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Cik labi dzīvot un būt,
Dot citiem, caur to arī gūt.
Tas nozīmē laimīgiem kļūt,

Lai arī citi šo laimi jūt.
(J. Silazars)

Sveicam visus jūnuija jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

50

55

60

65

70

75

80
85
90

Esi sveicināts, mazulīt!
Nez no kurienes uzradies tas -  
Klēpī ievēlies kamolīts mazs.  
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,  

Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā

reģistrēts jaundzimušais
Jeļenai Ivanovai un Aigaram Pūcītim

dēls Reinis
 Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!

Bāliņu Jāni
Kovedjajevu Aleksandru
Maršavu Sergeju
Meieri Aļonu
Timmu Inetu
Ernestu Ivetu
Mihailovu Vladimiru
Upenieks Māru
Zvirgzdu Viesturu

Krūmiņu Elmāru 
Skuju Valiju
Vasiļūni Jevgeniju
Armanoviču Mārīti
Gemegu Nikolaju
Klauču Viju
Lapsu Kārli
Ločmeli Pēteri
Paegli Laimu
Romanovu Pāvelu
Teicānu Viesturu
Umpiroviču Antoņinu
Vizgaudi Stasi
Vīksniņu Ingrīdu

Ādamsoni Maiju
Bers Albertu
Biķi Aigaru
Budanovu Nataļju
Ertmani Imantu
Krūkli Anitu
Zvaigzni Ivaru

Dātovu Andri
Barnašsu Viktoru
Bulti Māru
Dižais Mintautu
Veckaktiņu Kārli

Grāvīti Ilgoni 
Gredzenu Valteru
Mālnieku Edgaru
Rožkovu Svetlanu
Sīkais Pēteri

Barišoku Veru 
Sokolovski Jāni
Veselovu Anatoliju
Jansoni Astru
Nartišu Mariju
Ūdri Vizmu

Kristovsku Janīnu 
Dongu Birutu

Misāni Ņinu

Jirgensoni Veldru

▶ 10. lpp.

Laulības!
Lauzīsim vienu maizes šķēli uz pusēm,  

Tad dalīsim visu 
Rītu vakaru, bezmiega nakti uz pusēm.

                                       Sk.Kaldupe

Ķeguma novada dzimtsarakstu
nodaļā laulību noslēdza:

Valērijs Lukaščuks un Kristīne Calina
Ivars Mežinieks un Ieva Baltiņa

Šota Koberidze un Elīna Koreškova
Gints Baumanis un Sintija Grīnberga

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza:

Dace Zēmane un Osvalds Škutāns
Sveicam!

ĶEGUMA PLUDMALĒ
ĶEGUMA NOVADA

ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ

vīriešu grupā

18. jūnijā – 1. kārta
plkst. 18:30

(pieteikšanās – no 18:00)
info: 29434985
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Sveicināti Ķeguma novada iedzīvotāji!
Ir iesācies jūnija mēnesis, un pie apvāršņa 

jau manāmi Līgo svētki, kas radīs Mums jau-
nas emocijas caur Jāņuzāļu nerimstošo spēku, 
caur dziesmām un dejām, kā arī kopā būšanu 
ar saviem tuvajiem! Jebkurā gadījumā – es 
Jums to novēlu! Tik daudz vēlos pasacīt, to-
mēr ne visu var izteikt vārdos! Taču, ar katru 
nākamo avīzīti – es centīšos pievērsties Jums 
arvien tuvāk! Mērķis tam visam ir viens! Pro-
ti, būt vienotākiem. Es apzinos, ka katram no 
mums ir savas ikdienas raizes, problēmas, to-
mēr cik maz mums katram ir nepieciešams, 
lai spētu radīt vienotu smaidu – tas ir smaids! 
Tie ir ieteikumi! Raugoties no novada politis-
kā skata punkta – problēmu apzināšanās! Es 
vēl neesmu paspējis ar Jums visiem iepazīties, 
taču apsolos, ka nākamajā avīzes numurā es 
to sākšu darīt, galvenokārt, balstoties uz trīs 
man būtiskiem darbības principiem, kuriem 
jābūt cēliem un jāveicina mūsu novada iek-
šējā un ārējā sistēma: vārdiem, darbiem – un 
nodomiem! 

Man personīgi – svarīgākais aspekts ir 
problēmas apzināšana. Nevajag kautrēties 
atzīt problēmas. Tas ir pamats. Risinot prob-
lēmas – tās samazināsies. Es vēlos, lai mēs 
kļūtu vienotāki, proti, veidotu sanāksmes, risi-
nātu Jums svarīgus jautājumus. Es Jūs aicinu 
droši man rakstīt vai zvanīt, un risināsim! Ja 
uz mirkli apstājamies un padomājam, nekas, 
taču, nav tik sarežģīts! Jāatmet kūtrums, lep-
nums – un veidosim! Tie nav salkani vārdi, tā 
ir mana apziņa. 

Labi, es jau aizrunājos, tāpēc ķeršos vēr-
sim pie ragiem! Proti, atskatīsimies uz 30. jū-
nija Ķeguma novada svētkiem .

Katram no Jums, acīmredzot, ir savas uz-
skats, kas bija izdevies, bet pie kā vēl būtu 
jāpiestrādā. Taču, Jūs visi man piekritīsiet, ka 
ir ārkārtīgi patīkami sajust novada svētku bur-
vību, un personīgi man – tā slēpjas cilvēkos! 
Draugos, paziņās no visa novada, mazajos 
skolas un bērnudārza māksliniekos, kā arī pie-
augušo pašdarbības kolektīvu burvībā! 

Gadatirgus bija bagātīgs! Runāsim atklā-

ti – līdz šim vislabākais gadatirgus – liels un 
plašs, ar vairākiem mūsu novada tirgotājiem 
pārstāvēts. Dziesmas un dejas, orķestris un 
smaids! Smaidošā saulīte – gan tā, kas skraidī-
ja pa gadatirgu, gan tā, kas caur spilgti zilajām 
debesīm mūs aplaimoja ar saviem siltajiem 
saules stariem. Pludmalē vīriešu kārtas pār-
stāvji mērojās spēkiem pludmales volejbolā! 
Miegamiču skrējiens. Viss…viss…viss – lai 
mēs būtu priecīgi un smaidoši! 

Pašā karstākajā dienas laikā – plkst. 14:00, 
mūsu visus priecēja mazākie mākslinieki, 
svētku priekšnesumu pārstāvji – gan no Ķegu-
ma, gan Birzgales, gan Tomes, kā arī no Rem-
bates. Bērnu koncerts, kas bija labi apmeklēts, 
kā ik katru gadu, mūs priecēja ar skaistām 
dejām un dziesmām – ar emocijām, kas rada 
prieku par mūsu novadu, jo bērni taču ir mūsu 
nākotne, tāpēc ik katru gadu, raugoties uz jau-
nāko pārstāvju koncertu, rodas atziņa: smaids 
rada smaidu.

Lieliska atmosfēra un lielisks laiks, kas jau 
pēc dažām stundām, tieši uz vakara lielkon-
certu, radīja jaunu pavērsienu laikapstākļos! 

Vislielākais paldies – visiem lielkoncerta 
dalībniekiem, kā arī svētku gājiena pārstāv-
jiem, par izturību. Tas nebija smalks lietutiņš, 
tās bija kārtīgas lietus gāzes! Koncerts bija 
skaists, es necentīšos izpušķot to, kas jau ir 
ļoti bagātīgs un krāšņs – tie ir mūsu pašdarbī-
bas kolektīvi un to vadītāji. Vēlreiz, liels Jums 
paldies par sniegtajām emocijām, spēku, iztu-
rību! Pozitīvu skatu un smaidu - Jums novēlu 
visos nākamajos mēģinājumos un koncertos – 
līdz pat nākamajiem novada svētkiem! 

Tuvojoties lielkoncerta noslēgumam, pa-
malē bija manāms gaišums, kas caur vēja deju 
–  mums atnesa laikapstākļus, kuros nebija 
nepieciešams slēpties zem lietussargiem, vai 
kādas nojumes. 

Vakara koncerts ar viesmākslinieku uz-
stāšanos bija emocijām pārbagāts, jo kā gan 
lai to tā nenosauc, ja pie mums uzstājās Atis 
Ieviņš ar savu grupu! Visu cieņu enerģiskajam 
ogrēnietim, kurš tā <kārtīgi jo kārtīgi> iesil-

dīja Ķeguma novada svētku apmeklētājus ar 
savas spēcīgās balss saitēm, ļaujot aizmirsties 
no visām raizēm un problēmām, proti, baudīt 
un būt. Paldies Ati!

Ar nelielu aizkavēšanos, visi pasākuma 
klātesošie cilvēki ļāvās skaistam krāsu uz-
plaiksnījumam debesīs. Salūts bija krāšņs!

Un visbeidzot, Marhils! Tas pats slavenais 
liepājnieks! Tur, manuprāt, komentāri ir lieki. 
Marhils sarunājās ar skatītājiem, sveica Mūs 
visus svētkos, un izpildīja lieliskas dziesmas. 
Un skanot dziesmai… Pilsētā kurā piedzimst 
vējš… es visbeidzot sapratu, kāpēc tik kon-
trastaini laikapstākļi. Pa dienu burvīgā saule, 
vakarā spēcīgs lietus, bet naktī vējš kā pašā 
Liepājā! Tieši tā, ne jau katru dienu pie mums 
brauc muzicēt tādas personības – liepājnieks, 
Liepājas brāļu pārstāvis, izcils komponists – 
Uldis Marhilēvičs!

Marhils sev līdzi atveda Liepājas vēju, kas 
manuprāt visā svētku burvībā radīja īpašu at-
mosfēru. Tāpēc LIELS paldies visiem Ķegu-
ma novada svētku dalībniekiem, mūsu novada 
iedzīvotājiem, kā arī viesiem! Un neaizmirsī-
sim to, ka smaids rada smaidu! Tiksimies jau 
nākamajos Ķeguma novada svētkos 2016. 
gadā! 

Ķegumieši, birzgalieši, tomenieši un rem-
batieši – mēs kopā varam paveikt daudz, pavi-
sam noteikti! Tāpēc būšu priecīgs saņemt Jūsu 
jautājumus, vai ierosinājumus par Jums svarī-
giem jautājumiem, kas skar Mūsu labklājību 
Ķeguma novadā.

Lai Jums skaisti Līgo svētki! Ēdam daudz 
Jāņu sieru, dzeram prātīgi alutiņu, dejojam uz 
nebēdu, pāri ugunskuram lecam prātīgi, pa-
pardes ziedu meklējumos esam uzmanīgi, un 
nekādā gadījumā <pēc kāda alutiņa> nesēža-
mies pie stūres!

P.S. – tālāk varat ielūkoties dažās bildēs no 
aizvadītajiem Ķeguma novada svētkiem.

Visa laba Jāņu zāle, kas zied Jāņu vakarā! 
Kristaps Rūde, 

Sabiedrisko attiecību speciālists
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Ražas laiks novada izglītības iestādēs
Aizvadīts vēl viens mācību gads. Cik saturīgs, bagāts un radošs tas ir bijis, to varētu jums pastāstīt ikviens novada 
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēknis, skolēns un jaunietis. Rudens ir ražas laiks dabā, bet  skolā tas ir visa 
sākums, sava darba rezultātus izglītības iestādes redz pavasarī, tad kad lapas plaukst, viss zied un zaļo.

Kā katru gadu, arī šogad mācību gada 
noslēgumā pašvaldība ar naudas balvām ap-
balvoja labākos un veiksmīgākos skolēnus 
un audzēkņus mācībās, mācību priekšmetu 
olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, 
kā arī pedagogus, kuri sagatavoja skolēnus                  
– godalgoto vietu ieguvējus.

Saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības 
nolikumu, tika godināti tie skolu skolēni, 
kas sevi motivē mācību darbam un saņēmuši 
augtākās vidējās atzīmes, kā arī skolēni par 
lielāko sekmju uzlabojumu, salīdzinājumā 
ar 1. semestri. Svarīgs nosacījums, ka apbal-
vojumiem izvirzītajiem skolēniem mācību 
gadā nedrīkst būt neviens nepietiekams vēr-
tējums (zemāks par 4 ballēm) un neattaisnoti 
kavējumi. Naudas balvas saņēma Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas skolēni:  Vin-
ta Ulmane (7.kl.), Anfisa Aļeksejeva (6.kl.), 
Niks Nazarovs (6.kl.), Māra Priedoliņa (12.
kl.), Gerda Kočkere (10.kl.), Lolita Striķe (12.
kl.), Lotārs Lasis (6.kl.), Liene Ļeonova (12.
kl.) un Birzgales pamatskolas skolēni: Lel-
de Braunšteina (8.kl.), Sindija Puišele (9.kl.)  
Daniela Gutreia (5.kl.), Kristīne Cera (8.kl.), 
Alise Petrova (9.kl.), Dzintars Cers (5.kl.).

Prieks ir par Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas un Birzgales pamatskolas 9. kla-
šu un 12. klašu audzēkņiem, kuru vidējā atzī-
me nav zemāka par 7 ballēm, bet gada atzīme 
nevienā priekšmetā nav zemāka par 6 ballēm. 
Naudas balvas par labiem darba rezultātiem 
saņēma 20 Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolas 9. klašu un 12. klašu absolventi – Kris-
tiāna Driksna, Anete Kļaviņa, Sanija Rubene, 
Linda Skābene, Ulrihs Aldersons, Karīna Kei-
ta – Atare, Elizabete Avotiņa, Megija Miķe, 
Krists Neilands, Emīls Ozolnieks, Samanta  
ļaviņa, Megija Ruise, Sabīne Veisa, Loreta 

Luīze Zaķe, Ketija Katrīna Atare, Anna Made 
– Kuldo, Kaspars Soboļevs, Stefānija Strausa, 
Lolita Striķe un 5 Birzgales pamastskolas 9. 
klases beidzēji – Sindija Puišele, Andris Viļ-
čuks, Kristers Lielmežs, Brenda Veiskate, Ju-
liāns Šķeltiņš.

Jau otro gadu pašvaldības Izglītības veici-
nāšanas nolikumā ir paredzētas naudas galvas 
Birzgales mūzikas skolas audzēkņiem par 
iegūtajām godalgotajām vietām republikas 
mēroga konkursos. Šajā mācību gadā naudas 
balvas ieguva Valters Ruda (skolotāja Sandra 
Siliņa), Haralds Puķe (skolotāji Dmitrijs Gro-
zovs un Laimonis Paukšte), Harijs Pudulis 
(skolotājs Laimonis Paukšte) un Ritvars Eglī-
tis (skolotājs Dmitrijs Grozovs). 

Šī mācību gada noslēgumā naudas balvās 
skolēniem tika izmaksāti 5661 EUR (augstā-
kās vidējās atzīmes ieguvējiem – 600 EUR; 
mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu 
ieguvējiem 2230 EUR; dažādu līmeņu, kon-
kursu dalībniekiem – 326 EUR; labākajiem 
sportistiem 430 EUR; 9. un 12. klašu absol-
ventiem – 1465 EUR, Birzgales mūzikas 
skolas audzēkņiem, konkursu godalgoto vietu 
ieguvējiem – 610 EUR). Paldies visiem talan-
tīgajiem un veiksmīgajiem skolēniem! Ne-
zaudēt aizrautību arī nākamajā mācību gadā.

2014./2015. mācību gadā izglītības iestā-
žu interešu izglītības pulciņu dalībnieki rūpīgi 
gatavojās XI Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkiem, kuri notiks no 6. – 12. 
jūlijam Rīgā. Šogad koru skatēs valsts mērogā 
startēja aptuveni 17 000 koristu, bet svētkos 
piedalīsies 12704 jaunie dziedātāji, tautas 
deju skatēs piedalījās aptuveni 27 500 dejotā-
ju, taču svētkos, Daugavas stadionā uzstāsies 
16939 dejotāju. Mūsu novadu svētkos pār-
stāvēs – Birzgales pamatskolas pūtēju orķes-
tris (vadītājs Laimonis Paukšte) un Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas 5. – 12. klašu 
koris (vadītāja Liene Seržante). Tikai dažu 
punktu desmitdaļas pietrūka mūsu novada 
mazajiem dejotājiem, lai piedalītos XI Latvi-
jas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 
Pateicībā par ieguldīto darbu visiem kolektī-
viem, kuri gatavojās svētkiem, tika pasniegtas 
Dāvanu kartes (piešķirtā kopējā summa 534 
EUR).  Par dažādajiem pasākumiem XI Lat-
vijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
laikā vairāk variet uzzināt mājas lapā www.

dziedundejo.lv. Lai svētkos skanīgas balsis 
koristiem un izturību mūsu novada pūtējiem! 
Atbalstīsim savējos svētku gājienā 12. jūlijā.

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu 
olimpiādēs un dažādos konkursos vislielākā 
mērā ir apliecinājums viņu talantam, uzņēmī-
bai un veiksmei, bet prasme atrast un ieintere-
sēt piedalīties – lielā mērā ir pedagoga sūtība 
un talants. Arī šajā mācību gadā pedagogiem, 
kuri sagatavojuši novadu, reģionālā vai re-
publikas mēroga mācību priekšmetu olim-
piāžu un konkursu godalgotu vietu  ieguvējus 
(atbilstoši pašvaldības izglītības veicināšanas 
nolikuma nosacījumiem), tika izmaksātas 
naudas balvas 2347 EUR apmērā. Paldies vi-
siem pedagogiem par ieguldīto darbu jauno 
talantu attīstībā! Skolotāj, lai zināšanu gaisma 
nes svētību Jūsu dvēselei un darbam, ko darāt!

Jūnijs ir izlaidumu laiks. Tas ir brīdis, 
ko daudzi absolventi un viņu vecāki, kā 
arī pedagogi pavada ar divējādām izjūtām 
– prieku par to, ka aizvadīts vēl viens gads, 
noslēdzies svarīgs posms izglītībā un reizē 
ar satraukumu, jo tas ir jauna ceļa sākums, 
bet dažiem lielu pārdomu pilns. Lai Jums, 
absolventi, izdodas piepildīt savus sapņus un 
ieceres, kā arī gūt jaunas atziņas nākotnei! 
Rodiet iedvesmu Imanta Ziedoņa vārdos:

„Varonīgi izturētvaronīgi sevī sēt varēša-
nu, pašiespēju varonīgi savu seju turēt pre-
tī, nenovērsties. Tas, kas savā gaismā spēs 
apņemt tumsu – uzvarēs.”

Dabā valda īpaša noskaņa, spēka pilna un 
reibinoša. Bērziem matos jūnijs, ziedu smagu-
mā nolīkst ceriņu krūmi, un liepas san kā dau-
dzbalsīgs bišu koris. Jau pļavās gulst pirmie 
smaržojošie siena vāli, kas sniedz vienreizēju, 
neatkārtojamu aromātu. Drīz, pavisam drīz 
zāļu vainagu galvā liks vasaras saulgriežu 
nakts, visīsākā no visām, ar mazliet maģisku 
pieskārienu, apvīta ar jāņuzāļu un ozolu vai-
nagiem. Pēc tam, tiesa gan, nemanot laikam 
būs savādāks ceļš, uz vasaras pilnbrieda pusi, 
bet tas jau viss būs pēc tam. Šobrīd jānotic 
vasaras saulgriežu nakts brīnumam, jātiecas 
darīt daudz un labu!

Lai visiem  jauka, saulaina un
spilgtiem mirkļiem bagāta vasara!

Sandra Čivča, 
Pašvaldības speciālists izglītības jautājumos

http://www.dziedundejo.lv
http://www.dziedundejo.lv
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Sportiska tikšanās „Senliepās”

5. jūnijā aprūpes centrā „Senliepas” notika piecu sociālās ap-
rūpes iestāžu sportisks sadraudzības pasākums. Viesojās koman-
das no Madlienas un Ogres pansionātiem, SAC „Ziedugravas” no 
Skrīveriem un sociālās pansijas „Irši” (Koknese novads). Katru 
iestādi pārstāvēja pieci dalībnieki un divi pavadoņi, kā arī bija pa-
ņemti līdzi daži līdzjutēji. Šo tradīciju pirms trim gadiem iedibinā-
ja pansionāts „Madliena”. Šoreiz, kā pagājušā gada uzvarētājiem, 
sacensības bija jāorganizē mums.

Spraigās sacensībās sevi vajadzēja pierādīt septiņās disciplīnās 
– septiņās pieturās. Nepieciešama bija ne tikai veiklība, bet arī at-
tapība un pacietība. Tika spēlēts boulings, nestas olas, celti torņi, 
noklausītas klusas sarunas un atpazītas taustāmas lietas. Sacentās 

arī komandu pavadoņi. Par katrā disciplīnā paveikto tika krāti pun-
kti – barankas, kuras spēļu beigās tika saskaitītas.

Lai notikums būtu krāsaināks, pēc spēlēm koncertu sniedza 
Birzgales mūzikas skolas audzēkņi. Pa to laiku, tika apkopoti re-
zultātu un noteikts uzvarētājs.

Šogad ar pārliecinošu uzvaru (108 barankas) un titulu „Azbesta 
komanda” izcīnīja pansionāta „Madliena” komanda. Ogrēnieši un 
skrīverieši cīnījās ar viena punkta starpību, bet „Irši” bija nepār-
spējami klausīšanās stafetē. Tika piešķirti arī individuālie tituli. 
Mūsējie, kā jau mājiniekiem pienākas, galvenos titulus ļāva sa-
ņemt viesiem.

Paldies, visiem, kuri palīdzēja spēļu organizatoriskajā un vadī-
šanas procesā! Nākošo gadu mūsu ceļš vedīs uz Madlienu!

Vineta Kļava,
SAC „Senliepas” vadītāja 

 DEJOTĀJU SVĒTKI „DIEVS MAN DEVA MAIZES ZEMI”
2015. gada 7. jūnijā plkst. 17:00 Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā notika 

VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētki „Dievs man deva maizes zemi”, kur piedalī-
jās vairāk nekā 6500 dejotāju no visas Latvijas. Vidējās paaudzes dejotāju svētku 
tradīcija aizsākta jau 1994. gadā, kad Sauleskalna estrādē tikās 720 dejotāju.

Zemgales Olimpiskais centrs pārta-
pa lauku sētā, kurā tika izstāstīts, izrādīts 
un izdejots maizītes ceļš no iesēta grauda 
līdz maizes klaipam, no dzīvības radīšanas 
svētuma līdz dzīvi apliecinošam priekam, 
ēverģēlībām un trakulībām. Svētki ir so-
lis ceļā uz Latvijas simtgades Dziesmu un 
deju svētkiem.

Dejotāju svētki kopā saveda vairāk 
nekā 270 kolektīvu no visas Latvijas. To 
skaitā bija arī Ķeguma novada deju kolek-
tīvi „Kadiķis” un „Dejotprieks”. Tās bija 
divas darba, divas prieka, divas saules pie-

lietas dienas.  Prieks bija par dejotāju iz-
turību un raito dejas soli. Daudziem šādi 
svētki bija pirmo reizi dzīvē. Labais gara-
stāvoklis un smaids nepameta mūs nevie-
nu brīdi. Mēs jutāmies kā daļiņa no viena 
veseluma, daļiņa no viena liela skaistuma, 
kas tapa divu dienu laikā Zemgales Olim-
piskā centra stadionā.

«Ir gandarījums – gan par dejotājiem, 
gan vadītājiem, jo pusotrā dienā izveidot 
tādus milzīga apjoma svētkus ir komandas 
darbs. Tam ir nepieciešama katra dejotāja 
un vadītāja izpratne, ko vēlamies program-

mā iedzīvināt. Domāju, visi to saprata un 
katrs – gan bērni, gan pieaugušie – sevi 
atrada maizes stāstā  no sēkliņas līdz ku-
kulim,» pēc vērienīgajiem VIII vidējās pa-
audzes dejotāju svētkiem «Dievs man deva 
maizes zemi» teic koncerta mākslinieciskā 
vadītāja Zanda Mūrniece.

Mums jāsaka liels paldies Ķeguma no-
vada domei, par atbalstu mūsu dejotājiem 
šajās divās dienās – par nodrošinātajām 
naktsmītnēm, dalībnieku ēdināšanu un 
transportu. Īpašs paldies jāsaka mūsu šo-
ferītim Jānim Naglim, kurš bija kopā ar 
dejotājiem šajos svētkos, par viņa izturību 
un pretimnākšanu. Liels paldies mūsu ko-
lektīva vadītājai Evai Pedājai par ieguldīto 
darbu un mīlestību uz deju.

Tomēr līdz vasaras brīvlaikam „Kadi-
ķim” vēl tālu. 20.jūnijā, kā katru gadu, Līgo 
koncertu sniegsim Madlienas pansionāta 
ļaudīm, 18.jūlijā  koncertēsim Latviskajos 
Pirts Svētkos Rīgā – Brīvdabas muzejā, 
savukārt sezonas noslēgumā 25.jūlijā tepat 
mūsu novadā – Birzgales pagasta svētkos.

Bet par  to, kā mums  būs gājis kon-
certos, par mūsu jaunumiem, variet uzzināt 
mūsu mājas lapā: www.kadikis.com

Saulainu vasaru vēlot,
Inga Sārta,

VPDK „KADIĶIS” dejotāja 

http://www.kadikis.com
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Bibliotēka Tomes pagasta svētku nedēļā 
 …ar krājumu, tehnoloģijām, izstādēm, atmiņu pierakstu dāvi-

nājumiem, ar novadpētniecības mapēm, kurās tverts katrs svarīgā-
kais publicētais notikums, vai cilvēks…

Cilvēks – iedzīvotājs, bibliotēkas, vai kultūras pasākumu ap-
meklētājs pagastā ir kļuvis par lielu dārgumu. Tikpat dārgas ir at-
miņas un nākotnes redzējums. Vienojošs elements mūsu mazajā, 
dārgajā Tomes pagastā.

Bibliotekārs ir cilvēks, kurš cenšas dokumentāli saturēt to, kas 
mums ir dārgs. Mūsdienu steidzīgajā laikmetā ir būtiski saglabāt 
izzūdošās vērtības, veidojot digitālas mapes, tādejādi kļūt pamanā-
miem mūsu mazajā Latvijā.

Jau kādu laiku ikdienas darba galvenā sastāvdaļa ir iekļaušanās 
ikdienas ritmā lapā www.draugiem.lv/tomesbiblioteka, kas vei-
do bibliotēkas tēlu. Ja Tev, dārgais Tomes pagasta iedzīvotāj, jeb 
interesent, ir svarīgi zināt bibliotēkas, pagasta, novada, reģiona, 
valsts aktualitātes, seko lapai! Kļūstiet attālināti bibliotēkas lieto-
tāji! Mūsdienu tehnoloģijas nodrošina e-pakalpojumus! Ja vecāka 
gadagājuma cilvēkiem nav zināms, kas ir e-pakalpojumi, kā tos 
izmantot, lai atvieglotu ikdienas soli, jautājiet bibliotekāram! Di-
gitālajā bibliotēkā ir viss – lasāmviela (gramatas.lndb.lv; periodi-
ka.lv; news.lv); kino un mūzika bibliotēkā ( filmas.lv; audio.lndb.
lv); vēstures bagātības ( letonika.lv; zudusilatvija.lv; kartes.lndb.
lv; nmkk.lv); kultūras karte (kulturaskarte.lv; kulturaskarte.lv/lv/
maršruti; bērniem ( lasamkoks.lv); palīgs tulkošanā ( hugo.lv).

 Svētki bibliotēkā nav tikai tad, kad ir konkrēti svētki. Tomes 
bibliotēkā svētki ir katru dienu – ar apmeklētāju, ar tās dienas izstā-
di (īslaicīgu, akcentējot konkrēto mirkli, kalendāra datumu), bib-
liotēkas iekšējais saturiskais skats mainās gandrīz ik dienas. Ga-
dās, ka grāmata, ko plauktā nepamanītu, pēkšņi ir Jūsu acu priekšā! 

Līdz 30. jūnijam aicinu aplūkot tomenietes Guntas Bergmanes 
vizuālās mākslas darbiņus izstādē „Tomes dabas ainavas”. Biblio-
tēkas ieguvums – autora darbu digitāla kolekcija, veicinot pagasta 
kultūrvēsturiskās funkcijas darbību.  Autora ieguvums – atpazīsta-
mības veicināšana. Aicinu  pagasta radošos  jauniešus sadarboties 
ar bibliotēku un radīt svētkus kopā! Veidosim skaistu kultūrvidi 
sev līdzās!

Katrs cilvēks, ja viņš ir īstajā vietā un laikā, ienes kopējā 
pienesumā ko īpašu. Laipni lūdzu iepazīties ar Ogres foto kluba 
personību – birzgalieti Ludmilu Milleri foto izstādē „Māte mani 
mācījusi”, kas veltīta Starptautiskajai Ģimenes dienai un Bērnu 
aizsardzības dienai!

Paldies atsaucīgajiem bibliotēkas pasākumu atbalstītājiem, 
kuri 23. maijā, notikumu bagātajā laikā, atrada personīgo laiku 
relaksēties novada izcilās literātes Regīnas Ezeras grāmatas „…
pār izdegušiem laukiem skrien mans sapnis” saturiski bagātajā jūtu 
gammā. 
     Agita Freiberga, 

Tomes bibliotēkas vadītāja

„Sīks ciemats pussalā ar dižmežu tumšzaļo,
Kas sirdi piesaista un visu mūžu tur.”

(Jāzeps Osmanis)

http://www.draugiem.lv/tomesbiblioteka
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Aizvadīti pirmie Tomes pagasta svētki
Aizvadīti pirmie Tomes pagasta svētki. Kādi tie izdevās? Pār-

runājot ar Tomes iedzīvotājiem un svētku organizētajiem – svēt-
ki  izdevās lieliski. Visas plānotās aktivitātes bija labi apmeklētas. 
Protams, vienmēr var vēlēties vairāk apmeklētāju, bet ņemot vērā 
pasākumu Ogrē, kurā  daudziem bērniem un to vecākiem bija jā-
piedalās, tieši bērnu trūkums visvairāk bija jūtams „Bērnu svētku” 
aktivitātēs un radošajās darbnīcās.

Lai svētki izdotos, ļoti svarīgi ir laika 
apstākļi, kas šajā dienā bija salīdzinoši ļoti 
labi, spīdēja saule, lietus sāka līt tikai vēlā 
pēcpusdienā, kad visi āra pasākumi jau bija 
beigušies. Visas dienas garumā no plkst. 
06:00 līdz nākošās dienas rītam plkst. 04:00 
svētki iepriecināja dažādas cilvēku interešu 
grupas: makšķerniekus, tirgotājus un pir-
cējus, varēja sadancot un sadziedāt kopā ar 
Tomes folkloras kopu „Graudi” un piedalī-
ties rotaļās kopā ar Tomes amatierteātri, kas 
iejutās hercoga Jēkaba  un viņa svītas lomā. 
Svētku atklāšanas brīdī debesīs tika palaisti 
trīs krāsu baloni, kuri simbolizē Tomes zaļos 
mežus, zilo Daugavu un Līčupi, kā arī  sau-
lainos un gaišos Tomes ļaudis. Arī tirgus, kas 
Tomē sen nebija bijis – izdevās raugoties no 
visiem skata punktiem, proti – gan tirgotāju 
pietika, gan pircēju. Par tirgus reklāmu pa-
rūpējas stādu tirgotāja Sandra, kas ar savu 
stādu piekabi nostājas pieturā uz kuras uz-
rakstīja „GADATIRGUS” - tiem,  kas pie-
stāja  nopirkt stādus – varēja vēl iegriezties 
pie Tomes tautas nama. Tādejādi mēs atrisi-
nājām iztrūkstošo reklāmu par gadatirgu.

Svētku dalībniekiem ļoti patika ekskursi-
jas Tomes zivju audzētavā un dzimtas mājās 
„Kaktiņi”. Paldies Ivaram Putviķim un gidei 
Jolantai, kā arī Rutai Andersonei par intere-
santo un sirsnīgo uzņemšanu. Īpaši intere-
santas un savdabīgas bija viduslaiku sporta 
aktivitātes kopā ar klubu „Rodenpois”. Katrs 
varēja uzvilkt smago bruņinieku aprīkoju-
mu, iziet stafetes, ķegļu spēli, kavalērijas 
spēli, šķēpnešu līdzsvara spēli, pastaigāt ar 
koka kājām, kā arī uzrāpties, speciāli šim 
pasākumam izveidotā, stabā. Aktīvākajiem 
tika diplomi un balvas. Par balvām liels pal-
dies „Ošukrogam”, viesu namam „Līcīši”’, 
Ķeguma autoveikalam, SIA optika „Metro-
pole”, biedrībai „Dore – V” un SIA „SAL-
MO”, zemnieku saimniecībai „Rasas”  un 
īpaši - Viesturam par paša gatavoto plovu. 
Svētku mielasts izdevās, visi varēja baudīt 
gardo zivju zupu no stores un forelēm, gan 
gardo plovu no aitas gaļas. Pēc gardā mie-
lasta iestājas neliels  atslābums. Šo mirki 
varēja izmantot pasēžot Tomes bibliotēkā un 
noklausoties bibliotekāres Agitas sagatavoto 
lasījumu – Regīnas Ezeras  prozu  „...un pār 
izdegušiem laukiem skrien mans sapnis”, kā 
arī aplūkot  izstādi „Tomes pagasts publicitā-
tes materiālos”.

Šajā svētku dienā ar skaistām dziesmām 
ieskanējās Tomes baznīca. Par skaisto un 
skanīgo dziedājumu liels paldies Lēdmanes 
ansamblim „Stari’’. Pagasta svētki noslēdzās 

Tomes tautas namā ar mūsu novada amatier-
kolektīvu priekšnesumiem, un svētku balli 
kopā ar mūsu novada muzikantiem Bruno, 
Modri un Daci.  Katrā pagasta iestādē šajā 
svētku reizē notika pasākumi, kas arī bija šo 
skaisto svētku ideja. Visas dienas garumā 
katrs varēja izvēlēties sev tīkamo, dažiem 
izdevās apmeklēt gandrīz visas aktivitātes. 
Lai šādu pasākumu varētu noorganizēt, sva-
rīgs bija komandas darbs. Tomes pagastā, 
kaut nedaudz darbinieku, tomēr visi iesaistī-
jās pasākuma norisēs un organizēšanā. Liels 
paldies pagasta pārvaldes vadītajai Ilonai, 
kas palīdzēja saliedēt darbiniekus kopīgam 
darbam pagasta labā. Paldies brīvprātīga-
jiem, kas pieteicās palīdzēt: Birutai, kas iz-
tīrīja un saposa baznīcu, palīdzēja sagatavot 
zivju zupu, paldies Vilnim par pasākumu 
apskaņošanu, paldies Gundaram par palīdzē-
šanu viduslaiku sporta spēlēs, paldies Paulai 

un Lienei par palīdzēšanu bērnu  atrakcijās, 
paldies biedrībai „Ābele” par radošajām 
darbnīcām, paldies Jurim un Līgai par mak-
šķerēšanas sacensību noorganizēšanu un sa-
gādātām balvām, paldies pastniekam Ērikam 
par informācijas nogādāšanu iedzīvotajiem, 
paldies domes saimniecības daļas darbinie-
kiem, kas palīdzēja uzlikt umurkumura sta-
bu, paldies pašvaldības policijai un autobusa 
šoferītim Jānim Naglim. Jau vairākkārt jāsa-
ka vislielākais paldies fotogrāfam Rihardam 
Puriņam, kurš bija mūsu svētkos kopā ar 
mums tomeniešiem visā dienas garumā. Jau 
nākošajā dienā bildes bija apskatāmas mājas 
lapā www.ogresbalss.lv, un kā vienmēr klāt 
arī autora apraksts par savam sajūtam šajos 
svētkos. Pārsteidz tas, ka Rihards vienmēr 
atrod laiku Tomes notikumiem.

Vai pagasta svētki būs ikgadējs pasā-
kums? Nē! Tomes svētkus rīkosim  ik pēc 
pieciem gadiem. Ir jāpaiet laikam, lai būtu 
ko šajos svētkos teikt un rādīt. Šajā laika 
posmā līdz nākošajiem svētkiem organizē-
sim citus pasākumus: saulgriežus, Tomes 
pagasta sakopto sētu konkursu, koncertus un 

izrādes. Šogad, sakarā ar  pagasta svētkiem, 
iztērējām samērā daudz līdzekļu no piešķirtā 
budžeta, tāpēc  saulgriežu pasākuma nebūs, 
to rīkošanu atstāsim uz citu gadu. 

Novēlu šogad sagaidīt un pavadīt vasaras 
saulgriežus, basām kājām lasot jāņuzāles, pi-
not vainagus, pušķojot  māju, līgojot!  Novē-

lu izjust  dabas vilinošo smaržu, tās sniegto 
svētību un aizsardzību, ko tā spēj dot!

Lai izdodas saplūst ar dabu! Izbaudīsim 
dabas ziedēšanu un enerģiju ko tā dod! Iz-
baudīsim sauli, ūdeni un uguni, lai tā sniedz 
spēku! Īsākajā naktī, starp saules rietu un 
ausmu, iedegsim ugunskurus, ugunīgajam 
siltumam neļaujot izdzist! Lai gaisma uzvar 
tumsu! 

Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama vadītāja
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Bērnu svētki!
Arī šogad Starptautiskais Soroptimistu 

klubs “Ogre – Ķegums» rīkoja ikgadējos 
bērnu svētkus. Un šogad tie jau bija piektie 
svētki pēc kārtas! Tātad ir iedibinājusies jau-
na, skaista tradīcija! Ķegumiešu pulkam tika 
piepulcināti četrpadsmit 2014. gadā dzimušie 
bērni. Jāteic, ka šogad mazuļu skaits bija uz 
pusi sarucis. Jaunos pilsoņus sveica Domes 
vadības pārstāvis Raivis Ūzuls un kopā mēs 
izdalījām dāvanas. Šogad mazuļus – un viņu 
māsiņas un brālīšus, kā arī citus mazos ķe-
gumiešus priecēja Jūrmalas Tautas teātris ar 
krāsainu uzvedumu, kurā bērni aktīvi darbo-
jās līdzi. Tautas nama priekštelpā bērni varēja 
iegūt jaukas, krāsainas sejiņas!

Sakām lielu paldies tiem, kuri mums pa-
līdzēja svētku veidošanā – Ķeguma novada 
pašvaldība, “Salons R”, “Zarumi” šūšanas 
darbnīca, VIA Mežs, viesu nams “Umuri”.

 Uz tikšanos jau pēc gada!
Starptaustiskais Soroptimistu

klubs “Ogre- Ķegums”

Jaunas grāmatas Bērnu rotaļu
istabā Dienas centrā Ķegumā

Lai Ķeguma novada bērni varētu saturīgi 
atpūsties, apvienojot patīkamo ar lietderīgo, 
Ķeguma aktīvo sieviešu biedrības Soropti-
mistu klubs „Ogre – Ķegums“ un „Ķeguma 
Saulespuķes“ 23. maijā organizēja labdarības 
pasākumu, aicinot dāvināt grāmatas. Biedrī-
bu pārstāves priecājās par atsaucību – Rīgas 
eveņģēliskās draudzes pārstāvji un draudzes 
mācītāja Ieva Puriņa dāvināja Ķeguma nova-
da bērniem vairākus desmitus bērnu grāmatu 
un žurnālu, pilnīgi jaunus rakstāmpiederu-
mus un daudz, daudz jaukas bērnu rotaļlietas. 
Priecē tas, ka šodienas apstākļos cilvēki ar-
vien vairāk un vairāk vēlas darīt citiem labu! 
Dāvinātās grāmatas nonāca Bērnu rotaļu ista-
bā Ķeguma dienas centrā.

Uz labdarības pasākumu, īpaši – tika ai-
cinātas ģimenes, kurām nepieciesama palī-
dzība. Pasākuma dalībniekiem klātienē bija 
iespēja aprunāties ar Rīgas eveņģēliskās 
draudzes pārstāvjiem un mācītāju Ievu Puri-
ņu. Sieviešu biedrību pārstāves bija sarūpē-
jušas kafijas galdu ar dažādiem saldumiem 
un sulām.  Fonds ziedot.lv laipni piedāvāja 
vairākas kastes gardu cepumu, kuru pietika 
gan sanākušajiem pasākuma dalībniekiem, 
gan līdzi-nešanai cienastam mājiniekiem. Tā 
kā vairākas ģimenes dzīvo lauku rajonos un 
kopj savus mazdārziņus, visi bija priecīgi, ka 

varēja saņemt arī puķu sēklas un zemeņu stā-
dus par brīvu. Lai labi aug! Klātesošiem tika 
piedāvātas lietotas drēbes un apavi. 

Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem – Rī-
gas eveņģēliskās draudzes pārstāvjiem un 
fondam ziedot.lv.

Mācītājai Ievai Puriņai paldies par atsau-
cību un par sirsnīgām sarunām!

Lielais paldies aktīvajām sieviešu biedrī-
bas pārstāvēm par lietoto apģērbu izvietošanu 
un galda klāšanu – Dzinai Grīnbergai, Anitai 
Bazonei, Anitai Ivdrai, Ingridai Freibergai un 
visu darbu koordinatorei Liānai Čodorei. 

Paldies soroptimistēm, kas bez organi-
zatoriskiem darbiem pasākumā veica arī šo-
ferīšu pienākumus – Edītei Uršuļskai, Inārai 
Vītolai, Zitai Ruņģei.

Ķeguma novada pašvaldības pārstāvjiem 
paldies par laipni atvēlētajām telpām.

Paldies Antrai Bindei un mazajiem palī-
giem par aktīvo darbošanos visa pasākuma 
laikā!

Biedrība „Starptautiskais Soroptimistu
klubs “Ogre-Ķegums” 

LU Sociālo zinātņu 
fakultātes Politikas 
zinātnes nodaļas 
profesores Žaneta 
Ozoliņas viesošanās 
Ķegumā

Sieviešu klubam „Ķeguma Saules-
puķes” 27. maijā bija priecīgs notikums, 
jo ciemos bija ieradusies sen gaidīts viesis 
– LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas 
zinātnes nodaļas profesore Žaneta Ozoliņa. 
Viņa vada Valsts prezidenta izveidoto Stra-
tēģiskās analizēs komisiju.

Žaneta ir ļoti aizņemts cilvēks, bet, pa-
teicoties mūsu klubiņa vadītājai Liānai tika 
noorganizēta šī tikšanās.

Uz šo tikšanos bija aicināti ne tikai 
mūsu klubiņa biedri, bet diemžēl atsaucība 
no citu puses nebija liela, taču sieviešu klu-
biņš bija pārstāvēts ļoti kuplā sastāvā.

 Žaneta kādu laiku dzīvoja Ķegumā un 
bija patīkami, ka viņai ļoti patika tās pār-
maiņas, kas Ķegumā ir redzamas – sakārto-
tas ielas, puķudobes un, protams, atsaucīgi 
un zinātgriboši cilvēki.

Klātesošie gribēja zināt profesores do-
mas par gaidāmajām prezidenta vēlēšanām, 
par Latvijas prezidentūru ES, par notiku-
miem Ukrainā un attiecībām ar Krieviju. Tā 
kā Ozoliņas kundzei ir autoritāte ārpolitikā 
ar plašiem sakariem akadēmiskajās, diplo-
mātiskajās un politiskajās aprindās, tad vi-
ņas stāstītais bija daudz interesantāks un sa-
protamāks nekā mēdijos tiražētie viedokļi.

Sakarā ar to, ka profesore daudz ceļo, 
bija interesanti uzzināt, kura valsts tad viņai 
bija visinteresantākā. Indija – tā ir ļoti inte-
resanta, bet uz šo zemi jābrauc tikai tad, kad 
cilvēks tam ir nobriedis emocionāli.

Vakara noslēgumā profesorei teicām 
paldies un uzaicinājām viņu braukt atkal 
ciemos, ko Žaneta arī apsolīja.

Anita Bazone,
Sieviešu kluba „Ķeguma saulespuķes” biedre
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Birzgales Mūzikas skolas audzēkņu gaitas Ķegumā
Jau aizritējuši seši mācību gadi kopš Birzgales Mūzikas skola uzņēma audzēkņus 

Ķegumā. Kopš tā laika vairākas pēcpusdienas Ķeguma komercnovirziena vidussko-
lā skan dažādu instrumentu skaņas, un audzēkņi apgūst pirmās prasmes to spēlē-
šanā. Pārsvarā dzirdamas pūšamo instrumentu skaņas: flautas, klarnetes, trompe-
tes, eifonija. Arī sitamo instrumentu apguvēji rada savu skanējumu. Neizpaliek arī 
klavieru skaņas, jo visi mūzikas skolas audzēkņi apgūst arī klavierspēli.

2014./2015. mācību gadu 1. klasē Ķegu-
mā uzsāka 10 audzēkņi. Tas ir liels skaits. 
Lai arī zinām, ka līdz izlaidumam visi no 
viņiem netiks, tomēr prieks par katru visma-
zāko sasniegumu dod pedagogiem apziņu, 
ka atkal kāds mazulis, ir vismaz mēģinājis 
apgūt kāda mūzikas instrumenta spēli.

Tie audzēkņi, kuri mūzikas skolā mācīju-
šies cītīgāk, savas prasmes ir parādījuši da-
žādos konkursos. Tā Daniela Dišereite (ped. 
Laimonis Paukšte, koncm. Aleksandrs Dri-
bass) ar savu trompetes spēli piedalījās Lat-
vijas pūšaminstrumentu spēles valsts kon-
kursa II kārtā Jelgavā. Tīna Kurpniece (ped. 
Līga Paukšte, komcm. A. Dribass) savu flau-
tiņu spēlē jau tik labi, ka veiksmīgi startēja 

V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūša-
minstrumentu spēles konkursā Ozolniekos. 

Neatņemama Mūzikas skolu darbības 
sastāvdaļa ir koncertdarbība. Kad Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā 

14. maijā tika organizēta vecāku sapulce, 
to ievadīja mūzikas skolas audzēkņu priekš-
nesumi. 20. un 21. maijā visi audzēkņi, mā-
cību gadu noslēdzot, piedalījās mācību kon-
certos. Tie izvērtās par maziem svētkiem, jo 
pēc labi padarīta darbiņa sekoja pamieloša-
nās. Gaidīti mūsu skolas audzēkņi bija 5. jū-
nijā Rembates pansionātā, kur savus priekš-
nesumus sniedza, gan Rembatē dzīvojošie 
audzēkņi, gan ķegumieši, gan birzgalieši. 

Birzgales Mūzikas skola ir viena no ne-

daudzajām mūzikas skolām, kurā bez koka 
pūšamajiem instrumentiem, māca arī visus 
metāla pūšamos instrumentus. Tas ir pa-
mats, lai izveidotu klasisku pūtēju orķestri. 
Diriģents Laimonis Paukšte jau vairāk kā 
20 gadus rūpējas par orķestra nepārtrauktu 
darbību. Arī ķegumieši ir šī pūtēju orķestra 
dalībnieki un piedalās dažādos koncertos.

Pēc pūtēju orķestru skates 7. martā, kad 
tika izcīnīta iespēja piedalīties 2015. gada 
Skolu Jaunatnes Dziesmu un deju svētkos, 
orķestris 22. aprīlī spēlēja Ogres Mūzikas 
skolā. Muzicēja gan vieni paši, gan kopā ar 
ogrēniešiem. Šajā koncertā uzstājās arī flau-
tu duets Tīna Kurpniece un Laura Teikmane. 
30. maijā, Ķeguma svētku ietvaros, pūtēju 
orķestris ar savu spēli izklaidēja gadatirgus 
apmeklētājus un pārdevējus. 6. jūnijā jaunu 
pieredzi sniedza muzicēšana Dziesmu dienā 
Inčukalnā, kad pūtēju orķestra mūzika mijās 
ar kora mūzikas zelta repertuāru. 

Lai Birzgales pūtēju orķestra kopējais 
skanējums būtu orķestra skanējumam atbils-
tošs, te liela loma ir arī ķegumiešiem: Vinetai 
Ulmanei (klarnete), Danielai Dišereitei un 
Paulam Rožkalnam (trompetes), Dāvim Vin-
tukam (eifonijs) un Gatim Zeltiņam (sitamie 
instrumenti). Paldies, viņiem par cītīgo un 
atbildīgo darbu muzicējot orķestrī. 

Tikai sadarbībā mēs esam stipri un attīs-
tīties spējīgi. Tā uzskata arī Birzgales Mū-
zikas skolas direktors Laimonis Paukšte. 
Rūpēs par kvalitatīvu bērnu muzikālās izglī-
tības apguvi neatsverams atbalsts ir vecāki. 
Paldies, novada pašvaldībai atbalstot mūs ar 
transportu visās mūzikas skolas vajadzībās.

Arī nākamajā mācību gadā Birzgales 
Mūzikas skolas pedagogi dosies uz Ķegumu, 
lai audzēkņi varētu turpināt apgūt visdažādā-
ko pūšamo un sitamo instrumentu spēli – un 
iegūtu vēl daudz citu zināšanu un prasmju, 
ko paredz mūzikas skolas programmas.

Uz tikšanos septembrī!
Līga Paukšte, 

Birzgales Mūzikas skolas skolotāja 

Mūzikas skolas audzēkņi pēc mācību koncerta kopā ar klavierspēles skolotāju un koncertmeistaru Aleksandru Dribasu.

„Erasmus+” tiekas Kiprā
Šī gada 27. aprīļa pēcpusdienā, projekta „Erasmus+” Latvijas delegācija 5 cilvēku 
sastāvā (Ilze Krastiņa, Oksana Grimaļuka – Nazarova, Katrīna Rotgalve, Elizabete 
Avotiņa un Emīls Ozolnieks) devās ceļā uz Rīgas lidostu, lai izbaudītu īstu lidošanas 
maratonu. Jāpiemin, ka lai arī saulains, ceļojuma dienas rīts gan bija manāmi sa-
springts, jo lidosta no rīta – pirmo reizi pa ilgiem laikiem bija slēgta sakarā ar tele-
fona zvanu par spridzekli. Jauki, ka satraukums lieks – Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas komandai nekādi apstākļi netraucēja sākt skaistu ceļojumu uz tālo un 
nepazīstamo Kipru – salu valsti Vidusjūrā.

Mūsu skolas čaklākajiem projekta vei-
cējiem – skolēniem Elizabetei un Emīlam, 
lidošana ar pārsēšanos bija vērtīga pieredze. 
Pats fakts, ka pārsēšanās punkts būs Kijeva, 
daudzos jau iepriekš radīja satraukumu, taču, 
viss bija droši un augstākajā līmenī.

Tā kā visa pirmā diena pagāja ceļā, Kip-

rā ieradāmies vēlā vakarā. Jau piezemējo-
ties caur lidmašīnas mazajiem lodziņiem 
redzējām nezināmo zemi mirgojam vienās 
gaismiņās, taču pirmais, kas saistīja mūsu uz-
manību, kad nonācām uz zemes, bija citādais 
– siltais un sāļais gaiss, kas nemaz nevarētu 
būt savādāk, jo te atrodas Larnakas sāls ezers, 

kas ir viena no nozīmīgākajām ūdensputnu, 
piemēram, flamingo, apmetnēm Eiropā.

Kiprieši jau bija iepazīti kā jauki, sirsnīgi 
cilvēki, tāpēc sagaidīšana bija viesmīlīga un 
aicinoši –vienkārša – skolotāji nogādāti uz 
viesnīcu, bet skolēni – uz viesģimeņu mājok-
ļiem. Pirmais vakars jaunajā zemē bija jauku 
emociju un milzu noguruma pilns, kad vēl 
neinteresē ne palmu alejas, ne jauka vakarē-
šana – vien spilvens un sega!

Tā kā Kiprā mācības sākas agri no rīta, arī 
mums bija „jābūt uz strīpas” ļoti agri – maz-
liet pēc septiņiem. Agrās darbadienas pama-
tojums gan loģisks – no rītiem ir vēsāka gaisa 
temperatūra, tāpēc var paspēt līdz vieniem 
skolā izmācīties un pastrādāt. Lai arī aprīļa 
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beigās Kiprā ir nosacīts pavasaris un gai-
sa temperatūra svārstās no +27 līdz pat +36 
grādiem, mēs jutāmies kā īstā vasarā! Viņu 
vasara gan sākšoties jūnijā, jūlijā, kad arī viņi 
uzdrīkstēšoties peldēties jūrā.

Skolā, milzīgā kabinetā, mums skaistu 
runu teica skolas direktors, noskatījāmies 
kolorītu grieķu meiteņu tautas deju priekšne-
sumus, pēc tam varējām iedziļināties skolēnu 
projektu prezentācijās un darboties darbnī-
cās. Ar interesi noskatījāmies mācību stundu 
ķīmijas klasē, kur skolēni soli pa solim 
gatavoja īstas olīveļļas ziepes. 

Ielūkojāmies skolotāju istabas mazajā 
haosiņā, kur visām lietām sava dīvainā vieta, 
bet cilvēku, ka biezs! Nē, nepārprotiet – ie-
spējams, ka ilgāk dzīvojot Kiprā, arī latvietis 
– organizētais drīz vien pieņemtu mierpilni 
radošo atmosfēru un lietu kārtību un justos 
komfortabli.

Devāmies arī ekskursijā pa skolu – 
varējām vērot stundu darbu – piemēram, 
ielūkoties mūzikas nodarbības radošajā 
atmosfērā, fizikas kabinetā un parunāties ar 
aktiermākslas pasniedzēju un skolēniem. 

Kā novērojām, skolēniem nav formu, 
taču visi ģērbjas melnās biksēs, baltos vai 
vienkrāsainos kreklos, sportiska stila vai 
tumšās jakās. 

Arī šeit skola aug un mainās – redzējām, 
ka šobrīd tiek pārkrāsota fasāde, tiek veikti 
kosmētiskie remonti. Pazīstamās urbja un 
āmura skaņas atgādināja par mājām!

Ap skolu sēta, saules izdedzinātos zālā-
jos skaisti krūmi, puķes, koki un ārā īpaša 
brīvā laika pavadīšanas, atpūšanās lapene           
skolēniem.

Kad skola iepazīta, darbadienas noslēgu-
mā vērojām, kā top Kipras autentisko grozu 
pinumi, bet pēc tam nodarbojāmies ar pro-
jekta organizatorisko jautājumu risināšanu, 
plānošanu un svarīgām diskusijām projekta 
sapulcē. 

Mūsu skolēni iepazinās gan ar projekta 
dalībvalstu skolēniem, gan ar vietējiem, jo ne 
tikai pavadīja laiku kopīgās sarunās, nodar-
bēs, bet arī vēroja mācību stundas. 

Vēlā pēcpusdienā apskatījām jūras malas 
promenādi. Tik neierasti, bet skaisti bija vē-
rot spurainās, garās palmas, krāsaino augu un 
krūmu stādījumus un senlaicīgo ēku noslēpu-
mainību. Devāmies ekskursijā uz Larnakas 
vecpilsētu, kuras galvenais apskates objekts 
un Bizantijas arhitektūras pērle – Svētā Lā-
cara baznīca.

Pusdienās un vakariņās iepazināmies ar 
kipriešu ēdiena pasniegšanas tradīcijām. Ja 
nu viesi pasniegto ēdienu nav spējuši no-
tiesāt, namatēvs piedāvā pēc maltītes ņemt 
ēdienu mājās – brokastīm, jo Kiprā nav pie-
ņemts ēdienu vienkārši izmest ārā.

Nākošajā rītā devāmies ekskursijā uz 
ekosaimniecību. Bija interesanti vērot aina-
vu, kuras plakanā pilsētas virsma pakāpenis-
ki pārvērtās kalnainā lauku ainavā, bet šoferis 
mierīgi un profesionāli vadīja lielo autobusu 
pa šaurajiem, līkumainajiem ceļiem.

No laukiem devāmies atkal uz pilsētu, 
šoreiz galvaspilsētu – Nikosiju.Vērojām, 

cik skaisti ceļu malās aug citrusaugļu koki. 
Brūni dzeltenajā zālāju un ēku nepārtrauktībā 
mums neapnika vērot apelsīnkokus, citron-
kokus, palmas, kaktusus un daudzkrāsaino 
ziedu čemurus.

Tikai vērojot galvaspilsētu no 11. stāva 
augstuma, pa īstam sapratām vēstures skar-
bos līkločus, ko nācies piedzīvot Kipras grie-
ķiem, kopš turki 1974. gadā okupēja trešdaļu 
Kipras un līdz ar to arī pusi Nikosijas. Kipra 
sadalījusies Kipras turkos un Kipras grieķos, 
musulmaņos un kristiešos, kuru kopienas pa-
stāv līdzās, bet ar robežu un robežkontroles 
posteņiem pa vidu tā dēvētajai „zaļajai līni-
jai”, ko turku karavadonis ar zaļu zīmuli reiz 
skarbi uzzīmējis tālaika kartē – lūk, kur būs 
robeža… un tur tā arī izveidojās. Pat Kipras 
turku daļas kalnos lepni iegrebti milzīgi Tur-
cijas karogi – lai pat no kosmosa neviens ne-
šaubītos, kam pieder šī Kipras daļa. Ja kāds 
vēloties pāriet robežu, lūdzu, bet jāņem vērā, 
ka taipus robežai nedarbojas Eiropas likumi 
un apdrošināšana. 

Ja salīdzina Nikosiju ar Larnaku, mums 
tīkamāka likās otrā. Varbūt tāpēc, ka tieši pie 
jūras, varbūt tāpēc, ka skaistāka.

Kad skatījāmies uz palmām un jutāmies 
kā mājās, sapratām, ka esam aklimatizēju-
šies un mums šis patīkami karstais klimats 
(garantētas 333 bezlietus dienas gadā!) un 
vide ļoti iet pie sirds. Pēc galvaspilsētas 
iepazīšanas vēl tikai viens objekts bija palicis 
līdz galam neiepazīts – jūra! Un jūra bija kā 
balzāms miesai un dvēselei – mierīga, dzidru 
ūdeni un latvietim peldama.

Mūs, punktuālos eiropiešus, pārsteidza 
darbalaiku neesamība veikaliem, bankām un 
citām iestādēm – tie vai nu bija vaļā, vai ciet! 
Kad jautājām, kādēļ tā, mums smaidot atbil-
dēja – jā, patiešām labs jautājums, bet mēs 
nezinām atbildi! 

Par to, ka Kiprā ir droši, liecināja ne tikai 
pašu kipriešu teiktais, bet fakti – vēlā vaka-
rā atstāt pie viesnīcas vaļēju auto ar atslēgu 
aizdedzē, kad pats spēkrata īpašnieks laipni 
palīdz svešiniekiem iekārtoties viesnīcā, būtu 
neprāts Latvijā, bet ne Kiprā! 

Projekta koordinators no Kipras puses, 
stāstīja, ka pirms 15 gadiem viņa ciemā ap 
viņa jaunuzcelto māju vide bija saules izde-
dzināta, maz zaļumiem un ēnas, bet tad viņš 
savas mājas un tuvākajā apkārtnē iestādījis 
200 kokus. Ar laiku apkārtnē sākās arī citu 
māju celtniecība un jaunie kaimiņi pārņēma 
viņa ideju un labo piemēru – tieši tāpēc viņa 
ciems ir zaļš, kluss; vien cikādes vakaros 
stāsta par dienā redzēto.

Trešās dienas rītā pateicām ardievas jū-
rai un sākām ilgo atpakaļceļu, pēc kura bija 
sajūta, ka esam pārcēlusies uz dzīvi lidostās. 
Saules sasildīti, jauniem iespaidiem bagāti, 
noguruši un laimīgi – tādi bijām.

Lidmašīnā pārņēma dalītas izjūtas, kad 
uz ekrāniem mirgo informācija par itin visu, 
kas ar lidmašīnu notiek. Katrs varēja sekot lī-
dzi lidojuma augstuma, vēja ātruma, virziena 
un temperatūras izmaiņām aiz borta.

Bija jauki Kiprā – labprāt turp atgrieztos 
vēl, jo nu šī zeme „mums ir vaļā” – zinām, ko 
no tās sagaidīt, taču, jo tuvāk mājām, jo ļoti 
gribējās ātrāk būt Latvijā. Nekur nav tik labi, 
kā mājās!

Ziniet, pats vērtīgākais, ko parasti da-
lībnieki iegūst projektos, ir kādas valsts, tās 
kultūras un cilvēku iepazīšana; svešvalodas 
praktiska, intensīva pielietošana reālā dzīvē; 
dažādu sociālu iemaņu pilnveidošana un jau-
nu ideju ģenerēšana – gan veicot projekta uz-
devumus savā valstī, gan piedaloties projekta 
aktivitātēs citur. Mums ir ļoti paveicies, jo 
jūtam un zinām, ka mūsu skolas skolotājiem 
un skolēniem šī projekta process sniedz gan 
vērtīgas atziņas, gan neatsveramu dzīves un 
profesionālo pieredzi.

Esiet aktīvi, drosmīgi, apņēmīgi – rakstiet 
un iesaistieties projektos, jo tas ir tā vērts! 

                                                                                                                      
Katrīna Rotgalve,

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
sākumskolas skolotāja
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OMS Ķeguma
klases 2. izlaiduma
pateicība

Ir pagājis kāds jauks posms mūsu dzīvē – esam 
absolvējuši Ogres mākslas skolas Ķeguma klasi. 
Pēcpusdienās, pēc skolas mācībām, trīs – četras 
reizes nedēļā, piecus gadus esam pavadījuši Ķe-
guma tautas nama omulīgajās telpās aktīvi un 
daudzveidīgi darbojoties. Esam apguvuši mākslas 
vēsturi un teoriju, iemācījušies zīmēt un gleznot, 
pielietojot dažādas tehnikas. Esam daudzpusīgi 
izpaudušies ar darbu materiālā: gan stieples, pa-
pīrs, audumi, diegi, akmeņi, līme, sērkociņi, lapas, 
dzija ir ieguvuši māksliniecisku  izskatu. Esam  
izpratuši, kas ir tēlniecība, pamēģinājuši strādāt 
ar ģipsi, plastiku. Visu uzskaitīt laikam nebūs ie-
spējams. Mākslas skolā pavadītais laiks bija in-
teresants, jautrs, daudzveidīgs. Un darbs vasaras 
plenēros – neaizmirstamas nometnes ar zīmēšanu 
un jautrības pilniem vakariem. Protams, ir bijuši 
arī noguruma brīži, kad ir licies, ka nepietiks laika 
un pacietības visus darbus paveikt un dažiem pat 
ir gribējies mācības pamest.

Šobrīd, kad esam aizstāvējuši savus diplom-
darbus un saņēmuši profesionālās ievirzes izglī-
tības dokumentu, kurš apliecina, ka 2455 stundās 
ir apgūta vizuāli plastiskā māksla, sirdi pārņem 
prieks un arī savādas skumjas, tāds kā tukšums.

Par visu, kas ar mums ir noticis šeit – mākslas 
skolā, mēs gribam teikt lielo PALDIES! Mums gri-
bētos publiski apliecināt, ka mūsu Ķeguma klases 
skolotājas ir pašas labākās, sirsnīgākās, sapro-
tošākās, prasmīgākās un gudrākās. Tās ir Ieva 
Lāce, Māra Mārtiņjāne – Kaše, Elīna Reča, Iveta 
Daugule un Līga Veide – Nedviga.

Paldies!
2. izlaiduma absolventi

Starti LSVS 52. sporta spēlēs!
23. maijā Kuldīgā – 105 dalībnieki no 27 komandām, 7 spēļu kārtās 

pārbaudīja savu meistarību šahā. Komandu sastāvos daudz meistaru 
un meistarkandidātu, tādēļ notika sīvas cīņas par katru punktu. Mūsu 
novada komanda šogad startēja veiksmīgāk nekā citus gadus. Izcīnīta 
augstā 11.vieta, bet tikai viens punkts mūs šķīra no 5. vietas. 1. vietā – 
RSVK (21,5p.), 2. vietā – Daugavpils (20,5 p.), 3. vietā – Rīga (20 p.). 
Kā mums veicās? Sieviešu konkurencē R. Auziņa (D 60+ vec. gr.) 
ar 4 punktiem ierindojās 8. vietā. Mūsu komandai šogad pievienojās 
birzgalietis O. Pētersons (K50+ vec. gr.) ar 3,5 p. izcīnot 13. vietu – 
no 27 dalībniekiem. K70+ vec. gr. startēja 40 dalībnieki. Mūsējiem 
J. Vilnītim – 4 p., J. Jēkabsonam – 3,5 p., A. Aizsilniekam – 3 p. 
Paldies dalībniekiem par startiem un novēlām trenēties tikpat cītīgi, 
tad rezultāti neizpaliks.

Šajā pašā dienā – Aizputē, savu meistarību pārbaudīja mūsu no-
vusisti. Dalībnieku skaits pāri par diviem simtiem. Lielā konkurencē,  
neatlaidīgās cīņās, krājot punktu pie punkta – 36 komandu konku-
rencē ar 39 punktiem – ķegumieši izcīnīja 18. vietu. Visveiksmīgāk 
startēja J. Pūpols(K60+ vec. gr.), kurš izcīnīja augsto 3.vietu, R. 
Rastjoginam – 10 p., V. Brinkam – 8 p. K60+ vec. gr. J. Sorokinam 
– 7 p., Ā. Irbem – 5 p.

SVEICAM!!!  ...vicečempionus J. Pūpolu un J. Firstu  ar
izcīnīto  2. vietu  Rīgas 2015. gada čempionāta novusā vīriešu 

pāru dubultspēlēs.
M.Aizsilniece

Ķeguma novada svētku   
pludmales volejbola uzvarētāji:

1. GAISA SPĒKI (Emīls Josts,  Kristaps Skudra) 
2. BRO PLUDMALES PATRUĻA (Jānis un Deivids Strazdiņi) 

3. ZIRGU VĀRDOTĀJI ( Dāvis Lepers, Raivis Šaraks)
APSVEICAM!

(No kreisās – R.Šaraks, D.Lepers, K.Skudra, E.Josts, D.Strazdiņš, J.Strazdiņš)

Sveicam Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas un Birzgales  
pamatskolas absolventus!
12. jūnijā Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un 13. jūnijā      
Birzgales pamatskolā – norisinājās izlaidumi 9. un 12. klasēm.

Jauns posms, kas aizvadīts, un jauns 
posms, kas aizsācies –  ir apliecinājums ab-
solventiem par iegūto vērtību, ko viņiem 
sniegusi skola, vecāki, skolotāji – un pava-
dītais laiks ar draugiem(mācoties, sportojot, 
atpūšoties). Apzināties un izprast to vērtību, 
ko sniegusi skola, bieži, nākas saprast tikai 
vēlāk, kad skolas durvis tev ir atvērtas tikai 
kā absolventam! Sajūtas ir divejādas, proti, 
nostaļģija un prieks! Nostaļģija par to kā bija, 
un prieks par to, ka skolas durvis allaž būs 
atvērtas tieši tev! Skola, tā ir kas vairāk par 
otrajām mājām, skola ir viens liels – piepil-
dīts dzīves posms! Es esmu pārliecināts, ka 
to novērtēs ikviens, kurš šajā gadā beidza 
mūsu izglītības iestādes, it sevišķi 12. klases 
absolventi, jo 9. klases absolventus, es aicinu 
turpināt mācības Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolā, gluži kā to savās uzrunās minē-
ja Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
direktors Vladimirs Samohins, un Ķeguma 
novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols. 

Mums ir vienreizēja skola, ar lielisku in-
frastruktūru, ar vislabākajiem skolotājiem, 

Birzgales pamatskolas 9. klases absolventi Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 9. klases absolventi

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 12. klases absolventi

▶
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un ar iespējām pavadīt brīvo laiku pēc skolas 
stundām! Turklāt, ja mums ir tāds skolas di-
rektors, kurš apgalvo, ka Ķeguma komerno-
virziena vidusskola ir vislabākā skola valstī, 
tad ticiet man, tas liecina – ne tikai par lie-
lisku direktoru, bet arī par to, ka direktoram 
ir mērķi, kurus kopā ar vislabākajiem sko-
lotājiem – viņš centīsies sasniegt! Es lepo-
jos par tik atzinīgiem mūsu skolas direktora           
vārdiem! 

Mērķis ir viens no svarīgākajiem dzīves 
aspektiem, un ikvienam jaunietim, mūsu sko-
lu absolventam, bet it sevišķi 12. klases ab-
solventiem, es novēlu apzināties savu mērķi, 

un realizēt sevi turpmākajās studijās vai dar-
ba gaitās ar apziņu – realizējot sevi-realizējas 
mērķi! Augstskolas laiks būs jauns posms, 
un ņemot vērā, ka tas ir nākamais pakāpiens 
Jūsu dzīvē, tas būs arī atbildīgāks! Es ceru, 
ka ikviens no Jums ir izvēlējies savu vēlamo 
studijas virzienu, pēc kura absolvēšanas Jūs 
būsiet kvalitatīvi savas nozares speciālisti! 

Un atcerieties! Ķeguma novads Jūs al-
laž gaidīs kā savus vistuvākos cilvēkus, jo 
Jūs esat mūsu vērtības, un kā dzīves gudrī-
ba mums saka priekšā, vērtības ir jāsargā, un 
ar tām ir jālepojas! Novēlu arī Jums lepoties 
ar Ķeguma komercnovirziena vidusskolu un 

Birzgales pamatskolu! Un vienmēr Jūs varat 
griezties pēc padoma, Mēs Jums palīdzēsim! 

Lai Jums visiem izdodas sasniegt savu 
mērķi, lai Jums visiem izdodas veiksmīgs 
augstskolas un darba – dzīves jaunais posms! 
Un pateiksim vislielāko paldies, visiem, Jūsu 
skolotājiem, un it īpaši Jūsu klases audzinā-
tājiem - Artūram Ābolam, Vitai Spilbergai, 
Ligitai Briedei, Valijai Skujai!

Veiksmi!
Kristaps Rūde,

Sabiedrisko attiecību speciālists

HansaMatrix grupas uzņēmums SIA „Hanzas Elektronika” ir Latvijā vadošais, 
Baltijas valstīs modernākais un Ziemeļeiropā viens no 5 modernākajiem 
elektronikas sistēmu ražotājiem. Uzņēmums Latvijā darbojas 16 gadus un 
pašlaik nodarbina 170 darbiniekus.

Sakarā ar darba apjoma pieaugumu, aicinām
mūsu komandai pievienoties

RAŽOŠANAS DARBINIEKUS/-CES 
kuru galvenie darba uzdevumi būs komponentu salikšana uz iespiedshēmām, 
mehāniskā montēšana,  darbs pie programmēšanas stendiem.

Prasības kandidātiem:

	 Vidējā izglītība (vēlams tehniskā);
	 Labas latviešu valodas zināšanas;
	 Atbildības sajūta, uzmanības noturība un pacietība; 
	 Precizitāte un orientācija uz augstu darba kvalitāti.

Piedāvājam:

	 Darbu modernā, dinamiski mainīgā ražošanas uzņēmumā;
	 Labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
	 Darbiniekus apmācām darba vietā uz vietas.

Darbs maiņās: katru darba dienu no plkst. 6.30-15.00 vai 15.00-23.30 saskaņā ar 
maiņu grafiku.

Transporta jautājums var tikt risināts!
Darbs Ogrē

Gaidīsim Jūsu CV un pieteikumu vēstuli ar norādi „Ražošanas darbinieks/-e” līdz 2015. gada 
26. jūnijam. Adrese: Akmeņu iela 72, Ogre LV-5001,

e-pasta adrese: darbs@hansamatrix.com

ĶEGUMĀ TIEK ORGANIZĒTS ŠAHA SPĒLES,
APMĀCĪBAS UN TĀLĀKAPGUVES INTERESENTU PULCIŅŠ – KLUBS.

VISUS, KAM INTERESĒ ŠAHA SPĒLE UN DALĪBA KLUBĀ, PIETEIKTIES PIEZVANOT: 26543361,
LAI SANĀKTU DIBINĀŠANAS SAPULCĒ UN VIENOTOS PAR KLUBA DARBU. 

AICINĀTI VISI, NEATKARĪGI NO VECUMA UN SPĒLĒTPRASMES!
 Ar cieņu, Alfrēds Vītols

 GSM: 26543361;  e-pasts: alfredsvitols@gmail.com

Meklējam mīļu auklīti
sākumskolniecei Ķegumā,

vēlams pensionāri.

Darba laiks: no 7:00 – 9:00,
un pēc skolas līdz 19:00.

Mob. tel.: 26115558

OPTIKAS SPECIĀLISTI
NO RĪGAS AICINA IEDZĪVOTĀjUS

UZ ACU VESELĪBAS DIENU! 
24. jūlijā no 10:00 līdz 17:00 

Ķeguma dienas centra telpās,  
Ķegumā, Liepu alejā 1b

SPECIĀLISTI PIEDĀVĀ:
• BEZMAKSAS REDZES PĀRBAUDE 
• Bezmaksas kataraktas diagnostika
• Acu spiediena mērīšana ar KEELER 

aparatūru – 5 EUR (glaukomas  
sākuma diagnostika)

• BRIĻĻU PASŪTĪŠANA UZ VIETAS 
• Plašs briļļu ietvaru un briļļu lēcu 

sortiments par ļoti labām cenām

Mēs rūpējamies par Jūsu
acu veselību!

Obligāta iepriekšēja 
pierakstīšanās pa

Mob.tel.:  28104285

mailto:darbs@hansamatrix.com
mailto:alfredsvitols@gmail.com


Mūžībā aizgājuši
Es aizeju un tomēr palieku –

Gan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.

Pieminēsim Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

mūžībā aizgājušos:

Elmārs Zosēns (1932)
Kirils Kutuzovs (1983)
Leontīne Geka (1934)

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

mūžībā aizgājušos:

Antoņina Cīrule (1932)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

ĶEGUMA
DiEnAs
cEntrs

Sākot ar  2015. gada
25. jūniju līdz 22. augustam 

Ķeguma dienas centrā
ir mainīts darba laiks uz

vasaras periodu:

 pirMDienās  10:00-21:00

trešDienās   10:00-21:00

piektDienās  10:00-21:00

sestDienās   10:00-18:00

2015. gada 26. jūnijs

• Firma veic ASENIZĀCIJAS pakalpojumus. 
Sākot no 20 EUR.  Strādājam arī brīvdienās. 
Mob.tel.: 26597316

• Izgatavoju jumtu apdares elementus,  
palodzes, aku vākus, skursteņu, sētas stabu 
„cepure” un apdares, arī citus izstrādājumus 
no dažādu krāsu un pārklājumu skārda.  
Tel.: 26543361 (Ķegumā)

• Pārdod garāžu Ķeguma centrā, (Liepu aleja 
2A, 30 kvm) kopā ar piebūvi (16 kvm),  
pagrabu un zemi (200 kvm – domājamā 
daļa), ir Zemesgrāmatā. 4500 EURO  
Mob. tel.: 29472403, vhjaunzemi@inbox.lv

PRIVĀTSLUDINĀJUMI

VĒNU MAZSPĒJA…
… ir vēnu slimība, kas ar laiku rada nepatīkamas izmaiņas ādā - tā kļūst bieza, parā-
dās brūni vai balti plankumi, vissmagākā pakāpe ir čūlas. Šī slimība ir vismaz vienai 
trešdaļai cilvēku un sākās diezgan nemanāmi – ar smaguma sajūtu kājās dienas 
beigās, to tirpšanu, sāpīgu nogurumu, niezēšanu, krampjiem. Šie simptomi norāda, 
ka slimība ir sākotnējā stadijā. Šīs sajūtas nedrīkst ignorēt, tas jau ir pirmais trauksmes 
signāls, lai nepieļautu tālāku slimības progresu! 

 RISKA FAKTORI:
*  IEDZIMTĪBA
*  CILVĒKI BRIEDUMA GADOS
*  HORMONĀLĀ KONTRACEPCIJA
*   STĀVOŠS VAI SĒDOŠS DARBS 
*   LIEKAIS SVARS
*   SMĒĶĒŠANA
*   MAZKUSTĪGS DZĪVES VEIDS

IZMANTO IESPĒJU PĀRBAUDĪT
BEZ  MAKSAS

SAVU KĀJU VĒNU STĀVOKLI !
PĀRBAUDE ĶEGUMA DIENAS CENTRĀ NOTIKS:

2. jūlijā, plkst. 10:00-15:00
Mērījuma laikā pacientiem tiek sniegta rekomendējoša informācija.

Sievietēm lūgums nevilkt zeķubikses.
Lūdzam Dienas centrā iepriekš veikt pierakstu pa tālruni: 20233728 vai personīgi.

UAB Losbalt medicīnas pārstāve Irēna Langenfelde.

TOMES TAuTAS nAMS
23. JūLIJā

OrGAnIZē EKSKurSIJu uZ
SAuLES PILSēTu ŠAuļIEM.
APSKATES OBJEKTI:
• Krusta kalns.
• Pastaiga Šauļu vecpilsētā
• Septiņi Saules objekti: pieminekļi,  

skulptūras, ziedu veidojumi un citi 
vides akcenti. 

• H. Frenkeļa villa un parks. Kaķu muzejs.
• Sv. Apustuļu Pētera un Paula Baltā  

katedrāle – viens no skaistākajiem  
Lietuvas dievnamiem.

EKSKurSIJAS IZDEVuMI :
• ceļš, kas atkarīgs no dalībnieku  

skaita  12 – 15 euro, 
• ieejas maksas muzejos un apskates 

objektos līdz 8 euro.

 Izbraukšana no Ķeguma plkst. 7:00
Pieteikšanās līdz 15. jūlijam,

zvanot uz 27843230.
Sarmīte Pugača,

Tomes tautas nama vadītāja

toMEs
DiEnAs cEntrs

Dienas centra darba laiks no 
29. jūnija – 10. jūlijam

pirMDienās – slēgts
otrDienās 15:00 – 20:00
trešDienās 10:00 – 20:00

CeturtDienās 15:00 – 20:00
piektDienās 15:00 -20:00
sestDienās 10:00 – 15:00

svētDienās – slēgts

Tomes dienas centrs aicina
ziedot galda spēles – novusu,
galda hokeju, galda tenisu un

citas spēles (lietošanas kārtībā).
Mob. tel.: 26651835, 28353619

Ķeguma novada Centralizētā grāmatvedība
informē!

Par Rembates pagasta pārvaldes
kases darba laiku jūlijā.
Sakarā ar kasieres atvaļinājumu,

kase slēgta no 1. jūlija līdz 4. augustam.
Norēķinus var veikt Ķeguma novada domes kasē.

mailto:vhjaunzemi@inbox.lv
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