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

Ķeguma novada Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Kristapa Rūdes apsveikums valsts svētkos

Tuvojas Latvijas valsts simtgades svētki. Tas nozīmē cieņu un lepnumu par savu tēvzemi, par mūsu senču sniegto 
ieguldījumu, veidojot Latviju lielu un spēcīgu par spīti grūtiem laikiem, kas gadsimta griezumā ir „nesuši” 
vārdos neizsakāmu postu un sāpes, bet pāri visam nerimstošu mīlestību par katru savas valsts zemes 
nostūri, Latvijas valsts iedzīvotājiem un latviešu valodu. Trīs zvaigznes debesīs un ticība tam, ka 
tieši mēs varam nostiprināt savas tautas gribu un izaugsmi tik lielu un stipru, cik mēs paši to 
vēlamies, un neviens cits šajā pasaulē nebūs tik varens savā gribā redzēt lielu un stipru 
Latviju, kā mēs paši – latvieši! Vienojoši redzēt mūsu zemi – brīvu, patriotisku, 
priecīgu un savstarpēji vienotu. Kā rakstīja Rainis: „Mēs būsim lieli tik, cik mūsu 
griba”. 
Valsts pamati ir jāstiprina katru dienu. Valsti veido iedzīvotāju griba. 
Tāpēc novēlu Jums – Ķeguma novada iedzīvotājiem, ik dienu apliecināt 
ar darbiem, savu vēlmi redzēt Latviju lielu un stipru. Iesaistot Ķeguma 
novada sabiedrību, veidosim paliekošām vērtībām balstītu, cieņpilnu 
pateicību mūsu visu mātei – Latvijai. Kopā mēs varam paveikt ko īpašu, apliecināsim to ar savu mīlestību un pateicību 
Latvijai! 
Kārlis Ulmanis ir teicis: „Ar pateicību mums jāpiemin tie, kas centušies turēt tautas garu možu šai virzienā un nesuši 
brīvai Latvijai vislielāko upuri – savu dzīvību”. Ar šiem vārdiem, Lāčplēša dienā godināsim visus, kuri piedalījās savas 
valsts brīvības kaldināšanā. Savukārt valsts svētkos 18.novembrī, es novēlu, lai Latvijā pastāvētu taisnīga valsts iekārta ar 
godājamiem valsts priekšstāvjiem, kuri mūsu zemi ciena un mīl, kuri vēlās, lai mēs būtu spēcīga un vienojoša valsts, kurā 
sabiedrība jūtās laimīga!

Dzīvo, kur dzīvodams, bet nesaki nekad – te esmu mājās, te esmu atradis jaunu 
dzimteni. Jo zini – dzimtene ir tikai viena – kur esi dzimis, kur dzimuši un mūžu 

nodzīvojuši tavi vecāki, tavi senči, paaudžu paaudzes. 
/J.Jaunsudrabiņš/ 

Novembris Latvijā ir svarīgs un patriotisks mēnesis – 11.novembrī 
atzīmējam Lāčplēša dienu, atgādinot par 1919.gada 11.novembri, 
kad Latvijas valsts armija izcīnīja izšķirošo uzvaru pār Bermonta 

karaspēku. 18.novembris – Latvijas Republikas Proklamēšanas 
diena. Šajās dienās īpaši apzināmies, ko katram mums nozīmē 

Latvija! Tā ir mūsu Dzimtene. Kādam tā atgādina bērnību, 
citam – skolas gadus, vecākus, vecvecākus, Latvijas dabu un 

laukus. Un esam lepni, ka dzīvojam zemē, kuru pasaule pazīst 
kā vietu, kur dzīvo un strādā gudra un strādīga tauta. Šie 
tikumi mums ir jāsaglabā un jāattīsta. Es sveicu ikvienu 

Ķeguma novada iedzīvotāju mūsu valsts 99.gadadienā un aicinu gan 
domās, gan darbos apliecināt savu patriotismu 
un Dzimtenes mīlestību! Dievs, svētī Latviju!

Ilmārs Zemnieks, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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NOVADA DOMES SĒDES

Ķeguma novada dome 
septembrī un oktobrī

Iecēla Ķeguma novada pašvaldības 
izpilddirektora amatā Edvīnu Bartkeviču. 

Izvirzīja Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāju Ilmāru Zemnieku ievēlēšanai 
Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 
locekļa amatā. 

Piešķīra līdzfi nansējumus ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu izbūvei nekustamajiem 
īpašumiem:

Rasas iela 2 īpašniecei – 1200 EUR;
Priežu iela 24 īpašniecei – 640 EUR;
Pakalnes iela 2 īpašniekam – 1320 EUR.

Atzina par notikušu izsoli, kurā tika 
pārdots pašvaldības nekustamais īpašums 
(Ogres iela 12, Ķegums, Ķeguma nov.), 
kas sastāv no zemesgabala (kopējā platība 
710 m2) un nosolīts par 16137 EUR. Par 
nosolītāju izsolē atzīts SIA „ISTRA PLUSS”.

Noteica Ķeguma novada pašvaldības 
izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba 
algas likmes 2017./2018.mācību gadam no 
2017.gada 1.septembra:

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
direktoram – 1366 EUR, tai skaitā 1000 
EUR mērķdotācijas fi nansējums + 366 EUR 
pašvaldības fi nansējums;

Birzgales pamatskolas direktoram – 950 
EUR (mērķdotācijas fi nansējums);

VPII „Gaismiņa” vadītājai – 1008 EUR 
(pašvaldības fi nansējums);

VPII „Birztaliņa” vadītājai – 900 EUR 
(pašvaldības fi nansējums).

Birzgales mūzikas skolas direktoram – 
905 EUR (pašvaldības fi nansējums).

Noteica VPII vadītāju vietnieku 
atalgojumu:

VPII „Gaismiņa” (1 slodze) – 806 EUR;
VPII „Birztaliņa” (0.25 slodzes) – 180 

EUR.

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldības 
izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmi 
2017.gadam vienam audzēknim.

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.11/2017 „Grozījumiem saistošajos 
noteikumos „Par Ķeguma novada 
pašvaldības budžetu 2017.gadam””.

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.12/2017 „Grozījumi Ķeguma novada 
domes 2014.gada 6.augusta saistošos 
noteikumos Nr.12/2014 „Ķeguma novada 
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtība””.

Atbrīvoja Birzgales bibliotēkas vadītāju 
Anitu Smilškalnu no ieņemamā amata.

Iecēla Ingu Daudzi par Birzgales 
bibliotēkas vadītāju.

Piešķīra Anitai Smilškalnai Atzinības 
rakstu un naudas balvu par ilggadēju darbu.

Nolēma apbalvot ar Ķeguma novada 
domes Atzinības rakstu un naudas balvu, 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
darbiniekus sakarā ar skolas 70 gadu darba 
jubileju un priekšzīmīgu amata pienākuma 
veikšanu:

Edīti Dārznieci – par ieguldījumu 
inovatīvu mācību materiālu izstrādē, 
atbildību, precizitāti un radošumu jaunās 
paaudzes audzināšanā ilgu gadu garumā;

Annu Palteri – par ieguldījumu skolēnu 
audzināšanā, veidojot viņus par vispusīgiem, 
erudītiem un darbīgiem sabiedrības 
pilsoņiem Rembates pagastā un Ķeguma 
novadā;

Kasparu Trenci – par degsmi un 
aizrautību koktēlniecības prasmju veidošanā 
skolēniem un ieguldījumu mūsdienīgu 
tehnoloģiju kabineta izveidē;

Anitu Rozīti – par pozitīvu attieksmi pret 
katru skolas skolēnu, apzinīgu, ieinteresētu 
darbu skolas garderobē;

Didzi Pudriķi – apzinīgu, čaklu, un 
ļoti prasmīgu darbu skolas saimnieciskā 
un tehniskā nodrošinājuma veikšanā un 
organizēšanā.

Nolēma kompensēt SIA „Ķeguma Stars”, 
pašvaldībai piederošo dzīvokļu – Smilšu 
iela 2-10, Ķegums, Ķeguma nov., Ķeguma 
iela 6-5, Rembate, Rembates pag., Ķeguma 
nov., Ķeguma iela 8-22, Rembate, Rembates 
pag., Ķeguma nov., Liepu iela 1-2, Rembate, 
Rembates pag., Ķeguma nov., īrnieku 
izveidoto komunālo maksājumu parādu 
19737 EUR apmērā no Ķeguma pašvaldības 
budžeta naudas līdzekļu atlikuma.

Nolēma, ka, pamatojoties uz likuma „Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
3.panta otrās daļas 2.punktu un likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
2.punktu, Ķeguma novada pašvaldībai piekrīt 
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda zemes vienība „Pašvaldības zeme pie 
Kuģu ielas” platība –1978 m2. 

Atbrīvoja Neldu Sniedzi no pienākumu 
pildīšanas Apvienotā Ķeguma novada 
nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 
Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 
pieteikumu vērtēšanas komisijā, Ķeguma 
novada pašvaldības skolēnu nodarbinātības 
pasākumu komisijā un Interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības programmas 
licencēšanas komisijā.

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldības 
skolēnu nodarbinātības pasākumu komisiju 
šādā sastāvā:

Kristaps Reķis, Ķeguma novada domes 

Sociālo un veselības jautājumu komitejas 
deputāts;

Rita Reinsone, Ķeguma novada domes 
Sociālo un veselības jautājumu komitejas 
deputāte;

Pāvels Kotāns, Ķeguma novada domes 
Tautsaimniecības komitejas deputāts; 

Ojārs Meiris, Ķeguma novada domes 
Tautsaimniecības komitejas deputāts;

Edvīns Bartkevičs, izpilddirektors;
Gundega Tumpele, Ķeguma novada 

Sociālā dienesta vadītāja;
Dace Soboļeva, pašvaldības admi-

nistrācijas projektu koordinatore.

Izveidoja apvienoto Ķeguma novada 
nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 
Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 
pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Imants Smirnovs, Ķeguma novada 
domes deputāts;

Kristaps Rūde, Ķeguma novada domes 
deputāts;

Edvīns Bartkevičs, izpilddirektors; 
Dace Māliņa, Kultūras un sporta 

pārvaldes vadītāja;
Dace Soboļeva, projektu koordinatore;
Vija Balčune, biedrības „Ķeguma novada 

pensionāru biedrība” deleģētā speciāliste;
Inta Pastare, biedrības „JADARA” de-

leģētā speciāliste.

Piešķīra SIA „Jaspids” atbalsta fi -
nansējumu 100 EUR apmērā „Bērnu 
kalendāra 2018” izdošanai.

Piešķīra papildus fi nansējumu 286,90 
EUR pandusa (specializēta nobrauktuve) 
izbūvei mājokļa vides pielāgošanai 1.grupas 
invalīdam, slēdzot piegādes līgumu ar SIA 
„Compor”, reģistrācijas Nr.40103904901, 
izdevumus sedzot no sociālā budžeta 
līdzekļiem

Noslēdza līgumu ar SIA „Balti 
Construction” par Ķeguma kapu kapličas 
remontu par summu 17685,42 EUR bez 
PVN, izdevumus paredzot no 2017.gada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Nolēma ar 01.01.2018. slēgt deleģēšanas 
līgumu ar biedrību „Latvijas Samariešu 
apvienība” par sociālās aprūpes pakalpojuma 
„Aprūpe mājās” sniegšanu Ķeguma novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Nolēma slēgt līgumu ar SIA „FIMA” par 
Ķeguma novada videonovērošanas sistēmas 
piegādi un uzstādīšanu par summu 24300,68 
EUR bez PVN, līdzekļus paredzot 2018.
gada budžetā. 

Nolēma slēgt līgumu ar SIA „Būvalts R” 
par rūpnieciski izgatavotu moduļu ēkas 
uzstādīšanu par summu 761 035,29 EUR bez 
PVN, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 
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Par audzēkņu vecāku līdzfi nansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības apguvei 
Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 
Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu

 
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, 
kādā tiek noteikta un maksāta daļēja maksa kā skolas audzēkņu 
vecāku līdzfi nansējums (turpmāk – Līdzfi nansējums) par izglītības 
ieguvi Ķeguma novada domes dibinātajā profesionālās ievirzes 
izglītības iestādē – Birzgales mūzikas skolā (turpmāk – Skola).
2. Līdzfi nansējumu maksā vecāki, kuru bērns ir uzņemts Birzgales 
mūzikas skolā un ar kuriem ir noslēgts Izglītošanas līgums.
3. Skolas audzēkņu vecāku ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu 
Līdzfi nansējums veido daļu no pašvaldības budžeta piešķirtā 
Skolas fi nansējuma.
4. Audzēkņu vecāku ikmēneša Skolas uzturēšanas izdevumu 
Līdzfi nansējuma maksājams, lai īstenotu skolas uzdevumus un 
nodrošinātu:
4.1. audzēkņu dalību radošajos pasākumos (koncertu, konkursu, 
festivālu, izstāžu, muzeju u.tml. pasākumu apmeklējumu);
4.2. audzēkņu rezultatīvas darbības pamudinājumu;
4.3. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi kvalitatīva 
mācību procesa organizēšanai.
4.4. Skolas Pedagoģiskajai padomei un Skolas direktoram ir 
tiesības ierosināt Līdzfi nansējuma maksas izmaiņas, kā arī citus 
grozījumus Noteikumos.

II. Līdzfi nansējuma apmērs un samaksas kārtība
5. Līdzfi nansējuma maksa tiek veikta katru mēnesi no 1.septembra 
līdz 31.maijam. Ikmēneša maksājumus veic līdz kārtējā mēneša 
25.datumam.
6. Līdzfi nansējuma apmērs vienam audzēknim par izglītības 
pakalpojumiem EUR 6 (seši euro) mēnesī vai EUR 54 (piecdesmit 
četri euro) gadā.
7. Mūzikas skolas instrumentu mēneša nomas maksa EUR 1 (viens 
euro), tai skaitā PVN, vai EUR 9 (deviņi euro) gadā, tai skaitā 
PVN.
8. No vecāku Līdzfi nansējuma maksas atbrīvo izglītojamos, kuru 
dzīvesvieta deklarēta Ķeguma novada administratīvajā teritorijā:
8.5. 100% apmērā izglītojamajam bārenim vai bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam;
8.6. 100% apmērā – izglītojamajam – personai ar invaliditāti;
8.7. 50% apmērā – izglītojamam no daudzbērnu ģimenes (kurā ir 
trīs un vairāk nepilngadīgi bērni), ja audzēknis ir sekmīgs, regulāri 
apmeklē Skolu un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Ķeguma 
novada administratīvajā teritorijā;
8.8. 50% apmērā – izglītojamam, ja tam/tā ģimenei, pamatojoties 
uz Ķeguma novada Sociālā dienesta lēmumu, noteikts 
maznodrošinātas vai trūcīgas personas/ģimenes statuss.
9. Atbrīvojumi no vecāku Līdzfi nansējuma maksas stājas spēkā 
ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši Skolas vadībai iesniegumu un 

apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata var 
saņemt atvieglojumus. Šie dokumenti jāatjauno katru gadu. 
10. Atvieglojumu piešķir ar Skolas direktora rakstisku rīkojumu.
11. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu) nav 
apmeklējis nodarbības, par kavēto laika periodu Līdzfi nansējums 
nav jāmaksā, izņemot noteikumu 7.puntā paredzēto nomas maksu.
12. Izglītojamajiem, kuri neattaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē 
izglītības iestādi, Līdzfi nansējuma maksa netiek pārrēķināta vai 
atmaksāta.
13. Līdzfi nansējumu var samaksāt avansā par visu mācību gadu. 
Ja izglītojamais tiek atskaitīts no izglītības iestādes, avansā 
samaksātais Līdzfi nansējums tiek atmaksāts izglītojamā vecākiem.
14. Ar izglītojamā vecākiem, kuri nav veikuši Līdzfi nansējuma 
maksājumus vairāk kā 3 (trīs) mēnešus, Skola ir tiesīga izbeigt 
Izglītošanas līgumu un izglītojamo atskaitīt no Skolas izglītojamo 
saraksta.

III Vecāku līdzfi nansējuma iemaksas kārtība un kontrole
15. Vecāki maksājumus veic Birzgales pagasta pārvaldes kasē, 
Ķeguma novada domes kasē vai ar pārskaitījumu saskaņā ar 
pašvaldības izrakstītajiem rēķiniem. Līdzfi nansējums tiek ieskaitīts 
Ķeguma novada domes norēķinu kontā.
16. Veicot līdzfi nansējuma samaksu, kā maksājuma mērķis 
jānorāda „līdzfi nansējums”, attiecīgā Birzgales mūzikas skolas 
izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, kā arī mēnesis, semestris 
vai mācību gads, par kuru tiek veikts maksājums.
17. Gadījumos, kad Līdzfi nansējumu par izglītošanos nav 
iespējams samaksāt Noteikumu 5.punktā noteiktos termiņos, 
audzēkņu vecākiem ir rakstiski jāvienojas ar Skolas direktoru 
par citu maksājumu grafi ku. Maksājumu termiņu neievērošanas 
gadījumā lieta var tikt nodota parāda piedziņai Latvijas Republikā 
spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā – tiesā.
18. Saistošo Noteikumu ievērošanu un Līdzfi nansējuma maksas 
iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Skolas direktors.
IV Lēmuma faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana
19. Skolas direktora pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var 
apstrīdēt Ķeguma novada domē.
20. Ķeguma novada domes lēmumus var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.
V Noslēguma jautājumi
21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Ķeguma 
novada domes Noteikumi Nr.2 2011.gada. 7.septembra sēdes 
lēmums Nr.358 (protokols Nr.20, 2.§ „Par Birzgales mūzikas 
skolas audzēkņu vecāku ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu 
līdzfi nansēšanas noteikumu apstiprināšanu”.

Sēdes vadītājs I.Zemnieks 23.08.2017.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
ĶEGUMĀ

2016.gada 20.aprīlī
Nr.6/2016  APSTIPRINĀTI

ar Ķeguma novada domes 
2016.gada 16.februāra lēmumu Nr.67  

Precizēti ar Ķeguma novada domes 16.08.2017. lēmumu Nr.303 (sēdes protokols Nr.22, 13.§)
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/2016

„Par audzēkņu vecāku līdzfi nansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības apguvei 
Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums

• Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, pašvaldības autonomā 
funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un fi nansiāla 
palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). 
• Izglītības likuma 12.panta 21.daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt 
daļēju maksu kā līdzfi nansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs.

2.Īss projekta satura izklāsts • Saistošie noteikumi nosaka:
• kārtību, kādā tiek noteikta un maksāta daļēja maksa kā skolas audzēkņu vecāku 
līdzfi nansējums par izglītības ieguvi Ķeguma novada domes dibinātajā profesionālās ievirzes 
izglītības iestādē – Birzgales mūzikas skolā;
• līdzfi nansējuma apmēru;
• līdzfi nansējuma maksas atvieglojumus un to piešķiršanas kārtību;
• līdzfi nansējuma samaksas kārtību un samaksas izpildes kontroli.

3.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

• Saistošo noteikumu izpildei jaunas institūcijas netiks veidotas.
• Lēmumam ir ietekme uz pašvaldības budžetu – līdzfi nansējums samazina pašvaldības 
budžeta izdevumus.

4.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

• Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi Ķeguma novada pašvaldības teritorijā.

5.Informācija par administratīvajām 
procedūrām

• Izglītības iestādes vadītāja lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Ķeguma novada 
domē, savukārt Ķeguma novada domes lēmumu – pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
• Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Ķeguma novada pašvaldībā 
pie pašvaldības speciālista izglītības jautājumos, Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā, 
kura realizē profesionālās ievirzes izglītības programmas.

6.Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

• Notikušas konsultācijas ar Birzgales mūzikas skolas direktoru un iestādes pedagoģisko 
padomi.

Sēdes vadītājs I.Zemnieks 23.08.2017.

Septembra beigās Ķeguma tautas namā pulcējās Ķeguma 
novada iedzīvotāji, lai kopā ar pašvaldības darbiniekiem un vadību 
pārrunātu jautājumus par komunikāciju, kā arī rastu risinājumus 
tās uzlabošanai.

Tikšanos atklāja Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Ilmārs 
Zemnieks: „Šīs dienas tikšanās veltīta tam, lai atrastu ceļus un 
idejas komunikācijas uzlabošanai.” Zemnieka kungu papildināja 
domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs sakot, ka tieši 
priekšvēlēšanu laikā daudz tika dzirdēts un runāts par problēmām 
komunikāciju jomā un nepieciešamību tās risināt.

Sarunas tika organizētas ideju brokastu formātā, kur 
dalībniekiem bija iespēja izteikt savus problēmjautājumus un 
iespējamos risinājumus, kā arī apspriest citu dalībnieku izteiktos 
viedokļus jautājumos par vispārējo komunikāciju, „Ķeguma 
Novada Ziņām”  un Ķeguma novada pašvaldības mājaslapu. 
Iedzīvotāji varēja arī  uzdot jautājumus, paust savu  viedokli par 
sarunas tēmu un citiem jautājumiem.

Tika aktualizētas sekojošas problēmas un jautājumi vispārējā 
komunikācijā: cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir problemātiski 
nokļūt pašvaldības iestādēs; nepieciešams izveidot iedzīvotāju 
konsultatīvo padomi; pašvaldības darbinieki nepietiekami apmeklē 
novadā rīkotos pasākumus, maz komunicē ar iedzīvotājiem 
ārpus darba telpām; iedzīvotāji  vēlas tikties ar pašvaldības 
iestāžu vadītājiem, tāpēc nepieciešams rīkot iedzīvotāju sapulces; 
domes sēdēs nepieciešami plašāki lēmumprojektu skaidrojumi; 

informācijas dēļi ir nolietoti un neatrodas iedzīvotājiem un viesiem 
ērti sasniedzamās vietās; citi ierosinājumi.

Prioritātes, kas tika atzīmētas Ķeguma pašvaldības laikraksta 
„Ķeguma Novada Ziņas”  uzlabošanā bija: vēlme saņemt „Ķeguma 
Novada Ziņas” nedēļas vidū un divas reizes mēnesī; interviju 
kvalitātes uzlabošana; informācijas par kultūras pasākumiem 
izvietojuma uzlabošana; nepieciešams lielāks burtu izmērs; kā 
arī tika izteikts priekšlikums izveidot Ķeguma novada uzņēmēju 
reklāmas (pašreklāmas) sadaļu.

Savukārt par Ķeguma novada mājaslapu tika izteikti sekojoši 
priekšlikumi: izveidot (uzlabot) mājaslapas mobilo versiju; translēt 
Ķeguma novada domes sēdes arī mājaslapā; izveidot vieglāk 
atrodamu kontaktinformācijas un svarīgāko pašvaldības dienestu 
tālruņu sadaļu; izveidot kultūras pasākumu kalendāru; izmanīt 
mājaslapas dizainu un pārredzamību; izveidot Ķeguma Pensionāru 
biedrības aktualitāšu sadaļu.

Pateicamies iedzīvotājiem, kuri atrada laiku, atnāca un pauda 
savu viedokli par tik svarīgo jautājumu. Vispārējās komunikācijas 
jautājumi un Ķeguma pašvaldības laikraksta darba grupā izteiktie 
priekšlikumi tiks risināti pakāpeniski, jo daudzi ierosinājumi 
ir jāskata 2018.gada budžeta ietvaros. Savukārt pašvaldības 
mājaslapas uzlabojumu risinājumi tiek apzināti un, ja visi darbi 
noritēs kā plānots, tad jau gada beigās mājaslapa iegūs jaunu 
izskatu un būs ērtāka tās lietotājiem.

Kintija Sparāne, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Saruna par komunikāciju 
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Uzstādīta trauksmes 
apziņošanas sistēma

Gaisa spēku aviācijas bāzē 
„Lielvārde” ir uzstādīta trauksmes 
apziņošanas sistēma aviācijas bāzes 
personāla apziņošanai, kas izpaužas 
kā sirēnu iedarbināšana. Sirēnu jauda 
ir tāda, ka tuvumā esošie Ķeguma 
un Lielvārdes novada iedzīvotāji to, 
iespējams, dzirdēs. Turpmāk reizi 
nedēļā – otrdienās sirēnas tiks darbinātas 
regulāri. 

Ceram uz jūsu izpratni!

Virsleitnants Dainis Dunskis, 
Gaisa spēku aviācijas bāzes, Sakaru 
un lidojumu nodrošinājuma posma 

Lidojumu nodrošinājuma daļas 
Sakaru un aeronavigācijas nodaļas 

Inženieris

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2017.gada 5.jūlija lēmumu 
Nr.232 „Par Ķeguma novada vēlēšanu komisiju” līdz 2017.gada 
18.augustam Ķeguma novada vēlēšanu komisijā bija pieteikti 7 
kandidāti.

Ķeguma novada vēlēšanu komisijā tika ievēlēti: Arnis Cakuls, 
Agita Freiberga, Dana Vietniece, Vilhelmīne Askoļska, Gunta 
Tamane, Linda Šķeltiņa un Skaidrīte Ļipatova.

Septembrī Ķeguma novada vēlēšanu komisija sanāca uz pirmo 
sēdi. Sākotnēji sēdi vadīja Ķeguma novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Imants Smirnovs, vēlot komisijai darboties likumīgi, 
atbildīgi, godīgi un vadoties pēc taisnīguma principiem.

Par Ķeguma novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju tika 
ievēlēta Dana Vietniece, savukārt par komisijas sekretāri – Linda 
Šķeltiņa. Turpmākās sēdes vadību pārņēma jaunā priekšsēdētāja, 
pasakoties par izrādīto uzticību vadīt šo komisiju. Ķeguma novada 
vēlēšanu komisija darbosies Ķeguma dienas centrā (Liepu aleja 
1b).

No 2013.gada augusta līdz 2017.gada jūnijam vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētājs bija Eižens Kanskis, sekretāre – Inese 

Cīrule un komisijā darbojās: Māra Andersone, Dace Skrīvele, Aina 
Zagorska, Ināra Kovaļčuka un Dace Pavlovska. 2017.gada martā 
Daci Pavlovsku nomainīja Kristīne Mālniece.

Kintija Sparāne, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ievēlēta vēlēšanu komisija

Dzejas vakars

Septembra pēdējā nedēļā Ķeguma 
novada bibliotēkā notika dzejas vakars 
„Mans domu pavediens…” 

Pulcējoties cilvēkiem, bibliotēkas zāli 
piepildīja smaidi, gaidas un prieks, jo trīs 
dzejnieki bija sagatavojuši savas dzejas 

lasījumus. Ķeguma novada bibliotēkas 
vadītāja Inese Cīrule, atklājot dzejas 
vakaru, teica: „Jau vairāk kā 50 gadus 
septembris ir dzejas mēnesis. Ķeguma 
bibliotēka ir aicinājusi savus dzejniekus, 
lai pēc ilgāka laika tiktos, ritinātu domu 
pavedienu un dzirdētu, kas jauns ir viņu 
daiļradē.”

Jevdokija Čerepanova lasīja savus 
radošos dzejoļus par rudeni, kas bija 
sacerēti gan latviešu, gan krievu valodā. 
Čerepanovas kundzes dzeju papildināja 
skaista dziesma ar viņas pašas dzejas 
vārdiem. Dzintra Žīgure savas dzejas 
rindas runāja no galvas, ievērpjot dzeju 
dzīves stāstos no ikdienā piedzīvotā. 
Savukārt Agita Freiberga prezentēja 

šogad izdoto, savu dzejoļu grāmatu, kas, 
kā Freibergas kundze pati saka, jau ir 
palikusi tikai dažos eksemplāros. Pēdējais 
dzejnieks bija neliels pārsteigums, jo jau 
zināmais mūziķis Lauris Valters, ne tikai 
spēlē klavieres un ģitāru, bet arī raksta 
pats savu dzeju, ko lieliski papildina 
melodiskais, pašsacerētais pavadījums.

Visa vakara gaitā, apmeklētāji varēja 
baudīt muzikālus priekšnesumus, ko 
izpildīja Visvaldis Kurmis un Gunārs 
Jākobsons. Katrs mākslinieks mājup 
devās ar pilnu klēpi ziediem un īpašu 
pildspalviņu, kas ražota Ķeguma novadā.

Kintija Sparāne, Sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Aicinājums bērniem uz Svētdienas skolu
Oktobrī Ķeguma evaņģēliski luteriskajā baznīcā ir sākušās 

SVĒTDIENAS SKOLAS NODARBĪBAS bērniem. 
Nodarbības baznīcā turpmāk notiks svētdienās (katru svētdienu) plkst.12.30, 

tās vadīs Svētdienas skolas skolotāji Raimonds un Taiga Alpes.
Aicinām bērnus (sākot no 4 gadu vecuma) saistošā veidā apgūt Bībeles pamatus 
un kristīgas dzīves principus.Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni – 29775464.
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20.oktobrī Ķeguma tautas namā 
tika godināti labākie novada sportisti, 
kuri šo sezonu aizvadījuši ar izciliem 
un godalgotiem panākumiem. Ķeguma 
novada sporta laureātā pulcējās vairāki 
desmiti sportistu, lai kopīgi svinētu 
uzvaras, apsveiktu sporta biedrus un 
saņemtu pateicības vārdus par ieguldīto 
darbu sporta izaugsmē. Šogad pasākumu 
vadīja Laura Siliņa, Latvijas Nacionālā 
teātra aktrise, savukārt visa vakara garumā 
sporta entuziastus izklaidēja deju grupa 
„Triumfs” un dziedātājs Roberts Kristians 
Eihe.

Sporta laureātu atklāja Ķeguma novada 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
priekšsēdētājs Kristaps Rūde: „Sportists ir 
cilvēks, indivīds, kurš apzinās vārda nozīmi 
„mērķtiecība”, kurš apzinās, kā pārvarēt 
grūtības, lai spētu uzvarēt, kurš apzinās, 
ko nozīmē vārds „disciplīna” un spēcīgs, 
izkopts raksturs. Sportists, lai sasniegtu 
savu mērķi cīnās ne tikai ar pretinieku, 
bet arī ar sevi pašu. Un sportists apzinās 
arī to, ka neviens tāpat neko nedāvinās, lai 
uzvarētu, ir jācīnās!”

Laureāta medaļas par sasniegumiem 
veterānu sportā, Latvijas pašvaldību sporta 
veterānu – senioru 54. sporta spēles saņēma 
un pauerliftingā: Viktors Mūrnieks (75+ 
grupā 200m skriešanā uzstādīja Latvijas 
Republikas rekordu, 1.vieta 200m, 2.vieta 
100m un 1500m, 1.vieta svarbumbu 
celšanā, Latvijas čempionātā vieglatlētikā 
veterāniem Rēzeknē – 1.vieta 100m un 
1500m), Agita Kaļva (svarbumbu celšanā – 

2.vieta, 1.vieta tāllēkšanā un augstlēkšanā, 
2.vieta trīssoļlēkšanā (vieglatlētika telpās), 
2.vieta 60m tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā, 
Latvijas čempionātā vieglatlētikā 
veterāniem Rēzeknē – 1.vieta augstlēkšanā 
un trīssoļlēkšanā), Ruta Auziņa (1.vieta 
šahā), Antra Valnere (1.vieta dambretē, 
Latvijas Republikas vicečempione 64 
lauciņu dambretē starp sievietēm), Guntis 
Valneris (1.vieta dambretē), Ivars 
Mauriņš (3.vieta dambretē), Mirdza 
Aizsilniece (1.vieta galda tenisā, 1.vieta 
lodes grūšanā un šķēpa mešanā, 2.vieta 
diska mešanā), Harijs Jaunzems (2.vieta 
galda tenisā, 1.vieta 3km soļošanā, 2.vieta 
lodes grūšanā (vieglatlētika telpās)), 

Linda Markusa-Ciematniece (1.vieta 
3km soļošanā (vieglatlētika telpās), 2.vieta 
3 km un 5 km soļošanā un šķēpa mešanā), 
Gunita Aizstrauta (2.vieta augstlēkšanā 
(vieglatlētika telpās), 1.vieta svarbumbu 
celšanā, 1.vieta augstlēkšanā, 3.vieta 
trīssoļlēkšanā), Liene Seržante (3.vieta 
3km soļošanā (vieglatlētika telpās), 
3.vieta 5 km soļošanā un šķēpa mešanā), 
Anita Bērsone (3.vieta lodes grūšanā 
(vieglatlētika telpās), 1.vieta svarbumbu 
celšanā, 1.vieta diska mešanā, 2.vieta 
lodes grūšanā, 3.vieta šķēpa mešanā), 
Anna Krastiņa (1.vieta svarbumbu 
celšanā), Zita Ļaudaka (2.vieta 3km 
soļošanā), Uldis Ābelis (1.vieta lodes 
grūšanā un diska mešanā, 3.vieta 100m), 
Vaclavs Griņevičs (2.vieta 3km soļošanā 
un 3.vieta 800m, 3.vieta svarbumbu 
celšanā, Latvijas čempionātā vieglatlētikā 
veterāniem Rēzeknē – 2.vieta 1500m), 
Dzintars Borozinskis (2.vieta 400m un 
3.vieta 200m), Jānis Avens (3.vieta 3km 
soļošanā), Jānis Kantoris (3.vieta šķēpa 
mešanā), Normunds Ermičs (3.vieta 
šķēpa mešanā, Latvijas čempionātā 
vieglatlētikā veterāniem Rēzeknē – 2.vieta 
šķēpa mešanā), Ainis Veļiks (1.vieta 
svarbumbu celšanā), Juris Pivors (1.vieta 
svarbumbu celšanā), Inga Zilberte (2.vieta 
svarbumbu celšanā), Māris Romāns 
(2.vieta svarbumbu celšanā), Artūrs 
Ābols (3.vieta svarbumbu celšanā), Uldis 
Veliks (1.vieta svarbumbu celšanā, 1.vieta 
veterānu sporta spēlēs Bauskā un Rīgas 
kausā spiešanā guļus), Andrejs Krastiņš 
(1.vieta svarbumbu celšanā), Alvils 
Nelsons (2.vieta svarbumbu celšanā, 

ĶEGUMA NOVADA SPORTA LAUREĀTS 2017
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13.oktobrī Ķeguma 
novada bibliotēkas Tomes 
bibliotēka nosvinēja 95 
gadu jubileju. 95 gadu laikā 
Tomes bibliotēka vairākkārt 
mainījusi savu atrašanās 
vietu un šobrīd savus lasītājus 
gaida bijušajā Tomes skolā. 

Bibliotēku vada Agita 
Freiberga, kurai šis gads 
ir bijis īpaši nozīmīgs – 
sagaidīta bibliotēkas skaistā 
dzimšanas diena, aizvadīti 
35 darba gadi, izdota dzejas 
grāmata, kā arī nosvinēta 
55.dzīves jubileja.

Jubilejas pasākuma tēma bija „Tomes bibliotēkas stāsts”. 
Ar savu stāstu, atmiņām un novēlējumiem par bibliotēku dalījās 
ikviens viesis. Daži atcerējās savus pirmos bibliotekārus, kuri 
iedvesmojuši lasīt, citi – jautrus atgadījumus no piedzīvotā 
bibliotēkā. Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Imants 
Smirnovs, sveicot svētkos teica: „Gadu simtiem cilvēki ir krājuši 
grāmatas un veidojuši bibliotēkas. Pat karos un nemieros cilvēki kā 
vērtību ir glābuši tieši grāmatas, protams, vēstures lappuses stāsta 
arī par to, ka grāmatas ir dedzinātas. Gandrīz gadsimtu atpakaļ tika 
izveidota Tomes bibliotēka, apzinoties, ka tas bija ļoti nozīmīgs 
solis – solis nākotnei. Ļoti daudzi Tomes iedzīvotāji un skolēni ir 
guvuši savas zinības Tomes bibliotēkā. 95 gadi priekš cilvēka ir 
mūžs, priekš cilvēces – mirklis. Glabāsim vēsturi, nesīsim zinības 
tautai un novērtēsim Jūsu lielo ieguldījumu! Ķeguma novada 
domes vārdā apliecinu, ka ne tikai šī dāvana – dāvanu karte jaunu 
grāmatu iegādei – bet arī turpmāko gadu atbalsts, nesīs Jums 
pozitīvas pārmaiņas, cerēsim un darīsim visu, lai šīs telpas būtu 
piepildītas un vajadzīgas arī turpmāko gadu gaitā mūsu bērniem 
un līdzcilvēkiem.

Pēc pasākuma bibliotēkas telpas pildīja dāvātie ziedi, noderīgas 
un sirsnīgas dāvanas, kas noteikti papildinās bibliotēkas grāmatu 
plauktus. Agita Freiberga īpaši pateicās bibliotēkas čaklākajiem 
lasītājiem un ziedotājiem, kuri visbiežāk apciemo lasītavu.

Kintija Sparāne, Sabiedrisko attiecību speciāliste

TOMES BIBLIOTĒKAI 
NOSVINĒTA 95 GADU 
JUBILEJA

1.vieta Rīgas kausā spiešanā guļus uz reižu skaitu), Valdis 
Brinks (3.vieta svarbumbu celšanā, veterānu sporta spēlēs).
Sporta laureāta medaļas par sasniegumiem pauerliftingā saņēma: 
Annija Roga (2.vieta Latvijas čempionātā ar ekipējumu Jelgavā, 
3.vieta Rīgas kausā spiešanā guļus uz reižu skaitu), Vladislavs 
Krasovskis (1.vieta Rīgas kausā spiešanā guļus uz reižu 
skaitu), Armands Riža (1.vieta Rīgas kausā spiešanā guļus uz 
reižu skaitu), Sergejs Cviguns (1.vieta Rīgas kausā spiešanā 
guļus uz reižu skaitu), Raimonds Liepiņš (1.vieta Rīgas kausā 
spiešanā guļus uz reižu skaitu), Dzintars Roga (1.vieta Latvijas 
čempionātā ar ekipējumu Jelgavā, 2.vieta veterānu sporta spēlēs 
Bauskā, 1.vieta Rīgas kausā spiešanā guļus uz reižu skaitu), 
Ilmārs Laksa (1.vieta Rīgas kausā spiešanā guļus uz reižu 
skaitu, 3.vieta veterānu sporta spēlēs Bauskā, 2.vieta čempionātā 
ar ekipējumu Jelgavā), Ainārs Gūtmanis (1.vieta Latvijas 
čempionātā spiešanā guļus bez ekipējuma Jelgavā), Aivars 
Gailītis (1.vieta Rīgas kausā spiešanā guļus uz reižu skaitu, 
2.vieta veterānu sporta spēlēs Bauskā, 3.vieta vieta Latvijas 
čempionātā ar ekipējumu Jelgavā) Jānis Dzērve (2.vieta 
veterānu sporta spēlēs Bauskā, 3.vieta Latvijas čempionātā ar 
ekipējumu Jelgavā), Jānis Babris (1.vieta Rīgas kausā spiešanā 
guļus uz reižu skaitu, veterānu sporta spēlēs Bauskā un Latvijas 
čempionātā ar ekipējumu Jelgavā), Voldemārs Madalāns 
(2.vieta Rīgas kausā spiešanā guļus uz reižu skaitu, veterānu 
sporta spēlēs Bauskā un Latvijas čempionātā ar ekipējumu 
Jelgavā), Laura Sakne (3.vieta vieta Latvijas čempionātā 
ar ekipējumu Jelgavā), Baiba Krauze (3.vieta vieta Latvijas 
čempionātā ar ekipējumu Jelgavā), Agnese Roga (3.vieta Rīgas 
kausā spiešanā guļus uz reižu skaitu), Pēteris Līcis (2.vieta vieta 
Latvijas čempionātā ar ekipējumu Jelgavā, 3.vieta Rīgas kausā 
spiešanā guļus uz reižu skaitu), Zigfrīds Hermanis (2.vieta 
veterānu sporta spēlēs Bauskā).

Kā arī par sasniegumiem komandu sporta veidos tika 
apbalvota Ķeguma novada vīriešu volejbola komanda.

Par sasniegumiem pasaules čempionātā vieglatlētikā, kurā 
izcīnīta sudraba godalga un uzstādīts personīgais rekords, 
Ķeguma novada domes pateicību saņēma mūsu paraolimpietis 
Aigars Apinis. 

Šogad sporta laureātā tika pasniegtas līdz šim vēl nebijušas 
godalgas – „Mūža ieguldījums sportā”, ko saņēma Mirdza 
Aizsilniece, kura vairākus gadu desmitus ir palīdzējusi organizēt 
tradicionālo skrējienu „Rembates aplis”, pati ir aktīva veterānu 
sportiste un iedvesmo citus veterānus sportot, ir organizējusi 
dažādas sporta spēles un aktivitātes Rembatē, kā arī šogad bijusi 
galvenais tiesnesis pirmajos „Rembates veselības apļos”. Otru 
godalgu „Nākotnes cerība sportā” saņēma Artūrs Rūtiņš, kurš 
ir 17 gadus jauns daudzcīņas sportists, pārstāvējis Latvijas izlasi 
Baltijas sacensībās un ieguvis 3.vietu Latvijas čempionātā telpās 
septiņcīņā.

Savukārt augstāko apbalvojumu sportā Ķeguma novadā– 
godalgoto titulu „Sporta laureāts 2017” saņēma Jānis Priževoits, 
kurš šogad triumfēja SEB MTB maratonā, kas ir Latvijas 
vērienīgākās riteņbraukšanas sacensības.

Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa vēlas 
atvainoties visiem sportistiem par nekorektajiem pieteikumiem, 
tomēr atgādina, ka neraugoties uz vietu skaitu, Ķeguma novads 
lepojas ar visiem saviem sportistiem!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību godalgotā veterānu sportista 
Romualda Koluža piederīgajiem, viņu mūžības ceļos pavadot.

Kintija Sparāne, Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Rudenīgajos ceļos
Skaistā, rudenīgā 27.septembra dienā mēs – Ķeguma novada 

pensionāri – ar personīgiem transportlīdzekļiem, devāmies pie 
Jāņa Sulutaura – populārā bitenieka Daugmalē, kuru tautā dēvē 
par Daugmales bišu Jāni. Bišu drava izvietota Daugavas krastā, tur 
mūs sagaidīja Jānis ar kundzi Lindu. Jānis sīki izstāstīja par bitēm 
un plašo medus klāstu (medus istabā varēja nogaršot visus medus 
veidus). Ekskursijas turpinājumā glaudījām bites, lējām vaska 
sveces, kopā ar Lindas kundzi izgatavojām keramikas laimes 
medaljonus. 

1.oktobrī tiek atzīmēta Starptautiskā Senioru diena. Šogad tai 
par godu Ķeguma novada pensionāru biedrības valde 30.septembrī 
organizēja ekskursiju Alsunga – Jūrkalne – Kabile. Suitu zemē tika 
svinēta Miķeļa diena. Alsungā svētā Miķeļa vārdā nosaukta katoļu 
baznīca ar trīs altāriem, kas ir izremontēta un atsākusi darbību. 
Šeit apskatījām pili, uzkāpām pilskalnā un devāmies uz muzeju, 
kur aplūkojām suitu tērpus un sadzīves priekšmetus. Tautas tērpi 
bija ļoti krāšņi un spilgti. Muzejā notika arī Kristīnes Vasiļevskas 
grāmatas „Suitu kāzu tērps un tā valkāšanas tradīcijas 19.gadsimtā” 
prezentācija.

Bijām arī suitu amatniecības tirdziņā. Tikāmies ar sklandu 
raušu cepēju un degustējām pagatavoto.

Ceļu turpinājām uz Jūrkalni, kur apskatījām skaisto stāvkrastu un 
jūru.

Pēdējais apskates objekts bija Kabilē – muiža ar skaistu parku 
un dīķi. Redzējām arī Kabiles baznīcu. Laiks bija ļoti rudenīgi 
skaists un dabas skati gluži kā Purvīša gleznās.

Dagnija Berķe

Atkal ir klāt rudens un Ķeguma pensionāru biedrības radošā 
darbnīca ir atsākusi darboties. Darbnīcas kolektīvam ir plānotas 
daudzas interesantas nodarbes, gan projekta ietvaros, gan arī citas 
interesantas lietas. Tikšanās notiek piektdienās – mūsu labiekārtotajā 
pagrabiņā no plkst.10.00 līdz 13.00. Šajā sezonā esam paspējušas 
iemācīties dažādu interesantu lietu pagatavošanu, jo mācīties 
nekad nav par vēlu. Darinājām skaistas apsveikuma kartiņas, 
jaukas dāvanu kastītes. Tagad ķeramies pie projekta īstenošanas. 
Trīs nodarbībās mācījāmies darboties ar ādu. No spalvainās ādas 
atgriezumiem veidojām dažādus dekoratīvos elementus. No gludās 
ādas, taisījām brillēm maciņus, dāvanu maciņus, dokumentu 
vāciņus. Darbs bija interesants un neiztikām arī bez smiešanās. 

Projekta ietvaros vēl jāapgūst sveču liešana, diegošanas tehnikā 
veidoti darinājumi, kā arī apsveikumu kartiņu darināšana neierastā 
tehnikā. Nopietnu mācīšanos prasīs prasmju apgūšana kā skaisti 
un pareizi noaust lakatu. Projekta ietvaros dienas centrā būs divas 
nodarbības skolēniem, darināsim sapņu ķērājus un dāvanu Latvijai 
jubilejā. Ja vēlaties piedalīties, sekojiet paziņojumiem uz ziņojumu 
dēļiem. Dalībniekiem (projekta ietvaros) apmācība ir bez maksas. 
Katru piektdienu no plkst.10.00 līdz 13.00 darbnīcā var apskatīt 
rokdarbu izstādi, kā arī iegādāties kādu no mūsu rokdarbiem. Ar 
radošām idejām un čaklām rokām gaidām  Jūs mūsu kolektīvā.

Vija Vollenberga, Radošās darbnīcas vadītāja 

Jauno sezonu uzsākot

Otrajā oktobra sestdienā Ķeguma tautas namā norisinājās 
biedrības Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums” 
organizētā „Lielā Rudens izsole”.

Šogad jau ierastā izsoles kārtība atšķīrās – ikviens varēja 
iegādāties traukus, kas netika izsolīti, atstājot sev pieņemamu 
summu foajē novietotajā labdarības traukā. Kā arī šajā reizē jau 

pirms izsoles sākuma bija skaidrs ziedošanas mērķis – ārstēšanas 
līdzekļu vākšana ķegumietim Aināram Bušam, kuram ir konstatēts 
ādas vēzis. Arī apmeklētāju skaits bija neierasti mazs, tomēr tas 
netraucēja savākt ievērojamu naudas summu. Par izsolītajām 
mantām tika savākti 326,35 eiro, savukārt par foajē novietotajiem 
traukiem tika ziedoti 47 eiro. Kā arī papildus šī gada ziedojuma 
mērķim tika novirzīti 300 eiro no pagājušās izsoles. Kopsummā 
Aināra Buša ārstēšanas izdevumiem tika savākti 673,35 eiro! 

Izsolē, kā jau ierasts, tika atnestas visdažādākās lietas, šoreiz 
īpaši daudz bija trauki dažādām gaumēm, vēl bija atnests arī tepat 
Ķegumā audzēts arbūzs, kā arī ikvienam bija iespēja iegādāties 
dažādas sadzīves tehnikas, rotaslietas, rotaļlietas un daudz, daudz 
ko citu. Šīs izsoles vērtīgākās preces bija sudraba kaklarota – 
tautumeita, kas tērpta svītrainos svārkos, pastalās un pie blūzes 
piespraustu dzintara brošu, kā arī Vatikāna pastmarkas no īpašas 
kolekcijas.

Labdarības izsoles noslēgumā Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs pateicās visiem, kuri 
bija atnākuši, atvēruši savu sirdi un atbalstījušo šo cēlo mērķi.

Kintija Sparāne, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Lielā Rudens izsole
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Privātmāju īpašnieku skaits, kuri ir izmantojuši piedāvāto 
iespēju saņemt pašvaldības līdzfi nansējumu, pieslēdzoties 
pie centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, kļūst 
arvien vairāk. Aizvien esiet laipni aicināti un gaidīti Ķeguma 
Starā! Tā labā ziņa ir tāda, ka ar lielu, lielu varbūtību šāda 
veida līdzfi nansējums tiks piešķirts arī nākamajā, 2018.gadā! 
Tāpēc pašu iesniegumu, izsakot savu vēlmi, uzrakstiet vēl šajā, 
2017.gada nogalē. Būs drošāk! Nāciet, zvaniet, rakstiet! „Ķeguma 
Stars” sniegs Jums nepieciešamās konsultācijas.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu komunālo pakalpojumu 
(siltumapgāde, ūdens ražošana, notekūdeņu novadīšana, 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana u.c.) sniegšanu ir 
nepieciešami arī fi nanšu resursi. Un te nu bez Jūsu visu palīdzības 
neiztikt. Komunālo pakalpojumu rēķini būtu jāsamaksā 
savlaicīgi! Taču jāsaka, ka ir zināma cilvēku kategorija, kuriem 
komunālie maksājumi nepavisam nav pirmā prioritāte. Viņus it 
kā var saprast, bet mēģiniet saprast arī Ķeguma Staru. Un galu, 
galā, vai tad veikalā par preci mēs nemaksājam? Tiesa gan, 
komunālais pakalpojums varbūt nav tik taustāms, tomēr arī tas 
maksā. 

Tāpēc, lai dzīvokļu īpašnieki (mazāk tas attiecas uz 
privātmājām) pavisam mūs neaizmirstu, laiku pa laikam „Ķeguma 
Stars” par sevi atgādina ar brīdinājumu nosūtīšanu klientiem. 
Pēdējā pusotra gada laikā to skaits jau tuvojas ceturtajam simtam. 

Bet vai ir jūtama kāda reakcija? Jā, protams! Un no abām pusēm! 
Vai nu parādi tiek samaksāti uzreiz, vai tiek noslēgtas vienošanās 
(tādas pēdējā laikā ir noslēgtas vairāk par 30) par parādu nomaksu 
ilgākā laika periodā (neaprēķinot kavējuma naudas), vai arī 
tiek gatavoti dokumenti lietas iesniegšanai tiesā. Pēc tam, kad 
lietas ir izskatītas, tiesu lēmumi tiek iesniegti tiesu izpildītājiem. 
Pašlaik pie tiesu izpildītājiem atrodas vairāk nekā 40 jaunas un 
arī ne tik jaunas lietas. Tad, kad nav vairs citu iespēju piedzīt 
parāda summu, nekustamais īpašums/dzīvoklis tiek novērtēts 
un izsolīts. Tikai pēdējā laikā vien daudzdzīvokļu mājas tādā 
veidā ir ieguvušas 5 jaunus īpašniekus. Parādnieki! Visu iepriekš 
izlasīto uztveriet pagaidām kā draudzīgo aicinājumu. 

Bet pārējiem neliela atslodze/anekdote par... parādnie-
kiem…!

Šteinbaums („Ķeguma Stars”) aizdevis naudu Štolcbergam 
(„Ķeguma Stars” parādnieks), bet tas par parādu, šķiet, pavisam 
aizmirsis. Abi satiekas, bet Šteinbaumam neērti tā uzreiz par 
parādu atgādināt. Viņš saka:

- Šodien gan ir aukstumiņš!
- Nemaz nerunājiet! Acis salst no pieres laukā!
- Bet atcerieties, cik karsts bija, kad Jums aizdevu naudu?

   Līdz citai reizei. 
Aigars Roze, SIA „Ķeguma Stars” vadītājs

Pēc autora lūguma teksts nav koriģēts, „Ķeguma Novada Ziņu” 

Labdien, Ķeguma novada iedzīvotāji!

LĪDZJŪTĪBA

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma – klusums mūžu 
sedz.
/V.Kokle-Līviņa/

SĒRU VĒSTIS

Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu 
dzied...
/J. Silazars/

Pieminēsim Ķeguma novada 
Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Valērija Bērziņa (1932.)
Erna Braunšteine (1926.)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Anitai Smilškalnai,

māmiņu zemesklēpī aizvadot.

Ķeguma novada bibliotēkas kolektīvs

Lai veicinātu sieviešu radošo aktivitāti un valsts kultūras 
tradīciju saglabāšanu, biedrība „Sieviešu klubs Ķeguma 
saulespuķes”, Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursa ietvaros īstenojusi projektu „Brunči – košākā tautas tērpa 
sastāvdaļa”.

Sešpadsmit senioru deju kolektīva „Rasa” dalībnieces tagad 
var lepoties ar grezniem, visam kolektīvam vienādiem, Vidzemes 
tautas tērpa brunčiem. Septiņi brunči iegādāti no pašvaldības 
piešķirtā fi nansējuma (750 EUR), bet pārējie deviņi brunči iegādāti 
par kolektīva dalībnieku personīgajiem līdzekļiem un biedrības 
līdzfi nansējumu.

Projekta īstenošana devusi iespēju, ceļā uz mūsu valstij tik 
nozīmīgo jubileju – Latvijas simtgadi, virzīties ar devīzi – katram 
savu tautas tērpu. Tas ir priekšnosacījums tālākai rīcībai visa tautas 
tērpa komplekta izgatavošanai, lai popularizētu mūsu novada un 
valsts tautiskās tradīcijas.

Liāna Čodore, 
Projekta vadītāja 

Par godu Latvijas simtgadei – 
tautas tērpa brunči

REALIZĒTS PROJEKTS 
„Aizsargmaisi tautastērpiem”
Ķeguma novada dome izsludināja Iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursu, kurā tika iesniegts projekts par 
tautastērpu un skatuves tērpu aizsargmaisiem diviem Birzgales 
pagasta pašdarbnieku kolektīviem – jauniešu vokālajam 
ansamblim „Tikai Tā” un VPDK „Dejotprieks”. Kopumā iegādāti 
30 tērpu aizsargmaisi. Projekta kopējā summa – 840 EUR, no 
kuriem 750 EUR bija Ķeguma novada domes fi nansējums un 90 
EUR dalībnieku līdzfi nansējums. Mērķis bija nodrošināt tērpiem 
kvalitatīvus aizsargmaisus, lai tos būtu vieglāk transportēt uz 
pasākumu norises vietām. Maisi ir vienādās krāsās un tiem 
ir izstrādāts kopīgs logo, tas veidos abu kolektīvu koptēlu un 
atpazīstamību. Gatavojoties Latvijas 100 gadu svinībām, arī 
maisu tonis tika izvēlēts Latvijas karoga karmīnsarkanajā tonī 
un vienotais logo – baltā krāsā. Maisiem ir atstarojoši elementi, 
tie ir izturīgi pret ārējiem vides apstākļiem un ļauj tērpu vieglāk 
uzglabāt. 

Baiba Petrovska, 
Projektu iesniedzēja, VPDK „Dejotprieks” dalībniece

redakcija
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Tuvojoties Latvijas simtgadei 
apzināmies, ka mūsu Latvijas lielākā 
bagātība ir cilvēki mums līdzās, tāpēc 
turpinot septembra numurā iesākto rakstu 
sēriju, piedāvāju ieskatīties „Laikmeta 
griežos” par Austru Petroviču.

Austra Petroviča, kurai šobrīd ir 83 
gadi, Rembates „Zarumi” mājās nodzīvojusi 
visu mūžu. Mājām ir sena un interesanta 
vēsture, tās kādreiz ir piederējušas baronam 
fon Rotenfeldam, bet šobrīd tajās dzīvo 
un saimnieko jau piektā Austras kundzes 
ģimenes paaudze – dēls ar ģimeni.

Pirmās dzīves atmiņas saistās ar 
darbu tēva saimniecībā, kuras platība 
bija 40 hektāri. 18 govis, 3 darba zirgi, 
sivēni, bekoni un mājputni. Bērni, jau 
mazi būdami, čakli strādāja lauku darbus. 
Austras kundze jau no 6 gadu vecuma 
strādājusi saimniecībā, viņas onkulis 
iemācījis dažādus lauku darbus, un no 14 
gadiem Austrai ir uzticēti arī grūtie aršanas 
darbi. Saimniecībā saražoto produkciju un 
labību tirgot veduši uz Rīgu. Lielos labības 
laukus apstrādāt un novākt kooperējušies ar 
kaimiņu zemniekiem. Pie mājas bijis liels 
ābeļu dārzs, daudz ķiršu.

Austras kundze ir mācījusies Rembates 
skolā, kas atradusies tuvu pie mājām. Skolā 

dzīves gudrības apguvuši abi Austras dēli 
un mazbērni. Laikā, kad par skolotāju 
strādājis Vilnis Steps, ap skolu sastādītas 
daudzas ābelītes, izveidoti lauciņi, kuros 
čakli strādājuši bērni. Diemžēl pēc 140 
gadu darbības skolu slēdza.

Austras kundzes darba mūžs pagājis 
kolhozos „Cīņa” un „Uzvara”. 43 gadi 
nostrādāti cūku fermā, veicot ļoti smagu 
darbu.

Brīvajā laikā dziedājusi Rembates korī, 
vairākkārt piedalījusies Dziesmu svētkos. 
Bieži ar kolhozniekiem devusies tuvākās 
un tālākās ekskursijās. Austras kundze biju-
si izslavēta saimniece. Lielākos un mazākos 
godos gatavojusi ēdienus, klājusi galdus un 
priecājusies par apmierinātiem ēdājiem. 
Visu mūžu ļoti patikuši rokdarbi, adīti 
džemperi un jakas. Noadīti vairāki simti 
rakstainu cimdu pāri, arī pašreiz darbīgās 
rokas nestāv mierā – tiek adītas zeķes. Adot 
ir tik daudz neaizmirstamu, arī skumju at-
miņu, kā kara laikā (1943.gadā), pie skolas 
esošajā šķūnī, tika atvesti krievu tautības 
bērni no Salaspils koncentrācijas nometnes. 
Tā bija ziema, bet bērni bija basām kājām... 
Rembatieši ņēma bērniņus savās ģimenēs, 
arī Austras mājās kādu laiku dzīvoja 2 mei-
tenes.

Bet Austras kundzes dzimtas koks zeļ un 
kuplo. Vecākais dēls Rīgā strādā par ātrās 
palīdzības šoferi, jaunākais dzīvo Rembatē 
un saimnieko dzimtajās mājās. Petrovičiem 
ir 6 mazbērni un 8 mazmazbērni, kurus 
dzīves un darba ceļi aizveduši tuvos un 
tālos ceļos – Ogrē, Rīgā, Ciemupē, arī 
Vācijā un Īrijā.

Sabīne Gudeiķe

3 vēstures lappuses 

Ķeguma novada dome izsludināja 
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
projektu konkursu, kurā tika iesniegts 
projekts par formastērpu iegādi Sporta 
klubs (SK) „Birzgale” vajadzībām. 
Kopumā iegādāti 12 laukuma spēlētāju 
formastērpu komplekti un 1 vārtsarga 
komplekts. Projekta kopējā summa – 750 
EUR, no kuriem 600 EUR bija Ķeguma 
novada domes fi nansējums un 150 EUR 
SK „Birzgale” komandas līdzfi nansējums. 
Mērķis bija iegūt jaunus formastērpus, 
jo iepriekšējie jau bija krietni nolietoti. 
Tika iegādātas arī treniņtērpa jakas un 
bikses, kas ļoti labi noderēs vēsākos laika 
apstākļos. 

Formas tērpi tika pasūtīti fi rmā 
SIA „SPORTA PUNKTS LATVIJA”. 

Darbinieki, uzklausot mūsu komandas 
vajadzības, izveidoja labākos variantus, 
no kuriem mēs ātri spējām izvēlēties 
piemērotāko tieši sev. SK „Birzgale” 

saka lielu paldies, gan Ķeguma novada 
domei, gan SIA „SPORTA PUNKTS 
LATVIJA” par teicamo sadarbību.

SK „Birzgale”

REALIZĒTS PROJEKTS SK „Birzgale” formastērpi

Pārdodu skābētus kāpostus ar ķimenēm, 
bez ķimenēm, ar burkāniem, bez burkāniem un 

ķimenēm – kādus vien sirds kāro. 
Cena – 1,20 EUR/kg. Atrodos Ogrē, 

bet varu piegādāt arī Ķegumā. Pasūtījumu var veikt, 
zvanot pa tālruni – 29454718.

„Latvijas Valsts ceļi" aplikācijā Mobio” 
Informējam, ka iedzīvotāju līdzdalības programmai Mobio ir 

pieslēgta VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 
Līdz ar to izmantojot aplikāciju Mobio, ziņojumu sadaļā 

izvēloties, sadaļu „Valsts ceļi” var nosūtīt VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” ziņojumu par valsts nozīmes autoceļiem.
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Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

Amandai Solomencevai un Reinim Zeinvaldam meita Melānija 
Baibai Grīvstānei-Grīnbergai un Arnim Grīnbergam dēls Kristofers

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Esi sveicināts, 
mazulīt!

Laulības!
Nu jūs ieburti viens otra gredzenā – 
Dzīves zelta gredzenā slēgti,
Nu Jums kopīgas dienas un nedienas,
Pusnakts tumsa un saules lēkti.

Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza

Huberts Matuļavičs un Jekaterina Sļjozkina

Sveicam!

Ķeguma danču muzikanti aicina apmeklēt 
Danču skolu, kur katrs var mēģināt izdancot 
latviešu, lietuviešu, igauņu un citu kaimiņtautu 
senos dančus dzīvās mūzikas pavadījumā 
(vijole, akordeons, ermoņika, base, mandolī-
na u.c.).

Mūsu senči, pirms simts un vairāk gadiem, 
dančus dejoja ģimenes godos, gadskārtu 
svētkos un citās sanākšanas reizēs. Laikam 
ritot uz priekšu, prioritātes ieguva citi 
deju veidi. Taču tagad, kad visā pasaulē ir 
novērojama pastiprināta interese par reģionu 
autentisko kultūras mantojumu, senie danči 
atkal kļūst pieprasīti, jo tos var dejot gan liels, 
gan mazs, gan jauns, gan vecs, un tie neprasa 
īpašu sagatavotību.

Sagaidot Latvijas simtgadi, Ķeguma 
danču muzikanti realizē projektu par trīsstīgu 
bases iegādi, lai izveidotu tradicionālo 
mūzikas instrumentu sastāvu, kas balstīts uz 
vēsturiskajām muzicēšanas tradīcijām.

Sadancošana notiek Ķeguma dienas centrā, 
katru otro piektdienas vakaru no plkst.18.30 – 
21.30. Līdzi jāņem ērti deju apavi un dzeramais 
ūdens.

Tiekamies 27.oktobrī, 10. un 24.novembrī, 
8. un 22.decembrī.

Savukārt gada nogalē, 29.decembrī 
Ķeguma tautas namā notiks „Vecgada danču 
vakars”.

Dejosim katrs savam priekam, viens otram 
un kopīgam priekam!

Ķeguma Brīvie danču muzikanti

Vien gaišas mīlestības vārdā, 
Mazs cilvēciņš no nebūtības kāpj, 
No mīlas ņemts un mīlai dots, 
Tam mīlestību tālāk nest.

Svecīšu vakars notiks 5.novembrī 
plkst.16.00 Ķeguma kapsētā, 

kalpos mācītājs Ingus Dāboliņš.

Ģimene 

(divi strādājoši cilvēki bez bērniem) 

vēlas īrēt divistabu dzīvokli Ķegumā, 

vēlams Daugavas pusē. 

Tālrunis – 29454718.

Adu zeķes bērniem un pieaugušajiem no 
pusvilnas un citas dzijas. Cenas no 1,50 

EUR līdz 9,50 EUR. Tālrunis – 29203660.

Danču skola Ķegumā Karogu sārtu kā magones sirds,
Iespraudīs sniegos, lai spulgo un mirdz.
Pasaulē raugies un pasaulei tici,
Tāda ir jaunība, tāda tai sirds.

Sveicam NOVEMBRA 
jubilārus!

Šī mēneša gaviļnieki:

85 Ludmila Kokina

80 Lilija Karpova
Valija Virse

75
Mārtiņš Cers
Aldona Lukša
Akilina Šišova
Ausma Upeniece
Vija Varslavāne
Alma Vītoliņa

70 Ojārs Jansons
Ļubova Šemčenkova

65
Jānis Artamonovs
Modris Čevers
Sergejs Gavrikovs
Leonīds Grahovskis
Lidija Poluektova

60
Nikolajs 
Konovalovs
Aleksandrs 
Semjonovs

55

Zoja Grigorjeva
Elita Jakovļeva
Iveta Oša
Anita Puste
Gunārs Rempe
Ināra Robežniece
Larisa 
Romaņenkova
Mihails Sofi lkaničs
Irēna Tampa

50 
Guntis 
Dombrovskis
Ainārs Griķis
Aiva Jēkabsone
Inese Kudreņicka
Anita Lošaka
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VALSTS SVĒTKU PASĀKUMI
ĶEGUMĀ

10.novembrī plkst.19.00 tautas namā 
dokumentālā spēlfi lma „Ievainotais 

jātnieks”. Ieeja – bezmaksas.

11.novembrī plkst.17.00 Lāčplēša dienai 
veltīts pasākums „Iedegsim sauli Ķegumā”.

Skolēni aicina Ķeguma kolektīvus un 
ikvienu iedzīvotāju iedegt svecītes „Saules 
aplī”. Sīkāka informācija par „Saules apli” 

pieejama novada mājas lapā 
www.kegumanovads.lv.

Plkst.18.00 Ķeguma evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā par godu Latvijas brīvības 
cīnītājiem – Svētbrīdis un koncerts.
Koncertā piedalās: Lielvārdes sieviešu 
vokālais ansamblis „Pusnakts stundā”.

17.novembrī plkst.19.00 Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas zālē

Latvijas Republikas proklamēšanas 
99.gadadienai veltīts koncerts „Mēs būsim 

lieli tik, cik mūsu GRIBA” /Rainis/
Pasākuma laikā sumināsim konkursa 

„Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” 
laureātus un titula „Ķeguma novada lepnums 
2017” ieguvējus (izvirzītie kandidāti: Uldis 
Ābelis, Vija Volenberga, Rita Reinsone).
Plkst. 22.00 tautas namā balle kopā ar 
grupu „Sikspārņi”. Ieeja – bez maksas.

Galdiņu ballei iespējams rezervēt līdz 
15.novembrim, zvanot pa tālruni– 22010300.

18.novembrī, plkst.12.00 Ķeguma 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks 

ekumenisks dievkalpojums. 
Dievkalpojumu vadīs Ķeguma luterāņu 

un katoļu draudžu garīdznieki. Nāksim un 
pateiksimies Dievam par mums dāvināto 

zemi, tautu un valsti!

REMBATĒ
11.novembrī plkst.18.30, pieminot Latvijas 

brīvības cīņās kritušos, aicinām ikvienu 
iedzīvotāju iedegt sveces liesmiņu pie 

pagasta pārvaldes ēkas un savu māju logos. 
Plkst.19.00 tradīciju zālē spēlfi lma 

„Ievainotais jātnieks”. 
Ieeja – bezmaksas. Sīkāka informācija, 

zvanot pa tālruni – 27884206.

18.novembrī pie pagasta pārvaldes ēkas 
tradicionālais skrējiens „Rembates aplis – 

2018” (3km un 10,8km distances).
Reģistrēšanās no plkst.10.00 – 11.45.

Sacensību starts plkst.12.00.
Sīkāka informācija, 

zvanot pa tālruņiem – 29434985 (Edgars), 
27884206 (Liene). 

Ar skrējiena nolikumu var iepazīties 
www.kegumanovads.lv.

TOMĒ
11.novembrī plkst.15.00 tautas namā 
Lāčplēša dienai veltīts pasākums – 

Jelgavas Latviešu Biedrības teātra izrāde 
„Sprīdis mežā”.

Nopietna un smieklīga izrāde pēc 
A.Brigaderes pasaku lugas „Sprīdītis” 
motīviem  bērniem un pieaugušajiem.

 Ieeja – bezmaksas. 
Pēc izrādes piemiņas brīdis un svecīšu 

nolikšana pie Ulmaņozola, Karavīru kapos 
un ozolu gatvē pie baznīcas.

17.novembrī plkst.19.00 tautas namā 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai 

veltīts pasākums „Man jābūt!”
Koncertā izskanēs dziesmas ar O.Vācieša, 

M.Zālītes, M.Čaklā, G.Rača, J.Petera 
vārdiem. Izpildītāji: Laila Ilze Purmaliete un 

Jānis Paukštello. Ieeja – bezmaksas.
Pēc koncerta plkst.21.00 svētku balle pie 

galdiņiem, spēlēs grupa „Divi”.
Ieeja pasākumā ar ieejas kartēm, kas būs 

pieejamas Tomes tautas namā, Tomes dienas 
centrā, vai zvanot pa tālruni – 27843230.

BIRZGALĒ
11.novembris – Lāčplēša diena! Visi 

birzgalieši plkst.18.00 tiek aicināti pie 
Stendera pieminekļa, savām daudzdzīvokļu, 

privātajām mājām un iestādēm, izveidot 
no svecītēm latvju rakstu zīmes par godu 

Latvijas brīvības cīnītājiem. 
Plkst.19.00 spēlfi lma „Ievainotais 

jātnieks”, režisore – Ilona Brūvere.
Ieeja – bezmaksas.

Tālrunis informācijai – 29424612.

17. novembrī plkst.19.00 tautas namā 
Latvijas Republikas proklamēšanas 

gadadienai veltīts pasākums „Pasaule 
mums uzziedēs”.

 Koncertā piedalās: VPII „Birztaliņa”, 
Birzgales pamatskolas un mūzikas skolas 

audzēkņi, tautas nama pašdarbības kolektīvi.
 Plkst. 22.00 svētku balle, spēlēs grupa 

„Kalvadoss”.
 Galdiņu ballei lūdzu rezervēt līdz 

16.novembrim, zvanot pa tālruni – 29424612.
 Ieeja – bezmaksas 

ĶEGUMĀ
26.novembrī plkst.17.00 Ziemassvētku 

egles iedegšana „Ceļš uz Ziemassvētkiem”. 
Pirmās adventes koncerts, radošās darbnīcas, 

pirmssvētku tirdziņš – aicinām piedalīties visus 
Ķeguma novada mājražotājus un amatniekus! 

Galvenais silti saģērbties!

30.novembrī plkst.17.00 dienas centrā 
aicinām tikties ar gastroenterologu, 

profesoru Anatoliju Danilānu. Lekciju 
organizē Ķeguma novada pensionāru biedrība 

sadarbībā ar Mēness aptieku.

REMBATĒ
23.novembrī plkst.16.00 tradīciju zālē – 

seminārs „Kā dzīvot, nevis izdzīvot”.
Smelsimies enerģijas lādiņu, ka arī iegūsim 

praktiskus padomus savai ikdienai no 
psihoterapeites un raidījumu vadītājas 

Ainas Poišas. Ieeja – bezmaksas.

TOMĒ
9.novembrī plkst. 19.00 pie tautas nama 

„Mārtiņdienas svinības”. 
Līdz ar Mārtiņiem sākas masku gājienu 

laiks, simbolizējot klusā veļu laika beigas un 
jaunās dzīves sākumu. Ejot budēļos, cilvēki 

ar pārģērbšanos attēlo dažādus zīmīgus 
cilvēkus, dzīvniekus vai lietas. Budēļi uzskatīti 

par svētības nesējiem. Aicinām pievienoties 
folkloras kopai „Graudi” un doties maskošanās 

gājienā pa Tomes pagasta sētam. 
Neizpaliks rotaļas, danči, dziesmas un 

Mārtiņdienas cienasts.

BIRZGALĒ
4.novembrī plkst.13.00 tautas namā fi lma 

„Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”.
Ieejas maksa – 2 EUR.

12. novembrī plkst.14.00 tautas namā 
viesosies  Ķeipenes amatierteātris „Pūce” ar 

izrādi „Spietu laiks”.
Režisore – Alda Račika. Ieejas maksa – 1EUR.

21.novembrī plkst.15.00 tautas namā 
pasākumu cikls „Garšas pēcpusdiena”.

Aicinām visus Birzgales pagasta iedzīvotājus 
dalīties savās īpašajās, tikai Birzgales 

pagastam raksturīgajās, receptēs un īpašajos 
garšas noslēpumos. Sīkāka informācija, zvanot 

pa tālruni – 22010300.

Biedrība „JADARA” akciju „Piparkūku 
smarža katrā mājā” organizē jau trešo 
gadu. No 4. līdz 15.decembrim aicinām 

visus novadniekus piedalīties akcijā, ziedot 
pārtikas, saimniecības preces (miltus, eļļu, 
makaronus, cukuru, vilnas zeķes, sveces, 

ziepes u.c.), ko biedrības dalībnieces sapakos 
skaistās pakās un nogādās Birzgales pagasta 

vientuļajiem, trūcīgajiem un daudzbērnu 
ģimenēm, lai arī viņu mājās ienāktu kaut 
nedaudz svētku prieka. Būsim aktīvi un 

visi kopā dāvāsim svētkus citiem! Biedrība 
„JADARA” (29424612)

Birzgales tautas nams 27.janvārī organizē 
braucienu uz koncertu Aizkrauklē 

„Čigānu mūzikas virpulī”.
Koncertā piedalīsies dzīvās mūzikas orķestris 

„Giunter Light Orchestra”, solisti: Ištvans 
Kvik, Roze Coldaros un Aļona Mihaja; ģitāras 
virtuozi – Artūrs Sabilo un Armans Isojan, kā 
arī perkusijas meistars Viktors Krasovskis. Šis 
koncerts – dziesmas, dejas un mūzikas „fi esta”, 
kurā apvienoti pasaules skaistākie skaņdarbi, 

savaldzinājuši cienītāju sirdis visā Eiropā. 
Biļetes cena – 13 EUR.

Biļetes rezervēt un apmaksāt var līdz 
8.decembrim, zvanot pa tālruni – 29424612.

Ekskursija uz Baltkrieviju
Birzgales tautas nams sadarbībā ar tūrisma 
fi rmu „Remiro travel” no 2018.gada 

7. – 11. augustam organizē ekskursiju 
„Baltkrievijas senās un jaunās leģendas”. 

Ekskursijas cena – 250 EUR. Maksājumus 
var veikt pa daļām. Informāciju var iegūt pie 

Birzgales tautas nama vadītājas, 

KULTŪRAS PASĀKUMI

tālrunis – 29424612.
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