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Dej, meitiņa ar tautieti Birzgalē!

Birzgale var lepoties ar daudziem brīnišķīgiem kolektīviem! Nelielais ciemats
burtiski kūsā no dažādām kultūras aktivitātēm, un ikvienam ir iespēja atrast kaut ko sev
tuvu un piemērotu, kur darboties un pašpilnveidoties. Strādīgā, ideju pārpilnā Ritiņa,
sākot strādāt Birzgales TN, izveidoja arī vidējās paaudzes deju kolektīvu „Birzgale”,
kurš pēc diviem gadiem sāka nēsāt skanīgo nosaukumu - Dejotprieks!
Dejotprieks darbojas nu jau 11-to sezonu, un šajā vasarā jau būs trešie Dziesmu
un deju svētki, kur kolektīvs piedalīsies. Darboties gribēšanas un draudzības saites ir
noturējušas kolektīvu kopā un 10.februārī Dejotprieks svinēja savu 10 gadu jubileju.
Tika ielūgti arī draugu kolektīvi no Valles, Ogres, Ķeguma un Ķeipenes un kopā ar
pašmāju kolektīviem – dāmu deju kolektīvu „Visma” un dziedošajiem kolektīviem
„Pērles” un „Tikai tā” Birzgales Tautas namā skatītāji un viesi varēja vērot skaistu
koncertu un priecāties kopā ar jubilāriem no Dejotprieka!
Gandrīz trīs stundas garais pasākums ar koncertu divu stundu garumā bija
piesātināts ar daudz un dažādām dejām kolektīvu „Dejotprieks”, „Visma”, „Ķegums”,
„Valle”, „Aija” un „Dandzis” izpildījumā. Krāsainu dažādību dejas soļiem pa vidu
piešķīra burvīgie pašmāju dziedošie kolektīvi- „Pērles” un „Tikai Tā”. Paldies visiem,
visiem, kas piedalījās koncertā gan kā mākslinieki, gan arī- kā skatītāji!
Atskatoties pagājušajā, ieskatoties šodienā, vienmēr skats tiecas tālāk - uz priekšu. Arī Dejotpriekam priekšā gan skate,
gan draudzības koncerti, gan piedalīšanās skaistajā Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētku pasākumā jūlijā.
Visas lielās lietas sākas no mazām. Tāpat kā cilvēks. Viss skaistais sākas no labā. Tāpat arī cilvēkam. Visgraciozākie un
līganākie soļi- no daudz sūrā darbā pavadītām stundām un izlietiem sviedriem. Līdz skatītājam nonāk rezultāts. Cik katrs prot
ielikt savu laiku, pacietību un mīlestību dejā, tik stiprs ir deju kolektīvs. Novēlēsim visi kopā, lai šis kopābūšanas spēks, talants un
vienotība, kas bija svētku koncertā, nekad nepazūd!
„Dejotprieka” vadītāja Mārīte
P.S.

Diāna Arāja un Bruno Āriņš izveidojuši brīnišķīgu DEJOTPRIEKA logo! Paldies!
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Latviešu tautas dziesmu
dziedāšanas sacensībām
''Lakstīgala'' -15 gadu
jubileja

Jau piecpadsmito gadu arī Birzgales
pamatskolas skolnieki savu mūzikas skolotāju vadībā
(pirmajos gados arī ar skolotāju Inesi Martinovu)
mācās latviešu tautas dziesmas, lai piedalītos
dziedāšanas sacensībās ''Lakstīgala''. Laiks pagājis,
komandu sastāvi ir mainījušies. Pirmās ''lakstīgalas''
jau sen beigušas skolu un dažs labs jau dzied saviem
bērniem.
Šī konkursa ierosinātājs bija komponists un
diriģents, latvietis, kurš dzīvoja Amerikā, Roberts
Zuika, kas sakārtoja vairāk kā simts latviešu tautas
dziesmas krājumā ''Lakstīgala'', ar vēlējumu, lai
Latvijas bērni skolās vairāk mācās tautas dziesmas,
sacenšas savā starpā un ar skolotājiem, kurš vairāk
var nodziedāt. Tas, protams, nav tikai atmiņas
treniņš, bet ir arī dzirdes un vokālo prasmju attīstība,
jo pats galvenais - tautasdziesmas ir jādzied bez
instrumentāla pavadījuma, tas nozīmē, ka visas

melodijas pašiem jāpatur prātā un jāprot ''tīri'' nointonēt.
26.janvārī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notika Vidzemes novada skolu latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībukonkursa ''Lakstīgala 2018'' II kārta. Pēc I kārtas, starpnovadu konkursa labiem rezultātiem, uz Vidzemes novadu tika izvirzīta arī
Birzgales pamatskolas komanda - meitenes ar skanīgām balsīm Kristiāna Tretjakova (9.klase), Raita Bondare, Baiba Bondare,
Madara Putāne(8.klase) un Aļesja Kaskeviča(7.klase) - skolotāja Sandra Siliņa
Cēsīs uzzinājām, ka čaklākie latviešu tautasdziesmu dziedātāji dažādās vecuma grupās ir tieši no mazpilsētu un lauku skolām Apes, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Jaunlaicenes, Salēniešu, Taurenes un citām skolām kā arī no Ogres vidusskolas, kopā 13 komandas.
II kārtas sacensībās pirmais uzdevums vienmēr ir savas komandas prezentēšana, tas parasti ir 8-15 minūšu priekšnesums, kas prasa īpašu
sagatavošanos, atraktivitāti un ne tikai dziedāšanu, bet arī runas prasmi.
Viens no sadziedāšanās uzdevumiem bija dziedāt latviešu tautas dziesmu pantus par putniem. Šajā uzdevumā mūsu meitenes
nodziedāja visvairāk dziesmas, kas kopvērtējumā 5.-9. klašu grupā deva iespēju iegūt labākās komandas vārdu. Mājās braucām ar I
pakāpes diplomu un ar nopelnītu iespēju piedalīties Latvijas tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās ''Lakstīgala 2018'' Latviešu biedrības
namā 9.martā.
Paldies meitenēm par daudzu dienu un stundu ieguldīto darbu, dziedot kā arī mācoties un pētot latviešu folkloras mantojumu.
Lai ir gandarījums un nezūd dziedātprieks!
Kopā ar meitenēm mācījās un dziedāja skolotāja Sandra Siliņa

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras Dienvidu nodaļas darbinieki
2018. gadā veiks lauku apsekošanas darbus
Bauskas, Vecumnieku, Ķeguma un Neretas
novada teritorijā

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) ir
Aizsardzības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde,
kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru
kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.384 „Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām
funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina
ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko
informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000–1:10 000 ietvaros. Informējam, ka
laika periodā no 2018. gada janvāra līdz decembrim, Aģentūras darbinieki veiks topogrāfisko karšu M 1:10 000 sagatavošanas darbus
Bauskas, Vecumnieku, Ķeguma un Neretas novada teritorijā, lai precizētu informāciju kartes sagatavošanas procesā, tas nozīmē - veiks
teritorijas apsekošanu dabā.
Lūgums informēt iedzīvotājus un uzņēmējus, jo, saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma
īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai
pārvaldāmajā teritorijā. LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar
Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīst pēc valsts reģistrācijas numurzīmēm, kas sākas ar burtiem LA.
Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama: http://www.lgia.gov.lv; http://map.lgia.gov.lv
Gunda Cērmūkša LĢIA Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju departamenta Dienvidu nodaļas vadītāja
vietniece; gunda.cermuksa@lgia.gov.lv; Tel.65288444; mob.t. 28655594
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Valsts policijas ziņas
•

•
•

10.janvārī konstatēts, ka A. Birzgalē, Skolas ielā, vadīja automašīnu «SEAT TOLEDO», tādējādi
izvairoties no tiesību ierobežošanas soda izciešanas. Informācija pievienota jau agrāk uzsāktajam
kriminālprocesam.
12.janvārī Birzgalē, Jaunatnes ielā, kādu māju skurstenī 0,50 kvadrātmetru platībā dega sodrēji.
17.janvārī konstatēts, ka Birzgalē nozagts 1994.g. izlaiduma auto «AUDI 100», kas atrasts netālu
un atdots īpašniekam. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Pašvaldības policija informē
•

•
•

Policijas ziņas
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Dzintra Dzene „OVV”

12.01.Kāds Rembates pagasta uzņēmējs informēja PP, ka no viņa uzņēmuma ir pazudis traktors. Veicot meklēšanas
pasākumus policijas darbinieki turpat Rembates pagastā grāvī pamanīja kādu a/m, bez riteņiem. Notikuma vietā tika
noskaidrots a/m īpašnieks kurš tika informēts par a/m atrašanās vietu un kā izrādījās, a/m īpašnieks nemaz nezināja un bija
pārsteigs ka a/m neatrodas viņa mājas pagalmā, bet gan grāvī ar noskrūvētiem riteņiem, un kā vēlāk tika noskaidrots, a/m
īpašnieka kaimiņš bez viņa ziņas bija paņēmis viņa braucamo un ar to iestūrējis grāvī, kas faktiski bija par pamatu traktora
aizdzīšanai, jo vainīgais gribēja a/m izvilkt no grāvja, lai turpinātu ar to vizināties. Savukārt nedaudz vēlāk policistiem
izdevās atrast arī traktoru, kas bija pamests Rembates pagastā kādā mežā. Uz notikuma vietu tika izsaukti VP pārstāvji, kuri
par notikušo uzsāka kriminālprocesu.
18.01. 2018. PP saņēma informāciju no Ķeguma HES apsardzes, ka vairāki jaunieši, atradās uz ledus Daugavā. Tā kā uz doto
brīdi ledus kārta bija plāna, jaunieši neapzinoties apdraudēja savu dzīvību. Policisti notikuma vietā ar jauniešiem veica
profilaktiska rakstura pārrunas, izskaidroja iespējamās rīcības sekas, kā arī par notikušo tika informēti jauniešu vecāki.
26.01. PP palīdzību lūdza Rembates pagasta pārvaldes darbinieks, jo pagasta ēkā bija ienākusi kāda sieviete ar runas
traucējumiem, kura izmisīgi nesaprotamā valodā ar žestu valodu centās izstāstīt savu problēmu, bet tā kā darbinieks nevarēja
saprast kas sievietei ir noticis, un ko viņa vēlas, uz notikuma vietu tika izsaukta PP. Notikuma vietā PP darbiniekam izdevās
noskaidrot, ka sievietei no dzīvokļa esot pazudis mobilais telefons. Lai precīzāk noskaidrotu notikušā apstākļus, policijas
darbinieks kopā ar sievieti devās uz viņas dzīvesvietu kur rūpīgi apskatot sievietes dzīvokli telefons atradās kādā no viņas
apģērbiem.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš

18. februārī plkst. 13:00 Birzgales tautas namā filma „Pirmdzimtais”

Pēc naksnīgas aplaupīšanas uz ielas pusmūža arhitekta Franča mierīgā dzīve sagriežas kājām gaisā. Gribēdams sievai
pierādīt, ka spēj rīkoties vīrišķīgi, viņš dodas nokārtot rēķinus ar varmāku, un situācija kļūst nekontrolējama. Ar laiku galvenajam
varonim sāk šķist, ka pastāv saikne starp uzbrucēju un sievas pēkšņo grūtniecību, turklāt jaunās ģimenes idilli izjauc noslēpumains
šantāžists, kurš mēģina Franci piespiest izdarīt noziegumu. Iedomas un realitāte savijas spriedzes pilnu notikumu virknē, kas noved
pie negaidītām sekām.
Režisors: Aik Karapetian. Lomās: Kaspars Znotiņš, Maija Doveika, Kaspars Zāle. Bērniem līdz 12g.v – neiesakām. Ieeja – 2 Euro

3. martā plkst. 17:00 Birzgales tautas namā koncerts „Ceļā uz Dziesmu svētkiem”

Koncertā piedalās:

Stopiņu sieviešu koris „Madara” , diriģente Zane Kažēna; Ikšķiles vīru ansamblis „Tikai tā” , vadītājs Juris Kļaviņš; Ogres
sieviešu koris „Rasa”, diriģente Aira Birziņa; Birzgales sieviešu koris „Pērles”, diriģente Evita Reinsone; Lēdmanes sieviešu koris
„Lēdmane”, diriģents Aldis Andersons; Strazdumuižas vīru ansamblis „Senozols”, vadītājs Aldis Andersons.
Ieeja - bezmaksas

18. martā no plkst. 12:00-17:00 Birzgales tautas namā Lielo koka
galda spēļu pēcpusdiena

Galda spēles tas ir lielisks veids, kā ģimenei vai kompānijai kopā atraktīvi pavadīt brīvo laiku.
Tas ir brīnišķīgs veids kā garlaicīgu dienu padarīt jautrāku. Galda spēļu pēcpusdienā aicināti
piedalīties visi gan bērni, gan vecāki. Nāciet, būs interesanti.
Tālrunis informācijai 29424612

17. martā plkst. 13:00 Birzgales tautas namā
Piedzīvojumu, asa sižeta, vēsturiska filma “Nameja
gredzens”

13. gadsimts, bagātās un varenās baltu pagānu zemes ir iekārojams
mērķis arī Romai. Īpaši Zemgale, kura kontrolē tirdzniecības ceļus un nekad
nepakļaujas nevienam. Pāvesta bastards Maksis ir gatavs iesaistīties cīņā par
iespēju valdīt Zemgalē. Nodevīgi tiek noindēts valdnieks Viesturs. Taču varas
gredzens un tiesības valdīt tiek jaunajam Namejam. Pieredzes trūkumam un
nodevībai Namejs liek pretī drosmi. Vai Namejs un viņa tauta kļūs par leģendu?
Ieejas maksa – 3EUR
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LR Satiksmes ministrijai; VAS „Latvijas valsts ceļi”
Par valsts autoceļa P88 Bauska – Linde rekonstrukciju.
Ķeguma novada pašvaldības Birzgales pagasta pārvalde
iedzīvotāju vārdā lūdz veikt autoceļa Bauska – Linde 46,651,049 km asfaltbetona rekonstrukciju. Ceļa klātnes
neapmierinošais stāvoklis ir iemesls autotransporta
bojājumiem un ceļu satiksmes negadījumiem. Pagasta
iedzīvotājiem autoceļš ir vienīgais, pa kuru nokļūt uz novada
centru Ķegumu un tālāk uz Ogri, Lielvārdi, Rīgu. Pa šo
autoceļu notiek sabiedriskā transporta kustība, skolēnu
pārvadājumi, ceļš ir svarīgs neatliekamās palīdzības un
avārijas dienestu nokļūšanai Birzgales pagastā. Sliktais ceļa
stāvoklis palēnina uzņēmējdarbības attīstību Birzgales pagastā,
piena savākšanas, gaļas lopu, graudu pārvadāšanas transporta,
lauksaimniecības, mežizstrādes un citas tehnikas kustība ir
apgrūtināta. Lūdzam sniegt atbildes par šīs problēmas
risināšanu.
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks P.Kotāns
Ķeguma novada pašvaldības Birzgales pagasta pārvaldei
Par valsts reģionālā autoceļa P88 Bauska – Linde ceļa
posma km 46,600-51,049 pārbūvi.
Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts ceļi”
speciālistiem ir izskatījusi Jūsu vēstuli par autoceļa posma
pārbūvi. Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu
izstrādāšana tiek veikta balstoties uz autoceļu tehniskās
apsekošanas un rezultātiem un satiksmes intensitātes uzskaites
datiem. 2017.gadā šī ceļa posma segums novērtēts ar „ļoti
slikts”, un, atbilstoši pēdējiem satiksmes skaitīšanas datiem,
satiksmes intensitāte uz šī ceļa ir 518 transporta līdzekļi
diennaktī. Ņemot vērā, ka valstī kopumā ļoti sliktā stāvoklī ir
1332km valsts reģionālo autoceļu, pašreiz nozarei pieejamā
finansējuma ietvaros minētā autoceļa sakārtošanas darbi netiek
plānoti. Izstrādājot valsts autoceļu tīklā veicamo darbu
programmas 2019.-2021.gadam, izvērtēsim iespējas tajā
iekļaut autoceļa P88 Bauska – Linde ceļa posma km 46,60051,049 asfalta seguma atjaunošanas darbus. Līdz iespējai
būtiski uzlabot autoceļa posma stāvokli, tiks nodrošināta
regulāra ceļa ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši
noteiktajai C ikdienas uzturēšanas klasei.
Valsts sekretāra vietniece Dž.Innusa

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma, klusums mūžu sedz…

† Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Imants Balodis
Anna Bonfelde
Mārīte Skābarniece
Velga Amālija Feodorova
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
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Sākot ar 17.01., trešdienās ,no plkst.19.15 pamatskolas
sporta zālē sāk darboties sporta spēļu treniņgrupa
jaunietēm/sievietēm.
Birzgales tautas nams ar tūrisma firmu „Remirotravel”
organizē braucienu uz „Tulpju svētkiem Burbišķos!”
Datums: 5. maijs, 2018. gads (sestdiena)

Cena: 25 EUR – pieaugušais / 22 EUR - bērns līdz 15 g.,
seniors no 70 g.
Izbraukšana plkst. 6:00 no Aizkraukles (Lāčplēša iela 2), 6:45 no
Ogres "Priedītes", 7:30 no Rīgas, Daugavmalā pie Zivju
paviljona.
~ 10:00 Pakruojis muižā saglabājušās 43 dažādas ēkas, kuras
ieskauj viens no iespaidīgākajiem 19. gs.vidū veidotajiem vēlā
klasicisma ainavu parkiem. Pilsētiņas simbols - Eiropā vienīgais
piecu arku tilts.
~11:30 Pusdienu pauze Pakruojis traktierī. Jāpiesaka iepriekš!
Burbišķu pils un parks – viens no skaistākajiem muižu
kompleksiem Lietuvā, pavasaros priecē ar bagātīgiem tulpju
stādījumiem, bet kā apskates objekts interesants arī citos
gadalaikos ar sakopto ainavu parku un atjaunoto pili. Plašajā
parkā ir daudzas ūdenskrātuves, 15 saliņas, kuras savieno 12
tiltiņi. Lieliska vieta romantiskām pastaigām... Maija sākumā šeit
katru gadu, tuvus un tālus viesus, pulcē tulpju svētki!
Klebonišķu ciems skaistajā Daugīvenes upes ielejā izveidots kā
brīvdabas muzejs, kurā vienuviet aplūkojamas 19. gs. viensētu
dzīvojamās ēkas, klētis, pirtis, šķūni u.c.
Šeduves senajās vējdzirnavās iekārtots krodziņš, bet apkārtni
rotā skaisti iekopti stādījumi.
Pasvālē aplūkojama Antana Stapuļoņa dzirnakmeņu,
dobakmeņu un pēdakmeņu kolekcija...
Mājupceļš. Atgriešanās Rīgā pēc plkst. 21:00, tad Ogrē….
Cenā iekļauts:
autobusa noma; gida pakalpojumi; Lietuvas autoceļu nodoklis.
Iespējamie papildus izdevumi:
 akmeņu kolekcija Pasvālē: ziedojums 0.50 EUR;
 ekskursija Pakruojis pils kompleksā: 4 EUR;
 Burbišķu parks: 4.50 EUR / 3 EUR – bērns, skolēns / par
fotogrāfēšanu pils parkā un dārzā: 1.50 EUR;
 Klebonišķu brīvadabas muzejs: 2 EUR / 1 EUR - bērns,
students, seniors;
 pusdienas Pakruojis traktierī: 6 EUR; Jāpiesaka iepriekš!

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
/A. Vējāns/
PATEICĪBA
Vissirsnīgākais, vislielākais paldies Vijai Arājai, Dainai
Vincūnei, Jānim Priekulim, Mārim Jēkabsonam par atsaucību
un izpalīdzību.
Iveta, Ina

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - Birzgales pagasta pārvalde – datorsalikums.
Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, Birzgales pagastā LV – 5033, Ķeguma novads., tālr. 65034125 vai
65034212, e-pasts birzgale@kegums.lv

“Birzgales Avīzes” pielikums
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Rembatietis Kaspars Dumpis
devies uz savām trešajām
Olimpiskajām spēlēm
Par sevi 35 gadus vecais Kaspars Dumpis var teikt, ka
viņš ir rembatietis no matu galiņiem un līdz pat papēžiem – gan
dzimis un audzis šajā pagastā, gan arī tagad tur dzīvo, turklāt
cītīgi ceļ savai ģimenei māju. Pamatskolas izglītību Kaspars
ieguva Rembates pamatskolā. Bija sportisks, bet kāda īpaša
sporta veida, ar kuru toreiz aizrautos, viņam nebija. Ja nu vienīgi
– svaru bumbu cilāšana, kas Rembatē vienmēr bijusi cieņā. Šajā
sporta veidā Kaspars pat savulaik pārstāvējis Ogres rajonu pašā
pirmajā Latvijas Jaunatnes olimpiādē. Aizrauties ar kamaniņu
braukšanu Kasparu pamudināja vecākā brāļa piemērs – Armands
pēc pamatskolas mācības turpināja Murjāņos, Siguldā trenējās
šajā olimpiskajā sporta veidā. Uzreiz pēc Rembates skolas
beigšanas 15 gadus vecais Kaspars arī devās mācīties Murjāņu
sporta vidusskolā un trenēties kamaniņu braukšanā. Kā atzīst pats
rembatietis, trenēties būtu jāsāk agrāk, bet arī viņa panākumi
nebija nemaz tik slikti – četru gadu laikā tika izcīnīta vieta Latvijas izlasē. Ar īpaši izciliem sasniegumiem kā sportists Kaspars Dumpis
gan palepoties nevar, jo konkurence bija ļoti nopietna. Par viņa karjeras augstāko punktu var uzskatīt startu 2006.gada Ziemas
Olimpiskajās spēlēs, kas norisinājās Itālijas pilsētā Turīnā. Vairāk nekā 40 olimpiešu konkurencē rembatietis izcīnīja 17.vietu. Tās bija
tās pašas sacensības, kurās latvietis Mārtiņš Rubenis ieguva bronzas medaļu. Salīdzinoši drīz pēc tam Kaspars noslēdza savu sportista
karjeru, taču sportā palika. Rembatietis studējis Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, kur ieguvis gan sporta skolotāja, gan trenera
amatu. Kā treneris Ziemas Olimpiskajās spēlēs Kaspars Dumpis piedalījās jau pirms četriem gadiem Krievijas pilsētā Sočos. Uz
Olimpiskajām spēlēm Phjončhanā rembatietis devās jau jaunā statusā – kā Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta izlases galvenais
treneris.
Ar savu galvenā trenera amatu Kaspars gan nelielās, teikdams, ka kamaniņbraucēju izlasē visi treneri ir apmēram viena vecumu,
ar līdzīgu pieredzi, tādēļ strādā kā vienota komanda. Vienkārši – kādam no viņiem bija jāuzņemas galvenā trenera loma, tika tā
rembatietim. Ņemot vērā, ka Kaspars galvenā trenera amatam ir salīdzinoši jauns, par savu autoritāti viņam nākas pacīnīties, jo,
piemēram, brāļi Šici, kuri ir izlases sastāvā un brauc divvietīgajās kamanās, ar viņu ir apmēram viena vecuma. Kā atzīst Kaspars – ar
vienaudžiem nav viegli. Iepriekšējās Olimpiskajās spēlēs, kas notika Sočos, mūsu kamaniņbraucēji līdz medaļām aizsniedzās. Grūti
prognozēt, kā veiksies Dienvidkorejā, bet galvenais treneris uzskata, ka cerības ir. Mums atliek turēt īkšķus. Latvijas Nacionālās
kamaniņu sporta izlases uz Phjončhanu izlidoja trešdien, 31.janvārī, ar aprēķinu, ka piecas dienas būs vajadzīgas aklimatizācijai. Izlasē ir
desmit sportistu, kamaniņbraucēja Ulla Zirne ir tieši Kaspara Dumpja audzēkne.
Kaspars neslēpj, ka Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta izlases galvenā trenera amats ir ne tikai atbildīgs, bet arī paņem daudz
laika. Jau rudenī sākas daudzie braucieni uz dažādām sacensībām, treniņnometnes, tāpēc iespēja pabūt mājās pie ģimenes ir gluži vai
svētki. Sievu Rutu rembatietis Kaspars atradis kaimiņu novadā – Lielvārdē. Gredzenus abi mija 2013.gadā, bet šobrīd jaunās ģimenes
locekļu skaits jau dubultojies, jo Ruta un Kaspars kļuvuši par divu bērnu vecākiem – Katei ir četri gadiņi, bet Mikam – viens. Tieši
viņiem Kaspars ceļ ģimenes māju Rembatē, darbi pie tiem aizņem katru brīvu brīdi. Vaļaspriekiem laika paliek pavisam maz – ja vasarā
vēl iznāk uzspēlēt futbolu Rembates komandā, tad ziemā nemaz. Kaspara Dumpja hobijs ir medības, no tām viņš nespēj atteikties.
Pamakšķerēt gan jau sen nav iznācis. Jāpagaida, kad paaugsies dēls Miks, tad varēs to darīt abi kopā.
Ritvars Raits „OVV”. Pārpublicēts no 2018.gada 2.februāra numura

7. aprīlī plkst. 11:00 Birzgales tautas namā Biedrība “JADARA” organizē
sievišķīgu tikšanos ar jogas pasniedzēju Karīnu Kliestu nodarbībās
“Hormonu jogas terapija”
Latvijā dzīvo ļoti daudz aktīvu un radošu sieviešu, kuras bieži savu enerģiju iegulda
dažādās sabiedriskās aktivitātēs, aizmirstot par sevi pašu. Iemīlēt sevi un pienācīgi parūpēties par
sevi, sievietei būtu absolūti nepieciešams, jo sievietes loma ir rūpēties arī par citiem, bet dalīties
varam tikai tajā, kas mūsos pašās ir – mīlestība, miers, maigums, pieņemšana, iedvesma un
enerģija. Tādēļ ir svarīgi parūpēties pašai par sevi pirmkārt. Hormonu joga to palīdz paveikt
pilnībā dabiskā un maigā, bet vienlaikus efektīvā veidā. Hormonu līdzsvars ir sievietes labsajūtas
pamatā.
Sarunu tēmas:
* Uzturs vitalitātei un hormonālās sistēmas atbalstam (elementi no Hormonu un Kundalini jogas).
Prakse:
* Jogas vingrojumi sievišķajam līdzsvaram; * Pretstresa tehnikas prāta mieram un nervu sistēmas
stabilitātei; * Apzināta elpošana; * Meditāciju prakse; * Relaksācijas māksla
Līdzi ņemam vingrošanas paklājiņu un ērtu apģērbu. Dalības maksa nodarbībās –
3EURO. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29424612
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IZDOTA ĶEGUMA NOVADA
PASTMARKA

2018.gada pirmās trīs pastmarkas Latvijas Pasts izdod sērijā
„Latvijas pilsētu un novadu ģerboņi”. Jaunajās pastmarkās attēloti
Ķeguma, Rundāles un Sējas novada ģerboņi. Ģerboņu sērijas
pastmarkas drukātas uz pašlīmējošas pamatnes. Līdz ar jaunajām
pastmarkām izdota arī pirmās dienas aploksne 1000 eksemplāru tirāžā.
Uz aploksnes redzama Latvijas karte, kā arī Ķeguma, Rundāles un
Sējas novada ģerboņi. Jauno filatēlijas izdevumu dizaina autors ir
mākslinieks Ģirts Grīva. Ķeguma novada ģerbonim veltīta pastmarka
ar nominālvērtību 0,50 EUR, kas atbilst vienkāršas B klases vēstules
nosūtīšanas izmaksām Latvijas teritorijā. Pastmarkas tirāža sasniedz
vienu miljonu eksemplāru. Saule ģerboņa centrā simbolizē enerģiju un
pirmo lielo Latvijas hidroelektrostaciju, savukārt ģerboņa četras daļas
ataino administratīvi teritoriālās vienības – Birzgales, Tomes, Rembates pagastus un Ķeguma pilsētu.
19.janvārī Rīgas 50.pasta nodaļā no plkst.8.00 notika trīs jaunizveidoto pastmarku zīmogošana. Pēc pirmajām
pastmarkām bija ieradušies Ķeguma novada domes pārstāvji – domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks un
priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs – kā arī aizrautīgākie filatēlisti. Zīmogošanas dienā domes
pārstāvjiem bija iespēja satikt arī fi latēlistu ar vairāku gadu pieredzi – Nikolaju Aļeiņikovu, kurš pastāstīja par
šīs dienas nozīmīgumu fi latēlijā un, savā līdzpaņemtajā pastmarku kolekcijā, atrada 1939.gada pastmarku,
kurā attēlots Ķeguma HES. Pastmarku sērijas „Latvijas pilsētu un novadu ģerboņi” tiek izdotas kopš
1994.gada, un to regulāri papildina ar vienlaikus vairākām pastmarkām.
Informācija no Latvijas Pasta un Kintijas Sparānes

Neformāli izglītojošs pasākums

15. martā plkst. 15:00 biedrība „JADARA” Birzgales
pamatskolā organizē Neformāli izglītojošu pasākumu praktiskās nodarbības
„Esi vesels – gatavo pats”
vistrūcīgākajām personām Ķeguma novadā.
Nodarbībās
apgūsim, kā pagatavot veselīgus ēdienus mājas apstākļos.
Nodarbībām pieteikties
pa tālruni 29424612 pie Ritas
Reinsones, paku izdales punktos: Tomē – 26651835, Rembatē
– 28336516, Ķegumā - 26215627, Birzgalē – 26277912.

NOLIEC TELEFONU UN SALIEC PUZLI! Birzgales bibliotēkā no 26.02. – 28.02.2018.

Bibliotēkas darba laikā notiks „Pužļu likšanas čempionāts” Saliec puzli,noskaidrojam ātrāko pužļu meistaru dažādās vecuma grupās!
Vecuma grupas: Līdz 6 gadi. No 7 līdz 10 gadi. No 11 līdz 18 gadi. No 19 gadiem un vecāki.

21. aprīlī plkst. 16:00 Birzgales tautas namā uz koncertu aicina
latgaliešu postfolkloras grupas „Rikši” jaunieši

Viss sākās ar jautru kopā būšanu. Tieši to Rēzeknes folkloras draugu kopas "Vīteri" dalībnieki kā ceļamaizi vēlējās ņemt
līdzi sev studiju gaitās Rīgā.
Folkklubs "Ala", festivāls "Mūzykys
skrytuļs" - un grupa "Rikši"
2011.gadā sāka savu skrējienu
postfolklorā. Vijole, akordeons,
ģitāra, basģitāra un bubins, kā arī 5
sparīgas balsis un enerģijas pilnas
personības rāda savu tautasdziesmas
skatījumu neskaitāmos pasākumos
gan Latvijā, gan ārvalstīs. "Rikšu"
mērķis ir pateikt, ka tautasdziesma ir
daudz tuvāk un daudz vieglāk
sasniedzama, nekā mums škiet.
Grupas pūrā ir 2 albumi - "Pa
pyrmam" (2014) un "Sieju sovu"
(2016), un "Rikši" turpina savu ceļu
Rēzeknes apkaimes mantojuma
apzināšanā un popularizēšanā.
Biļetes iepriekšpārdošanā – 5 EURO, koncerta dienā 7 EURO.
Sēdvietas numurētas. Tālrunis informācijai: 29424612

