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Ķeguma novada domes priekšsēdētāja R. Ūzula un Ķeguma novada domes
priekšsēdētāja vietnieka K. Rūdes skaidrojums par pieņemto lēmumu
Kristaps Rūde skaidro:
esmu devis solījumu vēlētājiem
un Ķeguma novada iedzīvotājiem, līdz ar to es nevarēju melot nedz cilvēkiem, nedz arī pats
sev. Cīnīties pret jau gadiem
nodibinātu kārtību jeb sistēmu
prasa izprast to lietu kārtību,
kādu piekopj šīs sistēmas autori. Maz cilvēku mūsu novadā
apzinās, ka faktiskā vara visus
šos gadus ir piederējusi personai, kurš ir bijušais Ķeguma novada domes deputāts, pret kuru
iebilst liela daļa novada iedzīvotāju. Proti, arī tik nelielos novados ir savi minioligarhi, kuri
nespēj pieņemt to, ka nav iekļuvuši domē, bet tas nav traucējis
viņam turpināt pēctecību caur
saviem partijas biedriem.
Ja aplūkosiet Ķeguma novada pašvaldības struktūru un
amata vietas, varēsiet saskatīt,
ka liela daļa personu ir pietuvinātas iepriekšējās domes vadības partijai, tādējādi pārmaiņas,
kas vērstas uz efektīvu pārvaldi,
atbildības pieprasīšanu no darbiniekiem, nebija sagaidāmas.
Ja sākotnēji pārmaiņas tika solītas, tad līdz ar vēlēšanu beigām,
teju jau pirmajā mēnesī, parādījās patiesā šo koalīcijas galveno
personu seja.
Kādas pārmaiņas tika radītas
un veiktas pašvaldībā, izņemot
darbinieku skaita pieaugumu
un atalgojumu tai skaitā? Neviens jauns projekts, tā vietā –
iepriekšējā sasaukuma radītie
projekti, pie kuriem svinīgi pārgrieztas lentas, apgalvo Raivis
Ūzuls.
Ir vairāki un no pašvaldības
skatupunkta būtiski iemesli, kāpēc tika pieņemts tāds lēmums,
pieņemto lēmumu skaidro
Kristaps Rūde.
Partijas intereses tika liktas
augstāk par vispārpieņemtajām
normām labā un efektīvā pārvaldē. Nu jau bijušās domes vadības pārstāvošo partiju pietuvinātie cilvēki Ķeguma novada
pašvaldībā ir tikuši nodrošināti
ar amatiem – pašvaldības struktūrā ir skaidri redzams, ka vai-

rākas amata vietas tiek mākslīgi
dublētas, nodrošinot attiecīgos
lojālos cilvēkus ar algotiem
amatiem.
Kā vairākums pašvaldību,
arī Ķeguma novada pašvaldība izdod savu informatīvo
laikrakstu „Ķeguma Novada
Ziņas”. Laikā, kad valstī tiek
apspriestas tēmas par informatīvo laikrakstu nepieciešamību,
efektivitāti un lietderību, Ķeguma novada Birzgales pagastā
papildus tiek izdots vēl viens
informatīvais izdevums „Birzgales Avīze” (nav jau žēl). Avīzes izdošanai tiek algots avīzes
redaktors, tiek tērēti pašvaldības līdzekļi laikraksta drukāšanai un izplatīšanai. Parēķiniet,
iedziļinieties, kā vārdā? Lūdzu,
sponsorējiet to no savas partijas
vai personīgajiem līdzekļiem,
nevis pašvaldības budžeta.
Mums ir vienota novada avīze.
Relatīvi tik mazā pašvaldībā
kā Ķeguma novads priekšsēdētājam jau vairākus gadus ir
bijuši nepieciešami divi vietnieki – vietnieks, kurš atbildīgs par Ķegumu, Rembati un
Tomi, kā arī vietnieks, kurš ir
atbildīgs par Birzgali. Kāpēc?
Kāpēc Rembates pagastam nav
bijusi nepieciešama šāda štata
pozīcija? Vietnieka pienākumus Birzgalē, tāpat kā citos
novada pagastos, pilda pagasta
pārvaldes vadītājs. Tad jau vietnieka amats būtu jāizveido arī
Rembatē un Tomē! Ķegums,
Birzgale, Rembate un Tome –
tas ir viens novads, tad kāpēc
mēs cenšamies radīt šo atsvešināšanos? Cilvēki pārprot un izplata baumas, ka Ķegums dara
visu iespējamo, lai Birzgalei
būtu sliktāk. Tās ir muļķības,
šo informāciju izplata tie cilvēki, kuri ir nodrošināti ar varu
un atalgotiem amatiem, kas pēc
būtības nefunkcionē.
Pašvaldības budžets ir prioritārais finanšu aparāts, kas
veido jebkuras pašvaldības ieceres realizāciju. Budžets tika
pieņemts teju bez atlikuma, kas
nozīmē, ka jaunu, neplānotu

projektu vai ieceru realizēšana
pašvaldībā nav iespējama. Tā
nav labas pārvaldības prakse.
Tas, nenoliedzami, nostādīja
pašvaldību pozīcijā, kurā jaunas
idejas, kaut vai Ķeguma novada
pašvaldības mājaslapas uzlabošana, tika apstādināta, nemaz
nerunājot par citām būtiskām
iekšējās un ārējās pašvaldības
pamatlietām un vajadzībām.
Finansējums, kas paredzēja
ceļa uz Rembati rekonstrukciju, šogad tika zaudēts. Katru
gadu tiek solīts šo jautājumu
sakārtot, bet, tiklīdz ir dota
„zaļā gaisma”, situācija strauji
mainās. Visādi var gadīties, bet
tas ir jāskaidro sabiedrībai. Arī
par sāpīgajiem jautājumiem ir
jārunā. Šā gada pavasarī kopējais ceļu stāvoklis bija tik slikts,
ka vietām tas bija pat neizbraucams, kā rezultātā tika apturēta
autobusa kustība uz Rembati.
Vai sabiedrība ir informēta,
ka zināmu laika posmu būvdarbi bērnudārzā tika veikti bez
būvuzrauga? Atvainojos, bet
tas nav pieņemami! Iespējams,
kāda personīgās intereses.
Amata vietas izveidotas bez
neviena konkursa.
Apgalvojumi, ka ir veiktas
izmaiņas, ir meli.
Kā skaidro Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis
Ūzuls un priekšsēdētāja vietnieks Kristaps Rūde, nezinām,
kā katrs no jums reaģētu uz to,
ko mēs saņēmām savos domes
e-pastos, bet nevar melot sev
un izlikties, ka tas nav nekas
būtisks.
Jau kādu laiku pirms e-pastā
ienāca ziņa no apdrošināšanas
firmas „ADB Gjensidige” pārstāves/apdrošināšanas aģentes,
bija informācija par Ķeguma
novada domes priekšsēdētāja
I. Smirnova neizprotamo rīcību,
slēdzot līgumu par apdrošināšanu pašvaldības rīcībā esošajām
ēkām, kurā iesniegumu autore
min faktus par I. Smirnova, iespējams, negodprātīgo rīcību:
„Esmu konsultējusies ar juristu.
Šīs sarunas laikā konstatēju ko-
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rupcijas darbību un varas ļaunprātīgu izmantošanu no Ķeguma domes darbinieka Imanta
Smirnova puses, kura darbība
nes man finansiālo un morālo
zaudējumu. Esmu nolēmusi informēt Ķeguma novada domes
deputātus ar publisku vēstuli un
lūgumu izskatīt šo lietu. Joprojām gaidu izsmeļošu atbildi –
kur ir palikuši visi mani atvestie
dokumenti (cauršūti sadarbības
līgumi un 14 apdrošināšanas
polises - līgumi)? Kāpēc dome
atsakās uzrādīt maksājuma apliecinājumu? Kā Imants Smirnovs var paskaidrot savu rīcību
attiecībā uz noslēgto līgumu
ar apdrošināšanas brokeri par
identisku apdrošināšanas apjomu un izmaksas summām, identiska apdrošināšanas sabiedrība, kas faktiski finansiāli neko
nemaina pašvaldības izmaksās,
tiks pozitīvi vērtēts, tam publiski izskanot, un kādā „gaismā”
tas pozicionē viņu personīgi un
JKP kopumā, ar kuru sabiedrība šobrīd asociē Ķeguma novada domes vadību? Informēju
Ķeguma novada domes deputātus par savu lēmumu griezties
pie pašvaldības kontrolējošajām instancēm, kuras veiks attiecīgas pārbaudes.”
Spriediet paši. Tomēr „pēkšņi labot” līgumu un censties
dzēst tās vietas, kurās juridiski pieļāvis kļūdas (kaut gan
I. Smirnovs minēja, ka viņš gan
līgumu, gan atbildes nav rakstījis), kā arī censties aizbildināties ar neloģiskām frāzēm un
faktu sagrozīšanu – tas ir nožēlojami, par notikušo situāciju
kritiski izsakās Raivis Ūzuls.
Kristaps Rūde apgalvo, ka
nevēlas skart jautājumus, kas ir
pietiekami nopietni un var radīt
neparedzamas sekas sabiedrībā,
par ko var nākties ciest to cilvēku ģimenēm, tuviniekiem,
un tas arī nav jādara. „Mana
sirdsapziņa ir tīra. Var mēģināt
to ietekmēt, bet par visu, ko tu
pasaki, tev ir jāatbild – agri vai
vēlu, bet jāatbild. 
3. lpp. u
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Ķeguma novada domes priekšsēdētāja
R. Ūzula un Ķeguma novada domes
priekšsēdētāja vietnieka K. Rūdes
skaidrojums par pieņemto lēmumu
t 2. lpp. Kad es sāku veidot
kandidātu sarakstu gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām,
es no sirds ticēju, ka tādi cilvēki
kā I. Smirnovs būs gatavi kvalitatīvam darbam un ka viņam
būs „mugurkauls” iestāties par
mūsu idejām un mērķiem, bet
diemžēl populisms, varas pozīcijas vai apkārtējie domubiedri
bija iemesls tam, ka notika pretējais. Es kandidēju vēlēšanās
un strādāju Ķeguma novada
labā, nevis partijas un to interešu nodrošināšanas dēļ. Es zinu
tik daudz, lai brīvi spētu pie-

ņemt lēmumu bez sirdsapziņas
pārmetumiem.”
Jaunā domes vadība ir apņēmības pilna sakārtot šos jautājumus un radīt jaunas iespējas
Ķeguma novada attīstībā, jo
būtiski ir ne tikai reklamēties,
bet strādāt pie sociālajiem jautājumiem, ceļu sakārtošanas,
centrālās administratīvās struktūras uzlabošanas, atbildības
pieprasīšanas, atklātības – izsludinot konkursus uz amata
vietām, u.c. būtiskām sfērām un
jautājumiem.

Tiekas Ogres un Ķeguma
novada vadība
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Egils Helmanis un priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš
17. maijā tikās ar Ķeguma novada pašvaldības jauno vadību –
priekšsēdētāju Raivi Ūzulu
un priekšsēdētāja vietnieku
Kristapu Rūdi, lai pārrunātu
turpmākās sadarbības iespējas
starp kaimiņu pašvaldībām.
Ogres novada pašvaldības
vadība apsveica jauno Ķeguma novada vadību, uzsverot,
ka prieks redzēt gados jaunus
cilvēkus, kuri vēlas strādāt, lai
uzlabotu savu novadnieku dzīvi. Tikšanās mērķis bija konceptuāli pārrunāt abu kaimiņu
pašvaldību sadarbības jautājumus vairākās jomās. Pārrunāta
iespējamā veloceliņa izbūve no
Ogres līdz Ķegumam un problēmas, kas saistītas ar Ogres
novada teritorijā izvietotajām
Ķeguma novada attīrīšanas iekārtām. Vērtēta iespēja ceļu,
kas ved gar attīrīšanas iekārtām
un pāriet Daugavgrīvas ielā,
nodot Ķeguma novada lietošanā un apsaimniekošanā. Iespējams, drīzumā abām pašvaldībām būs jārisina jautājums par
administratīvo robežu maiņu.

Ogres novada pašvaldība
uzsākusi sarunas ar Lielvārdes
novada pašvaldību par reģionālās policijas izveidi. Tikšanās laikā tika pārrunāta arī
sadarbība ar Ķeguma novada
pašvaldību šīs ieceres īstenošanā. E. Helmanis skaidroja, ka
ar jaunās reģionālās policijas
izveidi nav plānots samazināt
pašvaldības policistu skaitu,
bet optimizēt administrācijas
darbinieku skaitu, efektīvāk
izmantot cilvēkresursus, finansējumu un tehnisko nodrošinājumu visos sadarbības novados.
K. Rūde atklāja, ka Ķeguma
novadā pašvaldības policija
strādā no plkst. 8.00 līdz 17.00,
kas nozīmē, ka, lai arī pilsētā
testa režīmā darbojas videonovērošanas kameras, resursu
trūkuma dēļ lielu daļu pārkāpumu pašvaldības policisti nevar
fiksēt vai novērst. Reģionālās
policijas izveide šādu problēmu ļautu atrisināt.
Pārrunāta arī sadarbība dažādu starpnovadu pasākumu
īstenošanā. Abu pašvaldību
vadītāji pauda vienotu nostāju
daudzos jautājumos, jo tie ir
aktuāli abu novadu iedzīvotājiem.
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Ievēlēti jauni komiteju vadītāji
23. maijā par Finanšu komitejas priekšsēdētāju iecelts Raivis Ūzuls, bet par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Kristaps
Rūde.
Par Izglītības, kultūras un
sporta komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Roberts Ozols,
par priekšsēdētāja vietnieku –
Kristaps Rūde.

Tautsaimniecības komitejas
vadītājs ir Vladimirs Samohins,
viņa vietnieks – Ojārs Meiris.
Sociālo un veselības lietu
komiteja ir vienīgā, kurā netika
nomainīta nedz priekšsēdētāja
(Rita Reinsone), nedz priekšsēdētājas vietnieks (Kristaps
Reķis).

Kas jāzina par ventilāciju
Kā iepriekš solīju, šoreiz
aktuālā tēma būs ventilācija. Tā
skar ārkārtīgi plašu iedzīvotāju
loku. Arī normatīvie akti paredz virkni darbību, kas jāveic,
lai mēs varētu justies drošāk
gan daudzdzīvokļu, gan arī vienas ģimenes mājā. Jaunās prasības iedzīvotājus neskars tikai
divos gadījumos: ja virtuvē
izmantojat elektrisko plīti vai
ja papildus tvaika nosūcējam ir
arī dabīgās ventilācijas kanāls
telpas augšējā daļā.
Kas būtu jāievēro? No
2019. gada būs aizliegts pievienot tvaika nosūcēju dabiskās
ventilācijas sistēmai, ja telpā
uzstādīts gāzes aparāts (piemēram, gāzes plīts) un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu
gaisa apmaiņu telpā. Tiem, kuriem tvaika nosūcējs jau ir uzstādīts, ierīci nāksies demontēt.
Kāpēc virtuvē, kur izmanto gāzi, ir jābūt dabīgajai ventilācijai? Lai gadījumā, ja no
gāzes iekārtas vai caurules ir
kaut mazākā noplūde, gāze
nepaliktu virtuvē, bet tiktu
novadīta ārpus ēkas, novēršot

bīstamu gāzes koncentrāciju un
eksploziju. Pievienojot tvaika
nosūcēju vienīgajam dabiskās
ventilācijas kanālam, darbojas
„aizvērtā vāka” princips, jo izslēgtā stāvoklī tvaika nosūcējs
pilnībā noslēdz ventilāciju.
Ja telpā atrodas gāzes aparāts (dzīvojamā ēkā tā ir gāzes
plīts), ventilācijas kanāla tīrīšana jāveic ne retāk kā reizi
trijos gados. Taču, ja kādreiz ar
tīrīšanu nodarbojās tikai un vienīgi skursteņslauķi, tad tagad to
var darīt jebkura persona, kam
ir speciāla izglītība vai prakses
sertifikāts.
Svarīgi! Šogad vēl ir iespēja pieslēgt savu īpašumu centralizētajiem kanalizācijas un
ūdensvada tīkliem un saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu.
Viela pārdomām un lēmuma
pieņemšanai.
Laipni aicināti un gaidīti
„Ķeguma Starā” Kuģu ielā 5,
Ķegumā!
Aigars Roze,
SIA „Ķeguma Stars”
direktors

Ķeguma komercnovirziena
vidusskola aicina darbā:
• direktora vietnieku izglītības jomā (ar 13.08.2018.);
• sākumskolas skolotāju (ar 20.08.2018.);
• pavāra palīgu (ar 01.09.2018.);
• remontstrādnieku (ar 01.06.2018.).

www.kegumanovads.lv
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Rembatē atzīmē
Māmiņdienu

Mīļākie svētki, protams, ir
Mātes diena, kad īpaši silti samīļojam savu māmiņu, vecmāmiņu, vecvecmāmiņu un krustmāti. Mazie rembatieši šoreiz
sveicienus dāvāja ar dziesmām,
dzejoļiem un dejām. Šajā pasaulē nav nekā burvīgāka kā sava
bērna buča un ar mīlestību pasniegts zieds.
Laikam jau šādos brīžos
jebkurā mammā apmetas tāds
sirsnīgo emociju kamoliņš, kas
dažkārt liek pat sariesties asarām acīs. Dažs bērniņš tik bikls,
dažs uztraucies, jo tik daudz to
svešo vecāku ir priekšā. Skaitot
dzejolīšus, mazie uzreiz sajūtas
drošāk, jo palīgā nāk mamma
vai tētis. Skatoties, kā bērni
dzied dziesmiņas un dejo dejas,
saprotam, cik ātri paskrien šie
skaistie, aizkustinājuma pilnie
mirkļi, kas mazliet liek apstāties

Kustībā spēks un veselīgs
dzīvesprieks

un novērtēt, ka mazais bērns
aug aizvien lielāks.
Koncerta noslēgumā visi
cienājāmies ar kliņģeri un mājās
gatavotu zefīru.
Īpašs paldies mūziķim Laurim Valteram par muzikālu veltījumu un Lielvārdes dāmu deju
grupai „Harmonija”. Un, protams, šāds pasākums nevarētu
notikt bez mazajiem māksliniekiem „Ķipariem”, maniem palīgiem: meitas Loretas, pulciņu
vadītājām Ievas un Kristīnes,
ansambļa vadītājas Lienes un
viņas meitiņas Evas Grietas.
Liels paldies arī bērnu vecākiem
par viņu nesavtīgo darbu, vedot
bērnus uz regulāriem mēģinājumiem.
L. Lazdiņa,
Rembates pasākumu
organizatore

CIENĪJAMIE SENIORI!
Atgādinām, ka pieteikties braucienam uz
Puķu draugu saietu Salaspilī var līdz 15. jūnijam.
Sit, Jānīti, vara bungas,
Saņem Jāņa uguntiņu.
Lai sanāca Jāņa bērni
Jāņa svētkus nosvinēt.
Ķeguma novada pensionāru biedrība
aicina ielīgot Jāņu dienu 22. jūnijā
plkst. 14.00 Ķeguma Tautas namā.
Dalības maksa – 2 eiro (un „groziņš”).
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Aizvadīta garā ziemas sezona. Lai saglabātu optimismu,
kustību prieku un tikšanās gandarījumu, divas reizes nedēļā
seniores nodarbojās ar veselības vingrošanu. Visas sezonas
garumā tika meklēti arvien
jauni vingrinājumi, lai nodarbības būtu interesantas. Senioru
vecumā galvenais ir vēlme kustēties un likt muskuļiem darboties. Tas palīdz saglabāt gan
muskuļu elastību un spēku, gan
stimulē sirdsdarbību, veicina
asinsriti un gala rezultātā – kustīgs un dzīvespriecīgs, sabiedriski aktīvs seniors. Savas nodarbības garajās ziemas dienās
papildinājām ar sarunām pie
tējas tases. Te arī radās jaunas

idejas un ieteikumi, kā papildināt senioru nodarbes, kādus
pasākumus apmeklēt. Viens
ir piemirsis, otrs nav izlasījis
afišu, bet tā, kopīgi pārrunājot,
iesaistījāmies sabiedriskajā dzīvē. Noslēgumā izvērtējām paveikto, noskaidrojām čaklāko
nodarbību apmeklētāju un pārrunājam, cik vērtīgas un daudzpusīgas var būt šādas nodarbības un cik daudz jaunu atziņu
iegūstam, kopā darbojoties.
Novēlu visām dalībniecēm
jauku vasaru, labu atpūtu un,
protams, labu ražu aprūpētajos
dārziņos!
Ilze Kantore,
nodarbību vadītāja

„Veselības ābecīte
senioriem” Birzgalē
Birzgales pensionāru biedrība „Viršu laiks” realizējusi
šogad pirmo projektu lekciju –
pārrunas „Veselības ābecīte senioriem” par dažādām garšvielām uzturā. Pārrunas vadīja un
ar dažādām garšvielām iepazīstināja sertificēta uztura speciāliste Baiba Grīnberga.
Visi klātesošie dalībnieki
nonāca pie atziņas, ka svarīgākais ir daudzveidība uzturā.
Svarīgi lietot pilngraudu produktus, jo tie satur organismam
nepieciešamās šķiedrvielas.
Ikdienā jālieto daudz dažādu krāsainu dārzeņu, lai apgādātu organismu ar dažādām
minerālvielām un vitamīniem,
kas nepieciešami gan ādai, gan
redzei, gan citiem orgāniem.
Lektore pastāstīja, kādi dārzeņi
jālieto sirds–asinsvadu slimnie-

kiem, kas pazemina cukura līmeni un holesterīnu.
Garšvielas jālieto, lai pasargātu sevi no dažādām saslimšanām, piemēram, vēdera vīrusiem. Lietojot garšvielas, mēs
stiprinām arī imunitāti.
Lekcijas dalībnieki iepazinās ar to, cik ļoti daudzveidīga
ir sāls, piemēram, persiešu zilā,
Havaju salu sarkanā, sāls kopā
ar dažādām garšvielām. Dažādas garšvielas, pipari un sāls –
tas viss attiecīgos daudzumos
nepieciešams ikdienā.
Noslēgumā dalībnieki varēja iegādāties šos produktus. Tā,
mācoties un apgūstot dažādas
interesantas lietas, mēs centīsimies saglabāt savu veselību
un mūsu gatavotās maltītes būs
veselīgākas un garšīgākas.
A. Grašiņa,
projekta vadītāja

Jānīts brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu:
Še saujiņa, tur saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte.
Saulainus un priecīgus vasaras saulgriežus!
Ķeguma novada pensionāru biedrība
www.kegumanovads.lv
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Pavasara izstādes
mākslas skolā
Pavasaris mākslas skolā ir
ražas laiks, kad pusgada laikā
ir tapuši daudzi skaisti darbi un
tiek rīkotas izstādes. Pamazām,
ar katru gadu, ieviešas un nostiprinās dažādas labas tradīcijas. Tāpat kā jau vairākus gadus
pēc kārtas, arī šogad Ķeguma
Tautas namā varēja apskatīt
Ogres Mākslas skolas noslēguma darbu izstādi, kurā piedalījās Ķeguma, Suntažu un Ogres
Mākslas skolas absolventi. Šie
darbi atšķīrās no ierastajiem ar
to, ka katrs audzēknis varēja izvēlēties sev tīkamāko tehniku
un tēmu. Bija iespēja realizēt
savas idejas un eksperimentēt
ar dažādiem materiāliem.
Taču nu jau atklāta jauna
izstāde – 14. maijā durvis vēra
mazāku un lielāku mākslinieku otrā pusgada darbu izstāde,
kurā atkal ir redzami daudzi
skaisti, interesanti un radoši
darbiņi. Visi laipni aicināti nākt
un skatīties, kā arī nobalsot par
sev tīkamāko darbu!
Jaunu ideju pilns un nedaudz atšķirīgs kā citus gadus
ir bijis šis pusgads. Visu janvāri mākslas skolas audzēkņi
iepazinās ar grāmatu ilustrāciju veidošanu, kā arī katram
bija iespēja izmēģināt pašam
ilustrēt un iesiet savu grāmatu.
Tas notika sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo kultūras centru, kas
organizēja kārtējo konkursu
mākslas skolām. Šā gada tēma
bija dzejoļu ilustrēšana. Rezultāts ir lielisks – tapa aptuveni
20 brīnišķīgu dzejoļu grāmatiņu ar bērnu ilustrācijām. Labākās no tām piedalījās izstādē Ogres Mākslas skolā. Taču
pašu labāko grāmatu ilustrētāji
piedalījās konkursa trešajā kārtā, kas notika Rīgā. No Ķeguma klases, pārstāvot Ogres
Mākslas skolu, uz konkursu
devās 3. kursa audzēknis Nils
Vērītis, kopvērtējumā iegūstot

72 punktus, un 1. kursa audzēkne Rebeka Trofimova, kopvērtējumā iegūstot 68 punktus no
90 iespējamajiem. Apsveicam
abus jaunos māksliniekus ar
labo rezultātu un vērtīgo pieredzi! Skaistās bērnu ilustrētās
grāmatiņas var apskatīt izstādē
Ķeguma Tautas namā.
Pavasaris ir pārmaiņu laiks –
daudzas lietas noslēdzas, citas
atsākas: ir uzņemti jauni audzēkņi 1. un 2. kursā, 5. kursa
absolventes pēc veiksmīgi nokārtotajiem pārbaudes darbiem
ir izstrādājušas un jau aizstāvējušas savus noslēguma darbus
un veiksmīgi beigušas mācības
Ogres Mākslas skolā. Gribas
novēlēt – lai viss, ko darāt, sanāk radoši un veiksmīgi!
Mācību gads tikko beidzies
un sākusies ilgi gaidītā vasaras
atpūta. Taču ne tikai atpūta,
vasarā turpināsies arī radošais
darbs. Mākslas skolas audzēkņi
jūnijā piedalīsies vasaras „zaļajā praksē”, kur apgūs zīmēšanu un gleznošanu brīvā dabā.
Savukārt visiem citiem interesentiem būs pieejamas vasaras
radošās darbnīcas. Aicinu pieteikties skolas vecuma bērnus,
kuriem patīk radoši eksperimentēt, radīt, zīmēt un veidot,
vasaras radošajās darbnīcās,
kuras notiek ik gadu mākslas
studijā. Šogad darbnīcas notiks
vienu nedēļu jūlijā un vienu nedēļu augustā.
Sīkāku informāciju par
visu, kas notiek Mākslas skolā
un studijā – nodarbībām, vasaras darbnīcām gan bērniem,
gan pieaugušajiem, iestājeksāmeniem u.c. –, var iegūt, zvanot
uz tālruņa numuru 29203293
vai rakstot uz e-pasta adresi
ieva.lace@kegums.lv.
Ieva Lāce,
Mākslas studijas vadītāja

www.kegumanovads.lv

Ķeguma Novada Ziņas

5

6

Ķeguma Novada Ziņas

ĶEGUMA NOVADA SVĒTKI
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Aizvadīti Ķeguma novada svētki
25. un 26. maijā ar dažādām aktivitātēm un koncertiem norisinājās Ķeguma
novada svētki „Mums sava
Saule un savi sapņi”.
Siltajā 25. maija vaka-

rā svētkus ievadīja svētbrīdis
Ķeguma evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāja Ingusa
Dāboliņa vadībā un Mālpils
vokālā ansambļa „Buona Parte” svētku koncerts evaņģēliski

Koncerts „Krāsaini sapņi”.

Konkursa „Rembates cielaviņa” laureāte uzstājas rīta koncertā.

luteriskajā baznīcā. Vakara turpinājumā Ķeguma parkā notika
folkloras kopas „Graudi” uguns
saules rituāls. Uzsākot startu
pie Ķeguma Tautas nama, norisinājās nakts orientēšanās sacensības „Ķegumam – 25”.
Savukārt 26. maija rīts sākās ar svētku gadatirgu Liepu
alejā. Svētku dalībniekus un
viesus uzrunāja Ķeguma Tautas nama vadītāja Dace Māliņa, kam sekoja pūtēju orķestra
„Birzgale” koncerts uz svētku
skatuves, bezmaksas zumbas
nodarbība dienas centra teritorijā un nūjošana, pieveicot jau
tradicionālo Ķeguma „Saules
apli”. Pludmalē norisinājās volejbola sacensības, bet Ķeguma
parkā lieli un mazi varēja apmeklēt „Elektrum” draudzīgās
enerģijas zonu.
Pulksten 11.00 par Ķeguma
jaundzimušo bērnu sveikšanu
Tautas namā bija parūpējies
Starptautiskais
soroptimistu
klubs „Ogre–Ķegums”, bet
pusdienlaikā uz svētku skatuves bija skatāms Ķeguma novada pašdarbnieku kolektīvu koncerts. Tam noslēdzoties, svētku
viesi varēja baudīt zupu Ķeguma parkā. Bija sarūpētas arī
dažādas aktivitātes bērniem un
jauniešiem – putu ballīte, sejas
apgleznošana, hennas zīmēju-

Zemessardzes 54. Inženiertehniskais bataljons demonstrē tehniku.
www.kegumanovads.lv

BEZMAKSAS
mi, sapņu ķērāju
darbnīca, piepūšamās atrakcijas. Savukārt
viens no Latvijas vadošajiem
peintbola parkiem „PIF PAF”
piedāvāja lāzertagu un citas ar
peintbolu saistītās aktivitātes.
Pēcpusdienā novadniekus
priecēja ielu vingrotāju „Street
Warriors” šovs. Sporta aktivitātēs pludmalē tika noskaidroti
spēcīgākie, ātrākie un drosmīgākie novada svētku apmeklētāji dažādās spēka un veiklības
cīņās.
Svētku kulminācijā arī šoreiz novadniekus un novada
viesus priecēja svētku lielkoncerts ar pašmāju un vieskolektīvu piedalīšanos. Koncerta laikā
tika izlozētas vērtīgas balvas –
dāvanu karte divriteņa iegādei,
dāvanu kartes SIA „Oškrogs”
un SIA „Rubeņi”. Apbalvoti tika arī novada svētku laikā notikušo sporta sacensību
godalgoto vietu ieguvēji. Nakts
orientēšanās sacensībās 1. vietu
ieguva „Bēriņspēks”, 2. vietu
„Jaunie ķegumieši”, 3. vietu
„Burunduki”. Volejbola izcīņā
godalgotās vietas ieguva: vīriešu konkurencē 1. vieta „Jumpravas papīrfabrikai” (Emīls
Josts, Mārtiņš Strauss), 2. vieta
„Vitālijam” (Jurģis Birznieks,

7. lpp. u

25. maijs – „Saules gaisma atspīd debesīs”.
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Aizvadīti Ķeguma novada svētki
t 6. lpp. Deivids Strazdiņš), 3. vieta „Zandartam”
(Jānis Strazdiņš, Ronalds
Strauss); sieviešu konkurencē 1. vietu ieguva „L.A.S.B.”
(Līga Arenta, Sintija Bite).
Par fotokonkursa „Sapņu
mirkļi” uzvarētājiem kļuva Ilze
Puriņa – 1. vieta, Butkus ģimene – 2. vieta, Diāna Kārkliņa –
3.vieta. Klātesošos uzrunāja un
sporta sacensību dalībniekus
sveica Ķeguma novada domes
priekšsēdētājs Raivis Ūzuls.
Svētku viesus priecēja arī
transformera šovs „Bumblebee transformers”, „FLYTIE”
bārmeņu šovs, duets „Santehniķi”, Normunds Rutulis ar
koncertprogrammu „Man nav
žēl”, svētku salūts, bungu performance Reiņa Reķa izpildījumā un Latvijas labākais hiphopa mākslinieks Gacho, kā arī
„RR Band” un DJ „DidzisKo”.
Novada pagastu iedzīvotājiem
26. maijā svētku pasākumu apmeklēšanai bija iespējams izmantot pašvaldības transportu.
Īpašs paldies jāsaka visiem
pašdarbības kolektīviem, to
vadītājiem un koncertmeistariem; koncerta vadītājiem Zitai
Ruņģei, Jurim Čakanam, Inesei
Marcinkianai un Jānim Siliņam;
Edgaram Siliņam par sporta aktivitātēm; Ķeguma evaņģēliski

luteriskās baznīcas draudzei un
Valdim Kalniņam; AS „Latvenergo” par aktivitātēm svētku
laikā; Ogres Mākslas skolas
Ķeguma klases audzēknēm Ingrīdai Freimanei un Vijai Vollenbergai par radošajām aktivitātēm; peintbola parkam „PIF
PAF” par piaedāvāto lāzertagu
un citām ar peintbolu saistītajām
aktivitātēm; Mārcim Hunčakam
par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu;
Zemessardzes 54. inženiertehniskajam bataljonam un komandierim Aināram Rauzam
par aktivitātēm, svētku zupu un
drošības nodrošināšanu; Aivai
Pilānei par gardo zupu; Mārītei
Kiseļai, Baibai Kūmiņai, Nikolajam Potjomkinam un visiem
iesaistītajiem darbiniekiem, par
saimniecisko darbu nodrošināšanu; Bruno Grīnbergam par apskaņošanu svētku pasākumos;
Larisai Jukanai un Jurim Šultam par viesmīlīgo uzņemšanu
dienas centrā; Ķeguma novada
pašvaldības un Valsts policijas
Rīgas reģiona pārvaldes Ogres
policijai par kārtības nodrošināšanu; svētku sponsoriem
SIA „Aldi”, SIA „Oškrogs”,
SIA „Rubeņi”, SIA „Ozolkalnu
nams”, SIA „Fazer”, ZS „Zarumi”, SIA „Madaiss”, kā arī Baibai un Oskaram Rudžiem!

Paldies arī cilvēkiem, bez
kuriem svētki nevarētu notikt:
Ķeguma novada pašvaldības
domes priekšsēdētājam Raivim
Ūzulam un viņa vietniekam
Kristapam Rūdem par aktīvo

Koncerts „Mums sava Saule un savi sapņi”.
www.kegumanovads.lv

iesaistīšanos BEZMAKSAS
svētku plānošanā,
radošajai komandai – Dacei Māliņai, Lienei Lazdiņai, Loretai
Lazdiņai, Aigaram Melnbārdim
un Kintijai Sparānei par svētku
plānošanu un organizēšanu!

Ķeguma novada svētku aktivitātes.

Volejbola uzvarētāju komandu apbalvošana.

Svētku dalībniekus priecē novada bērnu sniegums.
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Noticis bērnu vokālais konkurss „Rembates cielaviņa 2018”
10. maija vakarā jau septīto
gadu pēc kārtas notika bērnu
vokālais konkurss „Rembates
cielaviņa”.
Pasākumu organizēja Rembates pagasta pārvaldes kultūras pasākumu organizatore
Liene Lazdiņa, bet pasākuma
vadītājas lomā Rembates Tradīciju zālē iejutās Ķeguma Tautas nama vadītāja Dace Māliņa.
Konkursā katru gadu iepazīstam arvien jaunus, prasmīgus
dziedātājus no mūsu novada.
Viņu sniegumu vērtē žūrija trīs
cilvēku sastāvā. Šoreiz žūrijā
bija Ķeguma novada sabiedrisko attiecību speciāliste Kintija
Sparāne, kura dziedājusi gan
skolas korī, gan Ogres jauniešu
korī, bet pašlaik apgūst dīdžeja
iemaņas. Otrais žūrijas loceklis
bija Kristaps Reķis, kuru ikdienā pazīstam kā profesionālu ve-

terinārārstu un Ķeguma novada
domes deputātu. Viņš pabeidzis
Cēsu Mūzikas skolas klavierklasi, aktīvi darbojas studentu
korporācijā „Ventonia”, kur
arī neiztiek bez dziedāšanas, ir
piedalījies šovā „Kurš kuru”,
un, kā pats saka, skatuve vienmēr viņu ir vilinājusi. Savukārt
trešais žūrijas loceklis, dziedātājs, komponists un dzejnieks
Lauris Valters savu muzikālo
karjeru sācis 1999. gadā, grupā
„Ēnas” un 13 gadus bija tās vokālists.
Visi desmit konkursa dalībnieki izpildīja divas dziesmiņas – vienu tautasdziesmu un
otru pašu izvēlētu, sev mīļu
dziesmiņu. Klātesošos izklaidēja arī „Jogitas pasākumi”,
piedāvājot iespēju darboties radošajās darbnīcās.
„Drosmīgākās cielaviņas”
diplomu šoreiz ieguva Patrīcija

Krastiņa, nominācijā „Kautrīgākā cielaviņa” diplomu ieguva Olīvija Kārkliņa, „Sirsnīgākā cielaviņa” bija Eva-Grieta
Seržante, „Staltākā cielaviņa” –
Emīlija Ābelīte, „Smaidīgākā
cielaviņa” – Gusts Jansons,
kurš ieguva arī skatītāju simpātijas balvu. Par „Sapņaināko
cielaviņu” atzīts Klāvs Čodors.

Trešo vietu konkursā ieguva
Keita Lamasa, otro – Loreta
Lazdiņa, bet pirmo – Samanta
Vīksna. Savukārt par konkursa
„.Rembates cielaviņa” laureāti
kļuva Astra Ruņģe.
Pēc svinīgās apbalvošanas ceremonijas Lauris Valters
kopā ar bērniem nodziedāja
dziesmu „1836”.

Ķegumā spēks!

Riteņotāju tikšanās pie Ņegas
Saulainā un vējainā 19. maija sestdienā notika pirmais Ķeguma novada velomaršrutu atklāšanas brauciens „Tiekamies
pie Ņegas”. Braucienu riteņotāji
sāka no Ķeguma pilsētas, Rembates un Birzgales pagasta.
Nobraukuši 13 kilometrus,
pirmie tikšanās vietā ieradās birzgalieši un ar ovācijām sagaidīja
rembatiešus, kuri veica garāko
braucienu – 16 kilometrus –, un
ķegumiešus, kuru brauciena garums caur Ķeguma pilsētu līdz
Ņegai bija 11 kilometri.
Visiem velobrauciena dalībniekiem tika dāvātas nelielas
piemiņas balvas, un, lai pietiktu
spēka atceļam, pavārīte Sarmīte

Pikaļeva visus cienāja ar ugunskurā vārītu gardu vistas–siera
zupu.
30. jūnijā plānots otrs novada velomaršrutu atklāšanas
pasākums. Plašāka informācija
par to būs pieejama Ķeguma novada pašvaldības tīmekļvietnē
otrajā jūnija nedēļā.
Pasākums notiek projekta
„Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā
arī vides izglītošanā” (Nr.108/299/2017) ietvaros. Projektu līdzfinansē Latvijas vides
aizsardzības fonds un Ķeguma
novada pašvaldība.

Šogad 5. maijā Ķegumā,
atpūtas un sporta kompleksā
„Zelta zirgs”, risinājās „SMScredit.lv Stipro skrējiens”, kas
Latvijā notika jau desmito gadu
pēc kārtas. Gadu pēc gada tas
kļuvis arvien populārāks iedzīvotāju vidū, un pērn tas atzīts
par trešo iecienītāko sporta pasākumu Latvijā. „SMScredit.lv
Stipro skrējiens” ir Austrumeiropā pirmais šāda veida izturības skrējiens, kas ietver
skriešanas, dažādu veiklības un
spēka disciplīnu elementus. Tas
ir izaicinājums, kur, pārvarot
vairākus desmitus mākslīgi un
dabīgi radītu šķēršļu, skrienot

www.kegumanovads.lv

pa dubļiem un ūdeni, var iemācīties pārvarēt sevi, pārbaudīt
savus spēkus un fizisko formu.
Ķeguma pilsētu pārstāvēja
komanda „Ķegumā spēks” –
Agita Kaļva, Linda MarkusaCiematniece, Jānis Seržants un
Renārs Berķis. Šogad sasniegts
augstvērtīgs
rezultāts
un
250 komandu konkurencē izcīnīta septītā vieta. 10 km
distanci veicām vienā stundā
41 minūtē un 22 sekundēs. Šajā
pasākumā piedalāmies jau otro
gadu. Paldies sakām Ķeguma
novada domei par finansiālu atbalstu un Edgaram Siliņam par
sadarbību!

SPORTS
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GTK „Birzgale” 2018. gada aktualitātes

6. janvārī Bauskas novada
Uzvarā sporta centra „Mēmele” balvas izcīņas sacensībās
37 dalībnieku konkurencē meiteņu vērtējumā lieliskus panākumus guva galda tenisa kluba
„Birzgale” jaunietes – 1. vietā
Daniela Gutreia, 3. vietā Lana
Maļejeva.

jaunatnes STIGA kausa IV
posmā augsta līmeņa sacensību
pieredzi guva Henriks Kokins,
Markuss Špors, Valters Ruda,
Daniela Gutreia, Katrīne Putāne un Andis Gopers.

20. janvārī GTK „Birzgale”
atklātajā čempionātā 36 jauniešu konkurencē 4. vietu ieguva
Andis Gopers, 6. vietu – Valters Ruda. Meiteņu vērtējumā
Daniela Gutreia ieguva 2. vietu
(kopvērtējumā 7. vieta).

10. februārī GTK „Birzgale” kausa izcīņas 3. kārtā sieviešu vērtējumā GTK „Birzgale” trenere Ieva Mazjāne
ieguva 1. vietu. 25. februārī
sporta centra „Mēmele” balvas
izcīņas sacensībās 13 dalībnieku konkurencē Ieva ieguva
3. vietu, bet sieviešu vērtējumā –
1. vietu.

27. janvārī Salaspilī Latvijas 2017./2018. gada sezonas

3. martā Latvijas 2018. gada
individuālajā čempionātā galda

tenisā sievietēm Ieva Mazjāne
kļuva par devīto labāko, iegūstot gandarījuma balvu.
24. februārī sporta centra
„Mēmele” balvas izcīņas sacensībās spraigā piecu setu cīņā
par 3. vietu meitenēm piekāpās
Katrīne Putāne.
24. martā GTK „Birzgale”
atklātajā čempionātā jauniešiem starp 42 dalībniekiem bija
arī Valters Ruda, Andis Gopers,
Daniela Gutreia, Lana Maļejeva, Markuss Špors, Rolands
Jēkabsons un Katrīne Putāne.
Astoņu labāko vidū iekļuva arī
Valters Ruda.
7. un 8. aprīlī sporta centra „Mēmele” balvas izcīņas

Latvijas čempionāts
spiešanā guļus ar ekipējumu
Jelgavā 12. maijā
notika Latvijas čempionāts spiešanā guļus
ar ekipējumu, kurā
teicami startēja sporta
kluba „Rembate” komanda. Ar ļoti labiem
rezultātiem, izcīnot
otro vietu komandu
konkurencē, startēja
mūsu brašās sievietes.
Tikpat labus rezultātus uzrādīja arī veterāni, kuri godam izcīnīja otro vietu, aiz sevis atstājot
Jelgavas un Gulbenes komandas. Paldies Ķeguma pašvaldībai par sniegto
atbalstu!
Mūsu sasniegumi:
Sievietes. -52 kg: 2. vieta Annija Roga – 50 kg; -57 kg: 3. vieta Jeļena
Saule – 45 kg; -63 kg: 2. vieta Agnese Roga – 55 kg; -72 kg: 5. vieta Vija
Dzērve – 37,5 kg; -84 kg: 2. vieta Baiba Krauze – 55 kg.
Jaunieši. -66 kg: 2. vieta Dāvids Zaicevs – 80 kg; -74 kg: 2. vieta Aleksejs
Kačanovs – 110 kg.
Veterāni 1. 120+kg: 1. vieta Dzintars Roga – 210 kg.
Veterāni 2. -74 kg: 1. vieta Pēteris Līcis – 122,5 kg.
Veterāni 3. -59 kg: 1. vieta Andrejs Krastiņš – 40 kg; -83 kg: 2. vieta Jānis
Dzērve – 110 kg; -105 kg: 1. vieta Jānis Babris – 155 kg; -120 kg: 2. vieta
Voldemārs Madalāns – 142,5 kg; 120+kg: 1. vieta Valdis Brinks – 130 kg.
Veterāni 4. -83 kg: 2. vieta Zigfrīds Hermanis – 72,5 kg.
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sacensību noslēguma kārtā
tika noskaidroti labākie sezonas spēlētāji arī kopvērtējumā,
kur 2. līgas meiteņu vērtējumā
1. vietu guva Daniela Gutreia,
augstākajā līgā – Ieva Mazjāne.
5. maijā GTK „Birzgale” atklātajā čempionātā jauniešiem
sacensību pieredzi guva Valters
Ruda, Lana Maļejeva un Katrīne Putāne.
Līdz ar to galda tenisa sezona ir noslēgusies.
Liels paldies par atbalstu
visiem dalībniekiem, viņus atbalstošiem vecākiem, Birzgales
pamatskolas kolektīvam, Birzgales pagasta pārvaldei, Ķeguma novada domei un „Zied
zeme” Eiropas Savienības projektam!
Nauris Mazjānis,
GTK „Birzgale” treneris

Nakts volejbola turnīrs

27. aprīlī Ķeguma komercnovirziena vidusskolā norisinājās Latvijas simtgadei veltīts volejbola nakts turnīrs, kurā pēc nolikuma uz laukuma spēlēja četri zēni un
viena meitene. Septiņu komandu konkurencē trešo vietu
izcīnīja komanda „Zirguss” (Jānis Strazdiņš, Deivids
Strazdiņš, Timotejs Žuks, Adrians Jirjens, Sintija Bite),
otro vietu izcīnīja komanda „Lēdmane” (Raitis Kuks,
Mikus Laganovskis, Kārlis Pilmanis, Jānis Aperjots,
Dita Agriņa), bet godpilno pirmo vietu komanda „Vecumnieki” (Alvis Spangers, Dāvis Ivanovs, Jānis Krēmers, Daila Žukauska, Rolands Plēsnieks).
Milzīgs paldies Jurģim Birzniekam, Eduardam Viļumam, Kristapam Rūdem un Sandijam Brīzem par līdzdalību pasākuma organizēšanā, kā arī peintbola parkam
„PIF PAF” un „Red Bull” pasākuma atbalstīšanā!

www.kegumanovads.lv

Edgars Siliņš,
sporta pasākumu organizators
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Ķeguma novada dome 2018. gada maijā
Atbrīvoja Ilmāru Zemnieku no
Ķeguma novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja amata un
par Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēja deputātu Raivi Ūzulu.
Atbrīvoja Imantu Smirnovu
no Ķeguma novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieka amata un Pāvelu Kotānu no
Ķeguma novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieka
Birzgalē amata.
Ievēlēja deputātu Kristapu Rūdi
par Ķeguma novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieku.
Atsauca Ķeguma novada domes deputātu Ilmāru Zemnieku
no Rīgas plānošanas reģiona
attīstības padomes locekļa amata un izvirzīja Ķeguma novada domes priekšsēdētāju Raivi
Ūzulu ievēlēšanai kā pārstāvi

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatā.
Iecēla Daci Māliņu par Ķeguma novada pašvaldības Ķeguma
Tautas nama vadītāju.
Apstiprināja Ogres sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības
komisijas nolikumu.
Apstiprināja Ķeguma novada
pašvaldības izglītības darbības
mērķus 2018.–2020. gadam.
Saskaņoja Rīgas plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas
plāna 2017.–2020. gadam otrās
redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļauto infrastruktūras attīstības
risinājumu.
Izdarīja grozījumu Ķeguma novada domes 2018. gada
14. februāra lēmumā Nr.
KND1-3/18/57 „Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Ķeguma
Stars””.

Nolēma atsavināt pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu –
zemesgabalu „Liepas” – Rembates pagastā, Ķeguma novadā,
platība 3,4 ha, par nosacīto cenu
5500 EUR.
Atbalstīja 15 Ķeguma novada
domes finansētu skolēnu darba
vietu izveidi Nodarbinātības
valsts aģentūras Ogres filiāles
nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros, un nodrošināt tām pilnu pašvaldības budžeta finansējumu.
Atbalstīja Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas
veicināšanas projektu konkursā
iesniegtos juridisko un fizisko
personu iesniegtos projektus
14 000 EUR apmērā, piešķirot

pilnu projekta pieteikumos norādīto finansējumu 20 projektu
realizācijai, piešķirot daļēju finansējumu vienam projektam
un noraidot 11 projektus.
Nolēma, papildinot valsts dotāciju skolēnu ēdināšanai no
pašvaldības budžeta līdzekļiem,
nodrošināt ēdināšanas izmaksu segšanu visiem 1.–12. klašu
skolēniem visās Ķeguma novada izglītības iestāžu ēdnīcās un
segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem (piecus
un sešus gadus veco apmācība)
no 2018. gada 1. septembra līdz
2019. gada 31. maijam.
Piešķīra finansējumu biedrībai
„Starptautiskais soroptimistu
klubs „Ogre–Ķegums”” skeitparkam paredzēto remontdarbu
veikšanai 1207 EUR apmērā.

Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa rezultāti
Turpinot 2011. gadā aizsākto tradīciju, arī šogad Ķeguma novada pašvaldība aicināja pašvaldības iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus piedalīties iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektu konkursā, iesniedzot savus projektu pieteikumus.
Konkursa mērķis – Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs. Nosacījumi finansējuma saņemšanai – projektu realizācija notiks Ķeguma novadā, un to rezultāti būs sabiedrisks ieguvums Ķeguma
novadam vai projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma novada iedzīvotāji. Maksimālais finansējuma apmērs vienam projektam –
750 eiro.
Tika saņemti 32 projektu pieteikumi, pašvaldībai pieprasītais līdzfinansējums 20 762,94 eiro, kas ievērojami pārsniedz šā konkursa ietvaros pieejamo finansējumu. Aktīvākie projektu iesniedzēji ir
ķegumieši un birzgalieši, joprojām daudz zemāka ir pārējo pagastu
aktivitāte – no Tomes un Rembates saņemti divi projektu pieteikumi.
Ar Ķeguma novada domes lēmumu atbalstu saņēma 21 Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursam iesniegtais projekts, kopējais pašvaldības finansējums –
14 000 eiro.
Projekta nosaukums, iesniedzējs, pašvaldības finansējuma
apmērs, EUR:
1. Vides objekta „Ķegums” izveide un uzstādīšana Ķeguma
parkā – biedrība „Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre–
Ķegums” – 749,69 EUR.
2. Velotūristu atpūtai – Harijs Jaunzems – 743,73 EUR.
3. Riteņotāju atpūtai – biedrība „JADARA” – 741,73 EUR.
4. Vindsērfinga mācību inventāra, tiesnešu motorlaivas un
boju nomai vindsērfinga sacensībām „Lindes balva” – biedrība „Lindes parka atbalstam” – 750 EUR.

5.

Ceļš pie sevis – biedrība „JADARA” – 280 EUR.

6.

Bērnu kolektīvās piederības sajūtas un skatuves tēla pilnveidošana – Raimonds Lamass – 750 EUR.

7.

Skatuves tērpu iegāde Rembates dāmu vokālajam ansamblim „Vīgriezes” – Kristīne Mālniece – 750 EUR.

8.

Angļu valoda ar priekšzināšanām „Elementary” – biedrība
„JADARA” – 550,59 EUR.

9.

Pludmales izveide Daugavas krastā – biedrība „Lindes parka atbalstam” – 730 EUR.

10. Sporto droši, atpūties skaisti! – Marita Puķe – 750 EUR.
11. Atbalsts senioriem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam 2 –
biedrība „Ķeguma novada pensionāru biedrība” – 750 EUR.
12. Tautiskās jostas ĶKNV 5.–12. klašu korim – Sandra Bērziņa – 750 EUR.
13. Atbalsts senioriem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam –
biedrība „Ķeguma novada pensionāru biedrība” – 540 EUR.
14. Ķeguma LELB ietvju seguma maiņa – Reliģiskā
organizācija „Ķeguma evaņģēliski luteriskā draudze” –
750 EUR.
15. Futbola inventārs – biedrība „FK „Ķegums”” – 650 EUR.
16. Tautastērpa komplekta atjaunošana VPDK „Kadiķis” –
biedrība „VPDK „Kadiķis”” – 700 EUR.
Atbalstītie projekti tiks īstenoti līdz šā gada 1. decembrim, tie
ir ļoti dažādi un aptver visas projektu konkursa atbalstītās jomas.
Jau noslēgti līgumi starp pašvaldību un projektu iesniedzējiem un
uzsākta vairāku projektu realizācija.

www.kegumanovads.lv

PASĀKUMI

2018. gada 6. jūnijs

ĶEGUMĀ
23. jūnijā
LĪGO Ķegumā
Ķeguma parkā, pretī Tautas
namam
Plkst. 16.00 Līgo dienas aktivitātes maziem un lieliem
Plkst. 22.00 Ugunskura iedegšana
Balle kopā ar grupu „Arvīds
un draugi” un dīdžeju

BIRZGALĒ
9. jūnijā
Birzgales sporta laukumā
sporta spēles visām paaudzēm.
Dalībnieku reģistrācija – no
plkst. 9.00 līdz 10.00.
Dažādas sporta spēles visām
paaudzēm, pusdienās garda
zupa, loterija visiem reģistrētajiem dalībniekiem. Galvenā
balva – dāvanu karte 100 eiro
vērtībā sporta inventāra iegādei.
Plašāka informācija, zvanot
uz tālruņa numuru 29434985
vai 29424612
***
21. jūnijā plkst. 19.00
„Rūķu” parkā
vasaras saulgriežu ieskandināšanas pasākums „100 tautasdziesmas Latvijai”.
Pasākuma laikā tiks izdziedā-

tas 100 sirdij mīļākās latviešu
tautasdziesmas, tiks vīti Jāņu
vainagi, cienāsimies ar līdzpaņemto cienastu.
Plašāka informācija, zvanot
uz tālruņa numuru 29424612
***
23. jūnijā plkst. 20.00
„Rūķu” parkā
līgosim kopā ar Birzgales Tautas nama amatiermākslas kolektīviem.
Dejosim, dziedāsim, kā arī
priecāsimies par Baibas Juhņevičas lugas „Pilsētnieki”
pirmizrādi amatierteātra „Laipa” sniegumā.
Plkst. 22.00 Līgo nakts zaļumballe. Spēlēs grupa „Bitīt
matos”. Visas nakts garumā
darbosies izbraukuma kafejnīca.
Plašāka informācija, zvanot
uz tālruņa numuru 29424612

TOMĒ
19. jūnijā no plkst. 19.00
līdz 23.00
Tomes parkā
Zāļu dienas darbnīcas kopā
ar folkloras kopu „Graudi”.
Līgotņu dziedāšana, vainagu un vītņu darināšana, lāpu
gatavošana, siera siešana,
ugunskura salikšana, Jāņu rotaļas.
Ierašanās ar jāņuzālēm.

Notikusi hormonu jogas terapijas nodarbība
7. aprīlī biedrība „JADARA” noorganizēja sievišķīgu
tikšanos ar jogas pasniedzēju Karīnu Kliestu nodarbībās
„Hormonu jogas terapija”.
Ķeguma novadā dzīvo ļoti
daudz aktīvu, radošu sieviešu, kuras savu enerģiju bieži
iegulda dažādās sabiedriskās
aktivitātēs, aizmirstot par sevi
pašu. Iemīlēt sevi un pienācīgi parūpēties par sevi sievietei
būtu absolūti nepieciešams,
jo sievietes loma ir rūpēties
par citiem, bet dalīties varam
tikai ar to, kas ir mūsos pašās, – mīlestība, miers, maigums, pieņemšana, iedvesma

un enerģija. Tādēļ ir svarīgi
pirmām kārtām parūpēties pašām par sevi. Hormonu joga to
palīdz paveikt pilnīgi dabiskā
un maigā, bet vienlaikus efektīvā veidā. Hormonu līdzsvars
ir sievietes labsajūtas pamatā.
Nodarbību laikā pārrunājām
dažādas tēmas un iepazināmies ar jogas vingrinājumiem.
Jogas nodarbībās piedalījās
astoņpadsmit Ķeguma novada
iedzīvotājas. Pēc nodarbībām
katra dalībniece saņēma informatīvos izdales materiālus un
video ar vingrinājumiem.
Rita Reinsone,
biedrība „JADARA”
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ASV armijas pārstāvji Ķegumā

25. maijā Ķeguma novada
domē bija ieradušies ASV armijas
pārstāvji.
Kopā ar Ķeguma novada domes priekšsēdētāju Raivi Ūzulu
un
priekšsēdētāja
vietnieku
Kristapu Rūdi ASV civilo lietu
bataljona kapteinis Džons Logans
(John A. Logan) pārrunāja jautājumus par esošo un turpmāko sadarbību. Saruna bija konstruktīva
un vērsta uz attīstību.
Tikšanās laikā tika apspriesta
pilsētas un pagastu infrastruktūras
attīstība, īpašu uzmanību pievēr-

šot Rembates pagastam. Sarunas
laikā tika apspriests arī jautājums
par ceļa, kas ved uz aviācijas bāzi,
stāvokli. Tika aptvertas visas nozīmīgākās sfēras, kurās sadarbība
varētu sniegt vēlamo rezultātu,
tajā skaitā arī sociālā sfēra.
Pēc tikšanās K. Rūde atzina:
„Mums ir daudz neizmantotu iespēju, pie kurām ir smagi jāstrādā,
un tas lieku reizi norāda, ka viss ir
mūsu pašu rokās.”
Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecībuspeciāliste

Pasaules čempionāta motokrosā MXGP
7. posms Ķegumā
13. maijā Ķegumā, līdzjutēju pārpildītā mototrasē „Zelta zirgs”, norisinājās pasaules čempionāta motokrosā MXGP klasē septītais posms.
Posma kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja dānis Tomass Olsens, 2. vietu
Jago Gērtss no Beļģijas. Taču līdzjutēju vislielāko uzmanību, protams,
izpelnījās Latvijas pārstāvis Pauls Jonass, kurš šajā posmā ierindojās
3. vietā, sezonas kopvērtējumā ieņemot 1. vietu.

ĶEGUMA NOVADA KATOĻU DRAUDŽU KAPUSVĒTKI
BIRZGALE
8. jūlijs
13.00
TOME
29. jūlijs
13.00
ĶEGUMS
25. augusts
13.00
Ogres, Ikšķiles un Ķeguma katoļu draudžu prāvests K. Bojārs.
Tālruņa numurs 65022458 vai 26551206
Pēc tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules stars.
Izsakām līdzjūtību mūsu kolēģim Ķeguma novada pašvaldībā,
tēvu smilšu kalniņā pavadot!
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Skumju brīdī esam kopā ar Ķeguma novada bibliotēkas vadītāju un
viņas ģimeni, māmiņu mūžībā aizvadot.
Ķeguma novada bibliotēkas kolektīvs
Es tagad aizeju, bet ne jau prom, es aizeju tepat –
Ar citām puķēm, citu sauli, ar citu zemi parunāt.
Izsakām līdzjūtību mūsu kolēģei Ķeguma novada pašvaldībā,
māmuļu mūžībā pavadot!
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ATMIŅU DIENA TOMĒ
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Ķeguma novada muzeja atklāšana
un „Atmiņu diena” Tomē
19. maija pēcpusdienā par
godu Latvijas valsts simtgadei
bijušajā Tomes skolā tika atklāts Ķeguma novada muzejs
un tomēnieši tika aicināti dalīties atmiņās un pārdomās, kopā
satiekoties „Atmiņu dienā”.
Diena iesākās ar īpašu notikumu – karogu uzvilkšanu. Spēlējot Birzgales pūtēju orķestrim,
mastos pie Tomes dienas centra
tika uzvilkti trīs karogi – Eiropas Savienības, Latvijas valsts
un Tomes pagasta karogs. Tome
ir pirmais Ķeguma novada pagasts, kurā tika atklāts karogs.
Simtgades gadā tiks izgatavoti
pieci karogi – katram pagastam,
Ķeguma pilsētai un Ķeguma
novadam.
Pirms vairākiem desmitiem
gadu no Tomes Tautas nama uz
baznīcu veda bērzu aleja, kas
šobrīd noveco, tāpēc tomēnieši
19. maijā sāka to atjaunot, simboliski iestādot trīs bērziņus.
Kopā ar Tomes folkloras kopas „Graudi” dalībniekiem tika
iedegta rituālā uguns un ieskandināta vieta, kur atradīsies laukakmens ar uzrakstu „Tome”.
Folkloras kopa, veicot rituālu,
Tomes pagastam vēlēja spēku,
vienotību un svētību.
Pēc uguns iedegšanas pasākuma apmeklētāji devās gājienā
uz Tomes baznīcu, kur noturēja
svētbrīdi un varēja priecāties
par Tomes dāmu vokālā ansambļa koncertu. Gaidot muzeja svinīgo atklāšanu, svētku
apmeklētāji varēja baudīt zupu,
izgatavot Tomes suvenīrus, spēlēt lielās koka galda spēlēs un
sadancot ar Ķeguma „Brīvajiem
danču muzikantiem”.
Latvijas simtajā dzimšanas
dienā Ķeguma novads dāvā
dzimtenei jaunu muzeju – Ķeguma novada muzeju Tomes
skolas ēkā. Muzeju atklāja Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls: „No lēmu-

ma līdz rezultātam ir pagājuši
trīs gadi. Šajā laikā ir ieguldīts
liels darbs gan no pašvaldības,
gan muzeja vadītājas, gan no
līdzcilvēkiem, kuri atbalstīja ar
materiāliem krājuma veidošanai. Paldies katram no jums!”
Kā pirmo dāvanu muzejam domes priekšsēdētājs pasniedza
ozola stādu, lai tas, gluži kā
muzejs, dzen saknes un aug vēl
simtiem gadu, veidojot atmiņas
un paliekošas vērtības Ķeguma
novadā.
Ligita Ādamsone muzeja
atklāšanā teica: „Šī ēka veidota
gara gaismai, un gara gaisma
šodien turpinās citā veidolā –
muzejā.” Uz svinīgo pasākumu
bija ieradies arī Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļas vadītājs
Jānis Garjāns: „Šis muzejs, kurš
dzimis šodien, ir šūpulī, un es
vēlētos novēlēt, lai izdodas izaudzēt to stipru un skaistu!”
Muzejā apskatāmas dzejnieka, tulkotāja, rakstnieka un
mākslinieka Jāzepa Osmaņa un
rakstnieces Regīnas Ezeras ekspozīcijas. Nenovērtējumu ieguldījumu ekspozīciju veidošanā
devušas rakstnieku ģimenes un
piederīgie. Tāpat muzejā apskatāmas izstādes par Ķeguma
novada vēsturi, kā arī bijušajām
Tomes un Rembates skolām.
Pēc muzeja atklāšanas apmeklētāji devās uz Tomes Tautas namu, kur notika koncerts
„Saules atspulgs”. Koncertā
piedalījās izcilais vijolnieks
Daniils Bulajevs ar koncertmeistari Lilī Sarkisjanu, dziedātājs Lauris Valters, dejotāja
Stella Upaciere un hercoga
Jēkaba atveidotājs Artūrs Melderis. Muzeja atklāšanu un
koncertu vadīja Līga Valaine un
Oskars Kļava.
Kintija Sparāne,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

BEZMAKSAS

Pie Tomes dienas centra mastā tika uzvilkts Eiropas
Savienības, Latvijas valsts un Tomes pagasta karogs.

Svinīgais muzeja atklāšanas brīdis.

Atceroties vēsturisko bērzu aleju, pie Tomes Tautas nama
iestādīti trīs bērzi.
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