka klājums un 
jāuzliek pastāvīgais betona / asfalta segums.

Decembra vidū sāk salt, Daugava aizsalst. Tuvojas aukstā 
1940. gada ziema.

22. decembrī ar Ministru kabineta lēmumu Finanšu ministri-
jas pakļautībā tika nodibināts valsts elektrības uzņēmums „VEU 
Ķegums”, kas gadu gaitā daudzreiz mainījis nosaukumu līdz „AS 
Latvenergo” šodien. Bija noslēdzies liels darba posms, kas radī-
ja gan tehnisko, gan juridisko pamatu Latvijas energosistēmai. Šī 
darba rezultātu apkopoja Valsts un ministru prezidents K.Ulmanis 
Ziemassvētku vēstījumā tautai pa radio: „Mūsu spēks un drošība 
ir mūsos pašos. Paši ar savu spēku mēs darām stipru savu zemi, 
pošam to, veidojam savu dzīvi tīkamāku un bagātāku. Ar pašu spē-
kiem mēs uzcēlām „Ķegumu”, kas dos visai zemei gaismu un spē-
ku un darīs to neatkarīgu no ievestās enerģijas”. 

Būvinspekcija turpināja savu darbu, SENTAB – savu. Līdz 
1940. gada beigām spēkstacijas būve ir jāpabeidz, nekādu šķēršļu 
nav. Bet … tālāk nāca sarežģītie 40-tie gadi … 

Ar šo tad arī laikam noslēgsim mūsu atmiņu sēriju „Ķegums 
pirms 75 gadiem”. 

H.Jaunzems

Ķelders un Krasovskis

gaiši sveicieni Ziemassvētku izstādē
Gada tumšākais laiks pie mums ir atnā-

cis ar diezgan nemīlīgiem laika apstākļiem. 
Kaut arī sniegs tā īsti vēl nav sasnidzis, to-
mēr neviens vairs nešaubās par ziemas iestā-
šanos. Un ne velti šajā tumsā un aukstumā 
ir Adventa laiks, kurā mēs daudz gan runā-
jam par gaismu un siltumu, gan cenšamies 
viens otram šīs sajūtas gādāt. Ir jauki, ja ap-
zināmies, ka laba vēlējumu un dāvināšanas 
laiks ir atkarīgs no mums pašiem – jo vairāk 
spējam citiem dot, jo siltāk un gaišāk paliek     
ap sirdi. 

Nedaudz saspringtā, bet jautrā un hu-
mora pilnā atmosfērā mākslas skolā notika 
gatavošanās pirmā pusgada noslēgumam. 
Jaunāko kursu audzēkņi ar atvieglojumu 
gaidīja visu darbu pabeigšanas svētkus, taču 
5. kursa audzēkņi vēl joprojām jūtas diezgan 
satraukti par tuvējo nākotni – viņiem šīs ir 
pēdējās skates, pēdējā izstāde,  jo uzreiz pēc 
svētkiem būs jānobriest nopietnam darbam 
eksāmenos. Veselu mēnesi notiks pārbaudī-
jumi, kuros patstāvīgi, bez skolotāja pado-
ma, vajadzēs veikt uzdevumus gan zīmēša-
nā, gan gleznošanā, gan kompozīcijā, gan 

veidošanā. Un tad sāksies atbildīgais, taču 
ceru, ka patīkamais diplomdarbu izstrādes 
laiks, kurā katram diplomandam būs iespē-
ja izvēlēties sev tīkamāko tēmu un tehniku, 
kurā darboties. Veiksmi mūsu 5. kursam!

Šis pusgads ir bijis zināšanām bagāts arī 
skolotājiem. Visi skolotāji ir cītīgi mācīju-
šies dažādos kursos un jau ieguvuši kursu 
beigšanas sertifikātus. Taču gūtas ir ne tikai 
zināšanas, bet vienlīdz liels ieguvums ir tik-
šanās ar kolēģiem no citām mākslas un mū-
zikas skolām Latvijā, savstarpēji pārrunājot 
uzkrāto pieredzi, dažādās problēmas, kas kā 
izrādās visiem ir līdzīgas. Šādos pasākumos 
gūtais un vienlaicīgi arī sniegtais atbalsts dod 
enerģiju un to ļoti nepieciešamo dzirkstelīti, 
kas palīdz turpmākajam darbam ar bērniem.

Kā jau katru gadu, arī šogad mēs esam 
sagatavojuši ķegumiešiem dāvanu – lielo 
Ziemassvētku izstādi. 20. decembrī tautas 
namā notika izstādes atklāšanas pasākums 
un mākslas skolas liecību izdošana. Centīgā-
kie audzēkņi saņēma pateicības par ieguldīto 
darbu un labajām sekmēm. Šogad svinējām 
svētkus kopā ar „Sienāžiem”. Klausījāmies 

skaistas Ziemassvētku dziesmas un priecā-
jāmies par mākslas studijas un skolas bērnu 
skaistajiem darbiem.

Visi mīļi aicināti uz izstādi!

Ģimenisku, baltu un priecīgu Ziemas-
svētku laiku! Arvien radošu un darbīgu 
Jauno gadu!

Ieva Lāce
Mākslas studijas vadītāja
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Ķeguma skolēni ar labiem 
panākumiem startē
dambretes sacensībās

Šogad Salaspils 1. vidusskolā notikušajās dambretes sacen-
sībās startēja rekordliels dalībnieku skaits, pavisam 103, tostarp 
deviņi Ķeguma komercnovirziena vidusskolas audzēkņi. Ar lielis-
kiem panākumiem sacensībās startēja Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas 1. klases audzēknis Renārs Grasis, kuram sīvā konku-
rencē, apspēlējot daudzus par sevi vecākus skolēnus, izdevās izcī-
nīt 4. vietu. Pirmajā desmitniekā ierindojās arī 3. klases audzēknis 
Ralfs Spārniņš, kurš kopvērtējumā ieguva 9. vietu. 

mūsu dambretisti
Kalsnavā – trešie

Madonas novada Kalsna-
vas pagasta kausu izcīņa 
dambretē bija pulcējusi pār-
steidzoši daudz dalībniekus. 
Pavisam čempionātā piedalī-
jās 112 dambretisti. Bijušos 
Ogres rajona novadu dam-
bretistus pārstāvēja koman-
da “Daugava”. “Daugavas” 
sastāvā spēlēja pieredzējuši 
meistari – septiņkārtējais 
valsts čempions Guntars Pur-
viņš, četrkārtējais valsts čempions Ivars Mauriņš (Ikšķile), Alis Balbārz-
dis (Ogre), Vaclavs Griņēvičš (Rembate) un jaunieši Linda Barkovska 
(Lielvārde), Alens Naudiņš (Rembate), Nauris Ivanovs ( Rembate). 
   Pieaugušo sacensībās vīriešu konkurencē par turnīra absolūto uzva-
rētāju kļuva mūsu komandas līderis Guntars Purviņš, kas saņēma zelta 
medaļu senioru  grupā (50+ gadi). Atzīstamu sniegumu uzrādīja arī 
pārējie “Daugavas” dalībnieki. Senioru grupā (50+ gadi), bronzas go-
dalgu izcīnīja Alis Balbārzdis, bet ceturtajā vietā ierindojās Ivars Mau-
riņš. Vaclavs Griņēvičs 34 dalībnieku konkurencē ieņēma 15. vietu.

Ļoti atzīstami meiteņu turnīrā spēlēja Linda Barkovska. Lielvār-
des vidusskolniece tikai par punktu atpalika no uzvarētājas un ar 10 
punktiem izcīnīja sudraba medaļu. Zēnu sacensībās atzīstami cīnījās 
trenera Vaclava Griņēviča audzēkņi. Rembatietis Nauris Ivanovs (Ķe-
guma vidusskola) tikai nedaudz atpalika no līderiem un ar 9 punk-
tiem ieņēma 13. vietu, bet otrs rembatietis Alens Naudiņš (Lielvārdes 
pamatskola) ieguva 8 punktus. Vēl sīvāka sāncensība bija komandu 
sacensībās. Pavisam startēja 14 komandas, bet vadošās komandas sa-
rindojās 3 punktu robežās!

1. Valmieras dambretisti  (42 punkti) 
2. Viļānu dambretisti (41 punkts) 
3. “Daugavas” dambretisti (40 punkti) 
Šoreiz panākumus kaldināja gan pieredzējušo dambretistu, gan 

jauniešu kopējie panākumi.
Liela pateicība Ķeguma novada pašvaldībai, par transportu nodro-

šināšanu savu dalībnieku startam Kalsnavā.
Ivars Mauriņš

Ķeguma kauss
volejbolā vīriešiem

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta zālē  6. decembrī 
norisinājās Ķeguma kausa izcīņa volejbolā vīriešiem.  

1. vieta –  Ķeguma1. komandai (Uldis Vītols, Uģis Žeivenieks,  
Mārtiņš Strauss,  Deivids Strazdiņš, Oļegs Latiševs, Raitis Tiltiņš, 
Kārlis Brinkmanis), 2. vietā – Tīnūži, 3. vietā – Madliena, 4. vietā 
–  Ķegums2.  

rembates kausa izcīņa novusā
Rembatē 6. decembrī notika „Rembates kausa” izcīņa novusā. Pie-

dalījās četrpadsmit dalībnieki – pārsvarā no bijušā Ogres rajona. Pirmo 
reizi sacensībās piedalījās Madlienieši.  Stabilitāti nodemonstrēja 2., 4. 
un 6. vietas ieguvēji, kuri tieši tādas pašas vietas izcīnīja arī iepriekšējā 
gadā. Pagājušā gada uzvarētājs V. Rengarts šoreiz bija spiests samieri-
nāties ar 5. vietu, savukārt J. Pūpols iepriekš izcīnīja 3. vietu.

Sacensību godalgoto vietu rezultāti:
Juris Pūpols (Rembate) – 22 p.
Osvalds Priede (Ogre) – 20 p.
Gunārs Škutāns (Madliena) – 19 p.
Jānis Vanags (Ikšķile) – 18 p.

Vilis Reingarts (Sigulda) – 17 p.
Oskars Osis (Lielvārde) – 15 p.
Birzgalietis Raimonds Rastjogins 
izcīnīja  12 p. un 9. vietu.

Ivars Siliņš

rembates kausa
galda spēļu trīscīņas

13. decembrī Rembates tau-
tas namā tika aizvadīta Remba-
tes kausa trīscīņa galda spēlēs 
(dambretē, galda tenisā un šaut-
riņu mešana mērķī).

Sacensības notika pēc iedzī-
votāju iniciatīvas veicināšanas 
projekta ,,Pulkā nāc un spēlēt 
sāc”.

Šautriņu mešanā mērķī izcilu 
precizitāti rādīja Mirdza Aizsil-
niece, aiz sevis atstājot Vaclavu 
Griņeviču un Juri Pivoru.

Dambretē savā starpā spēlē-
jot neizšķirti, bet uzvarot pārējos pretiniekus, 1 – 2. vietu dalīja Juris 
Pūpols un Vaclavs Griņevičs, aiz sevis atstājot Juri Pivoru.

Galda tenisā nepārspējams palika Juris Pivors, aiz sevis atstājot Va-
clavu Griņeviču un Juri Pūpolu.

3 sporta veidus kopvērtējumā, kausus ieguva: par 1. vietu – Vaclavs 
Griņevičs, par 2. vietu – Juris Pivors un par 3. vietu – Juris Pūpols.

Mirdza Aizsilniece šoreiz palika ceturtā.
V. Griņevičs



Mūžībā aizgājuši
No Tevis tik daudz bija ko gūt. 

Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd, 
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Artūrs krupenkins (1984)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

PrIvĀtSLudInĀJumI
Sieviete bez kaitīgiem ieradumiem un darbspējīgā 
vecumā vēlas izīrēt istabu, veicot mājas darbus un 
palīdzot personas aprūpē.  T. 24823256 Anna 
Izīrēju izolētu, mēbelētu 18 m2 istabu vienkāršai, 
kārtīgai, vientuļai sievietei pēc 45. g. vec., pret ne-
lielu palīdzību mājas darbos un daļēju dalību komu-
nālo maksājumu nomaksā.  Iespējama dzīvesvietas 
deklarēšana. T. 26973645 

Ziemas un saulgriežu kalnā
Saule un cilvēki kāpj-

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

Gaišus Ziemassvētkus!
Lai gaišas domas, spožas ieceres

un gaidīti panākumi piepilda 
Jauno 2015.gadu!

SIA „Zemnieku vet.aptieka”

ĶeguMA TAuTAS NAMā
1. janvārī plkst. 01:00

jaungada nakts balle.
Spēlēs: Ķeguma muzikanti un DJ.

Līdzi jāņem savi groziņi.
Ieejas maksa: 1 eiro.

Galdiņu rezervācija T. 22010300

ZIEMSVĒTKU
DIEVKALPOJUMS

ĶEGUMA EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKAJĀ DRAUDZĒ
OTRAJĀ SVĒTDIENĀ PĒC

ZIEMSVĒTKIEM 
4. JAnVĀRī PLKST.: 9.00

ĶEguMA bIblIOTĒKĀ
 Mācītājs Ingus Dāboliņš t.29128534

1. janvārī plkst. 00:20
BIRZGALES CENTRĀ
JAuNgADA SAlūTS

Līdzjūtība
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm, 

Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu… 
Nostājas blakus Tev draugi un klusē 

Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.
Biedrības Tomes sieviešu klubs „Ābele” 

biedres
izsaka visdziļako lidzjītību

Zentai Krupenkinai un viņas ģimenei,
dēliņu Artūru mūžības ceļos pavadot.

Ķeguma dienas centrĀ
aicina seniorus uz pasākumu

„kustība – dzīvība!”
15. janvārī plkst. 13:00

Muzikālu baidījumu sniegs senioru 
vokālais ansamblis „Kvēlziedi”

Būs iespēja tikties ar
treneriem – ditu, Laimu un Mārci!

Plašāka informācija: dienascentrs@kegums.lv 
un tel.: 20233728

24. janvārī plkst. 10:00
Ķeguma novada čempionāts šahā

Pieteikties līdz 23. janvārim. t. 26456064

Mīļš paldies! 
Š.g. 16. novembra naktī nodega mūsu māja 
„Dzelzāji”. Pateicamies Ķeguma Sociālajam 

dienestam, „Ošu kroga” saimniecei 
A.Smirnovai, M. Dzerkalei, Gulbju ģimenei, 
Valdim un Dinai no „Umuriem” par sniegto 

palīdzību un atbalstu. Īpaši mīļš paldies jāsaka 
mūsu kaimiņiem Zanei un Artim Munduriem, 
Sintijai Gailei un Naurim, kuri steidzās palīgā 

pat nakts melnumā, Ervīnam Ozolam, kurš 
ielūdza savā māja līdz pavasarim. 

Tuvojās gada skaistākie svētki, novēlu Jums 
visiem brīnišķīgu, mīlestības pilnu un saticīgu 

šo laiku! 
Ar pateicību,

„Dzelzāju ” saime

Pateicība!
Izsakām lielu pateicību

SIA Ķeguma Stars māju pārzinim
Rolandam Elksnītim par siltumtīkla apgādes 

salabošanu un atjaunošanu Staru ielā 10. 
Šī problēma sešus gadus stāvēja neatrisināta. 

Kopā saliekot savus prātus, profesionālās 
zināšanas, uzņēmību, neatlaidību un 

entuziasmu, sadarbībā ar santehniķu brigādes 
vīriem, tika atrasta un novērsta šī problēma.  

Esam ļoti pateicīgi viņiem par atjaunoto 
siltumu mūsu dzīvokļos!

Lai vairāk mums būtu tādu zinošu, varošu
un profesionālu darbinieku! 

Ar cieņu,
Staru ielas iedzīvotāji

Pateicība
Liels un sirsnīgs paldies SIA „Optic Guru’’, 

personīgi  J.Kosovičam, par ziedotajiem 
līdzekļiem Tomes tautas namam

galdautu iegādei. 
Tomes tautas nama vadītaja S. Pugača

Jāzeps Osmanis reiz teicis:
„Ar Daugavā pasmeltu saules staru es 

rakstīt un gleznot varu”.
Tik patiesi un skaisti ir dzejnieka vārdi.

Ar Daugavā pasmeltu saules staru mēs varam 
paveikt it visu, kas sirdī mums tuvs.

To novēlu Jums ikvienam Jaunajā 2015. gadā.

„Lai gaiši svētki ikkatrā Jūsu ģimenē, lai gaišas 
domas Jūs sasilda un sirdsmiers dāvā cerību”.

Ķeguma novada domes deputāts
Kristaps Rūde

Pirms iededz sveci egles zarā, 
dedz svētku liesmu sirdī savā, 
ar piedošanu, sapratni, 
ar mīlestības dzirksteli 
un tici, tas ir Tavā varā 
nest gaismu, kā to svece dara…

Gaišus, siltuma un mīlestības
piepildītus Ziemassvētkus un

Laimīgu Jauno 2015. gadu!
Ķeguma novada bibliotēka

2014. gada 30. decembris

mailto:dienascentrs@kegums.lv
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