
Publikācijas ar ilustratīvo materiālu lūdzam 
iesūtīt līdz 13. februārim uz e-pastu:

avize@kegums.lv, tālrunis: 25454611. 
“Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī tīmeklī  

www.kegumanovads.lv

2015. gada  23. janvāris Nr. 01/02 (483/484)

Montessori kabinets
PII „Gaismiņa” telpās

Šī gada 14. janvārī notika Montessori kabineta 
atklāšanas pasākums bērnudārzā „Gaismiņa”. 
Kabineta tapšanā un iekārtošanā tika ieguldīti 
līdzekļi sadarbībā ar Starptautisko  soroptimistu 
klubu „Ogre – Ķegums”, kā arī ar fondu „Zied 
zeme”.

Līdz ar kabineta tapšanu, arī mums ir 
piepildījies sen lolots sapnis. Par šādu iespēju 
mūsu bērniem tika runāts jau sen, kā arī meklētas 
dažādas iespējas kabineta izveidei. Tagad esam 
ļoti gandarītas, jo līdz ar sapņa piepildījumu, klāt 
nākušas jaunas iespējas gan mūsu pedagogiem, 

gan bērniem un viņu vecākiem.
Tagad arī mazajiem ķegumiešiem ir iespēja 

apgūt dažādas prasmes ar nu jau Latvijā diezgan 
izplatītās Montessori metodikas palīdzību.

Līdz šim, lai darbotos pēc šīs metodikas, 
vecāki savus bērnus varēja vest uz Lielvārdi, kur 
jau vairākus gadus darbojas Montessori apmācības 
kabinets, kā arī neilgu laiku, tepat Ķegumā, savā 
dzīvoklītī privāti darbojās skolotāja Elīna, kura 
nu jau pārcēlusi savu darbavietu uz „Gaismiņas” 
telpām.

Turpinājums 5. lpp

Laulības!
Vairs skaistāku brīžu dzīvē nav, 

Kad laime, ko gribēji, tagad ir tava, 
Kad divi ceļi par vienu var kļūt, 

Un divas sirdis vienotas būt. 

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu
nodaļā laulību noslēdza:

Antra Balode un Raimonds Zālītis
Sveicam!

Ir aiztraukuši gadu spieti, 
Ir ziedu, viršu medus vākts, 
Un, pārlūkojot gadu kāres, 

”Tīrs dzintars!” varam secināt.
Sveicam janvāra jubilārus!
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Esi sveicināts, mazulīt!
Liec, Laimīte, baltu ziedu 

Mazajā rociņā, 
Lai ir balta tā dzīvīte 

Kurā būs jādzīvo.
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie

jaundzimušie:
Aleksim un Elīnai Karnišauskiem meita Šarlote

Jānim un Zaigai Skalderiem dēls Jānis Normunds 
Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie 

jaundzimušie:
Ingai un Reno Cīruļiem dēls Rainers 

Lūcijai Duncītei dēls Rinalds
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Jeļenu Andre
Ilzi Bartaševicu
Jāni Brahmani
Inesi Dzenīti
Baibu Grišāni
Mariannu Ivanāni
Edgaru Reveliņu

Dainu Grūbi
Uldi Kokareviču 
Veltu Krātiņu
Aivaru Lapu
Mariju Ļeonovu
Jāni Meļņikovu

Jāni Bušu
Aleksandru Galkinu
Sandru Kuzminu
Vladimiru Osmolovski
Valentīnu Pavļenko
Egilu Pūri
Vladimiru Vehteru
Daini Vītolu
Irēnu Zeinvaldi

Aigaru Berķi
Pēteri Grozu
Andri Jakuboviču
Ritu Pavlovsku
Gaļinu Rubinu
Jevgeņiju Voroņinu
Jāni Žagatu

Edmundu Būmani
Jāzepu Čaikovski
Andreju Rubinu
Jāni Upesjuri
Juri Zīli

Birutu Duseikaiti
Vilmu Kostjuškeviču
Inti Mirķi

Ņinu Brodežonoku
Genovefu Ivanovu
Valentīnu Ziemeli

Viktoru Balašovu



Iespēja gan skolēniem, gan pieaugušajiem apgūt 
jaunas iemaņas Birzgales kopienu centrā

Birzgales pamatskolas telpās ir atklāts Birzgales kopienu 
centrs, kurā projekta ietvaros izveidotas kokapstrādes un keramikas 
darbnīcas. Tajās aicinām darboties un pilnveidot savas prasmes 
gan skolēnus, gan pieaugušos. Skolēnu pulciņu apmaksai esam 
iedalījuši līdzekļus no skolas budžeta. 

Darbnīcas ir aprīkotas ar moderniem darbgaldiem un iekārtām. 
Nodarbības kokapstrādē vada Ilmārs Priekulis, keramikā – Aina 
Zagorska. Darbnīcās varēsiet izgatavot priekšmetus gan savai 
lietošanai, gan pavairot tos lielākā skaitā, mācīties vai strādāt 
patstāvīgi.

Sākot ar 16. janvāri, piektdienās no plkst. 19.00 ir atvērta 
kokapstrādes darbnīca, no plkst. 18.00 darbojas keramikas 
darbnīca. Sīkāka informācija pa tālruni 65034137

Telpas labiekārtotas un aprīkotas ELFLA projekta „Sabiedrisko 
aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā” ID Nr.14-04-
LL32-L413201-000017 ietvaros (apstiprināts ar Lauku atbalsta 
dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes 31.07.2014. lēmumu 
Nr.04.6-11/14/1731), kopējās izmaksas EUR 122118,15, t. 
sk. ELFLA finansējums EUR 10499,97, realizācijas termiņš: 
28.02.2015. Valentīns Pastars,

Birzgales pamatskolas direktors

Publiskā interneta pieejas punkti Ķeguma novadā
Šobrīd Ķeguma novadā publiski pieejami datori un internets 

ir visās novada bibliotēkās, bet šis pakalpojums nevar nodrošināt 
visu novada iedzīvotāju vajadzības, tādēļ, lai paaugstinātu piekļu-
ves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, 
nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību pie-
dāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai 
veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekono-
miskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, 
ERAF projekta ietvaros tiks izveidoti četri jauni publiskie interneta 
pieejas punkti (turpmāk - PIPP):
−	 Ķeguma novada dienas centrā, Liepu aleja 1B, Ķegums, 

Ķeguma novads;
−	 Ambulances ēkā, Nākotnes iela 1, Birzgale, Birzgales 

pagasts, Ķeguma novads;
−	 Ķeguma novada dienas centra Tomes filiālē, m. „Ābelī-

tes”,, Tome, Tomes pagasts, Ķeguma novads;
−	 Sociālā dienesta sociālo prasmju dzīvoklī, Ķeguma iela 6 

– dz. 3, Rembate, Rembates pagasts, Ķeguma novads,
un pilnveidoti četri esošie PIPP:
−	 Ķeguma novada bibliotēkā, Skolas iela 6, Ķegums, Ķegu-

ma novads;
−	 Birzgales bibliotēkā, Nākotnes iela 2a, Birzgale, Birzgales 

pagasts, Ķeguma novads;
−	 Ķeguma novada bibliotēkas filiālē Tomē, „Pamatskola”, 

Tome, Tomes pagasts, Ķeguma novads;
−	 Ķeguma novada bibliotēkas filiālē Rembatē, Lielvārdes 

iela 3, Rembate, Rembates pagasts, Ķeguma novads.
Projekta aktivitāšu rezultātā izveidotajos un pilnveidotajos 

PIPP būs nodrošināta šādu pakalpojumu pieejamība: bezvadu pie-
eja internetam visu diennakti 50 metru rādiusā ap publisko interne-
ta pieejas punktu; pieeja datoriem ar noteiktu minimālo program-
matūru un pieslēgumu internetam; iespēja digitalizēt dokumentus 
A4 un A3 formātā; iespēja izdrukāt melnbaltus dokumentus A4 un 
A3 formātā; iespēja pieslēgt apmeklētājiem piederošus datu nesē-
jus un darboties ar tiem, kā arī veikt datu nesējiem kaitīgās prog-
rammatūras pārbaudi. 

PIPP izveide un pilnveidošana tiek veikta ERAF projekta 
„Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Ķe-
guma novadā” ID Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/063 ietvaros 
(apstiprināts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras 08.10.2014. 
lēmumu Nr. 2/PIPP/14/3288), kopējās attiecināmās  izmaksas 
EUR 34570,11, t. sk. ERAF finansējums EUR 27022,00, realizāci-
jas termiņš: 30.06.2015.

Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore
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Ķeguma novada pašvaldība plāno sagatavot informatīvu izdevumu,
kurā tiks iekļauta novada viesiem saistoša informācija. 

Lai varētu veidot abpusēji saistošu informatīvu materiālu ar precīzu un korektu informāciju, aicinām atsaukties visus 
Ķeguma novadā esošo apskates objektu īpašniekus vai apsaimniekotājus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus un amatniekus

un sazināties ar Kultūras un sporta pārvaldes vadītāju pa tālruni 22010300 vai e-pastu: antra.binde@kegums.lv  
Kultūras un sporta pārvalde
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2014. gada 17. decembrī   
Apstiprina saistošos noteikumus Nr.18/2014 „Par interešu izglī-

tības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”.
Apstiprina saistošos noteikumus Nr.19/2014„Par grozījumiem 

Ķeguma novada domes 2014. gada 5. februāra saistošajos noteiku-
mos Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanu Ķeguma novadā”.

Atļauj Ķeguma novada Rembates pagasta zemnieku saimnie-
cībai “Dimantu kalns”, reģ. Nr. 40001005950, rīkot nekustamajā 
īpašumā “Dimantu kalns”, Rembates pag., Ķeguma nov., publisku 
Ziemassvētku pasākumu bērniem ar vecākiem 2014.gada 20., 21., 
27., 28. decembrī.

2014. gada 29. decembrī   
Nosaka, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpa-

šuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās 
daļas pirmo punktu zemes vienība „Vējarozes”, Birzgales pag., Ķegu-
ma nov., platība 0,98 ha, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrā-
matā uz Ķeguma novada domes vārda.

Izslēdz no uzskaites un atzīst par pārējiem izdevumiem prasības, 
kuru piedziņa nav iespējama.

Apstiprina 2014. gada novembrī izstrādāto tehniski ekonomisko 
pamatojumu centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaug-
stināšanas projektam „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas 
efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”

Apstiprina Ķeguma novada Attīstības programmas 2013. – 2019. 
gadam aktualizēto Rīcības plānu. 

Atbalsta NVO sabiedriskās aktivitātes un veicinot NVO attīstību, 
piešķīra līdzfinansējumus 2015. gadā biedrībai „Tomes sieviešu klubs 
„Ābele”, biedrībai „Ķeguma novada pensionāru biedrība”, biedrībai 
„Birzgales attīstības centrs”, biedrībai „JADARA”, biedrībai „Ķeguma 
volejbola klubs”, biedrībai „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre 
– Ķegums”, biedrībai „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”, biedrībai 
„Birzgales makšķernieku biedrība”.

Apstiprina Ķeguma novada domes 19.12.2014. inventarizācijas 
protokolu par gadskārtējās inventarizācijas rezultātiem pašvaldības 
īpašumā esošajiem ilgtermiņa ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, krāju-
miem, naudas līdzekļiem.

Apstiprina saistošos noteikumus 20/2014 „Par grozījumiem Ķegu-
ma novada domes 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 „Par 
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”.

2015. gada 7. janvārī   
Izveido Ķeguma novada pašvaldības komisiju lēmumu pieņemša-

nai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā  7 locekļu sastāvā.
Atbrīvo Lolitu Liepu no pienākumu pildīšanas Atkritumu apsaim-

niekošanas nodrošināšanai Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un 
Baldones novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās un koncesi-
jas procedūras realizēšanai izveidotajā komisijā. Par pārstāvi Atkri-
tumu apsaimniekošanas nodrošināšanai Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, 
Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās 
un koncesijas procedūras realizēšanai izveidotajā komisijā nosaka Pā-
velu Kotānu.

Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam pie-
šķir ikgadējā atvaļinājumu no 2015. gada 12. janvāra līdz 25. janvārim 
ieskaitot.

Nosaka Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 
mēneša darba algas likmes 2014./2015. mācību gadam no 2015. gada 
1. janvāra.

Apstiprina Ķeguma novada pašvaldības amatu vietas un atalgoju-
mu 2015. gadam. 

Apstiprina līgumdarbu sarakstu un atalgojumu 2015. gadam.

Ar pilniem domes sēdes protokoliem var iepazīties
interneta vietnē kegumanovads.lv

Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā plkst. 
15:00. Domes ārkārtas sēdes tiek sasauktas likuma „Par pašvaldībām” noteik-

tajā kārtībā. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 
Komiteju sēžu laiki var tikt mainīti. Tālrunis informācijai 26406395

ĶEGUMA NOVADA DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ķegumā Nr.19/2014

2014.gada 17.decembris                         APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 
2014. gada 17. decembra lēmumu Nr.448 (protokols Nr.33,9.§)                                         

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2014 
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 13.punktu;
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 6.daļu

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014. gada 5. februāra 
saistošajos noteikumos Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā”, izsakot saistošo 
noteikumu 5.2. punktu šādā redakcijā:

„5.2. viens vai vairāki kopā dzīvojoši pensionāri un/vai invalīdi, 
kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma vai invaliditātes 

pensija un ienākumi uz vienu personu nepārsniedz 250,00 euro 
mēnesī, ja:

personām nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieki dzīvo atsevišķi, 
vai apgādniekam, kurš dzīvo ar personām vienā mājsaimniecībā, ir 
noteikta invaliditāte.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.19/2014

„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ķeguma novada domes 2014. gada 5. februāra saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā”: 5.2.punktā nepieciešams precizēt, kādas personas var ietilpt ģimenes 
sastāvā, lai saņemtu maznodrošinātas ģimenes statusu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumos precizēts skaidrojums par ģimenes sastāvu, lai viens vai vairāki kopā dzīvojoši 
pensionāri būtu tiesīgi saņemt maznodrošinātas ģimenes statusu. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu pieņemšanu palielināsies aptuveni par EUR 900 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināma

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējā kārtība netiek mainīta
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināma
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Fazer Latvija paplašina maiznīcu
un būvē jaunu ražotni Ogrē

Ķeguma un apkārtējo novadu iedzīvotāji, braucot cauri Ogrei, 
ievērojuši aktīvus būvniecības darbus Fazer Latvija ražošanas teri-
torijā Ogrē. Fazer Grupa investē Ogrē vairāk nekā 5 miljonus Eiro 
jaunas modernas ražotnes izveidē un esošās maiznīcas paplašināša-
nā.  Šis ir pēdējo gadu nozīmīgākais vērienīgākais Fazer attīstības 
projekts Baltijas valstīs. 

Fazer maiznīcas Ogrē paplašināšanas darbi tika sākti 2014. gada 
septembrī. Vispirms tika veikta kviešu maižu līniju pārbūve un uz-
stādīšana, kas tika jau  pabeigta pagājušā gada decembrī. Pašreiz 
turpinās porciju maižu līnijas uzstādīšana  un, saskaņā ar plānu, vi-
sus uzstādīšanas darbus plānots pabeigt janvārī, lai ražošanu varētu 
sākt šī gada februāra sākumā. Lai nodrošinātu optimālu maiznīcas 
darbu ir izveidotas papildus 20 jauna darba vietas. Vietējai sabied-
rībai tas dod jaunas nodarbinātas iespējas, tāpēc uzņēmums aicina 
aktīvi pieteikties vakancēm visus Ķeguma novada interesantus. 

Savukārt Fazer jaunā saldēto produktu ražotne tiek būvēta bla-
kus jau esošai maiznīcai un tā pilnībā tiks integrēta esošajā uzņē-
muma vienotajā infrastruktūrā.  Jaunās ražotnes būvniecības darbi 
tika uzsākti pagājušā gada novembrī. Pašreiz būvniecības darbi no-
rit saskaņā ar plānu – ir ielikti pamati un sākta ārsienu celtniecība. 
Ražotnes ēku ir plānots pabeigt šī gada pavasarī, tad tiks uzstādītas 
divas modernas saldēto produktu līnijas. Jaunās ražotnes nodošana 
ekspluatācijā ir plānota šī gada jūnija beigās, savukārt saldēto pro-
duktu ražošanu un eksportu uzņēmums plāno sākt gada otrajā pusē 
-  septembrī. Sākotnēji visa produkcija tiks eksportēta, pēc tam plā-
nots produktus piedāvāt arī Baltijas valstu tirgos. Kopumā jaunajā 
saldēto produktu ražotnē būs vēl aptuveni 20 jaunas darba vietas un 
jauno darbinieku apmācība tiek plānota šī gada vasarā. 

Fazer ražotā maize ar zīmolu “Fazer” un “Druva” ir iecienīta 

Ķeguma novadā. Arī jau šobrīd pie maizes cepšanas strādā Ķegu-
ma novada cilvēki.Fazer maiznīca Ogrē tika izveidota 2002. gadā, 
apvienojot Ogres maiznieku un maiznīcu Druva. 2007. gadā tika pa-
beigta vērienīga ražotnes pārbūve, izveidojot mūsdienīgu maiznīcu 
un biroja telpas. Pašreiz Fazer ir viens no vadošajiem uzņēmumiem 
maizes tirgū Latvijā un lielākais uzņēmums Ogres novadā, kurā 
strādā 265 darbinieku. Uzņēmuma apgrozījums 2013. gadā bija 19 
miljoni eiro. 

Sociālā atbildība ir viens no Fazer darbības un attīstības stūr-
akmeņiem. Uzņēmums nodrošina darbiniekiem sociālās garantijas, 
liela uzmanība tiek veltīta drošas darba vides izveidei, darbiniekiem 
ir veselības apdrošināšana, dotētas pusdienas un transports uz un 
no darba. Jau kopš darbības pirmsākumiem, Fazer atbalsta apkār-
tējo novadu – Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles mazturīgos 
iedzīvotājus un pagājušā gadā šim mērķim ik nedēļu ziedoja 320 
kukulīšu maizes. 

Inga Latkovska

Par slimnīcu būs jāmaksā mazāk
Lai uzlabotu valsts apmaksātu veselības 

aprūpes pakalpojumu pieejamību, no 2015. 
gada 1. janvāra tiks samazināta pacienta ie-
maksa par ārstēšanos slimnīcā, samazināts 
līdzmaksājums par operācijām stacionārā, kā 
arī stāsies spēkā vēl vairākas izmaiņas vese-
lības aprūpes organizēšanas un finansēšanas 
kārtībā.

Pacienta iemaksa par ārstēšanos slimnīcā 
tiks samazināta no 13,52 eiro uz 10 eiro dienā. 

Tāpat kā līdz šim no pacienta iemaksām 

būs atbrīvoti bērni līdz 18 gadu vecumam, 
grūtnieces, trūcīgas personas, I grupas inva-
līdi, politiski represētie un vēl vairākas iedzī-
votāju grupas. Pacientiem ar onkoloģijas un 
onkohematoloģijas diagnozēm, pacientiem, 
kas ārstējas no atkarībām, kā arī aprūpes slim-
nīcu pacientiem arī turpmāk tiks piemērota 
samazināta pacienta iemaksa par ārstēšanos 
slimnīcā – 7,11 eiro dienā.

No nākamā gada sākuma tiks samazināts 
arī pacienta līdzmaksājums par visām valsts 

apmaksātajām operācijām, kas veiktas vienā 
stacionēšanas reizē – no 42,69 eiro uz 31 eiro.

Minētās izmaiņas iekļautas 23. decembrī 
pieņemtajos grozījumos Ministru kabineta 
2013. gada 17. decembra noteikumos „Vese-
lības aprūpes organizēšanas un finansēšanas 
kārtība”.

Papildus informācijai:
Nacionālā veselības dienesta

 bezmaksas informatīvo tālruni 80001234
e-pasts: info@vmnvd.gov.lv 

Brilles brauc pie Tevis!
Jau tuvākajā laikā Jūsu novada centrā viesosies speciāli organizēta 

profesionāla optometristu komanda, kas piedāvās iespēju 
pārbaudīt redzi un par īpašām cenām iegādāties kvalitatīvas 

brilles. Mūsu izbraukumu komanda būs aprīkota ar jaunāko redzes 
pārbaudes aparatūru, kas dod iespēju sertificētam optometristam 

novērtēt redzes funkcijas un acs vispārējo stāvokli, un izrakstīt 
receptes brillēm, ja tās būs nepieciešamas.

Aicinām Jūs izmantot iespēju un pieteikties redzes pārbaudei, 
ļaujot mums parūpēties par Jūsu acīm! 

•	Viesošanās laikā iegādājoties brilles, optometrista
vizīteJums būs bez maksas!

•	Savukārt redzes pārbaude, nepasūtot brilles, 10 EUR 
Aicinām pieteikties uz optometrista vizīti līdz

20. februārim, zvanot 65035635!
Gaidīsim Jūs Ķegumā, Ķeguma dienas centrā jau 23. februārī!

„JADARA”
izsludina suvenīru konkursu

Uzņemot viesus, pašiem dodoties tuvākos vai tālākos ciemos, 
ir patīkami saņemt nelielus suvenīrus, kas trāpīgi apliecina devēja 
identitāti, parāda viņa humora izjūtu un radošumu. Vairākus gadus 
izlīdzējāmies ar Birzgales pagasta pārvaldes sarūpētajām krūzītēm. 
Tagad to krājumi beigušies.

Tāpēc biedrība „JADARA” izsludina suvenīru projektu konkur-
su. Aicinām veidot skices, tajās cenšoties ietvert kādu mūsu plašo 
pagastu raksturojušu elementu. Paredzēts, ka Birzgales suvenīrs 
varētu tapt no koka vai keramikas. Veiksmīgāko ieceru autori 
saņems biedrības „JADARA” atzinības balvas un vēlāk arī gatavā 
suvenīra eksemplāru. Skices  aicinām iesniegt līdz 1.martam, bie-
drības „JADARA” valdes loceklei Ritai Reinsonei / Tautas namā/.

D. Melnūdre,
biedrības „JADARA” valdes priekšsēdētāja
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Šīs metodikas izstrādātāja Marija Mon-
tessori bija ārste, kura sākotnēji to izstrādā-
ja bērniem ar attīstības traucējumiem, bet šī 
sistēma ir laba jebkuram bērnam. Protams, 
darbā ar veseliem bērniem tiks gūti ātrāki 
un labāki rezultāti. Ar praktiskā materiāla 
palīdzību, nodarbībās tiek apgūtas dažādas 
prasmes, attīstītas koncentrēšanās spējas 
un bērna patstāvība. Katrā no materiāliem 
Marija Montessori iestrādāja kļūdu kontro-
li, kas ļauj bērnam pašam atklāt kļūdu un 
pašam to arī labot. Pedagoga loma ir būt par 
palīgu un vērotāju, kurš pamana katra bēr-
na īpašo spēju un vajadzību viņa sensitīvajā 
periodā. Pedagoga uzdevums ir piedāvāt 
bērnam tādu materiālu, kas palīdzētu viņam 
augt. Montessori skolotājs bērnam iemācīs 
pašam darīt un pašam mācīties. Nodarbības 
paredzētas bērniem no 2,5 gadu vecuma.

Tas, ka kabinets atrodas pirmsskolas 
iestādē, ir lielisks risinājums, kas atvieglo 
nodarbību apmeklēšanas pieejamību laika 
ziņā – vienojoties ar vecākiem, bērni var 
apmeklēt nodarbības tepat bērnudārzā, ve-
cākiem nav jārūpējas par bērnu atvešanu 
un aizvešanu. Tā kā kabinets ir apvienots 
ar mūsu iestādes logopēdisko kabinetu, 
logopēdei būs iespēja savā darbā izmantot 
arī Montessori materiālus. Sadarbībā ar 
Montessori skolotājām, organizēsim semi-
nārus, lai mūsu pedagogiem radītu jaunus 
impulsus  un zināšanas savā darbā par bēr-
nu patstāvīgās darbības priekšrocībām. Ie-
spēju robežās veidosim sadarbību arī starp 
pedagogiem un vecākiem, lai aktualizētu 
metodes nepieciešamību bērniem, kuriem 
kāds apmācības priekšmets sagādā grūtības 
(piemēram, skaits un skaitīšana).

Bērnudārza „Gaismiņa” kolektīvs, bērni 
un vecāki saka lielu, lielu PALDIES starp-
tautiskā sieviešu Soroptimistu kluba pārstā-
vēm un īpaši aktīvistei un projektu koordi-
natorei Sabīnei Gudeiķei par sagādātajiem 
pārsteigumiem. Liels prieks mums visiem 
par projektu Montessori kabineta iekārto-
šana. Par projekta līdzekļiem Montessori 
kabinetā tika iegādātas mēbeles, īpaši šai 
metodikai paredzētie mācību līdzekļi, kuri 
tika sūtīti no Anglijas un, kuri ir salīdzinoši 
dārgi; paklājs, televizors, kā arī citi nepie-
ciešamie materiāli apmācības uzsākšanai. 

Novembra nogalē mūs pārsteidza sūtī-
jums no Zviedrijas palīdzības organizācijas 
„Gnosjo hjalper”, kur vērtīgākais un nepie-
ciešamākais mūsu bērniem bija  uzdāvinā-

tie 2 elektriskie drēbju žāvēšanas skapji. 
Sūtījumā saņēmām arī drēbes, darba apģēr-
bu, rotaļlietas, kā arī mācību un higiēnas 
līdzekļus. 

Aicinām visus darboties gribētājus, arī 
sākumskolas skolēnus nākt un apgūt zinā-
šanas pēc šīs metodes, iepriekš piesakoties 
pie pedagogiem – skolotājas: Ineta Gunne 
tel.20633833 un Elīna Tolpežņikova tel. 
25938384

Lai arī 2015. gads ir patīkamiem
pārsteigumiem bagāts!

Baiba Rožkalna,
PII „ Gaismiņa” vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

Ķeguma dienas centra piedāvātās iespējas
Trenažieru zāle 

Trenažieru zāles inventārs ir izvēlēts, 
ņemot vērā tā uzticamību, daudzfunkcio-
nalitāti, augstākā līmeņa drošību to cilvēku 
veselībai, kas izmanto šo inventāru. 

Trenažieru lietošanas vienkāršība ļauj 
trenēties gan iesācējiem, gan profesionā-
liem sportistiem. Nodarbības palīdzēs Jums 
gūt lielisku stāju, nostiprināt muskuļus un 
būt labā sportiskā formā. Pēc nepieciešamī-
bas trenažieru zāles treneris  sastāda indi-
viduālās treniņu programmas, ņemot vērā 
katra klienta sportisko formu un vēlamo 
mērķi.

Padomus sniedz treneris Mārcis Pav-
lovskis, tālrunis 29333398.
Veselību Veicinošā riTmiskā

Vingrošana 
Tās ir kustības mūzikas ritmā, kuras 

stiprina sirds asinsvadu, elpošanas un imūn-
sistēmu. Tas ir labs garastāvoklis, lieliska 
pašsajūta un izvairīšanās no liekā svara. 

Nodarbības vada Laima Semionova, 
tālrunis 26417018.

bodyarT 
Visi BodyArt vingrojumi un pozas vien-

laicīgi trenē vairākas muskuļu grupas, no-
darbība vērsta uz cilvēka ķermeni kopumā. 
Katrs vingrinājums tiek apzināti saskaņots 
ar elpošanu un koncentrēšanos. Nodarbo-
joties ar šo fitnesa veidu, pastiprināti tiek 
trenēti enerģētiski aktīvie punkti. Tā būs 
lieliska nodarbība, ja vēlaties būt lokans, ie-
gūt lielisku ķermeņa plastiku, būt līdzsvarā, 
iegūt nevainojamu stāju un spēcīgu musku-
latūru.

Nodarbības vada Dita Sniedze, tālrunis 
26163869.

mandalu deja 
Sens sakrāls ceļojums sevī, caur kustī-

bu, elpošanu un pilnīgu atslābināšanos, ka 
arī sevis apzināšanās. Mandalu deja ir dzie-
dinošs process visam sievietes ķermenim. 
Šajā ceļojumā sieviete satiks sevi, savu īsto, 
dabas doto Es, lai atkal atmostos un radītu 
brīnumu, prieku un laimi.

Nodarbības vada Sanita Lablaika, tāl-
runis 26786131.

kundalini joga 
Cilvēka radošais potenciāls. Ķermenis, 

prāts un dvēsele – kopā ar Kundalini Jogu 
Jums ir iespēja iedziļināties, piedzīvot un 

saprast katru no tiem. Joga ir neticami pil-
nīga vingrinājumu sistēma, attīsta muskula-
tūru un veicina ķermeņa elastību un spēku, 
uzlabo asinsriti un samazina stresa līmeni. 

Nodarbības vada Sanita Lablaika, tāl-
runis 26786131

TELPU NOMA
Ja Jūs meklējat telpas konferenču, se-

mināru, sanāksmju, prezentāciju un dažādu 
privātu pasākumu organizēšanai, piedāvā-
jam Konferenču zāli (līdz 40 personām), ir 
pieejama ērta, mājīgi iekārtota virtuve (sa-
dzīves tehnika, trauki). 

ROTAĻU ISTABA
Dienas centrā Jūsu bērni var jauki pava-

dīt laiku, spēlēt dažādas spēles, rotaļāties, 
zīmēt, lasīt, komunicēt ar vienaudžiem, 
taču jāatceras, ka Ķeguma dienas centrs ne-
sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu. Ro-
taļu istabā tiek gaidīti bērni vecumā no (0-7 
gadi) vecāku vai personas, kuras aprūpē 
bērns ir nodots, ne jaunāku par 13 gadiem 
klātbūtnē un (7-10) gadus veci bērni, kuri 
pirmo reizi apmeklējot Rotaļu istabu, iero-
das ar vecākiem vai personu, kuras aprūpē 
tie ir nodoti. 
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Intervija ar Inesi Cīruli
Par ieguldīto darbu Ķeguma novada pašvaldības titulu GADA 
DARBINIEKS 2014 ieguva  Ķeguma novada bibliotēkas direktore 
Inese Cīrule. Darbinieki Inesi raksturo kā enerģisku, darbīgu un 
mērķtiecīgu, kā arī atzīst, ka Ķeguma bibliotēka ir drošās rokās

Šogad Jūs kļuvāt par Ķeguma 
novada pašvaldības titula Gada 
darbinieks 2014 ieguvēju. Kādas ir 
izjūtas?

Vispirms man jāsaka paldies visiem 
kolēģiem par mana darba novērtējumu. 
Ja  godīgi – biju ļoti pārsteigta un pat 
apmulsusi, jo es vienkārši apzinīgi un 
godprātīgi veicu savu tiešo darbu un 
uzticētos pienākumus, nu tāpat kā visi.

Kā aizsākās Jūsu darba gaitas 
Ķeguma novada pašvaldībā?

Darba gaitas pašvaldībā aizsākās 
1996.gada aprīlī. Sāku strādāt kā 
Bāriņtiesas sekretāre, tad pēc gada 
pārgāju darbā uz Sociālo dienestu kā 
sociālā darba organizatore, un no 2005. 
gada marta esmu Ķeguma  bibliotēkā.

Kā ir mainījušies Jūsu darba 
pienākumi gadu gaitā?

Varētu teikt, ka pa pakāpienam. Sāku 
kā  informācijas speciālists, tad vecākais 
bibliotekārs, tad direktores vietniece un 
no 2014. gada jūlija esmu direktore.

Vai Jūs varētu nosaukt, kas ir tas, 
kādēļ jums patīk Jūsu darbs?

Bibliotēkas jau kopš savas 
pastāvēšanas sākuma radītas kā 
zināšanu, gudrības, cilvēces vēstures 
un attīstības krātuves – tātad uzkrāt, 
sakārtot, piedāvāt informāciju, dot jaunas 
zināšanas, un šodienas bibliotēkās vēl 
klāt nākušās informāciju tehnoloģijas ar 
savām iespējām – tā ir vide, kura man 
ir tuva un kurā es labi jūtos, uz kuru es 
nāku ar prieku.

Kas ir tas, kas Jūs visus šos darba 
gadus ir iedvesmojis un ļāvis 
strādāt ar neizsīkstošu enerģiju un 
mērķtiecību?

Lasītāji, kolēģi, jaunas zināšanas un 
pieredze profesionālajā jomā un protams 
ģimenes atbalsts.

Kā Jums šķiet,  vai mēs esam
lasītāju tauta?

Noteikti.

Vai nav tā, ka mūsdienu 
digitalizētajā pasaulē cilvēki vairāk 
dod priekšroku elektroniskajām 
grāmatām nekā grāmatām papīra 
formātā? 

To, ka lasa e-grāmatas –  jā, un 
tie, kas lasa  pārsvarā ir jaunāka gada 

gājuma cilvēki, tas  vērojams braucot 
vilcienos, autobusos, sēžot kafejnīcās… 
Bet teikt, ka tiek dota priekšroka – nu 
ārzemēs varbūt, bet te pie mums tomēr 
nē.  Grāmatai klasiskajā variantā – papīra 
formātā ir lielāka piekrišana. 

Kāds ir Jūsu vaļasprieks un kā Jūs 
atrodat tam brīvu laiku?

Mans vaļasprieks ir tautiskās dejas, 
joprojām dejoju vidējās paaudzes deju 
kolektīvā „Kadiķis”. Es pat nezinu, vai 
man dejām ir jāatrod brīvais laiks, laikam 
pareizāk būtu teikt, ka dejošana un 
„Kadiķis”, tāpat kā ģimene un darbs, ir 
manas dzīves neatņemamas sastāvdaļas 
un viss pārējais tiek pakārtots.

Kāds būtu Jūsu novēlējums Ķeguma 
novada iedzīvotājiem Jaunajā gadā? 

Lai 2015. gads ir bagāts ar labām 
domām, darbīgām dienām un priecīgiem 
atelpas brīžiem!

Ar bibliotēkas direktori Inesi Cīruli
sarunājās Santa Freimane

Jaunas klavieres un
Ziemassvētku pasākumi
SAC „Senliepas”

Izsakām vissirsnīgāko pateicību Dzintrai Žīgu-
rei par aprūpes centram dāvātajām klavierēm un 
sarīkoto Ziemassvētku pasākumu!

23.decembrī viņas organizētajā labdarības pa-
sākumā kopā ar Ķeguma tautas nama jaunajiem 
ģitāristiem, skolotāju Daci Priedoliņu un Salatēvu, 
tika sniegts koncerts un apdāvināti SAC iemītnieki. 

Paldies, Ikšķiles vidusskolas 3. a, 5. d un 7. a 

klases skolēniem, viņu ģimenēm un skolotājiem 
par sarūpētajām dāvanām un skanīgajiem priekš-
nesumiem, kā arī sieviešu klubam „Ķeguma Sau-
lespuķes” par sirsnīgo sveicienu!

SAC „Senliepas” iemītnieki un darbinieki

Deju kolektīvam
„Birztaliņa” jauni tērpi

Izmantojot iespēju, ko piedāvā Ķeguma nova-
da pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu kon-
kurss, 2014. gada nogalē Birzgales PII „Birztaliņa” 
dejotāji daļēji tika pie jauniem tērpiem. Ar projekta 
finansējuma palīdzību 12 zēniem ir jaunas bikses, 
10 blūzes meitenēm, 10 krekli zēniem un meiteņu 
blūzes rotā skaistas saktiņas.

Šis ieguvums dod jaunu iespēju, vēl nopietnāk 
dejot, piedalīties skatēs un ticēt, ka šovasar izdosies 
piedalīties Latvijas XI Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos un nest Ķeguma vārdu ārpus novada 
robežām.

Paldies Ķeguma novada domei par atbalstu, 
paldies projekta iesniedzējām Ivitai Onzulei un 
Olitai Grodei.

Anita Skosa,
PII „Birztaliņa” vadītāja
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Koncerts „No sirds uz sirdi”
21. decembrī Rembates tradīciju zālē ar koncerta nosaukumu  

„No sirds uz sirdi”, lai ceturto adventi pavadītu sirsnīgā gaisotnē 
un gūtu prieku no kopā būšanas, Rembates sieviešu vokālais an-
samblis, kuram šis bija pirmais koncerts, ielūdza pie sevis viesu 
kolektīvus, kuri ar lielu prieku uzņēma aicinājumu atbraukt cie-
mos. Tie bija senioru jauktais ansamblis „Kvēlziedi” vadītājs Gu-
nārs Jākabsons no Ķeguma, Ciemupes tautas nama senioru jauktais 
ansamblis „N-VITA” vadītāja Ivita Poriete un Lielvārdes senioru 
deju kopa„ Sidrabotie gadi” vadītāja Ārijai Priedītei.

Paldies jaunizveidotā Rembates sieviešu vokālā ansambļa va-
dītājai Alīsei Vorobejai un dāmām par lielisko sniegumu.

Lai jums veiksmīgs gads un izdodas sasniegt iecerēto!
Sanita Jefremova,

Rembates pasākumu organizatore

Vienkārši būt…

Mēs – Tomes dāmu vokālais ansamblis 
savus 25 dziesmotos gadu izvelējās nosvi-
nēt Ziemassvētku priekšvakarā 20. decem-
brī  koncertā ar nosaukumu  „It kā nejauši 
… 25”.  Ziemas saulgrieži ir doti padarītā 
izvērtēšanai, pārdomām, sapņiem un jau-
niem plāniem. It kā nejauši pirms 25 gadiem  
notika pirmā sanākšana Tomes skolā, kur 
jaunajai skolotājai Ivetai Riterei (Mešķe)  
radās vēlme atrast domu biedrus dziesmā, 
tā padarot skaistāku ikdienu, dziedot savam 
un citu priekam. Dziesmas tika gatavotas 
kolhozu ballēm,  tradīciju svētkiem  un 
dievkalpojumiem. Pirmie dziesmotie gadi 
sakrita ar Latvijas atmodu, kad dziesmu re-
pertuārs un  kolektīva iekšējas sajūtas bija 
uz kopīga brīvības viļņa. Kopīgā vēlme tikt 
vaļā no iekšējās tumsas, lai dvēselē rastu 
vairāk vietas jaunas gaismas uzņemšanai, 
un ar savām dziesmām nodotu šo sajūtu 
klausītajiem.  Kad pirms 16 gadiem par ko-
lektīva vadītāju sāka strādāt Ingrīda Klepe-
re – jauniņā pedagoģe, kas pati vēl mācījās 
mūzikas akadēmijā, ansamblim tika izvirzī-
tas jaunas prasības un kvalitāte – daudzbal-
sīga dziedāšana, sarežģītāks un nopietnāks 
repertuārs, kā arī prasība piedalīties skatēs 
un iegūt pēc iespējas labākus rezultātus. 

Augot vadītājas darba pieredzei un zināša-
nām, prasības pret kolektīvu  kļuva arvien 
augstākas un rezultāti skatēs labāki un labā-
ki. Šajos 25 gados esam piedalījušas vismaz 
15 ansambļu skatēs un no prieka  gavilēju-
šas par iegūtajiem pirmās un otrās pakāpes 
diplomiem. Kā īpašs sasniegums, 2012. un 
2013. gadā, Latvijas vokālo ansambļu kon-
kursā iegūtais 1. pakāpes diploms, kļūstot 
par trešo labāko sieviešu ansambli Latvijā. 
Lielākais saviļņojums – piedalīšanās XV 
Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos, kuros 
tikām īpaši pamanītas un uzrunātas no tau-
tas ar novēlējumiem: „ Lai dzīvo Tomes laši 
un skaistās Tomes meitenes”. 

Šobrīd Tomes vokālajā ansamblī  esam 
desmit skaistas, talantīgas, interesantas un 
radošas dziedātājas, kas katra ar savu īpašo 
šarmu un balss tembru papildina viena otru, 
veidojot šo skanīgo ziedu pušķi. Tomes dā-
mas – kā ansambļa nosaukumu, esam izve-
lējušas tāpēc, ka tas vislabāk raksturo mūsu 
būtību, jo patiešām  esam dāmas (labā no-
zīmē), bet vārds  „Tome” , lai popularizēto 
šo mazo pagastiņu, šo mazo tautas namu ar 
skanīgo zāli, kas devusi mums mājvietu ra-
došai izpausmei. Dziedot, esam iemācījušas 
būt  saskaņā ar sevi laikā un telpā, būt šeit 

un tagad. Dziedot, iepazīstam savu iekšējo 
skaistumu, ikdienas rutīnā nenogurstam, jo 
dziesma dod dvēselei gandarījumu. Vadītā-
ja Ingrīda ar savu talantu, gaumīgo elegan-
ci, stingrību un prasīgumu, augsti attīstīto 
muzikālo  intelektu, ir mūsu ansambļa pa-
nākumu pamatu pamats. 

Šajā jubilejas koncertā izdziedājām savu 
izjūtu mirkli latviešu komponistu dziesmās, 
Andas Līces , Raimondas Vazdikas dze-
jā, Antuāna Sant Ekzeperī  stāstījumos un 
latviešu tautas dziesmā. Mūsu dziedājumu 
izgaismoja Gabors Goldmanis – vadītājas 
Ingrīdas audzēknis Rīgas doma kora skolā, 
saksofonists Maigonis Makars un pianists 
Antonijs Klepers. Mūs papildināja mūsu 
dziesmu draugi no Preiļiem, Lielvārdes un 
Kalsnavas. Paldies mūsu draugiem! Paldies 
Zanei Zemniecei un Didzim Pučam par 
koncerta nofilmēšanu, paldies  labākajam  
un Tomei uzticīgākajam fotogrāfam Ri-
hardam Puriņam par skaistajām bildēm un 
interesanto rakstu  interneta vietnē www.
ogresbalss.lv.

Paldies gribam teikt  arī Ķeguma paš-
valdībai, kas bieži mūs lutinājusi ar skais-
tiem tērpiem un  iespēju braukt uzstāties 
citās Latvijas pilsētās. Bet šajā koncertā, kā 
jau dāmas, mēs gribējām pārsteigt ar jau-
niem tērpiem, kurus izgatavojām pašas par 
saviem līdzekļiem. 

 Lielais paldies mūsu klausītajiem un 
atbalstītajiem !

Kaut mēs tā spētu 
Tik samtaini, viegli
Pāri tālumiem sarunāties un laikiem
Un cits citu nepārkliegt.
Kaut mēs tā spētu - 
Ka paliek tikai tikšanās prieks 

(Anda  Ļīce)

Uz satikšanos jaunos koncertos!

Tomes dāmu ansamblis
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Labdarības koncerts Ķeguma dienas centrā
22. decembrī Ķeguma dienas centrā ar 

labdarības koncertu viesojās Aija Vītoliņa, 
Karina Tatarinova un ģitārists Jānis Lācis. 
Šoreiz uz koncertu aicinājām nevalstiskās or-
ganizācijas, kuras pašas ikdienā nodarbojas ar 
labdarību. 

Ar sirsnīgu Kārļa Skalbes atmiņu stāstī-
jumu par Ziemassvētku laiku mūs sildīja Ka-
rina. Abas ar Aiju dziedāja vairāk vai mazāk 
pazīstamas Ziemassvētku un ziemas dzies-
mas. Ļoti jauks veltījums tika vecvecākiem 
– dziesmas no Edītes Piafas repertuāra, ko 
izpildīja Aija.

Visa koncerta laikā arī skatītāji dziedāja 
un darbojās līdzi, jo īpaši kāds septiņgadīgs 

puisēns, kurš prata visus vārdus dziesmai 
„Mežrozīte” un radīja jauku un nepiespiestu 
atmosfēru, iesaistoties sarunās ar dziedātā-
jām!

Paldies māksliniekiem, kuri atrada laiku 
atbraukt pie mums ciemos, un paldies visiem, 
kuri, neraugoties uz agru pirmdienas rītu, at-
nāca uz koncertu. 

No sirds vēlam jauku 2015. gadu!

Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums”

Ziemassvētku eglīte ar
pasaku tēliem

17. decembrī Ķeguma tautas namā paši mazākie ar vecākiem pulcē-
jās uz pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīti, kur viņus gaidīja 
pārsteigumi no Ziemassvētku vecīša un viņa atraktīvajiem draugiem. 
Lai iepriecinātu mazās sirsniņas, ciemos bija ieradušies pasaku tēli – 
baltais polārlācis un zaķis. Ziemassvētku vecītim bija ļoti skaista un 
skanīga balss, jo viņš sanākušos iepriecināja ne tikai ar dāvanām, bet arī 
ar brīnišķīgām svētku dziesmām. Atraktīvais zaķis un polārlācis aktīvās 
rotaļās un dejās iesaistīja gan bērnus, gan viņu vecākus. Pasākuma no-
slēgumā bija kāt visvairāk gaidītais brīdis – dāvanu dalīšana. Lai tiktu 
pie kārotās saldumu pakas, no lielā Ziemassvētku vecīša dāvanu maisa, 
mazajiem bija jānoskaita svētku dzejolītis. Pasākums izdevās ļoti mu-
zikāls un atraktīvs. 

Santa Freimane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Realizēts projekts „Bērnu svētku pasākums Tomē 
un Ziemassvētku brīnums bērniem”

Ir noslēdzies un īstenots Ķeguma novada 
domes NVO atbalsta Fonda atbalstītais  pro-
jekts  aktivitātei  Nr. 1.5.2. „Bērnu svētku 
pasākums Tomē un Ziemassvētku brīnums 
bērniem”, ko iesniedza biedrība „Ābele”.  
Projekta kopējās izmaksas – 876,86 EUR. No 
tiem  426,86 EUR pašvaldības iedotie līdzekļi 
un 450 EUR pašas biedrības ieguldījums – 75 
noadītas  zeķes, 75 sašūti linu dāvanu maisiņi, 
pašu gatavots cienasts, materiāli un darbarīki 
radošajām darbnīcām. Par domes piešķirta-
jiem līdzekļiem abiem šiem svētkiem tika ie-
gādāti vienreizējie trauki, materiāli radošajām 
darbnīcām, dāvanas, spēles, grāmatas, konfek-
tes, augļi u. c. Īpašs  liels paldies jāsaka čakla-

jām zeķu adītājām, kas nav „Ābeles” biedres, 
bet velējās iesaistīties un atbalstīt biedrības  
labos darbus, dāvājot zeķu pāri kādam Tom-
es pagasta mazulim, vecumā līdz septiņiem 
gadiem, tās ir: Aina Riķe, Rūta Zaumane un 
Regīna Brice. Protams, liels paldies visām 
„Ābeles” aktīvajām sievām par radošumu un 
velmi darboties sabiedrības labā.

 Abi šie pasākumi veicināja iedzīvotāju 
aktivitāti Tomes pagastā, saliedēja ģimenes, 
deva iespēju, bez naudas līdzekļu ieguldīša-
nas, pavadīt interesantas svētku dienas. Da-
lībnieki iemācījās un uzzināja daudz ko jaunu, 
ieguva pozitīvu noskaņojumu, pilnu vēderu un 
pilnas rokas ar pašu gatavotām lietām, kā arī 

apziņu, ka pats varu ar savām rokām pagata-
vot svētku brīnumu. Bērnu svētku un Ziemas-
svētku pasākumā kopā piedalījās 90 ģimenes. 
Ieguvēji no pasākuma bija visi gan dalībnieki, 
gan pasākuma organizētāji biedrība „Ābeles”, 
gan pašvaldība, jo kļuvām bagātāki ar labiem 
darbiem, kas deva prieku pašiem un pasākuma 
dalībniekiem, labām domām un jaunām pras-
mēm. Liels paldies Ķeguma novada domei 
par sniegto Finansiālo atbalstu par iespēju arī 
nākošgad īstenot šo aktivitāti, jo tā jau Tomes 
pusē ir kļuvusi par stabilu tradīciju.

Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama vadītāja

Paldies Jums mīļie!
Ķeguma Jauniešu kora veltī-

juma koncerts Ķeguma pensionā-
ru Ziemassvētku saietā, kad godi-
na tos apaļo gadskārtu jubilārus, 
kad draudzīgā saimē svin Ziemas-
svētkus, viscerīgākos, vismīļākos 
svētkus gadā, bija visskaistākā, 
visizjustākā dāvana sirmajām 
vecmāmiņām un vecvecmāmi-
ņām, vectēviem un vecvectēviem, 
kuri turas tik braši kā sargājoša 
ozolu un kuplu liepu rinda. 

Tas bija patiess prieks un lai-
mes sajūta, kad asaras acīs liecina 
par īstu neviltotu pārdzīvojumu, 
jo Jauniešu kora koncerta reper-
tuārs bija ne tikai  bagāts ar skais-
tām dziesmām, bet arī izpildījums 
priecēja gan ausis, gan sirdis, dik-
cija bija tik laba, ka katru vārdu, 
katru teikumu dziesmās varēja sa-
dzirdēt un saprast.

Koru kustība bija mūsu brīvī-
bas un neatkarības centienu gal-
venais dzinulis tajā tālajā 19. gs. 
Tagad brīvajā valsī dzimušie atkal 
apliecina, ka esam dziedātāju tau-
ta, tauta, kas mīl savu zemi, savu 
valsti un neatkarību. 

Es pirms kāda laika sev jautā-
ju, vai esam gatavi jaunai atmodai 
no ierastības un mietpilsoniskās 
snaudas, šodien, redzot ar kādu 
degsmi un pašatdevi strādā kori, it 
sevišķi Ķeguma Jauniešu kora va-
dītāji, kas neskaita ne minūtes, ne 
stundas un strādā ar tādu pašaiz-
liedzību un degsmi, ka ik brīdi var 
sajust kāda savstarpēja mīlestība 
virmo no katra korista uz diriģenti 
un no diriģentes uz koristiem. 

Ir mazliet žēl, ka pensionā-
riem nav iespēju veidot materiāla 
atbalsta bāzi korim, kas tam lieti 
noderētu, un varam to atbalstīt ti-
kai morāli ar savām domām. Pa-
liek cerība, ka Ķeguma domei būs 
iespēja atbalstīt kori.  

Nobeigum personīgs un pārē-
jo pensionāru paldies mūsu bied-
rības vadībai. Vēlos arī pateikties 
Mairai Līdumai, Lindai Ivanovai 
un Gintai Eisakai. Svētki izdevās 
ne tikai bagāti, kā jau tas Ziemas-
svētkos pieņemts, bet arī saturīgi 
un skaisti organizēti. 

Silvija Grunte
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Pensionāru realizētie
projekti 2014. gadā

Mums jau nevajag daudz! 
Pavisam maz, pavisam nieku,
Lai kopīgs mirklis nestu prieku.

Aizvadīts  septītais Ķeguma novada  pensionāru biedrības (turpmāk 
Biedrība) aktīvs radošs gads. Visu šo gadu darbojas radošā darbnīca Ķegu-
ma prospektā 1. Tautas nama pensionāru telpā organizētas tikšanās ar poli-
tiķiem un domes darbiniekiem. Kā arī biedrības valdes locekļi  pirmdienās, 
laikā no plkst. 10:00 līdz 13:00, uzklausa pensionāru un iedzīvotāju vēlmes 
un priekšlikumus turpmākās darbības uzlabošanai. Lūdzam aktīvāk izman-
tot šīs iespējas.

Patreiz realizācijas stadijā ES ELFLA programmas pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana  vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts Nr. 14-04-LL32-L413201-000013 
„Pensionāru biedrības darbības kapacitātes palielināšana” ar Ķeguma do-
mes līdzfinansējumu  tiks iegādāti 2 stacionārie datori, 1 portatīvais dators, 2 
lāzerprinteri, saliekamā nojume, 2 saliekamie galdi un 4 termosi. Šie pamat-
līdzekļi tiks izvietoti Biedrības nomas telpās publiskai lietošanai.

Pateicoties Ķeguma novada domes izveidotam iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas  fondam, realizējot projektu Nr. KNP/2.2.-14/14/21, 200 EUR 
apmērā, radošajā darbnīcā Biedrība veica apmācību turpinājumu filcēšanā 
un pērļošanā. Visos lietišķās mākslas veidos turpināsies nodarbības konsul-
tantu klātbūtnē arī jaunā gada ziemas mēnešos sestdienās, laikā  no plkst. 
9:00 līdz 12:00. 

Ar Domes NVO atbalsta fonda projektu Nr. KNP/2.2.-14/14/8, aktivi-
tātes 1.5.1. īstenošanā iegādāti putekļu sūcējs un saimniecības preces Bied-
rības nomas telpu uzturēšanai, un finansējuma palīdzība informātikas teh-
noloģiju darbības nodrošināšanai. Šī projekta aktivitātes 1.5.2. īstenošanā 
Biedrība organizējusi vairākus daudzveidīgus pasākumus  visiem novada 
iedzīvotājiem:  

Kultūras:
Sandras un Andra Brīnumu koncerts „Senliepās”  04.04.2014.                                                    
Deju kopas „Rasa” sadraudzības kolektīvu (6 kolektīvi) koncerts  
19.04.2014.
Sports un veselība:
Senioru draudzības sporta spēles (4 kolektīvi) 21.02.2014.                           
Piedalīšanās Republikas senioru sporta spēlēs Jelgavā 28.,29. 06.2014.
Kardiologa profesora Oskara Kalēja  lekcija  Ķeguma dienas centrā  
13.12.2014.

Nūjotāji  aktīvi darbojas visu gadu, bet tiek organizēti arī plašāki pasā-
kumi, piemēram, olainieši iepazīst Ķegumu ar  tēju mūsu skaistajā pludmalē 
(21.05.2014.); ķegumieši Rembatē vairakkārt; ekskursija GBS Lielvārdes 
lidlaukā 02.10.2014; nūjotāju Ziemassvētku eglīte mežā 17.12.2014 un pen-
sionāru svētku pasākums 26.12.2014.                                                                                                        

Šo visu pasākumu organizēšanā ir ieguldīts viss projekta finansējums un 
Biedrības finansu un materiālie resursi.

Jaunajā gadā visiem labu veselību, radošu enerģiju, aktivitāti pašizglī-
tošanās jomā, jo šobrīd tā ir  neierobežota. Aktīvi izmantot arī Ķeguma no-
vadā dotās iespējas, tai skaitā pensionāru radošo darbnīciņu, kur gadu un 
pieredzes likmes nav.

Uz sadarbību! V. Jaunzema

Ziemassvētku aktivitātes
pensionāru biedrībā

Ķeguma novada pensionāru biedrība sveica savus vientuļos 
pensionārus ar Ziemassvētku dāvanām, kuras sarūpējām pateico-
ties fondam „Ziedot”.

Esam pateicīgi, pirmkārt, fondam „Ziedot” par to, ka atrada 
mūs un deva iespēju pieteikties konkursam, otrkārt, labdarības 
akcijas dalībniekiem „Dod pieci”, kuri īstenoja savu ideju un, treš-
kārt, visiem labiem un atsaucīgiem ļaudīm, kuri piedalījās akcijā 
un kopā saziedoja vairāk kā 65 tūkstoši eiro.

Dāvanā sarūpējām gan veselīgas, gan garšīgas lietas, lai radītu 
svētku noskaņu.

Tālākiem pensionāriem Ķegumā, Tomē un Rembatē dāvanas 
tika nogādātas mājās.

Vēlreiz liels paldies visiem!
Ķeguma pensionāru biedrības valde

Ziemassvētki Ķeguma senioriem
Ziemassvētki ir laiks, kad esam kopā ar saviem mīļajiem, do-

mājam tikai gaišas domas un vēlam visiem līdzcilvēkiem bezgala 
daudz gaišuma un mīļuma.

Un patiešām, otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, kad Ķegu-
ma tautas namā bijām pulcējušies, lai kopā apsveiktu otrā pusgada 
cienījamos „apaļo” gadu jubilārus, mēs, ik katrs, baudījām saņem-
to dāvānu – koncertu ar bagātīgu Ziemassvētku repertuāru. Mir-
dzums bija ne tikai Ziemassvētku eglē iedegtajās spuldzītēs, bet 
arī dziedātāju un klausītāju acīs. Mūs priecēja Birzgales jauniešu 
ansamblis „Tikai tā” un Ķeguma novada jauniešu koris, talantīgās 
un atraktīvas, vadītājas Mairas Līdumas vadībā.

 Visi kopā izdziedājām ne vienu vien Ziemassvētku dziesmiņu 
un, Ogres Daņču kluba vadītāju iekustināti, uzdejojām pa kādai 
jestrai tautas dejai.

Vienprātīgi atzinām, ka mums bija skanīgi un sirds silti svētki!
Svētku dalībnieku vārdā, Anita Apriķe

 Jauniešu kopkoris sveic Ķeguma seniorus Ziemassvētkos.
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Ķeguma jaunieši „We’rPRO”
Ķeguma jaunieši „We’rPRO” ir neformālā grupa, kurā apvie-

nojušies mērķtiecīgi, aktīvi, radoši un aizrautīgi jaunieši, kas vēlas 
pilnveidot un dažādot jauniešu dzīvi Ķeguma novadā. Mēs esam, lai 
veidotu apkārtējo vidi sev un citiem daudz krāsaināku, košāku un 
daudzveidīgāku. 

„We’rPRO” biedri pulcējas katru nedēļu, lai domātu, radītu, dis-
kutētu un nonāktu pie kopēja rezultāta. Esam piedalījušies un orga-
nizējuši dažādus pasākumus, kā, piemēram, Ķeguma novada svētki 
2014, Lielā Talka, Zemes diena u.c., kā arī organizējuši erudīcijas 
konkursu „Cik daudz tu Zini par Latviju?”. Un tas ir tikai sākums, jo 
ir daudz ideju un darbu, kas vēl jārealizē.

Ķeguma novada jaunieši aicina arī citus jauniešus droši pievie-
noties, dalīties ar savām idejām, iegūt sev labus draugus un domu-
biedrus, jo tā ir vieta, kur ne tikai ir iespēja darboties citu jauniešu 
interesēs, bet arī, lai pilnveidotu un attīstu savas prasmes un iegūtu 
noderīgas zināšanas.

Ķeguma jauniešu „We’rPRO” sēdes norisinās katru nedēļu: 
Pirmdienās plkst. 19.00. Sēdes notiek dienas centra telpās – lielajā 
konferenču zālē. Antra Binde,

jaunatnes lietu speciāliste

Izveidots Jātnieku sporta
centrs Birzgalē

Birzgalē ELFLA konkursa pasākuma „Lauku ekanomikas dažādo-
šana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īsteno-
šanas teritorijā” ietvaros ir realizēts projekts „Birzgales centra objektu 
rekonstrukcija – jātnieku sporta centra izveide”.  Projektu realizēja  Jāt-
nieku sporta klubs „Zelta Pakavs”.

Projekta ietvaros tika  rekonstruēta sporta zāle un garāžas ēkas, iz-
veidojot stalli un divas slēgtās manēžas – iesildes un sacensību. Ir rasta 
iespēja sportistiem un  Birzgales pagasta jauniešiem, nodarboties ar jāt-
nieku sportu visa gada garumā  jebkuros laika apstākļos.  Ir uzlabota tre-
niņu kvalitāte, iegādāts jauns PVC  šķēršļu kopmplekts konkūra jātnie-
kiem.  Pastāv iespēja rīkot jātnieku sporta sacensības ziemas mēnešos.

Jebkurš  Birzgales iedzīvotājs un interesants var iepazīt jātnieku 
sporta vidi, doties izjādēs, apgūt jāšanas iemaņas, pavadīt brīvo laiku ar 
zirgiem un relaksēties no ikdienas stresa. 

Evija Vilcāne, 
projekta īstenotāja

Mani darba gadi Tomes 
tautas namā

Strādājot Tomes tautas namā, neticami ātri ir pagājuši 20 darba gadi. 
Šis notikums lika brīdi apstāties, padomāt, izvērtēt, kādi šie gadi bijuši, 
ko esmu devusi sabiedrībai, ko guvusi pati. Vai 20 gadi jau nav par 
daudz vienai darba vietai? Bet tad nomierinājos, uzzinot, ka domē ir 
darbinieki, kuru darba stāžs ir 30 un pat 40 darba gadi. Šajos 20 gados 
ir bijis brīdis, kad vēlējos aiziet no šī darba, bet tā brīža domes priekš-
sēdētaja S. Čivča, ieteica padomāt, un es padomāju un paliku. Domāju, 
ka strādāšu tik ilgi, kamēr spēšu būt radoša un varēšu  pārsteigt ar ko 
jaunu. Saimnieciskās lietas ir grūtas, bet tomēr tās kārtojas vienkāršāk. 
Šajos darba gados esmu nepārtraukti guvusi jaunas zināšanas, piepil-
dījusi sevi garīgi un emocionāli. Katrā pasākumā esmu atdevusi savas 
emocijas un sajūtas skatītajam. Lai spētu dot vēl, un tautas nama saturs 
nepaliktu kā daudzus gadus vecs konservs, daudz jālasa, jāapmeklē citu 
rīkotie pasākumi, jātiekas ar interesantiem cilvēkiem un kolēģiem citos 
kultūras namos. Ļoti daudz darba procesā palīdzējuši kolektīvu vadītāji 
ar savam idejām un radošumu, tehniskie darbinieki ar prasmi strādāt 
un vēlmi palīdzēt visos procesos, kas notiek tautas namā, viņi ir arī tie, 
kas ieteiks, dos padomu, un ja vajadzēs arī kritiku. Ierosmes un idejas 
darbam devuši arī tautas nama apmeklētāji, kuru prasības un vēlmēs 
jāizpilda. Daudzus gadus kopā ar mani ir bijusi Biruta Skudra, čaklā-
kais un darbīgākais palīgs tautas namā. Būt apkopējai tautas namā nav 
viegli, tas nav tikai uzturēt tīras telpas, bet arī noformēt telpas, pasniegt 
ziedus, kafiju, cilāt un pārvietot galdus un citus smagus priekšmetus, 
palīdzēt atrakcijās, sacept pīrāgus, saklāt galdus, iekurt ugunskuru un 
izvārīt sēņu zupu vai Meteņdienas putru, būt smaidīgai un laipnai sa-
gaidot apmeklētājus, būt sapucētai pasākuma laikā un tai pašā brīdī arī 
gatavai uzslaucīt un piekopt.  Man ir palaimējies, jo arī tagadējā apko-
pēja Velga Zagorska ir brīnišķīgs palīgs visos šajos daudzajos darbos . 
Tik pat lieli palīgi ir ilggadīgie tautas nama darbinieki, Sarma un Valdis 
Amaņi, kas gadā par siltumu telpās un nāk palīga arī citos darbos. Val-
dis – veidojis dekorācijas, labojis mēbeles, krāsojis un skrūvējis, devis 
padomu  tehniskas lietās.

Daudz skaistu pasākumu ir veidoti kopā ar  amatierteātra  kolektīvu 
un to vadītājiem Viju Šaicāni un Agitu Freibergu. Milzīgu enerģijas un 
pozitīvisma lādiņu piecpadsmit  gadus guvām no Laimas Semionovas, 
kas tautas namā vadīja bērnu deju kolektīvus un  veselības vingrošanu. 
Gandrīz visos Tomes  tautas nama pasākumos savu ieguldījumu ir de-
vuši bērnu un dāmu vokālie ansambļi, to dalībnieki un arī daudzgadī-
gās vadītājas Marija Sprukule un Ingrīda Klepere. Pateicoties folkloras 
kopai „Graudi” un enerģiskajai vadītājai Dacei Priedoliņai, organizē-
jām jaunus un vēl nebijušus pasākumus. Pagājušajā rudenī  jaunas un 
svaigas idejas tautas namā ienesa paši jaunākie kolektīvu vadītāji Līga 
Valaine, kas māca dziedāt  pašiem mazākajiem tomeniešiem  kolektīvā 
ar nosaukumu „ Skanis” un Oskars Ancveriņš, kas rudenī  uzsāka vadīt 
amatierteātri. Visiem kolektīviem un vadītājiem novēlu veiksmi un dau-
dzus  radošus gadus  tautas namā. Ticot un cerot uz tautas nama kolek-
tīvu un savu kā tautas nama vadītājas radošumu un darba rezultātiem, 
vēlētos ar jums  vēl tikties  daudzos pasākumos, un ar pasākumiem un 
kolektīvu sasniegumiem  darīt atpazīstamu Tomes pagastu. 

Sarmīte Pugača,
Tomes tautas nama vadītāja

Ja spējam izprast
līdzcilvēku sāpes

Birzgales biedrības „JADARA” dalībnieces ,vērtējot  pērnajā gadā 
paveikto, gan priecājās  par īstenotajiem projektiem , gan lēma, kā palī-
dzēt vairākiem novada un pagasta ļaudīm, kuru mierīgo ikdienu izjau-
kusi smaga slimība  vai cita nelaime.

Kopš 2014. gada 30.decembra interneta adresē http://www.ziedot.
lv/palidziba-pec-ugunsgreka-keguma-novada-2107  varam līdzēt Bal-
tausu dzimtai , kuru mājas „Dzelzāji” izpostīja uguns. Kuplā ģimene ir 
pateicīga ļaudīm, kuri palīdzēja 16. novembra naktī, kuri deva pajumti. 
Bet lai pavasarī varētu uzcelt jaunu mītni, ģimene lūdz palīdzību mate-
riālu iegādei.

Biedrība „JADARA” ar sava konta starpniecību spēj palīdzēt cilvē-
kiem, kuri nav reģistrēti  Ziedot.lv . Ieskaitot biedrības kontā , lūdzam 
noteikti  izpildīt aili – maksājuma mērķis, lai varam naudu pārskaitīt 
tieši jūsu norādītajai personai. Drīkstam veikt tikai bezskaidras naudas 
norēķinus. Biedrības „JADARA” rekvizīti : kods 40008206272, konts 
LV35HABA0551036226268 .

Priecāsimies par katru dienu, kurā esam veseli un  darbīgi, kurā ar 
siltu sirdi spējam izprast līdzcilvēku sāpes un palīdzēt tās remdēt.

D. Melnūdre,
biedrības „JADARA” valdes priekšsēdētāja
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Ģimene lūdz palīdzību ārkārtas situācijā
2014. gada 16. novembra vakarā ugunsgrēks nopostīja Baltausu 

dzimtas mājas „Dzelzāji”, Ķeguma novadā. Šajā naktī ģimene zaudēja visu 
iepriekš grūti gādāto. Uguns pilnībā nopostīja saimes māju, kur draudzīgi 
sadzīvoja četras Baltausu dzimtas paaudzes. Sadegusi arī visa iedzīve – 
gan apģērbs, gan ikdienā nepieciešamās lietas, gan sadzīves tehnika.

„Dzelzājos” draudzīgi vienkopus, cits 
citam palīdzot, dalot gan priekus, gan bēdas 
saimniekoja dzimtas četras paaudzes, kopā 
desmit cilvēki – Dace Baltause ar dzīves-
draugu Edgaru un nepilnus 3 gadus veco 
dēliņu Matīsu, Daces māte Ineta un Daces 
brāļa Arņa ģimene – dzīvesbiedre Maija, 
abas meitiņas Santa un Samanta, Daces vec-
māmiņa Velta un viņas māsa Anna.

Nekavējoties tika izsaukti ugunsdzē-
sēji, evakuētas vecmāmiņas un bērni, kas 
visu negadījuma nakti pavadīja naktstērpos, 
sildoties automašīnā. Pateicoties ļoti ātrai 
mājinieku rīcībai, nelaimē necieta neviens 
cilvēks un mājdzīvnieks, taču uguns pilnībā 
nopostīja saimes māju. Kā iespējamo uguns-
grēka izcelšanās iemeslu ugunsdzēsēji norā-
dījuši malkas krāsns skursteni.

Šobrīd  visa kuplā ģimene pa ziemu ap-
metusies neapdzīvotās mājās, ko laipni līdz 
pavasarim atvēlējis tuvējs kaimiņš. Tuvums 
ļauj aizskriet  pieskatīt saimniecības ēkas un  
pabarot  palikušos mājdzīvniekus. Arī pēc 

nelaimes ģimene ļoti vēlas palikt visi kopā. 
Apkārtējie iedzīvotāji ģimeni raksturo 

kā kārtīgu un atbildīgu. Jau vairākus gadus 
Baltaušu ģimene kopīgiem spēkiem palīdz 
organizēt labdarības organizācijas Latvijas 
Sarkanais Krusts darbību Ķegumā, Tomē un 
Birzgalē – gan sestdienās strādājot izdales 
punktā, gan ar savu transportu piegādājot 
iedzīvotājiem nepieciešamās lietas. Šobrīd 
līdzcilvēku atbalsts ļoti nepieciešams pašu 
ģimenei. 

Daces ģimene un radi ir apņēmības pilni 
dzimtas mājas „Dzelzāji” atjaunot, taču ēkas 
būvniecībai no pamatiem ir nepieciešami lie-
li finanšu līdzekļi, kuru ģimenei nav. Ģimene 
daudz gatava darīt pašu spēkiem, taču nepie-
ciešama palīdzība, lai iegādātos būvmate-
riālus un paveiktu pamatlietas, lai dzimtas 
māju atjaunotu un visiem būtu kur dzīvot. 

„Dzelzāju” mājinieku nelaimes stāstu ir 
uzklausījuši arī labdarības organizācijas Zie-
dot.lv darbinieki, un pēc rūpīgas iepazīšanās 
ar notikušā faktiem ir piekrituši palīdzēt, iz-
veidojot ziedojumu kontu līdzekļu vākšanai 
mājas atjaunošanai. 

Šobrīd ģimene saviem spēkiem ir nojau-
kusi krāsmatas un uzsākusi pamatu atjauno-
šanu, un būs ļoti pateicīgi par jebkādu palī-
dzību dažādu nepieciešamo būvmateriālu 
sagādē.

Sniegt palīdzību ģimenei var ziedojot 
labdarības organizācijas ziedot.lv mājas lapā 
vai veicot pārskaitījumu uz ziedot.lv izvei-
doto palīdzības kontu.

Konts:  LV95HABA0551006150241
Bankas kods: HABALV22
Mērķis: Palīdzība pēc ugunsgrēka Ķeguma 

novadā

Baltausu ģimenes vārdā - Edīte Vjakse

Rembates kauss 64
lauciņu dambretē 

20. decembrī Rembates tautas namā tika aizvadīta Rembates 
kausa izcīņa 64 lauciņu dambretē. Sacensības notiek pēc iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projekta Pulkā nāc un spēlēt sāc. Pirmo trīs 
vietu ieguvēji saņēma skaistus kausus. Pieaugušo turnīrā piedalījās 
arī skolnieki. No viņiem labākais bija Alens Naudiņš.

Sacensību godalgoto vietu rezultāti:
1.vieta – Vaclavs Griņevičs
2.vieta – Ārijs Irbe
3.vieta – Andris Aizsilnieks

Vaclavs Griņevičs

Skolēnu turnīrs
dambretē

2014. gada 29. decembrī Rembates Tautas nama zālē tika aizva-
dīts Vecgada skolēnu turnīrs dambretē.Sacensības notika pēc iedzī-
votāju iniciatīvas veicināšanas projekta „Pulkā nāc un spēlēt sāc”. 

 Godalgotas vietas ieguva:
1.vieta – Alens Naudiņš
2.vieta – Gatis Loss
3.vieta – Ralfs Neimanis

Vēlam spēlētājiem veiksmi arī nākošajos turnīros un nopietnu 
attieksmi pret regulāriem treniņiem!

Atgādinām, ka otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17:00 iespē-
jams trenēties galda spēlēs V. Griņeviča vadībā, Rembates bibliotē-
kas telpās.

Vaclavs Griņevičs

Gulbene K.S.P., Madona SCK un Rembate 
uzvar Latvijas Kausā pauerliftingā
Noskaidroti 2014. gada Latvijas Kausa uzvarētāji pauer- 
liftingā. Pēc 19. Latvijas Kausa posmiem pārliecinoši līderi 
ir „Gulbenes K.S.P.”, „Madonas SCK” un „Rembate”. 
Trīs 2014. gada Latvijas Kausa spēcīgākās komandas tika apbalvotas 
Latvijas čempionātā spiešanā guļus bez ekipējuma laikā, kas norisinājās 
13. un 14. decembrī Jelgavā. Šogad Latvijas Kausa komandu vērtējumā 
pārliecinošā vadībā bija „Gulbenes K.S.P.” sportisti. Otro vietu ieņēma 
komanda „Madonas SCK”, bet trešo - apvienotā Lielvārdes – Ķeguma 
komanda „Rembate”. 
Visa gada garumā vairākās Latvijas pilsētās norisinājās dažādas 
sacensības spēka trīscīņas disciplīnās jeb Latvijas Kausa izcīņas posmi 
pauerliftingā. Kopā notika 19 sacensības jeb 19 posmi. Latvijas Kausa 
posmu mērķis ir nodrošināt Latvijas mēroga sacensību organizēšanu 
visos Latvijas novados, stimulēt komandu dalību dažādu novadu 
rīkotajos Latvijas kausa posmos, tādejādi veicinot konkurenci, zināšanu 
un viedokļu apmaiņu. Kā arī veicināt novadu sporta klubu vadītāju 
pieredzi un māku Latvijas līmeņa pasākumu organizēšanā, materiāli 
tehniskās bāzes attīstīšanā. Latvijas Kausa posmu sacensības sniedz 
iespēju jaunajam sportistam izprast sacensību norises gaitu, apzināt 
savus spēkus un iepazīt citu komandu sportistus pirms doties uz lielāka 
mēroga sacensībām. Šogad sacensībā piedalījās 56 komandas.
2014. gada Latvijas Kausa posmi sīvās cīņās, jauniem personīgiem 
rekordiem un vēl nebijušiem iespaidiem sekmīgi aizvadīti. Latvijas 
Pauerliftinga federācija aicina izvērtēt paveikto, kā arī sportistus un 
jaunos spēka censoņu piedalīties un palīdzēt savai komandai izcīnīt 
2015. gada Latvijas Kausu. Informācija par sacensību norisi un 2015. 
gada Latvijas Kausa posmiem būs pieejama Latvijas Pauerliftinga 
federācijas mājas lapā. 

Baiba Norberte,
Latvijas Pauerliftinga federācija

Biedrība Spēka Pasaule



Mūžībā aizgājuši
Katrai skaņai ir izskaņa,

Katram mūžam savējā balss.
Kad pārtrūkst skanošās stīgas,

Tad izlīst viss dzīves kauss.
Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu

nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:
Zigmunds Kļučņiks (1942)

Juris Ozols (1956)
Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales

dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:
Aija Auguste Silkalne (1937)

Lidija Aļeksejeva (1957)
Nikolajs Rastjogins (1930)

Antons Hunčaks (1944)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

PRIVĀTSLUDINĀJUMS
Pārdod dažādu ziedu medu Ķegumā! T 26182284 

VESELīBU VEICINOŠĀ
RITMISKĀ VINGROŠANA 

Ķeguma dienas centrā
Pirmdienās un ceturtdienās

no plkst. 18:00 līdz 19:00.
Uz tikšanos!

Laima Semionova Tel. 26417018

ĶEGUMA NOVADA
PENSIONĀRU BIEDRĪBA

PAZIŅOJUMS
Pensionāru biedrības valde paziņo, ka

BIEDRU PILNSAPULCE notiks
2015. gada 13. februārī plksT. 1300

Tautas nama zālē.
Aicinām aktīvi piedalīties viesus biedrus

un uzaicinām arī jaunus biedrus.
ĶNPB valde

AICINĀM BēRNUS UN VECĀKUS
UZ MONTESORI NODARBīBU

“SauleS SIStēma”
7. februārī pl.11:00

PII “GAISMIņA”

Komunālā ielā 7, Ķegumā
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 5. februārim pie

Inetas Gunnes (20635833) vai
Elīnas Tolpežņikovas (259383834)

Nodarbība ir bez maksas.

Ķeguma Dienas centrs aicina
apmeklēt BEZMAKSAS
iepazīšanās nodarbības!

 Dejošana bērniem (2 – 4 gadiem)
Vadītāja – Laima Semjonova (T. 26417018)

2. un 9. februārī Plkst. 18:00

FILMU VAKARS
Ķeguma Dienas centrā Ķeguma jaunieši rīko 

filmu vakaru, kur jebkuram interesantam, būs 
iespēja labi pavadīt laiku, noskatoties 2 filmas – 

vakars iesāksies ar animācijas filmu „Frozen”, bet 
nobeigumā būs iespēja vērot mazliet nopietni 

nenopietno komēdiju „Neciešamie bosi”. 

KAD? 6. februāris
KUR? Ķeguma Dienas Centra

telpās – lielajā konferenču zālē
CIKOS? Plkst. 18.00

Ieejas maksa: 0,50 centi. Bērniem līdz
13 gadu vecumam ieeja bez maksas. 

Uz tikšanos!

Birzgales tautas nams
organizē braucienu

27. februārī uz Dailes teātra izrādi
Gistavs Flobērs

„BOVARī KUNDZE”
Melodrāma 2 cēlienos. Režisors Artūrs Atkočūns.

Biļetes cena 10 EUR.
Izrādei pieteikties un apmaksāt līdz 7. februārim. 

Tālrunis informācijai 29424612

PASāKUMI ĶEGUMA
TAUTAS NAMā

31. janVārī plksT. 18:00
filma „freimis. mārTiņš freimanis”

(rež. A.Krievs)
Pirms filmas M.Freimaņa dziesmas un dzeja 

Ķeguma jauniešu kora izpildījumā.
Biļetes cena EUR 2,50

no 1. līdz 28. februārim

ceļojošā izsTāde
„Ķeguma Hes - laTVijas

enerģēTikas lepnums”
Sīkāku informāciju skatīt www.kegumanovads.lv

27. februārī plksT. 20:00 – 01:00
balle kopā ar grupu „galakTika”

solists Normunds Zušs
Rezervēt galdiņu līdz 23.02.

Ķeguma tautas namā vai pa tālr. 22010300
Biļetes cena EUR 6,00 (zālē), EUR 5,00 (foajē)

Tomes TauTas namā 13. februārī

Valentīndienas karnevāls
Maskas, līksmība, mūzika un dejas 

kopā ar grupu „Rēzus pozitīvs”
Karnevāla ideja ir vienkārša – priecāties.

Karnevāls ir tavs laiks, kad vari, atstājot aiz sevis
ikdienas domas un darbus, pārģērbjoties, uzvesties 
neikdienišķi un atraisīt sevī citu es. Tas ir vienkārši!
Uzvilc īsus vai garus svārkus, vai vispār tos nevilkt.

Ne vienmēr pārvērtībām vajag biezu maku un skalpeli.
Galdiņus, kā vienmēr, rezervēt iepriekš, zvanot 27843230

Ieejas maksa-3.00 EUR
Interesantākām maskām  būs arī balvas!

PASāKUMI REMBATES
TRADīCIJU ZāLē  

14. februārī plksT. 21.00
ValenTīndienas ballīTe. 

Par labu noskaņojumu rūpēsies muzikants
Edgars un netradicionālo deju grupa

‘’HARMONIJA” no Lielvārdes
ar programmu  “Es dejoju pa pasauli “ 

Ieeja - 3.00 euro. 
Sikāka informācija - 29321083 Sanita.

14. februārī plksT. 16:00
Ķeguma noVada Vokālo

ansambļu koncerTs
Ieeja bezmaksas

Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolā

13. februārī plkst. 19:00 – 23:00
Diskotēka

„BaCK tO SCHOOl PaRtY 4” 
GAISMU UN DūMU ŠOVS

Biļetes cena EUR 3,00
Spēlēs DJ ANss

Plkst. 22:00 kursēs autobusi uz Tomi un Rembati

SPORTA PASāKUMI
ĶEGUMA KOMERCNOVIRZIENA 

VIDUSSKOLAS SPORTA ZāLē
29. janVārī, 5., 12. un 26. februārī

plksT. 19:00
Ķeguma noVada aTklāTais

čempionāTs florbolā

1. februārī plksT. 11:00
Ķeguma sacensības fuTbolā
2009. g. dz. zēnu komandām

Tomes tautas nams 
organizē braucienu

19. februārī uz
Jaunā Rīgas teātra izrādi

GRENHOLMA METODE
Žordi Galserāns (Jórdi Galcerán) 

Izrāde notiek JRT Lielajā zālē 
Izrādes ilgums: 2 h (bez starpbrīža) 

Biļešu cenas: 7.00 EUR, pansionāriem 4.90 EUR
 Biļetēm pietiekties pa tel. 27843230 un

samaksāt līdz 26. janvārim
Izbraukšana no  Ķeguma 17.00 (caur Tomi)

maksa par transportu 2,50 EURTOMES TAUTAS NAMĀ
1. februārī. plkst.14.00. 

Izrāde
Sandija Kalniņa

METĀlA ziEdi
Kokneses amatieru teātris

Lomās: Aija Sproģe, Liene Dareiko Sinkeviča
Režisore: Ingūna Strazdiņa

Mūzika: Uldis Bērziņš
Gaismas: Vilnis Grava 

Ieeja :  2 EUR  
Pēc izrādes sarunas par dūlu apmācībām ar Rīgas 

Evanģeliskās draudzes mācītāju Ievu Puriņu

2015. gada 23. janvāris

Līdzjūtība
Nu mūžs ir noslēdzies, 

Stāv ozols pagalmā un skatās, 
Kā aiziet tēvs caur vārtiem 

Savās mūža takās.
Tomes pagasta pārvalde, Tomes  tautas 

nams,Tomes sieviešu biedrība „Ābele” izsaka 
visdziļāko līdzjūtību Velgai Zagorskai un 

viņas ģimenei, tēvu mūžības ceļos pavadot.

http://www.kegumanovads.lv
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