
Cienot iedzīvotāju vēlmes, lūdzam mēnesi iepriekš informēt, ja nevēlaties, lai Jūsu vārds tiktu 
publicēts katra mēneša apsveicamo sarakstā, sazinoties ar sabiedrisko attiecību speciālisti 

Kintiju Sparāni pa tālruni 25454611 vai rakstot uz e–pastu kintija.sparane@kegums.lv 
Nākamais laikraksta numurs iznāks 6. maijā. Publikācijas ar ilustratīvo materiālu 

lūdzam iesūtīt līdz 24. aprīlim uz e–pastu: avize@kegums.lv 
„Ķeguma novada ziņas” var lasīt arī tīmeklī www.kegumanovads.lv 

Mūžs bērzu sulu krūze,
Un dārgumiem pilns kauss, 
To šodien dzīves vēji
Līksmi dzied pie auss.

Sveicam visus APRĪĻA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās 
jubilejās:

85
Veltu Germani
Dzidru Jankovsku
Kārli Kļavu
Moniku Ziemeli

80 Veltu Barenu
Annu Zosēni

75
Jāni Ambultu
Ivaru Būmani
Kārli Vērīti

70
Ināru Sergejevu
Birutu Skangali
Jevgēņiju Šidlovsku

65

Viju Bolmani
Vladimiru Ļubišu
Valdu Putriņu
Irēnu Skābeni
Zigfrīdu Strazdiņu
Ingrīdu Tolstovu

60

Irēnu Apsīti
Daini Bušu
Ināru Dumpi
Jāni Dumpi
Jāni Eglīti
Gazinuru Hamiduļinu
Antoņinu Mihailovu
Nataliju Skobejevu
Benitu Šteinu
Viju Ūdrasalu

55

Sergeju Antipovu
Andi Ābeli
Marutu Bukovsku
Intu Bušu-Rastjoginu
Juriju Gavrilovu
Aleksandru Isakoviču
Jāni Kolužu
Aiju Krastiņu
Līgu Maltenieci
Anitu Ozolu
Irēnu Ozoliņu

50 Valdu Mudeli

Nr. 05/06 (509/510) 2016. gada 1. aprīlisĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

Esi sveicināts, mazulīt! 
Starp dzīvības zvaigznēm daudzām,

Nu arī tavējā mirdz!

To sargās no pasaules vējiem,

Vecāku mīlošā sirds.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 

jaundzimušie:

Sanitai un Edmundam Čodoriem meita Amēlija

Kitijai un Kārlim Pilmaņiem meita Elza

Annai Vehterei un Ivaram Jurgelim dēls Roberts

Jekaterinai un Gatim Ernestiem meita Emīlija

Elīnai Auziņai-Baiguševai un 

Vladimiram Baiguševam dēls Kārlis

Ilzei Upītei un Mārtiņam Braunam meita Tija 

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi! 

Laulības!
Vijiet kopā dzīves audus
Zeltītiem ziediņiem.
Tā kā šodien visu mūžu
Roku rokā staigājiet.

Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā laulību noslēdza
Ūla Knutsons Esterdāls 

un Sanda Studente

Sveicam!

Ķeguma 
PII „Gaismiņa” aprīlī

                              svinēs apaļu 30 gadu jubileju!
Svētku noskaņās aicinām ikvienu apmeklēt 

pasākumus no 25. – 29. aprīlim.
25. aprīlī gaidīsim visus bijušos PII 
„Gaismiņa” darbiniekus uz salidojumu.
26. aprīlī PII „Gaismiņas” vadītāju 
apmeklēs Ķeguma novada domes pārstāvji.

27. aprīlī bērni dosies svētku gājienā pa 
Ķegumu un priecāsies Ķeguma pludmalē.
28. aprīlī lutināsim esošos darbiniekus.
29. aprīlī gaidīsim PII „Gaismiņa” bērnu 
vecākus uz kopīgu balli.

Svinēsim apaļo jubileju kopā!
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Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – 
NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar 
no jūnija sākuma līdz augusta beigām īstenos 
aktīvās nodarbinātības pasākumu „Nodarbi-
nātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, 
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – 
Pasākums), kurā varēs piedalīties skolēni vecu-
mā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Lai palielinātu skolēnu iespējas iesaistei 
Pasākumā, kurā skolēni iegūst praktisku pie-
redzi par darba tirgus vidi, uzzina, kas ir darba 
intervija, darba līguma noslēgšana, darba pie-
nākumi un darba tiesiskās attiecības, un veici-
nātu komersantu interesi par dalību Pasākumā, 
Ķeguma novada dome ir izstrādājusi „Skolēnu 
nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlai-
kā Ķeguma novadā nolikumu” (apstiprināts ar 
Ķeguma novada domes 2016. gada 16. marta 
lēmumu Nr. 97 (protokols Nr. 9, 9.§)). Noliku-
mā noteikta gan darba devēju – komersantu, 
kuri piedalās Pasākumā, atbalsta kārtība, gan 

skolēnu pieteikšanās kārtība Ķeguma novada 
pašvaldības līdzfi nansētajām un izveidotajām 
darbavietām. 

Šajā gadā pašvaldība Pasākuma ietvaros 
NVA ir iesniegusi pieteikumu 34 darba vietu iz-
veidei, un plāno atbalstīt vismaz 15 komersantu 
izveidotās darba vietas ar līdzfi nansējumu 25% 
apmērā no valstī noteiktās minimālās algas par 
20 darba dienām.

KAS JĀDARA SKOLĒNAM, 
lai pieteiktos pašvaldības iz-
veidotajai vai līdzfi nansētajai 
darbavietai?

Skolēns, skolēna vecāks vai aizbildnis no 
2016. gada 4. aprīļa līdz 3. maijam plkst. 15.00 
iesniedz pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā 
lietvedības sekretārei noteiktas formas iesnie-
gumu (Nolikuma 1. pielikums, skatīt pašvaldī-
bas mājas lapā: www.kegumanovads.lv sadaļā 
normatīvie akti/plānošanas dokumenti) un 
ārsta izziņu (forma 027/U), kur norādīts, ka 

skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota 
darba veikšanai atbilstoši LR normatīvo aktu 
prasībām.

KAS JĀDARA KOMERSAN-
TAM, lai pieteiktos līdzfi nansē-
jumam skolēna darbavietai?

Komersants no 2016. gada 4. aprīļa līdz 
3. maijam plkst. 15.00 iesniedz pašvaldībā, 
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā lietvedības sekretārei 
noteiktas formas pieteikumu (Nolikuma 2. 
pielikums, skatīt pašvaldības mājas lapā: www.
kegumanovads.lv sadaļā normatīvie akti/plāno-
šanas dokumenti)

Sīkāku informāciju par Pasākumu var 
iegūt NVA mājas lapā, bet par pašvaldī-
bas piedāvātajām iespējām uzzināt var zva-
not uz tālruni – 65055441 vai rakstot uz 
e-pastu: dace.soboleva@kegums.lv

Dace Soboļeva, Ķeguma novada domes 
projektu koordinatore

Konkursa mērķis ir Ķeguma novada 
iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana 
kultūras, sporta un izglītības norisēs.

Konkursa mērķa sasniegšanai ir noteiktas 
šādas prioritātes:
1.  Sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, 

jaunu aktivitāšu radīšana.
2.  Pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un 

bērnu papildizglītības iespēju veicināšana, 
profesionālo pilnveides iespēju un 
programmu realizēšana tuvāk iedzīvotāju 
dzīves vietai.

3.  Dzīves fi ziskās un sociālās kvalitātes 
uzlabošana (piem. sabiedrībai svarīgas 
teritorijas labiekārtošana, kādas visiem 
nozīmīgas ēkas, telpas remontdarbi, sporta 
laukuma, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana 
u.tml.)
Maksimālais fi nansējuma apmērs, kuru var 

piešķirt vienam projektam, ir 750 (septiņi simti 
piecdesmit) EUR. Līdzekļus projektu realizācijai 
piešķir konkursa kārtībā.   Atbalsta intensitāte 
ir 100% no projekta attiecināmo izmaksu 
kopsummas, bet ne vairāk kā 750 EUR vienam 
projektam.

Projektu iesniegumus var iesniegt no 2016. 
gada 11. aprīļa līdz 2016. gada 10. maija plkst. 
17.00 Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, 

Ķegums, LV-5020.
Projekti jāīsteno laika posmā no 2016. gada 

1. jūnija līdz 2016. gada 1. decembrim.
Konkursā var piedalīties projekti, kuru 

realizācija notiek Ķeguma novadā un kuru 
rezultāti ir sabiedrisks ieguvums Ķeguma 
novadam, vai projekta rezultātu ieguvēji būs 
Ķeguma novada iedzīvotāji. 

Konkursā var piedalīties fi ziskas un juridiskas 
personas, kuras deklarētas vai reģistrētas Ķeguma 
novada teritorijā, ar  ne vairāk kā 3 projektiem, ja 
tie atbilst konkursa mērķim.  

Konkursā kā projekta ierosinātājs nevar 
piedalīties pašvaldība vai tās iestāde. Projektu 
konkursa komisija nepieņem un neizskata 
pieteikumus no pretendentiem:
1.  kuriem ir nodokļu parādi;
2.  kuriem ir nenokārtotas līgumsaistības ar 

pašvaldību.

Ar projektu konkursa nolikumu var 
iepazīties un to saņemt Ķeguma novada domē 
pie lietvedības sekretāres, tālrunis – 65038883; 
e-pasts: dome@kegums.lv, kā arī pašvaldības 
mājas lapā www.kegumanovads.lv sadaļā 
normatīvie akti/plānošanas dokumenti.

Ķeguma novada dome izsludina bērnu, 
jauniešu un komersantu pieteikšanos 
nodarbinātības pasākumā

Ķeguma novada dome izsludina 
2016. gada Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursu

Kādam tev nevajadzīgā 
manta var noderēt!

Tiekamies Ķeguma tautas namā uz
Lielo pavasara izsoli 16. aprīlī plkst. 11.00

Mantas (visu, izņemot drēbes, apavus) 
vari nodot jebkurā laikā Ķeguma tautas namā 

vai tieši pirms izsoles.
Lūgums jau laicīgi padomāt, kam visvairāk 

vajadzīgi iegūtie līdzekļi.
Ja tavā mājā nav lieku mantu, tad nebēdā – 

nāc pats, pērc un piedalies arī loterijā!
Loterijā liels, labs, jauns televizors!
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Izmaiņas, kas stājušās spēkā ar 2016. gada 
1. janvāri.

Nodokļa bāze – speciālā vērtība lauku ze-
mei

No 2016. gada līdz 2025. gadam nodokļa 
aprēķinam paredzēts izmantot divu veidu 
nodokļa bāzes – nekustamā īpašuma kadastrālo 
vērtību (vispārīgā gadījumā) un speciālo vērtību 
(lauku zemēm, kuru platība pārsniedz 3 ha).

Speciālo vērtību nodokļa aprēķinam 
piemēros ārpus pilsētu administratīvajām 
teritorijām esošajām zemes vienībām (to 
daļām), kuru platība pārsniedz 3 ha un 
kurām viens no Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem 
ir „Lauksaimniecības zeme”, „Mežsaimniecības 
zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritori-
jas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar 
normatīvo aktu” vai „Ūdens objektu zeme”.

Speciālā vērtība pēc būtības ir lauku 
zemes kadastrālā vērtība ar noteiktu pieau-

guma ierobežojumu. Taksācijas gada speciālās 
vērtības pieaugums ikgadēji nepārsniegs 10% 
no iepriekšējam taksācijas gadam noteiktās 
lauku zemes speciālās vērtības.

Speciālo vērtību noteiks Valsts zemes die-
nests, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus 
par attiecīgo zemes vienību.

Zemes vienībām ar iepriekš minēto 
lietošanas mērķi un platību līdz 3 ha, nekustamā 
īpašuma nodoklis aprēķināms 100% no zemes 
kadastrālās vērtības.

Izmaiņas inženierbūvju aplikšanā ar no-
dokli

Ar 2016. gadu nodokļa atbrīvojums vairs 
netiks piemērots tām likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 3.1 punktā 
uzskaitītajām inženierbūvēm, kuras būs 
iznomātas saimnieciskās darbības veikšanai, 
izņemot sporta inženierbūves.

Izmaiņas nodokļa atvieglojuma 
piemērošanā politiski represētām personām  

Sākot ar 2016. gadu vairs nepiemēros liku-
ma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 
otrās daļas nosacījumu, ka zemei un dzīvojamai 
mājai vismaz piecus gadus jābūt politiski 
represētās personas īpašumā vai tiesiskajā 
valdījumā, lai persona varētu pretendēt uz 
nodokļa atvieglojumu.

Atgādinām, ka 2016. gada nekustamā 
īpašuma nodokļa pirmais maksāšanas termiņš 
ir 31. marts.

Papildus informācijai: Ķeguma novada 
Domes nodokļu speciālistu tālrunis – 65055436 
Nodokļu aprēķinu nosaka: 
1. Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”;
2. MK Noteikumi Nr. 495 „Likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu 
piemērošanas kārtību”; 

3. MK noteikumi Nr. 635 „Kārtība, kādā apse-
ko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platību un sniedz 
informāciju par to”.

Ķeguma novada dome 
2016. gada 2. martā
Ievēlēja par Ķeguma novada Bāriņtiesas locekli Ilzi Avotiņu no 2016. 

gada 2. marta uz pieciem gadiem, t.i. uz laiku līdz 2021. gada 1. martam.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 3/2016 „Grozījumi Ķeguma no-

vada domes 2012. gada 23. maija saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par atkri-
tumu apsaimniekošanu Ķeguma novadā””. 

Apstiprināja noteikumu Nr. 1/2016 „Birzgales Mūzikas skolas audzēk-
ņu uzņemšanas noteikumi”.

Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Eglāji”, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7429 004 0137, 
kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7429 004 0137, kopējā 
platība 7,3776 ha, uz kura atrodas mežaudze 6,5311 ha platībā. 

Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu 15637 EUR, izsoles 
dalības maksu 50 EUR, izsoles soli 200 EUR.

Apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus. 

Apstiprināja Mantas novērtēšanas un izsoles komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – priekšsēdētāja vietnieks Pāvels Kotāns;
komisijas locekļi:
Tomes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Ofmane;
juriskonsulte Liāna Čodore;
vec. grāmatvede Dace Savicka.

Nolēma piešķirt fi nansiālu atbalstu Naurim Neimanim dalībai un tre-
niņu procesa nodrošināšanai Eiropas čempionātā un treniņnometnē Aus-
trijā un Artūram Rūtiņam treniņu procesa nodrošināšanai Ogres novada 
sporta centra organizētajā sporta nometnē Spānijā.

Lai nodrošinātu Ķeguma novada pašvaldības autonomo funkciju veik-
šanu un pašvaldības fi nanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, nolēma ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē 40500 EUR apmērā. Lūdza aizņēmuma summas 
atmaksas periodu noteikt 5 (piecus) gadus uz Valsts kases noteiktajiem 
procentiem. Aizņēmuma summas atmaksu sāks ar 2017. gadu un pabeigs 
2021. gadā, garantējot tā izpildi ar pašvaldības budžetu. Noteica, ka līgums 
par divu vieglo pasažieru automobiļu iegādi ar iepirkumā izvēlēto preten-
dentu SIA „KARLO MOTORS” tiek slēgts pēc Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma par aizņēmuma 
piešķiršanu saņemšanas.

2016. gada 16. martā
Nolēma pārdot atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu Ķeguma 

iela 2-6, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7484 
900 0154, kas sastāv no četru istabu dzīvokļa ar kopējo platību 91,3 m2, kop-
īpašuma 8803/126325 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 
74840040052013. 

Apstiprināja minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu 4242 EUR, iz-
soles dalības maksu 20 EUR, izsoles soli 100 EUR.

Apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus. 

Izveidoja Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls
komisijas locekļi:
Rembates pagasta pārvaldes vadītājs Juris Pūpols
juriskonsulte Liāna Čodore
vec. grāmatvede Dace Savicka

Apstiprināja Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā 
Ķeguma novadā nolikumu. Atcēla Ķeguma novada domes 2015. gada 4. 
februāra lēmumu Nr. 48 „Par Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasa-
ras brīvlaikā Ķeguma novadā nolikuma apstiprināšanu”.

Izsludināja pieteikšanos dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras or-
ganizētajā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profe-
sionālās izglītības iestādēs” Ķeguma novada pašvaldībā Ķeguma novadā 
deklarētiem bērniem pašvaldības izveidotajās darba vietās.

Izsludināja komersantu pieteikšanos dalībai Nodarbinātības valsts 
aģentūras organizētajā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasā-
kumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciā-
lās vai profesionālās izglītības iestādēs” pašvaldības līdzfi nansētajām darba 
vietām. 

Noteica, ka pieteikumus var iesniegt no 2016. gada 4. aprīļa līdz 2016. 
gada 3. maijam plkst. 15.00.

Izsludināja 2016. gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju inicia-
tīvas veicināšanas projektu konkursu. 

Noteica, ka projektu pieteikumus var iesniegt no 2016. gada 11. aprīļa 
līdz 2016. gada 10. maijam plkst. 17.00. 

Noteica, ka projekti jāīsteno laika posmā no 2016. gada 1. jūnija līdz 
2016. gada 1. decembrim. 

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 4/2016 „Par grozījumiem Ķegu-
ma novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 „Par Ķeguma novada 
pašvaldības budžetu 2016. gadam””.

NOVADA DOMES SĒDES

Nekustamā īpašuma nodoklis
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Aprīļa mēnesī rakstu sērijā „Ķeguma novada uzņēmējs!” aicinām 
jūs iepazīties ar uzņēmumu SIA „Bromus”. Šim uzņēmumam ir redzams 
spēcīgs un mērķtiecīgs izaugsmes virziens, tāpēc vēlam uzņēmumam 
paplašināties un sasniegt sev uzstādītos mērķus.

Ar ko nodarbojas Jūsu uzņēmums? Kā radās doma uzsākt šādu 
biznesu?

Uzņēmuma darbības virziens ir energoefektīvu inženierkomunikāciju 
risinājumu izstrāde un ieviešana dzīvē. Vislabākos panākumus esam 
guvuši ventilācijas nozarē – gaisa apstrādes agregātu ar rekuperāciju 
(siltuma atgūšanu) tirdzniecībā un uzstādīšanā. Doma veidot uzņēmumu 
šajā sfērā radās 2003. – 2004. gadā. Tajā laikā Latvijā sāka parādīties šādi 
risinājumi un atsevišķi iekārtu ražotāji sevi pieteica būvniecības izstādēs. 
Tas viss toreiz bija un ir ar labu izaugsmes perspektīvu arī šodien. Tāpēc 
2005. gadā nolēmu dibināt uzņēmumu.

Vai uzņēmuma darbībā iesaistāties viens vai kopā ar ģimeni?
Pagaidām viens. Izaugs bērni, gan jau arī nāks talkā.
Kad uzņēmums sāka darbību? Kā tas šajos gados attīstījies, audzis?
Startējām 2005. gada maijā. Gājis ir visādi. Pamatā bija mazi privāti 

pasūtījumi. 2006. gadā apgrozījums bija 50 000 lati, ar stabilu izaugsmi. 
2008. gadā apgrozījums pārsniedza 200 000 latus. Un tad „atsitiens”, krīze 
un nevienam vairs nebija brīvu fi nanšu līdzekļu šada veida tehnoloģijām. 
Krīzes laikā piedzīvojām dramatisku apgrozījuma kritumu, līdz pat desmit 
reizēm mazāku, nācās atlaist darbiniekus un, cīnoties par pastāvēšanu, 
strādājām līdz 2011. gadam. Savukārt ar 2012. gadu sajutām ekonomikas 
atlabšanu un atkal dodamies izaugsmes virzienā.

Cik strauji pēdējos gados (no 2012. līdz 2014. gadam) audzis 
uzņēmuma apgrozījums? Kā noslēdzāt 2015. gadu un kādas prognozes 
2016. gadam?

Pagājušajā gada apgrozījums svārstās ap 250 000 eiro. Klientu loks ir 
mainījies, ne vairs privātpersonas un mazie uzņēmēji, bet pamatā vidēja 
lieluma būvniecības uzņēmumi. Nākamajam gadam uzstādījām sev mērķi, 
lai apgrozījums izaugtu vismaz līdz pusmiljonam eiro.

Kas bijis šīs izaugsmes dzinējspēks?
Es teikšu tā – izaugsmei tikai tagad jāsākas. Tāpēc, ka uzņēmumam 

nu jau ir skelets, ir izveidojusies komanda. Vienmēr esmu uzskatījis labus 
darbiniekus par galveno resursu.

Cik cilvēkus Jūs nodarbināt?
Deviņus.
Kāpēc izvēlējāties dibināt uzņēmumu Ķeguma novadā?
Uzņēmums sākumā tika dibināts Rīgā, bet uz Ķeguma novadu esam 

pārvākušies. Tas joprojām ir pietiekami tuvu Rīgai. Nākotnē, iespējams, 
būs nepieciešams paplašināties - radīsies vajadzība pēc telpām, ēkām vai 
varbūt zemes, tad šādi ražošanas līdzekļi te būs krietni pieejamāki nekā 
galvaspilsētā.

Kādi faktori attīstību bremzējuši?
Mēs visi zinām, ka Latvija ir neliela valsts ar mazu vietējo tirgu. Te 

izaugt un attīstīties nav viegli.
Cik daudz tirgū ir spēcīgu spēlētāju, ar kuriem nākas rēķināties? 

Kas ir Jūsu uzņēmuma lielākie konkurenti? Vai pēdējos gados tā ir 
saasinājusies/samazinājusies? 

Tirgū ir daži spēcīgi mūsu profi la uzņēmumi. Tie gan nav mūsu 
konkurenti, mēs esam salīdzinoši maziņš uzņēmums, lai būtu konkurenti 
viņiem. Tur, kur mums ir iestrādes, kur ir izveidojusies sadarbība, mūs pazīst 
un ļauj mums strādāt. Tādu īstu konkurenci mēs jūtam tikai epizodiski. 
Domāju, ka pēdējos dažos gados konkurence nav īpaši mainījusies. Visi 
strādājam relatīvi mierīgā vidē, jaunu un agresīvu uzņēmumu ir maz.

Kādus biznesa pamatprincipus jāpielieto praksē, lai uzņēmums šajā 
tirgus „nišā” veiksmīgi strādātu?

Varu pateikt par sevi – jāapzinās savas vājās puses, un, ja nepieciešams, 
jāsadarbojas ar savas nozares citiem uzņēmumiem un speciālistiem. Mēs 
strādājam no projekta uz projektu. Reizēm tie pārklājas, reizēm starp tiem 
ir atstarpes. Ļoti uzmanīgi jāaug darbinieku skaitam, prātīgāk ir viedot 
sadarbību ar citiem uzņēmumiem.

Kādi ir uzņēmuma šā gada un tuvāko divu gadu attīstības plāni? Vai 
ir plāns paplašināt darbību un/vai meklēt jaunus darbības virzienus?

Šogad jaunus darbības virzienus neplānojam veidot. Augsim līdz 
uzstādītajam mērķim – pusmiljonam eiro. Bet vispār nākotnē plānojam 
attīstīties un sākumā veidot nelielu ražotni.

Cik procentus no apgrozījuma nodrošina eksports?
Pašlaik ar eksportu nenodarbojamies. 
Jūsu novēlējums Ķeguma novadam...
Lai novada iedzīvotājiem patīk te dzīvot, lai tuvumā ir darbavietas! Lai 

cilvēkiem patīk pie mums braukt! Lai ir sakārtota un cilvēkiem draudzīga 
vide, infrastruktūra, padomāts par tūrismu un atpūtu! Ķeguma novadam 
novēlu būt par vietu, kur cilvēkiem patīk būt!

Edgaru Buzi intervēja Antra Binde

Intevija ar uzņēmēju Edgaru Buzi
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Ķeguma novada dome 2016. gada 19. aprīlī, plkst. 10.00 Ķeguma 
novada domes ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 2. stāvā, sēžu zālē, rīko paš-
valdības nekustamā īpašuma „Eglāji”, Tomes pag., Ķeguma nov., izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles objekts – zemes gabals ar kopējo platību 7,3776 
ha, t.sk. mežaudze 6,5311 ha. Īpašuma izsoles sākumcena – 15637 EUR. 
Drošības nauda 1563,70 EUR, dalības maksa 50 EUR. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.
kegumanovads.lv, Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķegu-
ma nov. vai Tomes pagasta pārvaldē. Objektu var apskatīt, iepriekš piesa-
koties pa tālruni – 26651835.

Pieteikums un pievienojamie dokumenti jāiesniedz Ķeguma novada 
domē līdz 2016. gada 18. aprīlim plkst. 15.00.

Ķeguma novada dome 2016. gada 27. aprīlī, plkst. 10.00 Ķeguma no-
vada domes ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 2. stāvā, sēžu zālē, rīko pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ķeguma iela 2-6, Rembate, Rembates 
pag., Ķeguma nov., izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles objekts – četru istabu 
dzīvoklis ar kopējo platību 91,3 m2, kopīpašuma 8803/126325 domājamā 
daļa no daudzdzīvokļu mājas.

Īpašuma izsoles sākumcena 4242 EUR, drošības nauda 424,20 EUR, 
dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš piesa-
koties pie Rembates pagasta pārvaldes vadītāja Jura Pūpola, pa tālruni: 
65055880, 26402547. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.
kegumanovads.lv, Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķegu-
ma nov. vai Rembates pagasta pārvaldē, Lielvārdes ielā 3, Rembate, Rem-
bates pag., Ķeguma  nov. 

Pieteikums un pievienojamie dokumenti jāiesniedz Ķeguma novada 
domē līdz 2016. gada 26. aprīlim plkst. 15.00.

Izsoles

Par Ķeguma prospekta 
remontu

Jau 2015. gadā Ķeguma novada pansionāru 
biedrība rosināja domi iepazīstināt sabiedrību 
ar gaidāmajiem satiksmes ierobežojumiem 
Ķeguma HES aizsprosta iekārtu remonta laikā. 
Saņēma atteikumu. 2015. gadā paklīda baumas 
par Ķeguma prospekta remonta pārcelšanu no 
2016. gada uz 2018. gadu. 

Jau četras NVO prasīja situācijas skaidrojumu 
no Satiksmes ministrijas (SM) un domes. Savā 
atbildē SM atrunājās ar „Latvenergo” attiecīgu 
lūgumu (nesaskaņojot ar domi). Atbilde NVO 
neapmierināja un tās rosināja domi organizēt 
tikšanos (Ķeguma novada ziņas 05.02.2016.) ar 
visām ieinteresētām pusēm, lai kopīgi meklētu 
labāku risinājumu. Šāda tikšanās notika 2016. 
gada 17. martā (tikai!) un, te atklājās dīvainas 
lietas: ne uz vienu objektu (aizvaru maiņu, ceļu 
remontu) nav nokārtota sākotnējā projektu 
dokumentācija, nav izsniegta pat būvatļauja, 
kas dod tiesības izstrādāt būvprojektu, tai 
skaitā darba organizācijas projektu. Ko tad 
saskaņoja dome? ĶNZ 04.03.2016. ir domes 
paziņojums par tilta slēgšanu. Uz kāda juridiska 
pamata? Tikai uz pārrunu pamata? Latvijas 
likumi un normatīvi nosaka noteiktu kārtību 
šādu projektu realizācijai. Vietējā būvvalde 
tikai gaida, kad fi rmas iesniegs dokumentus 
būvatļaujas procedūras uzsākšanai. Juceklis 
lielāks, kā „piektajā gadā”. 

Baidos, ka šādā situācijā mēs paliksim 
gan bez Ķeguma prospekta remonta, gan 
„Latvenergo” bez aizvara nomaiņas. Veltīgi 
tracināti iedzīvotāji un ceļš P8 normatīviem 
neatbilstošā stāvoklī.

H. Jaunzems, 
ĶNPB valdes loceklis 

Par Ķeguma prospekta 
rekonstrukciju

2015. gada vasarā Ķeguma novada būvvalde 
izsniedza būvatļauju Ķeguma HES divu aizvaru 
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei, 
oktobrī pašvaldībā tika saņemts saskaņošanai 
satiksmes organizācijas shēmas projekts. 
Bez prasībām satiksmes organizācijai no 
pašvaldības puses tika izvirzīta prasība saskaņot 
shēmas projektu arī ar valsts operatīvajiem 
dienestiem, un saskaņoto dokumentu no SIA 
„Tilts” pašvaldība saņēma tikai 2016. gada 
29. februārī. Tad arī bez kādas kavēšanās tika 
organizēta apstiprināto nosacījumu publikācija. 
Man nav zināms, kādu „atteikumu” ir saņēmusi 
pensionāru biedrība vai H. Jaunzema kungs, bet 
ir pilnīga pārliecība, ka vispirms ir nepieciešams 
zināt, kādi tad būs satiksmes ierobežojumi, un 
tikai tad var ar tiem „iepazīstināt sabiedrību”.

2016. gada 25. februārī pensionāru biedrības 
sapulcē H. Jaunzema kungs vairākkārt paziņoja, 
ka „domes amatpersonas ir saskaņojušas 
Ķeguma prospekta rekonstrukcijas pārcelšanu 
uz 2018. gadu”, nesniedzot nekādu pamatojumu 
savam pieņēmumam, un apstrīdot manu 
aizrādījumu, ka tas neatbilst patiesībai. 
Kad nu četras NVO sapulcē ir saņēmušas 
Satiksmes ministrijas pārstāvju skaidrojumu, 
ka rekonstrukcijas darbu atlikšanu dome nav 
vis skaņojusi, pēkšņi ir aizmirsies skaņošanas 
jautājums un „atklājušās dīvainas lietas”. 
Diemžēl arī par „dīvainajām lietām” esmu 
spiests izklāstīt patieso situāciju, kura būtiski 
atšķiras no H. Jaunzema kunga interpretācijas.

Pirmkārt, kā sapulcē to apstiprināja SIA 
„Tilts”, AS „Latvenergo” un VAS ‘Latvijas valsts 
ceļi” pārstāvji, uz abiem objektiem ir nokārtota 
sākotnējā dokumentācija –   Ķeguma prospekta 
rekonstrukcijai ir izstrādāts tehniskais projekts, 
bet  Ķeguma HES aizvaru rekonstrukcijai ir 
izstrādāts skiču projekts, saņemta būvatļauja 
projektēšanai, izstrādāts tehniskais projekts un 
uzsākta tehniskā projekta saskaņošana. 

Otrkārt, jautājumu „Ko tad saskaņoja 
dome?” vajadzētu uzdot vispirms, un tikai tad 
ķerties pie dažādu pieņēmumu izteikšanas 
apgalvojumu formā. Pašvaldība ir saskaņojusi 
divas lietas:
1.  Ķeguma prospekta rekonstrukcijas tehnisko 

projektu (nejaukt ar būvdarbu termiņiem – 
tehniskā projekta sastāvā tie nav noteikti).

2.  Satiksmes organizācijas shēmu Ķeguma 
HES aizvaru rekonstrukcijas laikā (nejaukt 
ar darba organizācijas shēmu!). Satiksmes 
organizācijas shēma ietilpst skiču projekta 
sastāvā un kalpo kā viens no nosacījumiem 
tehniskā projekta risinājumu izvēlei.
Kā redzams no saskaņojumu satura, 

neviens no tiem nedz ietekmē, nedz arī var būt 
par iemeslu Ķeguma prospekta rekonstrukcijas 
termiņu pārcelšanai. 

Treškārt, 2016. gada 4. marta „Ķeguma 
Novada Ziņu” izdevumā ir publicēta informācija 
par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem 
uz Ķeguma HES tilta. Tikai paziņojumam ir 
informatīvs, nevis direktīvs raksturs, un tas ir 
pamatots ar saņemto dokumentu – augstāk 
pieminēto Satiksmes organizācijas shēmu 
Ķeguma HES aizvaru rekonstrukcijas laikā, 
kuru ir saskaņojušas abas Ķeguma HES tilta 
un valsts autoceļa P8 ekspluatācijas jautājumos 
kompetentās institūcijas – AS „Latvenergo” un 
VAS „Latvijas valsts ceļi”.

Juceklis patiesībā ir daudz mazāks, kā 
dažiem liekas. Patiesībā ir tikai viens neskaidrs 
jautājums, kuru kopš pagājušā gada nogales 
mēģina risināt pašvaldība – nav pietiekami 
pamatotu tehnisku argumentu Ķeguma 
prospekta rekonstrukcijas projekta realizācijas 
atlikšanai. Bet par iedzīvotāju maldināšanu 
gan vajadzētu aizdomāties – varbūt tomēr 
vispirms noskaidrot, pirms uzstāties ar skaļiem 
apgalvojumiem?

Ar cieņu,
Roberts Ozols

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Ielīgojām, iešūpojām pasauli jaunam rītam

ĶNPB atskaites, pārvēlēšanu sapulce
Šā gada 25. februārī notika Ķeguma novada pensionāru biedrības at-

skaites – pārvēlēšanas sapulce, kurā aktīvi piedalījās 83 pensionāri. 
Sapulcē piedalījās viesi no novada: Ķeguma novada domes priekšsē-

dētājs Roberts Ozols, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors 
Vladimirs Samohins un Ķeguma novada sociālā dienesta vadītāja Vita 
Kalniņa.

Par iepriekšējā gada darbību atskaitījās biedrības valdes priekšsēdētājs 
Uldis Ābele un pārējie valdes locekļi. Savukārt par darbošanos radošajā 
darbnīcā atskaiti deva vadītāja Vija Volenberga. Aktīvākās rokdarbnieces 
demonstrēja savus darinātos lakatus.

No biedrības valdes darba atteicās Ilga Andrejeva, sakarā ar dzīves vie-
tas maiņu, un Pauls Vitka, veselības problēmu dēļ. Viņu vietā ievēlēja Viju 
Balčūni un Ilzi Kantori. Biedrības darbs tika novērtēts ar – labi.

Nobeigumā notika diskusija ar uzaicinātajiem viesiem. Skolas direk-
tors aicināja uz sadarbību ar pensionāriem, lai jaunā paaudze apgūst to 
interesantāko gan rokdarbu darināšanā, gan latviskuma saglabāšanā.

D. Berķe

Saskaņā ar tautas tradīcijām Lielā diena ir klāt, kad pirmo reizi šajā 
gadā diena ir kļuvusi garāka par nakti. Saule ceļo Pasaules kalnā augšup. 
Ikkatrs to jūt, redzot kā diena kļūst aizvien garāka, parādās pirmie asni, 
atskan putnu balsis, aukstums atkāpjas un gaisma aizdzen tumsu. Tuvojas 
brīdis, kad gaisma šajā gadskārtas lokā svinēs galīgo uzvaru pār tumsu.
Lieldienu svinēšanā svarīga vieta ir saullēkta sagaidīšanai tieši saulgriežu 
rītā. Tas savukārt nevar notikt bez mutes mazgāšanas pret rītiem tekošā 
strautā vai avotā. 20. marta rīts, aizsākas ar putnu saukšanu un modi-
nāšanu. Tas ir pavasara laiks, kad zemniekam jau darbs dzen darbu un 
ir jāiespēj tikt līdzi dabas straujajai atmodai un darba ritmam. Viens no 
svarīgiem Lieldienu rituāliem ir šūpoļu kāršana un šūpošanās. Šūpošanās 
ir saistīta ar auglību, tas jādara, lai labi padotos lopi, lini, kā arī, lai pasar-

gātu sevi no odu un dunduru dzēlieniem. Otrs svarīgs rituāls ir pēršanās 
ar pūpoliem vai plaucētiem bērza žagariem skaitot: „Apaļš kā pūpols, ve-
sels kā rutks, veselība iekšā, slimība ārā!” 

 Olas – dzīvības simbols un arī latviešu pavasara saulgriežu tradīcijās 
tām ierādīta īpaša vieta. Lieldienas gaidot, olas tiek krāsotas sīpolu mizās, 
rudzu zelmenī, kumelītēs vai siena smalkumos, mellenēs. Olas dāvina par 
šūpošanu, ar olām kaulējas – sitas Lieldienu rītā. Ticējumi vēsta, ka tas, 
kura olas čaumala ir stiprāka, ilgāk dzīvos. Olas ripina un lielā daudzumā 
arī ēd, jo līdzās apaļiem plāceņiem, diedzētiem graudiem, tās ir galvenais 
Lieldienu mielasts.

Šogad Tomes folkloras kopa „Graudi” aicināja pievienoties visus 20. 
martā sešos no rīta pie „Zarukalnu” mājām „Naktspērļu” upītes krastā 
sagaidīt Lielo dienu – pavasara saulgriežus, lai sveiktu Sauli un gūtu svē-
tību un enerģiju visam gadam.

Rīta cēlienā ar svilpavniekiem modinājām putnus, iekūrām ugunsku-
ru, mazgājām mutes „Naktsspērļu” upītē, kas tek pret rītiem, drosmīgākie 
ar basām kājām izbrida upīti, lai vēstītu par pavasara atnākšanu. Ar Sau-
les dziesmām sagaidījām parādamies Saulīti. Saules lēkts bija brīnišķīgs! 
Saules stari apzeltīja krūmus, kokus, upīti un visus klātesošos. Rīts modās 
brīnišķīgs. Arī putni pamodās, dzirdot skaļās gaviles. Visi dabūjām ve-
selības pērienu ar pūpolu zariem. Aukstajā „Zarukalna” dižajā ozolā kā-
rām šūpoles un izšūpinājām visus svētku dalībniekus, katram veltot īpašu 
dziesmu un laba vēlējumu. Šie, no senčiem mantotie svētku rituāli, attīra 
no ikdienišķuma, veicina harmoniju pašiem ar sevi, ģimeni, sabiedrību 
un dabu, saliedē ļaudis, saliedē visu svētku dalībnieku enerģiju, spēku, un 
labās domas, un ļauj  ticēt labākai nākotnei. 

Sarmīte Pugača, Tomes tautas nama vadītāja

Jauniešu vokālajam ansamblim „Tikai Tā” jauni skatuves tērpi
Ķeguma novada dome izsludināja „Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursu”, kurā tika iesniegts projekts par jauniem linu tērpiem Birzgales jauniešu vo-
kālajam ansamblim „Tikai Tā”. Projekta kopējā summa sastādīja 750 EUR. Jauniešu 
vokālā ansambļa „Tikai Tā” dalībniekiem ir ļoti tuva tautas mūzika. Lielākoties ar to arī 
izvēlamies startēt skatēs, jo spējam pilnvērtīgi paust savas emocijas caur tautas mūziku. 
Arī mūsu klausītāji ir atzinīgi novērtējuši, ka tieši šī mūzika mums ir tuva un mēs vien-
mēr ar šo mūziku esam spējuši pārsteigt klausītājus. 

Lai vēl spilgtāk pasvītrotu savas emocijas un vēstījumu nodotu skatītājiem, nepie-
ciešams arī vizuālais efekts. Šo mūziku var paspilgtināt ar tautas tērpiem vai seno laiku 
tērpiem. Nereti nācās aizņemties vidējās paaudzes „Dejotprieks” tautastērpus. Novada 
un pašvaldības koncertos piedalās abi kolektīvi vienlaicīgi (koncerti ir diezgan regulā-
ri), tieši šādās reizēs ir grūti variēt ar tērpiem, kas novērš abu kolektīvu koncentrēšanos 
uz priekšnesumu. Ar jaunajiem tautiskajiem linu tērpiem paspilgtināsim savus priekš-
nesumus, gan koncertos, gan skatēs, nesot Birzgales un Ķeguma novada vārdu visā 
Latvijā. Ar jaunajiem tērpiem pirmo reizi uzstājāmies vokālo ansambļu skatē Ogrē, kas 
norisinājās 13. martā.

Evija Reinsone, vokālā ansambļa dalībniece 
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Notikusi NVO tikšanās ar pašvaldību

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” Latvijā notiek jau desmito gadu. 
Tā mērķis ir kopt un attīstīt audzēkņu individuālās dziedāšanas prasmes 
un mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas, pilnveidot skatuvisko 
pieredzi un dalībnieku radošās spējas. 

Mūsu skolas zēnu vokālais ansamblis „Ziķeri” šajā konkursā piedalās 
jau trešo gadu. Gūt ātrus panākumus nav viegli, bet mums ir paveicies, 
jo jau divus gadus pēc kārtas konkursā Ogrē esam ieguvuši 1. pakāpi un 
izvirzīti uz konkursa 2. kārtu – aizvadītajā gadā Zemgales, bet šogad – 
Vidzemes reģionā. Tāpēc 11. martā sēdāmies autobusā un devāmies 
uz skaisto Smiltenes pilsētu, kur apmetāmies jaukajā un jau Lieldienu 
noskaņās rotātajā Smiltenes kultūras centrā. Tajā darbojas ļoti smaidīgs un 
viesmīlīgs kolektīvs, jutāmies patiešām gaidīti un aprūpēti. Iesildījām bal-
sis, fotografējāmies mājīgajā kino zālītē un, protams, nervozējām, vai mūsu 
sagatavotie priekšnesumi (latviešu tautasdziesma „Mēnestiņš nakti brau-
ca”, latviešu tautasdziesma M. Sprukules apdarē „Man bij’ viena gara pupa” 
un dziesma „Peļu skola” ar Pētera Brūvera vārdiem un Māra Lasmaņa 
mūziku) liksies gana kvalitatīvi kompetentās žūrijas dalībnieku ausīm 
(mūzikas pedagoģe, Latvijas Nacionālās kultūras centra vokālo ansambļu 
nozares padomes priekšsēdētāja Mārīte Puriņa, diriģente un vokālās gru-
pas „LatvianVoices” dziedātāja Nora Vītiņa, diriģents un tautas mūzikas 
speciālists Jānis Grigalis, projekta vadītāja, VISC Interešu izglītības un 
audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite).

Izrādījās, ka mums jādzied 10 minūtes pirms norādītā laika, tāpēc 
uzskrējām uz skatuves gandrīz skriešus, vienam skrējienā pazuda pat 
tērpa taurenis, tomēr puiši darīja, ko varēja. Skanējums bija tīrs, tikai zēni 
izskatījās nobijušies un ne tik atraktīvi, kā esam pieraduši viņus redzēt 
mēģinājumu procesā vai koncertos skolā. Un tomēr, mums izdevās iegūt 

2. pakāpi (starp citu – mūsu vecuma grupā 1. pakāpi nesaņēma neviens 
kolektīvs, jo, kā atzina kompetentā žūrija, lai kļūtu par īstiem mūziķiem ir 
ilgstoši jātrenējas) Tātad – mums viss vēl priekšā!

Paldies par atbalstu „Ziķeru” vecākiem, kolēģiem par uzmundrinājumu, 
koncertmeistarei Lienei Seržantei par virtuozo klavierspēli, mūsu labajam 
gariņam un talismanam Sandrai Bērziņai, autobusa šoferītim Jānim Na-
glim par pacietību, skolas virtuves darbiniecēm par sarūpētajām līdzi 
ņemamajām pusdienām, kā arī skolas direktoram V. Samohinam par doto 
iespēju iegādāties naģenes.

„Ziķeri” ir īsti Superpuikas! Man ir patiess prieks strādāt un būt kopā 
ar viņiem mazo laika sprīdi, kas atvēlēts mēģinājumiem, jo zēniem ir vēl 
daudzas citas nodarbes. No mūsu kopā būšanas dzīvesprieku un pozitīvas 
emocijas gūstam visi. Kopsim un attīstīsim savas balsis arī nākamajā 
mācību gadā.

Marija Sprukule, zēnu vokālā ansambļa „Ziķeri” vadītāja

Saulainajā 12. marta sestdienā Ķeguma die-
nas centrā pulcējās 12 dažādas, aktīvas Ķeguma 
novada biedrības. Kuplā skaitā – 22 cilvēku sa-
stāvā – tika aizvadīta „Ķeguma novada NVO un 
Ķeguma novada pašvaldības tikšanās”.

Ar laba vēlējumiem un gandarījumu par 
padarīto, pasākumu atklāja Ķeguma novada 
domes priekšsēdētājs Roberts Ozols. Ķeguma 
novada domes izpilddirektore Nelda Sniedze 
klātesošos iepazīstināja ar pašvaldības budžetu 
2016. gadam un stāstīja par plānotajām inves-
tīcijām. Savukārt Ķeguma novada domes pro-
jektu koordinatore Dace Soboļeva stāstīja par 
iespējām iesaistīties Iedzīvotāju iniciatīvas pro-
jektos un kā efektīvi izmantot NVO fondus.

Pasākumā piedalījās arī lektore no Latvijas 

pilsoniskās alianses, Kristīne Zonberga, kura 
plaši skaidroja NVO līdzdalības iespējas valsts 
mērogā, PPP biedrības „Zied Zeme” pārstāvis 
Māris Cīrulis, kurš izklāstīja LEADER projektu 
aktualitātes un Nodarbinātības valsts aģentūras 
pārstāve Sandra Rutko, kura stāstīja par NVA 
aktualitātēm un iespējām sadarboties. 

Paldies visiem dalībniekiem, kuri ieradās uz 
pasākumu gan uzklausīt, gan izteikt viedokli. 
Ceru uz turpmāku un veiksmīgu sadarbību, kad 
tiksimies sapulcē par Lielo Talku un lemsim par 
projektu rakstīšanu.

Ja rodas jautājumi vai ierosinājumi rakstiet 
uz e-pastu: antra.binde@kegums.lv

Antra Binde, Jaunatnes lietu speciāliste

2. marta rīts 10. un 11. klases skolēniem ie-
sākās ļoti neparasti, jo svinību zālē viņiem no-
darbības vadīja Ķeguma un Ogres Danču klubu 
muzikanti, pastāstot par Danču klubu aktivitā-
tēm Latvijā, kā arī iemācot vairākas interesantas 
dejas. 

Atšķirība no klasiskajām dejām ir tā, ka 
dejot var jebkurš cilvēks – arī bez priekšzinā-
šanām, arī tad, ja nav pāra. Te nav jābaidās, ka 
kaut kas neiznāks. Te gūsti prieku no pašas de-
jošanas. 

Īpašs paldies mūziķei Dacei Priedoliņai par 
piedāvāto sadarbības iespēju!

Lūk, ko saka paši dalībnieki:
Bija jautri. Darītu to atkal, ja būtu tāda ie-

spēja. (J.D.Siliņš)
Ja sākumā likās, ka man tas ne pārāk patiks, 

tagad varu teikt, ka bija ļoti pozitīvi un intere-

santi. Gribētu to darīt atkal. (D.Liepiņa)
Interesanta pieredze un skatījums uz deju 

no pavisam citas puses. Pozitīvisma lādiņš visai 
dienai garantēts. Es gribu vēl! (L.Bērziņa)

Ļoti pozitīva un interesanta pieredze, iespē-
ja apskatīt deju daudz plašāk. Prieka deva pāris 
dienām, saliedēšanās. Super! (K.Caune)

Kustība ir dzīve. Un šodien ar Danču skolas 
palīdzību varēja sajust dzīvi. Sākumā nešķita, ka 
būs interesanti, bet viss mainījās dejojot. Man 
ļoti patika, labprāt atkārtotu. (D.Grigorjeva)

Tas bija forši. Man patīk. Tā varbūt bija 
sporta stunda – ha-ha. (Brenda Christie)

Sākumā man nepatika doma „dancot”, taču, 
kad sākām, es smējos un priecājos līdzi ar ci-
tiem. Ļoti patika. (A.Zeltiņa)

Jautri iesākts trešdienas rīts ar dančiem un ar 
klasesbiedriem. Varēja gan izdancoties, gan iz-

smieties. Noteikti gribētu atkārtot! (I.Dīcmane)
Ja sākumā nebija pārāk labs garastāvoklis, 

pēc dančiem tas uzlabojās. Vēlētos to darīt at-
kal. (K.Upenieks)

Ļoti patika ieskats šajās dejās, bija jautri un 
aizraujoši. Pirms kaut ko par tām saka, pašam 
jāpiedzīvo. (E.Ozolnieks)

Šīs 40 minūtes bija ļoti aizraujošas. (D.Zvir-
gzdiņa)

Ja esi enerģisks un atvērts cilvēks, Tev pa-
tiks. Šīs dejas vieš enerģiju, kas dod spēku visai 
dienai. (K. Neilands)

Man ļoti patika. Bija jautri. Ja pats iesaistās, 
šīs dejas patiks ikvienam. (M.Ruise)

Mani pārsteidza, ka var justies brīvi, iejus-
ties tēlā. (E.Nusberga)

Ķeguma skolas zēni vokālās mūzikas konkursā 
„Balsis”

Dejojam latvju dančus
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Mūsējie vokālo ansambļu 
skatēs

Ir pienācis laiks, kad visiem pašdarbības kolektīviem – vokālajiem 
ansambļiem, koriem, deju kolektīviem un  amatierteātriem sava varēšana 
un prasme jāatrāda ikgadējās skatēs.

13. martā Ogres kultūras centrā notika Ogres apriņķa vokālo ansam-
bļu skates 1. kārta, kurā piedalījās 17 Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes 
un Salaspils novada vokālie ansambļi. Dziedātāju sniegumu vērtēja žū-
rija: Valkas un Valmieras apriņķa virsdiriģents Ivars Cinkuss, Madonas 
apriņķa virsdiriģents Ārijs Šķepasts un Ogres apriņķa virsdiriģente Aira 
Birziņa.

No mūsu novada skatē piedalījās 3 ansambļi: senioru grupā – Ķegu-
ma tautas nama senioru vokālais ansamblis „Kvēlziedi” (vadītājs Gunārs 
Jākobsons), kuri ieguva III pakāpi ar 34,33 punktiem, sieviešu ansambļu 
grupā – Rembates pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Rembate” (vadī-
tāja Alīse Vorobeja) un ieguva II pakāpi ar 37 punktiem, jaukto ansambļu 
grupā – Birzgales tautas nama jauktais vokālais ansamblis „Tikai Tā” (va-
dītāja Maira Līduma), iegūstot II pakāpi ar 39,33 punktiem.

4. martā vēl viens mūsu novada kolektīvs – Tomes tautas nama dāmu 
vokālais ansamblis (vadītāja Ingrīda Klepere) vokālo ansambļu skates 
1.kārtā piedalījās Jēkabpilī un ieguva augstāko pakāpi ar 45,5 punktiem.

Pēc žūriju vērtējumiem, divi mūsu novada kolektīvi – Tomes tautas 
nama dāmu vokālais ansamblis un Birzgales tautas nama jauktais vokā-
lais ansamblis ar savu sniegumu ieguva tiesības pierādīt sevi Latvijas vo-
kālo ansambļu skates II kārtā.

Zinu, ka vakaru mēģinājumos nākas pavadīt daudzas radoša darba 
stundas, kas prasa gan no vadītājiem, gan dalībniekiem profesionalitāti, 
pacietību, izturību, neatlaidību, lai varētu sasniegt labu rezultātu. Paldies 
jums visiem par paveikto! 

Otrās kārtas dalībniekiem novēlu neatlaidību, degsmi un izturību!

Inese Cīrule, 
Ķeguma novada kultūras un sporta pārvaldes vadītājas p.i.

XVII Starptautiskais Masku 
festivāls Madonā

Jau vairākus gadus dažādās Latvijas vietās notiek masku festivāli, kas 
palīdz nosargāt un uzturēt maskošanās tradīciju. Maska ir senākais un 
noslēpumainākais kultūras mantojums. Maskošanās tradīciju pētnie-
ki Aīda Rancāne un Andris Kapusts norāda, ka „maska ir logs uz citu 
pasauli, kas ļauj nonākt saskarsmē ar senču gariem un kosmiskiem spē-
kiem”. Masku radītais haoss pēc tam cilvēku prātos rada jaunu kārtību, 
veic attīrīšanās un atjaunošanās procesu.

Masku festivālam, kas no 19. – 21. februārim notika Madonā, bija 
pieteikušās 20 masku grupas – miežvilki, ķekatas, vecīši, budēļi, čigāni un 
citas. Festivāla ietvaros notika masku konference, masku grupu gājieni 
lauku sētās, masku grupu izrādes, danču vakars un individuālo masku 
skate Madonas kultūras namā, kā arī lielais Masku gājiens pilsētā un Me-
teņdienas svinības Priežu kalnā.

Tomes folkloras kopa „Graudi” festivālā pārstāvēja Sietu masku gru-
pu, kuras būtība ir nest maizes svētību.

Divas notikumiem bagātas dienas, enerģijas un pieredzes apmaiņa, 
sadarbība, pamatīgs darbs un rosinošas idejas, prieks, pārdomas un sa-
liedētība ar norisēm dabā – tāds ir festivāla dalībnieku devums un iegu-
vums.

Dace Priedoliņa, folkloras kopas  „Graudi” vadītāja

Skolai – jauns žetons
26. februāra vakarā mūsu skaitliski nelielā 12. klase uzņēma viesus – 

savus vecākus, skolotājus, skolas darbiniekus un, protams, Ķeguma novada 
domes priekšsēdētāja vietnieku Raivi Ūzulu. Pasākums sākās ar nākamo 
absolventu negaidīto uznācienu pēc „Zobu fejas uzveikšanas”. Tā norisi-
nājās aiz priekškara Hačaturjana Zobenu dejas skaņu pavadībā un ļāva aiz 
muguras atstāt jebkuras dusmas, aizvainojumus vai neapmierinātību un 
iemantot mīļumu, sirsnību, neatlaidību un to apliecināt sirsnīgos paldies 
vārdos vecākiem un skolotājiem. Īpaši silts likās mazāko sveiciens – pašu 
ceptie un ar mīlestību iesaiņotie kēksiņi.

Vakaru vadīja 10. klases skolēni Loreta Luīze Zaķe un Nauris Nagor-
nijs, kā arī paši divpadsmitie. Pirms žetonu pasniegšanas svētku uzrunu 
teica skolas direktors Vladimirs Samohins un Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls.

Šajā mācību gadā skolu absolvēs mazākā klase mūsu pastāvēšanas vēs-
turē – tikai 9 skolēni, taču žetonu saņēma 7 (divus Zobu feja nolaupīja pa-
visam), kā arī klases audzinātāja Agita Kaļva. Tāpēc katra raksturojumam 
tika meklēta īpaša individuāla pieeja – izmantoti horoskopi, jo tie ļāva iz-
prast, kāpēc 12. klase izveidojusies tieši tāda, kāda tā ir. Skolēni tika aicināti 
pēc sava žetona gada ritējuma secībā. Ar lepnumu paziņojam, ka tapis 
jauns skolas žetons piespraudes formā ar iestrādātu skolas logo. Pirmo 
reizi žetons tika pasniegts kā dāvinājums, nevis jāiegādājas pašiem.

Un tā viens aiz otra žetonu ieguva:
Mežāži – Andrija Priedīte un Gatis Matīss Zeltiņš;
Vērsis – Ieva Ozolniece;
Dvīnis – Daniels Krauklis;
Lauva – klases audzinātāja Agita Kaļva;
Svari – Dāvis Kaspars Sproģis;
Skorpioni – Agate Šaicāne un Arnolds Barsovs.
Ļoti jautrs un izdevies bija 11. klases priekšnesums īpašas fi lmas veidā, 

kas ieskaņota repa stilā. Atskanēja neviltoti smiekli, visa pasākuma laikā 

bija jūtama pozitīva un brīva noskaņa. Vēl tikai jāpiebilst, ka radās mierī-
ga albuma šķirstīšanas izjūta, jo, skanot vārdiem par katru skolēnu, lielajā 
ekrānā varēja vērot arī viņa fotogrāfi jas, bet pirmās daļas beigās – fotomon-
tāžu un dzīvos komentārus par piedzīvoto vidusskolas laikā.

Pēc īsa starpbrīža priekškars vērās jauniešu iestudētajai izrādei pēc 
Ilzes Indrānes romāna „Lazdu laipa” motīviem – „Vēstules sniegā”. To izvei-
dot palīdzēja un ar savu spēli darbībā iesaistījās arī skolotājs Arturs Ābols 
un klases audzinātāja Agita Kaļva. Jaunieši bija fantastiski un pārsteidza vi-
sus tā, kā mēs mēģinājumos nemaz negaidījām. Malači! Uz skatuves bija arī 
skolas direktors Vladimirs Samohins un saspēlē ar Arturu Ābolu gandrīz 
nenoturējās un salauza pulksteni – tik ļoti abi iejutās tēlā. Darbība norisi-
nājās pie lazdu laipas, kas katram spēles dalībniekam raisīja savas skolas 
laika atmiņas. Teicams stils un pasenā literārā darba piemērojums mūsu 
laikam. Pavisam negaidītas beigas – skan „Skolas valsis” un absolventi iz-
dancina savus skolotājus un vecākus.

Paldies par pozitīvajām emocijām un veiksmi eksāmenos!
Sandra Bērziņa, direktora vietniece

Ērti krēsli ambulancē
Ambulances uzgaidāmajā telpā, gaidot 

medmāsas un ārsta konsultāciju, ir patīkami 
sēdēt ērtā krēslā. Liels paldies Vijai Jaunze-
mai par lielo neatlaidību projekta īstenošanā.

Paldies pensionāru biedrībai un Ķeguma 
domei, kas atbalstīja šo projektu. Prieks par 
ērtību, kas radīta vietā, kur cilvēks atnāk ar 
savu sāpi.

Paldies par rūpi, kas rada prieku sirdī! 
Visiem veselību! Sauli sirdī!

Aija Sīkā, apmeklētāju vārdā
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28. februāra dienā Ilze Krastiņa, Oksana 
Grimaļuka-Nazarova, Ilze Avotiņa, Dzintra Ger-
ma-Lemese, Marta Šmite, Kristiāna Driksna un 
Elizabete Avotiņa devās ceļā pāri visai Eiropai. 
Portugāle mūs sveicināja ar vieglu vēju un saules 
stariem. Lai gan vietējiem šobrīd ir ziema, mēs 
izbaudījām siltu un saulainu pavasari. Šī pro-
jekta ietvaros sadarbojamies ar skolu Vialongā, 
kas ir 20 minūšu braucienā no Lisabonas centra. 
Skolā ar iepazīšanās runu mūs pagodināja sko-
las direktors, un vēlāk katra projekta dalībvalsts 
prezentēja padarītos darbus projekta ietvaros. 
Viens otram izteicām atsauksmes, ieteikumus 
un jaunas idejas nākamajiem projekta darbiem. 
Iepazinām portugāļu skolas ikdienu un dienvid-
niecisko temperamentu. Šī ir profesionālā skola, 
kurā viens no apgūstamajiem amatiem ir juvelie-
ra amats. Skolēni un skolotājas varēja praktiski 
darboties radošajās darbnīcās un izgatavot sev 
piekariņu, atsvaidzināt angļu valodas prasmes. 
Pēc garas un aizpildītas dienas, sekoja svētku tor-
te par godu projektam, jaukas sarunas pie vakari-
ņu galda un aizrautīgi stāsti par aizvadīto dienu. 

Nākošā dienā mēs devāmies uz pilsētu Setú-
bal. Šeit mēs apskatījām Portugāles piekrasti, 
kur tālumā bija vērojams Atlantijas okeāns. Jau 
iebraucot pilsētā, noprotams, ka tā ir ostas pil-
sēta, kurai kuģu transports, zivju pārstrāde un 
tirgošana nav sveša. Bija iespēja būt aizraujošā 
muzejā, kur agrāk bija zivju produktu pārstrā-
des rūpnīca. Apskatāmi bija gan dažādi seno 
laiku darbarīki, gan kokgriezumi un porcelāna 
izstrādājumi. Izsekojām zivju ceļam no jūras līdz 
pat gatavam produktam skārda bundžiņā. Vēlāk 
mēs iepazinām pilsētu. Šeit redzējām ļoti skaistus 
skatus un iepazinām patieso Portugāles būtību – 
nesteidzīgu atmosfēru un mājīgu vidi. 

Pa ceļam uz vīna darītavu „JoseMariade-
Fonseca”, iegriezāmies Setúbal pilsētas mākslas 
galerijā un apmeklējām tirgu, kā ieeja grezno-
ta ar Portugālei raksturīgajām fl īzēm un sienas 
mākslas darbiem. Tirgū tika pārdoti kalmāri un 
astoņkāji, mencas, tunči un laši. Tur valdīja ne-
redzētu tropisko augļu, dārzeņu un zivju pārpil-
nība. Vīna darītavā uzzinājām par tās seno vēs-
turi, apskatījām vīnogu dārzus, vīna noliktavas, 

kur, gluži kā dzimtas dārgums, glabājās vairākus 
simtus gadus veci vīni. Atpakaļceļā apmeklējām 
Castelo de Palmela cietoksni, vērojot brīnišķigus 
skatus no augšas.

Ar viegli dzestru, taču saulainu rītu mums ie-
sākās trešdiena. Ar metro mēs devāmies uz Lisa-
bonas centru un vecpilsētu. Pirmais galamērķis 
bija tropiska klimata siltumnīca – Eduardo VII 
parkā, kā augu krāšņums un izmēri pārsteidza 
ikvienu, sākot no nelieliem augu stādījumiem, 
līdz pat gigantiska izmēra augu sienām, kaktu-
siem un milzu palmām. Fonā dzirdamās skaņas 
raisīja izjūtas, ka patiesi atradāmies Amazones 
džungļos. Tur papildinājām savas bioloģijas zi-
nāšanas un dalījāmies pieredzē. 

Tālāk sekoja aizraujoša vizīte vietējā, vēstu-
riski senajā laikraksta „Diáriode Notícias” izdev-
niecībā, kur skolēniem bija iespēja izveidot savu 
„pirmo avīzes lapu”, ielūkoties avīzes redakcijas 
aizkulisēs un novērot redaktoru ikdienu, kā arī 
izvērtēt savas prasmes un pārdomāt – vai darbs 
redakcijā mani interesētu. Pa to laiku skolotā-
ji apmeklēja Eiropas Komisijas pārstāvniecību 
Portugālē. Turpinājumā visi kopā devāmies uz 
vecpilsētu, kur novērtējām seno ēku specifi sko 
greznību. Šauras ieliņas, plaši laukumi ar strūkla-
kām un skulptūrām, māju sienas ietērptas zilgani 
baltās keramiskajās fl īzēs ar nacionālajiem raks-
tiem. Dienas nobeigumā pabijām Triumfa arkā 
un klīstot pa Augusta ielu, iepazinām Modernās 
mākslas muzeja „MUDE” ekspozīciju, kur bija 
apskatāmi portugāļu dizaina izstrādājumi pēdējo 
50 gadu laikā: apģērbs, darbarīki, mēbeles, inter-
jera elementi un pat biroja piederumi.

Ceturtdienas rītā Vialongas skolā mums no-
darbību radošās darbnīcās pasniedza Portugāles 
modes dizaina māksliniece Monica Goncalves, 
kura pasaulē pazīstama ar sev raksturīgo korķa 
materiāla apstrādi tērpos un citos dizaina ele-
mentos. Viņas hobijs ir dažādu aksesuāru izgata-
vošana un inovatīva pieeja kleitu izstrādē, apģēr-
bu veidošanā. Šī bija viena no interesantākajām 
nodarbībām, kur bija iespēja praktiski darboties 
un izveidot savu mākslas darbu no korķa. Tapa 
gan rokassprādzes, gan tauriņi, matu stīpiņas, te-
lefona maciņi un paliktnīši tējas krūzēm. 

Dienas vidū braucām uz nelielu pilsētiņu – 
Vila Francade Xira, kur iepazināmies ar reālu 
zvejnieku ikdienas darbu, sadzīvi un vidi. Rīts 
sākas agri, kad tiek darbinātas motorlaivas, sa-
kārtoti tīkli, sasieti pēdējie mezgli, lai dotos zvejā 
pa Težu upi. Pēcpusdienā uz ciematiņu atvestās 
zivis tiek tīrītas un gatavotas ciema iedzīvotā-
jiem. Šai pilsētiņai raksturīgie buļļu skriešanas 
svētki „Festade Colete Encarnado” ir pasākums, 
ar kuru lepojas pilsētiņas iedzīvotāji. Šim pasā-
kumam raksturīgi izlaist ielās skrejošus buļļus 
un drosmīgiem cilvēkiem ļaut izvairīties no tiem. 
Mums tas likās baisi, bet tādas ir šīs zemes sen-
senās tradīcijas.

Vēl guvām daudzus iespaidus par portugāļu 
virtuvi. Nobaudījām kalmārus, astoņkājus, spe-
cifi skos olu krēmus un rīsu pudiņus, šai valstij 
raksturīgās olīvas, sierus. Nepierastas mums li-
kās nesteidzīgās pusdienas, kas ilgst līdz pat di-
vām stundām.

Jā, Portugālē mēs ieguvām vērtīgu pieredzi 
projekta aktivitātēm, neaizmirstamus iespaidus, 
kas paliks mūsu atmiņās. Paldies projekta koor-
dinatorei Ilzei Krastiņai, kura vienmēr parūpējas 
par to, lai mūsu skolas dzīve būtu daudzveidīgā-
ka un interesantāka! Bet skolēniem varam vien 
ieteikt – esiet aktīvi, iesaistieties un darbojieties 
dažādu projektu aktivitātēs, jo tie visi mums 
sniedz iespēju paplašināt savu redzesloku!

Elizabete Avotiņa, Kristiāna Driksna, Marta 
Šmite, Erasmus+ projekta dalībnieces

Eramsus+ komandai aizritējusi ceturtā 
tikšanās – šoreiz Portugālē

Sieviešu vokālais ansamblis 
„Rembate” piedalās skatē un 
uzlabo pērnā gada rezultātus

Kad gaisā sāk virmot pirmās pavasara vēsmas, pašdarbības 
kolektīviem jārāda, ko pa garo ziemu samācījušies. Svētdien, 13. martā, 
Ogres Kultūras centra Mazajā zālē norisinājās Ogres apriņķa vokālo 
ansambļu skate, kurā piedalījās kolektīvi no Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, 
Lielvārdes un Salaspils novadiem, kuri startēja vīru, pusprofesionālo, 
senioru, sieviešu un jaukto ansambļu grupā.

Vislielākā konkurence bija sieviešu ansambļu grupā, kur piedalījās 
septiņi vokālie ansambļi, to starpā arī vokālais ansamblis „Rembate” ar 
vadītāju Alīsi Vorobeju, kuri ieguva II pakāpi.

Dziedātājus vērtēja žūrija: Valmieras un Valkas apriņķa virsdiriģents 
Ivars Cinkuss, Madonas apriņķa virsdiriģents Ārijs Šķepasts un Ogres 
apriņķa virsdiriģente Aira Birziņa. 

Paldies mūsu kolektīva vadītājai, kura spēj mūs iedrošināt!
Kristīne Mālniece

Lieldienu burziņš
Ķeguma pilsētas bibliotēkā 19. martā Sieviešu klubs „Ķeguma 

saulespuķes” visus Ķeguma novada iedzīvotājus aicināja uz labdarības 
pasākumu „Lieldienu raibais mainīšanās burziņš”. 

Kluba biedres, kā arī citi pasākuma atbalstītāji bija sagādājuši 
pasākumam drēbes, apavus un dažādus mājsaimniecības priekšmetus. 
Katrs apmeklētājs tika mīļi sagaidīts un cienāts ar gardām konfektēm. 
Apmeklētāji drēbes varēja izvēlēties pēc dažādiem izmēriem un gaumēm, 
sākot ar nepieciešamo priekš pašiem mazākajiem līdz vecāka gada gājuma 
cilvēkiem gan sievietēm, gan arī vīriešiem. Daļa labu mantu bija pilnīgi 
jaunas. Šeit varēju iegūt bez maksas savā īpašumā gultas piederumus, 
traukus, kosmētikas preces, galdautus, gaisa atsvaidzinātājus un vēl 
daudz dažādas mājsaimniecībai nepieciešamās preces. Bērnus varēja 
sapost ballei, sporta nodarbībām, ziemas priekiem, kā arī atrast ikdienai 
tik nepieciešamo. 

Katrs dalībnieks atrada sev vajadzīgo (un ne vienu vien mantu) un 
prom aizgāja ar piepildītām somām. 

Paldies visiem apmeklētājiem par atsaucību un uz tikšanos nākamajā 
„burziņā”.

Sandra Pūpola, SK „Ķeguma saulespuķes” biedre
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Ķeguma dienas centrā tiek organizēta Bērna emocionālās audzināšanas 
vecāku izglītošanas un atbalsta grupa par bērnu no dzimšanas līdz 7 gadu 
vecumam.
Piedalīšanās apmācību grupā palīdzēs jums labāk izprast savu bērnu, uzzināt 
vairāk par bērnu attīstību un bērnu audzināšanas principiem, un tikt galā ar 
bērnu emocionālām vai uzvedības grūtībām. 
Nodarbību laikā tiks aplūkotas šādas tēmas:
1. Bērna attīstība un temperaments;
2. Kā veicināt bērna ķermeņa kontroli un pozitīvu ķermeņa pašvērtējumu;
3. Ka veidot drošu piesaisti;
4. Kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāzijas attīstību;
5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spēju attīstību; 
6. Kā bērnā veicināt pozitīvu pašvērtējumu; 
7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina emociju pašregulāciju un sirdsapziņas  
attīstību;
8. Kā veicināt bērna emociju pašregulāciju; 
9. Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas spēju 
attīstību;
10. Kā veicināt sociālās kompetences, empātijas un gādīguma attīstību.
Nodarbības sākas 5.aprīlī no 17.30 – 20.00. Nodarbības ir maksas!
Nodarbības vadīs sertifi cētas BEA programmas vadītājas 
Zane Mundure un Ilze Skrīvere.
Sīkāka informācija un pieteikšanās grupai 
pa tālruni – 28373174, vai e-pastā: ilze.skrivere@inbox.lv.

Bērna emocionālā 
audzināšana

Galda teniss

PII sporta diena
15. martā Ķeguma komercnovirziena vidus-

skolas sporta zālē pulcējās Birzgales un Ķegu-
ma  pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupi-
ņu audzēkņi, lai uzsāktu jaunu tradīciju – katru 
gadu rīkotu kopīgas sporta sacensības. 

Pirmajās sacensībās piedalījās 38 „Gaismi-
ņas’’ un „Birztaliņas’’ audzēkņi, kuri sacentās 7 
dažādās veiklības stafetēs. Tika pārbaudīts gan 
ātrums, gan veiklība, gan spēja darboties koman-
dā. Visas stafetes bija veidotas tieši bērniem, ļau-
jot izsmieties un labi pavadīt laiku. 

Jāpiezīmē, ka par uzvarētājiem kļuva visi, 
kuri piedalījās, jo galvenais bija spēja veikt visus 
uzdevumus precīzi, bez liekiem uztraukumiem, 
lai noslēgumā varētu saņemt godam nopelnītās 
„garšīgās” balvas. Liels paldies par dalību sacen-
sībās grupiņu audzinātājām, kā arī tiesnesēm: 
Agitai, Artai, Sindijai, „saulītei” Anetei. Tiksi-
mies nākamajās sporta dienās!

Edgars Siliņš, sporta pasākumu organizators

Ķeguma novada atklātā galda tenisa 
čempionāta 2. kārtā 20 dalībnieku konkurencē 
uzvarēja Staņislavs Šurpickis (Aizkraukle), 
otrajā vietā atstājot Ievu Mazjāni (Birzgale), 
un trešajā vietā – Aivaru Kamolu (Bauska). 
Kopvērtējumā vadībā izvirzījusies birzgalie-
te Ieva Mazjāne – 32 punkti, seko  Valērijs 
Bobrovņikovs – 31 punkts un Karīna Gailiša – 
26 punkti (abi – Bauskas galda tenisisti). 

Izšķirošā – trešā kārta notiks Birzgales 
sporta zālē, 24. aprīlī plkst. 11.00

Ķeguma novada 
pensionāru biedrība 15. aprīlī 

organizē ekskursiju uz Rīgu

Apskatīsim:
•  LU botāniskā dārza tropu tauriņu 

māju un acāliju ziedēšanu Rīgā;
•  „Laimas” šokolādes muzeju;
•  Televīzijas torni un Jauno Svētās 

Ģertrūdes baznīcu.

Izbraukšana 15.04.2016. plkst. 8.00 no 
Ķeguma tautas nama. Maksa par ekskursiju 
16 EUR Samaksāt var līdz 04.04.2016. no 
plkst. 10.00 – 13.00 pensionāru biedrībā.
Tālrunis – 26708424
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Ķegumā: 7. aprīlī plkst. 17.00
Ķeguma dienas centrā

Ikviens aicināts uz talkas organizēšanas sapulci

9. aprīlī plkst. 10.00
Ķeguma dienas centrā

Šaha turnīrs „Ķeguma pavasaris – 2016”

9. aprīlī plkst. 10.00
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā

Starpnovadu čempionāts volejbolā vīriešiem 
(6.kārta)

16. aprīlī plkst. 15.00
pie Ķeguma tautas nama

Putnu dienas Ķegumā kopā ar ornitologu 
Dmitriju Boiko.

Taisīsim putnu būrīšus un klausīsimies stāstus 
par putnu dzīvi.

29. aprīlī plkst. 19.00
Ķeguma tautas namā
„Pavasara Dancis”

Latviešu, lietuviešu un igauņu senos dančus 
spēlēs un ierādīs „Brīvie Danču muzikanti”

Ieeja – par ziedojumu

Rembatē: 16. aprīlī plkst. 11:00
pie Rembates pagasta pārvaldes

Putnu dienas Rembatē kopā ar ornitologu 
Dmitriju Boiko.

Taisīsim putnu būrīšus un klausīsimies 
stāstus par putnu dzīvi.

Birzgalē: no 25. marta līdz 10. aprīlim
Birzgales tautas namā

apskatāma izstāde
„Māla pieskāriens pavasara gaidās”
Izstādi apskatīt aicina radoši darbīgās:

Aina Zagorska
Anita Romanova
Daina Melnūdre
Evita Gūtmane

2. aprīlī plkst. 12.00
Birzgales muzejā „Rūķi”

Putnu dienas Birzgalē kopā ar ornitologu 
Dmitriju Boiko.

Būs apskatāma Birzgales pamatskolas 
bērnu darbu izstāde 

„Mans putns”

3. aprīlī plkst. 12.00
Birzgales tautas namā

Biedrība „JADARA” aicina piedalīties
gardumu gatavošanas kursos.

Šoreiz mācīsimies cept sāļo kliņģeri 
un gardu kūku.

Dalības maksa produktu iegādei – 3 EUR.
Nodarbībām var pieteikties līdz 31. martam 

pa tālruni – 29424612

22. aprīlī plkst. 16.00
Birzgales tautas namā

VPII „Birztaliņa”
dziedošo ģimeņu koncerts.

Ieejas maksā lūdzam atnest kādu auglīti

24. aprīlī plkst. 10.30
Birzgales sporta zālē

Ķeguma novada atklātais čempionāts galda 
tenisā – fi nālkārta

Tomē: 9. aprīlī plkst. 13.00
Tomes dienas centrā

Galda spēļu pēcpusdiena.
Rīkotājs – Tomes sieviešu biedrība „Ābele”

Aprīļa 
pasākumu plāns

5. aprīlī plkst. 11.00 Birzgales tautas namā 
tiks demonstrēta animācijas fi lmu 
programma „Multenītes pavasarī”

Programmā iekļautas Nila Skapāna plaste-
līna tehnikā veidotās fi lmiņas „Spoku stunda” 
un „Marsietis”; Animācijas Brigādes leļļu fi lmas 
„Tornis” rež. Jānis Cimmermanis, „Zaķu lielā 
diena” rež. Dace Rīdūze, „Mežasargi” rež. Māris 
Brinkmanis, kā arī studijas Atom Art fi lmiņa 
„Kā Lupatiņi precējās” rež. Edmunds Jansons. 
Animācijas programma būs saistoša gan vis-
mazākajiem kino skatītājiem, gan arī lielākiem 
bērniem un viņu vecākiem.

Programmas kopējais garums: 47 min.
Ieeja – bezmaksas!
Latvijā ražoto fi lmu programma Kino-

punktos tiek demonstrēta Nacionālā kino 
centra fi lmu izplatīšanas projekta „Latvijas fi l-
mu maratons” ietvaros. 

13. aprīlī plkst. 12.30 Tomes tautas namā 
notiks dārzkopības seminārs! 

Lektore Anita Eglīte stāstīs par tēmām:
• no stādiņa līdz garšīgam tomātam;
• augsnes sagatavošana;
• slimību un kaitēkļu apkarošanas iespējas.

Jautājumus par zemeņu audzēšanu varēs 
uzdot Intai Skujai, bet jautājumus par puķēm 
Sandrai Cakulei.

Vairāk informācijas pa tālruni – 27843230
Ieeja – bezmaksas!

16. aprīli plkst. 11.00 Tomes skolas 
teritorijā „Putnu gaidīšanas svētki”
Apmeklētājus sagaida:

• putnu būrīšu gatavošanas darbnīca un ak-
tivitātes bērniem;

• bērnu radošās grupas „Skanis” priekšnesu-
mi;

• fotogrāfi ju izstāde „Pavasara vēstneši”.
Līdzi ņemsim āmurīšus un zāģīšus. Izga-

tavotos būrīšus varēsiet ņemt līdzi vai dāvināt 
Tomes pagastam. 

Aicinu fotografēt putnus un fotogrāfi jas 
nest uz Tomes tautas namu vai sūtīt uz e-pas-
tu sarmite.pugaca@kegums.lv līdz 13. aprīlim.

Darbs nosver katru
Mūsu mūža dienu,
Darbā pārbauda,
Vai esi liels vai sīks.
Un dievišķīgs ir mirklis,
Kad caur viņu redzi,
Ka esi ļaudīm bijis vajadzīgs.
      /K.Apšukrūma/

Sveicam pirmsskolas izglītības iestādi 
„Gaismiņa” 30 gadu jubilejā! Lai vienmēr 
ir prieks izdzīvot un izbaudīt prieka mirkļus, 
kurus sniedz bērnu mirdzošās acis, viņu 
zinātkāre un radošums!

Ķeguma novada Sociālais dienests

2016. gada 23. aprīlī Ķeguma novadā
notiks Lielā talka!

Ikviens aicināts piedalīties!

Mans darbs ir mīlēt.
Tā kā skudrai uz pleciem smilgu –
baļķi nest uz upi, kura maldās mežos
aiz rokas līdz pat jūrai vest.
Mans darbs ir mīlēt.
Un neviena no it neviena nešķirot.
/Leons Briedis/
Sveicam PII „Gaismiņa” 30 gadu jubilejā!

Skudriņu grupiņas audzēkņi un viņu vecāki 

Pasaule – tas ir cimds.

Un Pasaules Radīšana, 

Bērniņ, nav nekas cits

Kā cimdiņa adīšana.

Tiesa, tiesa – ir pasaule caura.

Tev ir rociņām auksti.

Bet tas ir uz pavasari.

Re, kā tu, meitiņ, man plauksti.

Dod nu, es salāpīšu.

Palīdzi adatā trāpīt.

Nekaunies pasauli mīlēt,

Tas nozīmē – nekaunies lāpīt.

Tūkstoš dzīparu, rakstu un krāsu.

Cimdiņa adīšana,

Bērniņ, nav nekas cits

Kā Pasaules Radīšana.

Cienījamie PII „Gaismiņa” darbinieki, vecāki un 

bērni!

Ar Māras Zālītes Cimdu mātes vārdiem Jūsu 

iestādes 30. dzimšanas dienā apliecinām, cik nozīmīgs, 

augstu vērtējams ir Jūsu veikums. Katrs mazulis taču 

ir kā jauna Radāmā Pasaule. Tieši viņi būs tie, kuri 

nākotnē veidos gaišāku mūsu aizsākto Pasauli. Kāda 

nākotnes Pasaule būs, atkarīgs no Jūsu uzņēmības, 

pacietības un sirds mīlestības. Lai šīs trīs īpašības Jūs 

pavada turpmāko gadu desmitu garumā!

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas kolektīvs
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Mūžībā aizgājuši

Es aizeju, kurp aiziet nakts un diena,
Un mūžīgs atveras man zvaigžņu lauks.
/E. Stērste/

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēto mūžībā aizgājušo

Ģirtu Spilbergu (1972)

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mūžībā 

aizgājušo

Staņislavu Ļeščinski (1933)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību skolotājai un 
klases audzinātājai Vitai Spilbergai 

no vīra atvadoties.
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

2002. gada absolventi – 12.b klase

Ir zaudējumi, pie kuriem nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka, ko sacīdams,
Sirdij ir savi iemesli,
Kas prātam nepieejami…

/Z. Mauriņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Annijai un 
viņas mammai, mūsu skolotājai Vitai 

Spilbergai, tēti un vīru pāragri zaudējot.
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

9. klases skolēni, vecāki un klases audzinātāja

Un tā mēs aizejam – pēkšņi un pavisam
Bez ceļa atpakaļ. Smiltis klājas pāri visam.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas skolotājai 

Vitai Spilbergai, no vīra atvadoties.
Ķeguma novada dome

Izsakām līdzjūtību Annijai Spilbergai 
un viņas ģimenei.

Ķeguma jauniešu koris

Tajās lapās,
Ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.

/Z.Purvs/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Agitai tēvu mūžībā pavadot.

Sieviešu vokālais ansamblis „Rembate” 

Ķeguma šaha spēles interešu 
kopas nodarbības Ķeguma dienas 
centrā katru nedēļu:
• trešdienās no plkst. 10.00 – 15.00,
• ceturtdienās no plkst. 18.00 – 20.00.
Gaidām mūsu pulkā jaunus šaha spēles 
cienītājus!

Ķeguma šaha spēles interesentu 
kopa šā gada 9. aprīlī plkst. 10.00 
Ķeguma dienas centrā rīko pavasara 
atklāto čempionātu šahā.
Interesentiem pieteikties pa telefonu – 
26543361 līdz šā gada 5. aprīlim.

Skrīveru sievieš u handbola komanda aicina 

atsaukties  sieviet es , sākot  no 30 gadu vec uma un 

vec ākas, kopīgiem treniņiem handbolā. Sīkāka 

informācija pa tālruni – 26893030 Sandra 

(zvanīt lūdzu pēc  plkst. 17.00) vai rakstot  uz 

e-pastu: remershof a@inbox.lv

SIA „Kokaugi” bez maksas veic 
lauksaimniecības zemju un meliorācijas grāvju 
attīrīšanu no kokiem un krūmiem.
Telefona numurs – 27714898
E-pasts: info@kokaugi.lv
WEB: www.kokaugi.lv  

Nodrošināšu transportējamās kravas vai 
lietas piegādi ātri un kvalitatīvi, vajadzības 
gadījumā palīdzēšu iekraut un izkraut, kā arī 
sarunāt krāvējus. Varam iepriekš vienoties par 
konkrētām darba izmaksām un termiņiem. 
Sīkāka informācija pa telefonu – 27047046

Izgatavoju jumtu apdares elementus, 
būvdetaļas, aku vākus un citus izstrādājumus 
no dažādu krāsu un pārklājumu skārda. 
Detaļas garums līdz 3 m. 
Telefona numurs –26543361

LPKS „Zelta Teļš” iepērk liellopus un jaunlopus. 
Sveram ar elektroniskajiem svariem. Braucam 
pa visu Latviju. Bezmaksas transports. 
Samaksa tūlītēja vai ar pārskaitījumu. 
Telefona numurs – 27865108

PUBLISKO UN PRIVĀTO 
PARTNERATTIECĪBU BIEDRĪBA 

„ZIED ZEME”
IZSLUDINA PROJEKTU IESNIEGUMU 

PIEŅEMŠANU NO 2016. GADA 20. APRĪĻA 
LĪDZ 20. MAIJAM

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
jas 2015. – 2020. pirmajā projektu iesniegumu 
pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 
1010 000 EUR.

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:
- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekār-
tošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lē-
muma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.
- Ja projektu īsteno rīcībā Nr. 2.1. vai 2.2. un pro-
jektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija 
personāla atalgojumam un darbības nodroši-
nāšanai, kas nepārsniedz 15% no projekta ko-
pējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
- Pārējiem projektiem – 1 gads no Lauku atbal-
sta dienesta lēmuma pieņemšanas par projek-
ta iesnieguma apstiprināšanu.

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA
Projektu iesniegumus papīra dokumenta for-
mā iesniedziet PPP biedrībā „Zied zeme”, Raiņa 
ielā 11a, Lielvārdē. Projektu iesniegumus va-
rat iesniegt arī elektroniski, izmantojot Lauku 
atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmu vai uz Lauku atbalsta dienesta elektro-
niskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv, kurā projekta 
iesniegumu var iesniegt elektroniska doku-
menta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumen-
tu likumu. Papildus informācija Lauku atbalsta 
dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv. 

PAPILDINFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS
Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties 
un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP bied-
rībā „Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, PPP 
biedrības „Zied zeme tīmekļvietnē www.zie-
dzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadī-
tāju Māri Cīruli, tālruņa nr. 29782159, 
e-pasts: maris@ziedzeme.lv.
„Atbalsta Zemkopības ministrija un 
Lauku atbalsta dienests”
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