
2. oktobrī Ogres  novada paš-
valdības domes priekšsēdētājs 
Egils Helmanis sveica Aigaru 
Apini ar izcīnīto bronzas me-
daļu diska mešanā Vasaras 
Paraolimpiskajās spēlēs 2021. 
gadā Tokijā. 

Bronzas medaļas ieguvējs tika 
godināts Ogres 1. vidusskolā 
pirms BK “Ogre” mājas spēles 
ar ko tika uzsākta jaunā Pafbet 
LIBL sezona. Sveikt Aigaru Ap-
ini bija ieradušies arī deputāti 
– Jānis Siliņš, Dace Māliņa un 
Dzirkstīte Žindiga.

Ogres novada pašvaldības 
domes sēdē tika pieņemts lē-
mums par naudas balvas piešķir-

šanu Aigaram Apinim.
Ogres novada Birzgales pa-

gasta iedzīvotājam A. Apinim ir 
izcili sasniegumi jau kopš pirmās 
dalības Paraolimpiskajās spēlēs 
2000. gadā, ik reizi izcīnot god-
algotas vietas: bronzas medaļas 
lodes grūšanā un diska mešanā 
2000. gadā Sidnejā; zelta medaļa 
diska mešanā 2004. gadā Atē-
nās; zelta medaļa diska mešanā 
un sudraba medaļa lodes grūšanā 
2008. gadā Pekinā; zelta medaļa 
lodes grūšanā (jauns Pasaules 
rekords) un sudraba medaļa dis-
ka mešanā 2012. gadā Londonā. 
Jāpiebilst, ka 2012. gada Vasaras 
Paraolimpiskajās spēlēs lodes 
grūšanā A. Apinim izdevās uz-

stādīt jaunu pasaules rekordu, un 
šo spēļu noslēguma ceremonijā 
viņš bija karognesējs.

Ar ierosinājumu piešķirt A. 
Apinim naudas balvu pašvaldībā 
vērsās Ķeguma pilsētas pārval-
des Sporta pasākumu organiza-
tors Edgars Siliņš, šo ierosinā-
jumu atbalstīja arī Ogres novada 
Sporta attīstības konsultatīvā ko-
misija.

Domes deputāti vienbalsīgi 
nolēma piešķirt A. Apinim nau-
das balvu 1000 eiro apmērā  pēc 
nodokļu nomaksas par izciliem 
sasniegumiem Vasaras Parao-
limpiskajās spēlēs Tokijā 2021. 
gadā.
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BEZMAKSAS

“Kaktiņos” iekur Baltu 
vienības dienas ugunskuru 
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Andrejam Pumpuram 
180!
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Rembatē noticis
“Dārzeņu festivāls” 
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Sveic olimpieti Aigaru Apini

2. oktobra pēcpusdienā, ie-
vērojot visus valstī noteiktos 
drošības pasākumus, Ķeguma 
Tautas namā pulcējās seniori, 
lai atzīmētu Ķeguma pensionā-
ru biedrības 15 gadu jubileju. 

Pasākumu atklāja valdes priekš-
sēdētājs Uldis Ābelis, vēlot vi-
siem veselību un izturību. Pēc 
svinīgās uzrunas klātesošajiem 
tika demonstrēta filma par biedrī-
bas darbību, aktivitātēm, vēsturi 
un notikumiem 15 gadu laikā.

Uz pasākumu bija ieradusies 
Latvijas Pensionāru federācijas 
valdes locekle Ilga Ušaka, kura 
pasniedza federācijas goda rakstu 
Ķeguma pensionāru biedrībai 15 
gadu jubilejā pateicībā par senio-
ru kopības veicināšanu, senioru 
brīvā laika organizēšanu un lielo 
ieguldījumu Latvijas senioru in-

terešu aizstāvībā. Tika pasniegtas 
arī federācijas pateicības par ilg-
gadēju un pašaizliedzīgu darbu 
biedrībā: Uldim Ābelim, Mirdzai 
Aizsilniecei, Inārai Dreijerei, Vi-
jai Cepurītei, Vijai Vollenbergai 
un Ausmai Ūzulei. 

Sveikt seniorus bija ieradu-
šās arī Ogres novada pašvaldības 
domes deputāte Dace Māliņa un 
reorganizējamās Ķeguma nova-
da pašvaldības izpilddirektora un 
administrācijas vadītāja p.i. Dace 
Soboļeva, kuras pasniedza patei-
cības rakstus un dāvanas aktīvā-
kajiem senioriem – Aijai Sīkai, 
Vijai Balčūnei, Ligitai Povašēvi-
čai, Agijai Bogdanovičai, Annai 
Andersonei, Ilzei Kantorei, Vijai 
un Jānim Bērziņiem, kā arī Ul-
dim Ābelim. 

Arī Ķeguma pensionāru bied-

rība vēlējās izcelt savus biedrus, 
kuri sniedz īpašu ieguldījumu 
biedrības darbībā, tāpēc Dagni-
jai Berķei, Intai Grūbei, Ojāram 
Grūbem, Intai Andersonei, Inārai 
Bogdanovičai, Anitai Apriķei, 
Vizmai Grigorjevai, Edmun-
dam Būmanim, Vijai Ūdresalai, 
Lilijai Jančevskai un Imantam 
Kliģim tika pasniegti pateicības 
raksti par aktīvu līdzdalību Ķe-
guma pensionāru biedrības orga-
nizētajos pasākumos un projek-
tos 15 gadu garumā.

15 gadu laikā biedrība ir iz-
veidojusi draudzību ar vairākām 
citu novadu biedrībām, kas bija 
atbraukušas ciemos. Laba vē-
lējumus teica: Skrīveru pagasta 
pensionāru biedrība, Birzga-
les pensionāru biedrība “Viršu 
laiks”, Ikšķiles pensionāru bied-

rība “Saulgrieži”, Olaines no-
vada senioru biedrība “Liepas”, 
Ķekavas seniori no biedrības 
“Polārblāzma”, biedrība „Sievie-
šu klubs Ķeguma saulespuķes”, 
starptautiskais soroptimistu 
klubs “Ogre-Ķegums” un Ķegu-
ma dienas centra kolektīvs.

Svētku pasākumu vadīja Ilze 
Kantore, savukārt par muzikā-
liem priekšnesumiem rūpējās 
Skaidrīte un Aivars Pugači. Visu 
pasākuma laiku tautas namā bija 
iespēja apskatīt un iegādāties arī 
kādu krāšņumu no pensionāru 
biedrības čaklajām rokdarbnie-
cēm, kuras darbojas radošajā 
darbnīcā.

Vēsture
Divi tūkstošā gada sākumā 

Ķegumā darbojās divas pensio-
nāru organizācijas: Pensionāru 
Padome pie Ķeguma pašvaldības 
un Daugavas HES kaskādes Dar-
ba veterānu - pensionāru padome 
Ķeguma spēkstacijā. 2003. gadā 
pieņemtais Biedrību un nodibi-
nājumu likums un  2004. gadā 
pieņemtais Sabiedriskā labuma 
organizāciju likums sagatavoja 
augsni pensionāru organizāciju 
sistēmas reorganizācijai. Ķe-
guma HES organizāciju admi-
nistratīvi likvidēja 2005. gadā. 
Ķeguma novada pensionāru 
biedrība dibināta 2006. gada 20. 
decembrī uz tā laika Pensionāru 
padomes bāzes, 16 dibinātāji. 
2016. gada vidū biedrībā bija 
135 biedri. Biedrībai 2008. gadā 
piešķirts Sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss, kas deva 

iespēju piedalīties dažādos pro-
jektu konkursos biedrības darbī-
bas nodrošināšanai. Biedrība ir 
Latvijas Pensionāru Federācijas 
biedre. Biedrībai uz patapināju-
ma līguma pamata ar bijušo Ķe-
guma novada domi ir savas dar-
ba telpas Ķeguma Tautas namā 
un pašvaldībai piederošās telpās 
Ķeguma prospektā 4. 

Izaugsme
15 gados biedrība ir augusi 

gan skaitliski, gan kvalitatīvi. 
Attīstība veikta galvenokārt uz 
dažādu programmu projektu rea-
lizācijas bāzes. Ir realizēti 6 pro-
jekti ES atbalsta programmās, 10 
projekti dažādās Latvijas un paš-
valdības programmās. Liela palī-
dzība ir saņemta no pašvaldības 
- 7200 EUR gan līdzfinansējums 
ES struktūrfondu projektiem, 
gan bezatlīdzības telpu noma. 
Par ziedojumiem izdota grā-
mata „Tūkstoš un viena diena”. 
Galvenie projekti ir: nūjošanas 
inventāra iegāde, datortehnikas 
iegāde, biedrības darba telpu un 
„Radošo darbnīcu” iekārtošana, 
tērpu un aprīkojuma iegāde deju 
un dziesmu kolektīviem, senioru 
sporta spēļu dalībniekiem, jaunu, 
ērtu krēslu iegāde ģimenes ārsta 
praksei, taku izveidošanai nūjo-
tājiem. 

Biedrības sastāvā ir Radošās 
darbnīcas, nūjotāju pulciņš, tā at-
balsta tautas nama deju kolektīvu 
„Rasa”, senioru ansambli „Kvēl-
ziedi”, kā arī veterānu sportu.

Ķeguma pensionāru biedrībai – 15 gadu jubileja
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25. septembrī vairāku pasākumu 
virkne dažādās Latvijas vietās 
iezīmēja nacionālās atmodas lai-
ka dzejnieka, spilgtākā tautiskā 
romantisma pārstāvja un tautas 
eposa “Lāčplēsis” autora, jaun-
latvieša, pseidonīmu Puškaitis 
un Hanss Lauzums īpašnieka, 
Andreja Pumpura 180. jubileju.

Sākumā – piemiņas brīdis Rīgā, Lie-
lajos kapos. Šeit dzejnieks pēdējā 
dusā tika guldīts pēc smagas slimī-
bas 60 gadu vecumā. Pumpura kapa 
vietā 1929. gadā uzstādītā Kārļa Zā-
les veidotā pieminekļa pakājē tika 
guldīti ziedi un iedegtas svecīšu lies-
mas jau 22. septembrī, jubilāra īstajā 
dzimšanas dienā. Bet septembra pē-
dējā sestdienā krāsainos rudens puķu 
pušķos ietērptus sveicienus atveda 
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja 
ļaudis un citi lielvārdieši, kā arī dzej-
nieka dzimtas pārstāvji – mazmaz-
dēls Jānis Pumpurs un mazmazmeita 
Ieva Zicmane.

Nākamais pieturas punkts – Birz- 

galē, kādreizējā Lieljumpravas pa-
gasta Meža Ķeirānu mājas vietā. Šeit 
Andrejs dzimis muižas vīndedža In-
driķa Pumpura un viņa sievas Līzes 
ģimenē. Tieši te 1988. gadā, atzīmē-
jot eposa “Lāčplēsis” simtgadi, tika 
svinīgi atklāts tēlnieka Jāņa Karlova 
un arhitektes Ingūnas Rībenas vei-
dotais kopdarbs – grandiozs, vairāk 
nekā sešus metrus augsts akmens 
piemineklis, kas attēlo simbolisku 
paaudžu pēctecības ķēdi, kura nebei-
dzami tiecas debesīs.

Saules stariem lēni glāstot iesar-
kušās koku lapas, izskanēja dzejnie-
kam veltīti viņa dzīves faktu apstip-
rinoši, uzmundrinoši, muzikāli un 
poētiski sveicieni. Tos bija sarūpēju-
ši dažādu gadagājumu birzgalieši – 
muzeja “Rūķi” vadītāja Laila Kras-
tiņa, 5. – 9. klašu vokālais ansamblis 
“Sapnis” skolotājas Sandras Siliņas 
vadībā, senioru vokālais ansamblis 
“Viršu laiks” Ineses Martinovas va-
dībā, mūziķes Līga Paukšte un Linda 
Ivanova. Īpašu vēlējumu pasākuma 

dalībniekiem izteica Andreja Pum-
pura Lielvārdes muzeja vadītāja 
Anita Streile un Ogres novada paš-
valdības domes deputāts, Kultūras, 

jaunatnes un sporta jautājumu komi-
tejas priekšsēdētājs Jānis Siliņš. No-
slēgumā, kā jau tas kārtīgās jubilejas 
reizēs pienākas, sanākušie viesi va-

rēja aprunāties un dalīties pārdomās, 
baudot sarūpēto svinību cienastu.

 3.lpp u

8. septembrī Ķeguma pensio-
nāru biedrības seniori devās 
ekskursijā “Nezināmā Jūr-
mala”. Šoreiz gida pavadībā 
apmeklējām tādas vietas, kur 
esam bijuši retāk vai daudzi 
pat nemaz. Tas bija Jūrmalas 
brīvdabas muzeja apmeklē-
jums un pastaiga pa Ragakā-
pas dabas parku līdz jūrai.

Tā kā bija brīnišķīgs laiks, tad 
gar jūras krastu nostaigājām vai-
rākus kilometrus. Tālāk brau- 
ciens veda cauri vasarnīcu rajo-
nam – redzējām skaistās villas, 
un gids pastāstīja par to vēsturi,  
kā arī bijām  Kristapa Morberga 
vasarnīcā. Tas ir izsmalcināts 
koka arhitektūras piemineklis. 
Kristaps Morbergs kā lielākais 
mecenāts to 1925. gadā ar tes-
tamentu novēlēja Latvijas Uni-
versitātei.

Bijām Ķemeros, kur ir 
skaisti sakopta apkārtne un kā 
lielais kuģis stāv Ķemeru sa-
natorija. Ekskursiju pabeidzām 
ar veselības vingrošanu svaigā 
gaisā.

6. septembrī Ķeguma pen-
sionāri devās pieredzes ap-

maiņas ekskursijā uz Jaunpili. 
Atvedām līdzi arī dažas idejas. 
Apskatījām  Jaunpils pili un ne-
tālo apkārtni. Bijām Zirņu pa-
gastā, mielojāmies ar dažādiem 
zirņu ēdieniem un dabūjām arī 
to receptes. Turlavā uzzinājām 
daudz interesanta par šo nelielo 
pagastu un apskatījām Lipaiķu 
baznīcu. Kā pēdējais apskates 
objekts bija Mazsāliju dzirna-
vas, kur mūs laipni uzņēma 
saimniece Gunita, kura ir arī 
raidījuma “Īstās Latvju saim-
nieces” dalībniece. Saimnie-
cībā redzējām briežus, meža-
cūkas, vistas, trušus, šinšillas, 
kā arī dīķī – karpas un foreles. 
Apbrīnojām Gunitas lielās dar-
ba spējas un uzņēmību.

Vēl bijām Saldus novada 
“Austrumos” pie tekstilmāks-
linieces Baibas Rīteres, kura ir 
apbrīnojama, ar izcilām darba 
spējām un talantu. Viņas vei-
kums rotā vairāku Latvijas, 
ārzemju un Eiropas, kā arī Ja-
pānas muzeju kolekcijas. Esam 
pozitīvi iedvesmoti ar redzēto. 
Arī laiks mūs lutināja.

Dagnija Berķe

SENIORI

Ķeguma pensionāru 
biedrība ceļo22. septembra vakarā Tomes 

Tautas nams un folkloras kopa 
“Graudi” novada iedzīvotā-
jus aicināja pievienoties Bal-
tu Vienības dienas, Rudenāju 
un mūsu novadnieces Rutas 
Andersones piemiņai veltītā 
ugunskura iedegšanai, kas šo-
gad tika iedegts Tomes pagasta 
“Kaktiņos”. 

Baltu vienības dienas uguns tiek 
iedegta  par varonīgajām baltu 
ciltīm, kuras vienoti devās cīņā 
pret krustnešu karaspēku. Sir-
mā senatnē pilskalnos iedegti 
ugunskuri ir aicinājuši mūsu sen-
čus vienoties cīņai un aizsargāt 
savu zemi, savu dzīvību un sav-
dabību. Vienotība ir palīdzējusi 
Baltijas jūras krastā mītošajām 
tautām izdzīvot un pastāvēt gadu 
tūkstošiem.

Mūsdienās vienlaikus iedeg-
ta uguns iegūst jaunu nozīmi. 
Kaut gan valstis citu no citas šķir 
robežas, visā pasaulē izklīdušos 
baltu pēctečus vieno no senčiem 
mantotais pasaules uzskats, jop-
rojām dzīvās tradīcijas un para-
žas. 

Uguns iedegšana Kaktiņu 
mājās izvēlēta pateicoties mūsu 
novadnieces Rutas Anderso-
nes dzīves ieguldījumam mūsu 
tautas kultūras mantojuma sa-
glabāšanā un popularizēšanā. 
Ruta Andersone bija sabiedrības 
dvēsele, vairāku dzimtas un no-
vadpētniecības grāmatu autore, 
muzeju kūrētāja, vēstures uzturē-
tāja. Pateicībā par ieguldīto fol-
kloras kopa veltīja Rutai dzies-
mas un košumkrūmu mūžīgai 
ziedēšanai.

22. septembris ir arī astrono-
miskā rudens iestāšanās  brīdis, 
kad saule sāk zaudēt savu spēku, 
diena un nakts kļūst vienādi ga-
ras, bet pēc kāda laika tumsa sāk 
uzvarēt gaismu, un dienas gai-

šums sarūk līdz ziemas saulstāv-
jiem, un tad atkal sākas gaismas 
uzvaras gājiens. Rudenājos pa-
teicamies  par šī gada doto ražu 
un gatavojam sēklu jau jaunajai 
sezonai. Sēklas, kas nonāk zemē,  
sevi sāk gatavot nākamā gada 
dīgstam. Arī cilvēkā notiek ener-
ģijas pārkārtošanās no fiziskās 
un garīgo. Zemes darbi apdarīti 
un laiks vairāk lasīt, vairāk izzi-
nāt, un darboties ar rokdarbiem, 

bet domās jau sēt jaunus dārzus.
Paldies “Kaktiņu” mājas 

saimniekiem par viesmīlīgo uz-
ņemšanu un iespēju būt tik tuvu 
Rutai! Paldies tiem, kuri atnāca 
un dalījās savos stāstos par Rutu 
kā kaimiņieni, kā skolotāju, kā 
sabiedrības dvēseli!

Sarmīte Pugača 
Tomes Tautas nama vadītāja

“Kaktiņos” iekur Baltu vienības dienas ugunskuru

Andrejam Pumpuram 180!
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t 2.lpp Īpašas noskaņas 
piepildītā diena noslēdzās Liel-
vārdē. Te pagājušas dzejnieka 
skolas gaitas, apgūts mērnie-
cības amats, piedzīvota pirmā 
mīlestība, iegūti draugi un rasti 
iedīgļi vēlākajam eposam “Lāč- 
plēsis”.

Bija laiks, kad dzejnieka 
apaļās dzimšanas dienas tika 
atzīmētas ar plašiem saietiem, 
zinātniskām konferencēm, kon-
certiem un lieliem cilvēku pū-
ļiem. Tagadējam laikam piemīt 
savādāka noskaņa. Tas liek do-
māt par būtisko un nesvarīgo, 
par vērtīgo un nevajadzīgo, par 
vienojošo un sanaidojošo. Šis 
laiks atkal no jauna izgaismo 
kangarus un tumšos bruņiniekus.

Latvietības, patriotisma, at-
klātības Andreja Pumpura sace-
rējumos ir vairāk nekā citos tā 
laika dzejnieku darbos. Tāpēc, 
suminot jubilāru, viņa vārdā no-

sauktajā muzejā Lielvārdes Tau-
tas teātra aktieri skandēja Pum-
pura dzeju, muzeja darbinieces 
piedāvāja ieklausīties dzejnieka 
un viņa laikabiedru atmiņu frag-
mentos, bet saksofoniste Madara 
Bartulāne mākslinieciski iezī-
mēja dzejnieka muzikālo portre-
tu.      

Sveču liesmas, rudens ziedi, 
dzeja, mūzika un kopābūšana. 
Veltīts Andrejam Pumpuram. 
Veltīts mums visiem. Sadzirdē-
jām, cik šodienīgs ir dzejnieks. 
Un cik vajadzīgi šobrīd ir viņa 
vārdi: “Tev jādzied: tauta zied, 
ja tā tēvu dziesmu dzied!”

Sirsnīgais, vakarēšanai līdzī-
gais pasākums pārtapa iespaidī-
gā naksnīgā gaismas un skaņas 
izrādē Lielvārdes parkā, kur, 
pateicoties režisora Jāņa Kaijaka 
režijai un TDA “Ogre” dejotāju 
dalībai, varēja no jauna sekot 
līdzi tautas varoņa Lāčplēša gai-

tām un izdzīvot tā pēdējo drama-
tisko cīņu ar Tumšo bruņinieku 
Daugavas krastā.

Šī svinību diena atkal un at-
kal apstiprināja, ka dzejnieka 
darbos paustās idejas un netie-
šās dzīves pamācības ir aktuā-
las arī šodien. Tāpēc par godu 
dzejnieka 180. dzimšanas dienai 
Andreja Pumpura Lielvārdes 
muzejs izdevis kompaktu na-
cionālās atmodas laika spilgtākā 
pārstāvja atziņu krājumu, kurā 
jebkurš interesents var atrast sev 
nozīmīgus spriedumus par tautu, 
tēvzemi, cilvēku un mīlestību. 
Cerībā un ticībā, ka šis izdevums 
palīdzēs mums visiem kopā un 
ikvienam atsevišķi labāk atšķirt 
graudus no pelavām, maldu ce-
ļus no patiesajiem, gaišās domas 
no neskaidrām. 

Irēna Arāja
Andreja Pumpura Lielvārdes 

muzeja galvenā speciāliste

SPORTS

Ķeguma senioru kopas pār-
stāvji saņēma uzaicinājumu no 
Meņģeles senioriem piedalīties 
sacensībās “Kas kustīgs, tas 
lustīgs”.

9. septembra rītā Ķeguma ko-
manda piecu rembatiešu sastāvā: 
Uldis un Hilda Ābeļi, Mirdza 
Aizsilniece, Juris Pivors un Vija 
Ūdrasala, devās ceļā uz Meņģe-
li, lai satiktos ar sportiskām ko-
mandām no Meņģeles, Taurupes, 
Madlienas, Suntažiem, Laube-
res, Ķeipenes.

Pēc rīta rosmes – iesildīša-
nās ar dziesmu Meņģeles Tautas 
nama vadītājas Ilzes Jankunas 
vadībā – iepazināmies ar ties-
nešiem un devāmies uz startu. 
Katrai komandai 4 minūtes jā-
veic savs uzdevums. Pēc tam 

maināmies pa apli un līdz ar to 
sacensības norit raiti un intere-
santi. Mūsu komandai veicās ar 
mainīgām sekmēm, tomēr kop-
vērtējumā godpilnā 2. vieta. 3. 
vietu ieguva Ķeipenes komanda, 
bet laureātu gods – Suntažiem. 
Nākamās sacensības notiks Tau-
rupē.

Paldies Meņģelei par sirsnī-
go uzņemšanu un teicamo sacen-
sību organizēšanu, par garšīgo 
zupu pēc sacensībām, par bal-
vām! Kā saldēdiens visam bija 
Artūra Manguļa koncerts. Viņa 
izpildītā mūzika lika kājām kus-
tēties dejas ritmā. Esam guvuši 
pozitīvu lādiņu turpmākai dzīvei. 

Ķeguma seniori

Ķeguma seniori piedalās 
sacensībās “Kas kustīgs,
tas lustīgs”

Andrejam Pumpuram 180!

4. septembrī no Pinķiem, kur 
norisinājās Latvijas Sporta ve-
terānu senioru savienības 58. 
sporta spēļu sacensības svaru 
bumbas celšanā, ar kopvērtē-
jumā izcīnītiem 1. un 3. vietas 
kausiem, 17 individuālajām 
medaļām un 13 dažāda kalu-
ma medaļām stafetēs mājup 
atgriezās Ogres novada ko-
manda, kuras sastāvā ir 10 
rembatieši, 5 ogrēnieši un 2 
ķegumieši. 

Šoreiz izdevās pat pārspēt spēcī-
gos Babītes vīrus un sievas. Zelta 
medaļas savā vecuma grupā un 
svara kategorijā  izcīnīja - Guni-
ta Aizstrauta, Baiba Krauze, Ag-
ita Kaļva, Anna Krastiņa, Olga 
Ozoliņa,  Vija Ūdresala, Vizma 
Grigorjeva, Juris Pivors,  Arvis 
Sakne, Ainis Veļiks, Jānis Apsī-
tis, Viktors Mūrnieks.

Sudraba medaļnieki: Hilda 
Ābele, Aldis Isjomins, Andris 

Pivars, Andrejs Krastiņš, Edu-
ards Lunis. 

Covid-19 laiks stipri sama-
zinājis komandu un dalībnieku 
skaitu. Paldies Jurim Pivoram 
par komandas treniņiem un ko-
mandu teicamo startu. Paldies 
dalībniekiem par veiksmīgiem 
startiem!

Mirdza Aizsilniece

Teicami starti  LSVS sporta spēlēs

Noslēdzies “Ķeguma apļu” 
maratons
Ir noslēdzies 2021. gada vasa-
ras „Ķeguma apļu” 35 skrie-
šanas posmu maratons. Ņemot 
vērā visus šā brīža ierobežoju-
mus un nosacījumus, 4 mēne-
šu laikā izmantojām iespēju 
skriet attālināti katru pirm-
dienu un ceturtdienu sev izde-
vīgā laikā un vietā. Dalībnieku 
nebija daudz, bet tie, kuri visu 
laiku turējās, aktīvi skrēja 2 
reizes nedēļā 30 minūtes.

Mēs esam skrējuši gan pa lietu, 
gan pa pērkona negaisu, gan ļoti 
vēlās vakara stundās (pēc plkst. 
23:00), jo bija karsts vai darbi. 
Mums netraucēja pat svētki – 
Līgo diena, kad skrējām un tikai 
pēc tam svinējām. Mēs esam 
skrējuši vairākās Eiropas valstīs 
– Nīderlandē, Dānijā, Polijā un 
Rumānijā.

Noteikti varam minēt, ja ve-
cāki aktīvi sporto, tad arī bērni 
sporto. Priecājamies par Avenu 
ģimeni, kura bija viskuplāk pār-
stāvētā. Rembatietes – Vineta, 
Linda un Laura – nav izlaidušas 

nevienu skriešanas posmu! Ne-
vienu skriešanas posmu nav iz-
laidušas arī Diāna Romanovska 
un Linda Steņņikova. Pa šiem 
4 mēnešiem esam piedzīvojuši 
arī dažādas kāju traumas un sa-
slimšanas, kad neesam varēju-
ši pieveikt kādu no skriešanas 
posmiem. Varam minēt arī Bo-
rozinsku, Kaļvu un Seržantu ģi-
menes, kuras bija pārstāvētas kā 
ģimenes (katrā aktīvi 2 skrējēji).

Ātrākais skrējējs jaunietis – 
Kaspars Borozinskis;

Ātrākā skrējēja jauniete – 
Linda Avena;

Ātrākais skrējējs vīriešu kon-
kurencē – Jānis Avens;

Nopietnākais skrējējs vīriešu 
konkurencē – Vaclavs Griņēvičs;

Ātrākā skrējēja sieviešu kon-
kurencē – Agita Kaļva.

Apbalvošanas laiks tiks pre-
cizēts un katram dalībniekam 
tiks nodota informācija.

Liene Seržante

Ļoti sekmīgi Latvijas Sporta 
veterānu senioru savienības 
58. sporta spēļu cīņas aizva-
dīja galda tenisisti, jo pirmo 
reizi Ogres novada komanda 
izcīnīja 3. vietu, aiz sevis at-
stājot spēcīgās Rīgas pilsētas 
un Rīgas senioru sporta kluba 
komandas.

1. vietā ar 5 punktiem - Aizkr-
aukles novada pašvaldības ko-
manda, 2. vietā - Liepājas se-

nioru sporta kluba komanda ar 
6 punktiem, bet Ogre ar 7 punk-
tiem - trešie.

Vecuma grupās V 90+ un S 
80+, kurās startēja, attiecīgi, Ha-
rijs Jaunzems un Mirdza Aizsil-
niece, viņi bija vienīgie dalībnie-
ki, bet, lai pierādītu, ka ir cienīgi 
saņemt zelta medaļu, bija jācīnās 
ar jaunākas grupas dalībniekiem, 
ko abi godam izdarīja.

Vecuma grupā V 85+ bron-

zas medaļa Ivaram Vistiņam, bet 
Haraldam Varenam V 80+ – 5. 
vieta.

Ļoti vērtīgo 2. vietu intere-
santās un grūtās cīņās izcīnīja 
Irēna Žilinska, līdz ar to koman-
da spēja ierindoties godalgotajā 
3. vietā.

Paldies dalībniekiem un at-
balstītājiem! 

Mirdza Aizsilniece

Veterāniem panākumi galda tenisā
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Septembra sākumā Birzgales 
pagasta centrā uzsākti pieturas 
remontdarbi. 

Pēc Birzgales pagasta pārvaldes 
iniciatīvas, sadarbībā ar VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” tika veikta 
novecojušo apmaļu maiņa, ietvju 
seguma atjaunošana. Tika izvei-
dota jauna pasažieru iekāpšanas 
un izkāpšanas no autobusa plat-
forma, kā arī izveidota pievilcīga 
zaļā zona. 
Turpmāk iedzīvotāji varēs ērti, 
droši un patīkami sagaidīt sabied-
risko transportu, lai dotos savās 
ikdienas gaitās.

Rudenīgā saule un vējš samīļoja 
visus, kuri bija apņēmības pilni 
doties uz Birzgales pagasta tir-
gus laukumu un rosīties tradi-
cionālajā rudens gadatirgū.

Smaidošs pircējs un tikpat ap-
mierināts pārdevējs ātri atrod 
kopīgu valodu, un vēlamā prece 
ir groziņā.

Gadatirgus dalībniekiem un 
apmeklētajiem garlaikoties neļā-
va Maksims Trivaškevičs, kurš ir 
latviešu  komiķis ar īpatnēju un 

oriģinālu humora pasniegšanas 
veidu, par kuru pārliecināties va-
rēja paši birzgalieši.

Patīkami tirdziņā ir satikt tu-
vākus un tālākus kaimiņus, pār-
mīt kādu vārdu, kopā baudīt siltu 
tirgus zupu un citus gardumus, 
uzzināt jaunumus!

Mudīte Janovska-Spriņģe
Birzgales Tautas nama 

vadītāja

BIRZGALE

Birzgalē aizvadīts 
rudens gadatirgus

Birzgalē aizvadīta Starptautiskā 
senioru diena

Piektdienas, 1. oktobra, vaka-
rā Birzgales Tautas namā pul-
cējās vairāki pagasta seniori, 
lai kopīgi nosvinētu Starptau-
tisko senioru dienu. 

Atnākušos pasākuma viesus 
sveica tautas nama vadītāja Mu-
dīte Janovska – Spriņģe: “Prieks 
jūs sveikt šajā pasākumā! Kā 
katru gadu arī šoreiz vēlos izcelt 
jūsu dzīvesprieku, draudzīgumu 
un vēlmi sanākt kopā. Priecājos, 
ka esat vienotas, jo tikai kopībā 
ir liels spēks. No visas sirds vēlu 

veselību, izturību un možu garu 
ik dienas!”. 

Katram bija sagādāta īpaša 
dāvaniņa – krūzīte ar uzrakstu 
“Viršu laiks”. Savukārt Birzgales 
pagasta pārvaldes vadītāja Solvi-
ta Pikaļeva Birzgales pensionāru 
biedrības vadītājai dāvāja skaistu 
mārtiņrožu pušķi, ko varēs iestā-
dīt dārzā. Klātesošos uzrunāja arī 
biedrības “Viršu laiks” vadītāja 
Alda Grašiņa, sveicot skaistajos 
svētkos un vēlot veselību. Par 
godu pasākumam A. Grašiņa 

pasniedza svētku kūku, ko rotā-
ja Starptautiskās senioru dienas 
svētku datums – 1.oktobris.

Pēc pasākuma oficiālās da-
ļas svētku viesi varēja darboties 
radošajās nodarbībās Rasmas 
Kutkovskas vadībā. Jautru čalu 
un smaidu piepildītā vakarā tika 
izveidotas ziepītes un svecītes. 
Ziepīšu izgatavošanā tika iz-
mantots kazas piens, propoliss 
un arī ārstniecības augu piedeva, 
savukārt svecīšu gatavošanā tika 
izmantots bišu vasks un parafīns.

Birzgales centra pieturā notiek remontdarbi
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3. oktobra pēcpusdienā “Jaunsvelmēs” 
jau otru gadu pēc kārtas aizvadīts lab-
darības pasākums “Labais vairo labo” 
daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinā-
tām ģimenēm un bērniem ar īpašām 
vajadzībām. Šī gada pasākuma rīkotā-
ja un idejas autore ir Jogita Pūpola – 
Some no “Jogitas Pasākumi”.

Siltajā svētdienā viesu mājas teritorijā pul-
cējās bērni, vecāki un ģimenes, lai kopīgi 
pavadītu aizraujošu dienu. Visu pēcpus-
dienu darbojās trīs piepūšamās atrakcijas 
katrai gaumei un priekam ar iemīļotajiem 
pasaku un komiksu tēliem. Ciemos pie 
bērniem bija atvesti vairāki trusīši, kurus 
varēja noglāstīt. Gara rinda visas dienas 
garumā veidojās pie lielākā svētku viesa 
– zirdziņa, kura mugurā bērni varēja izjāt.

Ikvienam bija iespēja aktīvi līdzdar-
boties radošajās darbnīcās – bija iespēja 
izveidot apsveikuma kartiņu, piespraudīti 
ar savu vārdu, sākt gatavoties Helovīnam 
un uztaisīt zirneklīti. Bērniem tika apglez-
notas sejiņas, taisīti nomazgājami tetovē-
jumi un izveidots balona zvēriņš iemīļo-
tākajā krāsā.

Patiess prieks bērnu acīs mirdzēja, ie-
raugot iemīļotos tēlus – lācīti, pelīti, sunīti 
un citus lielos dzīvniekus, kurus varēja 
apskaut, samīļot un kopīgi nofotografē-
ties.

Ģimenes iepriecināja Laura Valtera 
skaistais koncerts, iluzionista pārsteidzo-
šie triki un aizraujošā smaržiņu meistar-
klase. Aktīvākajiem bērniem bija iespēja 
spēlēties ar milzīgu piepūšamo bumbu, 
rotaļāties ar koka galda spēlēm un izkus-
tēties lustīgas mūzikas pavadījumā.

Visi tika cienāti ar cukurvati, popkor-
nu, auglīšiem un cepumiem. Pateicoties 
sponsoru atbalstam, tika klāts arī lielais 
svētku galds, kurā varēja atrast dažādus 
gardus ēdienus. 

Vakara izskaņā notika burbuļu ballī-
te un loterijas izloze, kuras laikā ikviens 
bērniņš tika pie gardas, skaistas vai muzi-
kālas balvas.

Paldies pasākuma autorei ar koman-
du, visiem pasākuma atbalstītājiem, kat-
rai ģimenei, kura ieradās, un visiem, kuri 
palīdzēja tapt skaistajam, sirsnīgajam un 
lielajam pasākumam!

25. septembrī, rudenīgā dienā, 
kad saule mijās ar lietus māko-
ņiem, Rembates pagasta centrā 
pulcējās tirgotāji, apmeklētāji, 
atbalstītāji un draugi, lai aktīvi 
pavadītu dienu ražas svētkos. 

Šis ir otrais gads, kad Rembatē 
tika godināti dārzeņi, 2020. gadā 
festivāls tika veltīts kartupelim, 
bet šogad – bietēm, burkāniem, 
kāpostiem un kartupeļiem.

Rīts iesākās ar tirdziņu, kurā 
sabraukuši bija tirgotāji gan no 
Ogres novada, gan no tālākām 
pilsētām. Apmeklētāji varēja ie-
gādāties dažādus dārzeņus, lat-
viskas rotas, adītas zeķītes, sve-
ces, mājas sierus un daudz, daudz 
ko citu. Tirdziņa laikā vietējie 
dārzeņu audzētāji demonstrēja 
savu produkciju, atbildēja uz ap-
meklētāju jautājumiem un stāstī-
ja par šī gada ražu. Uz festivālu 
bija ieradusies gan “Rembates 
šokolādes”, gan “Skrīveru mā-
jas saldējuma” jautrie meistari, 
kuri līdzi bija atveduši mārrutku 

saldējumu ar bietēm. Tāpat ap-
meklētājus iepriecināja uzbeku 
plovs un vietējais amata meistars 
Artūrs Kovaļevskis no “Garšu 
sētas”.

Festivāla apmeklētāji bija ai-
cināti līdzdarboties rudens dārze-
ņu takas izveidē. Paldies visiem, 
kuri piedalījās takas veidošanā, 
atnesot kādu gardumu, kas ie-
priecinās Rīgas zooloģiskā dār-
za zvēriņus! Takā tika izvietoti 
visdažādākie dārzeņi – burkāni, 
ķirbji, kabači, bietes un daudz 
kas cits.

Dienas vidū norisinājās vī-
riešu pludmales volejbola turnīrs 
“Karstais kartupelis II” un dažā-
das sporta aktivitātes gan lieliem, 
gan maziem. Tika noteiks sma-
gākais dārzenis, aizvadītas ātrē-
šanas sacensības, orientēšanās 
sacensības un dažādas cita veida 
aktivitātes.

Gan lielos, gan mazos svētku 
apmeklētājos prieku un nevil-
totu smaidu radīja servisa suņu 

biedrība “TEODORS”. Pasā-
kuma viesi varēja iepazīties ar 
astoņiem suņiem! “TEODORS” 
stāstīja par savu darbību, rādīja 
paraugdemonstrējumus un ļāva 
sunīšus samīļot, kopā nofotogra-
fēties un paspēlēties. Paldies par 
īpašo, gardo pārsteigumu servisa 
suņu biedrībai no “ĶEPA RAW 
FOOD”!

Visas dienas garumā Rem-
batē uzstājās draugu kolektīvi. 
Ciemos bija ieradušies Jelgavas 
valsts pilsētas iestādes “Kultūra” 
senioru vokālais ansamblis “Vī-
zija”, Mežotnes pagasta jauktais 
vokālais ansamblis “Mēs”, Rem-
bates amatiermākslas kolektīvs 
“Ķipari”, Ķeguma Tautas nama 
vokālās studijas soliste Selīna 
Vietniece un koris “Sonante” no 
Rīgas.

Ar savu kulinārijas sniegumu 
festivāla apmeklētājus pārsteidza 
kulinārijas eksperte, pavārgrā-
matas “Dzīves garša” autore Ilze 
Jurkāne, kura meistarklasē gata-

voja dažādus dārzeņu ēdienus, ko 
varēja degustēt.

Mazākos svētku viesus visu 
pēcpusdienu izklaidēja ar dažā-
dām radošajām darbnīcām, akti-
vitātēm un burbuļiem. Smieklus 
visas dienas garumā varēja dzir-
dēt no piepūšamās atrakcijas, kas 
līdzinājās džungļiem.

Jau no attāluma varēja dzirdēt 
MX Graužupe krosa motociklus, 
ko varēja apskatīt, pie tiem nofo-
tografēties un aprunāties ar pa-
šiem sportistiem. 

Vakara izskaņā tika sveikti sa-
censību uzvarētāji un notika lielo 
balvu izloze. Ar saviem trikiem, 
meistarību un grāciju pārsteidza 
bārmeņu šovs, bet noslēgumā 
festivāla apmeklētājus priecēja 
“5 Jāņi” un DJ “ANss”.

Rembates Tautas nama 
vadītāja Liene Lazdiņa: “Pirm-
kārt, lielu paldies vēlos teikt 
saviem rembatiešiem, kuri 
nekad neatsaka un vienmēr ir 
gatavi nākt palīgā, bez viņu 

lielā atbalsta festivāls noteikti 
nesanāktu tik krāšņs – Mirdzai 
Lazdiņai, Kristapam Zarānam, 
Oskaram Dūdenam ar komandu, 
Kārlim Rumpim, Ataru ģimenei, 
Zadausu ģimenei, Asmaišu 
ģimenei, Muzikantu ģimenei, 
kolektīvu vadītājiem – Ievai 
Filipsonei, Lienei Gailei, Ingai 
Graumanei, Antrai Kūmiņai, 
pasākuma vadītājam Reinim 
Reķim, tehniskajam palīgam 
Ansim Jansonam, atbalstītājiem 
– SIA “VIA Mežs”, Avsejam 
Jofisam, SIA “Rubeņi”, šūšanas 
darbnīcai “Zarumi”, “Rembates 
šokolāde”, SIA “Māris & Co”, 
Jurim Ošānam, SIA “Fazer 
Latvia”, SIA “Apotheka”, 
“Bhalu”, “Garšu sēta”, piemājas 
saimniecībai “Baroni”, Nikolajam 
Potjomkinam, Ķeguma pilsētas 
pārvaldei un skaisto mirkļu 
iemūžinātājai Kintijai Sparānei- 
Tumašai.”

REMBATE

Noticis labdarības pasākums 
“Labais vairo labo”

Rembatē noticis “Dārzeņu festivāls”

Atklāts Rembates basketbola laukums

30. septembra vakarā notika jaunā 
Rembates basketbola laukuma atklā-
šanas spēle. Projekta autors Oskars 
Dūdens īstenoja ieceri turpināt dažādot 
sporta veidu pieejamību Rembates ie-
dzīvotāju vidū. 

Tika atjaunots asfalta segums ar līnijām, 
uzstādīti divi grozi un sēta gar laukumu. 
Pēdējo 10 gadu laikā Rembatē bija ie-
spējams spēlēt tikai strītbolu, jo bija tikai 
viens grozs. Tagad ir izveidots basketbola 
laukums, kas ļaus rīkot turnīrus un pieda-
līties vairāk spēlētājiem. 

Atklāšanas spēlē sacentās vietējie 
Rembates un Gaisa Spēku sportisti. Par 
godīgu spēli parūpējās tiesneši no BK 
“Ogre” sastāva - Kristaps Dārgais un Jā-
nis Pozņaks. 

Paldies SIA “Liepavoti R.E.” par būv-
darbu veikšanu, Raivim Ūzulim, biedrībai 
“Zied zeme”, Ilutai Jansonei, Sandim Is-
jominam, Artūram Okuņevam par atbal-
stu projekta tapšanā! Paldies sportistiem 
par dalību atklāšanas dienā!

Basketbola laukums atjaunots projekta 
“Rembates basketbola laukuma atjaunoša-
na” Nr.20-04-AL02-A019.2202-000016 
ietvaros, kas realizēts Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai finansētās 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros. Projekts īstenots ar Ogres nova-
da Ķeguma pilsētas pārvaldes finansiālu 
atbalstu.
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SABIEDRĪBA

“Mājas kafejnīcas” Ogres novadā pulcējušas 2025 viesus!
2021. gada 2. un 3. oktobrī 
Publisko un privāto partner-
attiecību biedrība “Zied zeme” 
sadarbībā ar lauku tūrisma 
asociāciju “Lauku ceļotājs”, 
Ogres novada Tūrisma infor-
mācijas centru un 15 māju 
saimniekiem īstenoja “Mājas 
kafejnīcu dienas” Ogres nova-
dā.

“Mājas kafejnīcu dienās” pieda-
lījās 15 māju saimnieki no Ogres 
un Ikšķiles, kā arī Ogresgala, 
Madlienas, Tomes, Lielvārdes, 
Tīnūžu, Lauberes un Krapes pa-
gastiem.

Saimnieki tika aicināti vērt 
savas “Mājas kafejnīcas” durvis 
un uzņemt apmeklētājus, ļaujot 
tiem izbaudīt vietējo kulināro 
piedāvājumu, iepazīstot arī to tra-
dīcijas un kultūru. Savas durvis 
ikvienam apmeklētājam vēra gan 
esoši ēdināšanas uzņēmumi, gan 
saimniecības un vietējie iedzīvo-
tāji, kas ikdienā nenodarbojas ar 
ēdināšanu vai viesu uzņemšanu.

Mājas kafejnīcu piedāvājums 
bija ļoti plašs, galdā tika celtas 
rudens veltes, ģimenes tradīcijās 
loloti gardumi, sātīgi pamatēdie-
ni, un bija arī iespēja piedalīties 
ēdiena gatavošanā. Kopā mājas 
kafejnīcas Ogres novadā pulcē-
jušas 2025 viesus no visas Lat-
vijas, kā arī viesus no Vācijas un 
Francijas. Viesu skaits katrā no 
mājas kafejnīcām bija atšķirīgs, 
sākot no 20 viesiem beidzot ar 
412 viesiem un tukšiem katliem. 
Kā atzina māju saimnieki, šī bija 
vērtīga iespēja izmēģināt savus 
spēkus viesu uzņemšanā un ēdi-
nāšanā. Saņemtas neskaitāmas 
labas atsauksmes, gūta iedvesma 
nākotnes izaugsmei un neatsve-
rama pieredze viesmīlībā.

“Aitu kūts skatuvē” viesiem 
bija iespēja iepazīties ar aitām, 
trušiem, kaķiem un paštaisītu 
ēdienu muzikālā atmosfērā.

Piemājas saimniecībā “Ak-
meņkalni” bija iespēja baudīt 
mājās gatavotu ēdienu no vistu 
un paipalu olām, vistas gaļas un 

piemājas saimniecībā audzētiem 
sezonāliem dārzeņiem, kā arī ie-
pirkties vietējo labumu tirdziņā.

“Dižbajāru račo” viesus luti-
nāja ar franču kantri stila sajūtām 
omulīgā lauku atmosfērā, turklāt 
bija sildoša zupa, pikants otrais 
ēdiens, salāti un deserts. 

Zemnieku saimniecībā “Do-
belnieki” piedāvāja uz grila pa-
gatavotu briežu gaļas produkciju 
ar pašmāju audzētiem dārzeņiem 
piedevās, saldajā ābolu biezeni 
no mājās audzētiem āboliem ar 
biezpiena krēmu. 

Mājas kafejnīcā “FlavorFlip” 
Selēku ezera krastā viesiem gal-
dā sniedza pašu mežā savāktas 
veltes ar latviešu iecienītām pie-
devām, papildus piedāvājot ie-
spēju nodoties ūdens priekiem un 
izsildīties baļļā.

“Garšu sētā”, Tomes pagas-
tā, norisinājās uzņēmuma viena 
gada jubileja, kur viesi tika  cie-
nāti ar izsmalcinātu restorāna 
vārda cienīgu ēdienkarti rudenī-
gās noskaņās, varēja iepirkties 
vietējo ražotāju mini tirdziņā, 
kā arī par muzikālo noformēju-
mu parūpējās talantīgais mūziķis 
Toms Kalderauskis.

Savukārt “Indiņos” Madlie-
nas māju saimnieki viesus cie-
nāja ar uz ugunskura gatavotiem 
ēdieniem, tostarp, ar kazanā ga-
tavotu cūkgaļas plovu, soļanku, 
ķirbju krēmzupu un citiem ēdie-
niem. 

Mājas kafejnīcā “Pie Pētera” 
papildus dažādām uz ugunskura 
gatavotām zupām viesiem bija 
iespēja baudīt aktīvās atpūtas 
centra “Akoti” sniegtos pakalpo-
jumus un nodoties aktīvai atpūtai 
pie dabas.

Netālu no Špakovska parka 
un jaunā Ogres gājēju tilta “Ķen-
tes gardumu” mājas kafejnīcā 
galdā tika celti  belaši, pankūkas 
ar dažādiem pildījumiem un kū-
pinājumi. 

Mājas kafejnīcā „Pie Labumu 
bodes”, baudot uz uguns gatavo-
ta jēra zupu ar  pašceptu maizīti 

un zaļumu sviestu, bija iespēja  
iegādāties savu Ikšķiles suvenīr-
monētu. 

“Lūšu dravas” mājas kafej-
nīcā apmeklētājiem bija iespēja 
baudīt trīs kārtu ēdienkarti, kuru 
caurvija medus notis, kā arī ie-
pazīties un izmēģināt savu roku 
disku golfā. 

Gastrobārs “Melnā Kame-
ne” Ogrē viesus cienāja ar ķirbju 
krēmzupu, siļķi un plātsmaizi vai 
bukstiņputru, gaileņu krēmzupu 
un ābolu desertu. 

Savukārt “Pie Mimi” viesus 
sagaidīja dažādu veidu kartupe-
ļu pankūkas un karstmaizītes ar 
veselīgu tēju vai kafiju, kā arī ie-
spēja apmeklēt keramikas trauku 
izstādi. 

Rudenīgas viesības ābeļdārzā 
bija sarūpējusi mājas kafejnīca 
“Viesības ābeļdārzā” “Zaļum-
niekos”, kur viesi tika aicināti 
izbaudīt gardos ēdienus mājīgi 
iekārtotā brīvdabas kafejnīcā  un 
pārbaudīt savus spēkus dažādās 
dārza spēlēs, salasīt līdzņemšanai 
ābolus vai vienkārši baudīt dabu. 

Visbeidzot Krapē, mājas ka-
fejnīcā “Krapes Crepes” viesi 

varēja izmēģināt savas spējas 
kulinārijā, paši cepot pankūkas 
jautrā atmosfērā un iepazīstoties 
ar veselību stiprinošiem pļavas 
augu eliksīriem.

PPP biedrība “Zied zeme” 
izsaka pateicību ikvienam “Mā-
jas kafejnīcu dienu” māju saim-
niekam, visiem sadarbības part-
neriem un koordinatoriem par 
ieguldīto darbu, enerģiju un radī-
to krāšņo gastronomisko piedzī-
vojumu! Paldies visiem “Mājas 
kafejnīcu dienu” apmeklētājiem 
par atsaucību, labajiem vārdiem 
un kopā aizvadītajām pirmajām, 
bet ne pēdējām “Mājas kafejnīcu 
dienām” Ogres novadā! 

“Mājas kafejnīcu dienu” ideja 
ir aizgūta no Igaunijas, kur šādas 
dienas notiek jau vairākus gadus, 
un šis gads nav izņēmums. Igau-
nijā “Mājas kafejnīcas dienas” 

notiek vasarā un agrā rudenī da-
žādos reģionos un dažādos da-
tumos, parasti nedēļas nogalēs. 
Igauņi aicina viesus savās lauku 
sētās – uz mājas kafejnīcām, kas 
ir atvērtas tikai tajā konkrētajā 
dienā, dodot iespēju nogaršot 
vietējos mājas ēdienus, kas gata-
voti no vietējām izejvielām. Cit-
reiz maltītes tiek pasniegtas ļoti 
unikālās un mājīgās vietās, kur 
ikdienā nav kafejnīcas, piemē-
ram, šķūņos. Katrā reģionā, kur 
notiek “Mājas kafejnīcu dienas”, 
ir iespēja atklāt dažādas unikālas 
kafejnīcas, kas ir raksturīgas tieši 
šai vietai un kurās tiek pasniegts 
ēdiens, pamatojoties uz ģimenes 
receptēm.

Iluta Jansone
“Mājas kafejnīcu dienu” 

Ogres novadā koordinatore

No 1. oktobra visi ģimenes ār-
sti, kuriem ir līgumattiecībās 
ar Nacionālo veselības dienes-
tu (NVD) un kuri sniedz valsts 
apmaksātus veselības aprūpes 
pakalpojumus, ir iesaistījušies 
vakcinācijas pret Covid-19 
procesā. 

Ģimenes ārstu iesaistei ir divas 
formas – vakcinācija savās prak-
sēs vai nosūta vakcinēties uz 
vakcinācijas kabinetiem ārstnie-
cības iestādēs, ar kurām konkrētā 
ģimenes ārsta prakse sadarbojas. 
No 1242 ģimenes ārstu prak-
sēm 776 veic vakcināciju savās 
praksēs, savukārt 466 nodrošina 
saviem pacientiem iespēju veikt 
vakcināciju pret Covid-19 citās 
ārstniecības iestādēs. Visvairāk 
ģimenes ārstu praksēs vakcinē 
Kurzemes, Zemgales un Vidze-
mes reģionos.

Ja iedzīvotājs tomēr saskaras 
ar apgrūtinātu Covid-19 vakcinā-
cijas pieejamību konkrētā ģime-
nes ārsta praksē, NVD aicina in-
formēt NVD teritoriālās nodaļas, 
rakstot e-pastu uz nvd@vmnvd.
gov.lv vai zvanot:

Rīgā un Pierīgā – tālr. 
67201282;

Vidzemē – 64772301.
Latvijā iedzīvotājiem ir pie-

ejamas visas Eiropas Zāļu aģen-
tūrā apstiprinātās vakcīnas pret 
Covid-19, vakcinācijas pakal-
pojumu var saņemt pie ģimenes 
ārstiem, ārstniecības iestādēs, 
vakcinācijas punktos tirdzniecī-
bas centros un izbraukuma vak-
cinācijā, savukārt iedzīvotājiem 
vecumā no 80 gadiem tiek pie-
dāvāta iespēja saņemt vakcīnu 
mājās.

Ģimenes ārstu prakses 
iesaistījušās vakcinācijas 
pret Covid-19 procesā
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SOROPTIMISTU KLUBS

Starptautiskajam
Soroptimistu klubam
(Soroptimist International) 100!

“Starptautiskais Soroptimistu 
klubs ”Ogre-Ķegums”” ir bied-
rība, kurā ar mērķi – palīdzēt 
sabiedrībai – apvienojušās uz-
ņēmīgas un darboties gribošas 
sievietes. Mūsu klubs ir maza 
daļa no staptautiskās Soropti-
mistu organizācijas, un mūsu 
misija sasaucas ar Soroptimist 
International (Starptautiskās 
Soroptimistu organizācijas) 
mērķiem:

● Sieviešu stāvokļa uzla-
bošana;

● Cilvēktiesības visiem;
● Vienlīdzība, attīstība un 

miers.
Kopīgiem spēkiem vēlamies 

uzlabot un pilnveidot sieviešu, 
meiteņu un bērnu dzīvi. Lai at-
balstītu sabiedrību un tās intere-
ses, esam noteikušas svarīgākos 
uzdevumus:

● Līdzdarboties kultūriz-
glītojošo aktivitāšu veidošanā, 
saturīgu un veselīgu brīvā laika 
pavadīšanas iespēju radīšanā, to 
pieejamības veicināšanā ikvie-
nam;

● Turpināt īstenot un piln-
veidot labdarības pasākumus;

● Veidot draudzības un 
vienotības garu starp soroptimis-
tēm visā pasaulē un citām ne-
valstiskajām organizācijām;

● Uzturēt saikni ar pašval-
dību;

● Stiprināt un sekmēt klu-
ba kapacitāti, informējot sabiedrī-
bu par kluba idejām un tā darbību, 
tādējādi piesaistot arī jaunus bied-
rus.

Kopīgiem spēkiem esam pa-
veikušas daudz labu darbu un 
īstenojušas vairākus vērienīgus 
projektus, kas ieguvuši atzinību 
valsts mērogā, kā arī nelielus un 
ikdienišķus darbiņus, kas veicinā-
juši sieviešu un bērnu izaugsmi, 
saskarsmes kultūras uzlabošanu 
ikdienā. Starp tiem bijuši arī vi-
des labiekārtošanas projekti. 

Daži no mūsu lepnumiem:
● LEADER projekts - ģi-

menes aktivitāšu  laukums “Bēr-
nība Daugavas krastos”,

● Projekts “Velo laukuma 
izveide” (Latvijas Pašvaldību sa-
vienības konkursā “Sabiedrība ar 
dvēseli – Latvija” ieguva nacio-
nālo balvu un titulu „2020.gada 
labākais projekts”),

● SIF projekts “Jaukie pie-
dzīvojumi vasarā Ķeguma apkārt-
nes maznodrošināto un daudzbēr-
nu ģimenēm”,

● Iedzīvotāju iniciatīvas 
projektu konkursa ietvaros īsteno-
ti projekti -  “Dārza dizaina kur-
si”, Psiholoģiska atbalsta projektu 
īstenošana “Psiholoģiskās pašpa-
līdzības izglītības un palīdzības 
sniegšana Ķeguma apkārtnes sie-
vietēm”, vides objekts burti “Ķe-
gums”,

● Ikgadējie bērnu svētki,
● Projekts “Stila etiķete un 

make up noslēpumi”,
● SAC “Senliepas” vides 

labiekārtošanas projekti, sarunas 
ar iemītniekiem un izklaides pa-
sākumu organizēšana,

● Izveidota audēju darbnī-
ca “Mūsu pūrs”;

● Vairākas labdarības ak-
cijas, izsoles un atbalsta program-
mas bērniem, sievietēm, mazno-
drošinātām personām utt.

Šī gada 2. – 3. oktobrī Starp-
tautiskā Soroptimistu organizācija 
svinēja 100. gadu jubileju.

Nedaudz no Starptautiskās or-
ganizācijas vēstures:

Pirmais Soroptimistu klubs 
izveidots 1921. gadā Oklendā, 
Kalifornijā. 1924. gadā pirmie 
klubi dibināti arī Eiropā - Parīzē 
un Londonā, ar mērķi apvienot 
vadošos amatos strādājošas un 
profesionālā darbā nodarbinātas 
sievietes.

Soroptimist International ir 
pasaules mēroga brīvprātīgo or-
ganizācija sievietēm, kuras strādā 
miera labā, un jo īpaši sieviešu un 
meiteņu dzīves uzlabošanai vietē-
jās kopienās un visā pasaulē. No-
saukums soroptimist ir darināts 
no latīņu vārda “soror” - māsa 
un “optima” - vislabākais. Vārda 
mūsdienu interpretācija - vislabā-
kais sievietēm.

Mums ir vairāki ārvalstu sa-
darbības klubi, kā arī ilggadēja un 
veiksmīga sadarbība vietējo orga-
nizāciju un NVO starpā.

Ja arī Tev ir vēlme mainīt un 
uzlabot vidi kurā dzīvojam - raks-
ti mums un pievienojies! Vairāk 
par mums vari uzzināt mūsu FB 
vietnē

https://facebook.com/SIO-
greKegums/, kā arī http://optimis-
tes.lv/.

Antra Kūmiņa
Starptautiskā Soroptimstu 

kluba “Ogre-Ķegums” biedre

26. septembrī Ķeguma dienas 
centrā norisinājās biedrības 
Starptautiskais soroptimistu 
klubs “Ogre-Ķegums” organi-
zēta skaistuma diena, kuru va-
dīja vizāžiste un stila meistare 
Jana Kozlova. 

Pasākumu apmeklēja vairāk kā 
15 dalībnieces, kuras klausījās 

meistares Janas ieteikumos  gri-
ma klāšanā. Tāpat bija iespēja 
iegūt praktiskus padomus un ak-
tualitātes jaunākajā modē un stila 
veidošanā. Janas praktiskie pa-
domi un individuālā pieeja katrai 
no dalībniecēm bija ļoti iedves-
mojoša un sirsnīga, tā lika sa-
prast, ka ar niecīgiem knifiņiem 
grima klāšanā var panākt daudz 

lielāku efektu nekā stundām ilga 
pucēšanās pie spoguļa. Meis-
tares padomi lika aizdomāties, 
cik mēs katra esam skaista un 
tomēr trausla būtne. Mēs katra 
esam īpaša un tādas kā es, otras 
nav. Pasākums tika organizēts ar 
Ogres novada Ķeguma pilsētas 
pārvaldes NVO finansiālu atbal-
stu.

Ķegumā aizvadīta skaistuma diena

SIA Ķeguma Stars pieņems lapu maisus līdz 200l Ķeguma pilsētas teritorijā, maksa par pakalpo-
jumu 2,99 euro. 

Pakalpojumu var pieteikt zvanot uz uzņēmuma tālruni Nr. 20216691, ziņojot vārdu, uzvārdu, adresi un 
kontaktinformāciju un maisu skaitu. Norēķini tiek veikti ar pēcapmaksu pēc izrakstītā rēķina.
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BEZMAKSAS

Aicina darbā
PASTA OPERĀTORU (REZERVE)

Darbavieta:
•  Zemgales reģiona pasta nodaļās (Nereta, Ērberģe, Valle, Birzgale, 
Vecumnieki) pēc nepieciešamības (iepriekš savstarpēji to saskaņo-
jot)

Darba pienākumi:
•  Kvalitatīva un operatīva pasta sūtījumu noformēšana un izsnieg-
šana klientiem;
•  Esošo un potenciālo klientu konsultēšana par uzņēmuma piedāvā-
tajiem pakalpojumiem;
•  Preses izdevumu, abonentu un kredītu noformēšana.

Prasības kandidātiem:
•  Vēlme un prasme uzturēt pozitīvu komunikāciju ar klientiem un 
kolēģiem;
•  Valsts valodas zināšanas atbilstoši vidējā līmeņa B(1) pakāpei;
•  Vēlama pieredze klientu apkalpošanā vai tirdzniecībā;
•  Vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
•  Vēlams privātais transports;
•  Prasme strādāt ar datoru MS vidē (Word, Excel, Internet Explo-
rer) un biroja tehniku.

Piedāvājam:
•  Stabilu atalgojumu 550 eiro (Bruto) par pilnu slodzi;
•  Pieredzējušu kolēģu un vadības atbalstu;
•  Apdrošināšanas polisi pēc nostrādātiem 6 mēnešiem.

Papildu informācija:
CV ar norādi “Pasta operators/-e rezerve Zemgales reģiona pasta 
nodaļās” sūtīt Latvijas Pasta Personāla vadības departamentam uz 
e-pastu cv@pasts.lv
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar ot-
rās atlases kārtas kandidātiem!

Izsakām dziļu līdzjūtību  Dzidras Būmanes tuviniekiem,
viņu kapu kalniņā pavadot.

Ķeguma pensionāru biedrība

20. oktobrī plkst. 19.00 Birzgales Tautas namā sirdi plosoša Latvijas spēlfilma “Bedre”. Ieejas 
maksa – 3 eiro. Ieeja pasākumā – uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, personas identitātes 
apliecinošu dokumentu un lietojot mutes un deguna aizsargmasku. Nepieciešama obligāta iepriekšējā 
pieteikšanās, zvanot uz tālruni – 29424612 (Mudīte).
======================================================================

29. un 30. oktobrī no plkst. 17.00 – 21.00 ienāc labo enerģiju virpulī.  Pastaiga gaismas un mūzi-
kas noskaņās. Izcilu garšu, smaržu un sajūtu pavadīts laiks visai ģimenei Ķeguma sajūtu takā “Ļau-
jies mieram, gaismai, mīlestībai”. Pasākums norisināsies Meža ielā, Ķegumā, Ķeguma piepilsētas 
mežos. Plašāka informācija –  www.kegumanovads.lv.
======================================================================

31. oktobrī no plkst. 17.00 līdz plkst. 19.00 aicinām apmeklēt pastaigu taku gar Rembates Tautas 
namu, jo kopīgi šķetināsim dažādus detektīva cienīgus Helovīna mistērijas uzdevumus. Ievērojot 
epidemioloģiskās drošības prasības, dosimies spocīgā pastaigā ar orientēšanās elementiem. Atradīsim 
dažādus ar Helovīnu saistītus mošķīšus, pie kuriem būs apslēpti dažādi svētku “dārgumi”. Detektīva 
uzdevumus varēs risināt tikai vienas mājsaimniecības dalībnieki. Dalība ir bez maksas. Obligāta ie-
priekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruni – 27884206 (Liene). Dalībai pasākumā nepieciešams vied- 
tālrunis.

Valsts svētku pasākumi
Ķegumā

11. novembrī Lāčplēša dienas pasākums “Sauli, spēku, gaismu Latvijai”. 
No plkst. 16.30 iedegsim sveču gaismiņas Ķegumā! Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sko-

lēni un Ķeguma Tautas nama kolektīvs aicina ikvienu iedzīvotāju, kā ik gadu, iedegt svecītes “Saules 
aplī”.

Plkst. 18.00 Ķeguma evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks svētbrīdis.
Plkst. 19.00 Ķeguma Tautas namā būs iespēja skatīt pirmizrādi dokumentālajai filmai par Ogres 

novada Lāčplēša kara ordeņu kavalieriem. Ieeja – uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, per-
sonas identitātes apliecinošu dokumentu un lietojot mutes un deguna aizsargmasku. Nepieciešama 
obligāta iepriekšējā pieteikšanās, zvanot uz tālruni – 22010300  (Dace).

Rembatē
11. novembrī Glāžšķūņa tilts tiks ietērpts svētku rotā. 
Plkst. 18.30 muzikāls sveiciens Rembates daudzstāvu māju pagalmā.
Plkst. 19.00 Rembates Tautas namā filma “Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”. Ieeja – uzrādot sa-

darbspējīgu Covid - 19 sertifikātu, personas identitātes apliecinošu dokumentu un lietojot mutes un 
deguna aizsargmasku. Nepieciešama obligāta iepriekšējā pieteikšanās, zvanot uz tālruni – 27884206  
(Liene).

Birzgalē
11. novembrī plkst. 18.00 Birzgales Tautas namā filma “Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”. Ieeja – 

uzrādot sadarbspējīgu Covid - 19 sertifikātu, personas identitātes apliecinošu dokumentu un lietojot 
mutes un deguna aizsargmasku. Nepieciešama obligāta iepriekšējā pieteikšanās, zvanot uz tālruni – 
29424612  (Mudīte).

Plkst. 19.00 pie Birzgales Tautas nama lāpu gājiens. Godinot latviešu karavīru piemiņu, iedegsim 
svecītes māju logos.

Tomē
20., 27. oktobrī un 3. novembrī plkst. 19.00 Tomes Tautas namā tiks izradīta sešu sēriju filma 

“Emīlija  Latvijas preses karaliene”. Filmu seansi ir bezmaksas. Ieeja – uzrādot sadarbspējīgu Covid - 
19 sertifikātu, personas identitātes apliecinošu dokumentu un lietojot mutes un deguna aizsargmasku. 
Nepieciešama obligāta iepriekšējā pieteikšanās, zvanot uz tālruni – 27843230  (Sarmīte).

No 2. novembra Tomes pagasta bibliotēkā un Tomes Tautas namā būs apskatāma Ogres foto kluba 
izstāde “Ai, tēvu zeme, stūru stūriem… “

Autori: Ēriks Rācenis, Žanna Kalve, Ludmila Millere.
11. novembrī Lāčplēša dienai veltīts pasākums –
plkst. 17.00 svecīšu, lāpu un ziedu nolikšana Tome brāļu kapos,
plkst. 17.30 piemiņas brīdis Pie Tomes akmens,
plkst. 18.00 Tomes Tautas namā filma “Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”. Nepieciešama obligāta 

iepriekšējā pieteikšanās, zvanot uz tālruni – 27843230  (Sarmīte).
Visus 11.novemra pasākumus var apmeklēt, uzrādot sadarbspējīgu Covid - 19 sertifikātu, personas 

identitātes apliecinošu dokumentu un lietojot mutes un deguna aizsargmasku. 

Lūdzam sekot līdzi aktuālajiem ierobežojumiem valstī un pirms došanās uz 
pasākumiem lūdzam pārbaudīt informāciju par to norisi www.kegumanovads.lv

Lūdzam ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus! Sargāsim sevi un apkārtējos!
Pasākumu laikā tiks fotografēts un filmēts, iegūtie materiāli tiks izmantoti

publicitātes vajadzībām.


