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1. septembris – Zinību diena
Kaut kur tālumā uz lauka,
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.
Tālumā aiz košiem siliem,
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.

Lai sekmīgs, radošs un panākumiem bagāts 
jaunais 2016./2017. mācību gads visiem Ķeguma novada 
audzēkņiem, skolēniem, viņu ģimenēm un skolotājiem!

Ķeguma novada dome

Aiziet vasara pār kalnu,
Aiziet puķēs dusēt,
Līdz pat jaunam pavasarim
Viņai sēklās klusēt.
Meitenes un zēni prasa:
“Kur ir mūsu somas?
Šodien jāsāk lasīt, rakstīt, 
Domāt gudras domas.”
Arī es uz skolu skrienu, 
Steidzos pretī draugiem,
Tā mēs gadiem katru dienu 
Visi kopā augam.
/G.Micāne/

Sveicu visus audzēkņus, viņu 
vecākus, skolotājus un tehniskos dar-
biniekus ar jaunā mācību gada sākumu. 
Lai visiem pozitīvs noskaņojums un 
laba sadarbība!

V. Pastars, Birzgales pamatskolas 
direktors

Lai rudens raža apcirkkņos,
Lai domas nerimst apvvāršņos,
Lai salnu dzestrums mmožumam, 
Lai lapu rota krāšņummam!

Lai katra diena skolotājiem, 
skolēniem un viņu vecākiem Jaunajā 
mācību gadā kā atradums, kurā tiek
ielikts – prieks, spēks un varējums!

Ķeguma novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas vārdā –

komitejas priekšsēdētāja Līga Strauss

1.septembris – Zinību diena – tie ir 
svētki pirms jauna darba cēliena ikvienā 
izglītības iestādē, ikvienā ģimenē, kurā 
aug bērni, tas ir jauns sākums un jaunas 
apņemšanās. 
Jauno mācību gadu uzsākot, novēlu:
skolotājiem – plašu pasaules 
skatījumu, spēju iedvesmot un 
aizraut, 
skolēniem – ar aizrautību apgūt 
jaunas zināšanas un neaizmirst 
vecās, 
vecākiem – gandarījumu par bērnu 
sasniegumiem.

Labas sekmes un atklājuma prieku 
jaunajā mācību gadā!

Sandra Čivča, pašvaldības 
speciāliste izglītības jautājumos

Liels ir tas, kas mazo cienīt prot, 
Kas spēj mazam lielus spārnus dot.

 (L.Kamara)
Skolotājiem jaunā mācību gada 

sākums ir brīnišķīgs atskaites punkts, 
lai uzsāktu ko jaunu, lai mainītu 
ieradumus, lai izvirzītu augstākus 
mērķus. Negaidiet ne mirkli, 
neatlieciet uz rītdienu, bet dariet jau 
šodien! Dzīve ir tieši tik interesanta, 
cik paši  mēs to vēlamies!

2016./2017. mācību gadā bērniem 
novēlam nenogurstošu zinātkāri un 
draudzīgas savstarpējās attiecības, 
bet vecākiem būt ieinteresētiem savu 
bērnu skolas/pirmsskolas gaitās.

Katra diena lai mums visiem ir kā 
aicinājums, iedrošinājums, pašatdeve, 
bet vienā vārdā – misija.

Uzdrīkstēšanos jaunajā mācību gadā!
Pirmsskola “Birztaliņa”

Mūsu darbs prasīs 
daudz, daudz mīlestības, 
gaišuma, labestības 
un prasmes dzirdēt un 
sadzirdēt. 
Laimīgi ir tie, kuriem tā 

visa pietiek 
pašiem un vēl ir ko citiem dot, 
kuri prot atvairīt īgnumu, neiecietību.

Uzsākot jauno darba cēlienu, 
SVEICAM

bērnudārza “Gaismiņa” bērnus, 
vecākus un darbiniekus!

Lai tas mums visiem ir radošs 
un draudzīgs!

PII “Gaismiņa” administrācija
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Profesors Džons Hetijs centās noskaidrot, vai ir kaut kas kopīgs skolotājiem, 
kuri tiek uzskatīti par labiem. Secinājums bija vienkāršs: labiem skolotājiem patīk 
tas, ko viņi dara, un viņi tic, ka viņu darbam ir jēga un katrs viņu skolēns var būt 
sekmīgs. Skolotājam ir nenovērtējama loma bērna skolas dzīvē, līdz ar to arī – 
atbildība. Skolotājam jāsaprot, ka bērna sirds izglītošanai ir tikpat liela nozīme kā 
prāta izglītošanai.

Mūsu skolā strādā skolotāji, kuriem rūp katra bērna attīstība un veidošanās par 
sirsnīgu, interesantu un erudītu cilvēku. Skolotāji, nepazaudējiet savas lieliskās 
īpašības mācību gada garumā, esiet radoša prieka pilni paši un padariet tādus arī 
savus skolēnus!

Skolēni un vecāki! Vasarā Jūs pavadījāt kopā visu savu laiku un droši vien 
sapratāt, ka tikai kopā sasniedzami vislabākie rezultāti. Novēlu Jums interesi 
vienam par otra gaitām nepazaudēt arī skolas laikā un atcerēties, ka par problēmām 
nav jākurn, bet tās visiem kopā jārisina.

Lai veiksmīgs, darbīgs un jaunām zināšanām bagāts 
mums visiem 2016./2017. mācību gads!

Vladimirs Samohins, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors
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Tavai jubilejai rudens nepiedien,
Jo ar dvēseli, kam saules pirksti,
Pelēcīgu dienu sudrabā
Spilgtu rozi iesiesi arvien!

Sveicam SEPTEMBRA jubilārus!

80 Dzidru Bērziņu

75
Moniku Legleri
Valentīnu Rozenbergu
Tamāru Safronovu
Aiju Zeltīti

70
Zentu Pāvali
Nikolaju Sergejevu
Konstantīnu Tumanovu
Mariju Zambari

65

Nadeždu Agapovu
Valentīnu Auziņu
Lilitu Baginsku
Jāni Celmiņu
Māri Eniņu
Genadiju Gavrilovu
Guntaru Jakanu
Māri Jēkabsonu
Māri Krapānu
Jutu Larku
Mārīti Pētersoni

60

Mirdzu Azarovu
Āriju Baltiņu
Juri Daukstu
Anatoliju Karaļkeviču
Rudīti Konovalovu
Silvu Lapiņu
Ingrīdu Neimani
Juri Stepkānu
Svetlanu Visocku

55

Heinrihu Dauksti
Valdi Drilli
Ingrīdu Dūniņu
Aivaru Grozu
Edmundu Kvederu
Sergeju Neboisu
Konstantīnu Vohromejevu

50 

Ilzi Avotiņu
Dinu Dzērvi-Kupču
Māru Larionovu
Ilgvaru Oborūnu
Santu Strausu
Lailu Šicu

Esi sveicināts, mazulīt!

Tā kā saule ābeļziediem,
Esiet savam bērnam klāt.
Lai no Jūsu mīlestības 
Viņš var mūžu darināt.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:

Ilzei Dziemisovai un Mārim Kojam piedzimis dēls EMĪLS,
Aļonai un Mārcim Ivanoviem piedzimusi meita NATĀLIJA,
Edītei un Aigaram Aņisimoviem piedzimis dēls KRISTS,
Airai un Jānim Vēveriem piedzimusi meita EVIJA.

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:

Baibai Torbejevai un Dainim Gorņevam  piedzimusi meita  ADELĪNA,
Ievai un Naurim Mazjāņiem piedzimis dēls ERNESTS.

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Laulības
Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai – saules mūžs!

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza:
Vita Stirāne un Eduards Okuņevs,
Signe Šķepaste un Mārtiņš Eglītis,
Liene Lazdāne un Voldemārs Kaktiņš,
Ērika Dimitrika un Guntars Mišķis,
Marija Berķe un Māris Kārkliņš,
Alīna Kaskeviča un Aleksandrs Hvorostjanijs,
Aija Ivanova un Andrejs Taratutins.

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā laulību 
noslēdza:

Diāna Jakovļeva un Armīns Liepiņš,
Sanita Bērziņa un Artūrs Gaļihovskis.

Sveicam!

1.maršruts 
Birzgale  07.30  15.30
Ķieģeļnieki  07.40  15.40
Pumpuri  07.45  15.45
Avotiņi  07.50  15.50
Krustakrogs  08.00  16.00
Rūpnieki  08.05  16.05
Širmeļi  08.10  16.10
Vecumnieku pagr.  08.15  16.16
Brūveri  08.20  16.20
VPII “Birztaliņa”  08.25  16.25
Skola  08.30

Birzgales pamatskola informē savus audzēkņus par
skolēnu autobusu kustības sarakstu Birzgales pagastā

2.maršruts 
Birzgale  07.25  15.30
Nakšenes  07.35  15.40
Āžkalni  07.40  15.45
Kalniņi  08.00  16.05
Tāmas /Zvirgzde/  08.05  16.10
Ābermaņi  08.15  16.20
VPII “Birztaliņa”  08.25  16.30
Skola  08.30
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Ķeguma novada dome
2016.gada jūlijā 

Nolēma atzīt pašvaldības nekustamā īpa-
šuma – 4 istabu dzīvokļa ar kopējo platību 
91,3 m2 – Ķeguma ielā 2 – 6, Rembatē, otro 
izsoli par nenotikušu un organizēt trešo izsoli 
ar augšupejošu soli, nosakot izsolāmās man-
tas sākumcenu 1700 EUR.

Atzina pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Apogi”, Tomes pagastā 13.07.2016 rīkoto 
izsoli par nenotikušu.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.10/2016 “Nodeva par būvatļaujas saņem-
šanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot 
atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai 
apliecinājuma kartē”.

Papildināja valsts dotāciju skolēnu ēdi-
nāšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 
nodrošinot bezmaksas ēdināšanas izmaksu 
segšanu visiem 1. – 9. klašu skolēniem visās 
Ķeguma novada izglītības iestāžu ēdnīcās 
un nolēma segt ēdināšanas izmaksas Ķegu-
ma novada pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņiem (5 – 6-gadnieku apmācībā) no 
01.09.2016. līdz 30.06.2016

Atkārtoti ievēlēja Ilzi Skrīveri par Ķe-
guma novada bāriņtiesas locekli uz pieciem 
gadiem, t.i. uz laiku līdz 27.07.2021.

Atbrīvoja Daci Skrīveli no Ķeguma no-
vada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata, pa-
matojoties uz Bāriņtiesas likuma 12. panta 
pirmās daļas otro apakšpunktu.

2016.gada augustā
Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo 

īpašumu – 1 istabas dzīvokli, Dzintaru ielā 
1 – 2, Ķegumā, ar kopējo platību 30,9 m2 par 

nosacīto cenu 1190 EUR un piedāvāt dzī-
vokļa īrniekam un viņa ģimenes locekļiem 
izmantot pirmpirkuma tiesības uz minētā 
dzīvokļa īpašumu par noteikto nosacīto cenu.  

Nolēma pārdot atklātā mutiskā izsolē ne-
kustamo īpašumu – 2 istabu dzīvokli Dzinta-
ru iela 1 – 3, Ķegumā, ar kopējo platību 41,1 
m2, un apstiprināja īpašuma nosacīto cenu 
1600 EUR.

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.11/2016 “Par pašvaldības nodevu tirdz-
niecībai publiskās vietās Ķeguma novadā”. 

Pilnvaroja Ķeguma novada domes priekš-
sēdētāju parakstīt un iesniegt elektroniskos 
dokumentus CFLA administrētās Kohēzijas 
politikas fondu 2014. – 2020. gadam vadības 
informācijas sistēmas e-vidē.

Izveidoja Ķeguma kultūras un sporta 
pārvaldes struktūrvienību – Ķeguma novada 
muzejs.

Nolēma lūgt Finanšu ministriju nodot 
pašvaldībai bez atlīdzības nekustamo īpašu-
mu Liepu aleja 1A, Ķegumā, kas sastāv no 
zemes gabala ar kopējo platību 2244 m2, uz 
kura atrodas citām personām piederošs būvju 
īpašums, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 1., 2., 6. un 7. punktā paredzēto 
pašvaldības autonomo funkciju nodrošināša-
nai.  

Lai īstenotu investīciju projektu “Ķegu-
ma novada Sociālās aprūpes centra “Senlie-
pas” ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcija”, nolēma ņemt aizņēmumu 
Valsts Kasē 148346 EUR apmērā.

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldī-
bai piederošās kustamās mantas – cirsmas 
nekustamajā īpašumā Meža ielā 10, Ķegu-
mā, izsoles rezultātus un Izsoles komisijas 
09.08.2016. protokolu.

Nolēma atbalstīt Ķeguma novada domes 
dalību darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” pirmās kārtas projektu pietei-
kumu konkursā ar projekta pieteikumu “Vie-
tējās sabiedrības veselības veicināšana un 
slimību profi lakse Ķeguma novadā”. Noteica 
projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 
01.11.2016. līdz 31.12.2019. un projekta ko-
pējās indikatīvās izmaksas 65 575 EUR, no 
kurām 85 % ir ESF fi nansējums un 15 %  ir 
valsts budžeta dotācija. 

Noteica ar 01.09.2016. Ķeguma novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības pedago-
giem algu 620 EUR par likmi.

Apstiprināja grozījumus saistošajos no-
teikumos “Par Ķeguma novada pašvaldības 
budžetu 2016.gadam”.

Lai īstenotu pašvaldības prioritāro in-
vestīciju projektu “Ķeguma novada pašval-
dības ceļa Lielvārde – Misiņi remontdarbi”, 
nolēma ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 12378 
EUR.

Apstiprināja ēdināšanas maksu novada 
izglītības iestādēs, sākot ar 01.09.2016.:

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā – 
1,14 EUR, Birzgales pamatskolā – 0,90 
EUR, VPII “Gaismiņa” – 1,72 EUR, VPII 
“Birztaliņa” – 2,05 EUR.

 
Ar domes sēžu protokolu pilnu tekstu 

(ievērojot Fizisko peronu datu aizsardzī-
bas likumā noteikto) var iepazīties pašval-
dības mājas lapā: kegumanovads.lv 

Nākamā domes ikmēneša sēde notiks 
trešdien, 7. septembrī, plkst. 15.00 Ķegu-
ma novada domē, Lāčplēša ielā 1.

NOVADA DOMES SĒDES

Labas pārvaldības 
saukļi sabiedrības 
informēšanai

1. Esi pieklājīgs!

Laba pārvaldība sākās ar pieklājību, ar valsts amatpersonu un 
darbinieku pretimnākošu attieksmi pret cilvēku, kas vērsies ar 
jautājumu iestādē. Tādēļ labas pārvaldības princips kā uzvedības 
norma paredz pienākumu valsts amatpersonām un darbiniekiem 
būt pieklājīgiem. Savukārt cilvēkiem ir tiesības to prasīt.

Taču jāatceras, ka pieklājība nav tikai ar likumu uzlikts 
pienākums, tā ir arī laba audzināšana. Savstarpēja pieklājība ir 
labākais veids, kā atrisināt cilvēkam vēlamo jautājumu un uzlabot 
labu pārvaldību. 
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Sarunas ar domes deputātiem
Turpinot lasītājus iepazīstināt ar 

domes deputātiem, šomēnes uz sarunu 
esmu uzaicinājusi Andri Balodi, kurš 
ievēlēts Ķeguma novada domē jau otro 
sasaukumu no, tā dēvētā, “Birzgales sa-
raksta” – no Centriskās partijas Latvijas 
Zemnieku savienība.  Andris darbojas 
arī Sociālo un veselības jautājumu ko-
mitejā, ir šīs komitejas priekšsēdētājas 
vietnieks.

Esat ievēlēts domē jau ne pirmo sa-
saukumu. Vai šobrīd ir vieglāk strādāt 
kā iepriekšējā sasaukumā? Kāpēc? Es 
domāju, ka noteikti vieglāk, jo vairāki ko-
lēģi ir pazīstami no iepriekšējā sasaukuma, 
arī lietas ir vieglāk saprotamas. Man nepa-
tīk garas runas, tāpēc atbildēšu īsi – ja dara 
darbus, tad gari nerunā.

Esat viens no pieciem Birzgales de-
putātiem. Vai jūtat Birzgales deputātu 
komandas atbalstu? Noteikti. Svarīgā-
kais, ka vari pajautāt ikvienam no viņiem 
kādus neskaidrākus jautājumus. Regulāri 
pēc sēdēm mēdzam kopīgi pārrunāt visus 
jautājumus, gan tos, kas aktuāli Birzgalei, 
gan novadam kopumā, arī starptautiskos 
notikumus. Vieglāk, noteikti, un patiešām 
sajūti komandas garu.

Kā vērtējat pārvērtības Birzgales pa-
gastā pēdējos 7 gados? Pārvērtības ir ļoti 
lielas. Vienai pašai Birzgalei tas noteikti 
nebūtu pa spēkam. Pamatā jau tieši tāpēc 
arī piedalījos vēlēšanās, lai būtu tādas pār-
vērtības, lai Birzgalei būt spēks un teikša-
na, lai mūs “neapbižotu”. Citādā situācijā 
es noteikti nekandidētu, jo tas tomēr nav 
priekš manis, tas nav mans aicinājums. To 
gan sapratu tikai vēlāk, ar laiku – jo vecāks 
kļūsti, jo gudrāks arī paliec.

Kā novadā kopumā? Arī novads kopu-
ma attīstās. Es šo attīstību noteikti vērtēju 
pozitīvi. Kāds varbūt meklēs kādas kļūdas, 
būs ar kaut ko neapmierināts, taču kopumā 
viss paveiktais ir labi paveikts. Vienmēr jau 
nav jāsaskata tikai sliktais, labā noteikti ir 
vairāk!

Par ko Jums ir vislielākais gandarī-
jums, lielākā vilšanās? Gandarījumu rada 
viss, kas ir noticis: ēku siltināšana, sporta 
laukumu, estrādes, bērnudārza teritorijas 
renovācija u.c. Daži saka, ka varbūt kaut 
kas ir izdarīts pārlieku dārgi, bet ne visu va-
jag skatīties caur izmaksām, jāskatās no rīt-
dienas skatu punkta. Varbūt rīt mēs to neva-
rēsim atļauties, bet tas ir ļoti nepieciešams 
jau šodien un noderēs arī rīt.

Vilšanās? Tādas izteiktas vilšanās nav. 
Vienīgais sāpju bērns ir “Ķeguma stars”, 
kur nepārtraukti nākas ieguldīt naudu, taču 
jāatzīst, ka vaina jau nav tikai neveiksmīgā 
uzņēmējdarbībā, daļēji vaina ir arī iedzīvo-
tāju attieksmē pret maksājumiem, saviem 
pienākumiem pret pašvaldību. Situācijas, 
protams, ir dažādas. Naudu dot vienmēr 
ir grūti, un naudas devējs vienmēr vainu 

meklē lūdzējā, viņa neveiksmēs. Tas ir ļoti 
sarežģīti, bet šobrīd nav citas izejas, varbūt 
nākotnē izdosies to atrast.

Jau nākamgad būs beidzies šī sasau-
kuma pilnvaru termiņš, tuvojas kārtējās 
pašvaldības vēlēšanas. Vai tas kaut kādā 
mērā ietekmē arī Jūsu nostāju? Nē, tas 
pilnīgi nekādi neietekmē. 

Vai vēlaties vēl paspēt kaut ko izda-
rīt novada labā? Personīgi jau neko nevar 
izdarīt kā deputāts, kā A.Balodis es daudz 
varu izdarīt un arī izdaru. Cik labi es to iz-
daru un vai tas ir citiem vajadzīgs, to es ne-
varu novērtēt.

Kādām īpašībām jāpiemīt deputā-
tam? Godīgam jābūt, gan pret sevi, gan ci-
tiem. Tas ir pats svarīgākais.

Ko novēlēsiet nākamajam sasauku-
mam? Kas viņiem būs jāpadara, jāpa-
beidz vai jādara kaut kā citādāk? Depu-
tātu pienākumu veikšana patērē ļoti daudz 
laika, es nevaru visur paspēt, ja nepaspēju, 
dusmojos pats uz sevi. Darbojos tikai vienā 
komitejā – sociālo un veselības jautājumu 
komitejā, vienkārši lai varētu paspēt apvie-
not ar savām ikdienas gaitām. Dažreiz arī to 
nepaspēju, tad ir grūti ar to samierināties.

Kas attiecas uz nākamo sasaukumu – 
pats noteikti nekandidēšu. Domāju, ka visu, 
ko varēju, esmu paveicis, lai nāk citi depu-
tāti. Vēlētos, lai kandidē tikai tie, kuriem 
tiešām ir vēlēšanās un, galvenais, lai viņiem 
ir brīvais laiks veikt šo pienākumu. Gribē-
tos, lai nāk vairāk gados jauni cilvēki. Viena 
lieta, kad tu skaties no malas uz pašvaldības 
funkcijām un redzi tikai to savu problēmu, 
neskatoties uz visu novadu kopumā, bet 
pavisam cita saprašana, kad apsēdies pie 
deputāta galda, uzzini sīkāk un plašāk visu 
informāciju, sāc vērtēt kopsakarības un sa-
proti, ka katra individuālā problēma varbūt 
visa novada kontekstā nemaz vairs nav tik 
ļoti liela, dažreiz tā zaudē savu prioritāti, ka 
novadam ir citas, sarežģītākas problēmas, 
citas prioritātes. Tavs deputāta pienākums 
ir izsvērt šīs kopsakarības un saprast, kas ir 
svarīgāks. Visam naudas nekad nepietiks!

Viss, ko izdarīs jaunie deputāti, būs labi, 
galvenais, lai kaut ko izdara. Piemēram, ie-
las. Lai noasfaltē, tās ir drausmīgas Birzga-
les centrā! Tādas tās ir arī citur mūsu nova-
dā, arī Ķegumā, arī valstī. Saprotu, ka tam 
vajag milzīgi daudz naudas. Varbūt nākotnē 
atvērsies iespēja piesaistīt kādu Eiropas 
projektu fi nansējumu, varbūt valsts beidzot 
sapratīs un atjaunos autoceļu fondu.

Kā Jūs pats sevi raksturotu kā cilvēku, 
kas Jums ir svarīgākais? Ģimene, vienno-
zīmīgi! Man kā cilvēkam patīk punktualitā-
te, un svarīgākais – turēt doto vārdu. Patīk 
būt labāk nedaudz ātrāk, nekā kādu minūti 
kavēt, tad es kļūstu ļoti nervozs. Vai sieva 
arī ir tikpat punktuāla? Jā! Mēs esam ļoti 
līdzīgi, un mums ļoti patīk būt kopā un visu 
darīt kopā. Tā mēs esam kopā jau no 6 gadu 

vecuma, abi dzimuši piensaimnieku ģime-
nēs, dzimšanas dienas mums arī ir ļoti tuvu. 

Pamatā esat darījumu cilvēks, Jums 
ir ģimenes bizness – neliels, taču cilvē-
ku iemīļots veikaliņš Birzgales centrā. 
Ikviens vēlas šeit iegriezties, lai nopirk-
tu nepieciešamo pārtiku, un kur tad vēl 
Jūsu slavenie pīrādziņi, vēja kūkas, biez-
pienmaize u.c. gardumi! Kā Jūs to paspē-
jat? Kur slēpjas šīs īpašās “mājas gar-
šas” noslēpums? Tā arī paspējam, sākam 
puspiecos no rīta, beidzam desmitos vaka-
rā. Katru dienu bez brīvdienām un atvaļi-
nājumiem. Šogad pirmo reizi pa 12 gadiem 
kopā ar sievu bijām Taizemē un nākošgad 
arī brauksim. Pīrādziņu un citu gardumu 
galvenā cepēja ir mūžam enerģiskā Iveta 
Lūriņa. Neskatoties uz to, ka viņa bieži ir 
dusmīga, pīrādziņi sanāk fantastiski. Pats 
nemaz nezinu, kā viņai tas izdodas.

Ģimenes uzņēmumā strādājat ple-
cu pie pleca ar sievu. Kā esat sadalījuši 
pienākumus un atbildību? Kurš ir gal-
venais? Sieva! Esmu tikai šoferis. Pirmie 
konfl ikti bija tikai pašā sākumā, kad neva-
rējām saprast, kur paliek nauda un kas pie 
tā ir vainīgs. Tagad viss ir vienkārši – esam 
sadalījuši sfēras, un viens otra lietās ļoti 
nejaucamies. Piemēram, sieva nezina, cik 
daudz vajag atvest tomātus, bet zina, ka va-
jag, savukārt es zinu, cik vajag.

Kopā esat arī brīvajā laikā? Protams, 
ka esam kopā. Mēs visu darām kopā, kopā 
strādājam, dažbrīd līdz pagurumam, kopā 
tad arī aizmiegam, kur un kad iznāk. Kopā 
aizbraucam uz jūru, atpūšamies arī kopā. 
Mums ir ļoti daudz kopīgu vai līdzīgu in-
terešu. Man pat labāk patīk atpūsties kopā 
ar sievu, varam aizbraukt butēs, kamēr es 
pa jūru, viņa ar velosipēdu gar jūru, vēlāk 
uzcepam svaigas zivis. Patīkami un jautri. 
Dažkārt jau es aizbraucu arī ar večiem kaut 
kur pamakšķerēt, taču, godīgi sakot, man 
liekas labāka atpūta ir kopā ar sievu.à
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à Man ļoti patīk kantrī mūzika un de-
jas, vairāk gan skatīties. Braucam uz kantrī 
festivāliem, šovasar bijām "Visagino Coun-
try" festivālā Lietuvā. 

Esat arī kaislīgs makšķernieks, katru 
gadu organizējat makšķerēšanas sacensī-
bas “Birzgales karpa”. Jā, jau 15 gadus. 
Pirmo reizi doma par mačiem radās, kad 
mani uzaicināja no Daugavas fonda un Krā-
slavā piedalījos makšķerēšanas sacensībās. 
Tur noskatījāmies, kā tas notiek. Tas arī 
iedvesmoja, nekādas lielās zināšanas nav 
vajadzīgas. Sākumā bija riskanti, kā viss 
izdosies, bet pēc tam jau makšķernieki paši 
nelikās mierā un visu laiku jautāja, kad būs 
nākamās. Tagad jau tas tā ir iegājies, ka ne-
dēļu pirms līgo vakara, svētdienā rīkojam 
šos mačus “Birzgales karpa”. Pirmajos ga-
dos piedalījās līdz 60 (kad latvieši vēl nebija 
izbraukuši), tagad 30 līdz 40 dalībniekiem.

Septembris visiem ir saistīts ar jauno 
mācību gadu. Ko novēlēsiet mūsu no-
vada bērniem un skolotājiem? Mācīties, 
mācīties un galvenais – svešvalodas. Tās 
lieliski noderēs vēlāk, dzīvē, pavērs vairāk 
iespēju. Skolotājiem – pacietību, iecietību 
un sapratni.

Paldies par sarunu!

Ar deputātu Andri Balodi sarunājās 
Nelda Sniedze, izpilddirektore

“Gaismiņa” vēršas plašumā
Bērnudārzam “Gaismiņa” jaunais 

mācību gads uzsākas ar jauniem pavēr-
sieniem un pārbaudījumiem. Audzēkņu 
skaita pieaugums rada papildu bažas un 
pienākumus kolektīvam. Diemžēl arī val-
dības solītais algu pielikums pedagogiem, 
pirmsskolas pedagogiem nav nesis cerētos 
uzlabojumus. 

 Šajā mācību gadā plānojam un arī 
organizējām 8. grupiņas komplektēšanu. 
Tagad mums ir 2 divgadīgo; 2 trīsgadīgo 
un 2 četrgadīgo bērnu grupas. Sešgadīgo 
bērnu grupā būs 22 bērni, bet piecgadīgo 
grupa būs vislielākā – 29 bērni. Komplek-
tējot papildu grupu, šogad mūsu vidū būs 
2 jauni pedagogi, un darbinieku skaits 
jau rekordliels – 39. Līdz ar lielo bērnu 
skaita pieaugumu, 5 un 6 gadus vecajiem 
bērniem bērnudārza ēkā telpas nepietiek. 
Paldies Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolai, kura ļoti laipni mūs uzņem savās 
telpās. Pagājušajā gadā tur viegli iejutās 
un labi iedzīvojās mūsu sagatavošanas 
grupas bērni. Šogad uz skolu jau pārceļas 
2 grupiņas. Mācību un dienas režīms sko-
las telpās netiek mainīts. Bērniem, tāpat 

kā bērnudārzā, tiek nodrošināta ēdināšana 
3 reizes dienā, saglabājas nodarbību laiki, 
pastaigas ārā, kā arī diendusa. 

Pagājušā mācību gadā sagatavošanas 
grupa saglabāja savu nosaukumu, aizejot 
uz skolas telpām, pārtapa par Lielajām 
Skudrām. Šogad doma par nosaukuma 
saglabāšanu ir līdzīga – Taurenīši pārtaps 
par Raibeņiem (lielu un vidēju tauriņu 
dzimta), Bitītes – par Kamenēm (zemes 
bites). Ar viņiem strādās tās pašas skolo-
tājas un auklītes.

Kā vienmēr, uzsākot jauno un vēl ne-
zināmo, visiem mūsu bērniem, vecākiem, 
skolotājām, sev pašiem novēlam izdoša-
nos un veiksmi, mirdzumu acīs un mirdzu-
mu dvēselē, veselību pašiem un veselus 
mīļos; laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku 
rīta bučai, mazus brīnumus ikdienā un 
lielus brīnumus sirdī, eņģeli uz pleca un 
mīļus cilvēkus blakus, mīlestību pret sevi 
pašu un mīlestību pret pasauli aiz loga un 
…

LAI DARBS SAGĀDĀ PRIEKU!
Baiba Rožkalna, PII “Gaismiņa” 
vadītājas vietniece izglītības jomā 

Ķeguma novada dome 2016.gada 6.septembrī, plkst. 10.00 
Ķeguma novada domes ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 2.stāvā 

rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
Ķeguma ielā 2 – 6, Rembatē, trešo 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 – 1700 EUR, 
drošības nauda – 170 EUR, dalības maksa – 10 EUR. 
Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš piesakoties 
pa tālr. 65055880, 26402547. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties, 
Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 

vai Rembates pagasta pārvaldē Lielvārdes ielā 3, Rembatē, 
vai pašvaldības mājas lapā: kegumanovads.lv.

Pieteikums un pievienojamie dokumenti jāiesniedz Ķeguma 
novada domē līdz 2016.gada 5.septembrim plkst.17.00. 

Ķeguma novada dome 2016.gada 15.septembrī, plkst. 10.00
Ķeguma novada domes ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 2.stāvā, 

rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
Dzintaru ielā 1 – 3, Ķegumā (kadastra numurs 74099000559), 

izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts – divu istabu dzīvoklis 
ar kopējo platību 41,1 m2, kopīpašuma 4117/23377 domājamā 
daļa no trīs būvēm (daudzdzīvokļu māja, palīgceltnes) un zemes.
Īpašuma izsoles sākumcena – 1600 EUR, 
drošības nauda – 160 EUR, dalības maksa – 10 EUR. 
Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš piesakoties 
pa tālr. 29284146.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  
Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā 

vai pašvaldības mājas lapā: kegumanovads.lv.

Pieteikums un pievienojamie dokumenti jāiesniedz Ķeguma 
novada domē līdz 2016.gada 14.septembrim plkst.15.00.

  IZSOLES
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KONKURSS “VEIDOSIM SKAISTU UN SAKOPTU 
SAVU NOVADU”

Skaista mana tēva sēta 
Tik cēlā(i) vietiņā;
Visapkārt(i) liepu koki, 
Vidū zieda ābelīte.

Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumam, šogad pēc ilgāka 
pārtraukuma tika atjaunots konkurss “Veidosim skaistu un 
sakoptu savu novadu”. Konkursa mērķis ir veicināt Ķeguma 
novada teritorijas attīstību un tēla veidošanu, rosināt novada 
iedzīvotājus sakopt un labiekārtot savas dzīves, darba un atpūtas 
vietas, noskaidrot un popularizēt labāko pieredzi un sasniegumus 
saimniecību, individuālo apbūvju un daudzdzīvokļu māju teritorijas 
labiekārtošanā, apzaļumošanā, estētisko un kultūrvēsturisko 
vērtību saglabāšanā un veidošanā. Šogad konkursa tēma bija 
“Ziedu pasaule manās mājās”.

Līdz 4. jūlijam ikviens varēja iesūtīt pieteikumu par savu 
vai kaimiņa, vai laba drauga skaisti sakoptu sētu. Atsaucīgākie 
izrādījās tomenieši, pavisam bija pieteiktas 11 pasakainas sētas, un 
8 no tām bija Tomes pagastā: “Jumucīši”, “Jaunlubauši”, “Gudiņi”, 
“Bites”, “Grantslejas”, “Mežvijas”, “Līcīši”, “Lapsas”; 2 Ķegumā: 
Daugavgrīvas iela 13 un Stacijas iela 2, tikai viena Birzgales 
pagastā  – “Sviķi”.

Komisijai 5 cilvēku sastāvā bija patiesi grūti izšķirties par 
labāko un noteikt šī gada konkursa uzvarētājus, kuri tiks apbalvoti 
Latvijas valsts svētku pasākuma laikā 17. novembrī Ķegumā.

Lai visiem Ķeguma novada iedzīvotājiem būtu iespēja 
iepazīties ar konkursa dalībniekiem, viņu skaistajām sētām, kā arī 
būtu iespēja smelties kādu ideju vai ierosmi savam dārzam, tad 
septembrī, oktobrī un novembrī plānots izveidot foto izstādi, kas 
būs apskatāma visos novada tautas namos. 

Konkursa komisija (no kreisās): Baiba Rožkalna, Anita Ivdra,  
Diāna Arāja, Ingrīda Freimane, Dace Māliņa.

“Jumucīši” Tomes pagastā

“Lapsas” Tomes pagastā

“Mežvijas” Tomes pagastā

“Jaunlubauši” Tomes pagastā

“Jaunlubauši” Tomes pagastā
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“Gudiņi” Tomes pagastā

"Bites" Tomes pagastā

“Grantslejas” Tomes pagastā

Mājas Daugavgrīvas ielā 13, Ķegumā Mājas Stacijas ielā 2, Ķegumā 

“Līcīši” Tomes pagastā

16.septembrī
Ķeguma tautas namā

plkst. 19.00

FOTO izstādes atklāšana 
“Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”

Izmantojot konkursa laikā iegūtos fotoattēlus, 
ir izveidota fotoizstāde, kuru būs iespējams apskatīt visos novada tautas namos:

Ķeguma tautas namā 16.09. – 02.10., 
Birzgales tautas namā 03.10. – 16.10.,

Tomes tautas namā 17.10. – 30.10., 
Rembates pakalpoju centrā 31.10. – 13.11.

Aicinām visus izstādes apmeklētājus balsot par savu simpātiju!
Īpaši gaidām visus šī konkursa dalībniekus.

“Sviķi” Birzgales pagastā
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Ķeguma kolektīvi Veclaicenē 
“Igauņu dienas Veclaicenē 2016”. Uz pasākumiem Veclaicenē 
esam bijuši arī iepriekšējos gados.

Programma bija plaša. Zālē tika demonstrēti igauņu tautas 
tērpi, bet ārpusē pie kultūras nama darbojās latviešu un igauņu 
amatnieku tirdziņš. Noskatījāmies latviešu un igauņu baikeru 
iebraukšanu Kornetos un motokluba “Freestile” šovu.

Vakarā notika koncerts, kurā piedalījās arī mūsu kolektīvi, 
Viļakas un Setu folkloras grupas. Lai gan sākotnēji koncerts 
bija paredzēts estrādē, tomēr slikto laika apstākļu dēļ (stipri lija 
lietus!), tas tika pārcelts uz kultūras nama zāli. Pasākums bija 
jauks un interesants, tikai traucēja valodas barjera, sazinājāmies 
ar tulka palīdzību.

Pensionāru biedrība ir pateicīga nodibinājumam “Ziedot.lv” 
par piešķirtajiem līdzekļiem autobusa apmaksai, kas deva iespēju 
mūsu kolektīviem piedalīties pasākumā.  

Vija Balčūne, projekta virzītāja

Pateicoties pensionāru biedrības iesniegtajam un nodibināju-
ma “Ziedot.lv” apstiprinātajam projektam, 2016. gada 13. augus-
tā Ķeguma novada senioru deju kolektīvs “Rasa”, vokālais an-
samblis “Kvēlziedi” un Ķeguma pensionāri brauca uz pasākumu 

Realizēts iedzīvotāju iniciatīvas projekts 

Biedrība “Vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs “Kadiķis”” realizējusi Ķeguma 
novada iedzīvotāju iniciatīvas projektu 
“Ceļā uz Latvijas simtgades XVI Deju 
svētkiem – latviešu goda kārtas jeb tau-
tas tērpa kā nacionālā apģērba ilgtspējī-
ga saglabāšana”. 

Tā kā tuvojas Latvijas simtgades Deju 
svētki “Māras zeme” un pēdējā brīdī ne-
pietiks ne laika, ne resursu, kolektīvs uz-
sācis tiem gatavoties jau šogad, realizējot 
iedzīvotāju iniciatīvas projektu – iegādāti 
27 melnas krāsas tērpu aizsargmaisi, pielā-
gojot to formu kolektīva tautas tērpu spe-
cifi kai. Visi aizsargmaisi tika apdrukāti ar 
kolektīva nosaukumu “Kadiķis”. 

Aizsargmaisi turpmāk ne tikai nodro-
šinās kolektīva tautas tērpu ērtu transpor-
tēšanu un optimālu uzglabāšanu, bet arī 
veicinās kolektīva vienotu vizuālo iden-
titāti (papildus pirms gada realizētajam 
projektam mēģinājumu tērpu iegādei) 
un estētisko izskatu. Pateicoties kolektī-

va atpazīstamībai, tiks radīts pozitīvs tēls 
Ķeguma novadam un tā pilsētai kā vietai, 
kuras iedzīvotājiem rūp latviešu kultūrvēs-
turiskās vērtības un to saglabāšana.

Iegādātie tērpu aizsargmaisi, kas ražoti 
Latvijā, no Ķīnas un citiem preces līdzi-
niekiem atšķiras ar kvalitāti, ūdensnecaur-
laidīgo audumu, pielāgojamu izmēru un 
atstarojošajiem elementiem sānos (aktīvā 
koncertdarbība noris tieši ziemas tumšajos 
mēnešos). Aizsargmaisiem ir arī papildu 
soma tautas tērpu aksesuāru (lakatiņi, sak-
tas, valnīši, aubes, zeķes u.c.) uzglabāša-
nai.

Projekta kopējās izmaksas – 750 EUR. 
VPDK “Kadiķis”

Jauki pavadīta pēcpusdiena Vallē
Katru gadu 5. augustā Vallē notiek skaists, kupli apmeklēts pa-

sākums – Latvijas Nacionālā teātra sezonas atklāšana un kādrei-
zējā teātra režisora Alfrēda Amtmaņa - Briedīša atcere. Arī mēs, 
37 seniori no Ķeguma, šogad devāmies uz Valli (jau sesto reizi), lai 
piedalītos šajā jaukajā pasākumā Valles baznīcā, Amtmaņa - Brie-
dīša muzejā un muzeja dārzā.

Dievkalpojumu vadīja mācītājs Roberts Otomers un kuplināja 
ansamblis “Gaudium” I. Rijnieces vadībā no Ikšķiles. Tika piemi-
nēti arī visi pagājušā sezonā Mūžībā aizgājušie aktieri un teātra 
darbinieki.

Muzeja dārzā ļāvāmies dabas skaistuma (laika apstākļi bija ide-
āli!) un Nacionālā teātra aktieru talanta dažādības un krāsainības 
baudīšanai. Pēc Baibas Indriksones sirsnīgās uzrunas kā pirmie un 
vadošie ar savu priekšnesumu un cilvēcīgi patiesām emocijām mūs 
piepildīja Lāsma Kugrēna (dzejas skandēšana – no galvas!) un Ju-
ris Hiršs (ģitāra, dziesmas – gan paša, gan citu kompozīcijas). 

Katru otro gadu muzejā tiek piešķirta Amtmaņa - Briedīša prē-
mija un sumināti divi izvēlētie iepriekšējo sezonu labākie Nacionā-
lā teātra aktieri. Šis bija “tukšais” gads. Tad vārds tika dots iepriek-
šējam laureātam Ivaram Kļavinskim. Režisora Edmunda Freiberga 
vadībā, bez iepriekš minētajiem, mūs vēl iepriecināja Voldemārs 
Šoriņš, Jānis Skanis un Ivars Puga. 

Amtmaņa - Briedīša dzimtas pārstāvji muzejam dāvināja māks-
linieka Jāņa Grantiņa gleznu un izteica pateicību muzeja vadītājai 
Dacei Annai Zvaigznei.

Kā vienmēr, priekšnesumiem sekoja aplausi, ziedi, pateicības 
vārdi. Arī mūsu seniori bija sarūpējuši lielu grozu zaļu, dzeltenu un 
sarkanu vitamīnu aktieriem spēkam un veselībai jaunajā sezonā.

Kārtējo reizi sirsnīgs paldies mūsu organizatoriem, autobusa 
šoferītim un Ķeguma novada domei. Senioru vārdā, Anita Apriķe  
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NOVADA SPORTA ZIŅAS

Laiks šovasar ir ļoti mainīgs. Tas pierādījās arī 13. augustā 
Rembatē, kur notika ikgadējās sporta spēles. Ja no paša rīta mūs 
lutināja saulīte, tad pārējo dienas daļu tā bija paslēpusies.

Tomēr sportistiem Rembatē laikapstākļi nebija šķērslis, 
un komandu sporta veidos tika pieteiktas 25 komandas, 
individuālajos sporta veidos piedalījās 33 dalībnieki. 

Šogad sportistu priekam uzstājās četri enerģiski, atraktīvi, 
pozitīvi jaunieši no šova komandas “Street Warriors”, kuri, 
neskatoties uz nepiemērotajiem laika apstākļiem, demonstrēja 
ielu vingrošanu. Paldies viņiem par to!

Rembates sporta spēļu rezultāti:
Futbols (6 komandu sacensībā):
1. vieta – komandai KĀDA STARPĪBA (Kristaps Deksnis, 

Matīss Bērziņš, Alvils Kļaviņš, Aivis Jonikāns, Elvijs Pinka, 
Igors Ushopovs, Miks Bērziņš, Jānis Strazdiņš);

2. vieta – komandai LAUKU LABUMI; 3. vieta – komandai 
VK BŪVE. 

Pludmales volejbols (15 komandu sacensībā): 1. vieta – 
komandai VK BŪVE (Mārtiņš Strauss, Emīls Josts); 2. vieta – 
komandai ZANDARTS; 3. vieta – komandai ĶEGUMS.

Ielu basketbols (4 komandu sacensībā): 1. vieta – 
komandai VK BŪVE (Aigars Delvers, Vladislavs Kozlovskis, 
Elvijs Ermanovskis, Sandris Delvers); 2. vieta – komandai 
KĀDA  STARPĪBA; 3. vieta – komandai LAUKU LABUMI. 

Rembates sporta spēles 2016

Smaguma mešana tālumā (12 dalībnieku sacensībā): 1. vieta – 
Oskars Dūdens, 2. vieta – Raivis Šaraks, 3. vieta – Aigars Delvers.
Dārzabols (22 dalībnieki): 

jauniešu grupā 1. vieta – Lauris Liepiņš, 2. vieta – Armands 
Vīksniņš, 3. vieta – Daniels Dimants; pieaugušo grupā: 1. vieta 
– Aivis Jonikāns, 2. vieta – Gatis Loss, 3. vieta – Lauris Gailītis; 
sieviešu grupā: 1. vieta – Alīna Antra Beļakova, 2. vieta –  Gita 
Vītola, 3. vieta – Marija Gailīte.

Pateicamies vietējiem Rembates pagasta uzņēmējiem par 
sniegto atbalstu!

Dace Māliņa, Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Veterāni vērtē paveikto 
Beigušās Latvijas pašvaldību sporta veterānu 53. sporta 

spēles, kurās nu jau piekto gadu piedalās arī Ķeguma novada 
veterāni. Visus piecus gadus novada vārdu godam nesuši: 
H. Jaunzems, V. Griņevičs, R. Auziņa, A. Aizsilnieks, 
J. Matrosovs, J. Avens, A. Gailītis, I. Mauriņš, A. Balbārzdis, 
J. Kantoris, Dz. Borozinskis, U. Ābelis, V. Brinks.
Arī šogad startējām 3.grupā, kur sacentās 36 komandas, bet vērtēja 
četros sporta veidos uzrādītos labākos rezultātus.

Kā mums veicās šogad? Ar 6. vietu uzsākām sacensības 
galda tenisā. Tam ar 4.vietu sekoja dambretisti, kur par 
komandas veiksmīgu startu gādāja V. Griņevičs. Liels prieks 
par A. Gailīša trenētās pauerliftinga komandas izcīnīto 3. vietu 
15 komandu konkurencē. Ceturto labāko ieskaiti nodrošināja 
J. Kantora gatavotā šautriņu metēju komanda. Vēl sportisti
startēja šahā, novusā (komandas  vadītājs un  balsts  J. Pūpols lielā 
konkurencē  izcīnīja 2. vietu savā vecuma grupā), orientēšanās 
sacensībās, vieglatlētikā telpās un stadionā. Vieglatlēti izcīnīja 26 
medaļas un paldies saka V.Griņevičam, kurš rūpējās par komandas 
nokomplektēšanu un startiem Rīgā un Aizkrauklē. Šogad visos 
9 sporta veidos, kuros piedalījāmies, mūsu novadu pārstāvēja un 
startēja pavisam 37 dalībnieki. 

Apkopojot 4 sporta veidus, necerēti 36 komandu konkurencē 
izcīnīta 3. vieta. Malači! (1. vietā – Viļāni, 2. vietā – Kuldīga.) 
Absolūtajā kopvērtējumā komandām vērtēja 11 labākos sporta 
veidus, vieglatlētiku kā obligāto sporta veidu. Arī šeit iegūts 

“Ķeguma Novada Ziņas” redakcija atvainojas Harijam Jaunzemam un Vladimiram Samohinam par laikraksta augusta numurā 
10.lpp publicēto fotoattēlu, kas bojāts drukas iekārtas tehnisko problēmu dēļ.

labs rezultāts – 68 komandu konkurencē – 22. vieta, atstājot 
aiz sevis Ogri, Kuldīgu, Valku un citas spēcīgas komandas.
Paldies visiem sacensību dalībniekiem, sevišķi dalībniekiem 
viscienīgākajā vecuma grupā – 80+ J. Jēkabsonam, H. Jaunzemam, 
U. Ābelim. Prieks par “jaunajiem”, kuri pievienojās šogad. Lūdzu 
nāciet arī pārējie, ļoti gaidām! Paldies sakām Ķeguma novada 
domei un sporta pasākumu organizatoram E.Siliņam par atbalstu 
(atmaksāto dalības maksu un transportu). 

M. Aizsilniece (šogad vērotāja no malas)
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Čempionāts pludmales volejbolā
Ķeguma atklātā čempionāta pludmales 

volejbolā sestajā kārtā 1. vietu izcīnīja 
“Jumpravas papīrfabrika” (Emīls Josts, 
Edijs Veidemanis), arī kopvērtējumā 
iegūstot 1. vietu.

2. vietu gan šajā kārtā, gan kopvērtējumā 
izcīnīja “Flipers” (Vents Vēverbrants, 
Mārcis Bērziņš), 3. vieta kopvērtējumā 

 

“FAKTS, KA BĒRNI SPĒJ RADĪT SKAISTU MŪZIKU 
IR MAZĀK SVARĪGS PAR TO, KA MŪZIKA SPĒJ 

RADĪT SKAISTUS BĒRNUS.”
/Ch. Lavender, ASV/

Studijā tiek gaidīts IKVIENS Ķeguma novada bērns vecumā 
no 3 – 7 gadiem, neatkarīgi no muzikālajām spējām un 
pieredzes, lai ļautos muzikālām rotaļām un atklātu sev 
mūzikas brīnumu, caur dažādiem muzikālās darbības 

veidiem – mūzikas klausīšanos, ritma un kustību rotaļām, 
dziedāšanas, bērnu mūzikas instrumentu spēli, 

un attīstītu ne tikai muzikālās, bet arī intelektuālās spējas 
(valodu, atmiņu, uzmanību, spēju koncentrēties u.c.).

Studijā par tradīciju kļuvuši un arī šosezon plānoti vairāki 
pasākumi, kur mazie muzikanti apgūs uzstāšanās prasmes, 

attīstīs drosmi un patstāvību – gadskārtu (Mārtiņi, Lielā 
diena u.c.) tradīciju un rotaļu darbnīcās Tomes dienas centrā, 

Ziemassvētku uzvedumā par prieku sev un citiem, Putnu 
dienās bijušās Tomes skolas telpās. Labākie dziedātāji varēs 

piedalīties jauno vokālistu konkursā “Rembates cielava”. 

Pirmā tikšanās jaunajā sezonā notiks 
8. septembrī plkst. 18.00 Tomes tautas namā. 

Jūs gaidīs skolotāja LĪGA (29496869). 
Nodarbības plānotas ceturtdienās no 18.00 līdz 20.00.

 Birzgales tautas nama pašdarbības kolektīvi aicina savus dalībniekus uz pirmo sezonas tikšanos

Kolektīva nosaukums Nodarbību vieta Datums Laiks

Sieviešu koris “Pērles” Tautas nams 9. septembrī 19.30

Vokālais ansamblis “Tikai Tā” Tautas nams 9. septembrī 21.00

Deju kolektīvs “Visma” Tautas nams 7. septembrī 19.30

Deju kolektīvs “Dejotprieks” Tautas nams 9. septembrī 19.00

Amatierteātris  “Laipa” Tautas nams 8. septembrī 19.00

Pūtēju orķestris “Birzgale” Mūzikas skola 5. septembrī 16.00

Tomes bibliotēkas aicina
literatūras cienītājus, dzejas draugus un vienkārši interesentus 
uz ikmēneša aktivitātēm Tomes bibliotēkā, ar mērķi – izveidot 

lasītāju klubu.

Katra mēneša 2., 4. sestdienā 
plkst. 11.00 literārās aktivitātes bērniem un
plkst. 15.00 pasākums pieaugušajiem, lai sākotnēji bibliotekāres 
stāstījumā un izpildījumā, vēlāk pieaicinot viesautorus, ielūkotos 
grāmatu lappusēs.
Plānotie pasākumi:
10. septembrī plkst. 11.00 J. Osmanis “Uz skolu”. 
Bibliogrāfi sks dzejoļu apskats bērniem,
plkst. 15.00 aktuālas dzejas vārsmas “Šodienas acīm – Latvija”. 
Autore A. Freiberga.
8. oktobrī plkst. 11.00 pārrunas par A. Brigaderes “Sprīdīti”.
plkst. 15.00 Z. Mauriņas grāmata “Baltais ceļš”. Studija par 
Annu Brigaderi. Bibliogrāfi sks grāmatu apskats.

Agita Freiberga, bibliotekāre

komandai “Raimis” (Jānis Zemzāle, Reinis 
Rembergs).

Kopumā čempionātā sacentās 18 ko-
mandas, diemžēl vietējās komandas palika 
bez godalgām.

Edgars Siliņs, 
sporta pasākumu organizators

KOLEKTĪVI UZSĀK JAUNO SEZONU

Katra mācību gada 1. septembris tuvojas ar satraukumu, 
gaidām, iespēju iemācīties ko jaunu. To izjūt un var izmantot 
ikviens – gan bērni, gan pieaugušie. 

Mīļie Ķeguma novada ļaudis! Jūs dzīvojat novadā, kur 
pieejamas visplašākās iespējas izglītoties, sākot no bērnudārza 
līdz pamatskolai un vidusskolai, pilnveidot savas radošās 
spējas mūzikas skolā un mākslas skolā, visplašākās izvēles 
pulciņos, kā arī aktīvi piedalīties sporta dzīvē un darboties 
dažādās biedrībās. 

Novērtējiet piedāvātās iespējas mūsu novadā! Jums atliek 
tikai izvēlēties!

Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Laimonis Paukšte, Birzgales Mūzikas skolas direktors
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NĀC DANCOT!
“Brīvie Danču Muzikanti” un biedrība “Dore-V” projekta 

“Danču Skola” ietvaros aicina uz latviešu, lietuviešu, igauņu 
un citu kaimiņtautu seno DANČU VAKARIEM Ķeguma 
dienas centra telpās. Projekts, pateicoties Ķeguma dienas centra 
atbalstam, veiksmīgi darbojas kopš 2015. gada septembra, 
sniedzot iespēju ikvienam interesentam iepazīties, apgūt un 
izbaudīt 19. – 20. gadsimta mijā populāru danču enerģiju.  

“Danču Skolas” danču (folkloras/tradicionālo/tautas/etno 
deju) vakaros īpaši gaidīti, tie, kuri “neprot dejot” vai ar dejošanu 
jau kopš bērnības “ir uz jūs” un, protams,  IKVIENS interesents 
un dancot gribētājs, jo dančus dejot var katrs. Dejotājam nav 
nepieciešams nedz īpašs talants, nedz treniņš vai īpašas fi ziskas 
dotības, nedz īpašs apģērbs, nedz skatuve un apgaismojums. 
Danči ir pievilcīgi ar savu dabiskumu – tā ir komunikācija caur 
kustību, tas ir kustību prieks, prieks par kopā būšanu un kopā 
radīto enerģiju. 

Vairāk par projektu var lasīt – www.dore.lv
Sekojiet informācijai sociālajos tīklos, 

meklējot “Brīvie Danču Muzikanti” (www.facebook.com) 
vai Ķeguma Danču Skola (www.draugiem.lv) 

Novada kolektīvi Ķegumā un Rembatē uzsāk jauno sezonu un aicina savus 
dalībniekus uz pirmo tikšanos. Ja esi radošs un aktīvs, pievienojies! 
Kolektīvs/vadītājs Nodarbību laiki Pirmā tikšanās un nodarbība
Senioru deju kolektīvs “Ķegums”, 
vadītājs Juris Driksna

Pirmdienās, trešdienās 19.00 – 21.00 7. septembrī, plkst. 19.00, 
Ķeguma tautas namā

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kadiķis” Otrdienās, ceturtdienās 20.00 – 22.00 27. septembrī, plkst. 19.45, 
Ķeguma tautas namā

Dāmu deju kopa “Rasa”, 
vadītāja Mirdza Dzerkale

Piektdienās 17.00 – 19.00 2. septembrī, plkst. 17.00, 
Ķeguma tautas namā

Deju studija “Triumfs”
bērnu grupa, vadītāja Jekaterina Pihtina

Otrdienās 15.00 – 16.00 
(9 - 13 gadu vecuma grupai)
Otrdienās 16.00 – 17.00 
(4 - 8 gadu vecum grupai)
Piektdienās 15.00 – 16.00 
(9 -13 gadu vecuma grupai)
Piektdienās 16.00 – 17.00 
(4 - 8 gadu vecuma grupai)

9. septembrī, Ķeguma tautas namā 
Plkst. 15.00 (9 - 13 gadu vecuma grupai)
Plkst. 16.00 (4 - 8 gadu vecuma grupai)

Pop grupa “Sienāži”, vadītāji Sarmīte 
Viļuma un Modris Krūmiņš

Pirmdienās 
17.00 – 18.00 (10 – 14 gadu vecuma grupai)
18.00 – 19.00 (no 4 gadu vecuma grupai)
Trešdienās 
17.00 – 18.00 (10 – 14 gadu vecuma grupai)
18.00 – 19.00 (no 4 gadu vecuma grupai)

5. septembrī, plkst. 17.00, Ķeguma 
tautas namā

Senioru vokālais ansamblis “Kvēlziedi”, 
vadītājs Gunārs Jākobsons

Otrdienās 17.00 – 20.00 6. septembrī, plkst. 17.00 
Ķeguma tautas namā

Ķeguma tautas nama jauniešu koris 
“LINS”, vadītāja Maira Līduma

Otrdienās 19.00 – 22.00
Sestdienās 11.00 – 14.00

10. septembrī, plkst. 11.00 
Ķeguma tautas namā

Ķeguma tautas nama amatierteātra 
kolektīvs

Ceturtdienās 18.00 – 20.00 8. septembrī, plkst. 18.00 – 20.00

Ģitārstudijas ansamblis, 
vadītāja Dace Priedoliņa

Otrdienās 19.00 – 22.00 (pieaugušie)
Piektdienās 15.00 – 18.00 
(bērnu, jauniešu grupa)

6. septembrī, plkst. 19.00 
Ķeguma dienas centrā
9. septembrī, plkst. 15.00, 
Ķeguma dienas centrā

Rembates sieviešu vokālais ansamblis, 
vadītāja Alīse Vorobeja

Pirmdienās un ceturtdienās 19.30 – 21.30 12. septembrī, plkst. 19.30 
Rembates pasākumu zālē
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Mūžībā aizgājuši
Virs galvas priedes
Teic vārdus dziesmai…
Teic ardievas dzīvei – aizejošai.

/A.Skujiņa/

Pieminēsim Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
mūžībā aizgājušos:

Juri Lorencu (1950)
Jāni Zeltiņu (1945)

Maju Fedorovu (1935)
Maiju Butāni (1936)

Edmundu Čačku (1960)

Pieminēsim Ķeguma novada 
Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēto mūžībā aizgājušo

Jāni Maurmani (1939)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

PRIVĀTSLUDINĀJUMI

SĒRU VĒSTIS, 
LĪDZJŪTĪBAS

LĪDZJŪTĪBA

ATVAINOŠANĀS

Izsaku patiesu līdzjūtību 
Valda Dzalba tuviniekiem 

sakarā ar viņa aiziešanu mūžībā 
un no sirds atvainojos par 
laikraksta augusta numurā 

kļūdaini 
publicēto sēru vēsti.

Nelda Sniedze, 
pašvaldības izpilddirektore

© "Ķeguma Novada Ziņas". Izdevējs Ķeguma novada dome. Reģistrācijas apliecība nr. M 1333. Redakcija: Nelda Sniedze. Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, LV-5020

SIA "Ulma" datorsalikums. Laikrakstā publicētie materiāli ne vienmēr sakrīt ar redakcijas viedokli.

ĶEGUMA TAUTAS NAMĀ

3. septembrī 
plkst. 17.00 – 21.30

“Pēdējais vasaras kūlenis”
Bērnu disenīte kopā ar Jogitu Pūpolu
Trakulīgas dejas, skanīgas dziesmas, 
konkursi, pārsteigumi, jautrība. Ieeja brīvapppppppppppppp gggggggg jjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjj

TOMĒ, RATU KALNĀ
Ķeguma novada 

Sēņošanas čempionāts
10. septembrī

Reģistrācija no plkst. 9.30
Kopējais starts plkst. 10.30
Īpašas balvas aktīvākajiem tēviem, bet 
sātīga, silta zupa visiem sēņotājiem.
Sēņošanas čempionāta nolikumu 
skatīt Ķeguma novada mājas lapā  
www.kegumanovads.lv  

1. oktobrī
Rudens gadatirgus
Liepu alejā un laukumā 

pie tautas nama
plkst. 9.00 – 15.00

Laipni gaidīti apmeklēt un iegādāties 
amatnieku, zemnieku, mājražotāju, 
pārtikas un rūpniecības preču tirgotāju 
piedāvāto produkciju!
plkst. 10.00 starptautiskajai senioru 
dienai veltīts koncerts,
dziedās POP grupa “Sienāži” 
Tirgotājiem pieteikšanās līdz 
28. septembrim Ķeguma tautas namā 
vai pa tālruni 65038875, 22010300

Ķeguma dienas centrs aicina apmeklēt
lektores Lolitas Šelvahas

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātes, uzturmācības speciālisti, 

pavārgrāmatu autores: 
“Ēdieni Latvijā”, “Tradicionālie latviešu 

ēdieni”,  “FastFood ēdieni. Gatavo pats” u.c. 

Kulinārijas un uzturmācības 
kursu ciklu 

Kopā plānotas 4 nodarbības, 
nodarbību tēmas:

Saruna par uztura aktualitātēm un 
tendencēm, gatavojot ģimenei – dažādiem 

dzimumiem un vecumiem, sezonas 
produkti, vietējie produkti, mūsdienīgums 
(gatavošanas tehnoloģijas), veselīgums un 

ekonomiskums, cittautu virtuves u.c.
Nodarbību sākums 

10. septembrī plkst 15.00
Ķeguma dienas centrā

Maksa par vienu nodarbību – 4 EUR

Sīkāka informācija interesentiem pa 
tālruni 20233728 

vai personīgi Ķeguma dienas centrā.
Kursu cikls organizēts Ķeguma novada 

iedzīvotāju iniciatīvas projekta ietvaros ar 
pašvaldības fi nansiālu atbalstu.

Zeme, tev šodien viens ceļinieks vairāk...

Izsakām līdzjūtību Rudītei Kažociņai, 
no tēva atvadoties.

Lielvārdes pamatskolas 4.a klases skolēni 
un viņu vecāki.

PAKLAUSĪGS SUNS!
Nodarbības suņiem un kucēniem grupās 

un individuāli no 4 mēnešu vecuma. 
Pieteikties pa tālr. 25951842

Jauna kārtīga ģimene vēlas īrēt 
2 vai 3 dzīvokli vai māju Ķegumā 

vai tā apkārtnē. 
Tālr. 25571919 

Kultūras un sporta pārvalde sadarbībā 
ar Ķeguma pensionāru biedrību 

organizē pasākumu ciklu 
“Atmiņu vakars” 

Ķeguma dienas centrā 
20. septembrī plkst. 18.00

“Ķeguma tilta avārijas”
Aicināts piedalīties ikviens, kuru 
interesē uzzināt ko jaunu par agrākiem 
laikiem, dalīties savās atmiņās un 
pārdomās.
Līdzi var ņemt kādu našķi pie tējas. 

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 
7. oktobrī. Publikācijas ar ilustratīvo 

materiālu lūdzam iesūtīt līdz 
21. septembrim uz 

e-pastu: avize@kegums.lv 
 

“Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī 
tīmeklī www.kegumanovads.lv 

informāciju un
pieteikuma anketu meklē:
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