Pagasta padomes informatīvs izdevums

Kāds biji 2007?
Gads ir bijis notikumiem bagāts.
Nozīmīga šogad ir dzīvokļu īpašnieku
aktivizēšanās māju un apkārtnes sakopšanā. Ar
pašvaldības
palīdzību
parādījušās
autostāvvietas, kāpņu telpu nojumes,
sakārtota apkārtne. Sākums ir cerīgs.
Galvenais neapstāties.
2007.gadā
Birzgales
pagastā
realizētie projekti:
1) Projekts „Es skatos uz pasauli ar
ģimenes acīm” Ls 456,00 - Ogres
rajona pašvaldības finansējums.
2) “Digitalizācija jeb fotogrāfija 21.gs.” Ls 499,40 Ogres rajona pašvaldības finansējums.
3) “Nedrošs paliek drošs” Ls 350,00 - Ogres rajona
pašvaldības finansējums.
4) “Birzgales mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana” Ls 1880,00 - Valsts Kultūrkapitāla fonda
finansējums.
5) “Sporta inventāra iegāde” Ls 552,00 - Izglītības
ministrijas Sporta pārvaldes finansējums.
Izstrādāts un apstiprināts :
6) “Mēs Birzgalei” (tautas nama tualešu remonts) Ls
5000,00 - ES struktūrfondu finansējums.
Realizēti Ogres rajona pašvaldības projekti “Daiļdārzu
veidošana” un “Kā labi izskatīties senioru vecumā”.
Nomainījusies vadība vairākās pagasta iestādēs.
Pamatskolā par direktora pienākumu izpildītāju kļuvis
Valentīns Pastars, Tautas namu vada Rita Reinsone, muzeju –
Daina Melnūdre. Liels prieks par to, ka pamatskolā parādījušies
jauni skolotāji – Mārīte Petrovska, Sanita Matrosova, Kārlis
Paukšte, Edgars Skuja. Domāju, ka ieguvēji ir gan skolēni, gan
pati skola. Paldies skolas padomei un priekšsēdētājai Ingrīdai
Puišelei par aktivitātēm 2007.gadā.
Prieks par to, ka mūsu pagasta pirmsskolā bērniem ir
vieta, kur izdzīvot savu bērnību un rotaļu laiku un izsapņot
savus nākotnes sapņus. Paldies Anitai Skosai un bērnudārza
kolektīvam.
Daudz bija pārmetumu un kritikas, ka nav kā vajag, ka
nepieciešamas pārmaiņas tautas namā. Paldies iedzīvotājiem
par aktivitāti. Nu pārmaiņas ir redzamas. Nu mums ir ne tikai
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jauna Tautas nama vadītāja, bet gan amatierteātra pulciņš, gan
vidējās paaudzes deju kolektīvs, gan sapnis par Dziesmu un
deju svētkiem un arī pats Tautas nams kļuvis „jaunāks”. Lai
izdodas!
Muzejā ierīkota autonoma apkure. Paldies Ilmāram
Priekuliem un Kārlim Niedram.
„Odziņas” nosvinējušas 3 gadu jubileju. Organizētas
ekskursijas un teātru apmeklējumi, tikšanās ar dažādu jomu un
nozaru speciālistiem. Paldies Mārītei Skābarniecei.
Sportistu sasniegumi 2007.gadā:
Birzgales 1995.gada dzimušo un jaunāku meiteņu
futbola komanda izcīnīja 3.vietu Latvijas ziemas čempionātā,
Latvijas vasaras čempionātā, un Latvijas skolu kausa izcīņā.
Birzgales pamatskolas 3.-5.klašu komanda izcīnīja 1.vietu Ogres
rajona skolu čempionātā futbolā. Birzgales pamatskolas 7.9.klašu meiteņu komanda izcīnīja 1.vietu Ogres rajona skolu
čempionātā volejbolā meitenēm. Birzgales pieaugušo komanda
izcīnīja 2.vietu Ogres rajona pašvaldību sporta spēlēs. Paldies
Edgaram Siliņam.
Aigars Apinis Pasaules čempionātā cilvēkiem ar
kustību traucējumiem Taivānas galvaspilsētā Taipejā izcīna
zelta medaļas lodes grūšanā un diska mešanā.
Katru gadu pieaug lasītāju skaits bibliotēkā. Prieks, ka
vairāk sāk lasīt bērni. 2007.gadā bibliotēka piedalījusies divos
Kultūrkapitāla fonda projektos –„Bērnu žūrija” un „Jaunu
grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”.
Paldies Anitai Smilškalnai.
Kā vienmēr, aktīva mūzikas skola. Piedalīšanās valsts
radošajā konkursā – Einārs Hamrihs, Ingars Ivanovskis, Jānis
Martinovs, P.Čaikovska starptautiskās klaviermūzikas jauno
izpildītāju konkursā – Zigurds Teikmanis. Tāpat pavasara
ieskandināšanas vokālās mūzikas koncerts un ikgadējie
pusgada noslēguma koncerti. Paldies mūzikas skolas
kolektīvam.
Pūtēju orķestris nosvinējis 25 gadu jubileju un
uzstājies tuvu un tālu – Daudzevā, Madlienā, Vallē, Balvos,
Paņevežos. Paldies Laimonim Paukštem.
Un, protams, paldies par paveikto kolēģiem
pagastmājā un komunālajā saimniecībā.
Lai gaiši, silti Ziemassvētki un priecīgs Jaunais
2008.gads!
Visiem panākumus vēlot P.Kotāns

Mans jautājums – ko gan cilvēks iesāktu, ja Dievs nebūtu kaimiņus radījis?
Varbūt kuplas un spēcīgas ģimenes iztiek saviem spēkiem, turpretim, ja cilvēks palicis viens un nav vairs spēku zenītā, ko
iesākt kritiskā brīdī, ja radi tālu, valdība augstu?
Man ir bijis daudz tādu situāciju, kad “noturēties virs ūdens” ir palīdzējuši kaimiņi. Pa visu mūžu nepaspēšu diezgan
paldies pateikt. Juta un Kārlis “Kāpuros”, Anniņas ģimene “Rasās”, Kundertu, Brūveļu, Zeltiņu saimes, katrs savu reizi sniedz
palīdzīgu roku. Un vēl, un vēl es nevaru uzskaitīt visus, kas ir palīdzējuši un palīdz joprojām. Pa šiem četrdesmit, šeit nodzīvotiem
gadiem, man gluži kā radu pulks izveidojies. Paldies visiem pieminētiem un nepieminētiem. Dažam vairs varēšu tikai svecīti uz
kapa nolikt. Īpaša pateicība jaunajiem cilvēkiem, kas man palīdz tiešajā darbā, pirmām kārtām, Aigaram Larkam, kurš palīdzēja
tikt pie datora, deva pirmās iemaņas un arvien ir klāt, ja man radušies kādi sarežģījumi. Valdis Krūmiņš, uzzinājis par maniem
pirmajiem mēģinājumiem, neaicināts atnāca un pielāgoja gudro mašīnu manām vajadzībām. Arī Kristaps Krūmiņš ir bezizejas brīdī
palīgā skrējis. Ja man tāds atbalsts, darbs kļūst vieglāks un ceru vēl šo to derīgu paveikt, kaut gan kalendāri nežēlīgi ripina gadus.
Visiem zināmiem un nezināmiem priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu Jauno gadu!
Elga Sakse, tulkotāja
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Par spīti grūtiem laikiem.
Tieši šādi savu dzejoli daudzus gadus
atpakaļ iesāka Eduards Veidenbaums. Šos
vārdus es noteikti varu attiecināt uz
birzgaliešiem, kuri par spīti ,,Grūtiem
laikiem” ir sarosījušies visās jomās. Vasarā
un rudenī ļaudis, bieži vien spītējot laika
apstākļiem, rīkoja talkas, lai beidzot
kopīgiem spēkiem sakoptu savu apkārtni
un saremontētu jumtus.
Pēc
vairāku
gadu
risinājuma
meklējumiem, ko darīt ar tautas nama
telpām, ledus ir sakustējies. Atmesti kā
neiespējami telpu iznomāšanas varianti un
nākts pie lēmuma, ka remontdarbi jāveic
par pašvaldības līdzekļiem. Tie patreiz
jaunās un enerģiskās tautas nama vadītājas
Ritas Reinsones vadībā ir uzsākti. Šobrīd
varam ieiet gaiši izkrāsotā tautas nama
zālē, kurā mūsu skatu priecē gan jauni
aizkari, gan jaunas drapērijas.
Visi, kuri 17. novembrī pulcējās
Tautas namā, lai piedalītos Latvijas valsts
proklamēšanas 89. gadadienas svētku
koncertā, varēja to visu skatīt savām acīm. Visu vakaru lielā daudzveidībā darbojās paši birzgalieši. Pēc visa redzētā un dzirdētā man
radās pārdomas. Birzgalē dzīvo ļaudis, kuri grib ko vairāk, nekā brīvo laiku pavadīt pie alus glāzes vai televizora ekrāniem. Birzgalē
strādā daudzveidīgu kolektīvu vadītāji, kuri spēj pulcēt ap sevi dalībniekus un aizraut kopīgā muzicēšanā vai dejošanā (vēl arī sportā,
teātra spēlēšanā).
Vai tomēr mums, birzgaliešiem, nevajadzētu vēl pacīnīties par sava pagasta neatkarību. Klausoties jaunā Reģionālo lietu ministra
domas, radās iespaids, ka reģionālā reforma nebūt vēl nav pabeigta. Tas, ka Ķegums ir pilsēta vēl neliecina par tās vispusīgi attīstīto
infrastruktūru un daudzveidīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvājumu ikdienā. Ķegumā nav ne mūzikas skolas, ne pūtēju
orķestra. Varbūt Birzgales pagasts varētu lūgt savā paspārnē Ķegumu un Tomi, jo tad varbūt rastos iespēja salabot mūsu ceļus, lai
satiksme pie mūsu vistuvākajiem kaimiņiem Vecumniekos un Vallē ziemas sezonā nekļūtu par murgu.
Jautājums reģionālo lietu ministram: ,,Cik Latvijā ir pievienojamo pagastu, kuri spēj koncertu savā pagastā sarīkot ar 10
patstāvīgiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un, vai esošajiem novadu centriem ir tiesības pievienot par sevi patstāvīgākus
pagastus.”
Līga Paukšte

Visi jutāmies gaidīti.
Vēsturē par Latvijas Republikas proklamēšanas dienu – 1918. gada 18. novembri atzīmēts gan par tagadējā Nacionālajā teātrī
valdošo pacilājošo noskaņu, gan to, ka diena bijusi vēsa un apmākusies. Pulcējoties uz savas valsts 89. jubileju, līdzīgas izjūtas
šoruden bija birzgaliešiem. Vakars bija pavēss , bet Tautas nama gaumīgais svētku noformējums, jaunais valsts karogs, daļēji veiktais
zāles kosmētiskais remonts, jaunie skatuves un logu aizkari, tīrās telpas, svecīšu liesmiņas ciemata centrā ikvienam ļāva justies
gaidītam.
Pagasta padomes priekšsēdētājs P.Kotāns, sveicot klātesošos valsts jubilejā, īpašu paldies teica ļaudīm, kuru darbs, talants un
neatlaidība ļauj Birzgales vārdam izskanēt ārpus Latvijas robežām. Viens no viņiem- paraolimpietis Aigars Apinis bija aizņemts citā
pasākumā. Pagasta pateicību un ziedus saņēma tulkotāja Elga Sakse. Viņas veikumu ungāru un latviešu kultūru tuvināšanā, mūsu
literatūras bagātināšanā šogad , piešķirot stipendiju ,atzinīgi novērtējis arī Kultūrkapitāla fonds.
Lai koncertā uzskaitītu visus Birzgales dziedošos kolektīvus-PII „Birztaliņa” audzēkņus, pamatskolas 5.klases ansambli,
mūzikas skolas „mazo” kori un kori „Volante”, jauniešu kori „Tikai tā”, solistus Sindiju Puišeli un Jāni Siliņu vienas rokas pirkstu par
maz. Klausītāji viņiem pateicās ar dāsniem aplausiem. Bet visgaidītākā bija dejotāju uzstāšanās M.Petrovskas vadītajā Birzgales
pamatskolas deju kolektīvā šoruden iesaistījušies vairāku vecāko klašu skolēni. Ovāciju pavadīts, deju sāka Tautas nama vidējās
paaudzes kolektīvs. Tikai pašiem tā dalībniekiem un vadītājam A.Kampem zināms, cik daudziem neticības sliekšņiem pusotra mēneša
laikā nācies pārkāpt līdz pirmajai skatītājiem atrādītajai dejai. Prieks par Tautas namā atdzimušo kolektīvu bija visiem klātesošajiem.
Tautas nama vadītāja R.Reinsone, vadot svētku koncertu, pieteica arī grupu „Butter in Fly” un pūtēju orķestri, kura
dalībnieki bieži bija gan dziedātāju, gan dejotāju pulkā. Kad, koncerta noslēguma dziesmai skanot, lakatiņi dziedātāju rokās ‘saauga’
mūsu valsts karogā aplausi liecināja, ka birzgalieši ir priecīgi par svētku dāvanu – skaisto koncertu. Tā veidošanā izdomu un enerģiju
ieguldīja gan kolektīvi, gan to vadītāji Maira Līduma, Inese Martinova, Sandra un Edgars Siliņi, Līga un Laimonis Paukštes, Vita
Kozlovska, Mārīte Petrovska, Aivars Kampe. Paldies Evitai Gūtmanei par vestibila un zāles skaisto noformējumu. Paldies daudziem
citiem, kuru vārdus, es kā pasākuma apmeklētāja pat nezinu, bet kuru darbs uzdāvināja svētkus. Svinību turpinājumā grupa „Savējie”
un līnijdejotāju grupa iekustināja pat viskūtrākos balles apmeklētājus. Lai Tautas nama vadītājai R.Reinsonei pietiek enerģijas mūs
iepriecināt ar skaistiem pasākumiem. Atgādināsim paši sev – manas valsts svētki vispirms ir svētki katrā no mums, mūsu ģimenēs,
mūsu pagastā!
D.Melnūdre
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2007.gada 22.novembra padomes sēdē
Nr. 12 deputāti
NOLĒMA:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Piešķirt
sociālos
pabalstus 3 personām
Ls 66,- apmērā ārstēšanās izdevumu segšanai.
Piešķirt sociālo pabalstu Ziemassvētku paciņu iegādei 285
pašvaldības pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, bērniem
invalīdiem, vientuļajiem pensionāriem Ls 2,- par 1 paciņu.
Iesniegt SIA „Creditreform Latvija” nekustamā īpašuma
nodokļa, soda un kavējuma naudas iekasēšanai parādnieku
sarakstu ar 15 personām.
Uzdot grāmatvedībai izsūtīt komunālo maksājumu
parādniekiem (30 personām) brīdinājumus par parāda esamību
un nenomaksāšanas gadījumā par tā piedziņu.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 1nekustamu īpašumu,
kas sastāv no zemes gabala 0,5 ha platībā par pirkumu summu
Ls 30000,-.
Atļaut mainīt nekustama īpašuma „Kalna-Ruceļi” zemes
gabalam 1,0 ha platībā zemes lietošanas mērķi no
lauksaimniecībā izmantojamās zemes – uz zemi
inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem.
Atļaut Zaharānei Genovefai, dzīv. m.”Graudupes”, Birzgales
pagastā, veikt individuālo darbu – aušana no 2007.gada
22.novembra līdz 2012.gada 21.novembrim.
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Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.8 projektu “Grozījumi
2007.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 ”Par
Birzgales pagasta padomes 2007.gada budžetu””
9. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
„Brīviņi”.
10. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabala ,,Ārītes"
teritorijai Birzgales pagastā, detalizējot teritorijas
plānoto
(atļauto)
izmantošanu,
izmantošanas
aprobežojumus, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus.
Padomes priekšsēdētājs P. Kotāns
8.

Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada novembra mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 1367,52.
No tiem:
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 100;pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls 250;pabalsts bēru gadījumos
Ls 120;pabalsts ārkārtas gadījumos ārstēšanās izdevumu segšanai
Ls 43,52
pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai kā maznodrošinātai
personai
Ls 14;pabalsts represētajām personām
Ls 320;pabalsts vienam bērnam,
Ls 10,mācību līdzekļu iegādei 2007./2008.m.g. (pēc saraksta)
Ls 520;-

Mūzikas skolas ziņas.
Ar 2007./2008. mācību gadu valstī tiek atcelts vecais mūzikas skolu dalījums pa reģioniem un izveidots jauns. Tas balstīsies uz
to, ka reģionu centri turpmāk būs pilsētās, kurās ir vidējās izglītības mūzikas iestādes – mūzikas vidusskolas: Rīgā,
Liepājā, Ventspilī, Cēsīs, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē. Birzgales mūzikas skola ir izvēlējusies būt Jelgavas
mūzikas vidusskolas reģionā. Tas nozīmē, ka turpmāk dažāda veida uzstāšanās notiks Jelgavā.
29. novembrī Jelgavas mūzikas vidusskolā notika 8.klavieru klases standartu programmu
atskaņošana. Tas nozīmē, ka katram audzēknim bija jāatskaņo viena Etīde un E.Grīga skaņdarbs. Mūsu
skolas audzēknes Marta Baiba, Lāsma Krastiņa (ped. Sandra Siliņa) un Evita Reinsone ( ped. Maira
Līduma) ļoti labi tika galā ar saviem priekšnesumiem un tika atzinīgi novērtētas un uzslavētas.
30. novembrī Koknesē notika Pētera Čaikovska IV Starptautiskais mūzikas skolu klaviermūzikas izpildītāju
konkurss. Tajā piedalījās pavisam 62 dalībnieki no Latvijas mūzikas skolām, Narvas (Igaunija) un Sanktpēterburgas (Krievija).
Dalībniekiem bija jāatskaņo viens P.Čaikovska skaņdarbs un otrs kāda cita krievu komponista skaņdarbs. Jau otro gadu pēc kārtas
Koknesē savu māku rādīja arī Birzgales mūzikas skolas audzēknis Zigurds Teikmanis. Viņš atskaņoja P. Čaikovska ,,Aukles pasaku’’ un
R. Gliera skaņdarbu ,,Šūpuļa dziesma”. Savas skolotājas Sandras Siliņas vadībā Zigurdam šogad izdevās iegūt II vietu, atzinību par
labāko P. Čaikovska skaņdarba atskaņojumu savā grupā un naudas prēmiju. Konkursa dalībnieku izpildījuma līmenis bija augsts. Visiem
laureātiem, kuri bija skaitā ap 30, vēl tika piešķirta, manuprāt, visvērtīgākā balva - iespēja svētdien, 2. decembra vakarā piedalīties
laureātu koncertā, Rīgā Melngalvju nama koncertzālē. Viens no koncerta dalībniekiem bija arī birzgalietis Zigurds Teikmanis. Patīkamā
Pirmās adventes noskaņā varējām baudīt klaviermūzikas koncertu, kurā visvairāk skanēja tieši P. Čaikovska mūzika visā savā
daudzveidībā un sarežģītībā.
3. novembrī Ogres mūzikas skolā notika valsts Radošā konkursa II kārta. Radošais konkurss ir tāda veida sacensība, kurā skolēni ir
sakomponējuši skaņdarbus un viņi paši vai skolas biedri tos atskaņo.Ogrē no 9 zonas mūzikas skolām Radošajā konkursā piedalījās tikai
2 – no Birzgales un no Ogres. Birzgalieši piedalījās ar Jāņa Martinova kompozīciju klavieru ansamblim “Pazemes pilieni”
Skaņdarbu atskaņoja Ingars Ivanovskis un Einārs Hamrihs un ar savu priekšnesumu radīja klausītājos patiešām baisas izjūtas. Žūrija
kompozīciju augsti novērtēja un skaņdarbu izvirzīja konkursa III kārtai.
Tā notika 24. novembrī E. Dārziņa mūzikas vidusskolā. Valsts konkursā Rīgā, dalībniekiem bija iespēja noklausīties citu
reģionu audzēkņu kompozīcijas. Tas bija ļoti interesanti, skaņdarbi bija sacerēti visdažādākajiem instrumentiem un sastāviem:
klavierēm, vijolēm, čelliem, akordeoniem, klarnetei, mežragam, koklei. Dzirdējām pat kuldīdznieces kompozīciju čigānu mūzikas stilā,
kuras atskaņošanā piedalījās meiteņu vokālais ansamblis dziedot un dejojot, un vijoļu duets. Tika radīta īsta čigānu tabora noskaņa.
Mūsu kompozīcijas izpildītāji nenobijās un rādīja patiešām labu sniegumu. Iespēja uzstāties Dārziņskolas zālē ir liels gods, tāpēc
apsveicam gan kompozīcijas autoru J. Martinovu, tās izpildītājus I. Ivanovski un E. Hamrihu un viņu skolotāju - konsultanti Jūliju
Strodi.
2. decembrī Kokneses mūzikas skolā notika III starptautiskais P. Čaikovska jauno pianistu konkurss. Skolotāja Sandra Siliņa
konkursam sagatavoja audzēkni Zigurdu Teikmani. Viņš konkursā atskaņoja P.Čaikovska “Vācu dziesmiņu” un komponista V. Vikļina
skaņdarbu “Briesmonis”. Kompozīcijas ir ļoti dažāda rakstura, tāpēc kopējais priekšnesums bija ļoti saistošs. Tāds arī tas izskanēja
Koknesē un izpelnījās lielus aplausus.
Ziņas apkopoja Līga Paukšte

Birzgales Avīze Nr. 154 2007.gada 15. decembris
Iepriecināt mani
Māmiņa prot.
Ko es viņai pretī
Varu dot?
Varu māmiņu samīļot.
Bučiņu māmiņai
Varu dot.
/J.Osmanis/
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Sveicam jubilārus decembrī!
50 gados

Astašenoku Mārīti
Podaviļņiku Irinu

60 gados

Jansoni Irēnu

80 gados

Korecku Mariju
Kučinsku Ēriku

SVEICAM!
Montu Čaku-Šekmani ar meitiņas SIMONAS piedzimšanu!
Ievu Eglīti un Ģirtu Bērzkalnu ar dēliņa NIKA HARIJA
piedzimšanu!
25. decembrī plkst. 2000 Tautas namā Ziemassvētku balle.
Spēlēs grupa ‘’YES’’
Balles laikā būs iespēja noskatīties Birzgales amatierteātra
iestudētās lugas „Jo pliks, jo traks” fragmentu.
Ieejas maksa 2 lati
Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 23. decembrim pa tālr. 29417026
01. 2008. plkst. 0020 Birzgales centrā Jaungada salūts.
Pēc salūta Jaungada disko – balle.
Ieejas maksa 2 lati

Birzgales pamatskolas Ziemassvētku pasākums notiks
Tautas namā 20.decembrī pulksten 16:00

29.un30.decembrī Birzgales kausa izcīņa zolītē.
Dalībnieku reģistrācija no pulksten 9:00 Tautas namā.
Sīkāka informācija pie E.Siliņa pa tālruni 29434985

Mūsu sāpes, mūsu glāstus.
Mūsu atvadas paņem līdz.
Savu siltumu, dzīves stāstu
Atstāj, lai dzīvo mums līdz.
Sāpju brīdī esam kopā ar Lindu un Arti no vecmāmiņas
atvadoties.
9. klases skolēni, vecāki un audzinātāja.
Nu, māmulīt, kā plecu lakats
Tavs mūžs ir beidzot noadīts.
Guļ melnā krāsa zaļai pāri,
Un pavediens uz smiltīm stīdz.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ingūnai un Aldai ar ģimenēm
Māmiņu, vecmāmiņu un sievasmāti zaudējot.
Krastiņu un Reinsonu ģimenes.

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Gunārs Kārkliņš (1936.)
Emīlija Kūriņa (1915.)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

Paldies
Intai Altmanei par skaistajiem priežu zariem, Mārītei Lapai
par slaidajām Daugavas niedrēm. Šie dabas materiāli, ievīti
Adventa vainagos un Ziemassvētku puzuros, tagad rotā
birzgaliešu mājas.
Muzeja „Rūķi” vadītāja D.Melnūdre
PAZIŅOJUMS PENSIONĀRIEM
UN INVALĪDIEM
Ziemassvētku pasākuma datums tiek mainīts uz šī
gada 17. decembri plkst.14.00.
Vēlams pieteikties pie Birzgales pagasta sociālās
darbinieces vai zvanot pa tel.5035985, 5034984, 5034125.
Par piedalīšanos pasākumā dalības maksa Ls 1,Ja būs nepieciešams (pēc cilvēku skaita), tad autobuss kursēs
pa maršrutu BIRZGALE-ENKURNIEKI-BIRZGALES
PAGRIEZIENS-BIRZGALE Plkst.13.00, tie kas brauc,
lūdzu informējiet sociālo darbinieci, lai varētu noskaidrot
kāds transports nepieciešams, arī tie kuri jau pieteikušies.
Viens zelta stars no zvaigžņu sieta
Mums katram sirdī krīt.
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt.
Ziemassvētku vecītis ar palīgiem ielūdz,
Birzgales pagasta pirmsskolas vecuma bērnus uz
Ziemassvētku pasākumu, šī gada 28.decembrī plkst.10.30
Birzgales kultūras namā.

Kriminālā informācija
23.09.Birzgalē nozagta automašīna „Audi”, pēc tam atstāta
ar redzamām bojājuma pēdām. Zādzību, iespējams, veikuši 2
pagasta jaunieši. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.
08.10.pie Lāčplēša stacijas no SIA „Latsin” nozagti baļķi.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess.
14.10.privātmežā, veicot ciršanas darbus, gājis bojā H.Z.
29.10.konstatēta nelikumīga koku izciršana ūdensteces
Alstiķe aizsargjoslā. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.
Ogres skolotāju kamerkoris izdzied „Ziemas pasaku”!
2008. gada 20. janvārī 13.00 Birzgales Tautas namā
Ogres skolotāju kamerkoris izdziedās, izdejos un izspēlēs
muzikālu uzvedumu „Ziemas pasaka”, kas pirmizrādi
piedzīvoja 2007. gada Zvaigznes dienā Ogres kultūras
centrā.

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - Birzgales pagasta padome – datorsalikums.
Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, Birzgales pagastā LV – 5033, Ogres raj., tālr. 5034125 vai 5034212.

