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Sveicam
1.septembrī!

Sveicam visus skolēnus,
vecākus, skolotājus un tehniskos
darbiniekus ar jaunā mācību gada
sākumu!

Īpašs sveiciens mūsu
pirmklasniekiem:

Katei Bērtai,
Valērijai Bogdanovai,
Uldim Ceram,
Alenam Gribuškam,
Jānim Eduardam
Kreicbergam,
Aleksandram Ločmelim,
Rihardam Loķim,
Kristiānai Naglei,
Renātei Onzulei,
Katrīnai Putānei,
Annai Martai Skolai,
Kristīnei Šišovai,
klases audzinātājai Mārītei
Kelkitei
Birzgales pagasta pārvalde
Birzgales pamatskola

Sveicam daudzkārtējo
olimpisko čempionu Aigaru
Apini!

Titulētais Latvijas paraolimpietis Aigars
Apinis
ceturtdien
triumfēja
Riodežaneiro
paralimpisko spēļu diska mešanas sacensībās, izcīnot
savu ceturto zelta medaļu karjerā. Apinis, kurš
startēja F52 un F51 medicīnas grupā, savā labākajā
mēģinājumā disku raidīja 20,83 metru tālumā, kas ir
viņa šīs sezonas labākais rezultāts.
Pirmajā mēģinājumā latvietis disku raidīja
19,90 metru tālumā, bet otrajā mēģinājumā viņš par
12 centimetriem uzlaboja savu rezultātu. Savukārt
trešajā piegājienā Apinim padevās 20,83 metru tāls
metiens. Ceturtajā mēģinājumā Apiņa mestais disks
lidoja 17,80 metru tālumā, piektajā metienā latvieša
rezultāts bija 20,05 metri, bet noslēdzošajā mēģinājumā viņam izdevās par 30 centimetriem tālāks metiens. Tikmēr sudraba godalgu ar
19,10 metru tālu metienu izcīnīja polis Roberts Jahimovičs, bet bronzas godalga horvātam Velimiram Sandoram, kurš disku raidīja
18,24 metru tālumā.
Piecu paralimpisko spēļu dalībnieks Apinis, startējot diska mešanas un lodes grūšanas disciplīnās, tagad izcīnījis četras zelta,
divas sudraba un divas bronzas medaļas. Apiņa kontā ir arī daudzas pasaules un Eiropas čempionātu medaļas. Apinis ir titulētākais
Latvijas paraolimpietis, kā arī Latvijas Paralimpiskās komitejas viceprezidents un Latvijas Invalīdu sporta federācijas prezidents.
/pēc BNS materiāliem/
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Ar smaidu rudenī
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Klāt rudens, un klāt arī nākamā sezona tautas namā. Liekas, ka tikko beidzām strādāt, bet nu jau jāsāk viss no gala. Šajā sezonā
tautas namā darbosies septiņi pašdarbības kolektīvi un divi interešu klubiņi (adīšanas un šaha). Izvēle liela un jebkurš Birzgales
iedzīvotājs var izvēlēties sev tīkamāko nodarbošanos. Nāciet, mēs jūs gaidām.

N.P. Kolektīva nosaukums
K.
Deju kolektīvs
1.
„Dejotprieks”

4.

Dāmu deju kolektīvs
„Visma”
Vokālais ansamblis „Tikai
Tā”
Sieviešu koris „Pērles”

5.

Pūtēju orķestris „Birzgale”

6.

Amatierteātris „Laipa”

7.

Bērnu tautisko deju
kolektīvs „Spārni”
Adīšanas pulciņš
Šaha pulciņš

2.
3.

8.
9.

Nodarbību laiki
Piektdienās: plkst. 21:0023:00
Sestdienās: 19:00-21:00
Trešdienas : 19:00-21:00
Piektdienās: 19:00-21:00
Svētdienās: 17:00-19:00
Otrdienās: 19:00-21:00
Sestdienās – saskaņojot ar
kolektīvu
Pirmdienās:16:00-17:00
Ceturtdienās: 16:00-17:00
Pirmdienās: 19:00-21:00
Ceturtdienās: 19:00-21:00
Otrdienās: 13:00-14:00
Piektdienās: 13:00-14:00
Otrdienās: 18:00-20:00
Ceturtdienās: 16:00-20:00

Vadītājs un
koncertmeistars

Nodarbību
telpas

Mārīte Petrovska
Inese Martinova

Tautas nams

Mārīte Petrovska
Inese Martinova
Maira Līduma
Inese Martinova
Evita Reinsone
Maira Līduma
Inese Martinova

Tautas nams

Laimonis Paukšte
Līga Paukšte
Rita Reinsone

Mūzikas skola

Mārīte Petrovska

Pamatskola

Anna Čūdare

Tautas nams
Tautas nams

Tautas nams
Tautas nams

Tautas nams

Birzgales tautas nama vadītāja Rita Reinsone, 29424612

Neformāli izglītojošs pasākums

22. septembrī plkst.15:00 biedrība „JADARA” Birzgales
pamatskolā organizē Neformāli izglītojošu pasākumu - praktiskās
nodarbības „Laimīgs cilvēks – paēdis cilvēks” vistrūcīgākajām
personām Ķeguma novadā. Nodarbībās apgūsim - kā pagatavot
uzturvielām bagātu ēdienu no trūcīgo pārtikas paku produktiem.
Nodarbībām pieteikties pa tālruni 29424612 pie Ritas Reinsones,
paku izdales punktos: Tomē – 26651835, Rembatē – 28336516,
Ķegumā - 26215627, Birzgalē – 26277912.

12. novembrī plkst.16:00 Birzgales tautas namā uz īstu latgaļu
koncertu aicina folkgrupa „Rūžupis veiri” no Līvāniem

Kā jau no nosaukuma var saprast kolektīvā darbojas tikai vīrieši, un ne jau vienkārši. Šajos vīros ir daudz
pozitīvā lādiņa un neizsīkstoša dziesma sirdī. Koncertā skanēs patriotiskas un kolektīvam sirdij tuvas
dziesmas.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā – 2 EUR. Koncerta dienā – 3EUR. Sēdvietas numurētas.
Kontakttālrunis informācijai: 29424612

Brauciens uz Pumpura muzeju Lielvārdē

Birzgales muzejs “Rūķi” 22.septembrī organizē braucienu uz
A.Pumpura Lielvārdes muzeju, kur notiks dzejnieka Andreja Pumpura 175.
dzimšanas dienas svinības. Būs tikšanās ar Pumpuru dzimtas pārstāvjiem, varēs
darboties īpašā smilšu darbnīcā, kopā ar mākslinieku Agri Liepiņu un
izdevniecības “Lauku Avīze” darbiniekiem tiks atvērts lielvārdiešu jaunizdotais
eposs “Lāčplēsis”.
Pieteikties pa tel.26605359 vai
personīgi pie muzeja vadītājas līdz 20.septembrim

Birzgales Avīze Nr.260 2016.gada 13. septembris

Valsts policijas ziņas
•

•
•
•
•
•
•

Policijas ziņas
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12.augustā no kādām mājām Birzgalē Stradiņa slimnīcā Rīgā ar sākotnējo diagnozi – sejas
un acu ķīmiskais apdegums, kā arī alkohola reibums, nogādāts Ģ.
17.augutā L. Birzgalē nodarīti miesas bojājumi. Uzsākta administratīvā lietvedība.
17.augustā konstatēts, ka garāžā Birzgalē, Jaunatnes ielā no automašīnas «TOYOTA»
nozagts rezerves ritenis.
23.augustā konstatēts: kādās mājās Birzgalē nozagti elektrības kabeļi un instrumenti.
Uzsākts kriminālprocess.
2.septembrī no neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes saņemta informācija, ka Birzgalē, Nākotnes ielā vienaudži
nodarīja miesas bojājumus E. – radīja zilumus uz kājām. Policija noskaidro notikušā apstākļus.
6.septemrī konstatēts, ka Birzgales pagastā, autoceļa Rīgas HES – Jaunjelgava 43.kilometrā nozagti trīs atkritumu konteineri.
Policija noskaidro notikušā apstākļus.
6.septembrī Birzgales pagastā, netālu no autobusa pieturas, mežā atrasts nesprādzis «C1» tipa lādiņš. Par atradumu informēti
sapieri.
Dzintra Dzene „OVV”

Pašvaldības policija informē
•

•
•

Augustā mēnesī tika saņemtas vairākas sūdzības par to, ka mežā ir dažādi izmesti atkritumi - gan sadzīves, gan būvniecības.
Divos gadījumos PP darbiniekiem izdevās noskaidrot vainīgās personas un par izdarīto vainīgajiem uzlikts par pienākumu
novērst izdarītā pārkāpuma sekas, proti savākt atkritumus, nodot tos šķirošanas laukumos, speciāli tam paredzētās vietās un
uzrādīt norēķinu čeku, ko abos gadījumos pārkāpēji arī izdarīja. PP informē, ka vides piesārņošana ar atkritumiem ir sodāma
un saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58.pantu par piegružošanu ar atkritumiem fiziskām personām
uzliek naudas sodu no 70 līdz 700 eiro, ar vai bez pārkāpuma izdarīšanai izmantotā transportlīdzekļa konfiskācijas. Savukārt
juridiskām personām sods par šādu rīcību ir 350 līdz 2900 eiro, ar vai bez pārkāpuma izdarīšanai izmantotā transportlīdzekļa
konfiskācijas.
10.08. Ķegumā pie pārtikas veikala kāds vīrietis pēc “Labas atpūtas” bija iemidzis un pats ar saviem spēkiem nespēja nokļūt
līdz dzīvesvietai. PP pēc noteikto procesuālo darbību veikšanas personu nogādāja dzīvesvietā.
17.08. Kāda sieviete staigāja pa Rembates pagastu un ubagoja, kā arī cilvēkiem prasīja „sirds zāles”, šāda neadekvāta
sievietes rīcība darīja bažīgus vietējos iedzīvotājus, kas par notikušo informēja PP. Notikuma vietā policijas darbiniekam
noskaidrojot sievietes personību, pārrunu laikā bija acīmredzamas, ka sievietei ir veselības problēmas, par ko liecināja gan
sievietes savādā uzvedība un izturēšanās, nesakarīga runāšana, kā arī nespēja orientēties laikā un telpā. Uz notikuma vietu
tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, kas pēc apskates sievieti nogādāja uz medicīnas iestādi.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš

Ķeguma novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekts
„Ārstnieciskās vingrošanas apguve un pielietošana ikdienā”
Mūsu ķermeņi ir veidoti, lai kustētos. Kustība ir labsajūtas un veselības atslēga. Pētījumi pierāda, ka mazkustīgums ir
iemesls slimībām. Ja vēlies piekopt aktīvu dzīvesveidu, uzlabot savas dzīves kvalitāti, teorētiski un praktiski apgūt
ārstniecisko vingrošanu sertificēta fizioterapeita vadībā, tad nāc un piebiedrojies mums.
Pirmā nodarbība 20. septembrī plkst. 19:00 Birzgales tautas namā. Dalības maksa 4 EUR. Teorētiskajās un praktiskajās
nodarbībās uzzināsim:
 kāpēc nepieciešama ārstnieciskā vingrošanu; kā pareizi vingrot, uzlabot savu veselību;
 uzzināsim par mugurkaula un locītavu darbības atjaunošanu un stiprināšanu, stājas un gaitas traucējumu novēršanu;
 par sirds – asinsvadu sistēmas un asinsrites uzlabošanu; par pareizu elpošanas orgānu darbības veicināšanu.
Tā ir laba iespēja vecāka gadagājuma cilvēkiem sevi pilnveidot, celt savu pašapziņu, pabūt kopā, komunicēt ar citām personām un
sportojot labi pavadīt laiku.
Kontakttālrunis: 29361490 Alda Grašiņa
Biedrības „Viršu laiks” valdes locekle Ilze Zabarovska

9. decembrī tiek organizēts brauciens uz Nacionālā teātra izrādi „Sudraba slidas”
Viens no pazīstamākajiem Ziemassvētku stāstiem, kas aizved uz 19.gadsimta Holandi – tās
aizsalušajiem kanāliem, pa kuriem bērni skrien ar slidām, vējdzirnavām, kas griežas ziemas vējos, un
mājām, kurās mīt mazie holandiešu bērni, paēduši, silti apģērbti un laimīgi. Tikai šajā pilsētiņas
nomalē, pussabrucis un pelēks, slejas kāds trūcīgs namiņš, kurā dzīvo mazā Grētele, viņas krietnais
brālis Hanss, viņu vienmēr norūpējusies, darbos nogurusī mamma un slimais brālis, kurš pēc
nelaimes gadījuma uz dambja ir zaudējis atmiņu un neatceras to, kur noglabājis paprāvu naudas
summu.
Biļetes cena EUR 7.20, samaksāt līdz 9. novembrim. Par transporta izdevumiem jāmaksā
atsevišķi. Teātra izrādes sākums plkst. 19:00. Izbraukšana paredzēta 16:30 Pieejamas ir 34 biļetes.
Pieteikties un samaksāt pie klašu audzinātājiem
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Tā kā saule ābeļziediem,
Esiet savam bērnam klāt.
Lai no Jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt.

PRIECĀJAMIES KOPĀ AR:
Ievu un Nauri Mazjāņiem par dēliņa ERNESTA
piedzimšanu!
Lindu Gudraisi par meitiņas ODRIJAS piedzimšanu!
Ingu un Māri Kozlovskiem par dēliņa LŪKASA
piedzimšanu!
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

4
Lai katra diena tev
kā atradums,
kurā tiek ielikts –
prieks, spēks un varējums!
/V. Kokle-Līviņa/

Sveicam visus SEPTEMBRA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

pilngadnieci

60
65

Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!

Ķeguma novada Birzgales
dzimtsarakstu nodaļā laulību
noslēdza:
Diāna Jakovļeva un Armīns Liepiņš
Sanita Bērziņa un Artūrs Gaļihovskis
SVEICAM!

Birzgales vokālā ansambļa „TIKAI TĀ”
10gadu jubilejas koncerts kopā ar
draugiem no Birzgales, Ķeguma un
Ikšķiles!

70

75
86
87

Dzenovsku Lindu
Daukstu Juri
Konovalovu Rudīti
Baginsku Lilitu
Jēkabsonu Māri
Larku Jutu
Pētersoni Mārīti
Sergejevu Nikolaju
Legleri Moniku
Rozenbergu Valentīnu
Jegorovu Valentinu
Leiņu Aleksandru
Vanagu Annu

9. novembrī plkst. 13:00 Birzgales tautas namā Biedrība
„JADARA” aicina piedalīties gardumu gatavošanas kursos.
Šoreiz mācīsimies cept sāļo kliņģeri un gardu kūku.
Dalības maksa produktu iegādei – 3EUR. Nodarbībām
pieteikties līdz 30. septembrim pa tālruni 29424612

Koncerta sākums Birzgales tautas namā 29.oktobrī
pulksten 18.00
FOTO izstāde “Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”
Izmantojot konkursa laikā iegūtos fotoattēlus, ir
izveidota fotoizstāde, kuru būs iespējams apskatīt visos novada
tautas namos: Birzgales tautas namā 03.10. – 16.10.
Aicinām visus izstādes apmeklētājus balsot par savu
simpātiju!

Virs galvas priedes
Teic vārdus dziesmai…Teic ardievas dzīvei - aizejošai.
/A.Skujiņa/

†

Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Jāni Maurmani (1939.)
Leonu Dātavu (1937.)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Birzgales tautas nams 4. novembrī organizē
braucienu uz koncertu Ogrē
„MANAS TAUTAS LIKTEŅDZIESMAS”

Latvijas svētkos – atkal jauna koncertprogramma

Kā ik gadu, arī šoreiz tā būs emocionāli skaista un
muzikāli neaizmirstama satikšanās ar lieliskajiem dziedātājiem
Andri Ērgli, Anmary, Daini Skuteli, Antru Stafecku,
Normundu Zušu, Uģi Rozi, Oranžo meiteņu trio Anitu
Levšu, Olgu Stupiņu, Intu Gudovsku un Jubilejas orķestri
Jāņa Strazda vadībā, izdziedot Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna,
Zigmara Liepiņa, Raimonda Paula, Ulda Marhilēviča, Mārtiņa
Brauna, Alberta Legzdiņa, Jura Kulakova, Nika Matvejeva,
Ērika Ķiģeļa u.c. komponistu melodijas.
Biļetes cena – 12 euro. Biļetes rezervēt un apmaksāt
līdz 9. oktobrim. Kontakttālrunis: 29424612

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.

“Birzgales Avīzes” pielikums

2016.gada septembris

Atkal – sudrabs!

24.augustā Ķeguma, Ogres, Lielvārdes un Ikšķiles novadu
izglītības iestāžu darbinieki tikās 22.starpnovadu sporta spēlēs. Arī
mēs, birzgalieši, braucām uz Ķeguma komercnovirziena
vidusskolu, lai piedalītos. Pirmais “pārbaudījums” un iesildīšanās –
gājiens pāri Ķeguma tiltam!
Skolas apkārtne pārpildīta ar cilvēku simtiem, veseli 300
dalībnieki! Tā kā komandā jābūt 8 cilvēkiem, bet mēs bijām tikai 6,
pārņēma uztraukums! Tomēr laimīgi atradām palīgus un gājām uz
22.Izglītības iestāžu darbinieku sporta spēļu atklāšanu stadionā, kur,
mūzikai skanot, parādē soļoja 27 komandas. Veiksmi vēlēja
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs R.Ozols, Ogres novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
A.Mangulis,
Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas direktors V.Samohins, Ogres
starpnovadu izglītības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja
A.Lepere un Ogres novada Sporta centra direktore Dz.Žindiga.
Saņēmuši norādījumus un sacensību plānu, devāmies cīņā.
Stafetes un uzdevumi bija nosaukti ļoti interesanti, sākumā nemaz
nevarēja saprast, kas īsti būs jādara, piemēram, “Blusiņa”,
“Skeletona stafete”, “Trijkājis”, “Mezgli un koki”. Veiklība, izveicība, spēks, attapība un zināšanas bija jāpierāda 15 uzdevumos! Mums
veicās ļoti labi, jo kopā ar Ikšķiles vidusskolas komandu, kurā bija 25 cilvēki, ieguvām vienādu punktu skaitu – augstāko! Tā kā divas
pirmās vietas nepiešķir, ieguvām godpilno 2.vietu!
Par skaisto kausu un balvām priecājas mūsu komandas dalībnieki – Kaspars Kreimanis, Baiba Petrovska, Vita Kozlovska, Ivita
Onzule, Marika Tampa, Līga Braunšteina, kā arī palīgi, bijušie Birzgales skolas absolventi, Dāvis Janovskis un Arvils Pastars. Paldies
mūsu atbalstītājiem skolas direktoram Valentīnam Pastaram un šoferītim Jānim Petrovskim, kuri bija kopā ar komandu saldajā uzvaras
brīdī!
Vita Kozlovska

SPORTO AR TĒTI- Birzgales pamatskolā

Lielai daļai skolēnu
un
vecāku
septembris
asociējas ar Zinību dienas
svinēšanu un skolas gaitu
uzsākšanu.
Tomēr, jau
gandrīz
desmit
gadus,
septembrī atzīmējam vēl
kādus svētkus – Tēva dienu.
Tēva dienai pasaulē ir
apmēram 100 gadus sena
vēsture. Ideja un pirmsākumi
meklējami 1910.gada 19.jūnijā, Amerikas Savienotajās
valstīs,
Vašingtonā,
lai
pievērstu uzmanību tēva
lomai bērnu audzināšanā.
Latvijā Tēva diena tiek
atzīmēta kopš 2008.gada, bet
tikai kopš 2009.gada tā ir

Latvijas svinamo dienu kalendārā.
Šogad arī Birzgales pamatskola nolēma atzīmēt Tēvu dienu, rīkojot sportiskas un ģimeni saliedējošas sacensības „Sporto ar
tēti”. Piektdienas rītā valdīja neliels izbīlis, kā jau par visu jauno, vēl neapgūto. Līdz pat pēcpusdienai nevarējām saprast, kā skolēni un
viņu tēvi uztvers šo jauno tradīciju, cik liels būs atbalsts, vai viss izdosies veiksmīgi. Tomēr, pienākot sacensību brīdim, mūs priecēja ne
tikai burvīgi laika apstākļi, bet arī smaidīgas sejas no 12 ģimenēm.
Tēvu un bērnu komandām bija sagatavotas četras veiklības, izturības, uzticības un atjautības stafetes – orientēšanās stafete
„Esmu vērīgs”, baļķa pārzāģēšanas stafete „Kopā mēs varam”, atjautības konkursi „Vai esi gudrāks par skolēnu?” un „Vai atpazīsti tēta
darbarīkus?”, kā arī aktīvās stafetes „Pastum, pastum, pietupies” un „Aklās vistiņas”. Vislielāko piepūli sagādāja orientēšanās, kurā
ģimenēm bija jāatrod dažādas vietas Birzgales pamatskolas teritorijā. Tēviem nācās krietni pasvīst, lai tiktu līdzi ašajiem skolēniem, bet
neviltotais prieks, mazās dzirkstelītes bērnu acīs un saliedētais komandas gars, atspēkoja visas grūtības. Pēc sacensībām visi dalībnieki
un līdzjutēji tikai aicināti uz gardu spēku atjaunojošu zupu un nelielu apbalvošanas ceremoniju. Šoreiz par laureātiem nerunāsim, jo
uzvarētāji un ieguvēji bijām mēs visi.
Milzīgs paldies tēviem – Aināram Kārkliņam, Konstantīnam Krivko, Oļegam Rudam, Renāram Onzulim, Oskaram Bērtam,
Muratam Kelkitam, Andrejam Ozolam, Vilnim Vilčukam, Marekam Kokinam, Jānim Matrosovam, kā arī spriganajam vectētiņam Agrim
Križanovskim un brašajai mammai Ievai Zīlei! Paldies par uzdrīkstēšanos un sportisko garu! Paldies, ka atbalstījāt šo pasākumu, kas
savukārt iedrošinās šo tradīciju turpināt arī nākamgad!
Visu skolotāju vārdā- Baiba Petrovska

“Birzgales Avīzes” pielikums

2016.gada septembris

Sajūtu takas atklāšana 1.septembrī

1.septembrī birzgaliešiem un viesiem bija iespēja izbaudīt
aizraujošu atrakciju, staigāt basām kājām pa dažāda veida
segumiem. Laukumā aiz Tautas nama atklājām „Sajūtu taku”, kas ir
biedrības JADARA iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas realizētais
projekts. Sajūtu takas apmeklētāji kopumā varēja izbaudīt 14
dažādas sajūtas, ko izbaudīt basām kājām ejot pa oļiem, keramzīta
gabaliņiem, skujām, šķeldu, dolomīta šķembām, egļu un priežu
čiekuriem, smiltīm, mulču, koka ripām, dēlīšiem un baļķi, zālīti un
sūnām.
Sajūtu takai ir vairāki pozitīvi momenti. Sajust dažādus
segumus un priekšmetus zem basajām kājām ir viens ieguvums,
taču pats galvenais, ir reāla pēdu masāža. Mediķi apgalvo, ka uz
pēdām atrodas vairāk nekā 70 tūkstoši nervu galu. Cilvēka pēda ir
kā miniatūra ķermeņa karte. Reflektorie punkti ir savienoti ar
noteiktiem orgāniem, dziedzeriem un audiem, tādēļ masāža paātrina
venozo asiņu un limfas atteci, kas uzlabo asinsriti un līdz ar to
dažādu mūsu ķermeņa daļu apgādi ar skābekli un barības vielām.
Baskāju taka ir pieejama no agra rīta līdz tumsai, tomēr ieteicams to izstaigāt pa dienu, jo vakarā masāžas efekts var būt tik
spēcīgs, ka neļaus aizmigt. Arī par drošību jāpadomā, nogāze ir slidena un tumša, tuvojas rudens un tumšais laiks būs arvien garāks.
Ceram, ka mūsu realizētais projekts būs ieguvums visiem, ar pozitīvām un jaunām emocijām pavadīts brīvais laiks, dziļās
muskulatūras treniņš, līdzsvara nostiprināšana un jauki pavadīts brīdis kopā ar ģimeni, draugiem vai vienatnē. Kāds mazs zēns, takas
atklāšanā, to nosauca par Sajūsmu taku. Lai viņa vārdi piepildās!
Inta Pastare sabiedriskā labuma biedrība JADARA

Projekts „Prāta spēle šahs”

Šahs ir vairāk nekā tikai spēle – tas attīsta prāta spējas, trenē atmiņu un
veicina radošu domāšanu, spējas saprātīgi riskēt un pieņemt lēmumus, vispirms
izvērtējot iespējamās sekas. Šahā, tāpat kā dzīvē, ir nepieciešama prasme īstā
brīdi pafantazēt, iztēloties vēlamo rezultātu, var sacensties ar dažāda vecuma
draugiem un radiniekiem.
Kopš pavasara Birzgales tautas namā, ceturtdienu pēcpusdienās
pulcējas šaha biedru pulciņš. Visus šos aktīvos cilvēkus kopā vieno prāta spēle
šahs, bet lai varētu šo spēli apgūt, ir nepieciešami šaha galdiņi un pulksteņi.
Realizējot iedzīvotāju iniciatīvas projektu „Prāta spēle – šahs”, tika
iegādāti divi kvalitatīvi spēles galdiņi un divi elektroniskie pulksteņi. Šaha
biedru grupai, var pievienoties ikviens pagasta iedzīvotājs un bērni no 6 gadu
vecuma. Nodarbības notiek katru ceturtdienu plkst.16:00, Birzgales tautas nama
telpās. Nāc un apgūsti interesanto prāta spēli – šahs.
Projekta īstenotāja Iveta Freimane

Jātnieku Sporta Klubs „Zelta Pakavs”

Ar Eiropas Savienības projekta līdzfinansējumu, tika
atjaunotas vecās saimniecības ēkas, darbnīcas un sporta zāle,
Birzgalē tika izveidots jāšanas sporta centrs. Vasaras sezonas
noslēgumā 26. augustā par prieku bērniem un viņu ģimenēm,
tika noorganizētas pašmāju sacensības, kurās varēja piedalīties
jebkura sagatavotības un prasmju līmeņa audzēknis. Vadības
maršrutu veica gan iesācēji, gan jau vairāk pieredzējuši jaunie
jātnieki. Katrs saņēma diplomu ar atzīmēm „labi”, „ļoti labi”,
„teicami” un „izcili”. Vislabāk novērtētie jātnieki bija Inguss
Antmanis ar atzīmi „teicami”, Marta Zariņa ar atzīmi
„teicami” un Kristiāna Tretjakova ar atzīmi „izcili”. Pārējie
maršruti sastāvēja no šķēršļu pārvarēšanas, kuros pirmo vietu
ieguvēji saņēma rozetes, bet pilnīgi visi dalībnieki saņēma
diplomus. Par pirmo vietu ieguvējiem maršrutā līdz 60 cm kļuva:
1. vieta – Kristaps Cers ar zirgu Landrija,
2. vieta – Mārtiņš Bezzubovs ar zirgu Charlotte,
3. vieta – Ansis Loķis ar zirgu Gotika.
Par pirmo vietu ieguvējiem maršrutā līdz 80 cm kļuva:
1. vieta - Ansis Loķis ar zirgu Landrija,
2. vieta – Aleksandrs Censonis ar zirgu Gotika,
3. vieta - Mārtiņš Bezzubovs ar zirgu Charlotte.

Augstlēkšanas sacensībās 150 cm pārvarēja un dalīja 1.
vietu - Aleksandris Censonis ar zirgu Glazūra un Ansis
Loķis ar zirgu Landrija. Sacensību noslēgumā, pēc augstlēkšanas
ar zirgiem, sarīkojām izklaides sacensību sev un lēcām pāri
šķēršļiem paši ar savām kājām. Kā jau pirmajās sacensībās
bērniem bija liels uztraukums, it sevišķi tādēļ, ka viņus vēroja
gan savi, gan pārējo jātnieku ģimenes locekļi. Paties prieks un
uzslavas bija Kristiānai Tretjakovai par viņas neatlaidību un
centību! Pēc pāris dienām 29. augustā četri mūsu sporta kluba
dalībnieki devās uz mūsu sadarbības partneru rīkotajām
sacensībām. Priekš pirmā izbraukuma gan zirgiem, gan
jātniekiem sacensības bija vairāk kā veiksmīgas! Sacensību
galvenajā maršrutā „Augstlēkšana” Ansis Loķis ar zirgu Landrija
ieguva 4. vietu, savukārt Aleksandrs Censonis ar zirgu Charlotte
ieguva 3.vietu. Sacensībās vecāki redzēja savu atvašu
panākumus jāšanas sportā un bija tikpat priecīgi, cik mazie
sportisti. Gan JSK „Zelta Pakavs” valde, gan dalībnieki, gan
dalībnieku vecāki priecājas par vasaras sezonas noslēgšanos ar
pozitīvi gūtām emocijām. Sporta klubs izsaka lielu pateicību
vecākiem par atbalstu jauno sportistu gaitās!
www.kegumanovads.lv

