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PAŠVALDĪBAS
DARBI DECEMBRĪ

Pēc precizētajām prognozēm plānotie
pašvaldības budžeta ieņēmumi 2012. gadā tiks
izpildīti, un tas ļaus noslēgt aizejošo gadu bez
finansiālām problēmām. Savukārt 2013. gada
pašvaldības budžeta projektu ir plānots pieņemt
jau janvāra mēnesī, tad arī būs iespējams vērtēt
nākamā gada perspektīvas dažādās jomās.
Turpinās iekštelpu rekonstrukcijas darbi
bijušās Rembates pamatskolas internāta ēkā, lai
piemērotu telpas Sociālās aprūpes centra vajadzībām. Veikts iepirkums un noslēgts papilddarbu līgums, lai izbūvētu modernu ventilācijas
sistēmu visām telpām, kurās plānots izvietot
Sociālās aprūpes centru. Sakarā ar Sociālās
aprūpes centra rekonstrukcijai iegūto valsts
budžeta dotāciju 60 000 latu apmērā un sākotnēji plānotā rekonstrukcijas apjoma paplašināšanu paredzēts pagarināt darbu izpildes termiņu
līdz marta mēnesim.
Pabeigti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā pašvaldību ēku siltināšanas projekta būvdarbi Sociālās aprūpes centrā,
ambulancē un pašvaldības garāžu ēkā Ķeguma
pilsētā, Birzgalē siltināšana veikta ambulances
ēkā, Birzgales pamatskolā, pagasta pārvaldes
ēkā un bērnudārzā, šajos objektos atlikuši daži
ar siltināšanu tieši nesaistīti palīgdarbi. Sarežģītāka ir situācija bijušās Rembates pamatskolas internāta ēkā, kurā plānots izvietot Sociālās aprūpes centru. Gan Uzņēmēja kavēšanās
dēļ, gan arī saistībā ar konstatēto ēkas pamatu
stāvokli un papilddarbiem līgumā paredzēto
darbu apjoms ir izpildīts tikai daļēji, un līguma
pabeigšanas termiņu nāksies pārcelt uz nākamā
gada pavasari.
Īpaši jāpiemin darbi Tomes tautas namā,
uz kuru bija izsaukti un arī ieradās „Bez tabu”
žurnālisti. Un bija izbrīnīti, ka Tomē sūdzas nevis par nedarīšanu, kā pārējā Latvijā, bet gan
par to, ka tautas nams tiek atjaunots. Ka pārmetumos minētās „briesmu lietas” nav nekur
īsti saskatāmas, un „ļoti daudzie” pārmetumu
izteicēji uz tikšanos un skaidrošanos nav ieradušies, bet atsūtījuši tikai vienu „runas vīru”,
kurš beigās atzīstas, ka „man tā teica”. Ka var
runāt par „norautu jumtu un visur tekošu ūdeni”, ja vienkārši atverot durvis un ieejot ēkā,
katrs var pārliecināties, ka nav pat neviena
mitruma plankumiņa, par „tekošu ūdeni” nemaz nerunājot. Un nekā savādāk kā ar pilnīgu
izpratnes trūkumu un pa ausu galam dzirdētām
tenkām nevar izskaidrot apgalvojumu, ka ven-
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Pašvaldības ēkā Ķeguma prospekwww.kegums.lv
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ieejas mezgla un pamatu hidroizolācijas. Noslēgts līgums un uzsākti darbi ēkas apkures sistēmas rekonstrukcijai, lai nodrošinātu
normālu siltuma režīmu visās telpās, tajā skaitā arī pagrabstāvā,
pensionāru biedrībai iznomātajās telpās. Pēc šo darbu pabeigšanas plānots veikt arī pagrabstāva telpu kosmētisko remontu.
Veikts SIA „Ķeguma Stars” iepirkums un tiek gatavots līgums,
lai jau nākamā gada pavasarī uzsāktu darbus Rembates ūdensvada
un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai, kuras kopīgās izmaksas pēc iepirkuma rezultātiem pārsniedz 500 000 latu. Izstrādātais
projekts paredz darbus veikt vairākās kārtās, un tiks atjaunots un
paplašināts gan ūdensvada, gan arī kanalizācijas tīkls un ar tiem
saistītās būves, un iekārtas.
Turpinās iepirkuma izvērtēšana par Ķeguma pilsētas
ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas otro kār-

tu, kuru paredzēts veikt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.
Būvdarbus jāuzsāk nākamā gada pavasarī, plānots veikt tīklu
rekonstrukciju un paplašināšanu vairākās vietās visā Ķeguma pilsētā, darbu kopīgās izmaksas pēc iepirkuma rezultātiem pārsniegs
vienu miljonu latu. Saskaņā ar apstiprināto projekta tehniski ekonomisko pamatojumu ūdens un kanalizācijas tarifus paredzēts saglabāt esošajā līmenī.
Vēlu visiem novada iedzīvotājiem klusus un priecīgus
Ziemassvētkus, un arī līksmu Jaunā gada sagaidīšanu. Un možu
garu, veselību, veiksmi un panākumus nākamajā gadā!
Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Noslēdzies Ķeguma novada izglītības
iestāžu informatizācijas projekts
2009. gada 18. decembrī Ķeguma novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta
„Ķeguma novada izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās
Nr.009/0284/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/541) īstenošanu. Projekta mērķis – izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un uzticamu informāciju un komunikāciju
tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas, tādejādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Projekts 100% apmērā finansēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Projekta sākotnējās
kopējās izmaksas bija 35 754 LVL, bet pēc grozījumiem, kas veikti saistībā ar Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Tomes un
Rembates filiāļu darbības pārtraukšanu, projekta kopējās izmaksas
sastāda 23 438,31 LVL.
Projekta ietvaros Ķeguma pašvaldības izglītības iestādēs (skolās) ir attīstīti lokālie datortīkli, kas savienoti ar skolā jau esošajiem datortīkliem, pēc Ķeguma komercnovirziena vidusskolas

Tomes un Rembates filiāļu darbības pārtraukšanas uzstādītie lokālie datortīkli pārvietoti uz Ķeguma komercnovirziena vidusskolu.
Projekta īstenošanas gala rezultātā Birzgales pamatskola saņēmusi 7 stacionāros datorus (4 836,37 LVL), 2 portatīvos
datorus (2134,35 LVL), vienu multimediju tehnikas vienību
(2798,72 LVL) un skolā ir attīstīts lokālais datortīkls. Ķeguma
komercnovirziena vidusskola saņēmusi 15 stacionāros datorus
(10 363,65 LVL) un tika attīstīti lokālie datortīkli.
Ņemot vērā, ka 2012.gada vasarā tika pārtraukta Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas Tomes un Rembates filiāļu darbība, projekta ietvaros veidojās neattiecināmās izmaksas (4 portatīvie datori (4268,70 LVL), 2 multimediju tehnikas vienības
(5597,44 LVL)), kuras tika apmaksātas no pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Portatīvie datori un multimediju tehnikas vienības ir
nodoti Ķeguma komercnovirziena vidusskolai, lai nodrošinātu
kvalitatīvu un daudzpusīgu mācību procesu.
Sandra Čivča,
projekta koordinatore

Paziņojums par Ķeguma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013. - 2037. gadam 1. redakcijas un Ķeguma novada attīstības
programmas 2013. - 2019. gadam 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu
I E G U L D Ī J U M S

T A V Ā

Ar Ķeguma novada domes 2012. gada 21. novembra lēmumu Nr. 477 (26., 16.§) 2.§2. „Par Ķeguma novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam Ķeguma novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 1.redakcijas nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai” uzsākta Ķeguma novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam un Ķeguma novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam pirmo redakciju sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskā apspriešana noteikta no 2012. gada
28. novembra līdz 2013. gada 8. janvārim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
2013. gada 3. janvārī, plkst.19:00
Ķeguma Tautas namā, Ķeguma prospektā 4
2013. gada 5. janvārī, plkst.11:00
Birzgales Tautas namā, Skolas ielā 2, Birzgales pag.,
2013. gada 5. janvārī, plkst.14:00
Tomes Tautas namā, Tomes pag.,
2013. gada 5. janvārī, plkst.17:00
Rembates pagasta pārvaldē, Lielvārdes ielā 3, Rembates pag.,
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Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus Ķeguma novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam un Ķeguma novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam 1.redakciju papildināšanai iesniegt Ķeguma novada domē Lāčplēša ielā
1, Ķegumā, Ķeguma nov., LV-5020 vai elektroniski pa e - pastu:
dome@kegums.lv, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu,
dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas
numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses.
Ar ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas
pirmo redakciju materiāliem var iepazīties Ķeguma novada domē,
Birzgales un Rembates pagastu pārvaldēs iestāžu darba laikā vai
skatīt:http://kegums.lv/upload/jaunumiem/2012/Ilgtspejigas_attistibas_strategija.pdf
Novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde notiek projekta „Ķeguma novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (ID Nr.1DP/1.5.3.2.0/APIA/VRAA/039/035) ietvaros.
Projekts ilgs līdz 2013. gada 15. februārim, saņemot 100% Eiropas
sociālā fonda finansējumu 34330,80 Ls apmērā.
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Iespēja ar vilcienu nokļūt uz Gulbenes – Alūksnes
bānīša Ziemassvētku ieskandināšanas pasākumu
AS „Pasažieru vilciens” (turpmāk – PV) aicina izmantot garās
Ziemassvētku brīvdienas, lai apceļotu Latviju un atpūstos kopā ar
ģimeni! Lai svētku dienās pēc iespējas vairāk cilvēku varētu nokļūt
ārpus Rīgas, 22. un 29. decembrī norīkots papildus vilciens Rīga
– Gulbene.
22. decembrī ar šo vilcienu būs iespējams nokļūt uz Gulbenes
– Alūksnes bānīša rīkoto Ziemassvētku sagaidīšanas pasākumu.
Savukārt pēc svinēšanas atkal varēs sēsties vilcienā Gulbene – Rīga
un doties atpakaļ uz mājām.
Kā informē SIA „Gulbenes – Alūksnes bānītis”, 22. decembrī
plkst.13:00 no Gulbenes stacijas aties bānītis, kurā kopā ar pasažieriem dosies arī Ziemassvētku vecītis un Ziemeru pagasta folkloras kopa. Svētku dalībnieki tiks nogādāti svinību vietā, kur
plānota kopīga rotaļās iešana, jautras atrakcijas pie svētku egles,
bluķa vilkšana un citas aktivitātes. Varēs cienāties ar karstu tēju un
Ziemassvētku gardumiem. Atgriešanās Gulbenes stacijā plānota
plkts. 16:45. Plašāka informācija par pasākumu – www.banitis.lv.
Vilciens Rīga–Gulbene 22. decembrī no Rīgas aties plkst. 8:30
un galapunktā pienāks plkst. 12:45, savukārt no Gulbenes aties
plkst. 17:15, Rīgā ierodoties plkst. 21:28.
Vilciena Rīga – Gulbene (Nr.604*) sastāvs maršruta posmā no
Rīgas līdz Pļaviņu stacijai būs apvienots ar vilciena Rīga – Krustpils
(Nr.606) sastāvu. Vilciena Rīga – Gulbene trīs vagoni atradīsies apvienotā sastāva beigu daļā. Vilciens neapstāsies Dzelzavas stacijā.

Šāds pat grafiks vilcienam noteikts arī 29. decembrī.

Vilciena kursēšanas grafiks 22. un 29. decembrī:
Rīga - Gulbene
Pietura
Atiešanas laiks
Rīga
8.30
Vagonu parks
8.35
Jāņavārti
8.41
Šķirotava
8.46
Salaspils
8.56
Ogre
9.11
Ķegums
9.20
Lielvārde
9.27
Kaibala
9.33
Jumprava
9.39
Skrīveri
9.48
Aizkraukle
9.58
Koknese
10.08
Alotene
10.17
Pļaviņas
10.45
Jaunkalsnava
11.08
Mārciena
11.24
Madona
11.39
Cesvaine
12.00
Gulbene
pienāk 12.45

Gulbene - Rīga
Pietura
Atiešanas laiks
Gulbene
17.15
Cesvaine
18.01
Madona
18.23
Mārciena
18.40
Jaunkalsnava
18.56
Pļaviņas
19.21
Koknese
20.01.
Aizkraukle
20.15.
Skrīveri
20.27
Lielvārde
20.44
Ogre
20.58
Jāņavārti
21.20
Rīga
Pienāk 21.28

Jana Priedniece,
AS „Pasažieru vilciens”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Radošo darbu svētki adventes noskaņā

Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekts
„Ķeguma skolēnu un veco ļaužu starppaaudžu
pieredzes nodošana”

4. decembra pēcpusdiena Ķeguma pansionātā pagāja svētku
gaisotnē. Svētkus vecie ļaudis bija radījuši sev paši – izstādē vērojot glīto, pašu rokām darināto telpu noformējumu.
„Mēs paši vēl varam kaut ko izveidot, kaut dažam pirksti lāga
neklausa, citam acis skaidri nerāda. Ja kāds pamudina, iedrošina,
uzmundrina, piepalīdz...ja dzijas pavediens nav tik plāns.”

Šoreiz uzmundrināja un piepalīdzēja skolēni. Sešās nodarbībās ik piektdienu pēcpusdienās kopīgi zīmējot, mezglojot, veidojot gobelēnus un slīpējot klucīšus. Tika radīti zīmējumi un dekori,
pašiem savs “naudas koks” un Laimoņa pulkstenis, pat laikmetīgās mākslas darbs no metāla stieplēm.
Vasarā, kad Ķeguma novada pašvaldība atbalstīja iesniegto iedzīvotāju iniciatīvas projektu, skolēni uzgavilēja, jo tika dota iespēja sevi apliecināt, iespēja pabūt pašiem skolotāju lomā – vadīt
nodarbības, saņemt papildus naudiņu, darba rezultātā iegūt sadarbību ar pansionāta vecajiem ļaudīm un radīt telpu noformējumu.
Taču, kad sākās nodarbības, meitenes saprata, ka būt skolotājiem

nav nemaz tik viegli. Ir jāsaplāno laiks, jāsagatavojas nodarbībai,
kuru var izjaukt pēkšņa “skolēnu” nevarēšana tik sarežģītu darbu
paveikt, ir jānoformē aizsāktie darbi līdz galam, lai tie būtu baudāmi, ir jāmāk motivēt un pierunāt savus audzēkņus. Un tas viss – no
skolas brīvajā laikā. Tāpēc šobrīd ir prieks, ka meitenes lieliski
tika galā ar pienākumiem un kaut nedaudz iekustināja pansionāta
ļaudis uz darbošanos, smēlās viņu pieredzi, un norunāja satikties
ārpus projekta ietvariem lai sadarbotos vēl. Cerams, ka putekļi
nepaspēs uzgult uz mācību līdzekļiem, kuri tika nodoti pansionātam, jo tos aktīvi izmantos jaunu darbu radīšanai. Pansionāta
telpās Rembatē būs daudz plašuma darbu izvietošanai un tad var
izrādīties, ka to ir nepietiekami. Tāpēc pašiem aktīvi jādarbojas arī
turpmāk, šīs bija tikai ievadlekcijas!
2012. gads bija izsludināts par Eiropas aktīvas novecošanas un
paaudžu solidaritātes gadu. Arī Ķegums to ir atbalstījis un ar šo
projektu apliecinājis, ka šajā jomā mēs visi vēl varētu darīt daudz.
Paldies projekta atbalstītājiem: Ķeguma novada pašvaldībai
par finansiālu nodrošinājumu, jo bez naudiņas arī labas idejas var
palikt nerealizētas!
Paldies pansionāta namamātēm un Vinetai Kļavai par morālo
atbalstu un mājīgumu!
Paldies pašiem māksliniekiem – gan senioriem, gan darba grupai: Kristiānai Caunei, Elizabetei Avotiņai, Megijai Miķei, Adai
Vītoliņai par skaisto, pašdarināto telpu noformējumu!
Paldies vectētiņam Egilam Caunem un citiem vīru darbu pratējiem par skrūvēšanu, urbšanu, piezāģēšanu (citos projektos laikam
būtu jāiesaista arī puiši !)
Paldies fotogrāfam Rihardam Puriņam par noslēguma pasākuma bildēm www.ogresbalss.lv.
Svētki ir tad, kad tie ir sirdī! Un sirdī ienākt tiem palīdz prieks:
par sakoptu māju, par mīļu vārdu, par padarītu darbu, par citam dotu prieku. Un šeit, lai svētkus gaidot mums domās skan
sen zināmie Raiņa vārdi: „Gūt var dodot, gūt var ņemot. Dodot
gūtais – neatņamams.”
Ilze Avotiņa,
projekta vadītāja

3

2012. gada 21. decembris

Birzgales Attīstības Centrs” pateicas visiem
ziedotājiem un aicina uz atklāšanas pasākumiem!
Biedrība “Birzgales Attīstības Centrs” saka lielu PALDIES visiem oktobra un novembra mēnešu ziedotājiem: SIA „Ozolkalnu
nams”– Andrim Balodim, SIA „Birzgale K”– Kārlim Okmanim,
SIA „ASP PLUSS”, Z/s „Madaras 2” – Agrim Križanovskim,
Reinsonu ģimenei – Ritai Reinsonei, biedrība “SK Birzgale”
– Edgaram Siliņam, Pāvelam Kotānam, Jānim Aļeksjonokam,
Tomam Paukštem, Mārtiņam Skujam un Jānim Altmanim.
Pateicoties šiem ziedotājiem, divu mēnešu laikā tika
saziedoti 575 Ls!
Ar šo saziedoto finansējumu pietika, lai veiksmīgi realizētu
abus Ķeguma novada domes iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektus: „Birzgales jauniešu kultūras centra labiekārtošana”, kura ietvaros tika iegādāti galdi un krēsli pa kopējo summu
830,41Ls, un „Birzgales jauniešu kultūras centra attīstība”, kura
ietvaros tika iegādāta virtuves iekārta un sadzīves tehnika pa kopējo summu 630,00Ls. Paldies, Ķeguma novada domes projektu
koordinatorei Dacei Soboļevai par palīdzību un sadarbību abu projektu realizācijā!
Sakām lielu PALDIES arī ziedotājam SIA “Intrum Justitia
Software Development Centre”, kas ziedoja 200,00 Ls lielu finansējumu Birzgales vokālā ansambļa “Tikai Tā” CD ierakstam!

Birzgales jauniešu centra atklāšanas pasākums notiks 11. janvārī plkst.16:00!
Pirmais Birzgales jauniešu forums notiks 19. janvārī
plkst. 19:00!
Foruma laikā tiks uzņemti jauni biedri, apstiprināti jauniešu
centra iekšējās kārtības noteikumi, ģenerētas idejas jauniešu centra attīstībai, u.c. interesantas aktivitātes. Pēc oficiālās daļas sekos
atpūtas vakars visiem foruma dalībniekiem!
Uz tikšanos atklāšanas pasākumos!
P.S. Ziedojumu jauniešu centram joprojām var veikt pārskaitījuma veidā uz zemāk redzamajiem rekvizītiem vai skaidrā naudā
sazinoties pa tālruni 26179669!
Biedrības “Birzgales Attīstības Centrs” rekvizīti:
Reģ. nr. 40008181068
Adrese: Skolas iela 2, Birzgale, Ķeguma nov., LV-5033
Banka: DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta nr. LV77RIKO0002013275720
Jānis Siliņš,
PPP biedrības Zied Zeme
administratīvais projekta vadītājs

Labdarības akcija

„Ik nams, ik kakts ar skuju smaržu pildās,
Prieks acīs gaismu brīnumainu dedz,
Šķiet, visi cilvēki pie vienas uguns sildās
Un mīlestības cēlo zīmi redz.“
/Ilona Leimane/

Turpinot tradīciju, arī šogad Ziemassvētku laikā sieviešu kluba „Ķeguma Saulespuķes“ un Starptautiskais Soroptimistu klubs
„Ogre – Ķegums“ aktīvistes rīkoja labdarības akciju „Man ir, tev
dodu, tev ir labāks, es arī gribu“, kur kopīgi tika vākti ziedojumi,
lai iepriecinātu Ķeguma Sociālās aprūpes centra iemītniekus Ziemassvētkos un radītu labsajūtu topošajās jaunajās
telpās
Rembatē.
Sieviešu organizāciju vārdā sakām lielu paldies visiem atsaucīgiem ķegumiešiem – tirgotājiem un pircējiem, un Ķeguma novada
kūltūras un sporta pārvaldes vadītājai Dacei Māliņai par sadarbību
pasākuma organizēšanā.
Mīļie draugi – Ķeguma novada iedzīvotāji, Ķeguma novada
dome, sadarbības partneri!
Šajās baltajās Ziemassvētku dienās novēlam Jums ticību, cerību
un veiksmi! Tikai ticot saviem spēkiem mums izdosies sekmīga
savu sapņu un ieceru īstenošana.
Vēlam veselību, uzdrīkstēšanos, drosmi, spītu un izturību
Jaunajā 2013. gadā!
Sieviešu klubs „Ķeguma Saulespuķes“
Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums“

Ogres „Sv. Meinarda”
Romas katoļu draudzes vadība aicina visus uz Kristības,
Laulības un Iestiprināšanas (Konfirmācijas) Sakramenta būtības izzināšanu.
Visiem, kuri 2013. gadā vēlas saņemt iepriekš minētos Sakramentus uz „Sv. Meinarda salas (pie Ikšķiles), Ogres katoļu baznīcā vai
Ikšķiles klostera baznīcā, aicinām apmeklēt nodarbības Ogres baznīcā katru piektdienu plkst. 20:00! Nodarbību sākums 17. janvārī
un to noslēgums – 2013. gada decembrī. Pieteikties nodarbībām var jebkurā laikā neatkarīgi no iespējas piedalīties pirmajā tikšanās
reizē. Gados jauniem pāriem, ja būs interese, tiks piedāvāta saderināšanās jautājumu risināšana.
Nodarbību katehēzes programmas ietvaros piedāvājam Bībeles iepazīšanas stundas, kas notiks ceturdienās, sākot ar 16. janvāri
pēc jauniešu vissvētākā Sakramenta adorācijas un Dieva slavēšanas Ogres katoļu baznīcā plkst. 20:00. Nodarbības paredzētas jebkura
vecuma un konfesijas piederības interesentiem.
Katehēzes nodarbības Sakramentu saņemšanai un Svēto Rakstu skaidrošanu vadīs Ivars Babris (Tālr. 26475613)
Uzziņas – prāvests Konstantīns Bojārs (Tālr. 65022458; 26551206)
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Uzrakstīt un atstāt nākamībai
Mans pienākums un sirdsdarbs ir pētīt
un pierakstīt dzimtās puses notikumus, cilvēku likteņstāstus, lai nepazūd un neaiziet
aizmirstībā laiki un cilvēku darbi gadu simteņos. Gadiem ilgi krātie, vāktie un saglabātie pieraksti, albūmi, fotogrāfijas, sadzeltējušie arhīva dokumenti u.c. devuši man
iespēju uzrakstīt šo grāmatu.

nājušies notikumi, kas dažādos gadsimtos
iespaidojuši pat Eiropas likteni. Nelabus
darbus darījis kāds Tomes burvis, sava dzīve risinājusies Tomes muižā, piecos krogos
(ik pēc pieciem kilometriem atradās krogs) u.c.
20. gadsimta notikumi saistās ar sāpēm,
ciešanām, izcīnīto Latvijas neatkarību, atjaunotām lauku sētām. Iepriekšējo paaudžu
pārdzīvojumi liek mums aizdomāties par
vērtībām un izprast dzīves jēgu.

tīts uz Sibīriju. Visvaldis kopā ar radinieku
Gunāru sekmīgi vada uzņēmumu „Kokapstrāde 98”. Visvaldis un Sigrida Dzeņi 2012.
gada vasarā savu 60 gadu kāzu jubileju atzīmēja ar Visvalža un Sigridas Dzeņu Dimanta kāzu stipendijas nodibināšanu, kuru
pievienoja Agronomu biedrības stipendijai.
Esmu pateicīga Dzeņu ģimenei, jo šī grāmata izdota, saņemot arī minēto stipendiju.
Grāmatas izdošanā savu artavu deva
Ķeguma novada dome. Pārējie ziedotāji ir pensionāri, apliecinot Tomes vēstures
saglabāšanu.

Foto ar Visvaldi Dzeni – Visvaldis un Sigrida
Dzeņi Dobeles vidusskolas kora apsveikuma laikā
2012. gada jūlijā

Vāka foto ar parakstu – Šī grāmata ir turpinājums
un papildinājums 1997. gadā izdotajai „Tomes
novada vēsture” (apgāds Lielvārds)

Foto par prezidentu Ulmani – Par Briežu ģimenes
mīlestību uz dzimto Tomi un Latviju, par viņu
dāsno ieguldījumu pagasta uzplaukumam lasāms
atmiņu stāstā

Grāmata ir subjektīva, līdzīgi kā daudzas atmiņu grāmatas, rakstīta hronoloģiskā
secībā. Arhīvā pētītie dokumenti, cilvēku
stāstījumi, kur katram savs atšķirīgs redzējums un atziņas, seši simti fotogrāfijas līdzinās grāmatai – albūmam.
Viss nebūs nekad. Vienmēr atklājas kas
jauns. Piemēram, izrādās, ka arī Tomē risi-

„ Latviešu sabiedrībā jānotiek pašapziņas atdzimšanai – kad cilvēks sāk ticēt sev
un saskata panākumos savu pūliņu augļus,”
saka Visvaldis Dzenis. Dzīvesstāsts par
Visvaldi Dzeni ir īpašs: pazīstams un godājams mecenāts; sarakstījis atmiņu grāmatu
„Mūsu Malnava” , kas izdota 2001. gadā.
Dzīvo ASV. Visvalža Dzeņa tēvs bija izsū-

„Tautā iešanai” grāmatu sagatvoja pašu
ļaudis. Datorspeciālists, maketētājs Rolands Ozoliņš, redaktores Māra Andersone, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolotāja, skolas muzeja vadītāja, un
Dace Skrīvele, Ķeguma novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja. Rediģēja tomenietis Vilnis
Auzāns. Grāmatas izdošanā lielu ieguldījumu devis Arnis Andersons.
Grāmata ir pateicība un piemiņa Tomes
pagasta ļaužu ieguldījumam Latvijas
valsts vēsturē. Lielākā vērtība ir dzimtu
turpinājumi savās mājās.
Ruta Andersone

Iepazīsti kamanu suņus
Iepazīsti kamanu suņus – tieši ar tādu
nosaukumu Liene Ļeonova 2012. gada jūnija mēnesī, iesniedza pieteikumu Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu finansēšanas konkursam, kurš guva atbalstu
Ķeguma novada domē.
Pateicoties arī šim atbalstam Liene
piedalījās kamanu suņu sporta sacensībās
„Eiropas čempionāts 2012”, kuras notika
Vācijā. Liene piedalījās sacensībās ar savu
sporta biedru Šukeru (Sibīrijas haskijs),
pārstāvot Latviju baikdžoringā (suns velk
riteņbraucēju), iegūstot 4.vietu starp sievietēm ziemeļsuņu klasē.
Pirmajā adventē Liene ar saviem komandas biedriem radīja iespēju ķegumiešiem tuvāk iepazīties ar kamanu suņiem,
izvizinot ar suņu pajūgu visus bērnus,
kuri bija atnākuši uz lielās ziemassvētku
eglītes rotāšanu.
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Cik labi, ka esam mājās!
si zīmēšanas studija pieaugušajiem. Tas
nozīmē, ka arī pieaugušie, vai vecāko klašu
skolēni, kas vēlas iemēģināt roku zīmēšanā,
gleznošanā vai kompozīcijā, vai vēlas sagatavoties iestājeksāmeniem kādā no skolām
vai augstskolām, kur nepieciešamas iemaņas zīmēšanā vai gleznošanā, tiek laipni
gaidīti trešdienās plkst. 18:00 – 20:00 uz
nodarbībām. Nodarbībās katrs var individuāli apgūt sev vēlamo vai nepieciešamo.

Jau no septembra mākslas studija un
mākslas skola ir atpakaļ savās mājās Ķeguma tautas namā. Esam laimīgi, ka mums
ir jaunas un skaistas telpas. Kaut arī vēl šis
tas ir darāms, tomēr to brīnišķīgo sajūtu,
ko dod sakopta un sakārtota vide, nekas
nespēj aizēnot.
Pateicoties biedrības „Citas bites” realizētajam projektam „Mākslas centra tehnisko līdzekļu iegāde” Mākslas studijā
ir sagādāta datortehnika, lai varētu apgūt
datorgrafiku, kā arī citi tehniskie līdzekļi,
kas nodrošinās kvalitatīvu un mūsdienīgu
mākslas apmācību. Projekts tika iesniegts
izvērtēšanai PPP biedrības „Zied zeme”
izsludinātā projektu konkursa rīcībā „Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai, personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu
iegūšanai”. Otra projekta rezultātā, par kura
realizēšanu rūpējās Ķeguma novada dome,
esam tikuši pie jaunām mēbelēm, grafikas
spiedes un grafikas instrumentiem. Liels
paldies domei par atbalstu, līdzfinansējuma piešķiršanu un pretīmnākšanu dažādos
jautājumos, kas palīdzēja šīs idejas īstenot.
Tagad ar lepnumu varam teikt, ka Ķegumā
mākslas apmācību jebkurš, kas to vēlas, var
apgūt mūsdienīgi, omulīgi un kvalitatīvi.
Ziemassvētki parasti pienāk ar apcerīgām pārdomām par aizvadīto gadu. Šis ir
labs laiks, lai apkopotu gadā paveikto, kā
arī izvērtētu to, kas vēl nav padarīts, ko
varēja labāk. Kopumā šis gads mums bijis
diezgan grūts – esam pārdzīvojuši pārcelšanos uz citām telpām un atkal atpakaļ, esam
izjutuši arī remonta atmosfēru, taču grūtības norūda. Rezultātā spējam novērtēt vēl
labāk tās ērtības, kas nu mums ir. Paldies
Mākslas studijas skolotājiem, kas bija ar
mieru strādāt ne pārāk komfortablos apstākļos un piemērojās situācijai. Tikpat lielu
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paldies gribu teikt pašiem audzēkņiem un
viņu vecākiem, ka visi izturējās ar izpratni
pret esošo situāciju, un bija ar mieru grūtības kopīgi pārvarēt.
Pateicoties tam, ka kādu laiku strādājām Ķeguma komercnovirziena vidusskolas telpās, esam aizsākuši jaunu sadarbību.
Mūziķis savu veikumu sniedz koncertos,
tā priecējot publiku, savukārt mākslinieks
savu darbu parāda izstādēs. Un tās ir tikpat svarīgas, kā pats darba process. Tāpēc
mēs bijām ļoti priecīgi, ka kārtējās atskaites izstādes varējām rīkot skolas telpās. Vēl
priecīgāki kļuvām tad, kad mūsu darbu ļoti
atzinīgi novērtēja gan skolas skolotāji, gan
skolēni un viņu vecāki. Kaut arī līdz šim
esam rīkojuši gana daudz un lielas izstādes
tautas namā, tomēr diezgan daudz Ķeguma
iedzīvotāju, izrādās, neko nezin par mākslas skolu un bija izbrīnīti, ka Ķegumā kas
tāds vispār notiek. Tāpēc esam gatavi rīkot
izstādes arī turpmāk, iepazīstināt un priecēt
ar saviem darbiem ne tikai tautas namā, bet
arī citur, kur mūs aicinās.
Pirmais semestris tuvojas noslēgumam.
Kā jau ierasts, uz beigām darba temps kļuvis saspringts, jo vēl daudz darāmā visiem,
gan skolotājiem, gan audzēkņiem. Vēl daži
tehniski darbi veicami arī tautas nama izstāžu zālē. Ļoti ceram, ka 21. decembrī
varēsim atklāt mākslas studijas un skolas
lielo izstādi. Ja viss labi veiksies, tad izstāde būs apskatāma līdz februārim. Visi
laipni aicināti.
Decembra beigās iznāks jaunais
2013. gada mākslas studijas kalendārs ar
bērnu darbiem. Paldies par finansiālo atbalstu Ķeguma novada domei, kas tādā veidā
ir parūpējusies, lai katrs studijas dalībnieks
saņemtu skaistu ziemassvētku dāvanu.
Šogad pamazām savu darbību ir sāku-

Nākamajā gadā paredzēts vēl viens jaunums – mākslas studijā būs iespēja apgūt
datorgrafiku. Kursa ilgums paredzēts 8
nodarbības. Nodarbības notiks otrdienās
plkst. 18:00. un sāksies, tiklīdz būs pieteikušies pirmie 4 dalībnieki un atrisinātas
nelielās tehniskās problēmas datoru telpā.
Nodarbību laiks bērniem un skolēniem
arī nākamajā pusgadā mainīts netiek:
1. – 3. klases skolēni
14:30 – 16:00 (pirmdien un ceturtdien)
un 13:30 – 15:00 (trešdien);
bērnudārza bērni
17:30 – 18:30 (pirmdien un ceturtdien)
un 16:30 –17:30 (trešdien).
Mākslas skolas audzēkņiem stundu saraksts saglabājas iepriekšējais.
Sīkāku informāciju var iegūt mākslas
studijā tautas namā, zvanot: 29203293,
vai rakstot: ieva.lace@apollo.lv
Visiem vēlu radošu un labiem darbiem
bagātu Jauno gadu!
Ieva Lāce,
mākslas studijas vadītāja
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Laimonis
Kārkliņš

jau vienreiz 1918. gadā. Laimonis kļūst leģionārs ar svešu uniformu, bet ne tikai sarkanbaltsarkanais karodziņš uz piedurknes,
bet arī sirds pārliecība ir nekļūdīga, ka viņa
cīņa ir par brīvu Latviju.
Volhovas purvos, pēc tam ar sirds sāpēm
pārejot Latvijas robežu un sākot Kurzemes
cietokšņa aizstāvību, Laimonis, būdams 19.
latviešu divīzijas karavīrs, tiek malts un rūdīts. Ziemassvētku kaujas 1944.g. ir liktenīgas. Novērotāju grupu, kurā ir arī Laimonis,
saņem gūstā, un sākās bezgalīgu moku, pazemojumu cīņas starp dzīvību un nāvi.
Cietumos, izsūtījuma vietās, ogļu raktuvēs un mežā darbos, nepārtrauktā badā
un slimībās, tikai spēcīgais zemnieka dēla
organisms ļāva izturēt un izdzīvot. Bet galvenais bija mātes pašaizliedzīgās pūles,
pierādot, ka Laimonis nav pelnījis tos piespriestos 8 gadus cietumā un vēl 5 gadus
izsūtījumā. Tas deva iespēju neizciest visu
soda laiku un atgriezties dzīvam savā dzimtenē. Tēva mājās viņu sagaida tikai māte, jo
brālis pazudis karā, bet tēvu tūdaļ pēc kara
beigām kā tautas nodevēju apcietina, izsūta
uz Sibīriju, un tur tas arī gājis bojā. Dzimtas
mājas „Bajāri” ir kā dadzis acīs padomju
varai, un, sākoties meliorācijai, „Bajārus”
nolīdzina līdz ar zemi. Mājas augļu dārzs,
pat košumkrūmi zem buldozera lāpstām, tas
nekas, ka Laimonis jau sācis savu selekcioTikai mākslinieki, rakstnieki, arhitekti nāra darbu un selekcijas dārzs nu iet postā.
un selekcionāri, aizejot aizsaulē cilvēcei,
atstāj mantojumā vērtības, ko nemaitā rūsa,
kodes un aizmirstība laiku laikos. Laimonis Kārkliņš bija dārznieks un selekcionārs
no Dieva žēlastības un tā ir ķegumiešu laime, ka viņš savas dzīves raženākos gadus
dzīvoja tepat Čanku kalna apbūvē, Birzes
ielā 27, un ar savu darbošanos palīdzēja
lielajai māksliniecei dabai pasauli padarīt
vēl krāšņāku vēl pilnīgāku. Jau savā jaunībā, kas ir Latvijas brīvvalsts 30 – tie gadi
L. Kārkliņš kopā ar kundzi Benitu
viņu aizrauj pirmā valsts prezidenta Jāņa
Čakstes sapnis – Latviju redzēt kā ziedošu
Kaut kur jau jādzīvo un Kārkliņu ģimeābeļdārzu. Šī un arī vēlāko valsts vadītāju ne nopērk nelielu māju ar tajā laikā atļauietekmē Latvijā visos novados dārzus stādī- to piemājas zemi Ķegumā, kur, izmantojot
ja gan pie mājām, katrā viensētā, gan visās katru kvadrātcentimetru, Laimonis pārved
apdzīvotās vietās un pat gar lielceļu malām, savus sējeņus. Sākās selekcijas darbs lielā
tādēļ vēl tagad visā Latvijā gar ceļmalām šaurībā, bet savu aizraušanos ar jaunu šķirpavasaros zied nu jau vecas salīkušas tolaik ņu radīšanu Laimonis Kārkliņš turpina. Tās
stādītās ābeles. Tas, ka tās zied, ir zīme, ka nav tikai tulpes un narcises, kuru hibrīdi
ne jau visu var iznīcināt laika zobs un cil- dod redzamus rezultātus samērā īsā laikā.
vēku nevērība. Laimonis ir zemnieku dēls Galvenais izpētes objekts ir krāšņie ceriņi,
un izvēlas starp diviem jaunības sapņiem kur no mazās sēkliņas līdz ziedošam krūglezniecību un dārzkopību, priekšroku do- mam paiet gari gadi. Bet Laimonis ir paciedot dārznieka radošajam, bet grūtajam lik- tīgs, mērķtiecīgs un neticami veiksmīgs, vēl
tenim, un iestājās Vecbebru lauksaimniecī- jo vairāk tādēļ, ka viņa vistuvākais cilvēks
bas skolā, kurā jau tad gatavoja dārzniekus sieva Benita ir blakus visos darbos, prot noun biškopjus. Tā bija izvēle visam mūžam. lasīt Laimoņa vēlmes no acīm, un par panāTaču ieceri savās dzimtās mājās Bajāros kumiem priecāties kopā ir viņu abu dzīves
saimniekot un stādīt apjomīgu augļu dār- skaistākie mirkļi.
zu, neizdodas īstenot. Pāri Latvijai pārveļas
Kad 2002. gadā pirmo un vienīgo reizi
padomju okupācijas vilnis, un pēc gada arī Rīgā Dabas Muzejā notika ceriņu izstāde
karš. Vācu Ostlade tagad ir viņa mīļā Latvi- Laimoņa Kārkliņa skaistos hibrīdus beidzot
ja, un ir jāstāv milzīgas izvēles priekšā, kad ieraudzīja ne tikai izstādes apmeklētāji, bet
atnāk mobilizācijas pavēste. Kā savu zemi arī slavenā ceriņu selekcionāra vecmeistara
labāk aizstāvēt? Varbūt atkal izdodas starp Pētera Upīša Dobeles dārza aprūpētāji un
lielvaru kariem izkarot Latvijai brīvību kā citi selekcionāri, kas īpaši slavē Laimoņa

hibrīdus, kuriem gan jau ir vārdi, bet nav
sertifikāts, kuru iegūt ir pārlieku sarežģīti
un dārgi privātam ierindas selekcionāram.
Lai paātrinātu šo procedūru un arī, lai turpinātos sekmīgi selekcijas darbi, Laimoņa
Kārkliņa atlasītie perspektīvie ceriņu stādi
tika pārvesti uz Dobeli. Turpmākajos gados, kas gan ir Laimoņa dzīves pēdējie gadi
uz Dobeli aizceļo vairāk nekā 150 ceriņu
hibrīdu no tiem jau kādi 50 ļoti krāšņi un ar
košām krāsām, smaržu un milzīgām vālēm.
Par Laimoņa ceriņiem ļoti atzinīgus vārdus sacījis selekcionārs Vēriņš. „Albins”,
„Benita”, „Daiga”, „Santa”, „Karaliskā Pērle”, „Līderis” un daudzi citi atlasītie hibrīdi liecina par rūpīgu un atbildīgu darbu, jo
selekcijas darbā Laimonis bija nesaudzīgs
un stingru roku atlasīja tikai pašus perspektīvākos eksemplārus. Tomēr meita Daiga
pasaudzēja arī ārā izmestos un tagad Rugājos, kur strādā par apzaļumotāju izveidojusi
brāķēto ceriņu dārzu, kur dažs eksemplārs
esot pat izcils. Tur Rugājos turpinās arī tēva
mīluļu begoniju un leduspuķīšu audzēšana.
Bet dēls Ivars tagad saimnieko „Bajāros”
kopā ar saviem dēliem.
Laimoņa kamolbegonijas šķirne „Linda” ir ieguvusi arī sertifikātu. Darbā ar tulpēm radīti 16 perspektīvi hibrīdi, un pat trīs
vīnogu šķirnes „Rembate”, „Ķegumiete”
un „Melnacīte” atzinīgi novērtētas izstādēs.
Padarījis svētīgu darbu selekcijā, nodzīvojis godpilnu dzīvi kopā ar savu ģimeni, uzrakstījis par savām gaitām atmiņu stāstu un
nodrošinājis saviem ceriņu hibrīdiem, Dobeles ceriņu dārzā drošu nākotni. Laimonis
aiziet mūžībā 2005. gadā, kad pārtrūkst patiesa savas dzimtenes patriota dzīves ceļš,
kura pēdēja vēlēšanās bija segties mūža
mājā savas valsts karogā.
Katru gadu maijā, kad sākās ceriņu ziedēšanas laiks Dobelē ir ceriņu balle, kad
mūzika un ziedi svin pavasara atnākšanu. Ķegumiešiem tā būtu lieliska izdevība
aizbraukt un redzēt kā blakus lielmeistara
Pētera Upīša ceriņ dārzam ir atvēlēts arī stūrītis Laimoņa Kārkliņa devumam, tur zied
arī viņa tulpju hibrīdi. Tie, kas reiz šajā ballē bijuši, nespēj aizmirst ne Operas mākslinieku uzstāšanos, ne ceriņ ziedu skaistumu.
Vēl ķegumiešiem daru zināmu, ka Laimoņa
pašrocīgais stāstījums par gaitām leģionā
un izsūtījumā ir pieejams Ķeguma bibliotēkā, mūsu pilsētiņas gaismas stūrītī.
Katrs ķegumietis ir priecājies par gaumīgo ambulances apkārtni, bet tikai retais
zina, ka visus stādījumus un iekārtojumu
veica Laimonis Kārkliņš. Skaistais sēru vītols arī ir viņa veidots tāpat kā daudzās sēru
formas bērziem, gobām un ošiem.
Vēl man ir kluss sapnis Ķegumā bez
skaisti nopļautiem zālājiem, laikus apzāģētām liepām, redzēt apzaļumotājus veidojot
kādu parka stūrīti Kārkliņa ceriņiem, leduspuķēm un begonijām. Domāju, ka čaklā
Rugāju novada apzaļumotāja Kārkliņa meita Daiga varēs līdzēt gan ar ceriņu stādiem,
gan padomu.
Silvija Grunte
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Salidojumu aizvadot …

Rudens tradicionāli ir atkalredzēšanās laiks – gan pēc garā
vasaras brīvlaika, kad skolas kolektīvs ar jauniem spēkiem,
uzkrātām idejām uzsāk kārtējo darba cēlienu, gan salidojumu
laiks, kad aicinām kopā visus esošos un bijušos kolēģus, skolas absolventus, sadarbības partnerus, lai dotu iespēju satikties, atcerēties vai vienkāršipabūt kopā.

Šogad 27. oktobrī atzīmējām skolas 65. gadskārtu. Esam gandarīti par ikviena atstātajām pēdām skolas vēstures veidošanā,
tādēļ šajā reizē īpašā pieņemšanā skolas trešajā stāvā pirms salidojuma svinīgā pasākuma atklāšanas aicinājām skolas darbiniekus, sadarbības partnerus, bijušos kolēģus uz nelielu atmiņu un
pateicības brīdi. Skolas direktors E.Viņķis, uzrunājot klātesošos,
uzsvēra ikviena darbinieka, absolventa, pašvaldības deputātu lomu
un ieguldījumu izglītībā savā skolā un novadā. Gandarījums par
pašvaldības piešķirtajiem Atzinības rakstiem un naudas balvām,
kurus pasniedza domes priekšsēdētāja vietnieks R.Ūzuls un Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja L.Strauss, par mūža
ieguldījumu bijušajiem darbiniekiem, kuri šobrīd atrodas pelnītā
atpūtā – skolotājiem Ritai Strodei, Valentīnai Lukinai, Vilhelmīnei
Eisakai, Jevgēnijai Setensonei, Verai Savostjanovai, Airisai Kūmiņai, Aleksandrai Smirnovai, Anitai Caunei, Rutai Andersonei,
Intai Bremzei, Irēnai Skābenei, Venitai Bulmeisterei, Elzai Andersonei, Ainai Karelei, tehniskajiem darbiniekiem Emmai Mazūdrei, Zentai Pāvalei, Kārlim Pāvalam, Antoņinai Skrīvelei, Dainim

Purmalim, Mārītei Mačai, Jānim Teicānam, Andrejam Rubinam.
Īpaši pateicamies par sirsnīgajiem vēlējumiem skolas kolektīvam, par optimismu un dzīvesprieku, kurš skanēja no bijušās
skolas direktores A.Kūmiņas, skolotājas V.Eisakas. Paldies par
dāvinājumiem, kurus skolas muzejam pasniedza H.Jaunzems un
R.Andersone.
Prieks, ka kopā ar mums bija arī mūsu tuvākie sadarbības partneri – Birzgales pamatskolas, Birzgales mūzikas skolas, Mākslas
skolas, Tautas nama un bibliotēku, bāriņtiesas pārstāvji, arodbiedrības priekšsēdētāja A.Lepere, kuru teiktais sildīja sirdi un
dāvātais radīja prieku. Pasākumu vēl sirsnīgāku darīja skolotāju
L.Ivanovas un M.Līdumas muzikālie priekšnesumi un direktora
vietnieces S.Bērziņas lasītā dzeja.

Un tad visiem kopā skolas aktu zālē svinīgais salidojuma atklāšanas pasākums „Ķeguma lepnums” pārtop jaukā un sirsnīgā koncertizrādē, kas ir apliecinājums pašu spēkam un varēšanai, lepnums par bijušajiem audzēkņiem un viņu sasniegumiem.
Pasākuma izskaņā saņēmām pašvaldības dāvātu dāvanu karti
650 Ls apmērā sporta inventāra iegādei.
Atkalredzēšanās prieks ir izskanējis valša ritmos, atmirdzējis
svētku salūtā un devis sauju enerģijas turpmākajam darbam ar cerību, ka nākotnē tiksim pamanīti: tie, kas strādā šodien, tie, kas
veido izglītības politiku, tie, kuri apliecina un pierāda sevi, iegūstot starpnovadu un valsts atzītas kvalitātes pakāpes.
E.Viņķis,
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors

Skolas salidojumā mēs atkal uzziedējām

„Visa šī pasaule uzzied jebkurā gadalaikā un turas uz saules stariem un mīlestības”
– tā raksta kāds nezināms autors, bet Elza
Ķezbere viņam it kā piebildusi: „Tik pilna
gaišas harmonijas kļūst dzīve rudens spožumā. ” Tā gribas sacīt pēc salidojuma Ķeguma komercnovirziena vidusskolā 2012.
gada 27. oktobrī.
Esam gaidīti lielā cieņā. Sākot ar ielūgumiem un pieteikšanās komandu, pausta
smalkjūtība, sirsnība, sapratne, atsaucība,
rūpes, gara spēks...izziņa...Tas viss izskan
atklātajos smaidos, saturīgi un estētiski veidotajos priekšnesumos, skolas vēstures atspoguļojumā, telpu gaumīgajā iekārtojumā
un uzmanības apliecinājumos.
Piedzīvotais mūs, iepriekšējo paaudzi,
uzmundrina. Silda, spēcina, sniedz gandarījumu, ka tu kaut vai par milimetru esi ietekmējis dzīves augšupeju.
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„Atmiņās ir brīnišķīga bagātība – viss,
ko tu atceries, tev pieder.”(Saulcerīte Viese)
„Ir tik, cik sirdī, cik katrs sanesam, sagavilējam, veram ziedos un krājam.Ir tik,
cik sirdī – cik panākam pretim viens otram.” (Maija Laukmane)
„Mēs vienmēr esam ceļā – no šodienas
uz rītdienu, no ziemas uz pavasari, no nakts
uz saullēktu, no sirds uz sirdi.”(Anda Līce)
„Mums jāapzinās, ka nepietiek ar vienu
mūžu un vienu paaudzi. Mums jādzīvo tautas kopībā, kuras saknes ir senā pagātnē un
kuras soļi ies uz priekšu tālā nākotnē. Mēs
un mūsu paaudzes esam tikai viens vienīgs
loceklis bezgalīgajā mūžīgajā ķēdē – tautas
dzīves ķēdē.” (Kārlis Ulmanis)
Svētīgi, ja mēs redzam šīs domas būtību
skolas jaunajās sirdīs.
„...mūsu birztalas, druvas, meži, upes
vien nav visa Latvija. Taču ir arī tauta, kurai

mēs novēlam saules mūžu, ziedošu nākotni. Un šī nākotnes nesēja ir mūsu jaunatne.
Arvien un arvien, paaudze pēc paaudzes kā
mūžam dīgstošas lapas pie tautas dzīvības
koka. Nākamās paaudzes pienākums ir ne
tik vien sargāt to mantojumu, ko atstājam
mēs, bet arī to vairot. Vairot materiālu labklājību, padarīt kuplāku, varenāku, diženāku mūsu gara dzīvi.”(Anna Brigadere)
Neizmērojama pateicība Ķeguma komercnovirziena vidusskolas kolektīvam
– vadībai, skolotājiem, audzēkņiem, saimnieciskajam personālam, visiem, visiem,
kas sekmēja saieta norisi! Gribētos visus
nosaukt un apmīļot, sumināt! Paldies!
Vēlu uzņēmīgu darbošanos, veiksmi un
gandarījuma prieku arī turpmāk!
Pateicībā Vilhelmīne Eisaka – pagājušā
gadsimta 70. – 80. gadu skolotāja
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Novembris mūsu Tēvzemē ir Varoņu laiks, kad izzinām savas tautas cīņu vēsturi, godinām kritušos varoņus un pārdomājam, ko gan Latvija nozīmē mums pašiem – tiem, kas to veidojam pašlaik vai tikai tālā nākotnē. Mūsu novada
vidusskolā Varoņu nedēļa bija ļoti interesanta un plaša, tāpēc piedāvājam ieskatu tajā.

Latvija maza cilvēciņa acīm
Svētku nedēļā par savu zemi rakstīja un domāja daudzu klašu skolēni, lūk, ieskats, kā patriotiskumu saredz mūsu
mazie – skolotājas Katrīnas Rotgalves audzinātie otrklasnieki.
Latvija visa ir laba, tā man ir vislabākā visā pasaulē. (Nauris Ivanovs)
Latvija ir daiļa, liela, tai ir krāsains karogs – sarkanbalti sarkanais,
skaistas upes un daudz mīļu cilvēku. (Santa Baltause)
Latvija ir mana dzimtā zeme, žēl, ka tā ir tik maza. (Aleksis Elksnītis)
Latvija ir skaista un jauku cilvēku pilna, man prieks, ka dzīvoju tieši
Latvijā. Es mīlu savu zemi. (Viktorija Māzere)

Man prieks, ka mana skola ir Latvijā. Tā ir skaista un mīļa zeme.
Tagad daudziem klājas grūti, tāpēc mums savai zemei jāpalīdz.
(Laura Teikmane)
Latvijā ir daudz skaistu vietu, tāda ir Rīga. Bet arī Ķegums ir skaists,
ja labi ieskatās. (Kristers Auziņš)

Ekskursija uz Tīreļpurvu un Ložmetējkalnu
Skaistā 14. novembra rītā mēs, 9.c, 9.b
klases skolēni un skolas direktors E. Viņķis, devāmies jau sen ieplānotā mācību
ekskursijā uz Tīreļpurvu un Ložmetējkalnu.
Rīts sākās vēsi un drūmi, jo mūsu autobuss
kavējās, bet tas tik un tā nespēja kliedēt
mūsu satraukumu un priecīgās emocijas par
gaidāmo. Kad beidzot ieradās autobuss (lai
gan nebija ilgi jāgaida), mēs varējām doties tālajā, bet piedzīvojumiem pilnajā ceļā.
Brauciens turp ilga apmēram stundu, bet
ceļā pavadīto emociju dēļ – smiekli, joki,
stāsti, piedzīvojumi, senas atmiņas – laiks
paskrēja nemanot. Kad līdz galamērķim
bija tikai pāris līkumi, atlika tos atminēt
un iegriezties pareizajos, un šo darbiņu neviens nespēj veikt labāk kā mūsu šoferītis
– Jānis. „Nu tad beidzot!”– kad ieradāmies,
šo frāzi varēja dzirdēt no braucējiem, kuri
jau vairs nevarēja sagaidīt. No muzeja iznāca mūsdienu strēlnieks, tērpies savā kara ietērpā. Mēs sākām sarunu ar pāris jociņiem,
lai labāk viens otru iepazītu. Un, ja godīgi,
uz šīs nots mēs arī pavadījām visu ekskursiju! Tālāk sekoja neliela pastaiga pa senajiem nocietinājumiem, kurus mūsu latviešu
strēlnieki centās pārvarēt. Un viņiem tas arī
izdevās! Tos kārtīgi izpētījuši, mēs sapratām, ka būt savas valsts aizstāvim nenozīmē

pavicināt ieroci, noslēpties aiz vaļņa – tā ir
pavisam nopietna lieta! Tad devāmies apskatīt nelielu mājiņu jeb blindāžu, kas bija
slēpnis vācu karavīriem. Kamēr to aplūkojām, mēs izzinājām veselu stāstu no mūsu
sagaidītāja – kas šeit bijis, ko strēlnieki šeit
veda, cik ilgi te nodzīvoja? Stāvot šo, četru
sienu ieskauti, mēs visi iztēlojāmies, kā tas
bija agrāk. Pilnīgi notrīsējām! Tālāk sekoja
izklaides – šķēršļu josla caur dzeloņdrātīm,
labirinta skrējiens un granātu mešana. Man
bija liels prieks, ka pilnīgi visi iesaistījās
spēlēs un kad jautāja, vai gribam vēl, bija
dzirdams pārliecinošs „JĀ!”’ Pat direktors
izmēģināja granātu mešanu, un, ko lai saka
– viņš būtu patiešām labs strēlnieks! Pēc
tam mēs devāmies uz muzeju, kur mums
viss tika parādīts un pastāstīts sīkumos.
Bija ļoti interesanti paklausīties, cik dārgi
agrāk mūsu latviešu tauta maksāja par savu
dzimteni. Un tomēr – pateicoties viņiem,
mēs esam šeit, SAVĀ Latvijā. Bet ar šo viss
vēl nebeidzās. Mums bija uzdevums, kurā
pārbaudīja, cik uzmanīgi visi klausījušies.
Bet uz atvadām mums katram iedalīja pa
mazam Latvijas karogam, ko piespraust
pie krūtīm. Iekāpjot autobusā, varēja redzēt
visus ar priecīgām sejām. Tā kā ekskursija
vēl nebija beigusies, mēs devāmies uz Lož-

Vidusskolas jaunieši Tīreļpurvā
Tīreļpurvs un Ložmetējkalns ir viens
no labāk saglabātiem Pirmā pasaules kara
laukiem Eiropā. Te apskatāmas 1916. gada
leģendāro Ziemassvētku kauju piemiņas
vietas: krievu un vācu ierakumi, piemiņas
akmeņi latviešu strēlnieku pulku izejas pozīcijās, kuri cīnījās krievu armijas sastāvā.
Interesantas liecības par šiem notikumiem
pieejamas Kara muzeja filiālē, kas atrodas
„Mangaļu” mājās, kuras atradās cīņu epicentrā. Dabā ir atjaunoti vācu nocietinājumu fragmenti, ierakumi, bet muzeja telpās
sastopami cīņu apraksti, kartes un kauju
piederumi. Fronte te stāvēja no 1915. gada
oktobra līdz 1917. gada septembrim, jo
vācu armija, nespējot turpināt, uzbrukumu
Rīgas virzienā sāka izbūvēt stiprus nocietinājumus. Ļoti lielu lomu vācu uzbrukuma

apturēšanā nospēlēja neilgi pirms tam izveidotie latviešu strēlnieku bataljoni.

15. novembrī Ķeguma vidusskolas jaunieši apmeklēja Tīreļpurvu, kur piedalījās
nodarbībā ,,Latviešu strēlnieks Ziemassvētku kaujās.” Trīs stundu garajā nodarbībā
strēlnieka formā tērps nodarbību vadītājs

metējkalnu. Tas bija, var teikt, blakus. Tikai
nedaudz bija atvērušās autobusa durvis, kad
visi jau metās augšā pa kalnu, lai varētu uzkāpt augstajā tornī. Mēs sadalījāmies mazās
grupiņās, kuras pēc kārtas kāpa augšā. Kad
beidzot pienāca manas grupiņas kārta (es
pat vēl joprojām nespēju aprakstīt radušās
sajūtas), kāpjot augšā, es jutu, ka skats būs
apbrīnojams. Un man bija taisnība. Visi bija
pārņemti ar to, cik skaisti tomēr ir Latvijas
meži. Mums jālepojas, ka mēs esam viena
no „zaļākajām” valstīm! Es labprāt gribētu
tur, augšā, pakavēties vēl kādu laiciņu, bet
mums nācās doties mājās. Pa ceļam mēs vēl
iebraucām pie „Lāčiem”. Tur tiešām gatavo
visgardāko maizi! Beigās vēl liels paldies
mūsu šoferītim, kurš pacieta mūsu jociņus
un ar smaidu sejā vadāja mūs pa Latvijas
ceļiem. Paldies arī 9.c un 9.b klases skolēniem, kuri ar visu atdevi un uzmanīgi
klausījās, piedalījās un izpētīja vēl nezināmo. Bet vislielāko paldies es saku mūsu
skolas direktoram E.Viņķim, kurš uzdrošinājās doties ar mums ekskursijā, iemūžināt
visjautrākos un interesantākos mirkļus, un
droši vien ka mūsu kopīgās ekskursijas vēl
ir tikai sākušās!
Ieva Ozolniece,
9.c klases skolniece

skolniekiem stāstīja par karavīru ikdienas dzīvi un darbību kaujās, bet turpinājumā jaunieši izveidoja divus bataljonus,
kur imitēja praktisku darbību kaujas laukā
– dzeloņstiepļu aizsprosta pārvarēšanu, savainotā izvešanu no apšaudes sektora un tā
transportu caur saindētu apgabalu tērptiem
gāzmaskās, kā arī pārvietošanos šķēršļotā apvidū. Nodarbības beigās jauniešiem
bija jāsameklē atbildes uz dažādiem jautājumiem par Latviešu strēlnieku bataljonu
kauju vēsturi.
Tālāk sekoja ceļš uz Ložmetējkalnu, kur
no skatu torņa tika skatītas cīņu vietas no
putnu lidojuma.
Ziemassvētku kaujas atnesa latviešu
strēlniekiem pasaules slavu, arī milzīgus
zaudējumus, bet katra šāda cīņa tuvināja
Latviju neatkarībai.
Artūrs Ābols,
11. klases audzinātājs
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Lāčplēša diena – ciešā un interesantā sadarbībā
Mazliet ar nokavēšanos, lai nesakristu
ar Mārtiņiem un atbalstītu novada kultūras
dzīves organizatores Daces Māliņas ieceri
svinēt Lāčplēša dienu kopā pasākumā „Kur
mīt tas spēks, kas pacels mūs? Vai nezināt
– tie esat jūs...”, gaidījām 13. novembra
pēcpusdienu, kad skolas priekšā notika kas
nebijis – atskanēja rupja rūkoņa, un skolas
pagalmā iebrauca Lielvārdes Gaisa spēku
aviācijas bāzes vienība. Mutes aiz brīnumiem bija vaļā visiem, bet jo īpaši jaunākā
vecuma bērniem un pamatskolēniem.
Pēc tehnikas izstādes iekārtošanas turpat skolas pagalmā vienības informācijas
nodaļas vadītājs aicināja uz Lielvārdes
lidlauka darbības prezentāciju skolas aktu
zālē. Stāstījums bija interesants, bet nezināmā un zinātkāres vēl vairāk, jo daudzi
gribēja uzdot jautājumus. Jautāja gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki, kuri arī bija
klāt. Varēja redzēt daudzus tētus un mammas – arī būdami pieauguši, vecāki tomēr
nav aizmirsuši to, kādi paši ir bijuši puikas
vai meitenes.
Pēc prezentācijas bija iespējams aplūkot
kara tehniku tuvāk, izmēģināt arī dažādas
ierīces, jautāt par visu, kas interesē. Uz jautājumiem labprāt atbildēja mūsu karavīri,
tērpušies siltos armijas tērpos un zābakos.
Puikas ap viņiem vai liptin lipa. Mums, sievietēm, bija interesanti vērot, ka šaujamie
interesē arī mūsu skolas direktoram Edgaram Viņķim un Birzgales skolas direktoram
Valentīnam Pastaram. Skaisti bija tas, ka pie
mums bija ieradušies arī grupiņa Birzgales
skolēnu kā atbildes vizītē par mūsu piedalīšanos Birzgalē organizētajā „Lāčplēša ausu
kausā”, par kuru jau rakstījām iepriekšējā
laikraksta numurā.
Kad interese jau sāka atslābt un vakara

Lielvārdes Gaisa spēku paraugdemonstrējumi interesē daudzus

Kopīgu lamponu par godu Latvijai gaisā palaiž mūsu
novada skolu direktori V.Pastars un E.Viņķis

Lampons lido tik droši, ja to palaiž vecāki, bērni un
skolotāji reizē

krēsla bija klāt, skolas priekšā alejā uzliesmoja skautu aizdegtās lāpas, skaisti mirdzēja skolēnu sanestās svecītes, atgādinot sargājoša eņģeļa spārnu, kurš apņēmis Latviju,
bet vislielākais prieks skolēniem bija par
57 lamponiem sarkanbalti sarkanās krāsās,
kuri viens pēc otra pacēlās debesīs.Vakars
bija vēss un samērā vējains, tāpēc lieli palīgi to iededzināšanā bija skolēnu vecāki
un skolotāji. Tas rāda to, ka tikai kopā mēs

esam liels un varens spēks.
Paldies Domei, īpaši D.Māliņai, par rasto iespēju, Lielvārdes Gaisa spēku aviācijas
bāzei par ieinteresētību un atsaucību, Birzgales skolas kolektīvam un mūsu vecākiem
par sadarbību!
Skaista un piepildīta diena valstiska lepnuma apziņā.

Lielvārds (A.Ābols) pavada ceļā uz Burtnieku pili
Lāčplēsi (P.Jēkabsons) un Kangaru (K.T.Gūtmanis).

Rokoperas iestudējuma dalībnieku prieks par Latvijas
jubilejas kliņģeri ir neviltots(centrā – S.Liepiņa,
P.Jēkabsons un J.Birznieks)

Sandra Bērziņa,
direktora vietniece audzināšanas jautājumos

Mūsu
Latvijai
Par neaizmirstamu dienu valstiskuma izjūtas veidošanā kļuva 16. novembris, kad
mūsu skolā izskanēja lielais valsts svētku
ieskaņas koncerts, kas sākās ar Zigmāra
Liepiņa un Māras Zālītes rokoperas
„Lāčplēsis” 1. cēlienu, ko bija sagatavojis vidusskolas dramatiskais kolektīvs direktora
vietnieces audzināšanas darbā Sandras Bērziņas vadībā, iesaistot 1. – 4. klašu (vadītāja
Marija Sprukule), 5. – 9. un 10. – 12. klašu
(vadītājas Maira Līduma un Linda Ivanova)
korus. Klātesošos apbūra Lāčplēša kolorītais tēls (12.c klases skolēns Pēteris Jēkabsons), kas simbolizēja mūsu tautas spēku.
Laimdotas, Latvijas brīvības, lomā iejutās
11. klases skolniece Karolīna Matrosova.
Draugu, bet pēc tam nodevēju labi atveidoja
12. b klases skolnieks Kristaps Toms Gūtmanis. Izrādē piedalījās arī skolotājs Artūrs
Ābols, kurš profesionāli tēloja Lielvārdu,
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simbolizējot likteni, mērķa iezīmētāja līniju. Mūku Dīterihu atveidoja, 12.b klases
skolnieks Ņikita Poļakovs, bet Līkcepures
tēlā ļaunuma viltīgo dabu pārliecinoši demonstrēja Vladislavs Deņisenko (11. klase). Vēl iestudējumā redzējām raganas –
kārdinātājas; ļaunos spēkus
– velnus,
ziņotājus un krustnešus. Rokoperā paustas
atziņas, kuras mūsu zemē ir aktuālas arī
šodien. Tās ir brīvības alkas, draudzība,
mērķtiecība, godīgums, kas stājas pretī nodevībai, ļaunumam, kārdinājumam. Izrādi
vēl bagātāku darīja Zigmāra Liepiņa oriģināldziesmas un visu trīs koru repertuārā

esošās dziesmas, ko skandēja mūsu mazie
un lielie dziedātāji. Skatītājiem bija iespēja gremdēties atmiņās un atkal izdzīvot tās
izjūtas, kas valdīja atmodas laikā.
Kulminācija šim pasākumam bija četrbalsīga Latvijas valsts himnas dziedāšana,
kas mūs visus vienoja iekšējā pārdzīvojumā, kā arī skolas direktora kolektīvam un
Latvijai veltītā svētku uzruna. Kopā pieredzēts patiesi skaists brīnums, un tas vēl ilgi
dzīvos mūsu sirdīs. Paldies visiem, kas to
radīja!
Anita Brinka,
skolotāja

2012. gada 21. decembris

Dzejnieks Jāzeps Osmanis – mūsu
pirmais Latvijas cilvēks
Cauri gadu skrējienam nemainīga palikusi Ķeguma skolas skolēnu draudzība
ar mūsu novadnieku dzejnieku un mākslinieku Jāzepu Osmani. To iedibināja mūsu
sirmā latviešu valodas skolotāja Vilhelmīne
Eisaka, turpināja Gunta Grejere un visi, kuriem skolā mīļa dzeja.
Šajā gadā iedibinājām jaunu tradīciju
– savas valsts himnas dziedāšanu kopā
ar kādu ievērojamu cilvēku. Mēs viņu
saucam par Latvijas cilvēku, jo stipra
zeme var būt tikai tad, ja tai ir darbīgi un
radoši ļaudis. Ne vienu reizi vien presē
rakstīts par daudzajiem tituliem, ko ar savu
pašaizliedzīgo darbu mūža garumā ieguvis
dzejnieks, taču arī mēs viņam gribējām
parādīt godu un 15. oktobrī aicinājām uz
skolu kā savu pirmo Latvijas cilvēku.
Milzīgs paldies J.Osmanim par rasto
iespēju aplūkot viņa jubilejas darbu izstādi
Pasākuma norisē klausās pensionētā skolotāja V.Eisaka, bet dzejniekam sagatavoties dzejoļu lasīšanai
„Dvēseles ligzda” arī mūsu skolas izstāžu
palīdz viņa palīdze T.Reinholde
telpā. Bija viss, kā tas nākas – skaisti darbi,
izstādes afiša, Atsauksmju grāmata, kā arī
informācija par daiļradi un neliels ieskats
plašajā grāmatu klāstā. Kā vēsta atsauksmes, skolēnus īpaši interesējušas tās gleznas, kuras vēsta tieši par mūsu pusi.Viņi
iemācījās paraudzīties uz apvidu ar mākslinieka acīm un ieraudzīt, cik mūsu dzimtā vieta skaista. Izstādi apskatīja arī pats
mākslinieks, novērtējot to kā labu, iesakot
padomāt par īpašu apgaismojumu gleznu
apskatei.
Tad dzejnieks lēnītēm devās uz aktu
zāli, kur viņu sveikt bija ieradušies visu
klašu skolēni. Vidusskolas jauktais koris
M.Līdumas vadībā pirmo reizi dziedāja
mūsu valsts himnu četrbalsīgi, līdzi dziedāja arī zālē, par ko mums bija prieks. Ja
jaunieši dzied un nebaidās paust savu atDiriģentes M.Līdumas žestam atsaucas ikviens 5. –12. klašu apvienotā kora dziedātājs
tieksmi pret valsti, tad jau reiz tā būs varena
un stipra.Sveikt dzejnieku bija ieradušies
sūtņi no četrām dažādām republikām – tie
bija sākumskolas klašu skolēni, kuri, kļavu lapu no aizkara noplūcot, nosauca katru lielo dzejnieka darbu. To bija tik daudz,
ka grūti pat apjaust, kā cilvēks tik daudz
savā mūžā spēj paveikt. Tad sūtņi dāvināja
dzejniekam savus norunātos bērnu dzejoļus, savukārt dzejnieks likās ieinteresēts un
pārsteigts. Pēc sveiciena, kad autora klēpis
piebira ar raibajām vēlīnajām mārtiņrozēm,
turpinājās saruna par mākslas procesu.
To ievadīja 12.c klases skolnieka Sandija
Brīzes skaisti norunātās atmiņas par Jāzepa
Osmaņa satikšanos bērnībā ar baskāji Irbīti.
Tā bija pirmā viņa mākslas ceļa iezīmēšana.
Dzejnieks atbildēja uz jautājumiem, nolasīSūtņi no četrām skolas republikām izskatās tik cienījami
ja kādu savu dzejoli, klausījās skolotājas
pulcējās direktora kabinetā, lai pacienātos bet tādu mūsu novadā ir daudz.Lai izdodas
Vilhelmīnes Eisakas atmiņās.
Stunda kopā ar Latvijas cilvēku aizritēja un iezīmētu iespējas mūsu turpmākajai sa- arī nākamās tikšanās!
nemanot, atskanot zvanam, skolēni devās darbībai.
Sandra Bērziņa,
Tikāmies ar pirmo ievērojamo cilvēku, direktora vietniece audzināšanas jautājumos
uz stundām, bet skolotājas kopā ar viesiem
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Izteiksmīgās runas konkurss Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā decembris nāk ne tikai ar Ziemassvētku
noskaņām un brīvlaika gaidām, bet arī ar
citiem, ne mazāk svarīgākiem pasākumiem.
Tā 7. decembrī skolā notika gadskārtējais
izteiksmīgās runas konkurss „Zvirbulis”,
kuram skolēni gatavojās jau laikus. Šogad
konkursa vadmotīvs „Ievelc dziļā elpā savu
Latviju’’ bija tuvs katram no dalībniekiem.
Daudz izskanēja Imanta Ziedoņa, Māras
Zālītes un Ojāra Vācieša dzejoļi – gan mīļi
un sirsnīgi, gan patosa un patriotisku jūtu
pārpilni. Konkursa žūrija vērtēja ne tikai
perfekti iemācīto tekstu, bet arī paša runātāja attieksmi pret izvēlēto darbu – cik liels
līdzpārdzīvojums izpaužas runātāja stājā,
sejā, kustībās, kādu iespaidu konkursa dalībnieks spējīgs izraisīt klausītājos – „tā, lai
klausoties skudriņas skrien pār muguru”.
Priekšnesuma vērtētāji bija latviešu valodas
un literatūras skolotāji Anna Paltere, Gunta
Grejere, Sandra Bērziņa, Vija Šaicāne, kā
arī 12. klases skolnieks Pēteris Jēkabsons,

pieredzējis daudzu izteiksmīgās runas konkursu dalībnieks un laureāts.
Visi konkursanti bija gatavojušies nopietni, tāpēc žūrijai nācās grūti noteikt veiksmīgāko sniegumu un piešķirt vietas par
pārliecinošu un emocionālu priekšnesumu.
Dalībnieki uzstājās trijās vecuma grupās –
5. – 6. klase, 7. – 9.klase un 10. – 12. klase.
Katrā klašu grupā tika noteikti uzvarētāji.
5. – 6. klasēs 1. vieta – Ingai Grejerei
(5.a), 2. vieta – Vinetai Ulmanei (5.b), 3.
vieta – Signijai Ievai Liepiņai (5.b), bet atzinība – Amandai Laučjunai (5.b).
7. – 9. klasēs: 1. vieta – Sintijai Liepiņai (9.c), 2. vieta – Agnesei Reķei (9.c) un
Marijai Lūsei (9.c), 3. vieta – Mārtiņam Siliņam (9.b), Agatei Šaicānei (9.c).
Atzinības – Zigurdam Teikmanim(9.c),
Unai Dzintarei(9.c), Artūram Kovaļevskim
(9.c), Karīnai Keitai Atarei (7.b), Gabrielai
Zaķei (9.b).
10. – 12. klašu grupā: 1. vieta – Pēterim
Jēkabsonam (12.c) un Signei Grūbei (12.b),

2. vieta – Laimai Urbucānei (12.c) un Annai
Zālītei (11.), 3. vieta – Ketijai Atarei (10.)
un Laurai Pļavniecei (11.)
Atzinības – Aināram Zariņam (11.), Leldei Kuldo (12.b), Mārtiņam Lapiņam (11.)
Pirmo triju vietu ieguvēji saņēma medaļas, ko bija veidojusi keramikas pulciņa
vadītāja, vizuālās mākslas skolotāja Aina
Zagorska. Arī par atzinībām bija padomāts
– skolēni saņēma tā saucamos „Mazos zvirbulīšus’’ ar novēlējumu nākamajā konkursā
izaugt līdz „Lielajam zvirbulim” un iegūt
godalgotu vietu.
Starpnovadu izteiksmīgās runas konkurss notiks nākamā gada 28. februārī
Ikšķilē. Tajā piedalīsies skolas konkursa
pirmās un otrās vietas ieguvēji. Lai skolas
laureātiem veicas starpnovadu skatē, lai izdodas ar savu uzstāšanos aizraut un savaldzināt klausītājus arī Ikšķilē!
Vija Šaicāne,
skolotāja

Spēlējam dambreti

Pagājušā mācību gada beigās bija iespēja iesaistīties projektā „Bērnu prāta spēju
attīstība ar dambretes spēli.” Nedomājot
pieteicos, jo, kopš sevi atceros, galda spēles
esmu spēlējusi vienmēr.

Sākās kursi Rīgā vēlās vakara stundās.
Tajos apguvām gan zināšanas bērnu psiholoģijā, gan dambretes spēles pamatus. Izpratām, kāpēc tieši dambrete jāspēlē un kur
tas dzīvē nepieciešams.
Domāšana tēlos ir nepieciešama gandrīz
ik uz katra soļa. Kādreiz to darījām, lasot
grāmatas, kur grāmatas tēlus iztēlojāmies
savās domās. To pašu var veiksmīgi darīt,
spēlējot dambreti, domājot tēlos, saskatot
kopainu, tā domāt ātrāk, atcerēties vairāk.
Protams, neatņemama sastāvdaļa ir pašdisciplīna, atjautība, griba, neatlaidība un
uzņēmība. Meistarība aug tikai neatlaidīgā
darbā, un tādus īstus augļus var gūt tikai pēc
vairākiem gadiem.
Ar šo mācību gadu Ķeguma komercnovirziena vidusskolā sākumskolas skolēniem
ir iespēja trenēties dambretes pulciņā. Grū-
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ti ir mazam bērnam koncentrēties, domāt
kombinācijas, tāpēc praktiski spēlējam arī
citas spēles ar dambretes kauliņiem. Gribētāju bija daudz, bet, sākoties praktiskām
nodarbībām, palika paši neatlaidīgākie.
Oktobrī pie mums ciemojās un pulciņa
nodarbību vadīja projekta vadītājs, Starptautiskais meistars dambretē Vitauts Bodreika. Skolēniem patika. Pēc nodarbības
viņš aicināja uz sacensībām Salaspilī.
Tā 24. novembrī braucām uz Salaspils
1. vidusskolu, lai spēlētu dambreti. Sacensības notika sākumskolas skolēniem. Kopā
piedalījās 78 skolēni.

Sacensībās tika pārstāvētas Baldones,
Salaspils 1., Salaspils 2., Ikšķiles, Ogres 1.,
Lielvārdes, Suntažu un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas.
Tās tika organizētas projekta ”Bērnu
spēju attīstība ar dambretes spēli” ietvaros
pēc Šveices sistēmas sešās kārtās. Vērtēja
katru klašu grupu atsevišķi, bet spēlēja visi
kopā. Domāju, ka mums, kuri dambretes
nodarbības esam uzsākuši tikai šogad, veicās tīri labi. Pulciņā esam sešpadsmit paši
neatlaidīgākie, bet uz sacensībām aizbrauca
astoņi. No 1. klases – Gustavs Grandāns,
Kristīne Kolanga, no 2.klases – Santa Bal-

tause, Aleksis Elksnītis, no 3.klases – Agnese Šmediņa, Alise Santa Burkēvica, Rinalds
Dargevičus., Kristians Jānis Līvs. Atvedām arī divus diplomus. Otro klašu grupā
S. Baltause ieguva 3.vietu, bet trešo klašu
grupā – K. Līvam – 2. vieta.
Bija gan prieks, gan asaras, jo katram
gribas uzvarēt un mazai sirsniņai jo sevišķi.
Domāju, ka mums ir stimuls tālākam darbam. Vajag tikai gribēt un darboties.
Dzintra Kļava,
pulciņa vadītāja, skolotāja

2012. gada 21. decembris

Sporta jaunumi decembrī

1. decembrī Rembatē notika „Rembates kausa” izcīņa novusā.
Piedalījās piecpadsmit dalībnieki. No tiem septiņi bija no Rembates, trīs no Birzgales, viens no Ķeguma, kā arī četri no Ogres. Gluži
tāpat kā pagājušajā gadā uzvaru izcīnīja J.Pūpols.
Sacensību godalgoto vietu rezultāti:
1. vieta Juris Pūpols (Rembate) – 22 p.
2. vieta Osvalds Priede (Ogre) – 20 p.
3. vieta Jānis Ķažociņš (Rembate) – 19 p.

Šajā pašā datumā veiksmīgi startēja arī Birzgales un Rembates
telpu futbola komandas, Vidzemes kausa sacensībās izcīnot attiecīgi
2. un 3. vietu, kvalificējoties finālsacensībām 29. decembrī.

Labākos rezultātus no Birzgales sasniedza Raimonds Rastjogins
– 17 p. un 6. vieta.
Paldies Ogres novusistiem, it sevišķi Ivaram Endzelim, kuri
neatteica izlīdzēt ar saviem kvalitatīviem novusa galdiem, tādējādi
nodrošinot sacensību raitu norisi.
Arī galda tenisisti ar atzīstamiem panākumiem startēja Ogres
novada atklātajā čempionātā – pēc diviem posmiem 2. vietu ieņem
rembatietis Juris Pivors, pirmajā sešiniekā aizspēlējies arīVaclavs
Griņevičs.
Ogres novada atklātajā pauerliftinga čempionātā 8. decembrī
veiksmīgi startēja Ķeguma novada spēkavīri – savās svara kategorijās 1. vietu izcīnīja Mārtiņš Bruģmanis, Ervīns Zods, 2. vietu
– Aivars Gailītis, Dainis Eižvertiņš, Jānis Grabežovs.

2012. gada 21. novembrī.
Pieņēma lēmumu precizēt:
• 2012. gada 27. septembra saistošos noteikumus „Par nodokļu atbalsta pasākuma
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim
Ķeguma novadā”.;
• 2012. gada 17. oktobra saistošos noteikumus „Par grozījumiem saistošajos
noteikumos „Ķeguma novada pašvaldības
nolikums””, izsakot šādā redakcijā: „6. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādās iestādes,
kas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem:
6.1. pašvaldības administrācija;
6.2. Kultūras un sporta pārvalde ar struktūrvienībām:
6.2.1. Ķeguma tautas nams,
6.2.2. Birzgales tautas nams,
6.2.3. Tomes tautas nams,
6.2.4. Birzgales muzejs;
6.3. Ķeguma novada bibliotēka ar struktūrvienībām:

Vēlu veiksmi sacensībās visiem Ķeguma novada sportistiem
gan vēl vecajā, gan Jaunajā – 2013. gadā!

6.3.1. Ķeguma novada bibliotēkas
Tomes filiāle;
6.3.2. Ķeguma novada bibliotēkas
Rembates filiāle;
6.4. Birzgales bibliotēka;
6.5. Ķeguma komercnovirziena
vidusskola;
6.6.Vispārējā pirmsskolas izglītības
iestāde „Gaismiņa”;
6.7. Ķeguma novada bāriņtiesa;
6.8. Ķeguma novada dzimtsarakstu
nodaļa;
6.9. Ķeguma novada Sociālais dienests ar
struktūrvienību Sociālās aprūpes centrs;
6.10. Birzgales pagasta pārvalde ar struk
tūrvienību: Birzgales komunālais dienests;
6.11.Birzgales mūzikas skola;
6.12.Birzgales pamatskola;
6.13. Vispārējā pirmsskolas izglītības ies
tāde „Birztaliņa”;
6.14. Ķeguma novada Birzgales
bāriņtiesa;
6.15. Ķeguma novada Birzgales dzimtsa-

Edgars Siliņš

rakstu nodaļa;”
• Ķeguma novada kultūras, un sporta
pārvaldes nolikumu izsakot nolikuma 4.5.
punktu šādā redakcijā:
4.5. Pārvaldei ir padotas iestādes:
4.5.1. Ķeguma novada bibliotēka ar
struktūrvienībām,
4.5.1.1.Ķeguma novada bibliotēkas
Tomes filiāle,
4.5.1.2. Ķeguma novada bibliotēkas
Rembates filiāle,
4.5.2. Birzgales bibliotēka.
Pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīdus
kārtībā divus nekustamā īpašuma nodokļa
parādus 335.94 LVL (trīs simti trīsdesmit
pieci komats deviņdesmit četri lati) par
nekustamo īpašumu Ķeguma novadā, un
778.60 LVL (septiņi simti septiņdesmit astoņi komats sešdesmit lati), tai skaitā, par
zemi 56.40 LVL, par ēkām 513.07 LVL, nokavējuma nauda 209.13 LVL, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
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Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no
nodokļu maksātāja līdzekļiem.
Nolēma akceptēt paredzēto darbību –
„SIA „Zemeka” cūku intensīvās audzēšanas fermas izveidei”, pieļaujama 7500 cūku
izvietošana.
Pieņēma lēmumu:
• piešķirt trīs sociālo dzīvokļu īres tiesības uz dzīvojamo platību Rembatē, Rembates pag., Ķeguma nov., un slēgt sociālo
dzīvojamo telpu īres līgumu līdz 2013. gada
1. jūnijam;
• izbeigt 2008.gada 12.maija Telpu nomas līgumu par telpu (kūts, šķūnis, saimniecības telpa), Rembates pag., Ķeguma
nov., nomu;
• izbeigt 10.04.2007. noslēgto Zemes
nomas līgumu.
Nolēma pagarināt:
• īres tiesības uz dzīvokli Ķegumā, Ķeguma nov. uz 2 gadiem;
• 2009. gada 10. jūlijā noslēgto Zemes
nomas līgumu par pašvaldības zemesgabala
Rembates pag., Ķeguma nov., 0,07 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās
palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2014.
gada 31. decembrim, nosakot nomas maksu
0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības
plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pieņēma lēmumu noslēgt:
• divus telpu nomas līgumus par pašvaldības valdījumā esošajām telpām (kūts,
1/5 domājamā daļa no šķūņa, 1/5 domājamā
daļa no saimniecības telpas), kas atrodas uz
pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem
Rembates pag., Ķeguma nov., nomu palīgsaimniecības vajadzībām, nosakot nomas
maksu 1, – Ls/mēnesī plus PVN. Papildus
nomas maksai nomnieks maksā nekustamā
īpašuma nodokli atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai;
• zemes nomas līgumu par zemes vienību 170 kv.m platībā un par zemes vienības ar 530 kv.m platībā, kas ir nekustamā
īpašuma Ķegumā sastāvdaļas, nomu bez
apbūves tiesībām, ar mērķi pagaidu zemes
izmantošana sakņu dārzam, līdz 2014. gada
31. decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas
maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās
vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, maksā
nomnieks.
• zemes nomas līgumu ar SIA „Baltic-

Calves”, Ķegums, Ķeguma nov., par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, Birzgales pag., Ķeguma
nov., nomu bez apbūves tiesībām lauksaimniecības vajadzībām līdz 2014.gada
31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus
PVN. Nomnieks papildus nomas maksai
maksā nekustamā īpašuma nodokli;
• zemes nomas līgumu ar 2013. gada
1. janvāri par pašvaldībai piederoša zemes
gabala Birzgales pagastā, Ķeguma novadā
nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku līdz 2014. gada 31. decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu
0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības
plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Nolēma anulēt ziņas par septiņu personu deklarēto dzīvesvietu.
Nolēma izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 17.10.2012. lēmuma „Par īres
tiesībām uz sociālo dzīvokli” izsakot to
šādā redakcijā: „Piešķirt sociālā dzīvokļa
īres tiesības uz dzīvojamo platību Rembate,
Rembates pag., Ķeguma nov. „
Pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos
noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma
novada domes 19.09.2012. saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības
budžetu 2012. gadam””.
Nolēma izteikt Ķeguma novada Teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam
izstrādes darba uzdevumu jaunā redakcijā
saskaņā.
Pieņēma lēmumu nodrošināt finansējumu papildus neattiecināmo izmaksu
19396,24 LVL (deviņpadsmit tūkstoši trīs
simti deviņdesmit seši latu un 24 santīmu)
apmērā segšanai, SIA „Ķeguma Stars”
iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Ķeguma novada Rembates pagasta
Rembates ciemā” īstenošanai. Pašvaldības
finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu
Valsts kasē.
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē
par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem darbiem novadā par periodu no
07.11.2012.
1. Ir pagājuši Valsts svētku pasākumi, gan
Birzgalē, gan Ķegumā, gan Rembatē.
Visos pasākumos piedalījās vairāk iedzīvotāju, kā iepriekšējā gadā. Šogad
valsts svētki Ķegumā tika svinēti Ķeguma tautas namā, kurš jau ilgstoši tika

rekonstruēts. Pasākums bija ļoti apmeklēts, vairākiem iedzīvotājiem nepietika
vietas zālē, kas pierāda, ka jau nākamgad ir jāuzsāk jaunas halles projektēšana. Tradicionālajā skrējienā „Rembates
aplis” šogad piedalījās 182 dalībnieki.
Galveno balvu – TV – izlozes kārtībā
ieguva Edgars Rencis, dalībnieks no Rīgas, kurš skrēja 10 km ar 181. numuru.
2. SIA „MN Īpašumi” šobrīd pabeidz pēdējos iekšējās rekonstrukcijas darbus
Ķeguma Tautas namā.
3. 09.11.2012 tika izsludināts atkārtots
iepirkums
„Lietotas
automašīnas
iegāde Birzgales pagasta pārvaldes vajadzībām”.
4. Iepirkumā „Āra trenažieru, velostatīvu
un pludmales pārģērbšanās kabīņu iegāde un uzstādīšana Ķeguma pludmalē”
tika izbeigta iepirkuma procedūra bez
rezultāta. Tika precizēta iepirkuma tehniskā specifikācija un izsludināts jauns
iepirkums par šo pašu iepirkuma priekšmetu.
5. 16.11.2012 tika izsludināts jauns
iepirkums „Rembates skolas internāta
rekonstrukcijas sociālās aprūpes centra
vajadzībām papilddarbi”.
6. Atklātā konkursā „Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija” sakarā ar nepieciešamību
precizēt un papildināt iepirkuma dokumentāciju, 15.11.2012 tika pieņemts lēmums pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
7. SIA „RRKP būve” turpina siltināšanas darbus Birzgales iestādēs un Ķegumā domes garāžās un ambulancē
un turpinās darbi arī Rembates skolas
internāta ēkā.
8. SIA „Ulre” turpina ēkas renovācijas
darbus Ķeguma SAC, Rīgas ielā 12.
9. SIA „Svillas” turpina Tomes tautas
nama ēkas renovācijas darbus.
10. Ir uzsākti Ķeguma parka labiekārtošanas darbi, kuri tiek veikti ar EZF projekta atbalstu un paredz jaunu celiņu
bruģēšanu. Nākamajā gadā turpināsim
darbus, veicot apzaļumošanas darbus,
izveidosim arī jaunu apskates objektu
– saules pulksteni, soliņus un tuvākajā
nākotnē estrādes izbūvi.

Ķeguma novada dome informē, ka 2012. gada 21. novembra sēdē pieņemts lēmums:
Akceptēt paredzēto darbību – „SIA „Zemeka” cūku intensīvās
audzēšanas fermas izveidei Birzgales pagastā.
Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties Ķeguma novada domē un Birzgales pagasta pārvaldē.
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LDDK: mikrouzņēmuma nodoklis – iespēja
uzņēmējiem attīstīties un maksāt nodokļus

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)
aicina saglabāt Mikrouzņēmumu nodokļa
(MUN) režīmu un jebkuras izmaiņas veikt kontekstā ar uzņēmumu iekļaušanos vispārējā
nodokļu sistēmā un uzņēmējdarbības atbalsta politikas īstenošanas virzienā.
Saeimas budžeta, finanšu un nodokļu komisijā tika skatīts informatīvais ziņojums par MUN ieviešanas gaitu, kura rezultāti
deputātus nepārliecināja, lai arī šobrīd ir reģistrēti 21 984 MUN
maksātāji un tajos ir nodarbināti 42 903 darbinieki, kas deva iespēju uzņēmīgiem iedzīvotājiem palikt Latvijā.
2011. gadā kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji reģistrējās
27 % no visiem jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem (38 688),
bet 2012.gada 1.pusgadā to īpatsvars nedaudz samazinājies – 24 %
no visiem jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem (19 923). Tas
liecina par to, ka uzņēmumi MUN režīmu ir izmantojuši tā, galvenajam mērķi – uzsākt uzņēmējdarbību.
LDDK viceprezidente, LDDK MVU sadarbības platformas vadītāja Aiva Vīksna: „MUN režīms ir bijis pieejams jaunajiem uzņēmējiem tikai vienu pilnu taksācijas periodu, kas nav pietiekami
ilgs laiks, lai sāktu diskusijas par nodokļu likmes izmaiņām. Lai
veiktu kvalitatīvu un ekonomisku izvērtējumu, ir nepieciešams 3
– 5 gadu nodokļu režīma darbības periods. Tāpat viena konkrēta
nodokļa izmaiņas nevar skatīt atrauti no visa darbaspēka nodokļu
sloga kopumā. Mēs apzināmies, ka likums ir nepilnīgs, tādēļ rosinām priekšlikumu MUN režīma – Latvijas atbalsta programmas
uzņēmējdarbības uzsākšanai, uzlabošanai.”

PATEICĪBA

Vissirsnīgākais paldies Raivim un Edvīnam Ūzuliem par labestību un palīdzību
Ķeguma baznīcas teritorijas labiekārtošanā. Liels paldies Uldim Bērziņam
un Andrejam Krēmeram par apsildes
ierīkošanu baznīcā. Mīļa pateicība Ausmai Ūzulei par dāvinājumu un Visvaldim
Kurmim par atsaucību.

Svētīgus Ziemassvētkus Jums visiem!
Ar pateicību mācītājs un Ķeguma draudze

LDDK uzsver, ka Mikrouzņēmumu nodoklis nav paredzēts
visiem, bet būtisks atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, tādēļ rosina MUN režīmu piemērot uzņēmējdarbības uzsākšanas stadijā
(piemēram, līdz 3 gadiem).
Tajā pašā laikā, lai arī mikro uzņēmēji spētu piesaistīt kvalificētākus darbiniekus, LDDK rosina palielināt mikrouzņēmumu darbinieku noteikto atalgojuma apmēru, nevis atbalsta
Finanšu ministrijas pieeju – tikai paredzēt ienākumu kontroles
pilnveidošanu.
LDDK izprot, ka ir jāpilnveido kontroles mehānismu, bet
pilnveidojot kontroles mehānismus, nedrīkst radīt papildus administratīvo slogu. Tā vietā atbildīgajām institūcijām ir jākoncentrē sava darbība uz neatbilstošiem nodokļa režīma izmantošanas
gadījumiem.
LDDK rosina atbildīgās valsts institūcijas sniegt detalizētu informāciju par uzņēmēju nomaksāto nodokļu izlietojumu, pastiprināti uzrunāt mikrouzņēmumu darbiniekus par brīvprātīgo pievienošanos sociālajai apdrošināšanai un izvērtēt iespēju pārskatīt
MUN sadalījumu, piemēram, cik % no samaksātā nodokļa virzīt
sociālajām apdrošināšanas iemaksām un cik IIN.
SIA Mensarius valdes priekšsēdētāja Linda Miezīte: „MUN režīmā strādājoši uzņēmumi ik ceturksni palielina apgrozījumu par
10% – 30%, kas liecina par to, ka MUN režīms kalpo par atbalstu
tieši uzņēmējdarbības uzsākšanai un ceļam uz pilnvērtīgu dalību
nodokļu maksāšanas režīmā. MUN ir sevi attaisnojis un pilda tā
sākotnējo mērķi.”
SIA 2R Finance valdes loceklis Ivars Raciņš uzsver, ka pēdējo
gadu laikā ir jūtama būtiska situācijas uzlabošanās, lai jaunie uzņēmēji varētu uzsākt uzņēmējdarbību, bet joprojām ir novērojami
augsti šķēršļi grāmatvedības procedūrās un Valsts ieņēmuma dienesta prasībās.
Agnese Alksne,
LDDK korporatīvās sociālās atbildības un komunikāciju eksperte

PATEICĪBA

Paldies z/s „Rasas” vadītājam Viesturam
Teicānam Tomes pagastā par ļoti interesanti un meistarīgi novadīto semināru š.g.
11. decembrī Latvijas aitkopības interesentiem, piedaloties arī Zemkopības ministrijas pārstāvjiem.

Ar cieņu,
novada lauku attīstības konsultants
Tadeušs Vaļevko

PATEICĪBA

„No sirds pateicamies Ķeguma novada
domei par sapratni un finansiālo atbalstu
mūsu meitiņas Rūtas rehabilitācijai un
ārstēšanai. Mums kopā izdosies!”

Sirsnīgi pateicos visiem, kas pavadīja
pēdējā gaitā mūsu mīļo Uldi Kļaviņu.
Īpašs paldies Jānim, darba kolēģiem,
Siguldas un Ķeguma draugiem, deju kopai
„Rasa”, Ķeguma skolas kolektīvam un
Līnas draugiem.

Rūtas ģimene

Iveta un Līna

PATEICĪBA

Mūžībā aizgājuši

Vieglas, vieglas smilšu saujas,
Tā kā balti sniegi snieg.
Sirdij darbā nogurušai,
Nu ir smiltīs jāiemieg.
Vjačeslavs Zadvornovs
dzimis 1938.g.

Faina Mamajeva
dzimusi 1927.g.

Līdzjūtība

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma – klusums mūžu sedz.
/V. Kokle-Līviņa/
Izsakām dziļu līdzjūtību Ivetai Kļaviņai,
vīru kapu kalniņā pavadot.

Deju kopa „Rasa”
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Ziemas un Saulgriežu kalnā
Saule un cilvēki kāpj
Pārlūkot darbus, kas veikti,
Sagaidīt jaunos, kas nāk.

Odzes gudrību, Zalkša veiklību,
Glodenes izveicību visiem
astaiņiem, ragaiņiem,
nagaiņiem un viņu saimniekiem!

Ļ.cien. Ķeguma novada lauksaimnieki!
Gaišus, gandarījuma pilnus svētkus un lai Jaunajā gadā sokas
darbi, turas veselība un netrūkst prieka!
Paldies par sadarbību!

Ar cieņu,
lauku attīstības konsultants Tadeušs Vaļevko

26. decembrī plkst. 14.00
Ķeguma tautas namā

Ķeguma novada pensionāru
biedrība aicina uz
Ziemassvētku pasākumu

Programmā:

22. decembrī plkst.14:30

Tomes skolas ēkā (bibliotēkā)
notiks Rutas Andersones grāmatas

„Tomes pagasts.
Laiki un cilvēku likteņi” Ziemassvētku dievkalpojums
atvēršanas svētki

Tālr. informācijai: 26595799

• koncerts
• jubilāru sveikšana
• dzīvā mūzika

Licence Nr. 2010-02/269

◊ IEPĒRK MELNOS UN KRĀSAINOS

METĀLLŪŽŅUS
◊ AUTOEVAKUĀTORS līdz 4 t.
◊ PĀRVĀKŠANĀS SERVISS - mēbeļu,
aprīkojuma, materiālu pārvešana.

T. 26 338 775, 26 679 374

Pateicos klientiem par sadarbību!
Novēlu visiem gaišus svētkus,
un lai izdodas viss labais iecerētais!
Ražošanas vadītāja Maija Janševska

PRIVĀTSLUDINĀJUMI

Staru ielā atrasta atslēga (Varētu būt mašīnas
aizdedzes atslēga), ja var būt noderīga zvaniet.
Tālr. 29632776
Nopirkšu divstāvīgu gultu (trīsgadīgiem bērniem) Tālr. 28658293
Pārdod labiekārtotu vienistabas dzīvokli Ķegumā, Staru ielā. Tālr. 28658293
Par pieņemamu cenu pārdodu medu.
Tālr. 26182284
Pārdodu skābētus kāpostus ar ķimenēm, bez
ķimenēm, ar koriandru, bez koriandra. Cena
Ziemassvētku. Tālr. 20464849

Tomes ev. luter. draudzē

22.decembrī

Visiem novēlam priecīgus Ziemassvētkus!
SIA
„SOLID METAL”

SIA „Zemnieku vet. aptiekas”
kolektīvs

plkst. 16:00
Ķeguma Tautas
namā

Ziemassvētku pasākums
Ķeguma pilsētas bērniem.
Šogad jūs priecēs
Sirsnīga un muzikāla izrāde bērniem

2012. gada 25. decembrī
plkst. 12:00 Tomes baznīcā

Ziemassvētku dievkalpojumu vadīs
Latvijas evaņģēliski luteriskās
Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags

„Notikums dārzā”

Ruksīša Rosīga un suņuka Drosmīga
piedzīvojumi īpašā koka audzēšanā, kā
arī mūs apciemos Ziemassvētku vecītis

29. decembrī
plkst. 11:00

Tomes pamatskolas telpās
Ziemassvētku pasākums
Tomes pagasta bērniem

„Ziemassvētki rūķu bodē”
Radošās darbnīcas, rotaļas un tikšanās
ar Ziemassvētku vecīti
Ieeja ar ielūgumiem

Pasākuma rīkotāji: Tomes tautas nams un
Tomes sieviešu biedrība „Ābele”
Tālr. informācijai: 27843230

22. decembrī plkst. 13:00

Tomes ev. luteriskajā baznīcā
Ziemassvētku koncerts

„Nāc ieklausies
Ziemassvētku dziesmā”
Dziesmas izpildīs

Dūdumu ģimene – mamma Ira
un meita Rūta
Ieejas maksa – par ziedojumiem!
Rīkotājs – Tomes tautas nams

