
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.

Sveicam visus AUGUSTA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

85 Leontīni Nikandrovu

80
Ingrīdu Freibergu
Ainu Sproģi
Jāni Šķēli

75
Jāni Auzānu
Silviju Cielavu
Ivaru Kļaviņu
Elzu Puriņu
Velgu Ziemeli

70

Vaclavu Griņeviču
Jāni Līci
Pēteri Skadiņu
Aivaru Sniedzi
Linusi Usēviču
Alfrēdu Vītolu
Pēteri Zambaru

65
Valiju Jeļisejevu
Vandu Liberti
Janīnu Stašu

60

Modri Āboliņu
Arni Bolmani
Aiju Dambīti
Aldi Irbi
Veru Kisel
Arni Liepiņu
Ludmilu Ļubimovu
Rasmu Poliku
Jāni Riekstiņu
Gaļinu Rozinu
Arvīdu Veckaktiņu
Ann Watkinu
Miervaldi Zeltiņu

55

Initu Baibu
Anitu Bušu
Raisu Čikunu
Inetu Dušenkovu
Imantu Gasūnu
Sandru Trenci
Andreju Vasiļūnu
Andreju Žatkinu

50 

Andu Andriksoni
Natāliju Andriksoni
Gunu Avenu
Andri Bodnieku
Gunti Bušu
Artūru Bžežinski
Violu Ermanovsku
Daci Kļavu
Viktor Sitov
Initu Zārbergu
Ivaru Zdanovski
Daigu Zvirgzdiņu
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Lai mīļums sirdī
Laimes pilnas riekšas
Un saules stari
Pāri ēnām plūst! 
(Kornēlija Apškrūma)

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā 

laulību noslēdza:

Sandra Kļaviņa un Vents Vollenbergs
Airita Šata un Edgars Plūme
Lāsma Āboliņa un Edgars Armanovičs 
Daina Paegle un Elvijs Ēcis
Saila Mikule un Kristaps Plociņš
Diāna Podberezska un Aleksandrs Stūre
Madara Markusa un Ivo Raškitis

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu 

nodaļā laulību noslēdza:

Jekaterina Kovaļčuka un Māris Kurtiņš
Sanita Kačanova un Kārlis Lūsis

SVEICAM!
 

Ir mūsu dzīvē brīnums ienācis: 
Mazs bērniņš saulei acis atvēris 
Un raugās plašās debess dzidrumā 
Uz sevim lemto zvaigzni godībā. 
(Vēsma Kokle – Līviņa) 

PRIECĀJAMIES KOPĀ AR:

Velgu Siliņu un Egilu Āboliņu par meitiņas ENIJAS piedzimšanu,
Līgu Mārcenu un Gati Vīcupu par meitiņas KEITAS SOFIJAS piedzimšanu,
Baibu Branti-Rastjoginu un Reini Rastjoginu par meitiņas DĀRTAS piedzimšanu,
Natāliju Taradaju un Aināru Lazdu par meitiņas VIKTORIJAS piedzimšanu,
Sintiju Elksnīti un Jāni Narnicki par dēliņa DĀVJA piedzimšanu,
Lauru un Dāvi Dembovskiem par meitiņas VIVIĀNAS piedzimšanu.

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Intervija 
ar deputāti Dainu Vanagu 

4. – 5. lpp. è

Izskanējuši 
Birzgales pagasta svētki 

6. – 7. lpp. è

"Daugavas balsis" 
Ķegumā un Tomē 

8 lpp. è

Novada sporta ziņas 
10. – 11. lpp. è

Atmiņu vakari 
12. lpp. è

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 
2. septembrī. Publikācijas ar ilustratīvo 

materiālu lūdzam iesūtīt līdz 
19. augustam uz 

e-pastu: avize@kegums.lv 
 

“Ķeguma novada ziņas” var lasīt arī 
tīmeklī www.kegumanovads.lv 
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2016.gada 25.jūlijā pienāca ļoti 
satraucoša ziņa – Āfrikas cūku mēris ir 
sasniedzis arī mūsu novadu – Birzgales 
pagastu. 

Sakarā ar to, ka tika konstatēta sav-
vaļas cūkas saslimšana ar Āfrikas cūku 
mēri, pamatojoties uz Ministru kabineta 
2004. gada 17. februāra noteikumu Nr. 83 
“Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un 
draudu novēršanas kārtība” 65. punktu, 
X nodaļu, EK lēmumu 2003/422/EK, kas 
apstiprina Āfrikas cūku mēra diagnostikas 
rokasgrāmatu, Valsts galvenais pārtikas 
un veterinārā inspektora pienākumu 
izpildītājs M.Irbe 2016.gada 22.jūlijā ir 
izdevis rīkojumu Nr. 107, ar kuru noteicis 

savvaļas cūku karantīnas teritoriju 
Ķeguma novada Birzgales pagastā, kā 
arī aizliegumu no karantīnas teritorijas 
izvest dzīvas cūkas, cūku vaisles materiālu 
(spernu, olšūnas vai embrijus) un visa veida 
cūkgaļas produkciju. Ar rīkojumu uzdots 
medniekiem veikt virkni pasākumu, kā 
arī obligāta prasība visām personām, 
kuras karantīnas teritorijā ir atradušas 
mirušas savvaļas cūkas vai to ķermeņa 
daļas, nekavējoties par to informēt 
Pārtikas un veterināro dienestu. 

Tajā pašā dienā ir izdots arī rīkojums 
Nr. 108, ar kuru ir noteikti veicamie 
pienākumi valsts vecākajam veterinārajam 
inspektoram, TSV valsts vecākajam pār-

tikas inspektoram, TSV vadītājiem, VUD 
Dzīvnieku inspekcijas slimību uzraudzības 
daļas vadītājam un PVD Finanšu grāmat-
vedībai. 

Ar rīkojumu pilnu tekstu var iepazīties Ķe-
guma novada mājas lapā: kegumanovads.lv
Pārtikas un veterinārā dienesta kontakti 
Ziemeļpierīgas pārvaldei, kurā ietilpst 
Ķeguma novads:
Pārvaldes vadītājs Mareks Samohvalovs
Adrese: Kraujas iela 21/23, Rīga, LV-1024
Filiāle Ogrē – Dravnieku iela 6, Ogre, 
LV-5000
Tālrunis: 67994423, 67994262
Fax: 67994423
e-pasts: Ziemelpieriga@pvd.gov.lv

Ķeguma novada dome
2016. gada 6. jūlijā

Apstiprināja Ķeguma novada 

pašvaldības 2015. gada publisko pārskatu. 

Ar publiskā pārskata pilnu tekstu var 

iepazīties pašvaldības mājas lapā: http://

kegumanovads.lv/files/PUBLISKIE_

PARSKATI 

Noteica servisa dzīvokļa statusu 

dzīvoklim Nr. 3. “Senliepas”, Rembates 

pagastā, Ķeguma novadā.

Nolēma pārdot atklātā mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli Ķeguma novada 

pašvaldībai piederošo kustamo mantu – 

cirsmu, kurā veicama atmežošanas cirte 

1,68 ha platībā ar kopējo nocērtamo audžu 

krāju 407,45 m3 nekustamajā īpašumā Meža 

ielā 10, Ķegumā.

Apstiprināja atklātās mutiskās izsoles 

sākumcenu (nosacīto cenu) EUR 14 500. 

Noteica izsoles soli – EUR 200; dalības 

maksu – EUR 20; laiku – 2016. gada 

9. augustā plkst. 10.00.

Apstiprināja Izsoles noteikumus. Tie 

publicēti pašvaldības mājas lapā: http://

kegumanovads.lv/files/2016/Noteikumi_

un_Nolikumi/noteikumi-1.pdf 

Apstiprināja Izsoles komisiju šādā 

sastāvā:

komisijas priekšsēdētāja – pašvaldības 

izpilddirektore Nelda Sniedze; 

komisijas locekļi: 

Ķeguma novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks Pāvels Kotāns;

Ķeguma novada domes Saimniecības 

nodaļas vadītājs Vitālijs Pugačs;

juriste Sandra Biļinska;

galvenā grāmatvede Maija Priževoite.

Nolēma Ķeguma novada domes 

priekšsēdētājam Robertam Ozolam piešķirt 

papildatvaļinājumu par 2015. gadu sešas 

darba dienas un 2016. gada ikgadējā 

atvaļinājuma vienu kalendāro nedēļu, 

no 2016. gada 12. jūlija līdz 26. jūlijam 

ieskaitot. 

Nolēma Iegādāties sabiedriskām 

vajadzībām dzīvokļa īpašumu Nākotnes 

ielā 13 – 7, Birzgalē, Birzgales pagastā 

par pirkuma summu EUR 4811,17, veicot 

savstarpējo saistību ieskaita darījumu, t.i., 

neizmaksājot minēto summu, bet novirzot to 

komunālo maksājumu un apsaimniekošanas 

maksas parādu segšanai.

Precizēja saistošos noteikumus 

Nr. 6/2016 “Par audzēkņu vecāku 

līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas 

kārtību izglītības apguvei Ķeguma novada 

Birzgales mūzikas skolā”.

NOVADA DOMES SĒDES

Āfrikas cūku mēris sasniedzis arī Birzgales pagastu

RADOŠI PAR 

DAUDZSTŪRIEM!

Nodarbība bērniem (6–9 gadi) 
24. augustā plkst.11.00 – 12.00.

Ko darīsim? Klausīsimies stāstu par 
kvadrāta pārvērtībām, pētīsim daudzstūrus 

un katrs radoši izpaudīsimies.

Kur notiks? Montesori kabinetā 
Ķegumā bērnudārzā "Gaismiņa", 

Komunālā ielā 7.
Lai mēs sagatavotu materiālus radošiem 

darbiem, vēlams pieteikties iepriekš, 
zvanot vai rakstot 25938384 (Elīna). 

Pasākums notiek bez maksas.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
SKOLOTĀJA VAKANCE

Ķeguma novada pirmsskolas 
izglītības iestāde “Gaismiņa” 

aicina darbā  
pirmsskolas skolotāju 
ar atbilstošu izglītību 

(var būt studente). 

CV sūtīt uz 
gaismina.k@inbox.lv.
Darbu uzsākt varēs ar 

01.09.2016.

ĶEGUMA 
NOVADA DOME

aicina darbā

KULTŪRAS PASĀKUMU 
ORGANIZATORU

Pieteikties līdz 2016.gada 12.augustam.
Detalizēta informācija 

par vakanci atrodama vietnē  

www.kegumanovads.lv
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CIRSMAS IZSOLE
Ķeguma novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

pārdod kustamu mantu – 
nekustamajā īpašumā Meža ielā 10,

Ķegumā, ar kadastra numuru 7409 003 0055, atrodošos

cirsmu, kurā veicama atmežošanas cirte 
1,68 ha platībā ar kopējo nocērtamo audžu krāju 407 m3 apjomā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķeguma novada domes ēkā Lāčplēša ielā 1, 

Ķegumā, sekretāres kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 11.45 un 12.30 līdz 17.00, 

piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00,

pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv,

Birzgales, Tomes un Rembates pagastu pārvaldēs.

Cirsmas apskate, iepriekš vienojoties pa tālruni 29284146.

Pieteikumu reģistrācijai iesniedzams līdz 2016. gada 8. augustam plkst.17.00.

Izsole notiks 2016. gada 9. augustā plkst. 10.00
Ķeguma novada domes ēkā

Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, sēžu zālē.
Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 14500.

Nodrošinājuma apmērs EUR 1450.
Izsoles dalības maksa EUR 20.

Izsoles solis EUR 200.

Samaksa par nosolīto mantu jāveic

7 dienu laikā pēc izsoles dienas.

Mākslas skolā svinam vasaru – lepnums par padarīto un 
kaļam plānus jaunajam darba cēlienam
Vasara šobrīd zied pilnā plaukumā 

un krāsņumā. Vēl visi varam baudīt tās 
piedāvātās iespējas, tomēr gribētos nedaudz 
atskatīties uz daudzajiem un skaistajiem 
notikumiem iepriekšējā mācību gada 
noslēgumā.

Mākslas skolā mācību gada noslēgums 
izvērtās ļoti darbīgs un daudzpusīgs. 
Notika dažādi pasākumi un izstādes, kā arī 
aizvadīta pirmā mākslas diena Ķegumā. 
Pats nozīmīgākais pasākums, protams, bija 
diplomdarbu aizstāvēšana un izlaidums 5. 
kursa audzēknēm. Visas meitenes bija ļoti 
nopietni gatavojušās, darbi bija izcili un 
ieguva arī izcilus vērtējumus. Prieks, ka 
to novērtēja arī no Ogres Mākslas skolas 
atbraukusī vērtēšanas komisija. Māksla un 
mūzika iet roku rokā, tāpēc, lai pasākumā 
būtu tīkamāka un krāsaināka gaisotne, ar 
brīnišķīgām mūzikas skaņām mūs priecēja 
Zigurds Teikmanis. Absolventēm tika 
izsniegts pirmais nopietnais dokuments – 
skolas beigšanas apliecība. Ogres Mākslas 
skola dāvināja piemiņai arī skolas 
žetonus, taču Ķeguma dome parūpējās, lai 
meitenes saņemtu skaistas krūzītes ar sava 
diplomdarba attēlu. 

Noslēgusies ir arī visu audzēkņu tik ļoti 
gaidītā “zaļā prakse”. Šoreiz devāmies uz 
Aizputes Mākslas skolu, kurā pavadījām 
piecas jautras dienas. Kā ierasts, tad praksē 
bijām kopā ar Suntažu mākslas studijas 

audzēkņiem. Mūsu pulciņš 
bija gana liels – 35 bērni un 
3 skolotāji. Lai ceļš neliktos 
tik tāls, tad pa ceļam 
uz Aizputi pieturējām 
Jaunpilī. Tur devāmies 
nelielā ekskursijā un gida 
pavadībā izstaigājām un 
iepazinām pili.

Aizpute ir brīnišķīga 
sena pilsētiņa ar īpašu 
noskaņu un krāsu. To 
centāmies parādīt savos 
darbos. Audzēkņi cītīgi 
zīmēja un gleznoja, tāpēc 
arī rezultāts ir iepriecinošs. 
Šobrīd labāko darbu izstāde ir iekārtota 
Aizputes bibliotēkas telpās, taču septembrī 
tā būs redzama arī Ķeguma tautas namā. 
Uz izstādes atklāšanu ieradās gan Aizputes 
Mākslas skolas direktors Armands 
Ausmanis, gan Aizputes pilsētas mērs 
Aivars Šilis.

Nu jau aiz muguras ir arī radošo darbnīcu 
1. kārta. Kā jau katru vasaru, mākslas 
studijā notiek radošās darbnīcas, kurās 
bērni var eksperimentēt un radīt. Šoreiz 
īpaši pievērsāmies bilžu mākslai – veidojām 
gan mozaīku gleznas, gan tekstīlijas, gan 
apgleznojām gardus cepumus, kurus vēlāk 
bija ļoti žēl notiesāt. Darbnīcu noslēgumā 
bija neliela izstāde par prieku vecākiem. 

Radošo darbnīcu 2. kārta gan vēl priekšā, 
tā sāksies 15. augustā. Ja kāds vēlas, vēl var 
piebiedroties mūsu jautrajam pulciņam.

Augusts ir tas laiks, kad aicinu bērnus un 
vecākus, padomāt par nodarbībām mākslas 
skolā un studijā nākamajā mācību gadā. 
Turpināsim iesākto mākslas apmācību gan 
mazajiem bērniem (4-6 gadus veciem), 
gan arī skolēniem. Turpināsies arī mākslas 
studija pieaugušajiem, sāksim gatavoties 
pirmajai nopietnajai izstādei.

Sīkāku informāciju var saņemt, rakstot 
uz e-pastu ieva.lace@kegums.lv, vai 
zvanot 29203293.

Lai saulaina un radoša vasara!
Ieva Lāce, Mākslas studijas vadītāja 

Atgādinājums
Pašvaldība pateicas visiem tiem 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, 
kuri godprātīgi un savlaicīgi veic 
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 
maksājumus, tādejādi izpildot gan 
likumdošanā noteiktās saistības, gan 
sekmējot pašvaldības noteikto funkciju 
izpildes nodrošināšanu, jo NĪN ieņēmumi 
ir pašvaldības budžeta sastāvdaļa. 
Atgādinām, ka šogad trešais NĪN 
nomaksas datums ir 15. augusts. Aicinām 
nekavēties ar nodokļa maksājumiem, 
tādējādi ietaupot savus līdzekļus, jo netiks 
aprēķināta nokavējuma nauda.

Jautājumus par NĪN, parāda summas 
un nokavējuma naudas apmēru var precizēt 
Ķeguma novada domes grāmatvedībā 
pa tālruni 65055436 vai  interneta vietnē 
www.epakalpojumi.lv (sadaļā “Nekusta-
mais īpašums”). 

M.Birzule, 
pašvaldības nodokļu administratore
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Sarunas ar domes deputātiem
Ar domes deputātu sarunājās Ķeguma 
novada sabiedrisko attiecību speciāliste 
Kintija Sparāne 

Kā katru mēnesi ierasts, uz sarunu tiek 
aicināts kāds mūsu deputāts, un jūlijā 
saruna ir ar Dainu Vanagu. Daina no 2013. 
gada pilda deputātes pienākumus, vada 
Sociālo un veselības jautājumu komiteju, 
kā arī piedalās folkloras kopā “Graudi”.
Ir pagājuši jau trīs gadi, pildot deputāta 
pienākumus šajā sasaukumā. Kā jūtaties 
deputātes amatā? Kā mainījies Jūsu 
noskaņojums/ attieksme?
Man ir jāsaka, ka šī pieredze bija pilnīgi 
jauna manā darba mūžā, tāpēc es meklēju 
atbildes sev uz trīs jautājumiem: vai es to 
gribu darīt, vai es to protu darīt, un vai es to 
drīkstu darīt?
Ātri radu atbildi, ka es to drīkstu darīt, jo 
es esmu ievēlēta. Vai es to vēlos darīt? Arī 
uz šo jautājumu atbildēju – es taču piekritu 
piedalīties vēlēšanās. Palika tikai jautājums – 
vai es to protu darīt? Atbilde man “nāca” 
laika gaitā…
Lai varētu īstenot savus pienākumus, 
man nācās pārstrādāt savu darba režīmu 
un dzīves ritmu, jo mans ikdienas darbs 
ir valsts iestādē, Rīgā. Tāpēc pirmais 
sasaukuma gads bija pietiekami sarežģīts, 
lai es varētu pielāgoties. Tas prasīja un 
prasa lielu pašorganizāciju – atvēlēt laiku 
tiešajam darbam, ģimenei, sabiedriskajam 
darbam, deputātes pienākumiem, un to es 
esmu, manuprāt, iemācījusies un tagad jau 
pieradusi. Domas, kā “visu paspēt”, kas 
bija pirmajā gadā, tagad vairāk nerada tik 
satraucošas sajūtas.
Kā notika iejušanās deputātu kolektīvā?
Pirms domes priekšsēdētāja vēlēšanām, 
koalīciju dibināšanas procesa sarunu laikā, 
bija iespēja iepazīties ar deputātiem, līdz ar 
to man radās izpratne par kolēģu mērķiem, 
interesēm, viņu prioritātēm. Es empātiski 
izprotu cilvēku rīcību un motīvus. 
Šobrīd man saskarsmē ar deputātiem nav 
pārsteigumu, kas bija pašā sākumā. Ja rodas 
negaidītas situācijas, es pieturos pie saviem 
principiem. Galvenais no tiem – es pārstāvu 
novada iedzīvotājus.
Jūsu, kā deputātes, lielākais gandarījums 
šajā laikā? Lielākā vilšanās?
Tas ir labs jautājums. Ja man jārunā par 
vilšanos, tad jāatzīst, ka pašvaldības darbs 
atšķiras dažos jautājumos no organizācijas 
kultūras un vērtību izpratnes, kāda ir valsts 
iestādēs. Pirmā vilšanās bija, kad pirmajā 

gadā es sapratu, cik atšķirīgas ir pieejas, 
izpratne par darba pienākumu veikšanu, 
resursu izlietojumu, funkciju izpildi. Šajā 
brīdī vilšanās sajūtas man vairs nav, jo es 
sapratu, kā strādā “mehānisms”, kā “lietas 
notiek”. Es jau teicu, ka man ir savi principi, 
tāpēc es, lai arī izprotu reālo situāciju, 
tomēr rīkojos saskaņā ar saviem uzskatiem, 
vienmēr paturot prātā iedzīvotāju uzticēto 
atbildību.
Gandarījumu dod darbs Sociālo un vese-
lības lietu komitejā. Gandarījums, ja 
deputāti diskutē un rod risinājumus kādiem 
jautājumiem, kas saistās ar risinājumiem 
dažādām problēmām. Joprojām aktuāli ir 
SIA “Ķeguma Stars” jautājumi. Problēmu 
nevar atrisināt, nepārtraukti un steidzami 
piešķirot fi nansējumu. 
Man ir gandarījums par pagājušā gadā 
veikto “Personāla un funkciju auditu”, kas 
ir ļoti būtisks solis pašvaldības funkciju 
īstenošanas attīstības virzienā. Auditori 
secināja, ka pašvaldības funkcijas netiek 
nodrošinātas pilnībā visā teritorijā, netiek 
lietderīgi izmantoti personāla resursi. 
Rezultātu īstenošana palīdzētu nodrošināt 
visā pašvaldības teritorijā visiem 
iedzīvotājiem atbilstošas pašvaldības fun-
kcijas, vienlaikus racionāli izmantojot 
pašvaldības resursus, t.sk. personāla ka-
pacitātes un kompetenču kontekstā. Tas ir 
ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir dokuments, ar ko 
vajag strādāt un kas var palīdzēt sakārtot 
pašvaldības darbu. 
Kā vērtējat Ķeguma novada pagastu 
attīstību?
Ja man jāskata Ķeguma novada attīstību 
kopumā, tad ir grūti par to runāt, jo 
jautājums ir – ko ar ko mēs gribam sa-
līdzināt? Kādus attīstības laika posmus? Vai 
mēs salīdzinām no tā brīža, kad Ķeguma 
novadā ir apvienojušās visas teritorijas, vai 
mēs runājam par Ķeguma pilsētas attīstību 
jau ilgstošākā periodā? Vai mēs runājam par 
novada attīstību salīdzinājumā ar pagastu 
attīstību? Nenoliedzami, ka Ķeguma pilsēta 
ir sakārtota, salīdzinot ar iepriekšējo laiku, 
un es pieņemu, ka arī Birzgales pagastā 
ir veikti ļoti nopietni ieguldījumi pēc 
reģionālās reformas. Iespējas piesaistīt 
aizdevumus no valsts kases, projektu 
fi nansējumus bija viens no reģionālās 
reformas mērķiem. Es to nevaru teikt par 
Rembates pagastu. Rembates pagasts ir 
pievienots novadam 13 gadus, un mans 
vērtējums par attīstību šajā periodā nav 
pozitīvs. 

Kādus darbus esat paveikusi novada 
attīstībai? 
Kā deputāte esmu atbalstījusi dažādas 
aktivitātes un projektus novada attīstībai. 
Esmu izrādījusi iniciatīvu un runājusi at-
kārtoti par ceļu uzturēšanas un renovācijas 
jautājumiem, kas ir viens no būtiskākajiem 
un aktuālākajiem jautājumiem Rembates 
pagasta iedzīvotājiem. 
Kādus darbus vēlaties paveikt pilsētas 
un pagastu attīstībai?
Ļoti svarīga ir līdzsvarota attīstība visā 
novadā. Nepieciešams attīstīt infra-
struktūru, nodrošināt visas pašvaldības 
funkcijas iedzīvotājiem, lai cilvēki varētu 
sevi realizēt. Jautājums, par ko es visu 
laiku runāju, ir ceļi. Rembates pagasta 
centrs (blīvākais iedzīvotāju skaits pagasta 
teritorijā), tie ir tikai 3 – 5 km līdz vienai 
vai otrai dzelzceļa stacijai, lai cilvēki 
varētu nokļūt uz darbu Ogrē, Lielvārdē, 
Salaspilī, Rīgā un citur. Protams, ir svarīgi 
arī, lai jaunajām ģimenēm būtu pieejami 
bērnudārzi, skolas, interešu izglītības 
pakalpojumi bērniem, lai jaunās ģimenes 
būtu ieinteresētas dzīvot Rembatē. Es 
domāju, ka tā ir tikai resursu pieejamība. 
Ja ir dzīvojamais fonds un ja ir kaut dažas 
telpas, kurās var attīstīt pakalpojumus 
vai elementāru funkciju nodrošinājumu, 
tas noteikti nākotnē ir jādara. Un tas būs 
daudz izdarīts! Ja mēs skatāmies uz bijušo 
Rembates skolu – tās ir telpas, kas ilgstoši 
stāv tukšas. Pašlaik sākam izskatīt jautājumu 
par sociālās aprūpes centra paplašināšanu, 
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gan institucionālās, gan alternatīvās sociālās 
aprūpes pakalpojumiem. Vienlaikus tās 
būtu arī darbavietas iedzīvotājiem.
Kādi ir priekšnoteikumi, lai Ķeguma 
novads attīstītos?
Nepieciešama godprātīga, atbildīga un 
profesionāla rīcība! Tā ir ļoti būtiska – 
rīkojies šodien, domājot par rītdienu. Mēs 
to visu saliekam kopā, un tad attīstība 
notiek! Pašvaldības attīstībai, funkcijām 
un iespējām tās nodrošināt, lai mums 
nevis saruktu iedzīvotāju skaits, bet gan 
tieši otrādāk – lai iedzīvotāju novadā kļūtu 
vairāk. 
Neapšaubāmi, ka arī tagad attīstība ir, 
attīstās Ķeguma pilsēta, Birzgales pagasts, 
Tomes teritorija. Viens no pēdējā laika 
lēmumiem bija par Birzgales pirmsskolas 
izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanu, 
kam uz šo brīdi fi nansējums ir vairāk 
kā 129 000 eiro. Ķeguma pirmsskolas 
izglītības iestādei top projekts. Tomes 
muzeja izveidei ir piešķirts fi nansējums. 
Tiek risināti jautājumi par Birzgales muzeja 
telpu renovāciju. Vienlaikus jāatgādina par 
aizņēmumu summām, kas atmaksājamas 
turpmākajos 20 gados. Princips – dari 
šodien, maksā rīt, darbojas! Cik līdzsvarota 
ir attīstība visā teritorijā? Ja es runāju 
par Rembati, tad man ir svarīgi, lai tiktu 
nodrošināts transports, nodrošināta iespēja 
nokļūt līdz vienai vai otrai iestādei.
Jūs darbojaties Finanšu, kā arī Sociālo 
un veselības jautājumu komitejās, kāpēc 
izvēlējāties darboties tieši šajās jomās?
Finanšu komitejā ir jautājumi, kas ir saistīti 
ar sociālo jomu. Savukārt par darbu Sociālo 
un veselības jautājumu komitejā man ir 
profesionāla pieredze. Jūtos arī atbildīga, jo 
pēdējie divdesmit gadi ir saistīti ar sociālo 
jomu.Tas ir būtiski, jo man priekšā nav tik 
daudz vairs laika, cik ir jau aiz muguras. 
Tāpēc man ir svarīgs jēgpilns darbs savu 
iespēju robežās, izmantojot savu pieredzi, 
prasmes un zināšanas. Mana misija ir 
kalpot šī vārda labākajā nozīmē, es kalpoju, 
darot jebkuru darbu vai strādājot agrāk 
par medmāsu vai sociālo darbinieci, un arī 
šobrīd es kalpoju sabiedrībai.
Manuprāt, Sociālo un veselības jautājumu 
komitejā strādā ļoti ieinteresēti kolēģi. Līdz 
ar to ir izveidojusies komanda. Katrā sēdē 
piedalās sociālās jomas pārstāvji, risinām 
jautājumus, plānojam, pieņemam dažādus 
lēmumus. 
Sēdes organizējām visā Ķeguma paš-
valdības teritorijā, Tomē, Rembatē, arī 
Sociālās aprūpes centrā, Birzgalē tikāmies 
ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. 
Jāuzsver, ka Ķeguma novadā biedrības 
iedzīvotājiem dod lielu ieguldījumu. 

Pensionāru biedrība, sieviešu organizācijas 
u.tml. kalpo, jo viņi palīdz dažādu 
iedzīvotāju mērķgrupām. Ne tikai brīvo 
laiku organizējot, bet arī dažādu problēmu 
risināšanā. Šobrīd “Jadara” dala pārtikas 
un nepārtikas pakas, ko iepriekš dalīja 
“Soroptimistes”. Man par to jāsaka paldies, 
jo viņi ir neatsverams atbalsts Sociālajam 
dienestam.
Jūlija mēnesī mēs tiksimies ar novadā 
reģistrētajām ārstu praksēm un tām praksēm, 
kas realizē savu darbību teritorijā. Tā būs 
ļoti svarīga saruna kopā ar sociālo dienestu 
par sociālās aprūpes pakalpojumiem. 
Mēs runāsim par to, kā pašvaldība var 
sniegt atbalstu, lai sakārtotu jautājumu 
par ārstu prakšu nodrošinājumu saistībā 
ar Veselības ministrijas uzstādījumiem, 
tas ir, par šo prakšu pieejamību novada 
iedzīvotājiem. Jautājums ir arī par sociālo 
aprūpi, jo sabiedrība noveco, pakalpojumu 
iespējas aug. Mums ir aprūpētāji un aprūpes 
institūcijas, bet dažādi pakalpojumi arī 
jāattīsta. Un tas ir ļoti svarīgi, kā jūtas šie 
cilvēki, kuri dzīvo ne tikai pilsētā, bet arī 
attālināti, lai viņi varētu turpināt dzīvot 
savā mājā un saņemt nepieciešamos 
pakalpojumus. Tā ir nopietna diskusija 
starp ģimenes ārstiem un sociālajiem 
darbiniekiem, kuri kopīgiem spēkiem var to 
nodrošināt.
Vēl ļoti svarīgs nākotnes izaicinājums ir 
deinstitucionalizācija. Būs jāatbalsta tie 
mūsu iedzīvotāji, kuri šobrīd dzīvo kādā 
no sociālās aprūpes institūcijām un vēlēsies 
atgriezties savā dzīves vietā, saņemt 
līdzvērtīgu pakalpojumu. Mums ir jābūt 
gataviem šo pakalpojumu nodrošināt, un 
tas mums ir jāattīsta kopīgiem spēkiem, to 
starp jāizmanto iespējas piesaistīt Eiropas 
Sociālo fondu fi nansējumu.
Domes un komiteju sēžu laikā Jums 
bieži ir savs viedoklis par lēmumiem, 
Jūsuprāt, kāpēc tas mēdz būt atšķirīgs 
no citu deputātu uzskatiem?
Man svarīgs mērķis – kāpēc mēs to 
izskatām? Ir jautājumi, uz kuriem mēģinu 
un gribu gūt atbildes. Ļoti svarīgs ir 
saprātīgs resursu sadalījums pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai. Kā jau minēju, 
kad es pieņēmu šo izaicinājumu – būt par 
deputāti – es sapratu, ka man ir mani principi 
un vērtības, kas palīdz tikt skaidrībā, ja ir 
kāda dilemma. Mans viedoklis balstās uz 
pieredzi sociālā darba jomā gan pašvaldībā, 
gan valsts pārvaldē.
Aiz manis ir tie cilvēki, kuri par mani 
balsoja. Man ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis. 
Es balsoju pārdomāti un atbildīgi. Es esmu 
deputāte šajā sasaukumā, šie četri gadi ir 
man iedots laiks, man iedotas pilnvaras 

noteiktiem lēmumiem. Katrs lēmums man 
ir jāpieņem godprātīgi.
Deputātes darbs mēdz būt pietiekoši 
sarežģīts un nogurdinošs, kas ir Jūsu 
virzītājspēks, kas liek turpināt darboties 
un nepadoties?
Man joprojām jāatgriežas pie iepriekš teiktā – 
tā ir mana profesionālā darbība – sociālās 
jomas jautājumi. Es savu iespējamo 
resursu robežās strādāju, mēģinu savienot 
darbus, tā ir tā atbildība, kura uz šo brīdi 
no iedzīvotāju puses ir uzlikta. Darbs, kas 
ir uzticēts, tas ir jāpadara pēc iespējas labāk 
ar tīru sirdsapziņu, tas ir virzītājspēks, 
kas man liek to darīt. Pieaugt kalpojot, 
nu lai Dievs man dod spēku to piedzīvot! 
Protams, dažkārt pārņem nogurums, jo es 
arī esmu tikai cilvēks. Ar mani kopā ir mana 
ģimene, mani tuvie cilvēki un intereses, 
kas papildina un palīdz augt mums visiem 
kopā!
Jūs aktīvi darbojaties folkloras kopā 
“Graudi”. Vai varat pastāstīt lasītājiem 
par folkloras kopu, kāpēc izvēlējāties 
tajā darboties?
Tas bija brīnišķīgi, kad es sastapu šos 
cilvēkus. Es nonācu pie kopas nejauši, 
organizējot pasākumu savā tiešajā darbā un 
uzaicinot folkloras kopu piedalīties, lai dotu 
spēku un enerģiju. Tajā brīdī es sapratu, ka 
tas ir arī man!
Man folkloras kopa nozīmē savienošanos 
ar to, kas bija, kas notiek pašlaik un kas 
tiek nodots nākotnei. Šajā kopā mēs esam 
ļoti dažādi cilvēki, un katrs dod savu 
pienesumu, lai kopā mēs varētu vienkārši 
piedzīvot gadskārtu ritmus caur dziesmu, 
rituāliem, tradīcijām.
Zinu, ka Jums ir kāds īpašs dzimtas 
mantojums, ko izmantojat folkloras 
kopas darbībā, vai varat pastāstīt par to 
arī “Ķeguma Novada Ziņu” lasītājiem?
Mums ir jāsaprot, ka viss tiek iedots uz laiku 
un tas nav mūžīgs. Man uz laiku ir iedotas 
deputātes pilnvaras, man uz laiku ir iedots 
kāds darbs, zeme, mantojums, kas nācis no 
iepriekšējām paaudzēm. Pie manis pašlaik 
uz manu dzīves laiku ir nonākusi manas 
vecāsmātes, varbūt vecvecmātes Lielvārdes 
josta, kas būtiski atšķiras no šodienas 
austajām. Pēc aprēķiniem tā ir austa 19. 
gadsimta beigās. Pateicoties jostai, pēdējo 
gadu laikā esmu nonākusi pie Rembates 
tautas tērpa. Cenšos saglabāt vērtības no 
saviem priekštečiem – caur savas dzimtas 
sievietēm, kas bija pirms manis, lai atkal to 
aizdotu tālāk.
Ķeguma Novada Ziņu lasītājiem novēlu 
ticēt labajam!



2016. gada 5. augusts

6

ZEM ZILĀ DEBESU JUMA 23.jūlijā Birzgales pagastā tika svinēti neaizmirstami svētki 
"Zem zilā debesu juma”, kas šogad bija papildināti ar 
dažādām jaunām un interesantām aktivitātēm. 

1  Svētki sākās ar „Birzgales veselības apļa” skrējienu, kur piedalīties varēja 

visi, kam patīk skriet, nūjot vai soļot. Nosacījums dalībniekiem – iekļaut 

apģērbā kādu zilu akcentiņu (krekliņu, puķi, apavus, bikses vai citu). 
2  Pusdienlaikā Rūķu parkā notika aktivitātes „Zili brīnumi”, kur dažādās 

darbnīcās ikviens varēja apgleznot akmeņus, izgatavot laternu, darboties 

ar mālu, zīmēt uz asfalta vai nofotografēties. Biedrības „Birzgales attīstības 

centra” meitenes iepriecināja bērnus ar jaukiem zīmējumiem uz sejas un 

hennas tetovējumiem.
3  Tajā pašā laikā sākās darbs pie Ziedu un dabas materiālu paklāja 

veidošanas, svētku dalībnieki tika aicināti izveidot savu ziedu paklāju (1 x 1 m 

izmērā). Ziedu paklāja veidošanā 1. vietu ieguva „Biedrība „JADARA” , 2. un 3. 

vietu – biedrība „Viršu laiks” (attēlā).
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4  Pēcpusdienā drosmīgās dāmas tika aicinātas uz skrējienu augstpapēžu kurpēs 

(papēža augstums ne mazāks kā 5 cm un nedrīkstēja būt pilnais papēdis), kas norisinājās 

šogad pirmo reizi. Attēlā pirmās drosmīgās dāmas, kas uzdrošinājās skriet augstpapēžu 

kurpēs. Šajā disciplīnā uzvarētājas titulu „Veiklākā Birzgales dāma – 2016” ieguva Agita 

Križanovska, 2. vietā – Agnese Putāne un 3. vietu izcīnīja Karīna Dudaļeva. Ceram, ka 

nākamgad konkurence būs sīvāka. 
5  Aktivitātē „Birzgales spēkavīrs” bija jāsacenšas 30 kg smaga kartupeļu maisa 

celšanā, kur 1.vietu izcīnīja Aivis Vancevičs, 2. vietā atstājot Jāni Putniņu, bet 3. vietā – 

Jāni Aļeksjonoku.
6  Vēlāk visi tika cienāti ar Svētku raibo zupu. Tika izvārīti trīs katli zupas un tad vēl 

visiem gribētājiem pietrūka. Cik daudz bija svētku dalībnieku! Biedrības „JADARA” 

meitenes, piedāvāja katram uzcept gardu maizīti uz ugunskura.
7  Plkst. 16.00 notika Birzgales pūtēju orķestra „Birzgale” un pūtēju orķestra „Puhajarve – 

Rongo” no Igaunijas koncerts.
8  Vakarā pirms lielā koncerta bija Svētku gājiens no tautas nama uz „Rūķu parku”.
9  Svētku dalībniekus iepriecināja koncerts „Zem zilā debesu juma”, kurā piedalījās 

Birzgales tautas nama pašdarbnieki un draugi no Ķeguma, Ikšķiles, Svirlaukas, 

Meirāniem un Igaunijas. Pēc koncerta visi varēja vērot mākslinieces Gunas veidoto 

smilšu kino, kas veltīts tieši Birzgales pagastam, ko iedzīvotāji saņēma ar lielām 

ovācijām un aplausiem.
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10  Svētku izskaņā tika organizēts pasākums „Gaisma Rūķu parkā”, kura laikā tika veidoti raksti 

no svecītēm, aizdegti pa dienu izgatavotie lukturīši, parka takas izgaismotas ar lāpām, un ar laba 

vēlējumiem palaistas gaisa laternas.

Paldies visiem svētku atbalstītājiem: Egitai un Marekam Bašeniem, Līgai un Andrim Baložiem, 

Raimondam Okmanim un Ķeguma novada domei!  Vislielākais paldies biedrības „JADARA „ meitenēm.

Rita Reinsone, Birzgales tautas nama vadītāja
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Sakopto sētu godināšana Tomē

“Daugavas balsis” skanēs Ķegumā un Tomē

“Mēs katrs sākamies ar savu māju. 
Esam sākušies vēl pirms mūsu fi ziskās 
piedzimšanas, jo kāds ilgi jau ir mūs 
gaidījis, sagatavojies uzņemt savā vidū 
tieši mūs. Mēs ienākam vidē, kura nu 
piederēs mums, tāpat kā mēs piederēsim tai.
Latvietim allaž ir bijusi sava māja. Nevis 
pārguļama vieta, bet māja, kur katram 
ir savs darbs, pienākums un svētki, kur 
katra lieta iekļaujas mājas ritumā mierīgi, 
nesteidzīgi.”

18. jūnijā Tomes tautas namā notika 
pasākums, kurā tika godināti to sakopto 
sētu saimnieki, kuru mājas atrodas lielo 
ceļu malās, jo tās ir mūsu pagasta vizītkarte, 
tāpēc šo sētu saimniekiem ir īpaši jācenšas 
savas sētas uzturēt kartībā. Jo vairāk 
sakoptu sētu, jo labāks priekšstats par mūsu 
Tomes pagastu. 

Saulgrieži ir tas laiks, kad pavasara 
darbi apdarīti, viss iesēts, izravēts, ar puķēm 
apstādīts. Tādēļ tieši šo laiku izvēlējāmies 

sakopto sētu godināšanai. Godināti tika: 
“Grantsleju”, “Ceļadomu”, “Meldru”, 
“Mazozoliņu”, “Straumju”, “Mesteru”, 
“Zarukalnu”, “Vasariņu”, “Oškroga” māju 
saimnieki, kuriem tika pasniegti atzinības 
raksti un pašu izlozētas puķu kastes. Pie 
puķu kastēm tika arī pagasta iestādes: 
Tomes skola, dienas centrs un tautas nams, 
jo arī šīs ēkas vienmēr ir sakoptas un ir 
pagasta vizītkarte.
Sarmīte Pugača, Tomes tautas nama vadītāja

27. augustā plkst. 19.00 Ķeguma Ev. 
luteriskajā baznīcā un 28. augustā plkst. 
12.00 Tomes Ev. luteriskajā baznīcā notiks 
unikāls koncerts, kurā piedalīsies jauniešu 
koris “BALSIS” un Ķeguma jauniešu 
koris “LINS”.

Iesākot savu zīmīgo 30. sezonu, 
jauniešu koris “BALSIS” jau sesto gadu 
dosies ceļā, lai turpinātu 2011. gadā sākto 
koncertsēriju “DAUGAVAS BALSIS”, 
kuras mērķis ir vairāku gadu laikā izbraukt 
visu Daugavas baseinu Latvijas teritorijā, 
sniedzot bezmaksas koncertus tuvākajos 
dievnamos, kultūras namos, skolās un 
estrādēs. Līdz šim koris sniedzis jau 37 
koncertus abos Daugavas krastos.

Šajā gadā plānots veikt posmu no 
Aizkraukles līdz Ogrei, kopumā sniedzot 
10 koncertus abos Daugavas krastos. 
Koris klausītājiem ir sagatavojis 4 dažādas 
koncertu programmas, kur katra no tām 
tiks piemērota kādai no 10 koncertvietām. 
Izskanēs gan latviešu un ārzemju autoru 
garīgā un laicīgā mūzika, gan Raimonda 
Paula un Ineses Zanderes dziesmu cikls 
“Par Latvijas upēm”, gan arī Dziesmu 
svētku klasika.

Turpinot pagājušā gadā Oliņkalna 
pilskalnā aizsākto tradīciju, arī šogad 
vairākos koncertos pievienoties uz 
skatuves tiks aicināti vietējie kori. Ķegumā 
šādu uzaicinājumu ir saņēmis Ķeguma 

jauniešu koris, kurš pavisam nesen ir ticis 
pie jauna vārda un tagad godājams par 
Ķeguma jauniešu kori “LINS”. Koncertā 
abi kori izpildīs vairākas kopdziesmas no 
koru garīgo kompozīciju repertuāra.

Savukārt, tiem, kuriem nebūs iespēja 
apmeklēt koncertu 27. augusta vakarā, būs 
vēl viena iespēja mūsu novadā baudīt kora 
“BALSIS” skanējumu, jo 28. augustā 
plkst. 12.00 koris uzstāsies Tomes Ev. 
luteriskajā baznīcā.

Gaidīsim jūs kādā no koncertiem, lai 
ļautos mūzikas burvīgajam vilinājumam 
un koru dalībnieku skanīgajām balsīm!

Zane Auškāpa

Kad visīsākā nakts un garākā diena, 
kad Saule visaugstāk pakāpjas Debesu 
kalnā, atnāk vasaras saulgriežu laiks. Daba 
tad ir pašā pilnziedā, tā tiecas uz augšu 
pretī Saulei. Līgo visi – Zeme, Dievs un 
cilvēki. Šo brīdi nevajadzētu palaist garām 
neievērotu. Maģiskās dienas ir no 19. – 23. 
jūnijam, kulmināciju sasniedzot 21. jūnijā. 
Šajā laikā vienotība ar dabu un procesiem 
Kosmosā īpaši svarīga, jo no tā, kā mēs 
nosvinam Jāņus, būs atkarīga mūsu dzīve 
un pilnveidošanās visa gada garumā.

Maģiskajās dienās japaspēj gan 
sagatavoties Jāņiem, gan pabūt vienatnē 
pie dabas, gan atrast savu īsto svētku vietu 
un cilvēkus, būt kopā ar ģimeni, nosvinēt 
Jāņus senču tradīciju garā ar dziesmām, 
vakara, nakts un rīta rituāliem, gan kādam 
varbūt arī doties tālākā ceļā, lai apgūtu ko 
jaunu.

Folkloras kopa “Graudi” šogad vasaras 
saulgriežu svinības rīkoja Daugavas krastā – 
Tomes salā, kur paveras brīnišķīgs skats 
uz saulrietu pār upi. No Ķeguma agrākās 
estrādes teritorijas uz Tomi tika pārvesta 

uguns pūdele, kas, skanot 
dziesmām, atkal tika aizdegta 
svētku vakarā. Sanāca lieli 
un mazi jāņabērni no visām 
malām. Pinām vainagus, stā-
dījām ozoliņu, aizdedzām 
jāņugunis, gatavojām sieru, 
dziedājām un gājām rotaļās. 
Īpaša bija Saules pavadīšana, 
ugunsplosta palaišana Daugavā 
un uguns-rata aizdegšana. 
Gaismas netrūka ne mirkli. 
Dziedāt palīdzēja folkloras 
kopa “Rāmupe” no Katlakalna, 
bet pusnakts rituālu lāpu gaismā vadīja 
folkloras draugu kopa no Svētes.

Rīts atnāca ar klusu lietus svētību no 
debesīm, tādējādi paužot pateicību par pa-
darīto.

Mēs priecājamies par visiem, kas 
izvēlējās saulgriežu brīdi sagaidīt Tomē!

Liels paldies Ķeguma novada saim-
niecības daļai un Vitālijam Pugačam, 
kā arī pagasta pārvaldes un Tomes t/n 
darbiniekiem, kas aktīvi iesaistījās svētku 

sagatavošanas darbos. Īpašs paldies par 
ieguldīto darbu ugunsrata autoram Pēterim 
Kiseļam. Pateicamies arī “Nāriņu” māju 
saimniekiem par doto iespēju uz viņu zemes 
rīkot saulgriežu svētkus.

Brauc, Jānīti, nu ar Dievu
Ar to ziedu vezumiņu!
Gaidīsim citu gadu
Atkal tevi atbraucam.

Dace Priedoliņa, folkloras kopas 
“Graudi” vadītāja

Vasaras Saulgriežu svētki Tomē 
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Soroptimistu klubu sadraudzības dienas Ķegumā
8. un 9. jūlijā pie 

starptautiskā Soro-
ptimistu kluba “Ogre-
Ķegums” viesojās sa-
draudzības klubu pār-
stāves no Somijas, 
Lielbritānijas un Lie-
tuvas. Kopā pava-

dījām divas burvīgas dienas. Vispirms 
apmeklējām Rundāles pili un tās rožu 
dārzu, pēc tam viesojāmies lauku mājās 
“Vaidelotes” pie saimniece D. Jātnieces, 
Latvijas saimnieču šova dalībnieces, kura 
mūs cienāja ar īsti latviskām pusdienām, 
stāstīja par latvju tradīcijām un dziedāja 
tautasdziesmas.

Ķeguma sadraudzības vakarā 
mācījāmies citu valstu iecienītās dejas 
un rotaļas. Pārrunājām, kādā virzienā 
katrs klubs darbojas un kādus sociālos 
projektus realizē, kā arī runājām par mūsu 
turpmāko sadarbību. Interesanta bija 
Somijas viešņu pieredze darbā ar bēgļiem 
Tamperē. Lietuvietes rosināja veidot 
kopēju starptautisku projektu un uzaicināja 
nākamgad viesoties pie viņām.

Sestdien mūsu ceļš veda uz Cēsīm – 
seno Livonijas pilsētu. Arī tur mūsu viešņas 
uzzināja daudz jauna un interesanta par 
mūsu vēsturi Cēsu pilī. 

Lai šī tikšanās ilgāk paliktu atmiņā, 
pie Ķeguma baznīcas iestādījām 
hortenziju, kā apliecinājumu mūsu ciešajai 
sadraudzībai nu jau daudzu gadu garumā ar 
Somiju, Lietuvu un Lielbritāniju. Pasākumu 
noslēdzām ar braucienu ar plostu pāri 
Daugavai.

Kā jau pa-
rasti, sagaidot vie-
sus, mēs mazliet 
savādāk paska-
tāmies uz lietām 
mums apkārt, 
varbūt pat kri-
tiskāk vērtējam 
vidi, kurā dzīvo-
jam. Tādēļ, redzot 
mūsu viešņu ne-
viltoto sajūsmu 
par mūsu zemi, 
saprotam, cik 
daudz nozīmē 

katra personīgais ieguldījums, lai mūsu 
Latvija kļūtu aizvien skaistāka. Tieši 
sirdsdarbs ir tas, kas bagātina mūs pašus, 
gan arī dara skaistāku vietu, kurā dzīvojam.

Liels paldies visiem, kuri palīdzēja 
mums šī pasākuma organizēšanā, it īpaši 
Ķeguma novada domei par atbalstu ar 
autotransportu.

Starptautiskais Soroptimistu klubs 
“Ogre-Ķegums”

Ķeguma senioru ceļotprieks
Izskanējušas Jāņu dziesmas, un Pētera 

dienā seniori devās ceļā, lai iepazītu Limbažu 
novadu. Ceļā gide Līga stāstīja par Ikšķiles, 
Tīnūžu, Ropažu, Lojas upes gravas un Murjāņu 
vēsturi līdz pirmajai pieturvietai Bīriņos, kur 
iepazināmies ar G. Špata dzērveņu audzēšanas 
vēsturi un šodienas sasniegto.

Tur bija iespēja degustēt no dzērvenēm un 
rabarberiem gatavotas sukādes, sīrupus un citus gardumus. Tālāk 
ceļš veda caur Vidrižiem uz Lielezera maizes ceptuvi, kur iepazinām 
ražošanas procesu. Limbažos O. Auzera Sudraba muzejā klausījāmies 
interesanto stāstījumu par sudraba pielietošanu un skatījām 
apbrīnas vērtus mākslas darbus, kuru vērtība pēc autora domām 
nav nosakāma, bija iespēja noklausīties O. Auzera nelielu lekciju – 
cik noderīgs ir sudrabs mūsu veselības uzlabošanai. Viss ir pašu 
rokās! 

Vēlāk devāmies uz Umurgu pie Latvijas labākās saimnieces 
Sarmītes, protams, pusdienās baudījām uz ugunskura vārītu sakņu 
zupu. Fonā aplokos pusdienoja briežu bars (kopskaitā 600!). Nu 
kur gan vēl krāšņāk! Atpakaļceļā skandējām dziesmas, apskatījām 
Igates jauno baznīcu un klausījāmies gides nostāstos par Limbažu 
novadu. Paldies gidei Līgai, šoferim, ekskursijas organizētājai un 
galvenajai visu lietu pārzinātājai – pensionāru padomes valdes 
pārstāvei Dagnijai Berķei!

Taču nepagāja ne nedēļa, kad kopā ar gidi Līgu atkal devāmies 
ceļā. Šoreiz gan, lai dotos ciemos pie Olaines senioriem. Šeit 
iepazināmies ar Olaines pensionāru padomes darbu. Pašvaldība 
atvēlējusi senioriem kādas ēkas pagraba stāvu, un seniori, cītīgi 
apgūstot projektos iegūtos līdzekļus, izveidojuši sev jauku centru 
ar zāli novusam un galda spēlēm, nelielu telpu datoriem, semināru 
telpu, mājīgu virtuvīti. Vēl viņiem ir daudz jaunu ideju, bet to 
realizācijai gaida līdzekļus. Kopā devāmies nūjot pa iekoptā parka 
celiņiem. Šeit pašvaldība patiesi rūpējas par saviem iedzīvotājiem – 

iekārtota aktīvās atpūtas zona ar trenažieriem, atpūtas nojumēm, 
soliņiem. 

Pa ceļam apmeklējām pašreiz krāšņi ziedošo Daugmales liliju 
dārzu, Ķekavas muzeju, kurā klausījāmies interesantu un saistošu 
ekskursijas vadītājas, Ķekavas goda pilsones, V. Strazdiņas 
stāstījumu par Ķekavas vēsturi, tas šķiet nevienu neatstāja 
vienaldzīgu. Iepazinām Ķekavas novadnieku dzīves gājumu 
un mākslas darbu izstādes. Labs novēlējums, ko devusi savam 
novadam māksliniece, gobelēniste M. Purgaile: “Debesu stiprumu 
izturēt spēt! Tumsu sevī pievarēt!” 

Noslēgumā apskatījām bioloģisko saimniecību Valmoniras”, 
kura priecēja ar plašu, sakoptu vidi un harmoniju starp dzīvniekiem 
un dabu.

Tā seniori, atpūtušies un saņēmuši pozitīvu emociju lādiņu, nu 
var turpināt savas ikdienas gaitas. 

Ceļotāju vārdā Ilze
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Ķegums pārstāvēts 
Latvijas IV Olimpiādē

Ķeguma novadu Latvijas IV Olimpiādē pārstāvēja burāšanā 
Aldis Zēmanis, orientēšanās sportā Nauris Neimanis, Jānis Sārs 
un Ilvija Jakāne, NTB velosacensībās Jānis Priževoits.

Labāko rezultātu Latvijas IV Olimpiādē uzrādīja burātājs 
Aldis Zēmanis, savā pārstāvētajā sporta veidā izcīnot 11. vietu. 
Ķeguma novada komandai 16. vietu orientēšanās sportā jauktajā 
stafetē (ar rezultātu 1:50.47) izcīnīja Nauris Neimanis, Jānis Sārs 
un Ilvija Jakāne.

Orientēšanās sprintā 3,4 km distancē ar 25 kontrolpunktiem – 
26. vietu izcīnīja Jānis Sārs (19:15), bet Nauris Neimanis palika 
bez rezultāta, savukārt sieviešu konkurencē 2,6 km distancē ar 19 
kontrolpunktiem Ilvija Jakāne fi nišēja 60. vietā (22:06).

Diemžēl MTB velosacensībās Jānim Priževoitam nācās 
izstāties.

 Edgars Siliņš, sporta pasākumu organizators

Latvijas pašvaldību sporta 
veterānu – senioru 53. Sporta 
spēles

Latvijas pašvaldību sporta veterānu – senioru 53. sporta spēlēs 
Aizkrauklē startēja arī Ķeguma novada vieglatlētikas komanda. 

VĀRDS, UZVĀRDS
VECUMA 

GRUPA
DISCIPLĪNA VIETA

Liene Seržante 30+ 200m 3
Linda Markusa-
Ciematniece

30+ Lodes grūšana
Šķēpa mešana

3
3

Zita Ļaudaka 35+ 5000m soļošana
10000m soļošana

2
2

Gunita Aizstrauta 40+ Augstlēkšana 2
Jānis Avens 45+ 10000m soļošana 3
Jurijs Matrosovs 45+ Vesera mešana 3
Vladimirs Samohins 55+ Šķēpa mešana 3
Viktors Mūrnieks 75+ 100m 1
Uldis Ābelis 80+ 100m

Diska mešana
3
1

Harijs Jaunzems 85+ 5000m soļošana
Lodes grūšana
Diska mešana

1
1
1

Īstenojot Ķeguma novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
projektu, Ķeguma novada bibliotēkas bērnu nodaļā tagad ir ērti 
un koši sēžammaisi. Līdz ar to projekta mērķis ir sasniegts – 
esam nodrošinājuši patīkamu, ērtu un mājīgu vidi bērniem un 
jauniešiem brīvā laika pavadīšanai un labiekārtojuši bibliotēkas 
bērnu nodaļu.

Projekta ietvaros tika iegādāti četri “Premium” bērnu 
sēžammaisi un divi “Premium Maxxi” vidējā izmēra sēžammaisi, 
kā arī 100 litri granulas maisu papildināšanai. Sēžammaisi ir 
gatavoti no oranžas eko ādas, tie lieliski iederas bibliotēkas bērnu 
nodaļas interjerā un ir viegli kopjami. Kopējās projekta izmaksas 
ir 300, 41 EUR.

Aicinām mazos un arī lielos lasītājus apmeklēt Ķeguma 
novada bibliotēkas bērnu nodaļu, izbaudīt lasīšanas prieku, 
savstarpēji komunicējot un spēlējot spēles jaunajos sēžammaisos! 

Kristīne Ansone, projekta vadītāja

Sēžammaisi Ķeguma novada bibliotēkas bērnu nodaļai

NOVADA SPORTA ZIŅAS
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ĶEGUMA PILSĒTAS SPORTA SPĒLES 2016
AICINĀM VISUS SPORTOT GRIBĒTĀJUS!

VISAS DIENAS GARUMĀ BŪS IESPĒJA 
PIEDALĪTIES  GAN KOMANDU, 

GAN INDIVIDUĀLAJOS SPORTA VEIDOS

Kad? 2016. gada 27. augustā

Cikos? Plkst.10.00

Kur? Ķeguma stadionā

Plkst. 21.00 SVINĪGA  SPORTA SPĒĻU APBALVOŠANA 
UN BALLE

Pie “Kesha motosporta” vasaras kafejnīcas

Sīkāka informācija par sporta spēlēm būs atrodama mājas lapā 
www.kegumanovads.lv

REMBATES SPORTA SPĒLES 2016

13.augustā 9.00 – 9.45 komandu pieteikšanās
10.00 sacensību sākums 

FUTBOLS 6:6 (komandā 8 dalībnieki)
IELU BASKETBOLS 3:3

PLUDMALES VOLEJBOLS 2:2

Dalības maksa 2 eiro
Apbalvošana katrā sporta veidā atsevišķi

Papildus būs iespēja ģimenēm un bērniem piedalīties 
atraktīvos komandu un individuālos sporta veidos 

Tautas bumba 6:6 (9 – 13 gadi ieskaitot)
Dārzabols

Smagumu celšana
Garauša stafete ģimenēm (vismaz 3 cilvēki)

• Plkst. 12.00 uzstāsies aizraujošā 
 šova komanda “Streetwarriors”
• Plkst. 22.00 balle

Sporta dienas laikā un ballē darbosies izbraukuma kafejnīca.

Kopā būšanas prieks

RIO uvertīra Ķegumā

2. jūlijā Bekuciema ģimenes tikās 14. 
vasaras sporta spēlēs. Šogad sanācām pie 
Prātiņu ģimenes Daugavas krastā. Sapulcē-
jās ģimenes no “Avotnieku”, “Aizu”, “Lan-
davu”, “Dziļā meža”, “Zāģeru”, “Vasari-

ņu”, “Sniedžu”, “Gudiņu” un “Rubeņu” sē-
tām, kopā vairāk kā 70 dalībnieku sastāvā. 

Ir patiess prieks un gandarījums, ka 
tradīcija dzīvo, pilnveidojas un ar katras 
jaunas saimes pievienošanos kļūst aizrau-
jošāka. Protams, katrā reizē neiztrūkstoša 
ir Bekuciema ģimeņu karoga pacelšana un 
mūsu kopīgās dziesmas “Divi dienas mežā 
gāju” izdziedāšana, pusdienās neiztrūkstoša 
ir uz ugunskura vārīta gardā zupa. 

Šī gada spēļu organizētāji īpaši bija pa-
rūpējušies par sporta un atrakciju daudz-
veidību gan komandām, gan individuāli – 
orientēšanās ar erudīcijas uzdevumiem, kro-
kets, dvieļbols, tautas bumba, stafete, bas-
ketbola soda metieni, riņķu sviešana, čības 
speršana, loka šaušana. Ar īpašu prieku un 

aizrautību bērniem paredzētajās atrakcijās 
iesaistījās mūsu jaunā paaudze. Pēcpusdie-
nā, kad vīriem (un arī meitām) spēks kaulos 
mutuļoja, nonācām arī līdz auto vilkšanai. 

Kopvērtējumā prieks par izcīnīto trešo 
vietu – “Landavām”, otro – “Rubeņiem” un 
godpilnā pirmā vieta – “Vasariņām” (kas 
ieguva ceļojošo kausu “akmens sēne”).

Visu Bekuciema sētu vārdā vēlos teikt 
PALDIES Prātiņu ģimenei par ieguldīto 
darbu, skaistajām piemiņas balvām, saņem-
to mīlestību, tradīcijas turpināšanu un piln-
veidošanu. 

Lai top Bekuciema 15. sporta spēles 
Vasariņu sētā! Tiekamies ziemā “Dziļajā 
mežā” 7. ziemas sporta spēlēs!

Iveta Zemniece no “Zāģeriem” 

15. jūlijā tika aizvadītas II Ķeguma novada pašvaldības 
darbinieku sporta spēles, kuras šogad par godu Olimpiskajām 
spēlēm tika nosauktas “Rio uvertīra”.

Kopumā piedalījās septiņas komandas: “Dinamiskās domes 
daiļavas” (Ķeguma novada domes komanda), “Birzgales pagasta 
pārvalde”, “Tome”, “Ķeguma komercnovirziena vidusskola”, 
“Birzgales pamatskola”, “Zelta pastalas” (Birzgales deju kolektīvs), 
“Birztaliņa” (Birzgales pirmskolas izglītības iestādes komanda).

Komandas sacentās septiņos netradicionālos sporta veidos: 
“Dvieļbols”, “Tautas bumba”, “Petanka”, “Pandas acis”, “Metam 
un nebraucam”, “Garaušu stafete”, “Maša un lācis” un “Viss ir 
bumbās”. 

Sīvā sacensībā uzvarēja draudzība, bet sporta spēļu Ceļojošo 
kausu, jau otro gadu pēc kārtas, paturēja “Birztaliņas” komanda. 
Visas komandas tika apbalvotas neformālajā pasākuma daļā par 
pašaizliedzīgo un atraktīvo sniegumu.

Edgars Siliņš, Ķeguma novada sporta pasākumu organizators
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Luterāņu draudzes kapusvētki notiks:
Ķeguma kapsētā 14. augustā plkst. 14.00

Tomes kapos 21. augustā plkst. 14.00
Berkavas kapos 21. augustā plkst. 16.00

Katoļu draudze s kapusvētki 
Tomes kapos notiks 

7. augustā plkst.14.00.

Tuvs cilvēks neaiziet, 
viņš tikai pārstāj līdzās būt...

/R.Skujiņa/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dagnijai 

Berķei, brāli mūžībā pavadot.
Ķeguma novada pensionāru biedrība

Tuvs cilvēks neaiziet, 
viņš tikai pārstāj līdzās būt...

/R.Skujiņa/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ligitas Krūkas tuviniekiem.

Pirmsskolas izglītības iestādes 
"Gaismiņa" kolektīvs

Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā! 
Tālr.: 26182284.

Firma veic asinizācijas pakalpojumus, 
sākot no 20 eiro. Tālr.: 26597316.

LPKS “Zelta Teļš” iepērk liellopus un 
jaunlopus. Sver ar elektroniskajiem 

svariem. Brauc pa visu Latviju. Bezmaksas 
transports. Samaksa tūlītēja vai ar 

pārskaitījumu. Tālr.: 27865108.

SIA Baltic-Calves piedāvā darbu 
Birzgales pagastā fermas 

strādniekam (-cei). Tālr.: 26665931

PRIVĀTSLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBAS

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

(E. Stērste)

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēto mūžībā aizgājušo

Valdi Dzalbu (1944)

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales 

dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mūžībā aizgājušo

Valentīnu Koļesņikovu (1924)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

© "Ķeguma Novada Ziņas". Izdevējs Ķeguma novada dome. Reģistrācijas apliecība nr. M 1333. Redakcija: Inese Cīrule. Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, LV-5020
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ĶEGUMA NOVADA 
PENSIONĀRU BIEDRĪBA

25. augustā organizē braucienu uz:
• Rīgas meža kapiem
• Brāļu kapiem
• Rīgas ZOO dārzu
• Rīgas Motormuzeju

Izbraukšana plkst. 9.00 no Ķeguma 
tautas nama.
Maksa par autobusu, gida 
pakalpojumiem un ieejas biļetēm 
apmēram 10 EUR 
Informācija pa tālr. 26708424
Pieteikties – pirmdienās pensionāru 
biedrībā Ķegumā

Kultūras un sporta pārvalde 
sadarbībā ar Ķeguma pensionāru biedrību 
organizē pasākumu ciklu „Atmiņu vakars”

Pirmais pasākums notiks 
Tomes muzejā

9. augustā plkst. 18.00
Tēma: „Ķeguma HES būves 

uzsākšana pirms 80 gadiem”

Otrais pasākums notiks 

Ķeguma dienas centrā
23. augustā plkst. 18.00

Tēma: „Ķegums un Daugava 

1936. gads”

Aicināts piedalīties ikviens, kuru interesē 
uzzināt ko jaunu par agrākiem laikiem, 

dalīties savās atmiņās un pārdomās. 
Līdzi var ņemt kādu našķi pie tējas. Ja ir 
nepieciešams transports, lūgums iepriekš 

pieteikt pa tālruni 22010300.  

IN MEMORIAM

2016. gada 30. jūnijā pēc 
smagas slimības Aizsaules ceļos 
ir aizgājusi Ilga Andrejeva, 
bijusī Ķeguma novada pensionāru 
biedrības valdes sekretāre. Savu 
pienākumu veikšanā viņa prasmīgi 
izmantoja iegūto augstāko 
poligrāfi sko izglītību un ilggadīgo 
darba un dzīves pieredzi, bija ļoti 
akurāta, aktīva, ar lielu atbildības 
sajūtu.

Tādās reizēs gribas teikt: “tais 
tālīnas pļavās, kur atmiņas zied, 
mēs atkal satiksimies ...”

Un tiešām, ne vienu reizi 
vien jāatgriežas atmiņās par kopā 
pavadītajiem brīžiem ar Ilgu 
dažādos pasākumos, kur viņa 
izpaudās gan kā laba organizatore 
sabiedriskā darbā, gan kā viesmīlīga 
saimniece mājā, gan prasmīga dārzniece savā dārzā. To ikkatrs jutām, arī ciemojoties 
viņas Rembates pagasta “Vālodzēs”, kur bija interesantas sarunas un patīkami brīži. 

Tā vien liekas, ka viņa aizejot mums klusi ir sacījusi: “Es aizeju tepat – ar citām 
puķēm, citu sauli, citiem ļaudīm parunāt”.

Ķeguma pensionāri vienmēr paturēs gaišā piemiņā šo darba rūķi un izsaka visdziļāko 
līdzjūtību viņas piederīgajiem.

Ķeguma novada pensionāru biedrība
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