
“Vīru spēles” organizatoru ko-
mandai, sadarbojoties ar Ķeguma 
pilsētu un tautas namu, izdevās 
sapulcināt iespaidīgu dalībnieku 
sastāvu, kas aizvadīja cīņas boksā, 
streetbike freestyle un spēka trīs-
cīņā, neliekot vilties daudzajiem 
skatītājiem un atbalstītājiem.

Diena iesākās ar streetbike freesty-
le sacensībām, kurās dalībnieku sa-
stāvu pastiprināja viens no Eiropas 
labākajiem braucējiem, lietuvietis 
Paulius Labanauskas, bet par at-
raktīvu izklaidi skatītājiem rūpējās 
YouTube zvaigzne Tēvocis Žoriks. 
Aizvadot kvalifikācijas un finālbrau-
cienus, sacensībās uzvarēja Paulius 
Labanauskas, otrajā vietā Edgars 
Šnepsts, bet Tēvocis Žoriks jeb Ai-
gars Meļņikovs pierādīja, ka nav ti-
kai interneta publikas izklaidētājs un 
ierindojās trešajā vietā. Stuntfighters 
MC drifta papildsacensībās ātrākais 
un precīzākais bija Daniils Sincovs, 
kurš drifta finālā pārspēja Jāni Ro-
zīti. Jānim tā bija atgriešanās pēc 
trauma sadziedēšanas un noslēgumā 
viņa individuāls šovu, izpildot trikus 
ar Harley-Davidson motociklu un 
paša būvētu kvadraciklu.

Dienas vidū sacensības turpinā-
jās spēka trīscīņā, kurā savās svara 
kategorijās labākie bija Kitija Kau-
dze (dāmu konkurencē), Edijs Nau-
manis (līdz 83 kg), Raivis Gintauts 
(līdz 93 kg), Reinis Ratnieks (līdz 
105 kg) un Māris Krievelis (virs 105 
kg). Māris un viņa sīvākais konku-
rents Juris Meija summā katrs pacē-
la iespaidīgos 730 kg, taču Mārim 
uzvaru nodrošināja mazāks paša 
ķermeņa svars. Organizatori Spēka 
Nora bija parūpējušies arī par lote-
riju skatītājiem, kurā 800 eiro vērtu 
spēka trenažieri laimēja Baiba no 
Ķeguma.

Boksa sacensībās dalībnieki 
bija ieradušies no Ķeguma, Ogres, 
Alsungas, Kuldīgas, Priekuļiem, 
Vangažiem, Gulbenes, Liepājas un 
Rīgas. Tika aizvadītas sešpadsmit cī-
ņas dažādās svara kategorijās. Divas 
pēdējās cīņas notika pēc K1 noteiku-
miem, izsaucot lielas skatītāju ovā-
cijas. Cīņas apkalpoja profesionāli 
boksa tiesneši ar vienu ringa tiesnesi 
un trīs sānu tiesnešiem katrā cīņā. 
Sportistu treneri un klubu pārstāvji 
solīja atgriezties arī nākamgad.

“Milzīgs gandarījums redzēt tik 
daudz patiesu un godīgu cīņu Ķe-
gumā. Viss izdevās lieliski. Paldies 
skatītājiem, kuri, spītējot lietum, 
bija klātesoši visas dienas garumā. 
Paldies Ķeguma pilsētai un Ogres 
novadam – bez pašvaldības atbalsta 
un pretimnākšanas šie svētki nebūtu 

iespējami” saka organizatori Mārtiņš 
Arents un Aigars Caunītis, “tieka-
mies 2022. gadā, plāni ir grandiozi 
un datums jau rezervēts, bet par to 
runāsim jau nākamgad”.

Pasākumu organizēja: Ķeguma 
pilsēta, StuntFighters MC, MadAiss, 
Spēka Nora.

Atbalstīja Ķeguma pilsēta, AS-
TARTE-NAFTA,  #MADAISS, Fil-
mory, #FightClub37, Budoland, AA 
Reklāma, AAKnives, Motofavorīts, 
Motorex.

Vairāk informācija: facebook.com/
ViruSpeles

21. augustā Rembatē atklāta pie-
miņas plāksne izvestajiem, Sibīri-
jā mirušajiem latviešiem.

Tieši pirms gada, pirmo piemiņas 
plāksni atklāja Tomē. Šāda piemiņas 
vieta izveidota arī Birzgalē.

Pēc kopīgas Latvijas valsts 
himnas nodziedāšanas pasākumu 
aiz Rembates skolas iesāka idejas 
autors, Latvijas politiski represēto 
apvienības domes loceklis Edmunds 
Būmanis: “Piemiņas akmeni Rem-
batē uzstādīja Ginta Neško tēvs un 
šodien mēs atklājam dēla veidotās 
piemiņas plāksnes. Paldies par idejas 
atbalstu Raivim Ūzulam, par idejas 
organizatorisko atbalstu Lienei Laz-
diņai.”

Uz piemiņas plāksnes atklāšanu 
bija ieradies Ogres novada domes 
priekšsēdētājs Egils Helmanis, do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Gints 
Sīviņš un deputāts Pāvels Kotāns. 
E.Helmanis: “Paldies visiem, kuri 
darbojās, lai šīs atmiņas saglabātu. 
Mēs esam viena tauta, mums ir viena 
kopēja atmiņa, vienas kopējas sāpes, 
vienas kopējas ciešanas. Mums ir 
jāpiedod tiem, kuri izdarījuši mums 
pāri. Bez piedošanas dzīvot nevar. 
Tas ir jāatceras un jāiemāca mūsu 
jaunajai paaudzei. Mūsu jaunatnei 
tagad ir viss, viņi nezina kā iet gu-
lēt nepaēdušam, kādā veidā vecāki 
rūpējās, lai paēdinātu savus bērnus 
un kā Sibīrijā par vienu sauju graudu 
varēja nokļūt cietumā. To zina tikai 
tie cilvēki, kuri tam ir gājuši cauri. 
Ir ļoti svarīgi, ka mēs nododam tālāk 
pieredzēto, lai mūsu jaunatne būtu 
skolota, gudra, zinoša un mīlētu 
savu tautu.”

P.Kotāns: “Laika ritējums ir 
neapturams. Starp mums palikušo 
pagātnes liecinieku kļūst arvien ma-
zāk. Viens pa vienam viņi no mums 

aiziet nesaņēmuši pilnvērtīgu atvai-
nošanos. Diemžēl par to runā ne tik 
plaši. Atgriežoties no Sibīrijas viņi 
atgriezās citā valstī, kurā palika kā 
izsūtītie. Mēs nedrīkstam par to klu-
sēt. Mums par to ir jārunā, jāraksta 
liecības, jaunatnei jāzina viss, kas 
tolaik ir bijis. Ja mēs nepalīdzēsim, 
viņi to nekad neuzzinās. Mums tas ir 
jādara.”

Pēc uzrunām, uzstādītās plāks-
nes iesvētīja priesteris Ivars Babris.

Sibīrijas sniegos no Rembates 
pagasta palika Kārlis Niedra. Sibī-
rijas zemē guldīti: Andrejs Goba, 
Rita Gulbe, Jānis Lapiņš, Lidija Lie-
pa, Ede Lazdupa, Kārlis Lazdups, 
Andrejs Ozols, Berta Puiga, Rūdolfs 
Siks, Pēteris Šteins.

Pasākuma noslēgumā, kad at-
nākušie nolika ziedus, Pāvles Ko-
tāns nodziedāja skaistas dziesmas. 
Izskanot mūzikai, Rembates Tautas 
nama vadītāja Liene Lazdiņa patei-
cās Ogres novada domes priekšsē-
dētājam Egilam Helmanim, Ogres 
novada domes deputātam Pāvelam 
Kotānam, idejas autoram Edmun-
dam Būmanim, priesterim Ivaram 
Babrim un plāksnes veidotājam Gin-
tam Neško.

Ideja tapa pateicoties Ķegu-
ma novada pašvaldības atbalstam. 
Mākslinieks un plāksnes veidotājs ir 
Gints Neško.

Plāksni rotā “L” burts un trīs 
zvaigznes, ko iekļauj dzeloņi. Šis ir 
Latvijas politiski represēto apvienī-
bas simbols kopš 1989. gada. Toreiz 
to pieņēma vēl daudzi nometnēs un 
izsūtījumā izdzīvojušie Latvijas pil-
soņi.

Pasākumā piedalījās bijušie 
Rembates represētie, viņu tuvinieki, 
kuri pēc plāksnes atklāšanas dalījās 
atmiņās un pārdomās.

www.kegumanovads.lv
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29. augustā Tomē, Ķieģeļceplī, 
atklāta LEADER projekta ie-
tvaros izveidota telpa radoša-
jām darbnīcām.

Radošajās darbnīcās varēs pie-
dalīties ikviens interesents bez-
maksas, un nodarbību grafikam 
varēs sekot biedrības Facebook 
lapā. 

Radošās nodarbības tiek īste-
notas projekta “Ēkas atjauno-

šana, sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai”  Nr.20-04-AL02- 
A019.2202-000010 ietvaros, kas 
realizēts Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai finan-
sētās Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam 
apakšpasākuma “Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros.

Esam īstenojuši LEADER pro-
jektu un tā ietvaros iegādā-
jušies CNC frēzēšanas darba 
galdu, lai uzņēmumam būtu 
lielāka ražošanas kapacitāte un 
efektivitāte.

10. septembrī SIA Domini Este  
norsinājās  projekta atklāšana uz 
kuru bija ieradusies “Zied zeme” 
vadītāja Linda Cīrule un apsvei-
ca SIA Domini Este īpašnieci ar 
veiksmīgu projekta īstenošanu.

Domini Este SIA ar Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 
pasākuma “Atbalsts LEADER 
vietējai attīstībai (sabiedrības vir-
zīta vietējā attīstība)” apakšpasā-
kuma “Darbību īstenošana saska-
ņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” Publisko un 
privāto partnerattiecību biedrības 
“Zied zeme” Sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģijas 

2015-2020 līdzfinansēto projektu  
“Videi draudzīgu stendu un rek-
lāmas materiālu ražošana”  Nr. 
2020/AL02/12/A019.21.01/17 

ir iegādājusies CNC frēzēšanas 
darba galdu.

SABIEDRĪBA

Izveidota vienota būvvalde

Ar LEADER atbalstu Ķegumā uzsākta videi 
draudzīgu stendu un reklāmas materiālu ražošana

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2021. 
gada 8. jūlija ārkārtas sēdes lēmumu “Par Ogres no-
vada būvvaldes izveidošanu”, apvienojot Lielvārdes 
novada pašvaldības administrācijas Lielvārdes no-
vada būvvaldi, Ķeguma novada Būvvaldi, Ikšķiles 
novada pašvaldības būvvaldi un Ogres novada paš-
valdības centrālās administrācijas Ogres novada būv-
valdi, ar 2021. gada 3. augustu darbu uzsākusi Ogres 
novada pašvaldības centrālās administrācijas Ogres 
novada būvvalde, kas nodrošina būvniecības procesa 
tiesiskumu Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Ogres novada pašvaldības centrālās administrāci-
jas Ogres novada būvvalde

Kontakti:
buvvalde@ogresnovads.lv
+371 65053336
+371 65071175

Atrašanās vietas:
Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV - 5001; 
4.stāvs;

Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres novads, LV- 5052; 
2.stāvs;
Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070; 
1.stāvs.

Būvvaldes speciālisti apmeklētājus pieņem pēc ie-
priekšēja pieraksta:
• Ogres novada pašvaldības telpās Brīvības ielā 33, 

Ogrē – katru otrdienu no plkst. 15.00 līdz 17.30;
• Ikšķilē Peldu ielā 22, Ikšķilē – katru otrdienu no 

plkst.15:00-17:30;
• Lielvārdē Raiņa ielā 11A, Lielvārde – katru otrdie-

nu no plkst.15:00-17:30;

Darba laiks:
• Pirmdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,
• Otrdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00,
• Trešdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,
• Ceturtdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,
• Piektdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00,
• Sestdiena - slēgts,
• Svētdiena - slēgts.

Sveic skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku dalībniekus
Augusta nogalē Ķeguma die-
nas centrā sveikti nu jaubijušā 
Ķeguma novada kolektīvi - XII 
Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku dalībnieki.

Pateicības un atzinības rakstus 
saņēma četri kolektīvi - Ķegu-
ma komercnovirziena vidussko-
las un Birzgales pamatskolas 
apvienotais 5. - 12. klašu koris 
“Infinitum”, Ķeguma komercno-
virziena vidusskolas zēnu koris 
“Ziķeri”, Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas vokāli instru-
mentālais ansamblis “Welcome” 
un Birzgales pūtēju orķestris 
“Birzgale”.

Tomē atklāta telpa radošajām 
darbnīcām

Apseko valsts ģeodēziskā 
tīkla punktus

Latvijas Ģeotelpiskās in-
formācijas aģentūra (turpmāk 
- Aģentūra) ir Aizsardzības mi-
nistrijas pārraudzībā esoša valsts 
pārvaldes iestāde, kas saskaņā 
ar Ģeotelpiskās informācijas 
likumu un Ministru kabineta 
2013. gada 9. jūlija noteikumos 
Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūras noli-
kums” noteiktajām funkcijām 
un uzdevumiem iegūst, sagatavo 
un atjaunina ģeotelpiskās infor-
mācijas pamatdatus, tai skaitā 
uztur valsts ģeodēzisko tīklu, 
kas ietver valsts ģeodēziskā tīkla 
punktu apsekošanu apvidū.

Aģentūras darbinieki minētā 
uzdevuma ietvaros laika periodā 
no 2021. gada septembra līdz de-
cembrim, veiks valsts ģeodēzis-
kā tīkla punktu apsekošanas un 
sakārtošanas darbus Vidzemes 
reģionā, tai skaitā Ogres novada 
Rembates, Mazozolu, Meņģeles, 
Taurupes un Ķeipenes pagastu 
teritorijās. Pārējos Ogres novada 
pagastos valsts ģeodēziskā tīkla 
punkti ir apsekoti 2020. gadā. 

Saskaņā ar Ģeotelpiskās in-
formācijas likuma 9.panta pir-
mo daļu, nekustamā īpašuma 
īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai 
lietotājs neierobežo ģeodēzisko 
un kartogrāfisko darbu veikšanu 
savā īpašumā esošajā vai pārval-
dāmajā teritorijā. 

Aģentūras darbiniekiem ir 
darba apliecības, kuras nepiecie-
šamības gadījumā var uzrādīt. 
Aģentūras darbinieki ir tērpti 
darba apģērbā, uz kura ir atpa-
zīšanas zīmes - Aģentūras logo, 

ieņemamais amats un vārda ini-
ciālis un uzvārds.

Valsts ģeodēziskā tīkla uztu-
rēšanas darbus veic ģeodēzistu 
grupa divu cilvēku sastāvā, kuri 
izpilda šādus darbus:

1. Veic ģeodēziskā punkta 
meklēšanu apvidū.

2. Atrastai grunts zīmei 
pēc nepieciešamības atrok punk-
ta centru un veic fotografēšanu.

3. Veic ģeodēziskos mērī-
jumus punktā.

4. Grunts zīmei izveido 
vai atjauno aprakumu (kupicu) 
un pēc nepieciešamības ierīko 
norādītājstabu,

5. 5 m rādiusā no punkta 
centra veic krūmu un koku līdz 
12 cm diametrā nociršanu.

6. Fotografē sakārtoto ģeo- 
dēzisko punktu un sagatavo pun-
kta abrisu.

7. Atrastu sienas zīmi attī-
ra no rūsas un citiem uzslāņoju-
miem.

8. Virs sienas zīmes pēc 
nepieciešamības piestiprina in-
formējošo plāksnīti.

9. Fotografē sakārtoto ģeo- 
dēzisko punktu un sagatavo pun-
kta abrisu.

Informācija par Aģentūru at-
rodama interneta vietnēs www.
lgia.gov.lv un  http://map.lgia.
gov.lv

Informācija par valsts ģeo-
dēziskā tīkla punktiem atrodama 
Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē 
interneta vietnē https://geodezi-
ja.lgia.gov.lv/ .
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IZGLĪTĪBA

Sākoties jaunajam mācību 
gadam, skolās notiek aktīvs 
darbs interešu izglītības prog-
rammu dalībnieku grupu 
komplektēšanā. Skolēniem, 
papildus skolās īstenotajām in-
terešu izglītības programmām, 
ir iespēja iesaistīties sev intere-
sējošās programmās arī ārpus 
skolas.

7. septembrī noslēdzās pieteik-
šanās dalībai RTU Bērnu un jau-
niešu universitātes piedāvātajās 
interešu izglītības programmās 
“Ievads inženierzinātnēs skolē-
niem”,  “Koka dizains”, “Modes 
un tekstila tehnoloģijas”, “Prog-
rammēšanas un video spēļu vei-
došanas pamati”. Informācija 
par pieteikšanos: https://ej.uz/
izmantoiespēju.

7. septembrī ir uzsākta pie-
teikšanās nodarbībām interešu 
izglītības programmā “Lego ro-
botika”. Novada skolēni, kuri iz-
vēlēsies apmeklēt “Lego roboti-
kas” nodarbības, kas norisināsies 
Ogres tehnikuma telpās, aicināti 
aizpildīt pieteikuma anketu ht-
tps://ej.uz/legorobotika2021.

Novada bērniem un jaunie-
šiem ir iespēja izmēģināt un attīs-
tīt spējas  un arī dažādās Sporta 

interešu izglītības programmās, 
kuras apgūt var ikviens nova-
da skolēns. Tās piedāvā Ogres 
novada Sporta centrs (https://
ej.uz/onscpiedāvā) un Lielvār-
des Sporta centrs (https://ej.uz/
lscpiedāvā). Sporta nodarbības 
tiek organizētas Ogres, Ikšķiles, 
Tīnūžu, Ķeguma un Lielvārdes 
sporta bāzēs, atliek vien izvēlē-
ties interesēm atbilstošo un pie-
dalīties.

Savukārt kultūrizglītības 
programmas mūzikas un māks-
las jomās novada skolēniem 
pieejamas pašvaldības mūzikas 
un mākslas skolās Ogrē (https://
ej.uz/ogremms-ģitārspēle un 
https://ej.uz/ogremms-māksla),  
Lielvārdē (https://ej.uz/lielvār-
de-mūzika-māksla), Madlienā 
(https://ej.uz/mmms-lv) un Ikš- 
ķilē (https://ej.uz/ikskilesmms).

Ogres Improvizācijas teātris 
aicina savā pulkā jaunus dalīb-
niekus vecumā no 7 līdz 12 ga-
diem.

Aicinām ikvienu novada 
skolēnu: uzzini, izvērtē un piesa-
kies! Iegūsti pozitīvu mācīšanās 
un izzināšanas pieredzi!

Informācijas avots: 
www.ogresnovads.lv

Iespēja iesaistīties interešu
izglītības programmās

Ar šī gada 1. septembri ir stājušies spēkā Ogres 
novada pašvaldības domes sēdē 26. augustā pie-
ņemtie Ogres novada pašvaldības saistošie notei-
kumi Nr. 16/2021 “Par ēdināšanas pabalstu”.

Saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā pabalsts 
izglītības iestādē nodrošinātās ēdināšanas apmaksai 
tiek piešķirts izglītojamajam, kurš apgūst pirmssko-
las izglītības, vispārējās pamatizglītības vai vidējās 
izglītības programmu izglītības iestādēs un kura 
dzīvesvieta deklarēta Ogres novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā, ja ēdināšanas pakalpojumu 
neapmaksā valsts vai pašvaldība.

Saistošie noteikumi nosaka:
• pabalsta apmēru;
• pabalsta pieprasīšanas kārtību;
• pabalsta piešķiršanas kārtību.
Ēdināšanas pabalsta apmērs  pirmskolas izglītī-

bas iestādes izglītojamajiem
Pabalstu 100% apmērā no pašvaldības noteiktās 

ēdināšanas maksas ir tiesības saņemt pirmsskolas 
izglītības iestādes izglītojamajam, uz kuru attieci-
nāms vismaz viens no šādiem kritērijiem:

• ir noteikta invaliditāte;
• izglītojamā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas 

vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.
Pabalstu 50% apmērā no pašvaldības noteiktās 

ēdināšanas maksas ir tiesības saņemt pirmsskolas 
izglītības iestādes izglītojamajam, uz kuru attieci-
nāms vismaz viens no šādiem kritērijiem:  

• izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbēr-
nu ģimenes statusam Bērnu tiesību aizsar-
dzības likuma izpratnē, visi mājsaimniecības 
locekļi ir deklarēti novadā, dzīvo vienā māj-
saimniecībā un pilngadību ieguvušais bērns 
augstāko izglītību apgūst pilna laika studiju 
programmā un nav darba attiecībās;

• izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai no-
dots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzrau-
dzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

Ēdināšanas pabalsta apmērs  izglītojamajam, 
kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās 
izglītības programmu.

Pabalstu 100% apmērā no pašvaldības noteiktās 
pusdienu maksas ir tiesības saņemt izglītojamajam, 
kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās 
izglītības programmu un uz kuru attiecināms vis-
maz viens no šādiem kritērijiem:

• izglītojamajam ir noteikta invaliditāte;
• izglītojamā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas 

vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
• izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbēr-

nu ģimenes statusam. Bērnu tiesību aizsar-
dzības likuma izpratnē, visi mājsaimniecības 
locekļi ir deklarēti novadā, dzīvo vienā māj-
saimniecībā un pilngadību ieguvušais bērns 
augstāko izglītību apgūst pilna laika studiju 
programmā un nav darba attiecībās;

• izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai no-
dots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzrau-
dzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu;

• izglītojamais apgūst izglītības programmu iz-

glītības iestādē, tās struktūrvienībā vai filiālē, 
kurā kārtējā gada 31. maijā ir mazāk nekā 150 
izglītojamie un kura atrodas novada pagastā, 
kura deklarēto iedzīvotāju blīvums saskaņā ar 
Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir ma-
zāks nekā 10 iedzīvotāji uz kvadrātkilomet-
ru. Pēc šī nosacījuma 2021./22. mācību gadā  
pusdienu maksas atvieglojumu 100% apmērā 
saņems izglītojamie pamata un vidējās izglī-
tības pakāpē, kuri mācās izglītības iestādēs, 
to filiālēs vai struktūrvienībās, kas atrodas 
Birzgales, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Maz- 
ozolu, Meņģeles vai Taurupes pagastā.

Ēdināšanas pabalsta pieprasīšanas kārtība
Lai saņemtu ēdināšanas maksas atvieglojumus, 

izglītojamā likumiskajam pārstāvim:
• jāiesniedz iesniegums par ēdināšanas pabalsta 

piešķiršanu tuvākajā Ogres novada Sociālā 
dienesta klientu apkalpošanas vietā vai elek-
troniski atbilstoši elektronisko dokumentu 
aprites kārtībai (pieteikuma veidlapas pie-
ejamas Ogres novada pašvaldības mājaslapā 
www.ogresnovads.lv/lv/pakalpojumi/edina-
sanas-pabalsts)

• ja, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, izglī-
tojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots 
aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, 
ir jāuzrāda bāriņtiesas lēmums.

Ja izglītojamais atbilst kritērijam par mazapdzī-
votu pagastu, izglītojamā likumiskajam pārstāvim 
nav jāiesniedz iesniegums par ēdināšanas pabalsta 
piešķiršanu.

ATGĀDINĀJUMS! Ja pieteikums jau ir ie-
sniegts pirms šo noteikumu stāšanās spēkā un ēdi-
nāšanas pabalsta  apmērs sakrīt ar līdzšinējos sais-
tošajos noteikumos noteikto apmēru, tad atkārtots 
pieteikums nav jāiesniedz.

Pabalsta piešķiršana kārtība
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu, ja izglītoja-

mais atbilst noteikumos noteiktajiem nosacījumiem 
pabalsta saņemšanai, sociālais dienests pieņem 10 
darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma 
pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas 
no izglītojamā likumiskā pārstāvja.

Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti:
• ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, kas no-

drošina ēdināšanu attiecīgajā izglītības iestā-
dē, pamatojoties uz tā sagatavotu rēķinu;

• novada pašvaldības pilsētu un pagastu pār-
valdēm, ja izglītības iestāde ēdināšanu no-
drošina, nepiesaistot ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzēju, pamatojoties uz pilsētas un pagasta 
pārvaldes sagatavotu atskaiti;

• izglītojamā pārstāvim uz viņa iesniegumā no-
rādīto kredītiestādes kontu, ja izglītojamais 
mācās izglītības iestādē ārpus novada pēc 
iesniegtajiem ēdināšanas apmaksas attaisno-
juma dokumentiem. Ēdināšanas apmaksas 
attaisnojuma dokumenti dienestā jāiesniedz 
mēneša laikā no to izrakstīšanas datuma.

Stājušies spēkā saistošie noteikumi 
par ēdināšanas maksas 
atvieglojumiem izglītojamajiem

Atver E.Gūtmanes grāmatu 
“Pietura pēc pieprasījuma”
Pieņemts, ka Dzejas dienas 
pasākumi notiek septembrī, 
jo pirmā Dzejas diena notika 
1965. gada 11. septembrī, at-
zīmējot dzejnieka Raiņa 100. 
dzimšanas dienu. Toreiz atklā-
ja Raiņa pieminekli Rīgā.

Turpinot Dzejas dienu tradīcijas, 
arī Birzgalē notika dzejas vakars 
brīvā dabā. Pie Birzgales pagas-
ta bibliotēkas, zem kuplajiem 
ozoliem ģitāras skaņas un dzeja 
mijās ar dabas pārsteigumiem – 
zvirbuļu čivināšanu, sienāžu sisi-
nāšanu un vēja dziesmu. Klausī-
ties ieradās dzejas mīļotāji. 

Tas notika skaistā augusta 
vakarā, kad lietus bija rimies. Vi-
sus iepriecināja skaistā vasaras 
novakare, kurā virmoja dzejas 
noskaņas. Evita Gūtmane savu 
pirmo dzejas grāmatu “Sapņi 
manā kabatā” izdeva 2019. gadā, 
un jau pēc diviem gadiem uz-
rakstītie dzejoļi salikti grāmatā 
“Pietura pēc pieprasījuma”.

“Jebkura lieta dzīvē ir pēc 
pieprasījuma, tāpēc arī grāmatai 
šāds nosaukums,” tā saka pati 
autore. 

Dzejas grāmatā “Pietura pēc 
pieprasījuma” publicēti skaisti 
dabas attēli, ko fotografējusi E.
Gūtmane. Tie lieliski papildina 
dzejoļus.  Fotogrāfijās ir tvertas 
sajūtas, iemūžināts mirklis. Foto-
grafēšana, floristika, gleznošana 
un keramika – tie ir dzejnieces 

iemīļotie nodarbošanās veidi, 
kur var paust un attīstīt savu ra-
došumu. 

Pasākumu padarīja īpašu 
Dzintras Žanno ģitāras pavadī-
jums un dziesmas. Abas māks-
linieces lieliski viena otru papil-
dināja, radot dvēselē patīkamu 
noskaņu vasaras vakarā. Abu 
mākslinieču kopēja sadziedāša-
nās notikusi korī “Pērles”.  Arī 
mums, klausītājiem, bija iespēja 
dziedāt līdzi. 

Pasākumā bija iespējams ie-
gādāties jauno dzejas grāmatu ar 
autogrāfu un personīgu veltīju-
mu, tikai jāsazinās ar autori. 

Paldies dzejas mīļotājiem, 
kas atnāca uz pasākumu! Paldies 
L.Millerei par fotogrāfijām. Pal-
dies E.Gūtmanei un Dz.Žanno 
par sadarbību! 

Migla.
Nu tāda tā ir – 
Vilinoša, vēsi apņemoša.
Neaizsargāti bikla un saules sta-
ros teiksmaini blāva. 
Zirnekļu austajās gultiņās tā iz-
guļ visus stāvus.
Rasas pērlītēm rotāta, tā ceļo pa 
tuvējām pļavām un grāvjiem.
Piestāj pie katra ezera, 
Tai nav nekur un tomēr visur ir 
mājas.
Tāda viņa ir – šī migla. 

(Evita Gūtmane)
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28. augustā Birzgales pagas-
ta Rūķu parkā aizvadīts otrais 
Lauku festivāls. Šis gads no ie-
priekšējā atšķīrās ar fantastis-
ku laiku. Saulītes lutināti  birz- 
galieši un viesi varēja doties nes-
teidzīgā pastaigā pa Rūķu parku, 
baudot lauku idilli un apskatot iz-
stādi kurā piedalījās baloži, vistas, 
paipalas, truši, aitas un citi lauku 
dzīvnieki. 
Ikviens varēja izmantot  iespēju  
iegādāties sev jaunu mīļdzīvnie-
ku, stādus vai kādu tīkamu lietu. 
Tāpat dzīvnieku turētāji varēja 
aprunāties ar audzētāju asociāci-
jas pārstāvjiem un uzzināt jaunas 
audzēšanas nianses. Gadatirgū 
bija sabraukuši amatnieki un māj- 
ražotāji no visas Latvijas. 

Bērni vērēja darboties radošajās 
darbnīcās, satikties ar lielajiem zvē-
ru tēliem, apskatīt lauku dzīvnieci-
ņus, apgleznot sejiņas un priecāties 
visas dienas garumā. Tuvojoties 
pusdienlaikam apmeklētājiem bija 
iespēja turpat uz vietas tikt pie sil-
tam pusdienām. Bija gan pankūkas, 
gan  pelmeņi, gan kebabi.

Visas dienas garumā  spēlēja 
dzīvā mūzika – grupa „Bruģis”, Jā-
nis Krūmiņš no grupas “Apvedceļš” 
un Māris Blāze no grupas “Jūrkant”. 
Lauku festivāls nav iedomājams bez 
burvīgajam  līnijdeju grupām: „Ne-
veremind” un „Sunbeach”. Tas bija 
skaisti!

Paldies: Jolantai Daudzei, Juri-
jam  Samsonovam, Diānai Arajai, 
Bruno Āriņam, Austrai Gaigalai, 
Līgai Rogai, Jānim Caunem, Lailai 
Krastiņai, Solvitai Pikaļevai, Mārim 
Jēkabsonam, SIA “Silver Standard 
Plant” un Birzgales Tautas namam.

Liels, liels paldies visiem ap-
meklētājiem un dalībniekiem, kuri 
nenobijās no sliktās laika prognozes 
un ieradās.

Uz tikšanos nākamgad, 27. au-
gustā!

Mudīte Janovska–Spriņģe
Birzgales Tautas 

nama vadītaja

Nez no kurienes uzradies tas -
Klēpī ievēlies kamolīts mazs.
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst?

Bērnu svētki vienmēr ir kas īpašs, jo bērnos mēs 
redzam savu nākotni. Ieviestā tradīcija – sveikt 
Rembates jaundzimušos, turpinājās arī šogad, 
pasniedzot īpašu krekliņu ar uzrakstu “Remba-
tes bēbis” un spēkavota vērtīgo maizes kukulīti.

Patiesi liels prieks par to, ka Rembatē ir tik daudz 
jaunas ģimenes un bērni, kurus sveicām 14. augustā.

Par atbalstu svētku rīkošanā paldies saku Ķegu-
ma pilsētas pārvaldei un atbalstītājiem.

Par svētku sajūtu ģimenēm gādāja “Jogitas pa-
sākumi”, katrs bērniņš tika pie īpašās piespraudītes, 
tā paliks par piemiņu bērna turpmākās dzīves ceļā 
un balona zvēriņa vai skaistas balona puķes. Noslē-
gumā īpašs pārsteigumus bērniem – lielo burbuļu 
salūts, kas radīja bērnos sajūsmu un smieklu šaltis.

Liene Lazdiņa
Rembates Tautas nama vadītāja 

SABIEDRĪBA

Rembatē notikuši bērnu svētki Ķeguma jaundzimušo sveikšana

7.augustā Starptautiskais So-
roptimistu klubs “Ogre-Ķe-
gums”, ievērojot tradīciju, 
sveica iepriekšējā gadā Ķegu-
mā dzimušos mazuļus.

2020. gadā Ķegumā piedzimuši 
20 bērni. Ar savām mammām, 
tētiem un pārējiem ģimenes lo-
cekļiem bērni varēja pavadīt 
skaistu un jautru dienu rotaļu 
laukumiņā aiz dienas centra. 

Bērnus iepriecināt palīdzēja SIA 
“Jogitas Pasākumi”. Tika pūsti 
baloni un ziepju burbuļi, dzie-
dāts un dejots! Tika nosvinēta 
ballīte kopā ar Minniju un citiem 
pasaku tēliem! Kā piemiņu katrs 
bērniņš saņēma T-kreklu ar uz-
rakstu “Ķeguma bēbis 2020”.

Ja kāds nevarēja ierasties, bet 
vēlas saņemt savu krekliņu, droši 
sazinieties ar mums!

Sveic Birzgales mazuļus

11. septembra rītā, pie Birz-
gales Tautas nama norisinājās 
sirsnīgs bērniņu un viņu vecā-
ku sumināšanas pasākums.

Laiks mūs patiešām lutināja. 
2020. gadā Birzgales pagastam 
pievienojās desmit jaundzimu-
šie – piecas meitenītes un pieci 
puisīši. Prieks par katru bērniņu, 
kurš kuplina mūsu pagasta saimi.

Ciemos pie bērniem bija at-
braukuši draugi - Didī, lācenīte 
un bembijs, kas kopā ar bērniem 
devās rotaļās un izbaudīja īstu 

burbuļu šovu. Katrs bērniņš dā-
vanā saņēma T-kreklu ar uzraks-
tu Birzgales bēbis, koka alfabēta 
gliemezi, grāmatiņu, diplomu un 
krāsainu balona ziedu.

Ģimenes, kas bija aicinātas, 
bet netika uz 2020. gadā dzimušo 
mazuļu sveikšanas pasākumu, ir 
gaidītas Birzgales Tautas namā, 
kur varēs saņemt piemiņas dāva-
nu. Tālr. 29424612.

Mudīte Janovaska–Spriņģe
Birzgales Tautas nama 

vadītāja 

Birzgalē noticis Lauku festivāls
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Ar rekordlielu dalībnieku ko-
mandu skaitu 11. septembrī 
Tomē noticis tradicionālais 
sēņošanas čempionāts. Saulai-
najā sestdienas rītā Ratu kalna 
teritorijā aktīvi, azartiski un 
līksmi sēņotāji devās mežā, lai 
sacenstos par dažādiem sēņo-
tāju tituliem.

Kopā pasākumā piedalījās 31 
komanda ar 95 dalībniekiem. 
Pusotrā stundā visi dalībnieki 
salasīja 62,650 kg sēņu, ko rū-
pīgi pārbaudīja Sarmīte Pugača. 
Tika atlasītas sēnītes, kurās nav 
tārpu un ko var lietot uzturā. Kat-
ra dalībnieka salasīto sēņu svaru 
precīzi noteica Tomes pagasta 
pārvaldes vadītāja Ilona Ofmane.
Godalgotās vietas ieguva:

Komandu kopvērtējumā:  
1. vieta – “TOMINJONI” 

(5,220 kg, dalībnieki – Jeļena un 
Aļesja Čerkesa, Dace un Sandra 
Zagorska no Tomes),

2. vieta – “Meža filtrētāji” 
(4,620 kg, dalībnieki – Edgars 
un Aivars Pilders, Velta Grumol-
de no Lielvārdes), 

3. vieta – “Zupā tārpi” 
(4,430kg, dalībnieki – Juris un 
Toms Vaidekovs, Elīna Iraida, 
Raimonds Zīlīte, no Mārupes).

Par individuālo salasīto sēņu 
svaru:

1. vieta –  Juris Vaidekovs 
(2,455 kg),

2. vieta – Velta Grumolde 
(1,965 kg),

3. vieta – Līga Latviete 
(1,935 kg).

Par komandas noformējumu:

1.vieta – komandai “Tomin-
joni”, kuri saģērbušies par Min-
joniem, 

2. vieta – komandai “Birznie-
ki” no Birzgales, kuri tērpušies 
mušmiru kostīmos,

3. vieta – komandai “Meža 
pavēlnieki” no Ogres, kuri iz-
vēlējušies doties mežā mušmiru 
kostīmos,

4. vieta – komandai “Pionie-
ri” no Ķeguma, kurus varēja pa-
manīt jau no attāluma.

Balvas tika arī skaistāko, 
interesantāko un lielāko sēņu 
atradējiem, vecākajam, jaunāka-
jam (9 mēneši) un tālākajam da-
lībniekam, kurš bija ieradies no 
Lielbritānijas. 

Balvu par atkritumu iznešanu 
no meža saņēma lielā, draudzīgā 
“Pionieru” komanda no Ķeguma. 
Šīs komandas dalībnieki jau dau-
dzus gadus piedalās sēņošanas 
čempionātā, ikreiz pārsteidzot ar 
interesantiem tērpiem. Koman-
dai tā jau ir tradīcija – būt Tomē 

otrajā septembra sestdienā, jo 
vienai no komandas dalībniecēm 
tiek svinēta arī dzimšanas diena.

Paldies “Pionieru” komandas 
dalībniecei Anitai par sarūpētām 
dāvanām no labdarības veikala 
“PŪNE”! Daudzus gadus sēņo-
šanas čempionāta dalībniekus ar 
skaistiem māla izstrādājumiem 
atbalsta biedrība “Dzīvais māls”. 
Trīs skaistas bekas – dāvana 
dalībniekiem tika pasniegta no 
“Oranžerijas Bekuciems”. Par 
godu tēvu dienai tēti piedalījās 
atjautības uzdevumu konkursā, 
izveicīgākie tika pie dāvanām. 

Tika izēsti 50 litri sēņu zu-
pas, izdzerti vairāki litri tējas un 
kafijas, kurus palīdzēja sagatavot 
Velga Zagorska un Vitālijs Puga-
čs.  

Dalībnieki bija ieradušies no 
visām Latvijas pusēm – Ogres 
novada, Rēzeknes, Liepājas, 
Rīgas, Aizkraukles, Ķekavas un 
Mārupes.

SABIEDRĪBA

“Olimpiskā diena” 
projekta “Pumpurs” 
ietvaros

Iesākoties jaunajam mācību 
gadam, 3. septembrī Birzgales 
pamatskolas stadionā norisi-
nājās “Olimpiskā diena”.

Biedrības “JADARA” organizē-
tajā projektā Pumpurs “Nestāvi 
malā – EJ un DARI!” ar projekta 
mērķi: Paaugstināt Ķeguma no-
vada Birzgales pagasta priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas 
(turpmāk – PMP) riska grupas 
izglītojamo motivāciju turpināt 
izglītību, veicināt jauniešu ak-
tīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, 
iesaistīt tos dažāda veida aktivi-
tātēs un jaunatnes iniciatīvu pro-
jektos ārpus formālās izglītības, 
nodrošinot aktivitāšu pieejamību 
iespējami tuvu bērnu un jauniešu 
dzīves un mācību vietai.  

Projekts aizsākās jau iepriek-
šējā mācību gadā, taču visiem zi-
nāmu iemeslu dēļ,  mums (Kris- 
taps Turlais, Kristiāna Grode, 
Līga Zeinvalde, Mārtiņš Bezzu-
bovs, Ieva Krivko, Henriks Ko-
kins) nesanāca to noorganizēt 
līdz galam. Uzfilmējām video 
ar plānotajām stafetēm un sada-
lījām organizatoriskos pienāku-
mus. Lai atkal pieķertos un no-
vestu darbu līdz galam, vajadzēja 
ļoti saņemties.

Trīs nedēļas pirms pasāku-
ma sanācām kopā, lai izrunātu, 
kas vēl ir jāizdara. Izstrādājām 
“Olimpiskās dienas” logo, pasū-
tījām krekliņus, medaļas, kausu, 
izveidojām diplomus. Grupas 
dalībniekiem tika dota iespēja 

saprast cik viegli vai grūti ir no-
organizēt pasākumu, visu saga-
tavot un sarunāt. Skolēniem pat 
izdevās sarunāt pasākuma spon-
sorus. Kā jau parasti, dažas lie-
tas tika organizētas pēdējā brīdī.  
Mazliet mainītas stafetes, kāds 
ko piemirsa laicīgi sarunāt. Laik- 
apstākļi arī bija visai interesan-
ti, lietus, saule, vējš, aukstums, 
siltums. Labi, ka sniegs mūs vēl 
nepārsteidza. Diena sākās ar sko-
lotājas Mārītes Petrovskas iesil-
došajiem vingrojumiem. Pēc tam 
tika izveidotas 7 komandas, to 
sastāvā bija dalībnieki no 1. līdz 
9. klasei. Komandas radīja savus 
karogos, tos prezentēja un tālāk 
devās uz stafetēm.  Pārbaudījumi 
bija visdažādākie, kādā bija ne-
pieciešams kaut ko atrast, kādā 
uzminēt, citā – pārnes, pārlēkt 
un iemest. Nosportojušies un 
nedaudz vēja izpūsti  sildījāmies 
ar skolas pavārīšu gatavoto gar-
do zupu. Pēc  maltītes, vētras un 
lietus brīdī, notika apbalvošana. 
3. vieta komandai – “Burkāniņi”, 
2. vieta – “Čapji” un 1. vietu ie-
guva komanda “Adat zivs”.

Sakām paldies sponsoriem 
“FeiniSteini”, kuri izgatavoja 
koka medaļas ar “Olimpiskās 
dienas” logo un veikalam “Lats”, 
kas sagādāja dzeramo ūdeni da-
lībniekiem. Paldies arī jāsaka 
skolas personālam.

Diāna Arāja
5. aktivitātes grupas mentore 

Tomē noticis 16. sēņošanas čempionāts

Rembates veselības apļi  - jau piekto gadu!
Lai popularizētu veselīgu dzī-
vesveidu un skriešanu kā vienu 
no vieglatlētikas disciplīnām, 
Rembates sporta laukumā jau 
piekto gadu notika skrējie-
na cikls “Rembates veselības 
apļi”.

Ņemot vērā valstī noteiktos ie-
robežojumus, šogad skrējiens 
nenotika kā ierasts. Ikviens in-
teresents no jūnija līdz augusta 
beigām, katru trešdienu plkst. 
19.00, varēja pievienoties 30 mi-

nūšu izturības skrējienā vai nūjo-
šanā, vai skriet citā laikā, bet ar 
noteikumu, ka tas ir Rembates 
skrējiena noteiktas aplis. Vismaz 
reizi uz starta līnijas kopumā šo-
gad stājās 23 skrējēji. Arī dalīb-
nieku vērtēšana šogad notika ne-
ierastā veidā, jo skrējiens notika 
gan klātienē, gan attālināti.

Izturīgākie skrējēji klātienē pa 
grupām:

Meitenes: A.Vītoliņa, A.Vai-
vode – dalīta 1. un 2. vieta, K.
Birkenfelde – 3. vieta.

Puiši: Arvis Albertiņš – 1. vie-
ta, Alvis Albertiņš – 2. vieta.

Pieaugušo grupā: L.Viļumso-
ne – 1. vieta, E.Akmeņkalne – 
2. vieta; V.Griņevičs – 1. vieta, 
J.Pivors – 2. vieta.

Attālinātā grupā: L.Avena – 
1. vieta, L.Avena – 2. vieta; 
J.Čačka – 1. vieta,  Dz.Borozin- 
skis – 2. vieta, J.Avens – 3. vieta.

Jaunākie skrējēji: M.Dumpis – 
4 gadiņi, A.Čačka – 3 gadiņi.

Šī gada rekordapļu skrējējs – 
J.Čačka – 200 apļi.

Uzslavas veltu Avenu un 
Dumpju ģimenēm, kuras pieda-
lījušās skrējienā jau no pirmsā-
kumiem.

Katru gadu skrējuši – V.Gri-
ņevičs, Dz.Borozinskis, K.Dum-
pis, K.Dumpe, J.Avens.

Četrus gadus – J.Pivors, L.Vi-
ļumsone, E.Akmeņkalne, A.Mi-
čule, A.Vītoliņa, A.Vaivode, 
K.Birkenfelde, L.Avena, L.Ave-
na un M.Dumpis. Piebildīšu, ka 
Miks noteikti būtu skrējis visus 
piecus gadus, bet viņam ir tikai 

četri gadiņi.
Trīs gadus – U.Ābelis, Ar-

vis Albertiņš, Alvis Albertiņš, 
R.Avens, A.Skangalis, K.Skan-
galis, A.Naudiņa, R.Dumpe, 
I.Sakne.

Pavisam kopā skrējienā pie-
dalījušies 99 dalībnieki.

Paldies visiem dalībniekiem 
un maniem nesavtīgajiem pa-
līgiem. Uz tikšanos nākamajā 
gadā!

Liene Lazdiņa,
Rembates Tautas nama

vadītāja
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SPORTS

Bauskā notika Latvijas Sporta 
veterānu (senioru) savienības 
(LSVS) 58. sporta spēļu sacen-
sības dambretē.

Ogres novada senioru komandu 
lieliski pārstāvēja Antra Valnere, 
Alis Balbārzdis, Ivars Mauriņš, 
Vaclavs Griņevičs un Dzintars 
Kaņeps, kas desmit komandu 
konkurencē pārliecinoši izcīnīja 
pirmo vietu. Kausu viņiem pa-
sniedza olimpiskais čempions 
Ivans Klementjeva, kurš ir LSVS 
prezidents. 

Dalībnieki bija sadalīti vecu-
ma grupās ik pa 10 gadiem (no 
50 līdz 80), un komandu ieskaitē 
vērtēja labākos četrus rezultātus 
no pieciem dalībniekiem. Visa 
komanda sacensību laikā parādī-
ja lielu cīņas gribu un meistarību 
un finišā par pieciem punktiem 
apsteidza favorītu statusā esošo 
Bauskas pirmo komandu, kurā 
bija vairāki valsts izlases koman-
das dalībnieki. Ogres novada 
komandas kontā 40 punkti, bau-
šķenieku – 35 punkti, un tas ir 
lielākais čempionu pārsvars pār 
otro vietu pēdējo gadu laikā.

„Mūs saliedēja tas apstāklis, 
ka Covid-19 karantīnu nācās iz-
ciest Ogres komandas līderim 
lielmeistaram Guntim Valnerim, 
kas tikko atgriezās no Bulgārijas, 
kur aizstāvēja Latvijas krāsas 
pasaules komandu čempionātā 
64 lauciņu dambretē. Nebija kur 
atkāpties, jo jācīnās bija arī par 
Gunti,” tā panākumu komentēja 
A. Balbārzdis, kurš lieliski aiz-
pildīja pasaules eksčempiona 
iztrūkumu.

Ogrēnieša A. Balbārzda snie-
gums vecuma grupā 60+ bija 
vairāk nekā pārliecinošs. Septi-

ņās partijās meistars guva piecas 
uzvaras, un tikai divas divcīņas 
beidzās ar neizšķirtu iznākumu. 
A. Balbārzda panākums (12 pun-
kti no 14) bija absolūti labākais 
sniegums turnīrā starp visām ve-
cuma grupām, tāpēc zelta medaļa 
izcīnīta godam.

No līdera tikai nedaudz atpa-
lika ikšķilietis I. Mauriņš, kas cī-
nījās 70+ vecuma grupā. I. Mau-
riņa guvums – 10 punkti (trīs 
uzvaras un četri neizšķirti) – bija 
sudraba medaļas vērtībā. „Tā ir 
iztrūkstošā medaļa šo sacensību 
kolekcijā. Zelta un bronzas go-
dalgas man jau bija,” pēc sacen-
sībām īsi komentēja I. Mauriņš. 

Arī pārējie novada dambre-
tisti cīnījās godam. 9 punkti un 
bronzas medaļa starptautiskajam 
meistaram V. Griņevičam (Rem-
bate) 70+ vecuma grupā. Tāpat 
9 punktus izcīnīja arī čempione 
meistare A. Valnere 50+ vecuma 
grupā. Lielvārdieša Dz. Kaņepa 
veikums (7 punkti) vecuma gru-
pā 50+ ierindoja viņu augstajā 
ceturtajā vietā.

Trešajā vietā ar 31 punktu 
palika Rīgas komanda, kas pēc 
papildu rādītājiem apsteidza val-
mieriešus.

Kad saņēmām apsveikumus 
no lielmeistara G. Valnera par  
kausa un  četru medaļu izcīnīša-
nu, viņa rezumējums bija ironis-
ki draudzīgs: „Laikam Covid-19 
karantīna šoreiz jums „palīdzē-
ja”. Tagad nemaz nezinu, vai 
nākamgad ņemsiet mani koman-
dā.” Ar tādu humora devu Ogres 
novada dambretistu senioru ko-
manda jau domā par čempionu 
titula aizstāvēšanu nākamgad.

Viktors Kreicbergs

Novada veterāniem panākumi 
LSVS sacensībās dambretē

Aizvadīts Latvijas čempionāts 
spiešanā guļus uz atkārtojumu skaitu
14. augustā Madonas pilsētā 
norisinājās Latvijas čempio-
nāts svara stieņa spiešanā gu-
ļus uz reižu skaitu. Ogres no-
vada sporta klubs “Rembate”  
ļoti sīvā cīņā komandu vērtēju-
mā izcīnīja 4. vietu. 

Rezultāti:
Baiba Krauze – 1. vieta;
Vija Dzērve – 3. vieta;
Mariana Maļinovska – 2. vieta;
Jānis Dzērve – 1. vieta;
Ilmārs Laksa – 2. vieta;
Jānis Babris – 2. vieta;

Pēteris Līcis – 1. vieta;
Alvils Nelsons – 1. vieta;
Aivars Gailītis – 1. vieta;
Sergejs Cviguns – 1. vieta. 

Absolūtajā vērtējumā:
Pēteris Līcis – 3. vieta; 
Sergejs Cviguns – 1. vieta.

Lielu paldies Ogres novada 
pašvaldībai saka “Rembates” ko-
manda. Paldies šoferim par veša-
nu un gaidīšanu un komandai par 
spēcīgo sniegumu. 

Aivars Gailītis
Komandas vadītājs 

28. un 29.augustā Cēsīs notika 
Latvijas Sporta veterānu-se-
nioru savienības (LSVS) 58. 
sporta spēles vieglatlētikā, ku-
rās piedalījās 29 pilsētu un no-
vadu komandas (ap 400 dalīb-
nieku) no visas Latvijas, kā arī 
virkne sportistu no Lietuvas. 

Ogres novadu šajās sporta spē-
lēs pārstāvēja 30 vieglatlētikas 
sporta veterāni (19 ogrēnieši un 
11 ķegumieši), kas komandu 
vērtējumā ar 397 punktiem (no 
iespējamiem 405) izcīnīja augsto 
5. vietu.

Uzvarēja Tukuma novada ko-
manda ar 405 punktiem, 2. vietā – 
Līvānu novads ar 399 punktiem, 
bet 3. vietā – Liepājas komanda 
ar 397 punktiem. Vēl olimpiskajā 
sešiniekā iekļuva Valmieras no-
vads (397 punkti un 4. vieta) un 
Gulbenes novads (394 punkti un 
6. vieta) komanda. 

Ogres novada vecmeistari iz-
cīnīja 50 dažāda kaluma medaļas 
(19 zelta, 20 sudraba un 11 bron-
zas):

Aivaram Puriņam K 65+ gru-
pā zelta medaļa 400 m sprintā 
(1:03.83 min.) un sudraba meda-
ļa 200 m sprintā (29.07 sek.),

Armantam Pēterkopam K 
55+ grupā zelta medaļa 400 m 
sprintā (1:06.37 min.),

Ritai Žuravļovai D 65+ gru-
pā divas zelta medaļas – 3000 m 
soļošanā (19:34.71 min.) un 5000 
m soļošanā (33:23.11 min.),

Raivim Asnam K 35+ gru-
pā 5. vieta 100 m sprintā (13.35 
sek.) un 4. vieta 200 m sprintā 
(28.59 sek.),

Jānim Arseņikovam K 35+ 
grupā divas zelta medaļas – 
1500 m skrējienā (4:23.65 min.) 
un 5000 m skrējienā (16:18.99 
min.),

Edgaram Rūtiņam K 45+ 
grupā 4. vieta 5000 m skrējienā 
(20:48.82 min.),

Valdim Ņilovam K 45+ grupā 
divas zelta medaļas – 800 m skrē-
jienā (2:29.49 min.) un šķēpa me-
šanā (30.95 m), sudraba medaļa 
1500 m skrējienā (5:00.92 min.), 
bet, individuāli startējot 5000 m 
skrējienā, viņam sudraba medaļa 
(19:08.50 min.) un 4. vieta 3000 
m soļojumā (18:43.65 min.),

Sandrai Kociņai D 55+ grupā 

divas zelta medaļas – diska me-
šanā (23.81 m) un augstlēkšanā 
(1.10 m), kā arī sudraba medaļa 
lodes grūšanā (10.37 m),

Jānim Kaprālim K 75+ grupā 
sudraba medaļa 5000 m soļošanā 
(44:28.16 min.) un divas bron-
zas medaļas – 3000 m soļošanā 
(23:44.41 min.) un 1500 m skrē-
jienā (11:00.44 min.),

Zigfrīdam Rudzātam K 75+ 
grupā zelta medaļa lodes grūšanā 
(8.85 m) un 6. vieta šķēpa meša-
nā (17.04 m),

Albertam Tropam K 70+ gru-
pā 6. vieta lodes grūšanā (9.30 
m), 7. vieta šķēpa mešanā (17.30 
m) un 11. vieta diska mešanā 
(20.33 m),

Normundam Krūmiņam K 
40+ grupā zelta medaļa diska 
mešanā (31.07 m),

Jānim Kaimiņam K 70+ gru-
pā zelta medaļa 400 m sprintā 
(1:25.94 min.), sudraba medaļa 
800 m skrējienā (3:14.91 min.) 
un bronzas medaļa 1500 m skrē-
jienā (6:48.33 min.),

Ēvaldam Stahovskim K 50+ 
grupā bronzas medaļa 100 m 
sprintā (14.40 sek.) un divas 4. 
vietas – 400 m sprintā (1:11.41 
min.) un tāllēkšanā (4.08 m.),

Jānim Krastiņam K 40+ gru-
pā bronzas medaļa 800 m skrē-
jienā (2:19.23 min.), 4. vieta 100 
m sprintā (13.32 sek.) un 5. vieta 
400 m sprintā (1:01.21 min.),

Jānim Mežielam K 60+ gru-
pā zelta medaļa 800 m skrējienā 
(2:48.66 min.), divas sudraba 
medaļas - 400 m sprintā (1:12.10 
min.) un 1500 m skrējienā 
(6:00.16 min.), 

Anitai Platpīrei (Čuhnovai) D 
35+ grupā bronzas medaļa 3000 
m soļošanā (17:58 min.),

Annai Krastiņai D 65+ grupā 
divas sudraba medaļas – 3000 m 
soļošanā (24:14.46 min.) un 5000 
m soļošanā (41:48.31 min.),

Guntaram Avdejevam K 45+ 
grupā sudraba medaļa 800 m 
skrējienā (2:29.96 min.), bron-
zas medaļa 5000 m skrējienā 
(20:20.24 min.) un 4. vieta 1500 
m skrējienā (5:11.10 min.),

Agitai Kaļvai D 40+ grupā 
sudraba medaļa 800 m skrējienā 
(2:38.45 min.) un bronzas meda-
ļa tāllēkšanā (4.54 m),

Jānim Kantorim K 70+ grupā 
divas bronzas medaļas – lodes 
grūšanā (10.37 m) un šķēpa me-
šanā (23.92 m),

Gunitai Aizstrautai D 45+ 
grupā zelta medaļa augstlēkšanā 
(1.40 m),

Viktoram Mūrniekam K 80+ 
grupā divas zelta medaļas – 800 
m skrējienā (4:02.67 min.) un 
tāllēkšanā (3.08 m), kā arī sudra-
ba medaļa 100 m sprintā (16.72 
sek.),

Uldim Ābelim K 85 + gru-
pā zelta medaļa 100 m sprintā 
(22.10 sek.), sudraba medaļa dis-
ka mešanā (13.98 m) un 4. vieta 
lodes grūšanā (5.37 m),

Mirdzai Aizsilniecei D 80+ 
grupā divas sudraba medaļas – 
lodes grūšanā (6.09 m) un šķēpa 
mešanā (12.79 m), kā arī 4. vieta 
diska mešanā (12.79 m),

Vaclavam Griņēvičam K 75+ 
grupā divas sudraba medaļas – 
1500 m skrējienā (9:20.35 min.) 
un 3000 m soļošanā (22:37.35 
min.), kā arī bronzas medaļa 400 
m sprintā (1:51.44 min.),

Normundam Ermičam K 55+ 
grupā zelta medaļa šķēpa mešanā 
(37.79 m),

Lienei Seržantei D 35+ grupā 
bronzas medaļa 5000 m soļošanā 
(39:21.56 min.) un 4. vieta 3000 
m soļošanā (21:36.41 min.),

Maijai Janševskai D 40+ 
grupā 4. vieta 800 m skrējienā 
(3:08.55 min.),

Gaidim Gailītim K 55+ grupā 
bronzas medaļa tāllēkšanā (4.15 
m),

Ogres novada Lielās zviedru 
stafetes (100 m + 200 m + 400 
m + 800 m) komanda (Aivars Pu-
riņš, Raivis Asns, Jānis Krastiņš 
un Jānis Arseņikovs) ar rezultātu 
4:00.65 min. izcīnīja 2. vietu un 
ieguva sudraba medaļas,

Paldies visiem mūsu koman-
das dalībniekiem par cīņas sparu, 
izturību un vienotību!

Informāciju sagatavoja: Ai-
vars Puriņš, Ogres novada viegl-
atlētikas vecmeistaru komandas 
pārstāvis

 
Informācijas un fotomateriāla 

avots: www.ogresnovads.lv
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SABIEDRĪBA

Birzgales pagastā izveidots Radošais namiņš

Projekta mērķis: Dažādot 
Birzgales pagasta un Ķeguma 
novada iedzīvotāju aktīvās un 
radošās atpūtas iespējas, iz-
veidojot un labiekārtojot viņu 
vajadzībām atbilstošu Radošo 
namiņu, radot iespēju piln-
vērtīgi pavadīt brīvo laiku, gūt 
jaunu pieredzi un izglītoties.

Birzgales pagasta iedzīvotājiem 
nav daudz iespējas radoši pava-
dīt brīvo laiku ārpus iestāžu tel-
pām. Radošais namiņš būs vieta, 
kur visu paaudžu iedzīvotāji va-
rēs organizēt un piedalīties rado-
šajās nodarbībās, jo īpaši tas būs 
pieejams bērniem un jauniešiem. 
Radošās darbnīcas tiks veidotas, 
ņemot vērā iedzīvotāju piepra-
sījumu, par viņiem aktuālajām 
tēmām. Namiņā tiks organizē-
ti galda spēļu vakari, adīšanas 
un tamborēšanas nodarbības, 
floristikas un citi kursi, filmu 
skatīšanās vakari, stāvizrādes 
ar uzaicinātiem māksliniekiem, 
tematiskās tējnīcas, recepšu de-
gustācijas pēcpusdienas, tikšanās 
ar novada ievērojamiem cilvē-
kiem, atpūtas vieta svētceļnie-
kiem (katru gadu 1-2 grupas lūdz 
ierādīt vietu), arī skolu jaunatne 
varēs to izmantot pasākumu or-
ganizēšanai un aktivitāšu dažā-
došanai. Namiņš būs pieejams 
arī citām biedrībām un pašval-
dības iestādēm dažādu tematisku 
pasākumu īstenošanai.

Biedrībai “JADARA” statū-
tos viens no punktiem ir veicināt 
jauniešu iniciatīvas un līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā un sabied-
riskajā dzīvē, ko biedrība aktīvi 

realizē: 2019. gadā tika noor-
ganizētas trīs bērnu un jauniešu 
nometnes. Uzbūvējot Radošo na- 
miņu, nometņu dalībniekus varēs 
paplašināt nodarbību piedāvāju-
mu, kā arī apvienot nodarbības 
telpās ar aktīvām nodarbībām 
brīvā dabā, jo namiņš atrodas 
blakus sporta laukumam, kurā 
notiek dažādas sportiskās aktivi-
tātes.

Iedzīvotāju aptauja liecina, 
ka pieprasījums pēc radošajā 
namiņā plānotajām aktivitātēm 
būs ilgtermiņā, to apliecina dažā-
du vecumu aptaujas dalībnieku 
sniegtās atbildes. Tiks sekmēta 
aktīvās atpūtas, vides infrastruk-
tūras sakārtošana un pieejamības 
aktivitāšu dažādošana Birzgales 
pagasta iedzīvotājiem. Nami-
ņā biedrība organizēs dažādas 
radošās darbnīcas, ņemot vērā 
iedzīvotāju vēlmes. Kopš 2019. 

gada septembra biedrība īsteno 
projektu jauniešiem “Nestāvi 
malā” ESF projekta “Pumpurs” 
ietvaros, un plāno šāda veida 
porjektus arī turpmākajos gados, 
namiņš būs atbilstoša vieta arī šīs 
iniciatīvas aktivitātēm, lai nodar-
bības notiktu ārpus skolas, nefor-
mālā gaisotnē.

„Radošā namiņa” būvnie- 
cības darbi tiek veikti EL-
FLA projekta ietvaros ar ID nr.  
20-04-AL02-A019.2202-000001 
(apstiprināts ar Nr.  08.06.2020 
04.20.008914 Lauku atbalsta 
dienesta Viduslatvijas Reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde), ko-
pējās izmaksas EUR 13766.28 
t. sk. ELFLA finansējums  
EUR 9000, realizācijas termiņš 
31.11.2021.

Rita Reinsone
Biedrības „JADARA” 

projektu vadītāja

Amatierkolektīvi aicina pievienoties!
REMBATES TAUTAS NAMA 
KOLEKTĪVI:

Radošās nodarbības bērniem
Otrdienās un ceturtdienās plkst. 
17.30 –19.30. Aicinām radoši dar-
boties bērnus no 4 līdz 12 gadu 
vecumam. Nodarbību vadītāja – 
Kristīne (298688170).
Mūsdienu deju kolektīvs “Ķi-
pari”
Pirmdienās un trešdienās plkst. 
18.30 – 19.30. Aicinām pievie-
noties mūsu deju kolektīvam 
bērnus no 6 līdz 12 gadu vecu-
mam. Nodarbību vadītāja – Ieva 
(29748978).
Dāmu vokālais ansamblis 
“Vīgriezes”
Ceturtdienās plkst. 19.00 – 21.00. 
Aicinām dāmas pievienoties 
mūsu kolektīvam, jo kopā skan 
skanīgāk.
Vokālās nodarbības
JAUNUMS! Aicinām pieteikties 
bērnus no 4 līdz 12 gadu vecu-
mam uz vokālajām nodarbībām 
ceturtdienās 18.00 – 18.45.
Nodarbību vadītāja – Liene 
(26452076).
Rembates Tautas nama vadītāja 
Liene Lazdiņa (27884206).
TOMES TAUTAS NAMA 
KOLEKTĪVI:
Tomes Tautas nama amatierkolek-
tīvi, uzsākot jauno darba sezonu, 
gaida dalībniekus.  

Dāmu vokālais ansamblis 
Pirmdienās plkst. 18.00 – 21.00. 
Kolektīva vadītāja – Ingrīda Kle-
pere.
Amatierteātris “Poga” 
Otrdienās plkst. 18.30 – 21.30. 
Kolektīva vadītājs – Oskars Kļa-
va.
Folkloras kopa “Graudi” 
Ceturtdienās plkst. 18.30 – 21.00. 
Kolektīva vadītāja – Dace Prie-
doliņa.
Tomes Tautas nama vadītāja – 
Sarmīte Pugača (27843230).
BIRZGALES TAUTAS NAMA 
KOLEKTĪVI:
Sākoties jaunajai sezonai Birzga-
les Tautas nams aicina pašdarb-
niekus uz pirmo tikšanos un jauno 
dalībnieku uzņemšanu.

Senioru ansamblis “VIRŠU 
LAIKS”
21.septembris plkst.17.00. Vadītā-
ja –  Inese Martinova.
Dāmu deju kolektīvs “VISMA”
21.septembris plkst.19.00. Vadītā-
ja –  Evita Tabure.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Dejotprieks”

21.septembris plkst.20.00. Vadītā-
ja –  Evita Tabure.
Mūsdienu deju  nodarbības
21.septembrī
plkst.14.00 – 15.00 bērni (7 – 9 
gadi),
plkst.15.15. – 16.15 juniori (10 – 
12 gadi),
plkst.16.30 – 17.15 pirmsskolas 
vecuma bērni (5 – 6 gadi),
plkst.17.30 – 18.30 jaunieši (13 – 
16 gadi),
plkst.19.00 – 20.15 sieviešu va-
ļasprieka grupa (18 +). 
Vadītāja –  Diāna Grimaļuka.
Amatierteātris ‘’Laipa”
4.oktobris plkst.19.00. Vadītāja –  
Alda Grašiņa.
Birzgales Tautas nama vadītā-
ja – Mudīte Janovska-Spriņģe 
(29424612).

ĶEGUMA TAUTAS NAMA 
KOLEKTĪVI:
Ķeguma Tautas nama amatierko-
lektīvi aicina pievienoties jaunus 
dalībniekus jaunajā sezonā:

Senioru deju kolektīvs “Ķe-
gums”
Mēģinājumi notiek pirmdienās, 
trešdienās plkst. 19.00 – 21.00. 
Vadītājs – Juris Drisksna.
Senioru vokālais ansamblis 
“Kvēlziedi”
Mēģinājumi notiek otrdienās 
plkst. 17.00 – 19.00. Vadītājs – 
Gunārs Jākobsons.
Jauktais koris “LINS”
Mēģinājumi notiek otrdienās, ce-
turtdienās plkst. 19.00 – 21.00. 
Vadītāja – Maira Līduma.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Kadiķis”
Mēģinājumi notiek otrdienās, ce-
turtdienās plkst. 20.00 – 22.00. 
Vadītājs – Juris Čakans.
Ķeguma Tautas nama bērnu vo-
kālā studija
Mēģinājumi notiek trešdienās no 
plkst. 16.00. Vadītāja – Antra Kū-
miņa.
Ķeguma ģitārstudija
Mēģinājumi notiek trešdienās no 
plkst. 14.00. Vadītāja – Dace Prie-
doliņa.
Ģitārstudijas ansamblis
Mēģinājumi notiek trešdienās 
plkst. 19.00 – 21.00. Vadītāja – 
Dace Priedoliņa.
Dāmu deju kolektīvs “Rasa”
Mēģinājumi notiek piektdienās 
plkst. 17.00 – 19.00. Vadītāja – 
Mirdza Dzerkale.
Ķeguma Tautas nama vadītāja 
Dace Māliņa, tālrunis – 22010300, 
e-pasts: dace.malina@kegums.lv

Īsteno projektu “Āra klases izveide”
Projekta mērķis: Dažādot Birz- 
gales ciema iedzīvotāju iespēju 
izglītoties un atpūsties ārpus 
telpām. 

Uzdevums: Labiekārtot un sa-
kārtot Birzgales pagasta terito-
riju, radot iespēju izglītoties un 
pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku 
ārpus telpām un sakoptā vidē.

Izglītības process noriss visa 
mūža  garumā, kas balstās uz va-
jadzībām iegūt jaunas zināšanas, 
prasmes un pieredzi. Birzgales 
pagastā šobrīd dažādas nodarbī-
bas, radošas aktivitātes var notikt 
tikai telpās, jo ārpus telpām tādu 
iespēju nav. 

Birzgales pamatskolas terito-
rijā šobrīd ir realizēts LEADER 
projekts „Radošais namiņš”, tā 
būs lieliska vieta, kur varēs no-
tikt dažādas nodarbības bērniem, 
jauniešiem un pieaugušajiem. 
Lai nodarbības varētu dažādot, 
kā arī bērni, jaunieši un pieaugu-
šie  varētu vairāk pavadīt laiku 

ārpus telpām svaigā gaisā, ir ne-
pieciešama āra klase.  Āra klasē 
tiks rīkoti izzinoši, interaktīvi 
pasākumi par dabas aizsardzības 
tēmu un dabā notiekošajiem pro-
cesiem, dažādas radošas darbnī-
cas, semināri un tikšanās. 

Āra klase ir izveidota Birz-
gales pamatskolas teritorijā pie-
saistīta „Radošajam namiņam”. 
Ir izveidota terases koka pamat-

ne, uz kuras ir uzstādīti  galdi ar 
soliem, un puķu kastes. Veselīga 
dabas vide un tīra vide dzīves-
vietā dod pozitīvu ieguldījumu 
bērnu, jauniešu un pieaugušo ve-
selības uzturēšanā. Darbus veica 
SIA „Silver Standart Houses”.

Rita Reinsone
biedrības “JADARA” 
valdes preikšsēdētāja

16. oktobrī no plkst. 19:00 Ķeguma dienas centra teritorijā notiks 
kino vakars. Tiks demonstrēta spēlfilma “Tizlenes” un Māra Martinso-
na filma, romantiska komēdija “Saki, Jā”.

Ieeja brīva. Saģērbjamies silti! Līdzi ņemam labu noskaņojumu, 
plediņus un termo krūzītes.  Siltu tēju garantējam. Sliktos laika apstāk-
ļos KINO vakars Ķeguma Tautas namā.

Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības notei-
kumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem pasākuma norises 
vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

KINO vakars tiek rīkots vadoties pēc valstī noteiktā pēc “dzeltenā” 
jeb vidēji drošā pasākuma norises noteikumiem.

Apmeklējot kino vakaru 16. oktobrī pasākuma norises vietā visiem 
apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, 
ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Co-
vid-19, un personu apliecinošs dokuments vai negatīvu Covid-19 testu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam sekot līdzi informācijai, jo no-
teikumi var mainīties.

Ķegumā notiks kino vakars
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BEZMAKSAS

1. oktobrī
Birzgales pensionāru biedrība 

“Viršu laiks”
ielūdz uz pirmo tikšanos 

plkst.17.00
Birzgales Tautas namā. 

Aicinām biedrībai 
pievienoties

jaunos dalībniekus.
Visi kopā atzīmēsim

Senioru dienas!

Alda Grašiņa
biedrības “Viršu laiks”

vadītāja

Ķeguma pensionāru biedrība aicina 2. oktobrī plkst. 14.00 Ķeguma Tautas namā kopīgi 
sagaidīt biedrības 15 gadu jubileju.
Ieeja pasākumā tikai ar Covid – 19 sertifikātiem.
Iepriekš obligāta pieteikšanās, zvanot uz tālruni - 27172611, līdz 24.septembrim.

================================================================
18. septembrī plkst. 8.00 pie Birzgales Tautas nama notiks “Rudens gadatirgus”.
Plkst. 10.00 pie tautas nama Stand-Up
latviešu komiķis Maksims Trivaškevičs.

================================================================
9. oktobrī plkst. 15.00 Tomes Tautas namā “Nāc dziedāsim kopā!”
Veltījums senioru dienai.
Dziesmu izpildītāja ir spožākā no Latvijas dziesminieku zvaigznēm - Anta Eņģele.
Priekam un labsajūtai būs tēja, medus un rausīši.
Galdiņus lūdzu rezervēt iepriekš, zvanot uz tālruni – 27843230.
Vietu skaits ierobežots.
Ieeja pasākumā – bez maksas.
Pie ieejas tiks pārbaudīti Covid - 19 sertifikāti.

================================================================
1. oktobrī plkst. 17.00 Birzgales Tautas namā Senioru diena.
Izglītojoši izzinošas un praktiskas nodarbības Rasmas Kutkovskas vadībā.
Katram būs iespēja izvēlēties sev tīkamu nodarbi:
- Ziepīšu izgatavošana (ar kazas pienu, propolisu un ar ārstniecības augu piedevu),
- Svecīšu  izgatavošana no bišu vaska un parafīna.
Savu dalību lūdzam pieteikt, zvanot uz tālruni – 29424612 (Mudīte).
Vietu skaits ierobežots.

================================================================
Tomes Tautas nams 26. novembrī organizē braucienu uz Dailes teātra pirmizrādi
“Totālā izgāšanās”.
Biļešu cena – 15.00 eiro, ceļa izdevumi – aptuveni 5.00 eiro.
Pieteikties un samaksāt līdz 23. septembrim, zvanot – 27843230. 
Izbraukšana no Ķeguma garāžām plkst. 17.30.

Informējam, ka sakarā ar darbinieka atvaļinājumu, 
Birzgales pagasta pārvaldes kase būs slēgta no 

13. septembra līdz 30. septembrim.

Aicinām iedzīvotājus līdz 15. oktorbim izteikt 
viedokli vai Birzgales pagasta Meža kapos ir 

saglabājams esošais zvanu tornis? 
JĀ 
NĒ 
NAV VIEDOKĻA

Jūsu viedokļus lūdzam ievietot Birzgales pagasta 
pārvaldes ēkas, Tomes dienas centra, Ķeguma pilsētas 

pārvaldes vai Rembates Tautas nama pastkastītēs.

#


