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Birzgales devītie – saliedēta, izpalīdzīga, aktīva, skaista un „pūkaina”
ģimene

Šodien
mūsu
laikraksta ienāk Birzgales
pamatskolas
topošie
absolventi un viņu klases
audzinātāja,
direktora
vietniece mācību darbā,
bioloģijas skolotāja Inta
Pastare.
Vispirms vārds
audzinātājai
„Nesen izlasīju
internetā rakstu, kurā kāda
klases
audzinātāja
skaidroja
klases
audzinātāja lomu un vietu
skolas dzīvē un ieminējās,
ka tiem ir „suņa darbs”.
Pārdomāju, kā mums
veicies pa šiem pieciem
kopā pavadītajiem gadiem.
Es
laikam
kopumā
neteiktu, ka darbs ir
pārlieku grūts. Klases
pārgājienos, ekskursijās,
tāpat piedaloties dažādos
konkursos un sacensībās,
bērni ir iemācījušies sadarboties, uzticēties cits citam, priecāties par sasniegumiem. Nesaskaņas mums bijušas vienīgi par mācību
sasniegumiem, par darbu mācību stundās. Audzināmajā klasē ir īpatnēja situācija, lielākā daļa audzēkņu ir apveltīta ar gaišu prātu un labu
potenciālu sasniegt augstus rezultātus, bet ar vāju raksturu. Ļoti negribas sevi apgrūtināt un regulāri mācīties. Tā jau ir labojama vaina.
Varbūt mēs kopā ar vecākiem neesam atraduši īstos motivācijas vārdus, motivācija radīsies, saskaroties ar grūtībām, kad patstāvīgi
vajadzēs par sevi rūpēties, apgūt profesiju. Es vismaz ceru, ka tā būs. Ļoti gribētos, lai pēc gadiem satiekoties, jaunieši būtu laimīgi un
apmierināti ar savu dzīvi un mēs ar smaidu varētu atcerēties skolas gadu nedienas,” tā Inta Pastare.
Klases pārstāvji vērtē paši sevi
Kādi bijām, esam, būsim? „Klase vienmēr ir bijusi komanda ar lietišķām attiecībām. Tikai audzinātājas piepūle un spēks spēja
izveidot draudzīgu ģimeni. Katram no mums ir savs raksturs, niķi un „odziņa”, kas mūs padara īpašus. Bēdu brāļi, „ziepju vārītāji” un
draugi – nenopietni cilvēki, protams, labā nozīmē. Skola un klase – otrās mājas! Kolektīvs ir draudzīgs, izpalīdzīgs, visi ir savējie. Parasti
darbojamies saliedēti, bet gadās dienas, kad sadalāmies grupiņās. Klase ir jautra, daudz jokojam; ar mācībām nav ideāli, dažreiz
slinkojam, bet bieži esam čakli. Mēs esam aktīvi, saliedēti un sportiski. Kopumā gudri, pozitīvi, nepaklausīgi, skaisti un pūkaini.
Par audzinātāju
„Audzinātāja ir klases dvēsele, saules stariņš, eleganta, šarmanta, ar labu humora izjūtu. Otrā mamma, kurai jānovēl viss
labākais; bez viņas klasē valdītu tukšums. Ar klases audzinātāju mums paveicies – pašu cilvēks, kas neaizmirst un ievēro robežas. Nekad
neatteiks palīdzību, žēlos, paskubinās; vienmēr mūs mīlēs tāpat kā mēs viņu. Skolotāja ir stingra, bet laba, motivē tikai ar pozitīvām
lietām. Reizēm nolasa morāli par nemācīšanos, bet tas tikai tāpēc, lai mēs veiksmīgi pabeigtu 9.klasi. Audzinātāja ir pacietīga, dod
iespēju labot kļūdas. Smaida kopā ar mums un cenšas, lai skolā būtu patīkami un droši. Mīļa, forša, labākā skolotāja.
Spilgtākie atmiņu mirkļi
Birzgales pamatskolas devītie atklāj, kas mīt visaugstākajā piedzīvotās vēstures topā: „Gaišā, neaizmirstamā atmiņā paliks
saliedējoši, izzinoši un jautri pārgājieni, ekskursijas, sacensības, klases vakari, konkursi un klases eglītes. Ceļojums uz atpūtas vietu
„Saulītes”, kad izbaudījām brīvo laiku nepiespiestā gaisotnē. Pats labākais bija tas, ka gulēt aizgājām, kad skolotāja jau cēlās augšā…
Ļoti interesanta bija projektu nedēļa, kurā veidojām projektu par turpmāko dzīvi. Visvairāk patika „Lāčplēša ausu kausa” izcīņa, kad cits
citu atbalstījām; palīdzēja un uzmundrināja arī tie, kuri paši nepiedalījās. Galu galā bijām vislabākie, skolā izcīnot pirmo vietu. Prātā īpaši
palikuši mirkļi, kad gribējām piedalīties ZZ čempionātā un tēlojām resnīšus, kuri nodarbojoties ar sportu, kļuva pavisam slaidi.”
/turpinājums 2.lpp./
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/turpinājums no 1.lpp/
Jauniešu nākotnes plāni
Lelde Braunšteina: - Domas dalās. Manuprāt, dzīves un sirds
aicinājums ir militārā policija. Es negribētu visu mūžu darba
dienas nosēdēt birojā vai iekštelpās. Man patīk aktīvs
dzīvesveids ar sportiskām nodarbībām.
Sintija Priedīte: - Domāju uzsākt mācības jaunā vidē,
neaizmirstot apciemot mājas, tas ir, Birzgales pamatskolu.
Jānis Kauliņš: - Vēlētos mācīties šajā skolā, ja vien būtu tāda
iespēja. Man patīk šīs izglītības iestādes atmosfēra un skolotāji,
kuri labi māca. Bet tā – turpināšu izglītoties, lai vēlāk iestātos
augstskolā.
Kristiāna Timma: - mani plāni – mācīties tālāk un apgūt
profesiju, kuru vēlos.
Tatjana Potjomkina: - Pēc vidusskolas gribu iet uz policijas
koledžu. Protams, nākotnē veidosies sava ģimene, par kuru
rūpēšos un neaizmirsīšu savus draugus un klasesbiedrus.
Laimis Petrovs: - Mani nodomi ir mācīties profesiju
„Namdaris” un tad strādāt.
Anastasija Moisejeva: - Pēc 9.klases beigšanas, došos mācīties
četrus gadus Ogres tehnikumā, apgūstot profesiju tūrisma
pakalpojumu speciālists.
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Arita Purene: - Jau 7.klasē izdomāju, ka man tuva ir
ēdināšanas pakalpojumu joma.
Ilmārs Strautnieks: - Vēl īsti nezinu, bet ir vēlēšanās kļūt par
kuģa mehāniķi vai remontēt mašīnas.
Jānis Sprincis: - Man nav nekādu dižu nākotnes plānu – kā būs,
tā būs arī labi.
Rihards Nātra: - Iestāšos nākamajā skolā, kur apgūšu
profesiju.
Raivo Bužeriņš: - Iešu mācīties tālāk.
Ričards Ziemelis: - Mani nākotnes plāni ir mācīties un domāt
par savu nākotni…
Audzinātājas novēlējums
„Lai jums, mani mīļie devītklasnieki, nākamais mācību
gads atnes jaunas, patīkamas izmaiņas, jaunus draugus un citus
iejūtīgus un saprotošus pedagogus. Ceru, ka atmiņas par savu
pirmo skolu būs skaistas un patīkamas. Vēl gribu novēlēt
piedzīvot to mirkli, brīdi, laiku un izbaudīt to foršo sajūtu, ka
var iemācīties ko jaunu un interesantu, kā tas aizrauj un piesaista
visas tavas domas un jūtas un tu esi sajūsmā par to, ko tu māki.”
/pārpublicēts no „OVV” 6.maija numura/

Birzgales pagasta svētki 2016. gadā 23. jūlijā „Zem zilā debesu juma”

11:00 - „Birzgales veselības apļi” - aicinām visus, kam patīk
skriet, nūjot, soļot. Pulcēšanās vieta – Jaunatnes un Oškalna ielu
krustojumā, bet apģērbā iekļausim kaut ko zilu ( krekliņu, puķi,
botas, bikses, utt).
13:00 – 16:00 „Rūķu parks mostas” Radošās aktivitātes „Zili
brīnumi” ( akmeņu, apgleznošana, laternu izveidošana, kopā
mācīsimies darboties ar mālu, zīmēšana uz asfalta, sejiņu
apgleznošana, fotografēšanās, hennas tetovējumi u.c.)
13:00 – 16:00 Ziedu, dabas materiālu paklāju veidošana.
Aicināts ikviens izdzīvotājs, iestāde piedalīties ziedu paklāju
veidošanā. (1X1m)
13:00 – 18:00 Muzejā „Rūķi” apskatāma izstāde „ Prieks
dvēselei”
14:00-16:00 Aktīvās sporta aktivitātes:
 „Birzgales spēkavīrs” maisa celšanas sacīkstes.
 „Veiklākā dāma” – skrējiens augstpapēžu kurpēs, papēža
augstums ne mazāks par 5cm, nedrīkst būt pilnais
papēdis.

veiklības stafetes bērniem ,,Nāc pulkā, būs jautrāk!''
visas dienas garumā darbosies piepūšamās atrakcijas (
bezmaksas)
15:00
izrāde
bērniem
“Baltais
Lācis
SUPERZVAIGZNE”
16:30 – 18:00 ,,Zirga mugurā, aidā!'' - vizināšanās ar zirgiem.
16:00 Svētku raibā zupa – cienājas visi!
19:00 Svētku gājiens no tautas nama
19:30 Birzgales pašdarbnieku un draugu svētku koncerts „Zem
zilā debesu juma”
22:00 svētku zaļumballe. Spēlēs grupa „Avārijas brigāde”
23:00 Smilšu kino
23:20 „Gaisma „Rūķu” parkā.” Svecīšu ( no ploškām) rakstu
veidošana parkā. Veidosim latvju rakstus, parkā izvietosim pa
dienu izgatavotos lukturīšus, ar lāpām izgaismosim „Rūķu”
takas un ar laba vēlējumiem gaisā palaidīsim gaisa laternas. (
Līdzi ņemam svecītes un gaisa laternu).
Kontaktinformācija 29426412



„Prieks dvēselei”

‘’Katru dienu pasaule piedzīvo miljons skaistu mirkļu, jo miljons cilvēku tos pasaulei ir radījuši’’. Arī mēs visi kopā varam
radīt prieku citiem, jo mūsu pagastā dzīvo daudz radošu un interesantu cilvēku, kuriem ir sev mīļi vaļasprieki: kāds ada, tamborē vai
izšuj. Vēl kāds darina rotas, zīmē. Citam lielu prieku sagādā kolekcionēšana.
Birzgales muzejs ‘’Rūķi’’ aicina visus radošos cilvēkus piedalīties izstādes ‘’Prieks dvēselei’’ veidošanā. Jūsu darbus
gaidīšu līdz 15.jūlijam.
Tālrunis informācijai:26605359
Valsts policijas
Rīgas
reģiona
pārvaldes
Ogres
iecirkņa
Kārtības
policijas
nodaļas
inspektors
kapteinis
Aigars Novikovs
iedzīvotājus
pieņems
katru
pirmdienu
Birzgales
pagasta
pārvaldes
ēkā
no
pulksten 14.00 līdz
pulksten 16.00. tālrunis
26653679 darba laikā.
Diennakts tālruņi 110;
112;
65002400;

23. jūnijā plkst. 20:00 „Rūķu” parkā Birzgales amatierteātris
„Laipa” aicina uz pirmizrādi Neretietis „Piebalgas alus jeb
mīlas mokās ļaudis lokās.”

Lomās:
Anna Kokgrauze – Anita Skosa; Zigurds Kokgrauzis – Jānis Reinsons;
Minna – Alda Grašiņa; Jonass – Agris Križanovskis; Marija – Irēna Tampa;
Žanis – Māris Liepiņlauskis; Alberta – Inese Pilāne; Vizbulīte – Sarmīte
Pikaļeva; Roze – Antra Petrova; Policists – Raimonds Rastjogins; Mūsu palīgi deju kolektīvs „Dejotprieks”

Plkst. 22:00 Līgo vakara zaļumballe kopā ar grupu „Kalvadoss”

Darbosies izbraukuma kafejnīca. Kontakttālrunis: 29424612
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Valsts policijas ziņas.
•

•
•
•
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Policijas ziņas

19.maijā Birzgales pagastā konstatēts, ka automašīnai «VOLVO XC» radušies priekšējā
vējstikla bojājumi.
Saņemta informācija, ka 20.maijā konstatēts: Birzgales pagastā uzlauzta kāda garāža un
nozagti 70 čuguna radiatori. Uzsākts kriminālprocess.
21.mijā konstatēts, ka Birzgales pagastā pie autoceļa Ķegums – Jaunjelgava nozagti 500
kvadrātmetri ģeotekstila ruļļa un 500 kvadrātmetri ģeorežģa ruļļa. Materiālie zaudējumi tiek precizēti un policija noskaidro
notikušā apstākļus.
30.maijā, konstatēts, ka Birzgales pagastā 10000 kvadrātmetru platībā dega sausā zāle.
Dzintra Dzene „OVV”

Pašvaldības policija informē
•

•

•

•

20.05.2016. Birzgales pagastā bija izdarīta zādzība no kādas privātmājas, nozagti bija čuguna radiatori, traktora ģenerators,
zobrati, u.c. lietas, kuras der kā krāsainais metāls. Notikuma vietā PP darbinieki piefiksēja visas notikušā detaļas, kā arī
veicot pārrunas ar cietušo uzmanību piesaistīja kāda agrāk policijas redzeslokā nonākusi persona. Dažas dienas vēlāk
patrulējot pa Ķeguma pilsētu, policijas darbinieki pamanīja personu, kas jau agrāk bija nonākusi policijas redzeslokā par
analogiem pārkāpumiem, proti krāsainā metāla zādzībām. Aizturētā persona tika nogādāta Ķeguma policijas iecirknī, kur
pārrunu laikā persona vaļsirdīgi atzinās izdarītajā zādzībā. Persona tika nodota VP darbiniekiem un par notikušo ir uzsākts
kriminālprocess.
23.05.2016. Patrulējot pa Rembates pagastu pamanīja kādu vīrieti, kurš ar velosipēdu izbrauca no kādas privātmājas, kura
policijas darbiniekiem ir labi pazīstama, kā nelegālā alkohola tirdzniecības vieta. Velosipēda iepirkuma grozā atradās
aizdomīga izskata pudele. Vīrietis tika apturēts un pārrunu laikā viņš atzinās, ka “”točkā” esot iegādājies 1 litru nelegālas
izcelsmes alkoholu, jeb tautā saukto krutku, un 3 paciņas cigaretes ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām. Persona tika
aizturēta, alkohols un cigaretes izņemtas, no personas pieņemts paskaidrojums. Izņemtais alkohols un cigaretes kopā ar
paskaidrojumu nodots VP darbiniekiem. Par konstatēto faktu uzsākta administratīvā lietvedība.
06.05. PP darbinieku palīdzību lūdza kāda sieviete, kura sūdzējās par kādu agresīvu vīrieti, kurš būdams alkohola reibumā
centās iekļūt viņas mājoklī, kā arī vīrietis ar savu uzvedību apdraud mājas iedzīvotājus un traucē viņu mieru. Notikuma vietā
PP darbinieki aizturēja minēto vīrieti manāmā alkohola reibumā, un nedaudz vēlāk veicot pārbaudi par alkohola daudzumu
vīrieša izelpā, tika konstatēts, ka viņš atradās 4,9 promiļu reibumā. Kā paskaidroja pats vīrietis, viņš esot ieradies apsveikt
savu bijušo sievas māti. Apskatot vīrieša mantas policijas darbinieki pamanīja bez cigaretes bez LR akcīzes markām, kā arī
divas 0.7 l pudeles nemarķēta alkohola, kura izcelsmi noteiks ekspertīzē. Persona tika nogādāta Valsts policijā Ogres iecirknī
nepieciešamo procesuālo darbību veikšanai. Saistībā ar notikušo uzsākta administratīvā lietvedība par akcizēto preču aprites
noteikumu pārkāpšanu. Par šādu noziegumu fiziskajām personām paredzēts no 70 līdz 700 eiro naudas sods.
25.05. PP darbinieki no kāda Ķeguma iedzīvotāja saņēma informāciju, ka pa Ķeguma novadu ar baltu Ford busiņu braukā
divi vīrieši un piedāvā nopirkt, vai vienkārši paņemt kādam nevajadzīgu krāsaino metālu. Nedaudz vēlāk policijas
darbiniekiem izdevās sastapa apņēmīgos darboņus. Notikuma vietā tika noskaidrotas abu vīriešu personības un viņu vizītes
mērķis, un kā izrādījās tie abi bija Jelgavnieki. Tā kā personām nebija speciālas atļaujas, lai veiktu minēto uzņēmējdarbību,
viņiem tika izskaidrota noteiktā kārtība, lai likumīgi varētu nodarboties ar saimniecisko darbību, kā arī atbildība par minēto
noteikumu neievērošanu. Pēc profilaktisko rakstura pārrunām, Jelgavas viesi no Ķeguma novada devās prom šoreiz bez
veiksmīgiem iepirkumiem un iespējams ar izjauktiem ne visai godīgiem plāniem.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš

Muzeju nakts

Muzeju nakts ir tradicionāls Eiropas mēroga pasākums, kad
vienu nakti gadā, maija mēnesī, durvis ver vaļā lielākā daļa muzeju.
„Durvis” – tāds bija šī gada pasākuma moto. Durvis ir kā
robeža starp kaut ko zināmu un nezināmu, starp pagātni un nākotni.
Durvis var viegli atvērt laimei, mīlestībai, priekam, arī bēdām,
skumjām. Tikpat viegli mēs varam tās arī aizvērt un aiziet projām
neatskatoties.
21.maija vakarā „Rūķu” muzeja durvis bija plaši atvērtas
apmeklētājiem. Jo jau devīto reizi arī mēs piedalāmies šajā
pasākumā. Muzeja pagalmā visiem, kuri vēlējās bija iespēja
izdejoties ar „Brīvajiem danču muzikantiem” no Ķeguma. Radošajā
darbnīcā keramiķes Ainas Zagorskas vadībā varēja darboties ar
māliem. Tur tapa visdažādākā lieluma laimes atslēgas. Muzeja vienā
telpā bija iekārtots foto stūrītis, kur ar dažādu aksesuāru palīdzību
varēja iejusties pagājušā gadsimta dāmu un kungu tēlos. Fotoizstāde
„Birzgale vakar un šodien” parādīja kā mainījušās mūsu pagasta
ēkas gadu laikā.
Kad visi bija kārtīgi izdancojušies, pastrādājuši,
nofotografējušies, tad noslēgumā ēdām gardu bukstiņbiezputru.
Paldies visiem, kuri ieradās pirmo reizi apskatīt mūsu
muzeju.
Muzeja vadītāja Iveta Freimane
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Lai visi uz zemes
šo brīnišķīgo mirkli
kā gaišāko pasaku redz!
(V. Kokle – Līviņa)
Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza:
Nadežda Parahoņko un Vjačeslavs
Konstantinovs
SVEICAM!
Ķeguma novada Līgo kausa 2016 izcīņa zolītē
notiks 18.jūnijā Lindes parka estrādē.
Reģistrācija no 8.30- 9.00
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Kamene rūcēja, kamene dūcēja,
Iedūc vasaru manī.
Lai man palīdz puteņu laikā
Pļavu un tīrumu zvani.
/M. Bārbale/
Sveicam visus JŪNIJA jubilārus, īpaši suminām
nozīmīgās jubilejās:

50
55

T: 26541630 Uldis
No 16.maija līdz 29.augustam - pirmdienās,
plkst.19.30 Ķeguma stadionā Ķeguma veselības
apļi-2016.
Aicināti visi - neatkarīgi no vecuma un fiziskās
sagatavotības - uz 30 minūšu fizisko aktivitāti - pēc brīvas
izvēles - skrējiens, soļošana, vai nūjošana.
Nepieciešama tikai vēlēšanās izkustēties
Cienījamie vecāki!
Birzgales VPII "Birztaliņa" komplektē grupas
2016./2017. mācību gadam.
Lūdzam pieteikt bērnus pirmsskolā personīgi vai
pa tālruni 26180845.
Pirmsskolas vadītāja Anita Skosa
Birzgales pamatskolā
vasaras periodā no 13.jūnija līdz 8.augustam
dokumentus pieņems un izsniegs izziņas otrdienās un
ceturtdienās no pulksten 9.00 līdz pulksten 13.00.
Nepieciešamības gadījumā zvanīt pa tālruni 26334662
Jāņa māte sieru sēja
Deviņiem stūrīšiem;
Šim stūrītis,tam stūrītis,
Man pašai viducītis;
Man pašai viducītis
Par akmeņa cēlumiņu.
Birzgales muzejs ‘’Rūķi’’ aicina 22.jūnijā plkst.16:00
uz Jāņu siera siešanas nodarbībām.
16.jūnijā plkst. 18.30 Ķeguma pludmalē Ķeguma
novada atklātais pludmales volejbola čempionāts
1.posms
Pavisam būs 6 posmi - 16.un 28.jūnijs, 7.un 21.jūlijs
;4.un 18.augusts
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Balodi Līgu
Zambari Inu
Kurcaltu Pēteri
Limoru Sarmīti
Soldatenkovu Vitāliju
Ziedu Mārīti
Beču Irēnu
Leju Voldemāru
Čuvailovu Tatjanu
Torsteri Anitu
Lisecku Ritu
Bonfeldi Annu
Melnaci Emmu
Vucāni Irēnu
Kristovsku Janīnu
Bergmani Raimondu
Djatlovu Māru
Hauptmani Dzidru
Piļku Venerandu
Dīci Arturu
Liku Staņislavu
Jēkabsonu Jāni
Ponomorjovu Ivanu
Vajadzīgi zemeņu lasītāji

Interesentus lūdzu zvanīt pa tālruni 26768612

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.
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Uz festivālu „Latvju bērni danci veda”

Šī gada 28. maijā Ludzā notika tautas deju festivāls “Latvju bērni
danci veda”. Šī festivāla mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus Dziesmu un
deju svētku procesā un tradīcijas ilgtspējas saglabāšanā, veicinot un
popularizējot Latvijas bērnu deju kolektīvu radošās aktivitātes, apzināt deju
kolektīvu māksliniecisko sniegumu un deju iestudējumu kvalitāti, kā arī
sekmēt festivāla norises vietu – kultūrvides attīstību un vietējās kopienas
iesaisti.
Ludzas pilsētā ieradās 4769 dejotāji no visas Latvijas. Svētku
programmā piedalījās 253 kolektīvi no 23 novadiem un sešām Latvijas
pilsētām. To starpā arī mūsu Birzgales pamatskolas 18 deju kolektīva
“Spārni” dejotāji. Dejotāji festivāla rītā jau 6.20 pulcējās pie autobusa, lai
dotos uz Ludzu piedalīties vērienīgajā svētku lielkoncertā “Eža kažociņš”
Ludzas parka estrādē. Festivāla vēsture aizsākusies ar nelielu koncertu
1990. gadā Rīgā Mazajā ģildē. Šobrīd festivāls “izaudzis” līdz vērienīgam
pasākumam, kas katru gadu notiek kādā no republikas pilsētām.
Festivāls mūs pārsteidza ar savu vērienīgumu. Lielkoncerts bija
īpašs ar to, ka visu trīsu stundu garā deju programmā bija ietverts “Eža
kažociņš” sižets, ko sešās aktieru intermēdijās starp novadu deju
programmām izspēlēja BJC pulciņu – teātra studijas “Pepilota”, kustību
teātra un deju studijas “Foutte” – bērni un jaunieši. Lielkoncerta ievadā
pulksten 13.00 deju kolektīviem bija iespēja piedalīties ielu koncertos.
Mūsu deju kolektīvs tajā dejoja četras dejas. Pēc ielu koncerta dejotājiem bija iespēja baudīt Ludzas novada pašvaldības sarūpēto maltīti.
Paldies par gardajām pusdienām! Pēc tam neliela atpūtas pauzīte un iespēja iepirkties tirdziņā. Ap pulksten 16.00 dejotāji sāka posties
festivāla gājienam, kas sākās Ludzas pilsdrupās. Pa ceļam aplūkojām Ludzas senatnīgās ieliņas un skaisto, balto Ludzas katoļu baznīcu,
kas uzcelta pakalnā blakus pilsdrupām. Uzkrājuši dvēseles spēku baznīcā devāmies uz gājiena pulcēšanās vietu. Ar pulkstens nozvanīto
17. stundu festivāls varēja sākties! Gājiens bija grandiozs! Paldies pirātiem, kas mūs ar ūdens šaltīm veldzēja šajā karstajā dienā, paldies
skaistajiem taureņiem, kas ar saviem vieglajiem deju soļiem padarīja gājienu košu!
Paldies, mūsu “muižkundziņam” Andrejam S. un visiem dejotājiem par lieliski nodejoto deju lielkoncertā! Pēc svētku koncerta
dejotāji varēja posties mājupceļam. Neskatoties uz to, ka diena bija gara un karsta, dejotājiem vēl bija spēks pa ceļam aplūkot Māras
pieminekli Rēzeknē un drosmīgākajiem bija iespēja uzkāpt Teiču dabas rezervāta skatu tornī, lai vērotu saulrietu. Aiz autobusa logiem
palika arvien tumšāks un tumšāks, dejotāju sejās bija redzams nogurums. Tikai ap pulksten 00.30 dejotāji ieradās Birzgalē un atvadījās
viens no otra.
Sirsnīgs paldies bērniem par izturību un disciplinētību šajā karstajā koncerta dienā! Paldies deju skolotājas Mārītes palīdzēm
Sandrai S., Aldai K., Ivitai O., Sanitai M., Ingai D., Inārai B.! Kā arī paldies mūsu smaidīgajam un jautrajam autobusu šoferītim Jānim!
Ivita Onzule, sākumskolas skolotāja

Veselīgs dzīvesveids - dzīvesprieka pamats

Bērna priekšstati veidojas ģimenē. Pēc ģimenes, izglītības iestāde ir tā, kas ietekmē un veido bērnu un jauniešu
paradumus un attieksmi. Svarīgi atcerēties un ar bērniem runāt, ka veselīga dzīvesveida pamatā ir tīra vide, ka viss
neaprobežojas tikai ar uzturu, kustēšanos, higiēnu un labu atpūtu. Visa pamatā ir vide- ūdens, ko dzeram, gaiss, ko
elpojam; zeme, kurā aug mūsu pārtika, vieta, kurā dzīvojam un kustamies. Mācot veselīga dzīvesveida nozīmi, ir svarīgi
parādīt, ka tas ne vien ir noderīgi, bet arī var sagādāt daudz prieka.
Tā kā diena ir gara un nereti gribas panašķoties pašam un uzcienāt draugus, bērni ar vecāku gādību uz iestādi nes konfektes un
cepumus. Lieki piebilst, ka šie pārtikas produkti parasti ir ar augstu cukura, sāls un tauku saturu un īsti neatbilst veselīga uztura statusam.
Tāpēc aicinām izvēlēties veselīgus našķus: svaigus un žāvētus augļus, dārzeņus, riekstus, utt. Rudenī izvēlamies tepat Latvijā audzētās
ogas, augļus un dārzeņus. Ar lielu prieku bērni ziemā kopā ar skolotājām veidoja Mini dārziņus uz palodzēm– audzējot, lociņus, gurķus
un pat kartupeļus. Bērni salīdzināja veikalā pirkto un pašu audzēto gurķu smaržu un garšu. Secinājums- pašu audzētie garšīgāki! Tā divu
mēnešu garumā baudījām pašu audzētos, veselīgos našķus. Uzskatāmi vecākiem pierādījām, ka bērni labprāt izvēlas ēst dārzeņus un ļoti
labi var iztikt pirmsskolā bez konfektēm un cepumiem. Bērni veiks veselīgas izvēles, ja zinās, kāds no tā ir ieguvums.
Mēs varam stāstīt un rādīt bērnam labāko piemēru resursu taupīšanai. Piemēram, tīrot zobus, aizgriezt krānu. Vienmēr izslēgt
gaismu, ja telpā neatrodas cilvēki. Izskaitļot, cik daudz rotaļlietu varētu iegādāties, ja kopīgi taupītu dabas resursus, par kuriem ik mēnesi
ģimene saņem rēķinus. Mācīt, ka iespējams papīra lapu apzīmēt no abām pusēm un dāvanu iesaiņojumu atlikumus – izmantot košām
aplikācijām. Rosināt radošo domāšanu! Jogurta trauciņi, tukšās piena pakas, kartona kastes un citi izmantotie iepakojumi var kļūt par
aizraujošu prāta spēli – ko no šīm lietām iespējams pagatavot un kā tās var pārveidot, lai radītu ko jaunu? Jauki pavadīts vakars ģimenes
lokā garantēts!
Kamēr laika apstākļi ļauj, rīkosim bērnu ballītes svaigā gaisā. Plastmasas šķīvju un glāzīšu vietā izvēlieties tradicionālos šķīvjus
(arī ēdiens tā garšo daudz labāk!), pirkto dekorāciju vietā kopā ar bērniem pašu spēkiem pagatavojiet dārza rotājumus, virtenes kokiem
vai galda dekorus no ekoloģiskiem, dabai draudzīgiem materiāliem.
Lai veicinātu bērnu fizisko aktivitāti, iestājoties siltajam laikam sporta nodarbības organizējām ārā, paskaidrojot, ka kustēšanās
svaigā gaisā stiprina imunitāti. Ar nepacietību gaidām mūsu rotaļlaukuma remontdarbu beigas. Mēs varēsim piedāvāt bērniem dažādas
sporta aktivitātes drošā un estētiski sakoptā vidē. Audzēsim ekoloģiski tīru pārtiku videi draudzīgā veidā paši savā sakņu dārzā.
Veselīgs dzīvesveids ir pareiza sapratne par dzīvošanu, strādāšanu, atpūtu, ēšanu, sportošanu un komunicēšanu ar cilvēkiem.
Ingrīda Puišele – pirmsskolas skolotāja
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Mūzikas ziņas maijā

Maijs, kā visu skolu dzīvē, tā arī Birzgales mūzikas skolas dzīvē,
ir intensīvas darbības pilns mēnesis. 4. maijā pūtēju orķestris devās uz
Ķegumu, lai ieskandinātu „Baltā galdauta” svētkus. Muzicējām pie
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, tā sagaidot katru koncerta
apmeklētāju.
11.maijā vairāku audzēknu ceļš veda uz Ozolnieku Mūzikas un
mākslas skolu, kur notika VI Mazpilsētu un Lauku Mūzikas skolu
pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss. Mūsu skolas audzēkņu
individuālais sniegums šajā mācību gadā ir bijis īpaši veiksmīgs. Arī šoreiz
viņi tika žūrijas novērtēti. Haralds Puķe (eifonijs) ieguva I vietu, Daniela
Dišereite (trompete) III vietu, bet Harijs Pudulis (trompete) Atzinību.
Paldies pedagogam Laimonim Paukštem un koncertmeistarei Agitai
Lagzdiņai par ieguldīto darbu sagatavojot audzēkņus konkursiem visa
mācību gada garumā.
Jau nākošajā dienā, 12. maijā pūtēju orķestris koncertēja Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas zālē, kur kuplināja tur mācošo audzēkņu koncertu ar dažādu žanru pūtēju orķestra mūziku. Mūzikas
skolas audzēkņu individuālajām iemaņām tikai tad ir vērtība, ja viņiem ir iespēja muzicēt ansambļos un orķestros. Birzgales mūzikas
skolā par to tiek īpaši gādāts. Ikvienam bērnam ir iespēja no pirmās klases sajust uzstāšanās prieku muzicējot kopā ar citiem.
15. maijā, Vasarsvētku svētdienā, Birzgales Mūzikas skola svinēja Izlaidumu. Šogad mūsu skolu absolvēja 3 audzēknes:
Lelde Braunšteina - Klavieru klasi, Sintija Priedīte – Flautas klasi un Daniela Dišereite – trompetes klasi. Meitenes visus mūzikas
skolā pavadītos gadus bija čakli mācījušās, tāpēc no Ķeguma novada domes saņēma arī naudas balvas. Izlaidums neizpalika bez
svētku koncerta, kura programmu veidoja absolvenšu priekšnesumi. 3 pedagogu koncerti, kurā katrs skolas audzēknis atskaņo mācību
pusgadā iemācītos skaņdarbus uz visdažādākajiem instrumentiem, jau kļuvusi par neatņemama mūsu skolas tradīcija. Vairākus
audzēkņus dzirdējām muzicējam pat uz 3 dažādiem instrumentiem.
9. maijā. Skolotāja Kārļa Paukštes audzēkņu uz marimbas atskaņotie skaņdarbi, skolotājas Līgas Paukštes audzēkņu flautu
solo un ansambļu priekšnesumi, kā arī skolotājas Agitas Lagzdiņas vispārējo klavieru klases audzēkņu iejušanās XXI gadsimta
mūzikā, vērta šo koncertu daudzveidīgu iespaidu panorāmā. 19. maijs. Skolotāja Sandra Siliņa savus audzēkņus un vecākus pulcēja
Birzgales tautas namā pie jaunā Flīģeļa, tā dodot iespēju audzēkņiem muzicēt ne tik pierastā vidē. 25. maijs. Skolotājas Antras
Cukermanes jauno mežradznieku sniegums, skolotāja Laimoņa Paukštes jau pieredzes bagāto un meistarību sasniegušo audzēkņu
daudzveidīgā uzstāšanās un Klvierspēles skolotāja Aleksandra Dribasa audzēkņu pirmo soļu speršana instrumenta apguvē, rādīja
spektru no pirmajiem soļiem līdz meistarībai, ko novērtē arī Konkursu žūrijas.
28. maija rīts, bija rīts, kad Birzgales pūtēju orķestris kopā ar pūtēju orķestri „Salaspils” devās uz Alūksni, kur notika nākošo
Dziesmu svētku ieskaņas koncerts. Koncertā piedalījās kori no visas Latvijas un pūtēju orķestri no Latgales un Vidzemes. Svētku
koncertā mēs iekļāvāmies Vidzemes novada pūtēju orķestra priekšnesumā, atskaņojot 4 skaņdarbus: R. Paula „Ziemeļblāzmas
romanci” un „Es vēlos”, G. Ordelovska valsi „Burvīgā nakts” un A. Baloža „Riču raču”. Visi pūtēju orķestri muzicēja arī Alūksnes
parkos un skvēros, tā radot īpašu svētku noskaņu visā pilsētā. Gājiena laikā orķestri pārmaiņus muzicēja ielu malās, tā sveicot ikkatru
dalībnieku un svētku viesi. Arī Latvijas premjerministru Māri Kučinski.
Mūsu orķestra izbraukums ar koncertu nebeidzās. Pēc nakšņošanas Alūksnes ģimnāzijas viesnīcā un sātīgām brokastīm,
devāmies apskatīt Baltijas augstākā kalna Munameģa virsotni. Tālāk mūsu ceļš veda uz Igaunijas pilsētu Otepē, kur pilsētas centrā
sniedzām plašu koncertu. Uz koncerta vietu mūs pavadīja policists uz motocikla, jo mūsu autobuss bija iekļuvis riteņbraucēju
maratona trasē, no kuras tālāk bez palīdzības izkļūt nebija iespējams. Izbraukājuši Igauniju, aiz sevis atstājuši Valgas – Valkas robežu,
noguruši no lielās spēlēšanas, laimīgi devāmies mājupceļā. Uz ceļa pamanījām busiņu ar pārsprāgušu riepu un ceļa malā pulciņu
norūpējušos pasažieru. Esot viņi no Talsiem. Braukuši ekskursijā un nu dodas atpakaļceļā. Pārskaitījām brīvās vietas. Un tavu laimi:
visiem nelaimē nokļuvušajiem pietika vietas mūsu autobusā. Tā ar labi padarīta darba sajūtu (muzicēšana) un dažādiem
piedzīvojumiem 29. maija vakarā nokļuvām mājās.
Pārskaitot visā mācību gadā Birzgales Mūzikas skolā notikušos pasākumus, to ir vairāk kā 30: koncerti, konkursi, skates. Lai
piedalītos, ir rūpīgi pirms tam jāgatavojas. Tas ir pedagogu un audzēkņu ieguldītais laiks un darbs. Tā ir izglītība ar pievienoto
vērtību, kādu iegūt var ne visos Latvijas pagastos. Birzgalē var.
Birzgales Mūzikas skolas skolotāja Līga Paukšte

Birzgales karpa 2016

Šogad 19.jūnijā notiks makšķernieku sacensības. Dalībnieku reģistrācija līdz 18.jūnijam. Pieteikties pie Andra
Baloža personīgi vai pa tālruni 29134742.

Nolikums Makšķernieku sacensībām

1. Sacensības notiek 2016.gada 19.jūnijā no pulksten 6.00 – 11.00, sektora izloze 5.30
2. Sacensībās drīkst piedalīties tikai Ķeguma novada iedzīvotāji.
3. Sacensības notiks divās grupās. 1.grupa līdz 18 gadiem un 2. no 18-99 gadiem.
4. Sacensības ir individuālas. Tās notiek makšķerēšanā ar divām makšķerēm. Katram
makšķerniekam vieta tiek noteikta izlozes kārtībā.
5. Dzīvo zivtiņu izmantošana nav atļauta.
6. Uzvarētāju nosaka pēc zivju kopsvara. Vienāda svara gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram lielāka zivs.
7. Sacensību beigās visi makšķernieki un to līdzjutēji aicināti uz zivju zupas nobaudīšanu.
Birzgales makšķernieku biedrība
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Izteiktas pateicības Birzgales pamatskolas skolēniem par labiem startiem olimpiādēs

Aļesjai Kaskevičai- starpnovadu informātikas olimpiādē 1.vieta ,
starpnovadu vides un ģeogrāfijas olimpiādes komandu startā
1.vieta, starpnovadu vides un ģeogrāfijas olimpiādes individuālajā
startā 3.vieta
Andrejam Safonovam -starpnovadu vides un ģeogrāfijas
olimpiādes komandu startā 1.vieta.
Danielai Gutreiai – starpnovadu matemātikas olimpiādē 3.vieta ,
starpnovadu vides un ģeogrāfijas olimpiādes komandu startā 1.vieta

Atim Križanovskim- Starpnovadu vides un ģeogrāfijas olimpiādes
komandu startā 1.vieta
Harijam Pudulim – atzinība Zemgales reģionālajā angļu valodas
olimpiāde, starpnovadu angļu valodas olimpiādē 3.vieta
Daigai Kārkliņai ZPD starpnovadu vides pētnieku konkursā
„Skolēns eksperimentē” 1.vieta, ZPD Republikas vides pētnieku
forumā „Skolēns eksperimentē” (atklātā Rīgas kārta) 2.vieta.

Emīlijai Lapai par piedalīšanos starpnovadu vizuālās mākslas
olimpiādē, par piedalīšanos Jelgavas pilsētas konkursā ”Pasaules
brīnumi” un starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās mākslas
konkursā „Manas mājas”
Markusam Šporam par piedalīšanos Jelgavas pilsētas konkursā
”Pasaules brīnumi” un starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās
mākslas konkursā „Manas mājas”
Līgai Zeinvaldei par piedalīšanos Jelgavas pilsētas konkursā
”Pasaules brīnumi” un starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās
mākslas konkursā „Manas mājas”
Ievai Krivko par piedalīšanos Jelgavas pilsētas konkursā ”Pasaules
brīnumi” un starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās mākslas
konkursā „Manas mājas”
Agrim Eglītim par piedalīšanos Jelgavas pilsētas konkursā
”Pasaules brīnumi” un starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās
mākslas konkursā „Manas mājas”
Madarai Saulei par piedalīšanos Jelgavas pilsētas konkursā
”Pasaules brīnumi” un starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās
mākslas konkursā „Manas mājas”
Kārlim Rudam par piedalīšanos Jelgavas pilsētas konkursā
”Pasaules brīnumi” un starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās
mākslas konkursā „Manas mājas”
Patrīcijai Kauliņai par piedalīšanos Jelgavas pilsētas konkursā
”Pasaules brīnumi” un starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās
mākslas konkursā „Manas mājas”
Braenam Zeinvaldam par piedalīšanos Jelgavas pilsētas konkursā
”Pasaules brīnumi” un starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās
mākslas konkursā „Manas mājas”
Rolandam Jēkabsonam par piedalīšanos Jelgavas pilsētas
konkursā ”Pasaules brīnumi” un starpnovadu skolēnu vizuālās un
plastiskās mākslas konkursā „Manas mājas”
Valtam Kārkliņam starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās
mākslas konkursā „Manas mājas” 2.vieta
Vanesai Bogdanovai starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās
mākslas konkursā „Manas mājas” 2.vieta
Lienei Kormošai par piedalīšanos starpnovadu skolēnu vizuālās un
plastiskās mākslas konkursā „Manas mājas” 2.vieta
Edgars Ivaņenkovs Ogres reģiona futbola sacensībās 3.vieta
Patrīcijai Gribuškai starpnovadu sacensībās „Lieliskā balva”
3.vieta, starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās mākslas
konkursā „Manas mājas” 2.vieta
Lainei Vilčukai starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās
mākslas konkursā „Manas mājas” 2.vieta
Amandai Ozolai starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās
mākslas konkursā „Manas mājas” 2.vieta
Jānim Križanovskim starpnovadu sacensībās „Lieliskā balva”
3.vieta
Jānim Šķeltiņam republikas skolēnu sacensībās boulingā 1.vieta,
par piedalīšanos starpnovadu matemātikas olimpiādē
Aleksai Bašenai par piedalīšanos starpnovadu vizuālās mākslas
olimpiādē
Annijai Loķei par piedalīšanos starpnovadu matemātikas
olimpiādē

Valteram Rudam Ogres reģiona futbola sacensībās 3.vieta,
starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās mākslas konkursā
„Manas mājas” 2.vieta
Armīnam Braunšteinam Ogres reģiona futbola sacensībās 3.vieta
, par piedalīšanos matemātikas olimpiādē, starpnovadu skolēnu
vizuālās un plastiskās mākslas konkursā „Manas mājas” 2.vieta
Mārtiņam Bezzubovam republikas skolēnu sacensībās boulingā
2.vieta, Starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās mākslas
konkursa „Manas mājas” 2.vieta
Liānai Lazdiņai Vilčukai par piedalīšanos latviešu valodas
olimpiādē, par piedalīšanos vizuālās mākslas olimpiādē,
starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās mākslas konkursa
„Manas mājas” 2.vieta
Lanai Maļejevai par piedalīšanos latviešu valodas olimpiādē,
starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās mākslas konkursā
„Manas mājas” 2.vieta
Madarai Matrosovai par piedalīšanos LU matemātikas konkursā
„Tik vai cik”, starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās mākslas
konkursā „Manas mājas” 2.vieta
Mārtiņam Zīlem starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās
mākslas konkursā „Manas mājas” 2.vieta
Agnesei Grogorjevai starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās
mākslas konkursā „Manas mājas” 2.vieta
Maratam Goperam Ogres reģiona futbola sacensībās 3.vieta,
starpnovadu sacensībās „Lieliskā balva” 3.vieta, par piedalīšanos
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, starpnovadu skolēnu vizuālās
un plastiskās mākslas konkursā „Manas mājas” atzinība
Andrejam Safonovam Ogres reģiona futbola sacensībās 3.vieta,
par piedalīšanos starpnovadu matemātikas un informātikas
olimpiādēs, starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās mākslas
konkursā „Manas mājas” atzinība
Tomasam Timmam Ogres reģiona futbola sacensībās 3.vieta ,
starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās mākslas konkursā
„Manas mājas” atzinība
Ketijai Niedrai starpnovadu sacensībās „Lieliskā balva” 3.vieta,
starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās mākslas konkursā
„Manas mājas” atzinība
Aļesjai Kaskevičai par piedalīšanos starpnovadu vizuālās mākslas
un angļu valodas olimpiādēs, starpnovadu skolēnu vizuālās un
plastiskās mākslas konkurss „Manas mājas” atzinība
Virhīnijai Vasiļūnei par piedalīšanos starpnovadu mājturības un
tehnoloģiju olimpiādē, starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās
mākslas konkursā „Manas mājas” atzinība
Mārim Križanovskim starpnovadu skolēnu vizuālās un plastiskās
mākslas konkursā „Manas mājas” atzinība
Vitālijam Jakubovam Ogres reģiona futbola sacensībās 3.vieta,
Ogres reģiona florbola sacensībās 1.vieta,
Ansim Loķim Ogres reģiona florbola sacensībās 1.vieta
Dzintaram Ceram par piedalīšanos starpnovadu vizuālās mākslas
olimpiādē
Daielai Gutreiai par piedalīšanos starpnovadu latviešu valodas un
literatūras un informātikas olimpiādēs
Kristapam Ceram par piedalīšanos mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē

Izteiktas pateicības skolēniem par labiem startiem konkursos un skatēs

“Birzgales Avīzes” pielikums
Kristiānai Tretjakovai, tautasdziesmu konkursā „Lakstīgalas”
Vidzemes reģionā 1.pakāpes diploms, Ķeguma novada
zemessardzes sacensības „Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 1.vieta, par
piedalīšanos starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē
Elīnai Kovaļonokai, tautasdziesmu konkursā „Lakstīgalas”
Vidzemes reģionā 1.pakāpes diploms
Klāvam Kozlovam, tautasdziesmu konkursā „Lakstīgalas”
Vidzemes reģionā 1.pakāpes diploms, Ogres reģiona futbola
sacensībās 3.vieta, starpnovadu sacensībās „Lieliskā balva”
3.vieta, starpnovadu sacensībās vieglatlētikā – stafetē 2.vieta,
augstlēkšanā 1.vieta
Ričijam Cīrulim, tautasdziesmu konkursā „Lakstīgalas”
Vidzemes reģionā 1.pakāpes diploms, Ogres reģiona futbola
sacensībās 3.vieta, Ogres reģiona florbola sacensībās 1.vieta
Ričardam Ķibildam tautasdziesmu konkursā „Lakstīgalas”
Vidzemes reģionā 1.pakāpes diploms, starpnovadu skolēnu
vizuālās un plastiskās mākslas konkurss „Manas mājas” atzinība,
par piedalīšanos starpnovadu latviešu valodas un literatūras
olimpiādē, par piedalīšanos starpnovadu vizuālās mākslas
olimpiādē
Haraldam Puķem Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 1.vieta, Ogres reģiona futbola
sacensībās 3.vieta, starpnovadu sacensībās „Lieliskā balva”
3.vieta, par piedalīšanos starpnovadu latviešu valodas un
literatūras un informātikas olimpiādēs
Ritvaram Eglītim Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 1.vieta, Ogres reģiona futbola
sacensībās 3.vieta, Ogres reģiona florbola sacensībās 1.vieta,
starpnovadu sacensībās vieglatlētikā – stafetē 2.vieta
Guntim Nātram Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 1.vieta, starpnovadu rudens krosa
stafetē 1.vieta, Ogres reģiona florbola sacensībās 1.vieta
Samantai Ziemelei Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 1.vieta, starpnovadu sacensībās
„Lieliskā balva” 3.vieta
Maiklam Nazarovam Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 1.vieta, Ogres reģiona futbola
sacensībās 3.vieta, starpnovadu rudens krosa stafetē 1.vieta, Ogres
reģiona florbola sacensībās 1.vieta, starpnovadu sacensībās
vieglatlētikā – stafetē 2.vieta, 100m skŗējienā 2.vieta, augstlēkšanā
3.vieta, par piedalīšanos starpnovadu matemātikas olimpiādē
Markusam Nazarovam Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 1.vieta, Ogres reģiona futbola
sacensībās 3.vieta, starpnovadu rudens krosa stafetē 1.vieta, Ogres
reģiona florbola sacensībās 1.vieta, starpnovadu sacensībās
vieglatlētikā – stafetē 2.vieta, augstlēkšanā 2.vieta, par
piedalīšanos starpnovadu matemātikas informātikas olimpiādēs
Raivim Gudraisim Ogres reģiona futbola sacensībās 3.vieta
Dāvidam Šķeltiņam Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 2.vieta, par piedalīšanos starpnovadu

2016.gada jūnijs
vizuālās mākslas olimpiādē, par piedalīšanos Latvenergo konkursā
„Eksperiments”
Daigai Kārkliņai Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 2.vieta, par piedalīšanos starpnovadu
latviešu valodas un literatūras olimpiādē, par piedalīšanos
Latvenergo konkursā „Eksperiments”, par piedalīšanos
starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē un ģeogrāfijas
olimpiādē
Harijam Pudulim Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 2.vieta, par piedalīšanos starpnovadu
matemātikas un ģeogrāfijas olimpiādēs, par piedalīšanos
Latvenergo konkursā „Eksperiments”
Rihardam Pastaram Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 2.vieta, par piedalīšanos Latvenergo
konkursā „Eksperiments”
Annai Dmitrijevai Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 2.vieta, par piedalīšanos Latvenergo
konkursā „Eksperiments”
Kristai Zeltiņai Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 2.vieta
Irinai Mihailovai starpnovadu sacensībās „Lieliskā balva” 3.vieta
Ričardam Ziemelim Starpnovadu konkursā “Nāc un
eksperimentēt sāc” 1.vieta, Ķeguma novada zemessardzes
sacensības „Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 3.vieta
Jānim Sprincism Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 3.vieta , par piedalīšanos mājturības
un tehnoloģiju olimpiādē
Leldei Braunšteinai Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 3.vieta, par piedalīšanos starpnovadu
latviešu valodas un literatūras olimpiādē, par piedalīšanos
konkursā „Nāc un eksperimentēt sāc”
Kristiānai Timmai Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 3.vieta
Jānim Ārim Zeinvaldm Ķeguma novada zemessardzes
sacensības „Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 3.vieta
Ilmārm Strautniekm Ķeguma novada zemessardzes sacensības
„Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 3.vieta
Tatjanai Potjomkinai starpnovadu sacensībās „Lieliskā balva”
3.vieta
Laimim Petrovam starpnovadu sacensībās „Lieliskā balva”
3.vieta
Sintijai Priedītei par piedalīšanos starpnovadu latviešu valodas un
literatūras olimpiādē
Jānim Kauliņam par piedalīšanos starpnovadu vizuālās mākslas
olimpiādē, par piedalīšanos konkursā „Nāc un eksperimentēt sāc”
Rinardam Nātram par piedalīšanos konkursā „Nāc un
eksperimentēt sāc”
Nikam Niedram par piedalīšanos konkursā „Nāc un
eksperimentēt sāc”

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

No 2016. gada 9. jūnija par Pārtikas un nepārtikas paka paku izdali trūcīgajām personām Ķeguma novadā atbild
partnerorganizācija biedrība „JADARA”. Pārtikas un nepārtikas paku izdale Birzgalē:

Ambulances ēka
Adrese:

Nākotnes iela 1 ( Invalīdu biedrības
telpas, 2 stāvs), Birzgale, Ķeguma
novads
Darba laiks:
Ceturtdienās no plkst. 10:00 – 13:00
Jautājumu gadījumā zvanīt:
Aisma: 26277912, Rita: 29424612

