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IEDZĪVOTĀJIEM

Uzsākti darbi Priežu
un Uzvaras ielās

Papildu finansējums VPII „Gaismiņa”

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē

priekšsēdētāja ziņojumu par šogad plānotajiem darbiem un priekšsēdētāja vietnieka atskaiti par
www.kegumanovads.lv
pērn paveikto. Tikšanās noslēgumā ikviens varēs arī uzdot
sev aktuālus jautājumus un diskutēt
ar speciālistiem.

Lielus, mazus kumeliņus!
Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Ķeguma Novada Ziņas

Notikušas “Ķeguma pilsētas
sporta spēles 2020”

Kā ierasts Ķegumā komandas
sacenšas par titulu “Universālā
komanda”. Šogad sacensībām pieteicās 6 komandas no kurām divas
startēja jauniešu grupā (vecumā
līdz 15 gadiem). Komandas sacentās pludmales volejbolā, strītbolā un vieglatlētikas disciplīnās
– skriešanā, tāllēkšanā un lodes
grūšanā.
Jau no paša sacensību dienas rīta
mazākajiem spēļu apmeklētājiem
bija iespēja izklaidēties PIF PAF
peintbola stendā un lāzertagā, kā
arī rotaļāties piepūšamajā atrakcijā.
Ķeguma sporta spēļu ietvaros notika
arī dažādas citas sporta aktivitātes –

petankas sacensības, tenisa turnīrs
tautas klasē un spēka pārbaudījumi,
kuros startēja gan dāmas, gan kungi.
Godalgoto vietu ieguvēji
Petankā (20 dalībnieki):
1.vieta – Roberts Šubrovskis,
2. vieta – Evija Bodniece,
3. vieta – Niks Buraks.
Spēka vingrinājumā:
vīriešiem (16 dalībnieki)
1. vieta – Niks Buraks,
2. vieta – Gatis Štelmahers,
3. vieta – Andris Žvagins.
sievietēm (12 dalībnieces)
1. vieta – Amanda Buša,
2. vieta – Gita Vītola,
3. vieta – Zane Grīnberga.

Tenisā (8 dalībnieki):
1. vieta – Mihails Bobrovs,
2. vieta – Antons Lešinskis,
3. vieta – Elizabete Bērziņa.
Universālā komanda:
(12 – 15 gadu vecuma grupa)
1. vieta – “Ķīnas Mūris” (Andris
Žvagins, Ralfs Spārniņš, Eduards
Dūdens, Gita Vītola),
2. vieta – “Kociņš” (Raivo Rozītis,
Aigars Eglītis, Gvido Bušs, Sabīne
Buša).
(16+ vecuma grupa)
1. vieta – “Odziņa” (Ervīns Torsters,
Jānis Strazdiņš, Aigars Delvers, Santa Torstere),
2. vieta – “Kustība Avotos” (Agnese
Jermacāne, Tomass Sparāns, Artūrs
Pokšāns, Agris Pikšens),
3. vieta – “LULŪ” (Anita Bērsone, Edgars Romaņenkovs, Dainis
Eižvertiņš, Aigars Liepiņš).
“Ķeguma pilsētas sporta spēļu”
organizētāji: Ķeguma novada pašvaldības sporta pasākumu organizators Edgars Siliņš un Ķeguma Tautas
nama vadītāja Dace Māliņa.
3.augusta pēcpusdienā, sporta
spēļu ietvaros, Ķeguma parkā notika
atklātais boksa turnīrs, kurā piedalījās 38 dalībnieki no 14 Latvijas sporta klubiem. No Ķeguma boksa kluba
“EV Boxing Ķegums” sacensībās
piedalījās četri dalībnieki. Boksa
klubu Ķegumā vada Edijs Veidemanis pie kura trenēties ir iespēja gan
bērniem, gan pieaugušajiem.
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls, sveicot sacensību dalībniekus un novēlot visiem
panākumus, atklāja, ka pirms diviem
gadiem, kad pašvaldībā tika aizsākta ideja par boksa kluba izveidi,
neviens pat nesapņoja, ka šis sporta
veids gūs tik lielu atsaucību. “Tas ir
vienreizēji! Paldies Edijam Veidemanim, kurš iemāca pasargāt sevi,
pastāvēt par sevi un būt cīnītājiem!”
“Ķeguma atklāto boksa turnīru”
organizēja: Ķeguma novada pašvaldība, “EV boxing school Ķegums”
un “MC Stuntfighters”.
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Meiteņu futbola komandai
lielas perspektīvas

No Ķeguma meiteņu futbola komandas divas meitenes ir iekļuvušas Latvijas izlases kandidāšu
sarakstā.
Šajā prestižajā sarakstā meitenēm ir
palīdzējis nokļūt futbola treneris Jānis Cīrulis, kurš aktīvi vada meiteņu
futbola nodarbības Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionā.
Šobrīd tiek aizvadīta otrā meiteņu
futbola sezona, kurā jau ir sasniegti
izcili panākumi.
Latvijas izlases kandidātes ir
Santa Baltause no U14 komandas,
kas startē uz U16 Latvijas izlases sastāvu un Letīcija Skudra, kura ir U15
izlases kandidāte. Letīcijai šogad paliks 13 gadi, tāpēc visas perspektīvas
vēl ir tikai priekšā. Kā stāsta treneris,
Santai Baltausei ir lielas izredzes nostiprināties izlasē, jo futbols ir viņas
sirds lieta – ar domu par spēlēm Santa ceļas un iet gulēt. Savukārt Letīcija
Skudra paralēli futbola treniņiem nodarbojas arī ar vieglatlētiku, līdz ar to
priekšā vēl ir gaidāma izšķiršanās par
labu kādam no sporta veidiem. Abām
meitenēm ir laba fiziskā un tehniskā
sagatavotība, lai iekļūtu izlasē un
savu nākotni saistītu ar futbolu.
Ķeguma meiteņu futbola komandai ir izveidojusies laba sadarbība ar
futbola klubu “Jelgava”, kas ir viens
no līderu klubiem Zemgalē. Pirms

vairāk kā gada futbola klubs viesojās
Ķegumā, kur kopā ar mūsu meiteņu
komandu aizvadīja draudzības spēles.
J.Cīrulis stāsta, ka abi futbola klubi aktīvi sacenšas spēles laukumos.
Tieši šīs spēles ir ļoti interesantas,
jo rezultāti ir neizšķirti vai ar punkta
pārsvaru. Futbola klubs “Jelgava”
piedāvāja Ķeguma meitenēm spēlēt
Latvijas čempionāta pirmajā līgā (pēc
spēka tā ir otrā sieviešu futbola līga
Latvijā), kurā šogad tika izveidota
sieviešu līgas komanda. Četras meitenes no Ķeguma komandas piekrita
šim piedāvājumam un tagad darbojās
šajā komandā.
Noslēgumā J.Cīrulis atgādina, ka
pateicoties Ķeguma novada pašvaldības un Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas atbalstam futbola treniņi meitenēm ir bezmaksas. Treniņi
vasarā vecākajai grupai notiek trīs
reizes nedēļā (pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst.10.00),
savukārt mazākajai grupiņai (1. –
5.klase) treniņi notiek divas reizes
nedēļā (otrdienās un ceturtdienās no
plkst.11.00). Jebkura meitene, kura
vēlas pamēģināt, ir laipni gaidīta Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionā. Šobrīd meiteņu futbolā
aktīvi darbojās vairāk kā 40 jaunās
futbolistes.

Pabeigti kopšanas darbi
Ķeguma mežā
Uz pašreizējo brīdi plānotie darbi
Ķeguma piepilsētas mežā ir pabeigti, informē AS Latvijas valsts
mežu Vidusdaugavas reģiona
meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Jānis Belickis.
Nākošie darbi tiks organizēti rudens
- ziemas periodā, ja tam būs atbilstoši laika apstākļi. Paldies vietējiem
iedzīvotājiem un meža apmeklētājiem par sapratni meža kopšanas
un apsaimniekošanas darbu izpildes
laikā!
www.kegumanovads.lv

2020.gadā tika uzsākti meža
apsaimniekošanas un kopšanas darbi Ķeguma piepilsētas mežā. Darbi norit saskaņā ar plānu, kas tika
izstrādāts sadarbojoties Ķeguma
pašvaldībai, Ķeguma pensionāru
biedrībai, biedrībai starptautiskais
soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums”
un AS “Latvija valsts meži”. Sastādītais plāns paredz gan mežaudžu
apsaimniekošanu darbu veikšanu,
gan iedzīvotāju atpūtas iespēju uzlabošanu.

SABIEDRĪBA
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Īstenots projekts “Ekspedīcijā pa Daugavu no Aizkraukles līdz Ķegumam”

22. un 23. jūlijā notika izpētes
brauciens – ekspedīcija pa Daugavu posmā no Aizkraukles līdz
Ķegumam, kuras laikā tika izpētīts
Daugavas krastos esošais tūrisma potenciāls un izveidots jauns
ūdenstūrisma maršruts.
Ekspedīcijas braucienā piedalījās
11 dalībnieki no Aizkraukles, Skrīveriem, Jaunjelgavas, Lielvārdes un
Ķeguma novadiem. Piedalījās arī uzņēmēji, kuru uzņēmējdarbība ir cieši
saistīta ar ūdenstūrisma piedāvājumu/pakalpojumu Daugavas baseinā,
kā arī vietējās rīcības grupas PPP
biedrības “Zied zeme” pārstāvis. Tika
veikta arī kvalitatīvu fotogrāfiju uzņemšana ekspedīcijas laikā, ko veica
profesionāls fotogrāfs.
Ekspedīcijas ietvaros tika iepazītas dažādas krastos esošas tūrisma
apskates vietas, naktsmītnes, kā arī
pietauvošanās un ēdināšanas vietas.
Ekspedīcijā devāmies, uzsākot braucienu no Skrīveriem, kur mūsu komandu uz sava kuģīša “Balta kaza”
klāja uzņēma tās ļoti zinošais kapteinis, stāstnieks un pieredzējis ūdenstūrisma pasākumu rīkotājs vienā personā – Jānis Zariņš. Novadu pārstāvji,
kas piedalījās ekspedīcijas braucienā

bija zinoši stāstīt par apskates vietām,
kas apskatāmas Daugavas baseina
krastos pārstāvētā novada teritorijā.
Ekspedīcijas ietvaros tika apskatītas
tādas vietas, kā Aizkraukles pilskalns,
Aizkraukles pilsdrupas, Daugavas ielejas dabas parks, Putnu kalns, Otrā
pasaules kara laikā sabombardētu
tiltu konstrukcijas atliekas, Dīriķupīte, Slaidēnu pilskalns, Dzejas ozoli,
Mācītājmuiža, Uldevena pils, Ņegas
upes kanāls un avota ūdens ņemšanas
vieta, militārais mantojums - dzoti
netālu no Ķeguma HES upes kreisajā
krastā, atpūtas vieta “Spārītes”. Tika
apmeklēts Skrīveru dendroloģiskais
parks, Jaunjelgavas promenāde un
Jaunjelgavas jaunā tūrisma informācijas centrs, Dabas lieguma “Daugava pie Kaibalas” Lielā sala, kas ir
jauna tūrisma un rekreācijas apskates
vieta un uz kuras tika paslēpts mūsu
ekspedīcijas laikā populārās spēles
Geocaching slēpnis, Lindes parks,
A.Pumpura muzejs, parks un viduslaiku pilsdrupas.
Daugavas krastos izvietojušies
arī ļoti daudz viesu namu un atpūtas
kompleksu, kas lielākoties atrodas
Ķeguma novadā, ar noteikti lielu
potenciālu paplašināt ūdenstūrisma
piedāvājuma klāstu. Tādi viesu nami

ir – “Wild Duck”, “Saulītes”, “Rēzijas”, “Vecupe”, atpūtas komplekss
“Puduri”, Uldevena pils viesnīca un
restorāns, brīvdienu māja “Vidžupes,
kempings “Ezīša midziņa” brīvdienu māja “Kraujas”. Ar ēstuvēm tiešā
krasta tuvumā 200 – 300m, var lepoties restorāns/bistro “Klidziņa” un
jau pieminētais Uldevena pils restorāns, kā arī ēstuve ir pieejama viesu
namā “Wild duck”.
Ekspedīcijas mērķis ir ne tikai
izveidot jaunu ūdenstūrisma maršrutu, bet arī parādīt tūristam daudzās
Daugavas upes tuvumā esošās apskates vietas, kas ļauj ceļojumu plānot
vairākām dienām, tādā veidā izmantojot arī kādu no nakšņošanas iespējām Daugavas krastos un novērtēt to
sniegtos pakalpojumus. Arī mūsu ekspedīcijas komanda vienā no šādām
naktsmītnēm nakšņoja. Tā kā ekspedīcija notika divas dienas un maršruta ietvaros bija vairākas naktsmītnes, tad kā lokācijai visatbilstošākās
naktsmājas tika izvēlēts viesu nams
“Saulītes”, Ķeguma novadā, Birzgales pagastā, kur mūs ļoti sirsnīgi
uzņēma tā saimnieki.
Viesu namā otrajā dienā tika organizēta tikšanās ar Ķeguma novada
uzņēmējiem par tēmām, kas skar gan
Daugavas baseina attīstītu un tā potenciāla izmantošanu, gan arī diskusija par gaidāmās reformas ietekmi uz
novadu attīstību. Fokusgrupu 16 dalībniekiem, kas ieradās uz tikšanos,
vadīja Sniedze Sproģe, kas pārstāv
Latvijas pašvaldību savienību. Tikšanās laikā iezīmējās daudzi aktuāli
jautājumi, problēmas un iespējamie
risinājumi. Daudzi no tiem saistījās ar
pašvaldības atbalsta sniegšanu, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa
atlaižu piemērošana uzņēmējiem, infrastruktūras uzlabošana - ceļu atputekļošana, publisku piestātņu izveidošana, kur pietauvoties ne tikai airu
laivām vai plostiem, bet arī lielākam
ūdenstransportam, kā kuģīšiem, jahtām, informatīvu stendu izvietošana
pie objektiem, atpazīšanas zīmju

izvietošana pie piestātnēm, kur var
piekļūt gan no sauszemes, gan upes
puses. Kā iespējamie risinājumi, lai
attīstītu tūrismu un palīdzētu tūrismā
iesaistītajiem uzņēmējiem, tika minēta sadarbības klastera veidošana,
konkursu organizēšana par sakoptāko
vai inovatīvāko teritoriju vai piedāvājumu, tematisko pasākumu organizēšana (piemēram koncerti uz Daugavas), bērnu nometnes pie vietējiem
uzņēmējiem.
Kopumā ekspedīcijas ietvaros
tika kuģots par 45km garu maršrutu,
taču kuģīša “Balta kaza” kapteinis
Jānis Zariņš zināja teikt, ka šo maršrutu var nobraukt dažādi un pēc ieskatiem, pat raitā braucienā arī vienā
dienā 3-4 stundu laikā vienā virzienā.
Attīstot tūrismu pie ūdenstilpnēm, savu maršrutu var plānot ne
tikai braucot pa Daugavu, bet arī
izmantojot naktsmītņu piedāvātās

iespējas, pagarinot savu atpūtas braucienu uz vairākām dienām. Turklāt, ja
naktsmītne piedāvā arī iespējas noīrēt
velosipēdu, vai kādu ātrāku pārvietošanās līdzekli, tad noteikti aktīvi var
izbaudīt un iepazīt arī vietas, kuras
atrodas attālāk no Daugavas krastiem, veidojot klasterus, kuri jau tika
pieminēti rakstā.
Maršruts ar apskates vietām, to
aprakstiem un fotoattēliem ir iezīmēts un pieejams digitāli Jāņa sētas
kartē Ķeguma novada pašvaldības
mājaslapas sadaļā “Tūrisms”. Tāpat
ir pieejams arī detalizētāks informatīvais materiāls digitālā formātā, ko iespējams arī izdrukāt un paņemt līdzi
brauciena laikā.
Projekts “Ekspedīcijā pa Daugavu no Aizkraukles līdz Ķegumam”
tiek īstenots ar biedrības “Daugavas
savienība” un Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Rembates pagastā koncertē Aina Boža

Daudzpusīgā māksliniece dziedātāja un dziesmu autore, dāmu kvarteta “Vienalga
man” dibinātāja, gleznotāja,
psiholoģe Aina Boža 21.jūlijā ar koncertu iepriecināja
Glāzšķūņa apkaimes iedzīvotājus.
www.kegumanovads.lv

Dziesminiece, dziedātāja izpildīja jau zināmas un arī jaunas
dziesmas no pēdējā albuma
“Savai zemītei”. Programma
bija aizraujoša un emocionāla,
vedināja uz pārdomām, tā ilga
vairāk kā divas stundas! Pēc
tam turpinājās sarunas ar koncerta viesiem saviesīgā noskaņā. Vakars aizritēja gan nopietnās sarunās, gan humora pilnās
noskaņās. A.Boža bija izstādījusi arī savas gleznas, kas koncerta programmai sveču gaismā
piešķīra īpašu noskaņu.
2007.gadā iznākusi A.Božas grāmata „Pieskārieni”, kurā apkopoti dziesmu teksti,
gleznas, ritmiskas pārdomas.
„Dziesmas es nerakstu, viņas
rakstās – nāk, kad grib un tik
lēnām, cik spēj paiet. Viss notiek ļoti dabiski. Gadās, ka, lai
pabeigtu vienu dziesmu, vajadzīgi pat vairāki gadi, kamēr

visi komponenti sameklē savu
vietu,” tā par savu daiļradi saka
Aina Boža.
A.Boža sacerējusi vairāk
nekā 100 dziesmas, kas izdotas
vairāk nekā 10 skaņu ierakstu
albumos.
Koncertu organizēja Glāzšķūņa apkaimes iedzīvotāji.
Talkas veidā saposa telpas
“Lielsilmačos”, kas tautā zināms kā pirmais Rembates
klubs, kurā notika ne tikai
kultūras pasākumi, bet arī tika
rādīti kino seansi. Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja. Paldies Dinai Platacei par
ideju un iniciatīvu, organizējot
pasākumu, paldies Ilzei Kļaveniecei par lielo pretimnākšanu
atverot plašās vēstures telpas
un visiem, kuri piedalījās un atbalstīja pasākumu!
Uz tikšanos!
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Aizadīti Rembates sporta svētki 2020 Pensionāri svin vasaras

saulgriežus

18.jūlijā aizvadīti krāšņi un
emocijām bagāti “Rembates
sporta svētki”.

Sestdienas rītā Rembatē pulcējās
teju simts sportisti, lai piedalītos
sacensībās gan individuālajos, gan
komandu sporta veidos. Dienā,
kad termometra stabiņš sasniedza
gandrīz trīsdesmit grādu atzīmi,
pludmales volejbolā sacentās 17
komandas, strītbolā 10 komandas,
futbolā 6 komandas. Savukārt par
titulu “Universālā komanda” cīnījās 5 komandas, visos trijos sporta
veidos.
Rembates sporta svētkos pašiem mazākajiem bija iespēja
rotaļāties piepūšamajā atrakcijā,
apgleznot sejiņas, iegūt kādu košu
un nomazgājamu tetovējumu, izdaiļot frizūru ar jaunu krāsas toni
un spēlēties ar burbuļiem.
Spēles ilga visas dienas garumā,
līdz vakarā tika apbalvoti godalgoto vietu ieguvēji:
Dambretē sievietēm:
1. vieta – Estere Truksne,
2. vieta – Sabīne Beitāne,
3. vieta – Madara Beitāne.
Dambretē vīriešiem:
1. vieta – Dzintars Kaņeps,
2. vieta – Vaclavs Griņevičs,
3. vieta – Maksims Jevdokimovs.
Svaru bumbu celšanā sievietēm:
1. vieta – Mirdza Aizsilniece,
2. vieta – Madara Beitāne,
3. vieta – Zita Beitāne.
Svaru bumbu celšanā vīriešiem:
1. vieta – Vaclavs Griņevičs,
2. vieta – Juris Pivors,
3. vieta – Andris Žvagins.
Soda metienos:
1. vieta – Valdis Brinks,
2. vieta – Maksims Jevdokimovs,
3. vieta – Dāvis Eglītis.
Dārzabolā:
1. vieta – Maikls Beitāns,
2. vieta – Roberts Kalniņš,
3. vieta – Matiass Dāvids Mudelis.

Pludmales volejbolā:
1. vieta – “Makita” (Adrians Jirjens ,Ralfs Raitis Tiltiņš),
2. vieta – “Manu senci” (Oskars
Dūdens, Agris Veļiks),
3. vieta – “Vecā blice” Ronalds
Strauss, Raivis Šaraks.
Strītbolā:
1. vieta – “Pieredzīte” (Aigars
Liepiņš, Ervīns Torsters, Aigars
Delvers),
2. vieta – “Vienalga” (Edgars Romaņenkovs, Atis Koreškovs, Kristers Naumovs),
3. vieta – “Manu senci” (Oskars
Dūdens, Agris Veļiks, Jānis Gerasimovs).
Futbolā:
1. vieta – “Vecmeistaru blice”
(Artis Bariņš, Kaspars Mālnieks,
Lauris Rudzītis, Matīss Beitāns,
Edgars Šlusarevs, Romāns Loss,
Aleksandrs Vasiļjevs, Oskars
Gūte);
2. vieta – “Manu senci” (Oskars
Dūdens, Jānis Gerasimovs, Eduards Dūdens, Agris Veļiks,
Kaspars Lubgans, Artūrs Jefremovs, Andris Sproģis);
3. vieta – “Kāda starpība” (Aivis
Jonikāns, Artūrs Kurpnieks, Adgars Dārznieks, Kristaps Deksnis,
Matīss Bērziņš, Roberts Lindemanis, Jevgēnijs Jepifanovs, Sandijs
Beķeris).
Kopvērtējumā godalgotās vietas
ieguva:
1. vieta – “Pierdzīte” (Aigars
Liepiņš, Uldis Vītols, Mārtiņš

Strauss, Aigars Delvers, Ervīns
Torsters, Kaspars Mudelis, Pēteris
Rumpis, Matiass Mudelis);
2. vieta – “Manu senci” (Oskars
Dūdens, Jānis Gerasimovs, Eduards Dūdens, Agris Veļiks,
Kaspars Lubgans, Artūrs Jefremovs, Andris Sproģis);
3. vieta – “Vecmeistaru blice”
(Artis Bariņš, Kaspars Mālnieks,
Lauris Rudzītis, Matīss Beitāns,
Edgars Šlusarevs, Romāns Loss,
Aleksandrs Vasiļjevs, Oskars
Gūte).
Par “Rembates sporta svētku”
aktivitātēm rūpējās Ķeguma novada pašvaldības sporta pasākumu organizators Edgars Siliņš un
Rembates Tautas nama vadītāja
Liene Lazdiņa. Sportisti tika cienāti ar zupu un dienas izskaņā no
sporta svētku atbalstītāja tika pasniegts kliņģeris.
Rembates Tautas nama vadītāja Liene Lazdiņa: “Vēlos pateikt
lielu paldies par aktīvo mirkļu
ķeršanu Kintijai, muzikālām pauzēm Brunim, Mirdzai Aizsilniecei, Vaclavam Griņēvičam un
Jurim Pivoram, rosīgām darba rokām Oskaram, Eduardam, Agrim,
Artūram. Kā arī mūsu ikgadējiem
un jauniem atbalstītājiem Ķeguma
novada pašvaldībai, z/s “Zarumi”,
z/s “Vērtas 2”, SIA “Burtnieks
A”, SIA “Atvars R”, SIA “Rubeņi”, SIA “RJR Studio”, “Oškrogs”,
SIA “Fazer Latvija”, “Apotheka”,
“Vinteko” personīgi J. Ošānam,
Vladislavam Kozlovskim, Avsejam Jofisam.”

Rembatiešiem panākumi svaru
bumbu celšanā
6.maijā Rembatē, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus, neklātienē norisinājās
Ulda Kundziņa starptautiskais
piemiņas turnīrs svaru bumbu
celšanā garajā ciklā.

(svaru bumbas raušanā 3 minūtēs,
3 kg - 103 reizes), Baiba Krauze (5 minūtēs 8 kg - 125 reizes).
Sudraba kausus un medaļas pārveda Juris Pivors – (svaru bumbas

raušanā 5 minūtēs 12 kg - 150
reizes), M.Aizsilniece (3 minūtēs
3kg - 95 reizes). Otro vietu izcīnīja arī ogrēniete Anna Krastiņa.

Piemiņas kausus, medaļas un
diplomus no Rembates pagasta
izcīnīja Vizma Grigorjeva, Labuce Gaida, Vija Ūdresala, Mirdza
Aizsilniece, Juris Pivors, Vaclavs
Griņevičs, Ainis Veļiks.
Piņķos 12.jūlijā viesmīlīgais
māju saimnieks, svaru bumbu
celšanas slavenība Viesturs Gargurnis, sagaidīja sportistus uz Jāņa
Kuģenieka starptautisko piemiņas
turnīru svaru bumbas raušanā ar
vienu rokas maiņu. Piedalījās arī
viesi no Lietuvas un Igaunijas.
Pirmās vietas kausus, medaļas
un diplomus izcīnīja V.Grigorjeva

23.jūlija vakarā Ķeguma novada pensionāri pulcējās Rembates Tautas namā uz tradicionālajām vasaras saulgriežu
svinībām.
Pasākuma vadītāja Zita Ruņģe,
sveicot pensionārus, teica: Imants
Ziedonis, rakstot par laimi, saka:
“Laikam priekam ir maz vārdu.
Varbūt to izteic vistuvāk tie vārdi ar izskaņu – šana: saules kāpšana, rasas krišana, sanēšana un
vizēšana, izkapts šņākšana, putnu
vīterošana. Laime ir laiks. Piepildīts laiks. Laime ir skaņām, krāsām un smaržām piepildīts laiks.”
Mēs rembatieši priecājamies jūs
uzņemt Rembatē, jo tā ir mūsu
laimes daļa – būt kopā, priecāties
un smiet. Šodien – Pensionāru
biedrības svētku pasākumā – mēs
vēlam jums rast daļu laimes ar
skaņām, krāsām un smaržām piepildītā laikā!”
Sveikt seniorus svētkos bija
ieradies Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls, vēlot atrast laimes daļu
kopā būšanas svētkos. Priekš-

sēdētājs pasniedza arī dāvanu –
kliņģerus pasākuma viesiem.
Ķeguma novada pensionārus
biedrības vadītājs Uldis Ābelis
un valdes locekle Ilze Kantore
sveica 2020. gada pirmā pusgada
jubilārus, kā arī Jāņus un Annas.
Visiem jubilāriem tika pasniegtas
dāvanas – dvielīši ar jubilāra vārdu, piparkūkas, kā arī pensionāru
biedrības radošās darbnīcas izgatavotās kartiņas, kurās bija novēlējums un skaists dzejolis.
Sveikt Ķeguma novada pensionāru biedrību bija ieradušies
arī draugi no Ikšķiles un Birzgales, vēlot veselību un izturību.
Birzgales pensionāru biedrība
“Viršu laiks” pateicās arī nama
mātei – Lienei Lazdiņai, par silto
un jauko uzņemšanu.
Vakara noslēgumā ar sēņu
daudzveidību pasākuma viesus
iepazīstināja Māra Eipure, savukārt par kvasa īpašībām stāstīja
Oskars Dūdens. Rembatē ražoto
kvasu varēja arī degustēt.
Pasākuma otrajā daļā svētku
viesus priecēja grupa “Skuju ģimene”.

Rembatē VAS “Latvijas Pasts”
turpmāk strādās tikai attālināti

Pasta pakalpojumu sniegšana
dzīvesvietā patstāvīgi tiks nodrošināta pēc pieprasījuma, iepriekš sazinoties ar Rembates
teritorijas pastnieku pa tālruni
23281528 vai pasta nodaļu pa
tālruni 27891949.
Universālā pasta pakalpojumu
sniegšana – vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu
saņemšana un nodošana nosūtīšanai – notiks ar tādiem pašiem
nosacījumiem kā pasta pakalpojumu sniegšanas vietās bez papildus
komisijas maksas.
Pie pastnieka būs pieejami
šādi pakalpojumi:
• iekšzemes un pārrobežu vienkāršu, izsekojamu, ierakstītu un
apdrošinātu vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu
pieņemšana un nosūtīšana;
• pastmarku, aplokšņu, pastkaršu
iegāde;

• preses izdevumu abonēšana;
• iemaksas Pasta norēķinu sistēmā;
• naudas pārvedumu izmaksa;
• komunālo maksājumu un citu
rēķinu apmaksa;
• komercpreču iegāde u. c.
Tuvākā pasta nodaļa ir Lielvārdes pasta nodaļa, Lāčplēša ielā
18A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070.
Jautājumu gadījumā iespējams
sazināties: Latvijas Pasta Klientu centrs – 27008001, 67008001,
info@pasts.lv. Sīkākā informācija
par pasta nodaļām un to darbalaikiem: www.pasts.lv.
Aicinām iedzīvotājus vērst
uzmanību uz māju pastkastīšu stāvokli! Uz tām jābūt uzrakstītam
mājas nosaukumam un personas
uzvārdam. Ja nebūs iespēja atrast
adresātu, pastnieks nesīs presi uz
Ķeguma novada domi.

13. septembrī plkst. 12.00 Rembates sporta laukumā
notiks Zinību dienas un Tēvu dienas aktivitātes
Programmā:
Futbols – vecāki pret bērniem,
Pneimatiskā šaušana mērķi,
Ģimenes stafete, kā arī citas sportiskas aktivitātes kopā ar
Zemessardzes 54. inženiertehnisko bataljonu.
Plašāka informācija, zvanot uz tālruni – 27884206.
www.kegumanovads.lv
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Notikušas Birzgales sporta spēles
25.jūlija pēcpusdienā, kad laikapstākļi mainījās no spožas
saules līdz pat spēcīgām lietusgāzēm, notika Birzgales sporta
spēles.
Birzgales pamatskolas stadionā
petankā sacentās 24 dalībnieki, zābaka mešanā – 29 dalībnieki, dārzabolā – 25 dalībnieki, savukārt
pludmales volejbolā piedalījās 12
komandas un futbolā par medaļām
cīnījās 3 komandas. Sporta spēļu
noslēgumā tika godalgoti labākie
sportisti:
Petankā:
1.vieta – Jana Kreicmane,
2. vieta – Guntars Sniedze,
3. vieta – Edijs Mincāns.
Zābaka mešanā:
1. vieta – Kaspars Kreimanis,
2. vieta – Guntars Sniedze,
3. vieta – Markuss Nazarovs.
Dārzabolā:
1. vieta – Annija Turlā,
2. vieta – Jānis Siliņš,
3. vieta – Edijs Mincāns.
Pludmales volejbolā:
1. vieta – “Tuborgs” (Dāvis Janovskis, Jānis Strazdiņš),
2. vieta – “Makita” (Adrians Jirjens, Ralfs Raitis Tiltiņš),

3. vieta – “2sliņķi” (Atis Koreškovs, Edgars Romaņenkovs).
Futbolā:
1. vieta – “Kung Fu” (Dāvis Janovskis, Markuss Nazarovs,
Maikls Nazarovs, Jānis Daudze,
Klāvs Kozlovs, Jānis Strazdiņš),
2. vieta – “Covid-19” (Andris
Žvagins, Jevgenijs Jepifanovs,
Ralfs Spārniņš, Māris Stars, Rihards Bužeriņš, Ēriks Rodrigo
Lazda, Kristers),
3. vieta – “Jaunieši” (Ēriks Strods,
Andris Fībigs, Aigars Cēsnieks,
Alens Gribuška, Renārs Strods,

Edijs Mincāns).
Sporta dienas ietvaros Rūķu
parkā mazākajiem birzgaliešiem
bija iespēja apmeklēt putu disenīti
un priecāties kopā ar minioniem.
Savukārt dienas izskaņā Rūķu parkā notika balle ar grupu “Tandēms
trijatā”.
Par “Birzgales sporta svētku”
aktivitātēm rūpējās Ķeguma novada pašvaldības sporta pasākumu
organizators Edgars Siliņš un Birzgales Tautas nama vadītāja Mudīte Janovska-Spriņģe.
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31 gads nostrādāts
VPII “Birztaliņa”

31. jūlijs VPII “Birztaliņa” bija
liela diena. Mūsu ilggadējā pavārīte Alfrīda Kolosova, jeb kā
mēs mīļi saucam Frīdiņa, nolēmusi aktīvās darba gaitas nomainīt pret mazliet mierīgāku
ikdienas ritmu.

sojās pirmsskolas gaiteņos un lika
pasmaidīt visiem, kuri tos dzirdēja. Frīdiņ, tas nekas, ka nenāksi
katru rītu uz darbu, tu esi mūsējā!
Lai prieka pilns, aktivitāšu piepildīts un jaunu ideju radošs garais
atvaļinājums!

Pateicamies par gardajiem ēdieniem, par smiekliem, kuri atbal-

Alda Daudze – Kārkliņa
skolotāja

Birzgales Mūzikas skola turpina darbu

Jātnieku sporta klubā “Zelta Pakavs”
notikušas konkūra sacensības
Maršrutā ar šķēršļu augstumu
līdz 80 cm 5. vietu ieguva Marta
Baltkalne ar Landriju, 4. vietu Patrīcija Loreta Salcēviča ar Modu,
3. vietu ieguva Amanda Ozola ar
Landriju, 2. vietā ierindojās Renāte Onzule ar Draculu, bet par
uzvarētājiem kļuva Līva Marta
Klibiķe ar zirgu Dracula.

Jātnieku sporta klubā “Zelta
Pakavs” 5.jūlijā norisinājās ikgadējās jātnieku sporta sacensības konkūra disciplīnā.
Vadības maršrutā kā parasti piedalījās arī jātnieki, kuriem šīs
bija pirmās sacensības - Kristiāna
Volkova ar Dark Mirage, Dārta
Aperāne ar Gotiku un Lote Šahnova ar Gotiku, kā arī visi 3 mūsu
trīsgadīgie jaunzirgi ar saviem
skolotājiem - Amēlija ar Edži Kel-

kiti, Alero ar Lanu Maļējevu un
Gracio Cyrus ar Aleksu Bašenu.
Ātruma maršrutā ar šķēršļu
augstumu līdz 60 cm 5. vietā ierindojās Rasa Baltkalne ar Modu,
4. vietā - Aleksa Bašena ar Gotiku, 3. vietā - Nellija Siliņa ar
Gotiku, 2. vietā - Marta Baltkalne
ar Landriju, bet par uzvarētājiem
kļuva Renāte Onzule ar Draculu
un simpātiju balvu ieguva Krista
Kirsanova ar Arcadiu.

Šoreiz pirmo reizi mūsu sacensībās sportisti startēja 100 cm
maršrutā, kur 5. vietā ierindojās
Līva Marta Klibiķe ar zirgu Dracula, 4. vietā Amanda Ozola ar
Landriju, 3. vietā Mārtiņš Bezzubovs ar Andoru, 2. vietā Edže
Kelkite ar Andoru, bet par galvenā maršruta uzvarētāju nemainīgi kļuva Mārtiņš Bezzubovs ar
Landriju.
Augstlēkšanā 3. vietu ieguva
Līva Marta Klibiķe ar Draculu
pārlecot 125 cm augstu šķērsli, 2.
vietu dalīja Monta Violeta Vilcāne ar Aragvu un Patrīcija Loreta
Salcēviča ar Modu pārlecot 130
cm augstu šķērsli, 1. vietu ieguva Mārtiņš Bezzubovs ar Andoru
pārlecot 160cm augstu šķērsli.
Liels paldies mūsu meitenēm
Līvai Martai un Ancei ar zelta rokām par skaistajām rozetēm! Paldies mūsu mīļajiem un labākajiem
fotogrāfiem! Paldies visiem, kas
bija ar mums šajā dienā!
Klinta Laura Vilcāne
jātnieku sporta kluba
“Zelta Pakavs”

www.kegumanovads.lv

,,Kad dators ir izslēgts un telefons kluss…”. Tā sākas Renāra Kaupera ,,Mana dziesma’’,
kuru pazīst daudzi jo daudzi
Latvijas iedzīvotāji. Tieši šo
klusumu pēc dažādu tehnisku ierīču izslēgšanas mēs šajā
pavasarī gaidījām visvairāk.
Jo arī Birzgales mūzikas skola saskārās ar tālmācību, kad
skolotāji gaidīja savu audzēkņu
spēlēto skaņdarbu ierakstus un
audzēkņi gaidīja savu skolotāju
komentārus.
Bet, neskatoties uz grūtībām, Birzgales Mūzikas skolu šogad beidza 4 audzēkņi: skolotājas Sandras Siliņas Klavierspēles klasi
- Lana Maļejeva un Valters Ruda,
skolotājas Līgas Paukštes Flautas spēles klasi - Gita Vītola un
skolotāja Kārļa Paukštes Sitamo
instrumentu klasi - Līva Rubene.
Nebija ierasto plašo koncertu un
daudzo sveicēju, bet tika izsniegti
oficiāli dokumenti par Birzgales
Mūzikas skolas absolvēšanu Bir-

zgalē un Ķegumā, kā arī skolotāju
laba vēlējumi turpmākajam dzīves ceļam.
Tuvojas 1. septembris. Laiks
kad skolas atkal vērs durvis saviem audzēkņiem. Arī Birzgales
Mūzikas skolas direktors un pedagogu kolektīvs priecāsies tikties
ar tiem audzēkņiem, kuri Mūzikas
skolā jau mācās un arī ar tiem, kuri
tikai vēl domā par kāda instrumenta apguvi.
Turpināsim strādāt gan Birzgalē, gan Ķegumā. Ja ir vēlme
un interese apgūt un spēlēt kādu
mūzikas instrumentu, tad droši
var vērsties pie Birzgales Mūzikas skolas direktora Laimoņa
Paukštes pa telefonu 25620321
un uzzināt visu par mūsu skolas
iespējām.
Tiksimies septembrī!
Laimonis Paukšte
Birzgales Mūzikas skolas
direktors

Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja Solvita Pikaļeva
aicina iedzīvotājus jautājumu,
neskaidrību un/vai ierosinājumu gadījumā sazināties,
zvanot pa tālruni - 27337815
vai rakstot e-pastā: solvita.pikaleva@kegums.lv.
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Putnkopji aicina uz pirmo Lauku festivālu Birzgales pamatskola gaida
jaunus audzēkņus

29. augustā Ķeguma novadā,
Birzgales Rūķu Parkā, notiks
pirmais Lauku festivāls, kuru
organizē Latvijas Šķirnes putnu un sīkdzīvnieku audzētāju
biedrība.
Festivāla organizētāju mērķis ir
popularizēt lauku dzīvesveidu,
kā arī iepazīstināt sabiedrību ar
šķirnes putnkopību un lopkopību, īpaši akcentējot Latvijas vietējās šķirnes – Latvijas zilo govi,
Latvijas vietējo šķirnes kazu, kā
arī cukurvistiņas. Pasākuma īpašā mērķauditorija ir bērni, jo, tikai nostiprinot interesi par putnu
un dzīvnieku audzēšanu jaunajā
paaudzē, iespējama mērķtiecīga
un ilgtspējīga nozares attīstība
mazajās saimniecībās.
Lauku festivāls paredzēts
plašai auditorijai – sākot no pilsētniekiem, kas vēlas pavadīt
dienu svaigā gaisā un aplūkot
Latvijas lauku iemītnieku krāšņo
plejādi, beidzot ar savas nozares
profesionāļiem, kas pasākumā
varēs papildināt savu mājdzīvnieku un mājputnu kolekciju, iepazīties ar citiem audzētājiem un
gūt noderīgus kontaktus.
Jau no pulksten 8.00 visas
dienas garumā būs iespējams aplūkot dažādus lauksaimniecības
dzīvniekus un putnus – vistas,
pīles, zosis, fazānus, baložus –,
jo festivālā piedalīties un savus
lolojumus demonstrēt apsolījusi
gan šķirnes saglabāšanas apvienība “Zilā govs”, gan Latvijas
Šķirnes trušu audzētāju asociācija, kas sarūpējusi plašu trušu izstādi, gan putnu audzētāji.
Būtiski, ka festivāla laikā pirmo
reizi Latvijas vēsturē notiks Baltijas valstu putnkopības biedrību
saiets, jo līdztekus pasākuma organizētājiem tajā piedalīsies arī
Lietuvas dekoratīvo un šķirņu
putnu biedrības, Igaunijas Putnkopības biedrības un Lietuvas
Baložu audzētāju asociācijas
pārstāvji. Šāds saiets ir lieliska iespēja vienkopus redzēt trīs
valstīs audzētus putnus, kā arī
iepazīties ar to audzētājiem, gūstot vērtīgu savstarpēju pieredzi
un droši vien arī kādu noderīgu
padomu.
Nav noliedzams, ka liela daļa
šobrīd Latvijas un kaimiņvalstu
saimniecībās audzēto dzīvnieku
un putnu šķirņu radušās daudzviet citur pasaulē, tostarp arī visai eksotiskos platuma grādos.
Taču latviešiem ir pamatots iemesls būt lepniem, jo, pateicoties
entuziastu kaislīgajam darbam,
arī mūsdienās ir saglabātas vai
atjaunotas un tiek audzētas vairākas dzīvnieku un putnu šķirnes, kas izveidotas Latvijā un
kuru izcelsme meklējama krieni
senā vēsturē. Tāda ir jau pieminētā Latvijas zilā govs, Latvijas
vietējā kaza, cukurvistiņas, kā
arī piecas Latvijā radītas baložu šķirnes – Liepājas baltastes,
Rīgas spoguļastes, Rīgas mel-

Birzgales pamatskola licencēja
tālmācības programmu 1. līdz
9.klasei. Programmas akreditācija notiks 2020./2021.mācību
gada martā.

nastes, Rīgas vairogspārnu un
Rīgas baltsvītru balodis, kas ir
visretākā vietējā šķirne, no kuras
šobrīd saglabājušies vien daži
eksemplāri. Protams, ka festivāla
organizētāji būs sarūpējuši iespēju iepazīties arī ar Latvijas šķirņu
pārstāvjiem!
Īpaši gaidīti viesi festivālā
ir ģimenes ar bērniem. Šķirnes
dzīvnieku audzēšana ir daudzu
gadsimtu garumā izkopta kultūra, un tai būs ne tikai vēsture, bet
arī nākotne tikai tad, ja arī jaunā
paaudze apzināsies tās vērtību un
būs ieinteresēta turpināt darbu.
Festivāla laikā darbosies radošās
darbnīcas bērniem un dažādas
atrakcijas.
Līdztekus citām norisēm
festivālā notiks arī tirgus, kur
būs iespējams iegādāties gan
putnus un citus kustoņus savām
saimniecībām, tā arī praktiski
noderīgas lietas un dažādus gardumus, ko sarūpējuši Latvijas
mājražotāji. Par atraktīvu noskaņojumu un, iespējams, arī lustīgu
dejas soli gādās grupa “Sastdīnis
Muzykanti” no Rēzeknes.
Lauku festivālu organizē Latvijas Šķirnes putnu un sīkdzīvnieku audzētāju biedrība – domubiedru pulks, kas oficiāli savu
pastāvēšanu reģistrējis pavisam
nesen, šā gada 20. jūlijā. Biedrības dibināšana ir pirmais solis
šķirnes putnkopības attīstīšanā
un nozares sakārtošanā Latvijā.
Tās mērķis ir popularizēt šķirnes
putnu audzēšanu mūsu valstī,
akcentējot šķirnes mājputnu tu-

rēšanas priekšrocības piemājas
saimniecībās, sniegt savu ieguldījumu nozares sakārtošanā
valstiskā līmenī, kā arī pierādīt
Latvijas šķirnes putnu audzētāju
konkurētspēju Eiropas mērogā.
Šobrīd organizācija apvieno vairāk nekā 20 biedru, kuru vidū ir
gan pieredzējuši un atzinību guvuši putnkopji, gan arī iesācēji,
kuri jau savas darbības iesākumā izvēlējušies pievērsties tieši
putnkopībai. Biedrību vada Katerina Kasatkina, Līga Roga un
Jolanta Daudze.
Biedrības pārstāvji uzsver, ka
mājputnu un mājlopu turēšana
piemājas saimniecībās nav tikai
un vienīgi racionālas dabas jautājums – cik litru piena, cik kilogramu gaļas vai cik olu no lopiņa
iespējams iegūt. Šķirnes dzīvnieki un putni ir kultūras sastāvdaļa
un mantojums no iepriekšējām
paaudzēm. Ir svarīgi turpināt izkopt šīs tradīcijas un nodot tās tālāk nākamajām paaudzēm. Īpaši
šobrīd, kad, no vienas puses, aizvien straujāk pieaug interese par
zaļo dzīvesveidu un ekoloģisku
pārtiku, veicinot arī putnu un
mazo lauksaimniecības dzīvnieku īpatsvara pieaugumu mazajās
saimniecībās, bet, no otras puses, informācijas trūkums pavērš
svaru kausus par labu rūpnieciski audzētajiem produktīvajiem
putniem un dzīvniekiem, kaut ne
vienmēr tas ir ekonomiski pamatoti.

Skolā tiek piedāvāta iespēja iegūt izglītību tālmācības formā
skolēniem, kuriem nav iespēju
regulāri apmeklēt izglītības iestādi. Ievērojot tālmācības izglītības
specifiku, lielākā daļa izglītības
satura mācību priekšmetos izglītojamiem ir jāapgūst patstāvīgi.
Šī programma ir domāta tev,
ja:
– dzīvo ārzemēs,
– mācības klātienē nevari apvienot ar topošo karjeru, darbu vai
ģimenes dzīvi,
– nevari apmeklēt skolu veselības, sociālu vai citu apstākļu dēļ,
– savulaik neesi ieguvis izglītības
dokumentu, bet tagad vēlies nokavēto atgūt.
Ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem šī ir iespēja:
– mācīties dzimtajā valodā bez
maksas,
– atgriezties Latvijā jebkurā laikā
un iekļauties mācību vidē vecumam atbilstošā klasē,
– uzturēt ciešu saikni ar Latviju
un latvietību,
– iegūt papildus zināšanas un
prasmes,
– iegūt Izglītības un zinātnes
ministrijas atzītu izglītības dokumentu.
Lai pieteiktos tālmācības
programmai, līdz 25.augustam
jāiesniedz skolā personīgi vai
jāiesūta uz e-pastu valentins.

pastars@kegums.lv šādi dokumenti:
– vecāka /likumiskā pārstāvja iesniegums skolas direktoram (skolēniem līdz 18 gadu vecumam);
– iesniegums skolas direktoram
no izglītojamiem, kuri sasnieguši
18 gadu vecumu;
– skolēna dzimšanas apliecības,
pases vai personas apliecības numuru, izdošanas datums un izdevējiestādi;
– liecība vai dokumenti, kas
raksturo un apliecina citā valstī
apgūto mācību saturu un mācību
sasniegumu vērtējumu (par iepriekšējo mācību periodu);
– medicīnas forma 026/u (personām līdz 18 gadiem) vai 027/u
(personām no 18 gadiem)(neattiecas uz ārzemēs dzīvojošiem izglītojamiem);
– speciālistu atzinums par tālmācības izglītības nepieciešamību
(Latvijā dzīvojošiem obligātā izglītības vecuma skolēniem).
Ar sīkāku informāciju par tālmācības organizēšanas jautājumiem
var iepazīties Birzgales pamatskolas mājas lapā www.birzgalespamatskola.lv.

Birzgales pagastā veikta ceļu apstrāde
Birzgales pagastā, tāpat kā visa
novada teriotorijā, ir veikta ceļu
un ielu apstrāde ar pretputekļu
materiālu.
Iedzīvotāju ērtībai – putekļu daudzuma samazināšanai katru gadu
uz Ķeguma novada ceļiem tiek
veikta grants virsmas seguma apstrāde. Finanšu līdzekļu iespēju
robežās Birzgales pagastā pretputekļu virsmas apstrāde veikta

uz ielām, kur tas visvairāk nepieciešams, ņemot vērā automašīnu
kustību biežumu un apdzīvotības
blīvumu.
Atputekļošanas tehnoloģija
paredz uz grants seguma izsmidzināt kalcija hlorīdu un iestrādāt
to virsmā, kā rezultātā tiek novērsta putekļu rašanās. Pretputekļu vielas aktīvais darbības laiks ir
vairāki mēneši.

Birzgales pensionāru biedrība “Viršu laiks” informē, ka mūsu
ikmēneša tikšanās notiek katra mēneša pirmajā otrdienā plkst.16.00.
Sakarā ar to, ka šogad šajā dienā ir 1.septembris, mūsu pirmā tikšanās notiks Birzgales Tautas namā 8.septembrī plkst.16.00.
Gaidīsim arī jaunus dalībniekus pievienoties mūsu saimei.
Pensionāru biedrības valde

Paldies Ķeguma pensionāru biedrībai!
Šajā pēcpusdienā saule mijās ar lietus gāzēm, bet Birzgales pensionāru biedrības “Viršu laiks” dalībnieki posās uz Rembati – uz vasaras saulgriežu ballīti novada pensionāriem.
Pasākumā tika sveikti jubilāri - gan ar ziediem, gan ar dziesmām.
Mēs satikāmies ar draugiem un ieguvām jaunus – Ikšķiles pensionāru biedrības dalībniekus. Ar savu muzikālo sniegumu visus priecēja
Skuju ģimene no Kokneses.
Vakars pavadīts patīkami, gūtas pozitīvas emocijas, pošamies
mājupceļam, bet atvadoties izskan – sazvanīsimies un protams tiksimies atkal! Paldies Ķeguma pensionāru biedrības dalībniekiem par
patīkamo pēcpusdienu!
Pasākuma dalībnieku vārdā Alda Grašiņa

www.kegumanovads.lv
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Regīnas Ezeras personība un fenomens
Ceturtais stāsts par Regīnu Ezeru. Pavērties brīnumā

Ir tik skaisti, ja mūsu dzīvei pietuvojas cilvēks, kurš palīdz uzplaukt mūsu pasaulei. Regīna
Ezera piedzīvoja šo brīnumu un
pieskāriens Dieva dāvanai atspoguļojas vēstulēs.
“Viņas ir patiesas, cik patiess ir cilvēks pats pret sevi sāpēs un laimē,”
rakstniece bildusi par savām vēstulēm. Vēstules “bez izlikšanās un
uzspēles rakstītas cilvēkam, kuram
septiņus gadus bija ārkārtīgi liela
nozīme viņas dzīvē,” apliecina meita Aija.
23. vēstulē 1967. gada 10. novembrī Regīna rakstījusi: TU ESI
UN PALIKSI MANAS BIOGRĀFIJAS DAĻA.
Mīlestība ir tik skaista! Tā iedvesmo un ielīksmo. Spēcina un
paceļ spārnos. Atraisa radošo kvēli
un pamodina lieluma alkas. Regīnai
risa lieli darbi.
Cilvēks iet, iegrimis savā domu
un darbu spietā, te pēkšņi blakus
piestāj un mirdzošām acīm raugās Viņš - Visuma dāvātais īpašais
cilvēks. Ak, tavu brīnumu! Vienā
mirklī tepat blakus sāk smaržot un
ziedēt rožu krūms, lai gan pirms
mirkļa tepat vien stāvēji un nekā
nemanīji - ne rožu krūmu, ne ziedus,
ne smaržu.
Mīlestība uzziedina krāšņu rožu
dārzu arī cilvēka dvēselē.
Kurā mirklī Regīnai sākās spēcīgā iekšējā vilkme pēc viņa - īpa-

šā cilvēka? Vai viņi bija draugi,
vai tikai labi pazina viens otru? Jā.
Viņi bija domubiedri, kuriem daudz
kopēja: “Ziemas diena, kad mēs
abi kopā skatījāmies, kā lēni krita
sniegpārslas.” /5. vēstule 1966.gada
20. maijā./
“Varbūt tā nebūs vairs nekad,es sev sacīju, kad abi vakar joņojām
mašīnā cauri naktij. Varbūt tā nebūs vairs nekad,- es nodomāju, kad
mūsu pleci neviļus saskārās.” /6.
vēstule 1966. gada 29. maijā./
“Kāpēc dzīve ir tāda?” – tas biji
Tu, kas reiz to vaicāji grūtā brīdī.
/14. vēstule 1966. gada 25. decembrī./
“Redzu, kā šeit, Maskavā, Tu
atdzīvojies, kļūsti rosīgs, pat atplauksti... Un man atkal ienāk prātā,
cik atšķirīgi mēs esam. Es šeit jūtos
kā sprostā. ” /16. vēstule 1967. gada
23. maijā Maskavā./

Abus vienoja kopīgas intereses, darbs un nerimstošie pienākumi Rakstnieku savienībā. Tikšanās
rakstnieku sapulcēs Benjamiņa
namā. Došanās uz Rakstnieku kongresiem Maskavā. Sarunas... “Es
gribu Tevi redzēt, sarunāties ar Tevi,
sajust Tavu roku siltumu. Un tad,
kad man būs septiņdesmit gadu un
sirma galva, atmiņas par Tevi būs
vienas no gaišākajām manā mūžā.”
/1. vēstule 1966. gada 1. maijā./
Ir savādi, ka domas sastopas,
cilvēkiem atrodoties tālumā. Tā ir
enerģētiskā saite, kas vieno. “Svētdien, klaiņojot pa “Briežu” mežiem,
visu laiku bija tāda sajūta, it kā tūlīt,
tūlīt Tu varētu parādīties ceļa līkumā. Tikai pirmdien uzzināju, ka Tu
patiesi, kā par brīnumu, todien esi
bijis netālu. Ja ar “netālu” var apzīmēt vairāk nekā sešus septiņus
kilometrus pa gaisa līniju. Tu vēlāk
sacīji: esot domājis, ka es esmu kaut
kur šepat.” /2. vēstule. 1966. gada
11. maijā./
Regīnas mīlestība ilgst septiņus
gadus. Meita Aija /saskaņā ar mammas atļauju/ pēc viņas došanās citā
saulē, vēstules izdod krājumā “...
pār izdegušiem laukiem skrien mans
sapnis” un izdevuma priekšvārdā
raksta: “Viņam šie Regīnas Ezeras
mūža liktenīgie septiņi gadi bija tikai laiks, kad viņš sarakstīja vairākus no saviem literārajiem darbiem,
cēla māju, veidoja personisko kar-

Ķeguma Tautas nama kolektīvi
Nr.

Kolektīva nosaukums

Vadītājs/a

jeru un baudīja literatūras skolotāju
pielūgsmi.”
Un tomēr... Mēs viens otram
esam spogulis, kas atver mūsu
dziļslāņus - no nezināmām dzīlēm
pēkšņi sāk urķēties nelāgas domas
un darbi vai gluži otrādi - dvēsele
un acis sāk mirdzēt. Regīnai “... šīs
mīlestības gaismā ir radusies gan
“Aka”, gan “Vasara bija tikai vienu
dienu”” /Aija Vālodze/.
Pēc garstāsta “Vasara bija tikai
vienu dienu” 1980. gadā uzņemta
televīzijas spēlfilma ar tādu pašu no-

Svētdien, 6. septembrī, plkst. 16:00 Ķeguma Tautas namā notiks
poētisks koncerts “Regīna Ezera. Mīlestības vēstules”.
Vēstules lasīs viena no spožākajām Latvijas skatuves māksliniecēm, Jaunā Rīgas teātra aktrise Baiba Broka. Literāri muzikālajā
dialogā piedalīsies komponists un mūziķis Ēriks Eglītis. Sarīkojumu
ievadīs Regīnas Ezeras laikabiedre - rakstniece Māra Svīre. Mīlestības vēstules ir vēsts par nozīmīgu laiku prozas meistares dzīvē, kad
viņa, mīlestības iedvesmota, uzrakstīja stāstu “Vasara bija tikai vienu
dienu”, radīja šedevru - romānu “Aka” (pēc motīviem un autores scenārija uzņemta mākslas filma “Ezera sonāte”).
Kolorītā vārda māksliniece uzgleznoja arī brīnišķīgas miniatūras
- mīlestības vēstules. Ar šo sarīkojumu - tieši pirms Regīnas vārda
dienas 7. septembrī - sākas rakstniecei veltīto pasākumu cikls, godinot novadnieci 90. atcerē.
Sarīkojums notiks pie galdiņiem. Ieejas maksa 5 eiro. Biļetes var
iegādāties Ķeguma Tautas namā no plkst. 10:00 līdz 15:00. Lūgums
biļetes iegādāties līdz 2. septembrim. Vietu skaits ierobežots.
Lūgums par transporta nepieciešamību zvanīt nedēļu iepriekš pa
tālruņiem 25454947 vai 28442744 (pa šiem tālruņiem arī uzziņas par
citiem jautājumiem, kas saistīti ar pasākumu).

Rembates Tautas nama kolektīvi

Mēģinājumi

1.

Rembates dāmu ansamblis
“Vīgriezes”

Krista
Ģēģere

Pirmdienās, ceturtdienās 19.0021.00 Rembates Tautas namā

2.

Bērnu radošo nodarbību
pulciņš

Kristīne
Mālniece

Trešdienās, piektdienās 17.00-19.00
Rembates Tautas namā
Pirmā tikšanās reize 8. septembrī
Rembates Tautas namā
Otrdienās, ceturtdienās 18.30-19.30

Ķeguma Tautas nama
bērnu vokāla studija
Bērniem no 4.-11. gadiem

Antra
Kūmiņa

2.

Ķeguma ģitārstudija:
Ģitārstudijas ansamblis

Dace
Pirmā tikšanās reize 2. septembrī
Priedoliņa plkst. 19.00 Ķeguma dienas centrā

3.

Bērnu mūsdienu deju grupa Ieva
“Ķipari”
Filipsone

3.

Bērnu, jauniešu un pieau- Dace
Pirmā tikšanās reize 4. septembrī
gušo ģitārspēles mācību
Priedoliņa laika posmā no plkst. 14.00-18.00
grupas. Var pieteikties arī
Ķeguma dienas centrā
pirmskolas vecuma bērni
(5-6 gadi)

4.

Galda tenisa pulciņš

Pirmā tikšanās reize 19. augustā
plkst. 17.00 Ķeguma Tautas namā

4.

SDK “Ķegums”

Juris
Driksna

Pirmā tikšanās reize 7. septembrī
plkst. 19.00 Ķeguma Tautas namā

5.

VPDK “Kadiķis”

Juris
Čakans

Pirmā tikšanās reize 8. septembrī
plkst. 20.00 Ķeguma Tautas namā

6.

Ķeguma jauktais koris
“Lins”

Maira
Līduma

Pirmās tikšanās reizes 8. septembrī
plkst. 19.00 Ķeguma dienas centrā
un 12. septembrī plkst. 11.00 Ķeguma Tautas namā

Dāmu deju kopa “Rasa”

8.

Senioru ansamblis
“Kvēlziedi”

9.

Deju grupa “Triumfs”

Mirdza
Dzerkale
–

–

Agris Nodarbības notiek Rembates Tautas
25456259 namā iepriekš sazinoties

Pulciņu nodarbību laiki un dienas var mainīties, lūgums iepriekš sazināties ar tautas nama vadītāju – 27884206 (Liene).

Tomes Tautas nama kolektīvi
1.

Amatierteātris “Poga”

2.

Dāmu vokālais ansamblis

Ingrīda
Klepere

3.

Folkloras kopa “Graudi”

Dace
Ceturtdienās
Priedoliņa

–

–
Pirmdienās

Pulciņu nodarbību laiki un dienas var mainīties, lūgums iepriekš sazināties ar tautas nama vadītāju – 27843230 (Sarmīte).

Birzgales Tautas nams

–

Jekaterīna Pirmā tikšanās reize 8. septembrō
Pihtina
plkst. 15.00 Ķeguma Tautas namā

Sīkāka informācija zvanot pa tālruni – 22010300 (Dace).

Ligita Ādamsone
Ķeguma novada muzeja vadītāja

Ķeguma Tautas namā notiks poētisks koncerts

1.

7.

saukumu, bet “Aka” ir pārdzimusi
neaizmirstamā mākslas filmā “Ezera sonāte” /1976/. Vēstules silda sirdi lasītājiem un aizkustina muzeja
apmeklētājus, kādam atritinot atmiņā savu skaisto stāstu par brīnumu,
ko dēvē par mīlestību. Ir tik skaisti, tik gaiši!- ieraugot, cik apgarots
cilvēks kļūst, uzmirdzot mīlestības
blāzmā.
Turpinājums sekos.

1.

Amatierteātris “Laipa”

Alda
Grašiņa

Pirmā tikšanās reize 2. septembrī
plkst.19.00 Birzgales Tautas namā

2.

Dāmu deju kolektīvs
“Visma”

Evita
Tabure

Pirmā tikšanās reize 3. septembrī
plkst.19.30 Birzgales Tautas namā

3.

Senioru ansamblis “Viršu Inese
Pirmā tikšanās reize 8. septembrī
laiks”
Martinova plkst.18.00 Birzgales Tautas namā

Sīkāka informācija zvanot pa tālruni – 29424612 (Mudīte).
www.kegumanovads.lv
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2020.gada 12.augusts

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Regnārs, Undīne, Gabriels,
Atis, Raiens.
Sveicam jaunos vecākus!
Ķeguma novada pašvaldība

PĀRBAUDI VĒNAS ĶEGUMĀ!
22. augustā plkst. 12:00 Tomes dienas centra telpās norisināsies Galda
spēļu pēcpusdiena. Aicinām iemācīties un uzspēlēt galda spēles. Atnesiet
spēles kuras vēlaties atdot, samainīt vai pārdot. Būs pārsteiguma balvas
ģimenēm. Būsiet laipni gaidīti!
Tālrunis uzziņām: 27843230, 29109238
Tomes sieviešu biedrība ĀBELE

26. AUGUSTS

Dr. med. PATRĪCIJA IVANOVA
“Veselības centrs 4” ﬁliāles
“Baltijas Vēnu klīnika” asinsvadu ķirurgs.

21. augustā plkst. 19.00 Tomes parkā, bet lietus gadījumā
Tomes tautas namā, notiks koncerts “Nāc man līdz”.
Dziesmu valdzinošā gājienā aicina Inese Nereta (vokāls),
Ilze Krapauska (flauta), Aldis Andersons (taustiņinstrumenti).
Koncertā skanēs I. Neretas un citu autoru dziesmas.
Ieeja – bezmaksas.

KONSULTĀCIJA PAR ARTĒRIJU UN VĒNU SLIMĪBĀM
+ KĀJU VĒNU DUPLEX SONOGRĀFIJA - 40 EUR
Pieraksts pa tālr.: 27

22.augustā, plkst. 11.00 – 12.00
Ķeguma dienas centra lapenītē
norisināsies tradicionālie bērnu
svētki. Tos rīko starptautiskais
Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums”. Mīļi gaidīti 2019.gadā
dzimušie mazuļi kopā ar savām ģimenēm. Aktivitāte tiek īstenota ar
Ķeguma novada pašvaldības finansiālu atbalstu!
22.augustā, plkst.14.00 – 15.00, pie Rembates Tautas nama (lietus gadījumā pasākums notiks tautas nama telpās) norisināsies tradicionālie
bērnu svētki. Mīļi gaidīti 2019.gadā dzimušie mazuļi kopā ar savām
ģimenēm. Bērniņi saņems ielūgumus. Ja ģimene to nav saņēmusi līdz
19.augustam, lūdzam sazināties, zvanot uz norādīto tālruni. Aktivitāte
tiek īstenota ar Ķeguma novada pašvaldības finansiālu atbalstu! Sīkāka
informācija pa tālruni 27884206 (Liene).
… jūs nākat uz māju,
Sirds mana šodien to jūt, …
/Elza Ķezbere/
21.augustā plkst.12.00 Tomē pie Ķeguma novada muzeja tiks iesvētīts un atklāts piemiņas akmens represētajiem, kuri neatgriezās
dzimtenē, tā godinot izsūtīšanas skartās Tomes dzimtas.

866 655

darba dienās
9:00-17:00

27. augustā, plkst. 10.00-17.00, Ķegumā, Liepu alejā 1B
(pie dienas centra) Mobilā diagnostika.
Mamogrāfija: BEZMAKSAS
Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3.00
eiro. Bez nosūtījuma – 25.00 eiro
Rentgens: 1 projekcija – 9,00 eiro
Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija –
20.00 eiro
Nepieciešams pieraksts uz konkrētu laiku. Pierakstīties iespējams pa tālruni 25431313
(darba dienās plkst. 8.00-18.00)
Pakaplojumu nodrošina MFD Veselības grupa, ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111.

12. septembrī, plkst. 9.30 Tomē, Ratu kalna teritorijā notiks
sēņošanas čempionāts.
Lasīsim sēnes, baudīsim mežu un jauku dienu, kā arī mielosimies ar
ugunskurā vārītu zupu.
Mednieku un makšķernieku biedrība “Tome” pārstāvis A.Paegle
stāstīs par meža zvēru daudzveidību Tomes mežos.
Informācija par sēņošanas čempionāta nolikumu un karti Jūs varat
iegūt Ķeguma novada mājas lapā www.kegumanovads.lv.
Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, iegūtie materiāli tiks
izmantoti publicitātei. Nepiemērotu laika apstākļu dēļ
pasākums var tikt atcelt, sekot informācijai mājas lapā.
5. septembrī plkst. 12.00 Tomes sporta laukumā notiks
Tomes pagasta sporta spēles un ģimeņu diena.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 11.00.
Programmā:
• Futbols 5:5,
• Pludmales volejbols 3:3 (komandā vismaz viena dāma),
• Strītbols 2:2,
(Dalības maksa futbolā, volejbolā - 10 eiro, strītbolā - 5 eiro no komandas)
• Individuālie sporta veidi - bez maksas.
• Stafetes un citas aktivitātes ģimenēm.
• Spēka zupa dalībniekiem.
Pasākumu sponsorē SIA “Rubeņi” un SIA “Imanta”.
Pasākuma organizatori un atbalstītāji - Ķeguma sporta pasākumu organizators, Tomes Tautas nams un pagasta pārvalde, biedrības “Ābele” un “Tomes attīstībai”.
No plkst. 20.00 - 24.00 zaļumballe kopā ar “Kalna ielas muzikantiem”.
Sliktos laika apstākļos balle notiks Tomes Tautas namā.
Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts, iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

ĶEGUMA CENTRĀ, LIEPU ALEJĀ 1B,
KONSULTĒS UN PIEŅEMS
PACIENTUS ĀRSTE:

29.augustā

Ķeguma novadā
notiks auto-foto orientēšanās sacensības

PĒDĒJAIS VASARAS
BLIEZIENS
STARTS UN FINIŠS
pie Ķeguma Tautas nama,
Ķeguma prospektā 4
Reģistrācija plkst. 11:00,
Komandu kapteiņu sapulce
plkst. 11:45, Starts plkst. 12:00,
Apbalvošana plkst. 18:00.
Sacensību dalības maksa – 10 EUR.
Kopējā distance līdz 150 km.
Pieteikšanās līdz 27.augustam,
plkst.13.00, aizpildot elektronisko pieteikumu.
Sīkāka informācija www.kegumanovads.lv
vai zvanot uz tālruņiem
26467990 (Ieva) vai 22010300 (Dace)
Plkst. 17:00 Ķeguma parkā pretī Tautas namam
Priecāsimies par kopā pavadītu dienu ar
Mārtiņa lielajiem burbuļiem
Plkst. 18:00 Komandu apbalvošana,
Nikolaja Puzikova koncerts,
Plkst. 22:00 vakara kino seanss - filma
“Dāvana vientuļai sievietei”
Lūdzam ievērot visus valstī noteiktos
ierobežojumus! Saudzēsim sevi un
apkārtējos!
Pasākuma laikā tiks fotografēts un
filmēts, iegūtie materiāli tiks izmantoti
publicitātes nolūkos.

“Ķeguma iedzīvotāju vārdā liels paldies Ķeguma pilsētas domes administrācijai par operatīvi organizētiem
un teicamā kvalitātē veiktajiem vēja radīto seku un postījumu likvidēšanas darbiem Ķeguma kapsētā. Kapsētas
teritorija pēc vētras izskatījās kā pēc kara bombardēšanas, milzīgi koki izgāzti ar visām saknēm.
Pateicoties savlaicīgi veiktajiem darbiem, ikgadējos
kapusvētkus apmeklētāji varēs mierīgi pieminēt savus
tuvos un mīļos piederīgos.
Ķeguma pilsētas domes administrācijai izsakām lielu
pateicību par cieņpilnu attieksmi pret mirušo piemiņu.
Valentīna Sirmā
Ķeguma pilsētas iedzīvotāja
Paldies visiem radiem, draugiem, kaimiņiem un darba
vietām, kas palīdzēja un atbalstīja mūs grūtajā un
smagajā brīdī izvadīt pēdējā gaitā mūsu mīļo māsu
Vēsmu Galeju-Zviedri.
Māsas
22.augustā notiks Evaņģēliski luteriskās draudzes
kapusvētki Tomes pagastā
Berkavā plkst. 11:00, Tomē plkst. 12:00
Jā, no tālumiem
Tikai šis tālums
Vistālākais,
Tikai pēc šķiršanās šīs
Nekad vairs tikšanās nav.
(O. Vācietis)

Dziļās sērās paziņojam,
ka 13. jūlijā no mums
ir aizgājusi
Mirdza Eleonora
Pormane.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
Vēsmas Galejas-Zviedres (1969)
Augusta Ķuža (1933)
Agra Smilškalna (1950)
Roberta Bērtuļa (1940)
Andra Dātova (1950) aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Ķeguma novada pašvaldība
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