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Laulības!
Šo balto dienu glabājiet sev sirdīs!
Tā šodien ir kā tikko plaucis zieds.

Lai diena šī Jums cauri mūžos staro,
Lai visa dzīve Jums kā gaišs un saulains rīts!

/Vēsma Kokle-Līviņa/

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdza:

Ivo Zīle un Alīna Rihlova
Rihards Dauksts un Viktorija Kovaļenko

Gints Kārkliņš un Renata Bondare
Sveicam!

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu 
nodaļā laulību noslēdza:

Agita Križanovska un Djego Bots
Sveicam!

Sirsnīgi sveicam
Skolotāju dienā!

Kad bērni apkārt, tad ir kaut kā drošāk.
Cik otrādi! Pat tad, ja nevar tie

Mūs aizstāvēt, tu jūties tomēr možāk,
Tu jūties stiprāk, tev vajag iet.

Pat kliegt ir drošāk. Tumsā katrā pusē
Tev bērni iet, un tu tiem ceļu šķir.

Es jūtu to kā bailes manī klusē.
Es tāpēc esmu drošs, kad viņi ir.

/I. Ziedonis/

Vēlam visiem pedagogiem, 
lai ikdienu piepildītu dzīvesprieks un skolēnu atzinība, 

lai vienmēr būtu gandarījums par padarīto darbu un saviem 
audzēkņiem un pietiek iedvesmas jauniem darbiem!

Ķeguma novada dome

2015. gada  2. oktobris Nr. 17/18 (499/500)

Ar saules puķēm es pie tevis eju,
Lai tu, kad logā lietus spārni krīt, 
Tāpat kā viņas meklē saules seju
Un ceļus, kuros rīta gaisma spīd.

/K.Apškrūma/

Sveicam visus SEPTEMBRA un
OKTOBRA jubilārus, īpaši suminām

nozīmīgās jubilejās:

85 
Jegorovu Valentinu
Ozoliņu Alfredu
Stupāni Eleonoru
Ūzuli Ausmu
Berķi Ainu
Purmali Skaidrīti
 

80
Osvaldu Gunti
Ratkieni Antaņinu
Tošenu Vili
Filatovu Vandu 
Vanagu Valentīnu

75
Brantu Raivi
Ernesti Mariju
Losu Dzintru
Tomsoni Viju
Ševicu- Mikeļševicu Juri
Vērīti Āriju

70
Zeltiņu Jāni
Jančevsku Liliju
Mitti Aiju
Smanu Antonu

65
Avotiņu Tamāru
Bogušu Vladimiru
Cvetkovu Aleksandru
Korsīti Valentīnu
Pavloviču Vladislavu
Vanagu Ēriku
Lismenti Intu
Nazarovu Zinaidu
Reinsonu Jāni 

60
Avetianu Artavazdu
Elstiņu Ilzi

Ginteri Aldu
Karvecku Guntu
Sīli Guntaru
Vjaksi Aivaru
Celmiņu Virginiju
Cīruli Dzintru
Danieļus Aļģirdu
Dārznieci Edīti
Eglīti Benitu
Krupeņikovu Ivanu
Neimani Viju

55
Anduli Aivaru
Butāni Annu
Fjodorovu Lolitu
Grahovski Jāni
Gricišinu Aleksandru
Krupenkinu Zentu
Ozoliņu Ivo
Saveļjevu Valēriju
Veinbergu Valentīnu
Laicāni Intu
Lāci Andri
Ratki Vladu
Sauli Ritu
Sirmo Māru
Skuju Andri
Šteinu Aigaru
Trofimovu Igoru

50
Adamoviču Valentīnu
Bērziņu Ilgoni
Justu Ilmāru
Norveli Normundu
Petrovu Oļegu
Priedīti Ainaru
Prokofjevu Aleksandru
Vītolu Normundu
Zaumani Vari
Koreškovu Jāni
Kuzņecovu Viktoru 
Matuļaviču Artūru
Ņorbu Annu
Šišovu Oļegu
Valaini Imantu

Esi sveicināts, mazulīt!
Pa košu gladiolu taku,
Ar kļavu lapu jaku,

Rudens bērns ir atnācis,
Un dzīves ceļu uzsācis!

/Kintija Sparāne/

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:

Naurim Žižinam un Sintijai Gailei
dēls ARVIS

Aivim Šablovskim un Agatai Kiseļai 
meita ANNIKA

Andrejam Semenčenko un Žannai
Šidlovskai meita ARIANA

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!
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Svarīgākie domes lēmumi
2015. gada 26. augustā

Apstiprināja ar 2015. gada 1. septembri Ķeguma novada Birz-
gales pagasta VPII „Birztaliņa” ēdināšanas (pusdienu) maksu, so-
ciāli aprūpējamām personām EUR 1,50 dienā.

Apstiprināja ēdināšanas maksu 2015./2016. mācību gadam, ar 
2015. gada 1. septembri:
• Ķeguma komercnovirziena vidusskolā– EUR 1,14
• Birzgales pamatskolā– EUR 0,90 
• VPII „Gaismiņa” – EUR 1,72, tai skaitā:

brokastis – EUR 0,36
pusdienas – EUR  1,00
launags – EUR 0,36

• VPII „Birztaliņa”– EUR 2,05, tai skaitā:
brokastis – EUR 0,40
pusdienas – EUR 0,70
launags – EUR 0,40
vakariņas – EUR 0,55

Noteica Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadī-
tājiem mēneša darba algas likmi 2015./2016. mācību gadam no 
2015. gada 1. septembra:
• Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoram EUR 1054, 

tai skaitā EUR 843 mērķdotācijas finansējums un 211 EUR 
pašvaldības finansējums.

• Birzgales pamatskolas direktoram EUR 820, tai skaitā EUR 
701 mērķdotācijas finansējums un EUR 119 pašvaldības finan-
sējums.

• VPII „Gaismiņa” vadītājai EUR 840, tai skaitā EUR 716 mērķ-

dotācijas finansējums, 124 EUR pašvaldības finansējums.
• VPII „Birztaliņa” vadītājai EUR 820, tai skaitā EUR 70 mērķ-

dotācijas finansējums, 119 EUR pašvaldības finansējums.
• Birzgales mūzikas skolas direktoram EUR 820, tai skaitā EUR 

701 mērķdotācijas finansējums, 119 EUR pašvaldības finansē-
jums.
Noteica VPII vadītāju vietnieku atalgojumu:
• VPII Gaismiņa (0,75 slodzes) EUR 445 un 
• VPII Birztaliņa (0,25 slodzes) EUR 145.
Noteica VPII pedagogiem darba algas likmes ar 2015. gada 1. 

septembri 
Pedagoģiskā darba stāžs (gados)

mazāks 
par 5 no 5 līdz 10 lielāks par 

10
Pedagogi pirmsskolas 

iestādē EUR 417 EUR 425 EUR 440

Apstiprināja grozījumus Ķeguma novada domes 04.02.2015. 
saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 „Par Ķeguma novada pašvaldī-
bas budžetu 2015. gadam”.

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldības centralizētās grāmat-
vedības nolikumu.

2015. gada 2. septembrī
Iecēla Juriju Matrosovu par Ķeguma novada domes Administra-

tīvās komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.15/2015 „Par ceļu aiz-

sardzību Ķeguma novadā, veicot mežizstrādes darbus un smagās 
kravas pārvadājumus”.

SIA „Ķeguma Stars” informācija 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
1.  Par atkritumu apmaksas     

kārtību
Ministru kabineta 2008. gada 9. de-

cembra noteikumu Nr. 1013 „Kārtība, kādā 
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvo-
jamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 
17.4.1. punkts nosaka, ka par pakalpoju-
miem, kuri nav mērāmi vai kuru patēriņa 
noteikšanai nav uzstādīti skaitītāji, tai skai-
tā, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
un asenizāciju, aprēķinu veic proporcionāli 
dzīvoklī deklarēto personu skaitam, ja atse-
višķais īpašums ir dzīvoklis, sadalot sum-
mu, kas veidojas pēc neapdzīvojamo tel-
pu un mākslinieka darbnīcu īpašnieku vai 
nomnieku veikto maksājumu atskaitīšanas 
no dzīvojamās mājas kopējā maksājuma.

2. Par ūdens patēriņa skaitītāju      
rādījumiem un ūdens patēriņa 
starpības sadali starp dzīvokļu 
īpašniekiem
Kopš 2014. gada janvāra spēkā stājusies 

jauna kārtība, kādā tiek veikta ūdens patēri-
ņa starpības sadale starp dzīvokļu īpašnie-
kiem. Jau vairākus mēnešus dažu dzīvokļu 
īpašnieku komunālo pakalpojumu rēķinos 

iekļauta maksa par ūdens patēriņa starpību. 
Lai novērstu neprecizitātes ūdens patē-

riņu uzskaitē daudzdzīvokļu mājās, uzņē-
mums atgādina, ka ūdens patēriņa skaitītāju 
rādījumi jānodod katra mēneša pēdējās trīs 
darba dienās, uzņēmuma darba laikā.

Pārējā laikā rādījumi netiks pieņemti!
Ūdens patēriņa starpība ir starpība starp 

dzīvojamās mājas kopējo ūdens skaitītā-
ja rādījumu un dzīvokļu skaitītāju nodoto 
ūdens patēriņu, ieskaitot avārijas situācijās 
un remontu laikā izlietoto ūdens daudzumu. 
Ūdens patēriņa starpība var rasties gadīju-
mos, ja mājas dzīvokļos nav uzstādīti ūdens 
patēriņa skaitītāji, ja ūdens skaitītāji nav 
verificēti. Starpības rašanos sekmē dzīvokļu 
īpašnieki, kuri ar neatļautiem paņēmieniem 
tos ietekmē.

No ūdens patēriņa starpības veidošanās 
izvairīties nav iespējams, taču ikviens mā-
jas iedzīvotājs var to ietekmēt, pievēršot 
uzmanību sava dzīvokļa skaitītāja tehniska-
jam stāvoklim un sniedzot precīzu, patiesu 
informāciju par tā rādījumu. 

Par pakalpojumu norēķinu kārtību dzī-
vokļu īpašnieki var lemt, sasaucot kopsa-
pulci, un izvērtējot kārtību kādā, dzīvokļu 
īpašnieki norēķinās par komunālajiem pa-
kalpojumiem, un kritērijus, pēc kuriem ▶ 

SIA „ĶegumA StArS”
pAzIņojumS

Apsaimniekošanas uzņēmums aicina 
pastāvīgā darbā santehniķi.

Pamatdarbs saistīts ar ūdens apgādes, ka-
nalizācijas un apkures sistēmu iekšējo tīklu 
remontu un apkalpošanu, kā arī citi darbi, kas 
saistīti ar ēku uzturēšanu. Prasības:
- obligāta darba pieredze santehniķa darbā;
- B kategorijas autovadītāja apliecība;
- vēlama atbilstoša profesionālā izglītība;
- precizitāte, rūpīgums un atbildība.

Savu CV nosūtīt uz SIA „Ķeguma Stars” 
e-pastu: birojs.kegumastars@inbox.lv vai 
personiski nogādāt Kuģu iela 5, Ķegums, 
Ķeguma novads. tel.: 65038166, 25774460.

SIA „ĶegumA StArS”
SludInājumS

Apsaimniekošanas uzņēmums aicina at-
saukties Ķeguma novada un tuvumā esošos 
uzņēmumus, kas organizē un veic plaša pro-
fila remontdarbus. Veicamo darbu apraksts:
- Jumta remontdarbi (notekas, seguma mai-

ņa, skursteņu remonti);
- Iekšpagalmu labiekārtošanas darbi (bruģa 

segums, betonēšana);
- Fasādes remontdarbi (balkoni, starppane-

ļu šuves un citi).
Uzņēmumiem lūgums sazināties ar

SIA „Ķeguma Stars”, tel.: 25774460
e-pasts: birojs.kegumastars@inbox.lv
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tiek noteikta katra īpašnieka maksājamā 
daļa par saņemto pakalpojumu. 

Dzīvokļu īpašnieks nav tiesīgs lūgt 
ūdens patēriņa starpības pārrēķinu par ie-
priekšējo periodu, ja savlaicīgi nav sniedzis 
informāciju par viņa īpašumā esošā dzīvok-
ļa skaitītāja rādījumu namu pārvaldniekam.

Risinājums ūdens patēriņa 
starpības izskaušanai

Ministru kabineta 2008. gada 9. decem-
bra noteikumi Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzī-
vokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, kas 
stājās spēkā 2013. gada 1. oktobrī, paredz, 
ka sākot ar šā gada janvāri  ūdens patēri-
ņa starpību sedz visi dzīvokļu īpašnieki at-
bilstoši tiem piederošo dzīvokļu skaitam.

Viena no būtiskākajām problēmām, ar 
ko saskaras dzīvokļu īpašnieki, ir ūdens pa-

tēriņa starpība. Ēkas kopējais ūdens skaitī-
tājs, kas fiksē visu namam piegādātā ūdens 
daudzumu, uzrāda daudz lielāku patērētā 
ūdens apjomu kā mājas iedzīvotāju dzī-
vokļos uzskaitīto skaitītāju kopsumma. Ja 
ūdens starpība ir nelielās (5%)  robežās, tā 
ir normāla parādība, taču dažos namos fik-
sētā starpība sasniedz 50%, pat pēc ūdens 
apgādes sistēmas sakārtošanas. Tas nozīmē, 
ka atsevišķi mājas iedzīvotāji rīkojas ne-
godprātīgi, ietekmējot skaitītāju rādītājus 
vai nododot nepareizus datus, savas neuz-
manības dēļ vai apzināti uzrāda mazāku 
ūdens daudzumu. Tādējādi cieš kaimiņi, 
kuri ir spiesti maksāt par ūdeni, ko nav lie-
tojuši. Diemžēl šobrīd valsts mērogā nav 
precīza tiesiska regulējuma, kā šo problēmu 
atrisināt.

Risinājums ir jaunās paaudzes ūdens 
skaitītāji ar attālinātās nolasīšanas iespējām 
– tie ir aprīkoti ar elektronisku raidītāju, kas 

uzskaita patērēto ūdens daudzumu un norai-
da informāciju uz datu krātuvi. Visu skaitī-
tāju rādījumi tiek nolasīti vienlaicīgi. Līdz-
šinējā prakse rāda, ka dzīvokļu īpašniekiem 
ir grūti vienoties par maksājumiem.

Lai uzstādītu modernos attālinātās no-
lasīšanas skaitītājus, dzīvokļu īpašnieku sa-
pulcē ar balsu vairākumu jāpieņem pozitīvs 
lēmums. Ja daļa dzīvokļu īpašnieku atsakās 
no jaunajiem skaitītājiem, tad sapulcē arī 
jāvienojas, ka ūdens starpības tiks sadalītas 
starp tiem dzīvokļiem, kuru īpašnieki būs 
atteikušies no attālinātās nolasīšanas skai-
tītājiem.

Dzīvokļu īpašniekus, kuri ir ieinteresē-
ti par attālināto skaitītāju ieviešanu, 
lūdzam sazināties ar SIA „Ķeguma 
Stars” māju pārzini Rolandu Elksnīti 
pa tālruni: 25774460;
e-pastu: parzinis.kegumastars@inbox.lv.

Sarunas ar domes deputātiem
Ķeguma novada domes Birzgales pagasta kultūras dzīvi jau daudzus gadus 
organizē, plāno un vada tautas nama vadītāja Rita Reinsone. Daudzi vietējie 
iedzīvotāji atzīst, ka tieši Rita atdzīvināja kultūru Birzgalē, bez viņas vairs nav 
iedomājams neviens pasākums Birzgalē, viņai ir izdevies vienmēr sapulcēt 
birzgaliešus uz dažādiem pasākumiem un aktivitātēm, gan amatierkolektīvos, 
gan uz izrādēm Rīgā, gan ekskursijām, nemaz nerunājot par ballītēm. Ne 
bez Ritas atbalsta darbojas arī nevalstiskās organizācijas, kas rosinājušas un 
īstenojušas gan lielākus, gan mazākus, tomēr Birzgalei nozīmīgus projektus. 
Piedāvāju sarunu ar Ķeguma novada domes deputāti RItu REINSoNI.

Rita, Jūs piekritāt startēt 2013. gada 
pašvaldību vēlēšanās un esat pirmo 
reizi ievēlēta par domes deputāti. Vai 
šis lēmums bija vienkāršs?

Nē, nebija vienkāršs. Es sapratu, ka uz-
ņemos vēl papildu pienākumus, ka brīvā 
laika būs arvien mazāk. Tomēr, apsverot 
visas iespējas nolēmu, ka tādā veidā varēšu 
vairāk palīdzēt Birzgalei. Tas bija galvenais 
vadmotīvs. 
No 15 domes deputātu vietām 5 iegu-
vuši Birzgales deputāti. Vai ir vieglāk 
strādāt, ja blakus ir savējie – birzga-
lieši ar ievērojamu deputāta darba 
stāžu? 

Noteikti ir vieglāk strādāt, ja blakus ir 
savējie. Neesmu kompetenta visos jautā-
jumos, tāpēc ir vieglāk, ja var pārrunāt, 
apspriesties ar kolēģiem – domubiedriem, 
kuriem ir lielāka pieredze dažādos jautāju-
mos. To arī bieži darām, braucot uz domes 
sēdēm.
Ir pagājuši jau divi gadi, pildot depu-
tātes pienākumus. Kā jūtaties deputā-
tes amatā? Kā mainījies Jūsu noska-
ņojums/ attieksme/ priekšstats par 
deputātes pienākumiem un atbildību?

Esmu sapratusi, ka būt par deputātu nav 
tik vienkārši, kā sākumā likās. Tas prasa 
vairāk laika un atbildības, un es pret kat-

ru darbu attiecos ar ļoti lielu nopietnību. 
Apzinos, ka par katru lēmumu, par katru 
manu balsojumu ir jāuzņemas atbildība. 
Patiesībā, kā deputāte es jūtos tikai domē, 
ikdienā es vēl joprojām esmu tā pati Ritiņa 
no Birzgales.
Jūsu, kā deputātes, lielākais gandarī-
jums šajā laikā? Lielākā vilšanās?

Pats lielākais gandarījums man ir par 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolu, es 
vienkārši „fanoju” par to. Katram iestādes 
vadītājam būtu jāņem piemērs no skolas 
direktora, kā var pārvērst skolu līdz nepazī-
šanai, kā var piesaistīt finansējumu no „ma-
las”. Man bija iespēja salīdzināt, kāda skola 

bija iepriekš un kā tā ir mainījusies šobrīd. 
Tāpat par SAC atvēršanu, par jebkuru pa-
veikto darbu, kas pašvaldībā notiek, par 
jebkuru sakārtoto vietu pašvaldībā. Lielākā 
vilšanās?.. Ka vēl joprojām nav izdevies 
sakārtot pašvaldības SIA „Ķeguma stars” 
un atkal nākas balsot par pamatkapitāla pa-
lielināšanu, lai nodrošinātu pilsētā apkures 
sezonas uzsākšanu, kaut arī naudu nākas 
atraut no citiem pašvaldībai svarīgiem in-
vestīciju objektiem.
Jūs esat „kultūras cilvēks”, ne tikai 
Birzgales tautas nama vadītāja, Birzga-
les amatierteātra vadītāja, bet arī esat 
dziesmu un deju svētku koordinatore 
novadā. Vai Jūsu pamatdarbā iegūtās 
prasmes, zināšanas un pieredze palīdz 
deputātes amatā un lēmumu pieņem-
šanā?

Jā, noteikti palīdz, īpaši kultūras jomā. 
No saviem darba pienākumiem zinu, kā 
tiek veidots budžets, uz kuriem cipariem 
jāskatās. Atbalsts kultūrai ir, tikai tas jāmāk 
izlietot ar lielāko atdevi. Zinu arī amatier-
kolektīvu vajadzības. Jāsaka, ka atbalsts 
no domes ir, finansējums tiek piešķirts, ap-
ģērbti arī ir visi un braucieniem nauda ie-
spēju robežās arī tiek paredzēta.
Kāda ir Jūsu svarīgākā iecere, ko vēlē-
tos sasniegt līdz nākamajām pašvaldī-
bu vēlēšanām?

Noteikti sakārtot abu bērnudārzu rotaļu 
laukumus un uzcelt PII „Gaismiņa” piebū-
vi, lai nodrošinātu visus bērnus ar vietām 
bērnudārzā. Vēl es vēlētos panākt, lai Rem-
batē beidzot sakārtotos kultūras dzīve. Ļoti 
ceru, ka jaunā pasākumu organizatore tiks 
ar to galā, un centīšos viņu tajā atbalstīt. 
Kā Jūs vērtējat Kultūras un sporta pār-
valdes un kultūras iestāžu darbību?

Šobrīd ir grūti vērtēt, jo visi darbinieki 
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tur ir jauni. Lai pastrādā, tad redzēs. Pro-
tams, ceru, ka būs labi. ▶
Birzgalē visi pasākumi ir labi apmek-
lēti. Diemžēl to pašu nevar teikt par 
Ķeguma un Rembates pasākumiem. 
Kāpēc tas tā? Kas būtu jādara, lai 
situācija uzlabotos?

Es nezinu. Varbūt Ķegumā cilvēkiem 
ir vairāk iespēju aizbraukt uz Rīgu, uz 
kaimiņu novadiem, kur ir lielāki pasāku-
mi, labākas izrādes un koncerti. Rembatē, 
manuprāt, vajadzētu atjaunot pašdarbību, 
jo arī Birzgalē, Ķegumā un Tomē vislabāk 
apmeklēti ir tieši pašdarbnieku koncerti.  
Visi iet skatīties savu bērnu, radu un draugu 
priekšnesumus. 
Jūsu prioritāte ir Birzgale, taču depu-
tātam ir vienlīdz jārūpējas, lai tiktu 
ievērotas arī pārējo novada teritoriju 
intereses. Kas ir būtiskākais veica-
mais darbs katrā novada teritorijā, 
lai kultūras dzīve būtu pilnvērtīgāka, 
interesantāka?

Par Rembati jau atbildēju iepriekšējā 
jautājumā – jāatjauno pašdarbības kolektī-
vi, Tomē viss notiek. Cik labi, ka novadā 
ir tāda spēcīga un aktīva folkloras kopa, kā 
Tomē ir „Graudi”! Tad ikviens pasākums 
(īpaši latviešu saulgriežu svētki) ir piepil-
dīts. Ķegumā, manuprāt, pietrūkst lielāka 
zāle. Varam jau būvēt „sapņu pilis”, bet ko 
var izdarīt ar tik ierobežotiem finanšu lī-
dzekļiem?
Kāds ir bijis grūtākais brīdis Jūsu de-
putātes „dzīvē”?

Man nepatīk runāt par grūtumiem. Vis-
grūtāk patiešām ir balsot par SIA „Ķeguma 
stars” jautājumiem. Man roka ir tik smaga 
un dvēselē arī rūgtums, ka jāatņem nauda 
citiem, ka varētu to izlietot citiem mērķiem. 
Taču jādomā par cilvēkiem, par mūsu bēr-
niem (skola un bērnudārzs), kas var palikt 
bez apkures. 
Kādām īpašībām jāpiemīt cilvēkam, 
kas vēlētos kļūt par deputātu pašval-
dībā? Ar ko jārēķinās?

Cilvēkam jābūt ar lielu atbildību, stip-
riem nerviem, jābūt gatavam uz lielām ne-

gācijām no neapmierinātiem novada iedzī-
votājiem. Paši sev neredzam baļķi acī, bet 
citam skabargu gan pamanām. Jārēķinās arī 
ar to, ka ne visiem vienmēr vari būt labs. To 
es vēl tikai mācos saprast.
Esat ļoti taktiska un „maiga būtne”, 
tomēr ar savu redzējumu uz daudzām 
lietām, ļoti strādīga, ar milzīgu atbildī-
bas sajūtu veicat jebkuru Jums uzticē-
to pienākumu. Ikdienā es, kā izpild-
direktore, vienmēr esmu varējusi uz 
Jums paļauties. Arī darba kolēģi Jūs ir 
novērtējuši, izvirzot dažādiem pašval-
dības apbalvojumiem. Kā Jūs pati sevi 
raksturotu kā cilvēku, kā sievieti?

Esmu ļoti atbildīga. Kā manas kolēģes 
saka, „ja esi Ritas paspārnē, tad esi drošī-
bā”. Esmu no cilvēkiem, kuri ļoti lēnām 
iedraudzējas, laikam esmu ļoti piesardzīga. 
Nemīlu par sevi daudz runāt.
Vai tas, ka esat sieviete, palīdz vai 
traucē domes deputāta darbam?

Traucē, jo ļoti bieži emocijas valda pār 
prātu. Vīrieši ir daudz savaldīgāki. 
Pa šiem gadiem, kopš strādājat Birz-
gales tautas namā, esat organizējusi 
un vadījusi daudzus pasākumus. Kuri 
pasākumi Jums pašai ir tie mīļākie? 
Kurus ir visgrūtāk noorganizēt? Vai 
varat pastāstīt kādu kuriozu no Jūsu 
darba dzīves?

Man visi pasākumi ir mīļi, jo visus cen-
šos organizēt ar lielu atbildību. It sevišķi 
man patīk organizēt pasākumus bērniem, jo 
tad es varu iejusties tēlā un vairs nebūt de-
putāts vai tautas nama vadītāja, varu paust 
visas savas emocijas. Ir bijuši arī mirkļi, 
kad, plānojot pasākumu, pati vairs nezinu, 
ko īsti gribu. Pasākumi ir organizēti tik 
daudz, ka iestājas zināma rutīna. Tad aiz-
braucu kaut ko pamācīties, kādos kursos, 
pie citiem kolēģiem un atkal rodas jauna 
iedvesma, jaunas ieceres.

Kuriozi jau notiek… Varbūt vairāk atce-
ros gadījumu pašā sākumā, kad vēl tautas 
namā nebija signalizācijas. Bija rudens bal-
le, mums vēl tika veikti nelieli remontdarbi. 
Pēc pasākuma, kad visi ballētēji bija aiz-

gājuši, es aizslēdzu tautas nama durvis un 
devos mājās. Jau mājās saņēmu zvanu no 
kāda puiša, kurš izrādās bija iegājis tualetē, 
es viņu nejauši biju ieslēgusi tautas namā. 
Kad atbraucu atpakaļ, viņš bēdīgs stāvēja 
vestibilā pie loga un žēli man māja.
Zinu, ka papildus daudzajiem pienā-
kumiem (darbs, deputāta pienākumi, 
nevalstiskās organizācijas, amatierte-
ātris) turpināt pilnveidot savas zināša-
nas un mācāties …… Saprotu, ka Jums 
ir grūti atrast brīvu brīdi, un tomēr 
– kas Jūs aizrauj? (Grāmatas, filmas, 
kulinārija, lietišķā māksla/ceļojumi?)

Vispār man patīk ceļot, uz tālākām ze-
mēm, jo citam man maz atliek laika. Patīk 
pašai organizēt ekskursijas uz ārzemēm. 
Katru gadu no Birzgales braucam kopā 
viens bariņš domubiedru kādā ceļojumā. 
Šogad kaut kā nesanāca.
Jūsu novēlējums lasītājiem, īpaši birz-
galiešiem …

Vairāk smaidīt, jo smaids ir veiksmes 
atslēga ceļā uz panākumiem gan dzīvē, gan 
darbā.
Paldies, ka piekritāt šai sarunai! 

Ar deputāti Ritu Reinsoni sarunājās
N.Sniedze,

izpilddirektore

Ar Ķeguma novada domes atbalstu tika 
realizēts viens no Ķeguma novada iedzīvo-
tāju iniciatīvas veicināšanas projektu kon-
kursa projektiem – „Zīdaiņu pārtinamais 
galds Ķeguma dienas centrā”.

Aicinām visas jaunās māmiņas apcie-
mot Ķeguma dienas centru un izmantot šo 
iespēju - siltumā un tīrā vidē pārtīt savus 
mazos brīnumus, kā arī rotaļāties ar viņiem 
bērnu istabā.

Kopējās projekta izmaksas 128,95 EUR 
par zīdaiņu pārtinamo kumodi un matraci.

Projektu iesniedza Antra Binde. 

Antra Binde,
Jaunatnes lietu speciāliste

Ķeguma
dienas centrā 

realizēts
projekts zīdaiņu

pārtinamais 
galds
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Recepte no Ritas pavārgrāmatas!
Es reti, kad gatavoju ēst, neatliek 

tam laika, tāpēc piedāvāju manā ģimenē 
iecienītu ātri pagatavojamu ēdienu 
„Vista karija mērcē”.

Ņem 2 vistas filejas, sagriež kubiņos. 
Apcep olīveļļā un pievieno sīpolu. Kad viss 
ir mazliet apcepies, pievieno kariju (es visu 
daru uz aci un pēc garšas) cik stipru gribās. 
Mazliet vēl visu maisot apcep. Tad pielej 
saldo krējumu (~0,5 litru), pievieno sāli un 
piparus, arī pēc garšas. Noteikti pievieno 
šķipsniņu mīlestības. Nedaudz pasautē     
(15-20 minūtes). Pasniedz ar karstiem       
rīsiem.

Lai labi garšo!

http://kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/sabiedriba/935-realizets-iedzivotaju-iniciativas-veicinasanas-projekts-zidainu-partinamais-galds-keguma-dienas-centra
http://kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/sabiedriba/935-realizets-iedzivotaju-iniciativas-veicinasanas-projekts-zidainu-partinamais-galds-keguma-dienas-centra


Realizēts projekts „Galda spēļu 
iegāde Ķeguma novada bibliotēkā”

Īstenojot Ķeguma novada iedzīvotāju 
iniciatīvas projektu, Ķeguma novada bib-
liotēka ir tikusi pie jaunām galda spēlēm, 
ko skolēni un jaunieši var lietot bibliotēkas 
telpās kā alternatīvu grāmatu lasīšanai un 
datora lietošanai, tādējādi paplašinot brīvā 
laika pavadīšanas iespējas bibliotēkā. Spēļu 
nodrošinājums ir dažāds, piedāvājums izvei-
dots atbilstoši dažādām vecuma grupām un 
interesēm. Galda spēles ir izzinošas, stratē-
ģiskas, prātu attīstošas un loģiku veicinošas. 
Spēlēšana veicina un uzlabo bērnu savstar-
pējo saskarsmi, kā arī asina prāta spējas un 
papildina zināšanas (piemēram, Latvijas un 
pasaules ģeogrāfijā, angļu valodā), paplašina 
redzesloku, pamudina apgūt jaunas prasmes, 
būtiski paplašina bērnu interešu loku! Klāstā 
ir tādas visiem zināmas spēles kā „Loto”, 
„Kartupelis”, „Uno”, „Dambrete”, „Šahs”, 
kā arī daudzas citas, varbūt iepriekš nedzir-
dētas – „ABRA”, „Lexico”, „Kurzemes vēja 
rati”, „Latgaliešu DOMINO”, bet tikpat aiz-
raujošas spēles – kopā 28! Nāciet spēlēt!

Zita Ruņģe

Šautuve zem klajas debess
Pieci simti ierakstu šautuves „Mežir-

bes” apmeklētāju reģistrācijas žurnālā jau 
tās pirmajā sezonā liecina, ka ideja par brī-
vā dabā publiski pieejamu šaušanas treniņu 
vietu ir bijusi gana pamatota. Ieceres autors 
un īstenotājs, mednieku kolektīva „Birzgales 
mednieki” dalībnieks Oskars Treilihs, me-
dības uztver kā daļu no aktīva dzīvesveida. 
Vienlīdz nozīmīgi medījuma iegūšanai ir arī 
mežā pavadītais laiks, gatavošanās medībām 
un regulāri treniņi. Viņa veidoto šautuvi re-
gulāri apmeklē mednieki un šaušanas sporta 
interesenti.

„Te bija ar krūmiem aizaugusi vieta, tuk-
šums,” saka Oskars, izrādot šautuvi ar glītu 
nojumi vienā un mērķiem otrā galā, abās 
pusēs visā šautuves 100 metru garumā uz-
bērti augsti drošības vaļņi. Blakus izveidots 
vēl viens laukums, kur uzstādīti šķīvīšu me-
tēji – šaušanas treniņiem uz lidojošu mērķi. 
„Mežirbes” atrodas Birzgales pagastā, des-
mit kilometru attālumā no Ķeguma HES, šo-
sejas Bauska–Linde malā.

Oskars stāsta, ka ideja par publisku, at-
klātā tipa šautuvi viņam bijusi jau sen, bet 
projektus pamudinājuši rakstīt paziņas no 
biedrības Zied zeme. „Mērķis ir piedāvāt ik-
vienam iespēju apgūt šaušanas prasmi. Cil-
vēkiem, kuri to grib iemācīties un ir gatavi 
trenēties regulāri.” Kopumā biedrība „Viridi-
tas” Birzgales pagastā īstenojusi četrus Zied 
zeme projektus – izveidota šautuve, iegādāti 
pamatlīdzekļi tās darbībai un ierīkoti dzīvnie-
ku novērošanas torņi. 2013. gada novembrī 
šautuvei tika piešķirta licence, tagad šeit at-
ļauts trenēties ar visu veidu ieročiem.

Oskars izveidojis arī medību piederu-
mu veikalu internetā un raksta žurnālam 
„Medības”. Mednieku kolektīvs „Birzgales 
mednieki”, kurā apvienojušies aptuveni 50 
mednieku, ir lieli ieguvēji, jo daudzviet Lat-
vijā medniekiem nav viegli pieejamas treni-
ņu vietas. „Mežirbēs” regulāri tiek rīkotas 
šaušanas sacensības, aktīvajā sezonā katru 
otro nedēļu tiek rīkotas šaušanas nodarbības, 
treniņos pieejami profesionāli instruktori, se-
zonas laikā mednieki šeit rīko dažādus pasā-
kumus. Iesācējiem tiek sniegts arī teorētisks 
ievads un paraugdemonstrējumi šaušanā pa 
lidojošu mērķi.

Projekti īstenoti “PPP biedrība Zied 
zeme” attīstības stratēģijas 2009-2013 un Ei-
ropas LFLA Lauku attīstības programmas 
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādoša-
na un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
ietvaros.

Ilze Staģīte,
projektu koordinatore

Realizēts projekts
„Koka galda

spēles bērnu un 
jauniešu attīstībai”

Ar Ķeguma novada domes atbalstu tika 
realizēts viens no Ķeguma novada iedzīvotā-
ju iniciatīvas veicināšanas konkursa projek-
tiem - „Koka galda spēles bērnu un jauniešu 
attīstībai” iegāde.

Projekta ietvaros ir iegādātas divas koka 
galda spēles: hokejs (WeyKick on Ice Arena) 
un futbols (WeyKickStadion). Projekta reali-
zācijas vieta ir Ķeguma dienas centrs.

Šajās spēlēs var iesaistīties ikviens spēlēt-
gribētājs, sākot no 6 gadu vecuma līdz pat 
senioru vecumam.

Šīs ir lieliskas un oriģinālas galda spēles, 
kas reizē ir pārbaudījums spēlētāja uzmanī-
bai, attapībai un ir labs brīvā laika pavadīša-
nas veids. Brīnišķīgs palīglīdzeklis, kas ļauj 
iemācīties svarīgas sociālās iemaņas, tādas 
kā, pozitīva attiecību veidošana, savstarpēja 
komunikācija. Spēles var būt arī kā instru-
ments vecāku rokās, lai mācītu bērnam vir-
zīties caur pārbaudījumiem, un, lai bērns no 
spēles gūtu pēc iespējas vairāk.

Kopējās projekta izmaksas bija 318 EUR.
Laipni gaidām Jūs Ķeguma Dienas centrā!
Projektu iesniedza Ķeguma novada paš-

valdības, Ķeguma dienas centra administra-
tore Larisa Jukna.

Larisa Jukna,
Ķeguma dienas centra administratore
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Sākot ar 2015. gada
3. oktobri

Tomes dienas centra
darba laiks:

Pirmdienās 13:00 – 18:00
Otrdienās 13:00 – 21:00
Trešdienās 13:00 – 21:00

Ceturtdienās 13:00 – 21:00
Piektdienās 13:00 – 21:00
Sestdienās 12:00 – 18:00

Svētdienās SLĒGTS
Tomes dienas centra administrācija
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Baltu Vienības diena
22. septembrī laikā no plkst. 20:00 līdz 21:00, lai daudzinātu 

Baltu Vienības dienu, Tomes folkloras kopa „Graudi” aicināja bal-
tu pēctečus iesaistīties Baltu Vienības uguņu sasaukšanās norisē un 
aizdegt uguni Tomes salā, Daugavas krastā, „Nariņu” senkapu vietā.

 Pirms 779 gadiem baltu ciltis apvienojās un Saules kaujā sa-
kāva Zobenbrāļu ordeni. Saules kaujas dienu Lietuvas un Latvijas 
parlamenti ir pasludinājuši par Baltu Vienības dienu. Toreiz, tālajā 
1236. gadā kaujas priekšvakarā tika iedegta uguns, kas bija zīme: 
mēs esam klāt! Uguns iedegšana nozīmē vienotību. 

Baltijas jūras Austrumu piekrastē dzīvojošos ļaudis kopš sir-
mas senatnes ir vienojuši kopīgi senči, kopīgas tradīcijas, ikdienas 
ierašas un radniecības saiknes. Kopīgas saknes ir baltu cilšu valo-
dām un kultūrai. Kaimiņos mītošajām baltu ciltīm ir gadu tūksto-
šiem sena vēsture. Baltiem bieži ir nācies cīnīties ar iebrucējiem, 
aizstāvēt savu zemi, savu un savas tautas dzīvību un kultūru. Mēs 
esam izdzīvojuši, jo mūsu spēks, tiklab dzimtenē, kā trimdā esot, ir 

bijis un joprojām ir vienotība un ticība. 
Idejas aizsācēji ir Šauļu Dabas un kultūras mantojuma aizsar-

dzības klubs “Aukuras”. Viņi izveidojuši tiešsaistes karti, kurā 
katrs varēja redzēt gan savu, gan kaimiņu, gan visas pārējās Baltu 
Vienības uguņu iedegšanas vietas.

Pasākumā pie ugunskura no rokas rokā padevām krūzi ar ūde-
ni un maizes klaipu, vēlot cits citam un visiem kopā vienotību. 

Nodziedājām kopīgi dziesmas, saklājām atnesto “groziņu” galdu. 
Kārlis Veckaktiņš un Sanita Tošena pastāstīja par savam atmiņām, 
kas saistās ar „Nariņu” vietvārdu. Baltu Vienības diena ir arī Ru-
dens Vienādību diena, tāpēc Baltu Vienības dienu varējām svētīt 
saskaņā ar dabā notiekošajām pārvērtībām. Vakars bija brīnišķīgs 
– siltāks kā šīs vasaras Jāņu nakts, ar skaidrām zvaigžņotām debe-
sīm un spožu mēnesi.  Paldies visiem, kuri piedalījās un atnāca uz 
šo pasākumu. 

Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama vadītāja

Brauciens uz Ķeguma   
novada pagastiem
Jūlijā – uz Birzgales, bet septembrī – uz Tomes pusi de-
vāmies mēs, nūjotāji no Ķeguma, lai skatītu un baudītu 
savām acīm to, kas jau zināms un vēl nezināms, lai ap-
skatītu jauno un vēsturiski veco, lai satiktos ar darbīgiem 
cilvēkiem, iedvesmotos, un paņemtu sev kādu mazumiņu 
mācības un vēlmi dzīvot skaisti un saturīgi.

Pirmais pieturas punkts – atjaunotais Tomes tautas nams (bū-
vēts 1932. gadā), kas arī vēsturiski bijusi galvenā tikšanās vieta 
Tomes cilvēkiem. Mūs laipni sagaida tautas nama vadītāja Sarmīte 
Pugača. Ar mīlestību un sirsnību viņa izrāda tautas nama iekštel-
pas un stāsta par ēkas vēsturi. Izstaigājam arī blakus esošo parku 
un aktīvās atpūtas laukumu ar daudzfunkcionāliem rotaļu un ve-
selīgās atpūtas moduļiem dažādām vecuma grupām, kā arī jauno 
Tomes Dienas centru.

Tālāk pabijām gan Tomes baznīcā, kur gides pienākumus kopā 
ar Sarmīti uzņēmās Biruta Skudra, gan kapsētā, kur atdusas vieta ir 
rakstniecei Regīnai Ezerai.

Pēdējie mūsu maršrutā: stādaudzētava un mājas „Gudiķi” Dau-
gavas malā, kurus apsaimnieko īsti darba rūķi – Skaidrīte Jonikāne 
ar dzīvesbiedru un meitu Sandru. Atvadoties no „Gudiķiem” no-
dziedājām dziesmu „Daugav’s abas malas mūžam nesadalās” un 
slavinājumu mājas saimniekiem.

Lielu lielais paldies  šoreiz viesmīlīgajiem Tomes ļaudīm par 
iespēju iepazīties tuvāk un par viņu ieguldīto darbu kāda atsevišķa 
mūsu zemītes stūrīša sakoptībā.

Anita Apriķe, 
pasākuma dalībnieku vārdā

„Gaismiņa” vēršas plašumā
Ķeguma bērnudārzam „Gaismiņa” jaunais mācību gads atkal izvēr-

tās netradicionāls. Pēc ēkas renovācijas 2013. gada vasarā, kad piedzī-
vojām lielas izmaiņas – pārvākšanos, mitināšanos Tomes skolā, vērie-
nīgu darbu pie bērnudārza remontdarbiem, atgriešanos un iekārtošanos 
atpakaļ savās telpās, mazliet uzelpojām, bet jau pagājušā mācību gada 
sākumā radās jauna problēma, kas reizē ir arī jauka un patīkama: Ķe-
gumā 2012. un 2013. gadā piedzimuši neticami daudz mazuļu, kuri jau 
šogad vēlas nākt uz dārziņu, bet… bērnudārzā nav vietas.

Visu pagājušo mācību gadu iestādes vadība kopā ar Ķeguma nova-
da domes vadību meklēja un plānoja izdevīgāko risinājumu, līdz izlē-
mām, ka jaunajā mācību gadā sagatavošanas grupiņa, kuri pie mums 
bērnudārzā ir paši lielākie, bērnudārza apmācības pēdējo gadiņu pava-
dīs skolā. Vienlaicīgi iepazīs skolu un, kad būs pirmklasnieki, būs jau 
savējie.

Skolas direktors Vladimirs Samohins bija ļoti atsaucīgs un atrada 
mūsu bērniem labāko risinājumu telpu izvēlē. Telpas tika izremontētas, 
sakoptas, pielāgotas mūsu bērnu vajadzībām. Skolas direktors laipni at-
vēlēja skapjus, skolotāju galdus. 

„Skolas darbinieki mūs uzņem ļoti mīļi un saprotoši”, saka skolo-
tājas. Visi, arī skolnieki, mazos ciena un respektē. „Visi pasmaida mūs 
ieraugot un piedod, ja mazajiem, pētot visu jauno, gadās uzskriet virsū 
vāzei un to apgāzt”. „Esam iedzīvojušies ļoti labi. Mēģinām pielāgoties 
skolas izmēriem, grūtāk ir staigāt pa gaiteņiem klusu, ja notiek stun-
das… gan jau mazliet patraucējam darbu.” 

Paši bērni arī te jūtas ļoti labi un saka, ka uz bērnudārzu atpakaļ 
negrib.

Esam pateicīgi par risinājumu šajā mācību gadā, bet nākamgad bēr-
nu izvietošanas problēmas „Gaismiņā” nemazināsies. Ir atkal jāmeklē 
jauns un ilglaicīgs risinājums, lai vienīgais Ķeguma bērnudārzs var uz-
ņemt visus savus bērnus un vecākiem nākotnē vairs nebūs uztraukuma, 
vai būs vieta dārziņā. 

Baiba Rožkalna,
VPII „Gaismiņa” vadītājas vietniece izglītības jomā                                              
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Pensionāru biedrības izbraukums
Skaistā augusta rītā, Ķeguma novada 

pensionāru biedrības aktīvākie 49 pensio-
nāri devās atkal apceļot Latviju. 

Šoreiz pa maršrutu Talsi – Lauciene – 
Jūrmala. Pirmā pietura bija Jūrmalā - Du-
bultos, kur apmeklējām Aspazijas mājas 
muzeju. Bijām daudz apmeklētāju, tāpēc 
dalījāmies divās grupās – viena grupa gida 
pavadībā iepazinās un uzzināja daudz jau-
na par Aspazijas un Raiņa dzīvi, otra grupa 
devās uz jūras malu, un uz Dubultu staciju, 
kur varēja aplūkot laikmetīgās mākslas iz-
stādi „Man sirdī tīģeris”.

Ceļš mūs ved uz Laucienu. Tur atrodas 
Nurmuižas pils, kas celta 16. gs., un piede-
rējusi Firsku dzimtai. Pils ir privātīpašums, 
un ar to mūs iepazīstināja gids Andris. Kopš 
2005. gada notiek vērienīgi restaurācijas 
darbi gan pilī, gan parkā. Ir izkopts parks, 
atjaunota klēts, zirgu staļļi, kā arī dārznieka 
un kalpu mājas.

Vēl pabijām arī Nurmes evaņģēliski lu-
teriskā baznīcā, kas sākta celt 1594. gadā un 
pateicoties Georga fon Firksa un viņa pēc-
nācēju rūpēm, visā Ziemeļkurzemē uzska-
tāma par izcilāko. Baznīcā pagrabos atrodas 
Firksu dzimtas kapenes.  

Tālāk braucām un apskatījām Austru-
meiropā lielāko Dienliliju dārzu, kur tās vēl 
ziedēja. Bija iespēja arī iegādāties stādus. 
Tie, kuri vēlējās, varēja piedalīties mājas 
vīnu degustācijā. 

Mūsu galamērķis bija Talsi – jauka un 

latviska deviņu pakalnu pilsētiņa. Šeit dzī-
vo 91% latviešu. Apskatījām Talsu novada 
muzeju, tad devāmies ar kājām uz Saules-
kalnu, tā pakājē atrodas brīvdabas estrāde, 
kas rekonstruēta 2013. gadā un var uzņemt 
ap 4000 skatītāju. Izstaigājām Talsu ezera 
promenādi un pabijām Talsu tautas namā. 
Ķēniņkalnu jeb pilsētas dārzu rotā viens no 

Talsu simboliem – Latvijas brīvības cīnītāju 
piemiņai tēlnieka Kārļa Zemdegas veido-
tais piemineklis „Koklētājs”. Dienas beigās 
ar jauniem iespaidiem un emocijām devā-
mies mājās.

Dagnija Berķe,
ĶNPB kultūras darba organizētāja

Ķeguma novada sēņošanas čempionāts 2015

Skaistā, saulainā atvasaras dienā Ķegu-
ma novada iedzīvotāji pulcējās Tomē, pie 
Rata kalna, lai jau tradicionāli piedalītos 
Ķeguma novada sēņošanas čempionātā.

Šogad Ķeguma novada sēņošanas čem-
pionāts notika 19. septembra rītā, un jau no 
plkst. 9:30 sēņošanas entuziasti pulcējās 
Tomē pie Rata kalna. Šogad čempionāts no-

tika jau vienpadsmito reizi un pulcēja prāvu 
sēņotāju pulku. Kopā tika reģistrētas septiņ-
padsmit komandas, kas plkst. 10:30 devās 
iepriekš norādītā teritorijā ar cerību salasīt 
visvairāk sēnes. 

Pirms došanās trasē, Ķeguma Komerc-
novirziena vidusskolas sporta skolotājs 
Artūrs Ābols kopā ar 10. klases skolniecēm 
veica sēņotāju īpašo rīta rosmi, lai čempio-
nāta dalībnieki trasē dotos jau iesildījušies. 

Pēc rūpīgas guvuma nosvēršanas tika 
secināts, ka visas komandas kopā no meža 
iznesa 32,535 kg sēņu. Šogad komandu 
kopvērtējumā balvas saņēma:
• vieta ar 4,285 kg kopējo sēņu svaru 

komandai „Vilnītis” (Andris, Gunārs, 
Zanda, Sanita).

• vieta ar 4,005 kg kopējo sēņu svaru ko-

mandai „Meža filtrētāji” (Edgars, Velta, 
Ainārs Viktorija).

• vieta ar 3, 565 kg kopējo sēņu svaru 
komandai „Kas meklē, tas atrod” (Rūta, 
Ieva, Gunta, Mairita).

• vietu individuālajā vērtējumā saņēma 
Velta no komandas „Meža filtrētāji” par 
salasītajiem 1, 875 kg sēņu.
Tika pasniegtas arī trīs veicināšanas bal-

vas par interesantākajām sēnēm un tās iegu-
va Rihards no komandas „Superīgie vasaras 
sēņotāji”, Sanita no komandas „Vilnīši” un 
Viktorija no komandas „Meža filtrētāji”. 

Jau tradicionāli tika apbalvota komanda 
ar visoriģinālāko komandas noformējumu 
un šogad balvu saņēma komanda „Četras 
Anitas” (Laila, Anita, Sandra, Anita). 

Balvu ieguvēji tika pie diploma, meda-
ļas un īpaši rūpēta garduma no Birzgales. 
Dāvaniņu saņēma arī čempionāta mazākais 
sēņotājs.

Kamēr sēņotāji meklēja lielāko bara-
viku, finiša vietā tapa garda sēņu zupa, ar 
kuru varēja mieloties, gaidot rezultātus.

Paldies visiem, kuri piedalījās čempio-
nāta organizēšanā un tiksimies jau 2016. 
gadā.

Zane Auškāpa,
Ķeguma novada pasākumu organizatore
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Zied zeme iedvesmas stāstu grāmatas
būs pieejamas arī novadu bibliotēkās

Šā gada 28. augustā Ogres Mākslas skolā tika atklāta Zied zeme 
iedvesmas stāstu grāmata. Grāmata apkopo stāstus par cilvēkiem, 
kuri laika posmā no 2009. – 2014. gadam ir īstenojuši LEADER 
programmas projektus Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes no-
vados. Stāsti ir par cilvēkiem - spilgtākās Zied zeme teritorijas per-
sonības: radošākie, drosmīgākie, ar iniciatīvu apveltītie un neatlai-
dīgie, kuri snieguši savu ieguldījumu apkārtējās vides sakārtošanā 
un teritorijas attīstībā.

„Tie ir cilvēki no mūsu vidus”, saka PPP biedrības Zied zeme 
vadītāja Linda Cīrule. „Vēlamies, lai šie cilvēki un viņu stāsti būtu 
iedvesmas avots citiem. Lai viņu paveiktie darbi būtu par piemēru 
un mudinātu pārējos teritorijas iedzīvotājus uzņemties iniciatīvu, 
jo kopīgas sadarbības rezultātā mēs mainām vidi, kurā dzīvojam.”

L.Cīrule uzsver bibliotēkas nozīmi: „Bibliotēka ir informācijas, 

kultūrvides un sociālās komunikācijas centrs, kurā pieejama aktu-
ālā informācija, kā arī uzkrātas vēstures liecības. Tieši tādēļ esam 
nolēmuši, ka Zied zeme iedvesmas stāstu, grāmatai ir jābūt vietējās 
bibliotēkās un pieejamai ikvienam interesentam. Grāmata ir aktu-
āla jebkurā laika periodā, tā palīdz ieskatīties pagātnē, paveiktajos 
darbos un notikumu vēsturē.” 

15.oktobrī pulksten 17:30 biedrība Zied zeme dāvinās iedves-
mas stāstu grāmatas vietējām bibliotēkām, kā arī aicina interesen-
tus pieteikties savas bezmaksas grāmatas saņemšanai pasākuma 
laikā. 

Aicinām iepriekš pieteikties interesentus līdz 12.oktobrim, sa-
zinoties ar Ilzi Staģīti, e-pasts: ilze@ziedzeme.lv, tel.: 26467949.

PPP biedrība Zied zeme

Rudens
gadatiRgus
Jau tradicionāli oktobra sākumā notiks 

Ķeguma lielais rudens gadatirgus, kurā aici-
nām piedalīties visus tirgoties un iepirkties 
gribētājus.

Šogad rudens gadatirgus notiks 10. ok-
tobrī un jau no plkst. 9:00 savus pircējus gai-
dīs gan vietējie, gan citu novadu ražotāji un 
tirgotāji. No plkst. 11:00 – 12:00 pie Ķeguma 
tautas nama apmeklētājus iepriecinās folklo-
ras kopa „Graudi”.

Iepriekšējos gados rudens gadatirgus Ķe-
gumā vienmēr ir bijis labi apmeklēts un tajā 
allaž ir pārstāvēts plašs preču klāsts, kas ļauj 
ikvienam atrast sev ko noderīgu.

Gadatirgus arī šogad notiks Liepu alejā 
un laukumā pie tautas nama. Domājam, ka šā 
gada tirgošanās būs patīkamāka tādēļ, ka Lie-
pu aleja kopš vasaras sākuma ir brīnišķīgi re-
konstruēta, izklāta ar bruģi un šī sakoptā vide 
priecēs gan tirgotājus, gan pircējus.

Tirgoties gribētājus aicinām pieteikties 
līdz šā gada 7. oktobrim Ķeguma tautas namā 
vai pa tālruņiem 65038875 vai 29268616. 
Gaidīsim amatniecības, lauksaimniecības, 
pārtikas un rūpniecības preču tirgotājus kā 
arī īpaši priecāsimies par skaistiem rudens 
ziediem.

Zane Auškāpa,
Ķeguma novada pasākumu organizatore

Dižo ogu parāde un 
Helovīnu skrējiens

Tomes Tautas nama parkā
31. oktobrī plkst. 18:30

visi tiek aicināti uz dižo ogu parādi un 
Helovīna skrējienu. Dalībnieki aicināti  

ierasties Helovīnu maskās un ar izrotātiem 
ķirbīšiem, līdzi ņemot arī atstarotājus 
drošai kustībai un kabatas lukturīšus. 

2015. gada labākais sportists
Šā gada oktobra nogalē tiks sumināti 

Ķeguma novada 2015. gada labākie spor-
tisti, tādēļ aicinām ikvienu pieteikt kandi-
dātus titula „Gada sportists Ķegumā” sa-
ņemšanai.

Ķeguma novada domes Kultūras un 
sporta pārvalde aicina pieteikt pretendentus 
konkursam „Gada sportists Ķegumā 2015”. 
Pasākuma mērķis ir izvērtēt un apbalvot la-
bākos novada sportistus, sporta komandas 
vai trenerus par augstiem sasniegumiem 
sportā, tādējādi veicinot sportistu meistarī-
bas izaugsmi, atlētu atpazīstamību sabiedrī-
bā, kā arī paaugstinot sacensību kvalitāti un 
konkurences līmeni.

Sporta laureāta pretendentus var pie-
teikt sporta organizācijas, sportisti, kā arī 
jebkurš sporta mīļotājs. Pieteikumus līdz 
17. oktobrim lūdzam sūtīt elektroniski 
Ķeguma novada sporta organizatoram 

Siliņa kungam uz e-pastu: edgars.silins@
kegums.lv. 

Iesniegumā jānorāda nominanta vārds, 
uzvārds, sporta kluba, biedrības vai koman-
das nosaukums, sacensības, kurās uzrādīti 
labākie rezultāti, izcīnītās vietas, 2015. 
gada sasniegumi vai sasniegumi ilgstošākā 
periodā un trenera vārds, uzvārds.

Aicinām iesniegt savus pieteikumus arī 
nominācijai „Gada notikums sportā”, ap-
rakstot konkrēto sporta notikumu, minot tā 
norises laiku un organizatorus.

Visi pieteikumi tiks izvērtēti Ķeguma 
novada Kultūras un sporta pārvaldē un iz-
vēlēts viens no nominantiem, kurš saņems 
titulu „Gada sportists Ķegumā”. Apbal-
vošana notiks pasākumā „Sporta laureāts 
2015”. 

Zane Auškāpa,
Ķeguma novada pasākumu organizatore

KULTŪRAS PASĀKUMI, SLUDINĀJUMI

Jauna sezona  Radošajā darbnīcā
Vasara ir aizvadīta. Dārzos raža ir izau-

dzēta un salikta pagrabos, un jauna rosība 
var sākties Ķeguma novada pensionāru 
biedrības Radošajā darbnīcā. Pagājušajā 
sezonā daudz iemācījāmies, apguvām da-
žādas prasmes adīšanā, tamborēšanā, filcē-
šanā, aušanā, rotas lietu pagatavošanā no 
pērlītēm un dažādiem citiem materiāliem, 
ziedu pušķu veidošanā, apsveikuma kartiņu 
gatavošanā. Dalībnieces dalījās savā piere-
dzē un prasmēs, apmācot citas. 

Pamazām tapa plaša rokdarbu kolekcija 
un varējām izveidot izstādi, kas pastāvīgi 
darbojās Radošās darbnīcas telpās. Izstādī-
tos darbus varēja apskatīt un, ja kāds dar-
biņš iepatikās, to varēja iegādāties. Esam 
pildījušas iedzīvotāju pasūtījumus, dažādu 
izstrādājumu veidošanā. Ar saviem dar-
biem esam piedalījušās citu novadu gada-
tirgos un pasākumos. 

Tagad aicinām mums pievienoties jau-
nus mācīties gribētājus, kā arī tos, kuriem 
ir kas interesants saglabājies pūra lādē. Vel-
ciet tik ārā un parādiet mūsu senču prasmes. 
Šogad rīkosim dažādus rokdarbu kursus, kā 
arī mācīsim citas prasmes. Gaidīsim Jūs, 
darboties gribošas, bez vecuma ierobežoju-
ma pie mums Radošajā darbnīcā.

Pirmā tikšanās 3. oktobrī plkst. 9:00, 
tad arī uzzināsiet par apmācībām dažā-
dās prasmēs. Radošā darbnīca un pa-
stāvīgā izstāde būs atvērta sākot ar 3. 
oktobri katru sestdienu no plkst. 9:00 
– 12:00. No 9. oktobra pastāvīgo izstādi 
varēs apskatīt arī piektdienās no plkst. 
15:00 – 17:00. 

Vija Vollenberga,
radošo darbnīcu vadītāja

mailto:ilze@ziedzeme.lv
mailto:edgars.silins@kegums.lv
mailto:edgars.silins@kegums.lv
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22. okToBRī PLkST. 19.00
ĶEGumA PILSēTAS

BIBLIoTēkā
būs iespēja tikties ar sertificētu

smieklu jogas pasniedzēju
Andu Beināri.

Uzzināsiet, kas ir smieklu joga,
kāpēc smieties ir tik veselīgi.

Organizē Sieviešu klubs
„Ķeguma saulespuķes”

Tālr. informācijai: 26351380 

Birzgales Tautas nams
27. oktobrī organizē

braucienu uz
Nacionālā teātra

mūziklu divās daļās
„Bāskervilu leģenda”

Komponists: Valdis Zilveris
Liberta autors: Juris Hiršs

Pēc Artura Konana Doila stāsta motīviem.

Biļetes cena 8.50 EUR.
Lūdzu pieteikties un apmaksāt līdz 8. oktobrim. 

Kontaktinformācija: 29424612

jaunieti, nāc aprunāties
9. oktobrī plkst. 16:00

ĶegumA dIenAS centrā

Gaidīsim dažāda vecuma jauniešus uz 
sarunu par Ķeguma novada attīstību, 

jauniešu iespējām novadā, vēlmēm, ko 
attīstīt un idejām, ko īstenot!

Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ķeguma novada lepnums
Lai pateiktos cilvēkiem, kuri ir vei-
cinājuši Ķeguma izaugsmi un pilsē-
tas, kā arī novada attīstību, cilvēku 
labklājību un novada atpazīstamību, 
Ķeguma novada pašvaldība aicina 
ikvienu novada iedzīvotāju līdz 2015. 
gada 15. oktobrim pieteikt kandidā-
tus apbalvojumam „Ķeguma novada 
lepnums 2015”.
Apbalvojumu „Ķeguma novada lepnums” 
piešķir par sevišķiem nopelniem Ķeguma 
novada labā, kas var izpausties valsts, kul-
tūras, zinātnes, saimnieciskajā vai sabied-
riskajā darbā. Par īpašiem nopelniem uzska-
tāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, 
priekšzīmīga un panākumiem bagāta dar-
bība. Uz apbalvojuma saņemšanu var pre-
tendēt gan Ķeguma novada iedzīvotāji, gan 
personas, kuras dzīvo citviet Latvijā vai ār-
pus tās robežām, bet viņu veikums ir tieši 

iespaidojis Ķeguma novadu.
Pieteikumus apbalvojuma saņemšanai aizlī-
mētā aploksnē ar norādi „Pieteikums apbal-
vojumam 2015” var nodot Ķeguma novada 
domē Lāčplēša ielā 1. Elektroniski pietei-
kumus var sūtīt uz e-pastu: tautasnams@
kegums.lv. Iesniegumā jānorāda apbalvoju-
ma pretendenta vārds, uzvārds, nodarboša-
nās, pamatojums kandidatūras izvirzīšanai, 
nopelnu un sasniegumu apraksts, kā arī īsa 
informācija par iesniedzēju (vārds, uzvārds, 
dzīvesvieta, tālrunis, juridiskām personām 
jānorāda uzņēmuma nosaukums, reģistrāci-
jas numurs un juridiskā adrese).
Apbalvojumu „Ķeguma novada lepnums” 
saņēmējus izvērtēs un apstiprinās Ķeguma 
novada domes Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja. Apbalvojums tiks pasniegts Latvi-
jas Republikas proklamēšanas dienai veltītā 
svētku pasākumā Ķegumā.

Zane Auškāpa,
Ķeguma novada pasākumu organizatore

ĶegumA jAunIeŠu KorIS
uzņem jAunuS

dAlĪBnIeKuS un AIcInA
pIeVIenotIeS tIeŠI teVI

Ķeguma jauniešu koris ir kolektīvs, kurā apvienojušies 
mērķtiecīgi, enerģiski un dziedāt griboši jaunieši no 

Ķeguma novada un ne tikai!
Ķeguma jauniešu koris aicina tieši tevi pievienoties 

draudzīgajam kolektīvam, dalīties emocijās ar citiem un 
dziedāt, tā no visas sirds. 

Mēģinājuma laiki:
otrdienās: 19.00-21.00

(Ķeguma komercnovirziena vidusskolas aktu zālē).
Sestdienās: 11.00 – 14.00 (Ķeguma tautas namā).
Diriģente: Maira Līduma, kormeistare: Linda Ivanova

Koncertmeistare: Ginta Eisaka
Ja rodas kādi jautājumi, droši raksti uz e-pastu:

kegumajauniesukoris@gmail.com
Neaizmirsti sekot aktivitātēm arī sociālajos tīklos: 

@Kegumakoris
Draugiem.lv/kegumakoris/

neBAIdIeS, nāc pIeVIenojIeS un eSI
VIenS no mumS.

dzĪVoSIm dzIeSmām lĪdzI Kopā!

lAtSte 2015
Ķegumā

Mēs aicinām Jūs piedalīties „LatSTE 
2015” konferencē, kas šogad notiks Ķegumā 
29. un 30. oktobrī, iepazīstinot Latvijas sko-
lu un ar izglītības jomu saistītu institūciju, un 
uzņēmumu pārstāvjus ar nozares aktualitā-
tēm, jaunākajiem risinājumiem, pētījumiem, 
kā arī izaicinājumiem nākamajiem gadiem. 
„LatSTE” ir ikgadēja konference, kas norisi-
nāsies jau 18. reizi. Tas ir viens no nozīmīgā-
kajiem notikumiem Latvijas skolu tehnoloģiju 
jomā, un te ir vieta, kur satikties visām izglītībā 
iesaistītajām pusēm un veidot sadarbību, pul-
cējot aktīvus, ar izglītības jomu saistītus cilvē-
kus, iestādes un uzņēmumus, kas dalās piere-
dzē par paveikto, realizētajiem projektiem un 
jaunumiem izglītības tehnoloģiju jomā.

Mūsdienu tehnoloģijas pašas par sevi at-
tīstību nerada. Izaugsme ir iespējama tikai tad, 
ja mēs spējam tās izmantot, atvieglojot darbu, 
padarot to efektīvāku.

Ekskluzīva iespēja Ķeguma novada iedzī-
votājiem un ikvienam interesentam – tikai 30. 
oktobrī Ķeguma skolas izstāžu zāles apmeklē-
jums no 10:00 līdz 13:00 ir bez maksas! Dažā-
du ražotāju stendos varēs iepazīties ar jaunāka-
jām tehnoloģijām, idejām un ne tikai.

Uz tikšanos Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolā!

Vladimirs Samohins, 
Ķeguma kNV direktors

3. okToBRī PLkST. 12:00,
BIRZGALES TAuTAS NAmā
Tikšanās ar Inesi Ziņģīti

Inese Ziņģīte tiek dēvēta par
sievieti-fenomenu, par veselības un 

optimisma mācības tautskolotāju, kuras 
dzīvesstāsts savulaik satricināja visu 
Latviju un pēcāk, jau izdots grāmatā, 
tika komentēts kā “Himna cilvēka no 
Dieva saņemtās dzīvības mīlestībai. 
Tieši tādi cilvēki ir īstie varoņi, kuri 
savu sūtību realizē iespējā palīdzēt 

apkārtējiem”.
Līdzi jāņem dvielis ar ko rīvēties, īsās

zeķītes, paklājiņš un ērts tērps.
Pasākums ir bezmaksas.

Tikšanos organizē biedrība „JADARA”.
Tālrunis informācijai: 29424612

Rudens - ražas laiks, tādēļ, 
Ķeguma novada nevalstiskās sieviešu

organizācijas “Saulespuķes”,
“Starptautiskais Soroptimistu klubs
ogre-Ķegums”, “Ābeles” un “Jadara” 

ikgadējā foruma ietvaros aicina apmeklēt
 izstādi – prezentāciju

“Rudzu rika”
31. oktobrī, plkst. 11:00,
Ķeguma kultūras namā.

Būs iespēja degustēt un vērtēt mājās ceptu maizi,
 iegādāties Bekubodes izstrādājumus. Aicinām

pieteikties ar savu pašcepto maizi! Degustācijas 
favorītiem pārsteiguma balvas! Kontakti: 28334415.

mailto:kegumajauniesukoris@gmail.com
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ĶegumA tAutAS nAmS
10.10.2015. Rudens gadatirgus
31.10.2015. Vokālā ansambļa “Kvēlziedi” sadraudzības koncerts
31.10.2015 Helovīna ķirbju parāde

remBAteS pAKAlpojumu centrS
24.10.2015 Rudens balle
31.10.2015. Ķirbju balle - pasākums bērniem

tomeS tAutAS nAmS
10.10.2015. Agitas Freibergas dzejas lasījums

24.10.2015 Deju vakars „Rudens krāsu un deju virpulī”

31.10.2015. Dižo ogu parāde, Helovīnu skrējiens

BIrzgAleS tAutAS nAmS
03.10.2015. Tikšanās ar Inesi Ziņģīti
24.-25.10.2015. Starptautiskās teātra dienas Birzgalē

Rembates aplis 2015
Sagaidot latvijas republikas 
proklamēšanas 97. gadadienu, 
jau tradicionāli notiks skrējiens 
„rembates aplis”. Arī šogad 
sacensības norisināsies valsts 
dzimšanas dienas rītā, kad 
aicināsim ar skrējienu sveikt 
latviju svētkos.

Skrējiens „Rembates aplis” šogad svi-
nēs savu 29. dzimšanas dienu un jau tra-
dicionāli gaidīs visus sporta mīļotājus 18. 
novembrī Rembatē. Kā visus iepriekšējos 
gadus, arī šogad sacensību dalībnieki va-
rēs izvēlēties vienu no divām distancēm 
un doties skrējiena Mazajā (3 km) vai Lie-
lajā (10,8 km) aplī. 

Sacensību starts tiks dots plkst. 12:00 
pie Rembates pagasta pārvaldes. Nu-
murus varēs saņemt no plkst. 10:00 līdz 
11:45. Reģistrācija notiek elektroniski 
Ķeguma novada mājas lapā, un tā jāveic 
līdz 16. novembra plkst. 10:00. Arī dalības 
maksu šogad lūdzam pārskaitīt elektro-
niski uz Ķeguma novada domes bankas 

kontu līdz 16. novembra plkst. 10:00. 
2015. gada dalības maksa ir noteikta 4 
EUR. Bērniem līdz 12 gadiem dalība skrē-
jienā bez maksas. Dalības maksa pasāku-
ma dienā 5 EUR (arī bērniem, kuri nebūs 
reģistrējušies iepriekš).

Ar skrējiena „Rembates aplis” noliku-
mu var iepazīties www.kegumanovads.
lv. Pasākumu organizē Rembates pagasta 
pārvalde un Ķeguma novada Kultūras un 
sporta pārvalde. Sacensību galvenais ties-
nesis Edgars Siliņš.

rekvizīti dalības maksas pārskaitīšanai:
Ķeguma novada dome, Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV – 5020
Vien.reģ.Nr 90000013682
•	 AS Swedbank, HABALV22
Konts LV80 HABA 0551 0153 7007 0 
•	 AS „Citadele banka”, PARXLV22

Konts LV16 PARX 0004 7697 0000 1
•	 DNB, RIKOLV2X
Konts LV31 RIKO 0002 0132 6607 2

Zane Auškāpa,
Ķeguma novada pasākumu organizatore

24. oktobrī plkst. 21:00
Tomes tautas namā notiks

Deju vakars
„Rudens krāsu un deju virpulī”

Spēlēs grupa „JES” un DJ Jānis
Gaidām Jūs krāšņos rudens krāsu tērpos.

Apbalvosim rudenīgāk noformēto 
galdiņu un efektīgāko tērpu.

Ieeja pasākumā 3 EUR

Tomes tautas nams
18. novembrī organizē

braucienu uz Benjamiņa namu, 
kur paredzēta ekskursija un 
I.Burkovskas monoizrāde:

"Benjamiņa. Kā dzīvot
modernam cilvēkam."

 Pasākuma biļetes maksa 25 EUR un
transporta izdevumi 7 EUR.

Pieteikties un samaksāt var līdz 13. oktobrim. 
Izbraukšana no Ķeguma 11:30

Sīkāka informācija, zvanot uz 27843230

Tomes tautas nams
27. oktobrī organizē ekskursiju

„Jūgenstils un ievērojami
cilvēki Mežaparkā, muzejs 
„Dauderi” un AS „Aldaris”

Sarkandugavā”.
Izbraukšana no Ķeguma 10:00,

atgriešanas 16:00.
Ceļa un ekskursijas izdevumi 10 EUR. 

Pieteikties var līdz 12. oktobrim,
zvanot uz 27843230

ĶEGUMA NOVADA
PENSIONĀRU BIEDRĪBA

Nūjotāju grupa aicina visus nūjotājus 
uz gada kopsapulci

2015. gada 7. oktobrī plkst. 13.00 
Ķeguma bibliotēkas telpās. Aicinām 

arī pieteikties jaunus dalībniekus 
nūjotāju grupā. Ziemas mēnešos 

nūjojam Ķegumā, vasarā izbraucam 
uz skaistām un interesantām vietām 

tuvākā un tālākā apkārtnē.
Tālrunis uzziņām- 29352544 

Vija Cepurīte

Interesenti tiek aicināti uz
 Montesori nodarbībām 

grupā un individuāli:
Rīta mazā skoliņa ceturtdienās

 no plkst. 10.00-12.00 
Pēcpusdienas mazā skoliņa

ceturtdienās no plkst. 16.00-18.00 
Mazuļiem (apmēram 2 gadi)

piektdienās no plkst. 17.00-18.00
Ir iespējamas arī individuālas nodarbības

un konsultācijas.
Pieteikties pie Elīnas (25938384) un Inetas (20635833).

Montesori istabā Ķegumā VPII 
“Gaismiņa”, Komunālajā ielā 7.

Bērni tiek mīļi aicināti
uz pasākumu

“Skaņas, burti, vārdiņi!”
17. oktobrī plkst. 11.00

Montesori istabā Ķegumā
VPII “Gaismiņa”, Komunālajā ielā 7.

Pasākums ir bez maksas. Gaidīsim bērnus 
vecumā no 3-6 gadiem, kopā klausīsimies 

skaņas, pētīsim burtus un skatīsimies, 
kāda tiem ir svarīga nozīme ikdienā.

Sīkāka informācija pie
Elīnas (25938384) un Inetas (20635833).

Tomes tautas nams
23. janvarī organizē

braucienu uz
Nacionālo teātri

R. Paula jubilejas
koncertu

Biļetes cena 10 EUR.
Pieteikties var līdz 30. novembrim.

Izbraukšana no Ķeguma 10:30.
Sīkāka informācija, zvanot uz 27843230.

http://www.kegumanovads.lv
http://www.kegumanovads.lv
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Dambretes   
sacensības 

12. septembrī Ķeguma novada dambretes 
komanda 10 cilvēku sastāvā 5 pieaugušie, 5 
jaunieši - piedalījās atklātajā Degumnieku 
starpnovadu un Jāzepa Juhneviča godināšanas 
turnīrā. Uz sacensībām bija pulcējušies 74 da-
lībnieki, kopumā no 10 komandām. Sacensī-
bas noritēja pēc Šveices sistēmas 9 kārtās ar 
apdomas laiku 15 minūtes uz partiju katram 
dalībniekam. Šoreiz, pateicoties veiksmei, 
intuīcijai un pozitīvajiem apstākļiem (tostarp 
Ķeguma novada domes atbalstam), tika gūti 
lieli panākumi. 

Ļoti veiksmīgi sacensības noslēdzās Gun-
taram Purviņam – 1.vieta ar 16 punktiem (7 
uzvaras/ 2 neizšķirti). Otro vietu savukārt ie-
guva Edijs Novickis no Madonas novada ar 14 
punktiem (5 uzvaras/ 4 neizšķirti). Trešo vietu 
izdevās ieņemt Ivaram Vidriņam – 13 punkti 
(4 uzvaras/ 5 neizšķirti). 

Arī pārējo komandas dalībnieku sasniegu-
mi nepalika bez ievērības. Vaclavs Griņevičs 
ieguva 8. vietu, Antra Valnere- 10. vietu, Gu-
nārs Gribuška – 12. vietu, Dzintars Kaņeps- 
14. vietu, Alis Balbārzdis – 17. vietu, Anete 
Baltause  55. vietu, Linda Barkovsa – 57. vie-
tu, Lindars Zemītis – 64. vietu, Madars Zemī-
tis  – 70. vietu. 

Lai gan visi dalībnieki spēlēja kopīgā gru-
pā gan sieviešu, gan jauniešu konkurencē la-
bākie izrādījās mūsmāju Antra Valnere un Gu-
nārs Gribuška. Komandu vērtējumu noteica 4 
labākie komandas rezultāti, un kopvērtējumā 
ar pārliecinošu pārākumu triumfēja Ķeguma 
novada komanda, otrajā vietā atstājot Mado-
nas komandu un trešajā – Jēkabpils komandu. 

Beidzoties sacensībām, visi dalībnieki va-
rēja uzmundrināt omu ar siltu, uz vietas ga-
tavotu zupu. Neskatoties uz rezultātiem, par 
piedalīšanos sacensībās visi dalībnieki saņēma 
pateicību un veicināšanas balvas. Komandas, 
kas kopvērtējumā ieguva pirmās trīs vietas, 
saņēma papildus balvas. Papildus balvas sa-
ņēma arī pēc individuālā vērtējuma šādās gru-
pās: Pieaugušie vīrieši, pieaugušās sievietes, 
jaunieši.

 
Vaclavs Griņevičs īpašu pateicību vēlas 

izteikt Ķeguma domes autobusa šoferim par 
pacietību sacensību laikā.

Vaclavs Griņevičs

I Latvijas čempionāts    
 vieglatlētikā veterāniem 

Šā gada 5. septembrī norisinājās 1. Lat-
vijas čempionāts vieglatlētikā veterāniem. 
Diena aizsākās drēgni, bet beidzot soļoša-
nas disciplīnu 5 km distancē vīriešiem, kas 
atklāja sacensību norisi, laiks bija uzlabo-
jies un bija pienākusi kārta sieviešu soļoju-
mam. Visas dienas garumā tika aizvadītas 
visdažādākās vieglatlētikas disciplīnas un 
izcīnītas dažāda kaluma medaļas. Ķeguma 
novadu pārstāvēja 8 sportisti un sasniedza 
sekojošus rezultātus:

Dalībnieks Disciplīna Ieņemtā 
vieta

Zita Ļaudaka
400m 1.vieta

5km soļošana 2.vieta 
tāllēkšana 3.vieta 

Sniedze Žvagina
5km soļošana 3.vieta 

400m 1.vieta 
Linda Markusa - Ciemat-
niece Šķēpa mešana 2.vieta

Lodes grūšana 2.vieta
Vaclavs Griņevičs 100m 3.vieta

5 km soļošana 4.vieta
Šķēpa mešana 9.vieta

Harijs Jaunzems 5km soļošana 1.vieta
Lodes grūšana 1.vieta
Diska mešana 1.vieta

Jānis Avens 5km soļošana 2.vieta
Viktors Mūrnieks 100m 1.vieta

Diska mešana 1.vieta
tāllēkšana 2.vieta

Vladimirs Samohins Šķēpa mešana 2.vieta
Diska mešana 5.vieta

Piedaloties sacensībās, bija patiess 
prieks redzēt dažāda vecuma sportistus sā-
kot no 30 līdz pat 87 gadiem. Kā vecākais 
sacensību dalībnieks startēja mūsu Ķe-
guma pārstāvis, nenogurdināmais Harijs 
Jaunzems un guva atzīstamus rezultātus, 
iegūstot trīs godalgotās vietas. 

Pati šāda veida sacensībās piedalījos 
pirmo reizi un esmu pateicīga par uzaici-
nājumu, jo ar patiesu apbrīnu, visas dienas 
garumā bija iespējams redzēt, cik liels gri-
basspēks un cīņasspars ir šajos cilvēkos. 
Mums katram vajadzētu kaut nedaudz 
pamācīties no šiem sportistiem. Lai jums 
laba veselība un tiekamies nākamajās sa-
censībās! Laipni aicināti interesenti, kurus 
varētu aizraut šādas sacensības pievieno-
ties mums, lai pārstāvētu savu pilsētu.

No kreisās: V.Griņevičs, J.Avens, L.
Markusa – Ciematniece, Z.Ļaudaka, S.Ž-
vagina, V.Mūrnieks un H.Jaunzems.

L.Markusa – Ciematniece

Eiropas Sporta nedēļa
Eiropas Sporta nedēļa ir jauna Eiropas 

Komisijas iniciatīva, lai rosinātu sportu un 
fiziskās aktivitātes Eiropā. Sporta nedēļa 
norisinājās skolās, pašvaldībās, sabiedris-
kajās organizācijās un privātajā sektorā. 

Arī Ķeguma Komercnovirziena vidus-
skolas jaunieši piedalījās Sporta nedēļā. 

8.septembrī notika sacensības vieglatlēti-
kas elementos 2.-8.klasei, 9.septembrī no-
risinājās sacensības futbolā 6.-7.klasei un 
11.septembrī tika aizvadīta „Spēka diena” 
8.-12. klasei.

Par spēcīgāko puisi kļuva 12. klases 
skolnieks Daniels Krauklis, bet spēcīgākā 
meitene bija 11. klases skolniece Agnese 
Zeltiņa. Otro vietu ieguva 8. klases skol-
nieks Artūrs Maļavko un 10. klases skol-
niece Loreta Zaķe, trešajā vietā atstājot 12. 
klases skolnieku Gati Zeltiņu un 10. klases 
skolnieci Elizabeti Avotiņu.

Sākot ar šo gadu, Eiropas Sporta nedē-
ļa notiks katru septembrī.

Kintija Sparāne,
Ķeguma novada sabiedrisko

attiecību speciāliste



Mūžībā aizgājuši
Un, kad es paskatos uz rietiem,
Kāds roku man uz pleca liek:

-Mums šajā dzīvē visa pietiek.
Mums tikai laika nepietiek.-

/Imants Ziedonis/

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos 

Viktoru Šubu (1956) 
 Vladimiru krivonosu (1958)

Raimondu Vērīti (1939)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
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• Birzgales pagasta kokaudzētava „Zaķi” 
piedāvā meža stādāmo materiālu – priede, 
egle, bērzs, kā arī stādus apzaļumošanai. 
tālrunis: 29410163

• Dabīgi skābētie jaunie kāposti. Sastāvs: 
kāposti, burkāni,  sāls. Cena 1.50 EuR 
par kilogramu. Atrodos ogrē. tālrunis: 
27296415

• Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā. 
tālrunis: 26182284.

• Firma veic asinizācijas pakalpojumus, sākot 
no 20 EuR. Strādā arī brīvdienās. tālrunis: 
26597316

• Kosmētiskie pakalpojumi sejas estētiskajā 
kopšanā Ķegumā. Darba laiks no plkst. 
9.00- 17.00, tālrunis: 20352203.

• Pārdodam skaldītu malku ar piegādi kravā 
7 berkubi. tālrunis: 20039179 (Vilnis)

PRIVĀtSLuDINĀJuMI

Līdzjūtība
Paliek balta ziedu taka,

Ŗudens zelts zem kājām bērts…
Izsakām līdzjūtību Intai Andersonei vīru, 

mūžības ceļos pavadot.
Ķeguma novada pensionāru biedrība

© "Ķeguma Novada Ziņas". Izdevējs Ķeguma novada dome. Reģistrācijas apliecība Nr. M 1333. Redakcija: Inese Cīrule. Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, LV-5020
SIA "Websolutions" datorsalikums (andris@websolutions.lv). Laikrakstā publicētie materiāli ne vienmēr sakrīt ar redakcijas viedokli.

ĶEGuMA
APļI – 2015

Pēdējā augusta dienā noslēdzās trīs mē-
nešus ilgstošs sporta projekts – „Ķeguma 
apļi – 2015”. Kopumā sporta aktivitātēs 
piedalījās 58 dažāda vecuma cilvēki. Jaunā-
kajam sportot gribētājam esot bijuši tikai 4 
gadi, savukārt pieredzes bagātākajam – 87.

Veselības apļos cilvēki gan skrēja, gan 
soļoja, gan gāja, jo galvenais bija sasniegt 
mērķi – 30 minūtes, sava brīvā laika, pava-
dīt kustoties. Ķeguma apļiem noslēdzoties, 
katrs skrējējs individuāli varēja atskatīties uz 
saviem panākumiem un sportisko progresu.

Kā uzsvēra Edgars Siliņš, kurš visu vese-
lības apļu laiku uzraudzīja sportot gribētājus, 
galvenais nav noskrieto apļu skaits, būtiski 
bija nākt, piedalīties un kustēties. Ķeguma 
apļos varēja iemācīties pareizi skriet, soļot 
un pārvarēt cilvēcisko slinkumu. 

Par uzņēmību aktīvākie skrējēji saņēma 
balvas, kas par piemiņu paliks atmiņā 

un iedvesmos citām aktivitātēm. Kausus 
saņēma- Vaclavs Griņevičs, Jānis Avens, 
Gita Vītola, Zita Ļaudaka, Andris Žvagins 
un Sniedze Žvagina.

„Ķeguma apļi – 2015” aizvadīti pozitī-
vā gaisotnē, labi pavadot laiku un iepazīstot 
jaunus cilvēkus, kas rada jaunas cerības, ka 
nākamgad šādas sportiskās aktivitātes varēs 
atkārtot.

Kintija Sparāne,
Ķeguma novada sabiedrisko attiecību speciāliste

nāc muzicēt uz SKAnI
Bērnu radošā studija SKANIS Tomes tautas namā dar-

bojas kopš pagājušā gada septembra. Pirmā sezona aizri-
tējusi. Mazie un lielie Skanīši ar garākiem un īsākiem mu-
zikāliem priekšnesumiem drosmīgi piedalījušies teju visos 
Tomes tautas nama rīkotajos koncertos, pirmajos Tomes 
pagasta svētkos, kā arī pārstāvējuši Tomi Ķeguma nova-
da svētkos, vienojoties kopējā priekšnesumā ar folkloras 
kopu “Graudi”. Paldies, vēlos teikt Skanīšu mammām un 
tētiem par atbalstu, īpaši bērnu un vecāku kopā saga-
tavotajā priekšnesumā “Putnu teikas”, ko prezentējām 
Lieldienās Tomes parkā, kā arī Putnu dienu rotaļu orga-
nizēšanā. Un, protams, esmu īpaši lepna par studijas bēr-
nu – Annijas, Riharda un Jēkaba startu novada vokālistu 
konkursā “Rembates Cielava 2015”, jo konkursa laureāts ir 
Tomes Skanītis Jēkabs Kossovičs! Es uzskatu, ka tieši nova-
da mēroga konkursos un koncertos jaunie mūziķi iegūst 
vajadzīgo pieredzi un rūdījumu, lai vēlāk ar panākumiem 
startētu arī Latvijas un pasaules mērogā.

Studijas nodarbību saturu nosaka trīs vadlīnijas           
– DZIEDAM to, kas patīk! SPĒLĒJAMIES, kamēr sākam spē-
lēt! KLAUSĀMIES līdz sadzirdam! Līdz ar to, nodarbības ir 
pieejams IKVIENAM, arī tiem bērniem, kam mūzika (bieži 
vien gan tikai pēc vecāku domām) nav stiprā puse. Nodar-
bībās apgūstam blokflautas spēles pamatiemaņas, spēlē-
jam dažādus ritma un skaņas instrumentus (svilpavnieki, 
ksilofons, metalofons u.c.), mācāmies vienkāršus mūzikas 
instrumentus darināt paši, iepazīstamies ar dažādiem 
tautas instrumentiem – etnogrāfiskā kokle, akordeons, 
ģitāra, stabule. Spēlējot instrumentus, bērns ne tikai 
trenē pirkstiņus, bet lieliski attīsta dažādas ar domāšanu 
saistītas spējas, dziedot – trenē elpu, runas orgānus (lū-
pas, mēli), attīsta valodu un atmiņu, klausoties mūziku 
ar dažādiem uzdevumiem, bērns iemācās kontrolēt savu 
dzirdi, attīsta dzirdes uztveri, spēju koncentrēties. 

Tomes bērnu radošajā studijā SKANIS gaidīts ir IK-
VIENS bērns, neatkarīgi no muzikālajām spējām un pie-
redzes, lai atklātu sev Mūzikas brīnumu, attīstītu savas 
muzikālās un intelektuālās spējas! Jaunie dalībnieki ir 
gaidīti vienmēr, bet jo īpaši šobrīd – mācību gada sā-
kumā. Nodarbības notiek Tomes tautas namā Otrdienās 
16:30 – 18:00 (8-12 gadi), Ceturtdienās 18:15-19:15 (3-7 
gadi). Informācija – 29496869 (skolotāja Līga)

Līga Valaine,
skolotāja

Veselību veicinošā ritmiskā vingrošana
Ja gribat būt slaidi, veseli un skaisti ir pamatīgi jā-

maina dzīvesveids un jāpievēršas kustībām un fiziskai 
slodzei. Ne uz nedēļu vai mēnesi, bet uz visu mūžu.

Pirms sākt vingrot, cilvēka organismam ir nepiecieša-
mas 5-10 min. iesildīšanās. Iesildīšanās laikā aktivizējās 
asins vadu sistēma, pamostas nervu sistēma, sasildās un 
sagatavojās fiziskai slodzei ķermeņa muskulatūra. 

Galvenajā daļā, muskuļu iesildīšanai veicam vingri-
nājumus bez sporta rīkiem, nostiprinot roku, krūškurvja, 
kāju un sēžas muskuļus. Vēlāk izmantojam sporta rīkus: 
bumbas, hanteles, nūjas, lecamauklas.

Ļoti svarīgi ir vingrojumi uz paklājiņa. Tajos tiek stipri-
nāti muguras un gūžas muskuļi, kā arī līdzsvars. Vingrinā-
jumi uz muguras stiprina vēdera preses taisnos un slīpos 
muskuļus.

Nobeiguma daļā izpildām stiepšanās elementus, kā 

arī galvas un sejas muskuļu vingrojumus. Relaksācijas 
laikā īpašu uzmanību pievēršam elpošanai. Pareiza elpo-
šana ļauj izpildīt vingrojumus ar maksimālo slodzi. 

Vingrojot pareizi ar slodzes palielināšanu jūs iegūsiet 
skaistu ķermeni, kā arī pozitīvas emocijas un prieku. 

„Esam veikli, esam ņipri, vingrosim un būsim stipri!” 

Pirmā tikšanās notiks
28. septembrī plkst. 18.00

(pirmā iepazīšanas nodarbība bez maksas).
Oktobrī ritmiskā vingrošana notiks:
pirmdienās no 18.00 līdz 19.00 un
ceturtdienās no 19.00 līdz 20.00.

Gaidu Jūs! Tel. 26417018

L. Semionova 

Pateicība
Tuvinieku vārda vēlējāmies pateikties visiem 

mīļajiem, draugiem, kaimiņiem, darba 
biedriem, kuri bija skumju brīdī pavadot 

aizsaulē Viktoru Šubs.
Paldies, vēlējāmies izteikt:

SIA “Mūžība” direktorei – Pārslai Reihlerei, 
“Ošukrogs” īpašniecei – Aleksandrai Smirnovai, 

Ķeguma kapsētas pārvaldniecei – Janīnai.
Īpašs paldies – Uldim Bērziņam. 

Ar cieņu, tuvinieki.

Pateicība
Kluss, mīļš paldies par atbalstu Ķeguma novada 

domei, Birzgales pagasta pašvaldībai,
apbedīšanas birojam “Mūžība’’, mednieku 

kolektīvam “Birzgale’’. Paldies visiem, kuri bija
kopā ar mums izvadot Salvi Ceru pēdējā gaitā. 

Ar cieņu tuvinieki.
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