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Birzgalieši dzied Tukumā.
2.februārī Tukumā notika Zemgales novada latviešu
tautasdziesmu konkurss “Lakstīgala”. Pēc veiksmīgas
piedalīšanās rajona skolu konkursā, no Birzgales pamatskolas
uz novada konkursu izvirzīja 1.-4.klašu komandu. To
pārstāvēja Kristīne Ķibilde, Lāsma Pētersone, Juliāna Kokina,
Baiba Kauliņa, Zigurds Teikmanis un skolotāja Sandra Siliņa.
Tautasdziesmu konkursam sagatavoties nav joka
lieta. Mazie dziedātāji iemācījās dziedāt 50 latviešu
tautasdziesmas, kas bija jāizpilda no galvas bez instrumentālā
pavadījuma, atceroties precīzo melodisko zīmējumu un vārdus
pareizā pantu secībā. Bija jāapgūst arī plašs latviešu tautas
folkloras materiāls – latviešu godi, gadskārtas, tautas
instrumenti, latviešu tautas tērpi un to valkāšanas tradīcijas,
tautasdziesmu vācēji.
Paldies bērniem par ieguldīto lielo darbu, jo tas
nebija ne stundu, ne pēcstundu, bet gan brīvdienās ziedotais
laiks. Paldies skolotājām Inesei un Vitai par padomu,
palīdzību un atbalstu. Paldies vecākiem par sapratni un Pāvelam Kotānam par transporta noorganizēšanu.
Arī Tukumā mūsu mazās “lakstīgalas” parādīja pārliecinošas zināšanas un aktivitāti visos konkursa posmos, tāpēc ieguva
iespēju kopā vēl ar trijām komandām pārstāvēt Zemgales novadu Latvijas tautasdziesmu konkursā “Lakstīgala” Rīgā Latviešu
biedrības namā 9.martā. Šādā pasākumā Birzgales vārds izskanēs pirmo reizi. Lai labi skan!
Sandra Siliņa.

Deju konkurss Ikšķilē.
25. februārī, Ogres rajona netradicionālo deju
konkursā, kurš notika Ikšķiles vidusskolā 5. – 9. klašu grupā
piedalījās arī Birzgales pamatskolas dejotājas skolotājas Līgas
Paukštes vadībā. Meitenes dejoja līnijdejas apdari “Spārni”.
Žūrija 8 priekšnesumu konkurencē mūsu meiteņu sniegumu
novērtēja ar III vietu. Tas ir labs rādītājs, jo konkurentes bija
no skolām ar patiešam senām netradicionālo deju tradīcijām:
Ogres, Madlienas, Lēdmanes Lauberes. Paldies dejotājām
Egijai Abarovičai, Martai Baibai, Kristīnei Bezzubovai,
Laurai Bērziņai, Lāsmai Krastiņai, Renātei Ļebedevai, Evijai
un Evitai Reinsonēm par ieguldīto darbu.
Vēlam uzcītību arī turpmāk slīpējot jaunu deju
soļus!
Līga Paukšte.

24.februārī pulksten 18:00
Birzgales Tautas namā
notiks pūtēju orķestra
“BIRZGALE”
25 gadu jubilejas koncerts.
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Ciemos pie jaunsargiem.
Birzgalē jaunsargu nodarbības katru otrdienas vakaru apmeklē
16 zēni. Bērnudārza “Birztaliņa” pagrabtelpās ar pagasta padomes
atbalstu jaunsargi ir iekārtojuši mācību telpu, kas kalpo gan jaunsargu,
gan zemessargu nodarbībām. Telpa ir iekārtota askētiski – gar sienmalām
atrodas uzskates līdzekļi: lādiņi, dažādas mīnas, granātas. Otrā malā
novietoti kausi un apbalvojumi no tiem laikiem, kad valdība vēl
atbalstīja jaunsargu kustību un atļāva rīkot sacensības. Te ir arī smagā un
neērtā padomju armijas laika rācija, kura pirms gadiem divdesmit likās
moderns sakaru līdzeklis. Jaunsargu klasē ir arī patriotiskais stūrītis ar K.
Ulmaņa, J. Baloža un O. Kalpaka fotogrāfijām, un jaunsargi visus šos
vīrus, kuriem bijusi liela nozīme Latvijas valsts dibināšanā, godam
atpazina. Blakus telpu var izmantot sportiskām aktivitātēm – galda
tenisam, skriešanai pa trenažieri, kāpšanai pa zviedru sienu, lekšanai un
šautriņu mešanai. Vada komandieris ir apsolījis arī virs griestiem novilkt
maskēšanās tīklu, lai telpa būtu patīkamāka. Tagad mūsu bruņojumā ir
zviedru triecienšautene AK-4 veco “kalašņikovu” vietā. Šis ierocis ir
precīzāks, bet ne tik izturīgs. Zemessargs A.Gūtmanis mūs iepazīstināja
ar jaunsargu klasi.
Zemessargs Jānis Konovalovs. Pašlaik es mācos Ogres
profesionālajā vidusskolā par būvgaldnieku. Es gribu pabeigt vidusskolu
un savu nākotni vēlos saistīt ar militāro karjeru. Lai iestātos
profesionālajā armijā, ir jābūt vidējai izglītībai un jāizpilda NATO
standartiem atbilstošie sagatavotības testi. Bet kā man tas viss izdosies,
to rādīs nākotne. Pašlaik es mācos, dienu Zemessardzē un apmācu
jaunsargus. Es uzskatu, ka mūsu jaunieši ir pārāk nenopietni, jo jau pie
pirmajiem nopietnajiem pārbaudījumiem atsakās ņemt savu dalību
jaunsargos. Atnāk šeit “pazīmēties” un izrunāties, bet pie nopietnas
fiziskas slodzes nespēj izturēt. Mācot jaunsargus, es tagad saprotu
AK-4 varu izjaukt un salikt aizsietām acīm.
skolotājus, kuriem arī pats savā laikā nervus pabojāju, jo visu to izbaudu
uz savas ādas.
Jaunsargs Artūrs Gūtmanis. Pašlaik es mācos Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, bet jaunsargus es neesmu pametis, jo
man patīk gan dažādas sportiskās aktivitātes, gan ņemšanās ar ieročiem. Mani nākotnes nodomi ir saistīti ar Aizsardzības akadēmiju,
tāpēc es esmu jaunsargos jau no pašiem šīs kustības pirmsākumiem. Man patīk kārtība un militārā subordinācija – “pumpēšanās” man
ir pierasta lieta – sākuma nodarbībās par mutes palaišanu “atrāvos” uz kādām 400 reizēm, bet es to nenožēloju, tas nācis tikai par labu.
Visvairāk man palikušas atmiņā militārās spēles Vītola karjerā, kur mūsu komanda saņēma visvairāk apbalvojumu. Man ļoti patīk arī
militārās mācības ar nakšņošanu mežā.
Jaunsargs Ritvars Birzulis. Vislabāk man no visām nodarbībām patika jaunsargu mācības mežā. Mums ar aizsargkrāsu
nosmērēja sejas, lai pretiniekiem būtu grūtāk pamanīt. Ienaidnieka nepamanītiem mums vajadzēja nokļūt nometnes bāzēšanās vietā,
tāpēc gājiena laikā varējām izmantot tikai žestu valodu, bija jāsaprot kādas komandas dod izlūks un navigators. Ceļā mums arī
uzbruka nosacītais ienaidnieks, tāpēc mums vajadzēja ieņemt pozīcijas un atšaudīties. Arī atlikušo ceļa daļu līdz bāzes vietai vajadzēja
turpināt slēpjoties, bet klajumus nācās šķērsot rāpus. Mežā vecajās 2. pasaules kara tranšejās mums vajadzēja ierīkot slēpni, sagūstīt
ienaidnieka ziņnesi un atrast svarīgu ziņojumu. Pēc kaujas uzdevuma veikšanas mēs sakūrām ugunskuru un uzvārījām zupu, kura pēc
grūtajiem pārbaudījumiem visiem mums ļoti garšoja.
Gribētos, lai jaunsargu rindas Birzgalē kļūtu kuplākas. Tāpēc zēni un meitenes, kam interesē militārā karjera, ieroči,
munīcija, pārgājieni, fiziskās sagatavotības treniņi un citas ar armiju saistītas lietas, tiek aicināti katru otrdienu pulksten 17:00 uz
jaunsargu klasi bērnudārza ”Birztaliņa” telpās.
Ar jaunsargiem tikās V.Pastars.

Šaušana mērķī ir patīkama nodarbe, tikai viens mazs
sīkums – jātrāpa “desmitniekā”.

Jaunsargu vecajam labajam “pumpēšanās” rituālam
vecuma ierobežojumi neeksistē!
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2007.gada 08.janvāra padomes sēdē Nr. 1 deputāti NOLĒMA:
1.

Apstiprināt iesniegto Saistošo noteikumu Nr.1 projektu “Grozījumi
2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Birzgales
pagasta padomes 2006.gada budžetu”.
2. Apstiprināt iesniegto Saistošo noteikumu Nr.2 projektu “Grozījumi
2006.gada 10.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Birzgales pagasta
padomes 2006.gada speciālo budžetu”.
3. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 1 nekustamo īpašumu, kas sastāv
no zemes gabala 4,9 ha platībā par summu Ls 3000,-

2007.gada 25.janvāra padomes sēdē Nr. 2 deputāti NOLĒMA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apstiprināt Iedzīvotāju sarakstu, kuriem piešķirts
materiālais pabalsts Ls 50,- apmērā kurināmā iegādei vai
apkures maksas segšanai 2007.gadā.
Piešķirt pabalstu ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolā
2 bērniem – februāra, marta, aprīļa, maija mēnešos.
Apstiprināt bērna piedzimšanas pabalstu - 100 latu
apmērā par katru Birzgales pagastā reģistrēto
jaundzimušo bērnu.
Piešķirt materiālos pabalstus - 5 personām Ls 102,11
apmērā ārstēšanās izdevumu segšanai, 1 personai Ls
27,-/mēnesī GMI nodrošināšanai uz 3 mēnešiem.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 5 nekustamiem
īpašumiem – zemes gabaliem 32,15 ha platībā un 1 ēkas
(būves) – katlu mājas par kopējo summu Ls 55410,-.
Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma:
•
“Vecstraumes” zemes gabalu apm. 0,5 ha platībā,
piešķirt nosaukumu– “Jaunstraumes;
•
“Tīcēni” - 15 zemes gabalus katru 0,5 ha platībā,
piešķirt nosaukumus – “Tīcēni-1” – „Tīcēni-15”
•
Gubenīši” - 7 zemes gabalus katru apm.0,5 –
0,63 ha platībā, piešķirt nosaukumus – “Gubenīši”
– „Gubenīši-6;

7.

8.

Pamatojoties uz LR likuma “Par valsts un pašvaldību
mantas atsavināšanas kārtību”, atļaut izsoles komisijai
pārdot mājīpašuma “Popēni” ½ pils. Laicānam Guntim,
kurš izmanto pirmpirkuma tiesības kā mājīpašuma
“Popēni” ½ īpašnieks.
Apstiprināt degvielas patēriņa normas un limitus pagasta
padomes un personiskajam autotransportam
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns.

Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada janvāra mēnesī
sociālajos pabalstos izmaksāts: Ls 670,71
No tiem:
GMI pabalsts
Ls 78,pabalsts ārkārtas ārstēšanās izdevumu segšanai
Ls 66,30
pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai bērnam bārenim Ls 5,81
pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls 165.60
pabalsts atbrīvojoties no ieslodzījuma
Ls 10,pabalsts represētajām personām
Ls 20,
pabalsts apkurei vai malkas iegādei (pēc saraksta)
Ls 125,pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 200,-

Mūžu dzīvo – mūžu mācies!

Birzgales pamatskolas zēnu
basketbola komanda tagad
ir Ogres rajona čempioni.

Nupat, 8.februāra “Ogres Ziņās” lasījām: “līdz šim aktīvākie
projektu izstrādātāji bija ogrēnieši, birzgalieši, jumpravieši...”, tas domāts
par “Iedzīvotāju iniciatīvas un mūžizglītības iespēju veicināšanas”
projektiem.
Izlasot, man pirmā doma bija – taisni žēl, ka tikai vecumā
pamodies tas izziņu gars – , bet tūlīt seko precizējums: “Nekad nav par
vēlu darīt savu dzīvi interesantāku, kā arī pateikt PALDIES saviem
līdzcilvēkiem, ar kuriem liktenis (vai Dievs) mūs savedis kopā, jo sevišķi,
ja tie ir uzņēmīgi, labestīgi un jauki cilvēki, un ne viens vien no tiem ir
pelnījis atzinību kā mūsu novada labais gariņš.
Cilvēka dzīvē skaistākais laikam ir tas, ka, neskatoties uz
nodzīvoto gadu skaitu, vienmēr ir kaut kas, par ko priecāties. Tādēļ, ar
“Birzgales Avīzes” starpniecību, gribas izteikt pateicību visiem
aktīvākajiem sava darba darītājiem gan par veiksmīgiem projektiem un
darbiem, gan par sirsnīgajiem apsveikumiem un novēlējumiem šim
2007.gadam, par šī gada “Birzgales Avīzes” pielikumā “Gadu mijas
labākās atmiņas” teikto un vēlēto, par svešvalodu apmācības
organizēšanu, izpildi, un par katras iestādes un darbinieka apzinīgu,
sirsnīgu pieeju savu pienākumu veikšanā un silto attieksmi pret sava
novada ļaudīm.
Lai piepildās novēlējumi un ieceres, lai priecīga katra diena!
Ar cieņu – Anita Apriķe.

