Pagasta padomes informatīvs izdevums

2007.gada 10.jūnijs

Nr.148

Par apkures tarifu izmaiņām
Pamatojoties uz 2006./2007.gada apkures sezonas reālo izdevumu tāmi, Birzgales pagasta
padome 2007.gada 24.maija padomes sēdē Nr.6 nolēma :
1) ar 2007.gada 1.oktobri noteikt apkures maksu Ls 0,68/m2 , t.sk.PVN 5% = Ls 0,03/m2 ;
2) ar 2007.gada 1.maiju noteikt pastāvīgo apkures maksu Ls 0,30/m2 .
Apkures izdevumi 2006.-2007.
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Malka
Remontmateriāli
Dabas resursu
nodoklis
Kursi kurinātajiem
200
Elektroenerģija
8,65 8,39 8,87 7,05 6,92 59,02 248,51
KOPĀ
238,42 148,6 149,1 236,8 367,7 2283 6808,4
Apkures platība
kvm 11072.32
Maksa par 1 kvm 0,0215 0,013 0,013 0,021 0,033 0,206 0,6149
mēnesī
3.8862: 6 mēn. =0.6477
PVN 5 %
= 0,0324
Kopā
= 0,6801
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Par autoceļa V 995 Druva - Birzgale - Valle seguma remontu
Latvijas Valsts ceļu speciālisti izskatīja Jūsu vēstulē izteikto lūgumu veikt valsts 2. šķiras autoceļa V 995 Druva - Birzgale
- Valle seguma remontu posmā no 1,0 km līdz 5,0 km, to pilnībā rekonstruējot.
Ogres rajona padomē 2005. gada martā akceptētajā programmas valsts 2. šķiras autoceļu sakārtošana novadu
atbalstam Ogres rajona 2. šķiras autoceļu prioritāro objektu sarakstā netika ieslēgts Jūsu vēstulē minētā autoceļa
V995 Druva - Birzgale - Valle 4,0 km garais posms no km 1,0-5,0 caur Birzgales centru, tādēļ melnā seguma
atjaunošana tam pagaidām nav paredzēta.
Programma valsts 2. šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 2007. - 2008. gadam jau ir
apstiprināta. Ogres rajonā tajā ieslēgts viens autoceļš V964 Taurupe - Vecbebri km 0,00 -10,70, kuram
rajona padome bija noteikusi augstāku prioritāti nekā autoceļam V995 Druva -Birzgale - Valle.
Tā kā programmai valsts 2. šķiras autoceļu sakārtošana novadu atbalstam ieslēdzamo objektu
sarakstus pilnībā sastāda katra rajona pašvaldība, tad Birzgales pagasta padomes vadībai jāierosina, lai
Ogres rajona padome Jūsu vēstulē minētā autoceļa V995 Druva - Birzgale - Valle 4,0 km garā
posma melnā seguma atjaunošanu iekļautu Ogres rajona valsts 2. šķiras autoceļu rekonstrukcijas
prioritāšu sarakstā. Tikai tad nākošajās valsts 2. šķiras autoceļu sakārtošanas programmās tam tiks
paredzēta melnā seguma izbūve.
Jāatzīmē, ka, ņemot vēra iepriekš minētas programmas 2007. gada izsoļu cenas Rīgas
reģionā, šī objekta melnā seguma atjaunošanas aptuvenās izmaksas sasniegs 385 - 400 tūkst. Ls, bet
Ogres rajonam programmas valsts 2. šķiras autoceļu sakārtošana novadu atbalstam ietvaros iedalītais
finansējums ir 312 tūkst. Ls gadā. Tādēļ autoceļa V995 Druva - Birzgale - Valle melnā seguma
atjaunošanu Jūsu rajona padomei nebūs iespējams pozitīvi atrisināt viena gada laikā.
Valdes priekšsēdētājs
T.Straume
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“Es skatos uz pasauli ar ģimenes acīm.”
Ceriņu un maijpuķīšu ziedēšanas laikā “Birzgales Avīzes” maija
numurā bija aicinājums vecākiem apmeklēt lekciju ciklu “Es skatos uz pasauli
ģimenes acīm”. Tika arī aicināti vecāki ar ielūgumiem. Projektā iekļautas tika
četras tikšanās reizes, pa trijām stundām Ja godīgi, saņemot ielūgumu, sajūsmā
nebiju - laika nav, gatavas receptes bērnu audzināšana tāpat nav utt. Pirmajā
nodarbībā domas mainījās, radās interese, iepatikās temats, lektores
nomierinošā balss, saprotošā attieksme. Ģimenes psihoterapeite Vita Kārkliņa,
kas vadīja šo lekciju ciklu, aizrāva mūs interesantajām lekcijām. Projekta
veidotāji bija padomājuši par visu, lekcijas laikā varējām iemalkot kafiju, tēju,
kā arī cienāties ar kārumiem un augļiem. Nodarbību laikā iemācījāmies izprast
ģimenes saites, vairāk saprast savus bērnus, aizdomāties par dzīves vērtībām,
izvērtēt sevi. Jauki, ka vecāki projekta laikā (tik īsā laika posmā) sadraudzējās
savā starpā un vairāk iepazinām viens otru. Agrāk garām ejot viens otram
pateicām tikai “labdien ”, turpretī tagad satiekoties ir par ko parunāt.
Noslēguma nodarbība notika atpūtas bāzē “Saulītes”. Ierasties
varējām ar ģimenēm. Šī nodarbība bija neaizmirstama. Atpūta, atbrīvošanās no ikdienas raizēm, jautrība, atraktivitāte, līnijdejas! Pat
karstā saule nespēja nogurdināt. Laiks paskrēja nemanot, šķirties negribējās nemaz. Projektu turpināt var katrs individuāli. Visi
iedzīvotāji tiek aicināti uz sociālo dienestu apgūt pirmās iemaņas mākslas terapijā, kā arī smilšu terapijas nodarbības pie ģimenes
psihoterapeites Vitas. Mēs visi sakām lielo paldies projekta autorei Mārītei Petrovskai. Paldies Vijai Arājai par līdzdalību projekta
tapšanā. Sirsnīgs paldies Vitai Kārkliņai par aizraujošajām lekcijām. Paldies Kotāna kungam un Aigaram Rozenbergam par ziedoto
brīvo laiku svētdienā vizināt mūs uz “Saulītēm ”un atpakaļ. Paldies bērnudārzam “Birztaliņa” par izīrētajām telpām. Vēlreiz liels
paldies, lai jums pietiek spēka, enerģijas un izturības projekta turpinājumā izveidē! Mēs ļoti ceram, ka turpinājums būs. Lai jums
nekad nepietrūkst mīļā smaida, labo vārdu un noderīgo padomu!
Vecāku vārdā Ineta

Saule, pērkons, Daugava...
Vai jūs zināt, kā tas ir – pēc pērkona pilnām dienām stāvēt saulē, Daugavas krastā un dziedāt par straumēm, kas uz jūru plūst,
par dziesmas varenību, par likteni? Tas ir īpaši!... Daļa kora „Volante” dalībnieku baudīja šo mirkli, jo 2. jūnijā kā viesi piedalījāmies
Ķeguma novada dziesmu svētku jauniešu koncertā. Paldies Ķeguma komercnovirziena vidusskolas koru diriģentei Jolantai
Tepļakovai par uzaicinājumu viesoties šajā pasākumā! Jāsaka, ka piedalījāmies ļoti niecīgā skaitā (arī Ķeguma koru rindas bija
mazākas), jo liela daļa koru dalībnieku tieši šajā dienā bija devušies uz Balviem Birzgales pūtēju orķestra un dejotāju sastāvos. Tāda
nu reiz ir tā mūsu problēma – vieni un tie paši bērni aktīvi piedalās visos kolektīvos, bagātinot savu garīgo pasauli, pieredzot daudz
interesanta braucienos un pasākumos, kamēr citi dīki pavada brīvās dienas, noslinko un tā sev noskauž iespējas redzēt un uzzināt
vairāk, piedzīvot neaizmirstamus mirkļus mūzikā, iepazīt jaunus draugus ne tikai interneta virtuālajā pasaulē, bet arī realitātē.
Tā nu mēs, nelielā kora „Volante” grupa, pavadījām patiešām jauku pēcpusdienu Ķegumā. Koncertā piedalījās Ķeguma un
Tomes kolektīvi – gan mazie bērnudārza ķipari, gan Ķeguma skolas tautas deju kolektīvi, gan ugunīgi skaisti spāņu dejotāji no
Tomes, gan solisti, gan vokālā grupa „Sienāži”. Koncertu vadīja ļoti pļāpīga, enerģiska Pepija Garzeķe. Mēs ar interesi vērojām
koncertu, ēniņā paslēpušies, līdz laiks bija doties uz skatuves. Vienotā korī, kopā ar Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5. – 9.
klašu dziedātājiem, izdzīvojām dziesmas „Manai dzimtenei”, „Ar straumēm uz jūru”, „Vēl ir laiks” (dir. J.Tepļakova), R.Kaupera
„Mana dziesma” (dir. M.Līduma)... Mans īpašais, brīnišķais mirklis šajā koncertā bija, kad diriģēju dziesmu „Saule, pērkons,
Daugava” – dziesmu, kuras teksts jau šķiet simts reižu izdziedāts un izprasts. Dziedot vārdus „saule lika Dieviņam, lai tad raka
Daugaviņu”, matos jūtot ieskrienam Daugavas vēju, acis neviļus pavērsās uz varenās, sirmās Daugavas pusi, dziesma atdzīvojās un
tās vārdi ieguva nebijušu spēku un jēgu. Uzmirdzēja dienas gaitā pagurušo dziedātāju acis, un tajās ieraudzīju to pašu, ko jutu es. Mēs
sapratāmies bez vārdiem – tikai caur mūziku. Mēs visi bijām kopā vienā sajūtā, elpā un domā. Tas ir brīnums, ko ne visiem lemts
izbaudīt! Paldies visiem dziedātājiem par šo acu skatienu un kopā būšanu!
Milzīgs paldies manā un kora „Volante” dziedātāju vārdā tiem jaukajiem, atsaucīgajiem cilvēkiem, kas palīdzēja mums ar
organizēšanu un pārorganizēšanu (sk. I.Martinova un I.Pastare), ar
transportu (P.Kotāns, dziedātāju Dz.Grīnvaldes, S.Dzenovskas,
L.Pētersones vecāki), ar savu klātbūtni pasākuma laikā (sk.
I.Pastare un S.Dzenovskas mamma).
Novēlot superīgas brīvdienas visiem „Volantes” dziedātājiem un
aicinot septembrī pieteikties daudz jaunu dziedātāju!
Kora „Volante” diriģente Maira
Ogres rajona čempionātā vieglatlētikā šogad izcīnīta neticami
augstā 2.vieta. komandā startēja Jānis Siliņš, Vita Grahovska,
Ingrīda Puišele, Anita Romanova, Inga Šteina, Kaspars
Kreimanis, Kaspars Domaščenko, Emīls Priekulis Edgars
Siliņš, Normunds Pastars, Jānis Konovalovs, Laila Krastiņa.
Milzīga paldies visiem dalībniekiem par uzdrīkstēšanos startēt kopā
ar labākajiem rajona vieglatlētiem un izcīnīt medaļas savā vecuma
grupā!
Sporta organizators E.Siliņš
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2007.gada 24.maija padomes sēdē Nr. 6
deputāti
NOLĒMA:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Piešķirt
sociālos
pabalstus 4 personām
Ls
145,apmērā
ārstēšanās izdevumu
segšanai,
kurināmā
iegādei un apbedīšanas izdevumu segšanai.
Pievienot pašvaldības ceļu sarakstam pēc servitūta
nodibināšanas nekustamam īpašumam „Smiltiņi” ceļu
„Saulgoži – Reibužas” 250m garumā.
Piešķirt mācību maksas kompensāciju Ls 146,52 apmērā 1
Birzgales mūzikas skolas skolotājai.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam „Zirnīši”, kadastra Nr.7444-001-0150, 7,3 ha
platībā, atdalot zemes gabalu ~ 4,0 ha platībā.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam „Bļodnieki”, kadastra Nr.7444-001-0037, 8,2
platībā, sadalot īpašumu zemes gabalos ne mazākos kā 0,5 ha.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam „Robežkrogs”, kadastra Nr.7444-006-0027, 6,2 ha
platībā, sadalot īpašumu zemes gabalos ne mazākos kā 0,5 ha
platībā, anulēt Birzgales pagasta padomes 25.05.2006.
lēmumu „Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukumu
piešķiršanu”( protokols Nr.6, 6.2.§).
Atzīt, ka zemes lietošanas tiesības uz konkrētiem zemes
gabaliem beigušās sākot ar 2006.gada 01.septembri:
1) Čakai-Šekmanei Skaidrītei uz zemes gabalu
„Krūklēni”,
2) Aļeksejevai Marijai uz zemes gabalu „Tildas”,
3) Malvesim Inesim uz zemes gabalu „Tildas 2”,
4) Milovidovai
Valērijai
uz
zemes
gabalu
„Milovidovas”,
5) maksātnespējīgai paju sabiedrībai „Birzgale” uz zemes
gabalu Oškalna iela 8,
6) Baibam Jānim uz zemes gabalu Jaunatnes iela 9-1,
7) A/S „Rīgas piena kombināts” uz zemes gabalu „Rīgas
piena kombināts”,
8) maksātnespējīgai paju sabiedrībai „Birzgale” uz zemes
gabalu „Smiltiņu ferma”,
9) Taradajam Andrejam uz zemes gabalu „Plēsumnieki”,
10) Laugalim Jānim uz zemes gabalu „Irbītes 1”.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 1 nekustamu īpašumu
– zemes gabalu 7,3 ha platībā par summu Ls 6500,-.
Noteikt
būvinspektora
personīgajam
autotransportam
degvielas normu – 20 l /mēnesī.
Atļaut pils. Janovskim Uldim, dzīv. Nākotnes ielā 9-8,
Birzgales pagastā, , veikt individuālo darbu celtniecībā.

Mūzikas ziņas.
Birzgales pūtēji kļuvuši ļoti populāri arī
kaimiņu pagastos.12. maijā Vallē sabrauca
dejotāji no tuvākas un tālākas apkārtnes un,
lai dejotājiem solis būtu raitāks, Birzgales
pūtēju orķestris visus izklaidēja ar savu
spēli.
13. maijā – Mātes dienā, sirsnīgus brīžus
svētku dienā saviem pagasta ļaudīm un
pāriem „Zelta kāzās” bija sarīkojuši
Daudzevas ļaudis. Tika sveikti jubilāri un
viņiem par godu Birzgales bērnudārza
„Birztaliņa” meitenes izrādīja ludziņu

11. Atļaut pils. Pētersonam Gvido, dzīv. Oškalna ielā 4, Birzgales
pagastā, veikt individuālo darbu – velorikšas pakalpojumi.
12. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 640,- apmērā 4 krīzes ģimenes
bērniem ceļa izdevumu un apdrošināšanas segšanai bērnu
rehabilitācijas un apmācības laikā, pavadot vasaras brīvlaiku
viesģimenēs Francijā.
13. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 100,- apmērā Jaunjelgavas
vidusskolai skolas telpu sakārtošanai un materiāli tehniskās
bāzes atjaunošanai sakarā ar skolas 60 gadu jubileju.
14. Noteikt smilts-grants maisījuma izcenojumus:
a. pagasta iedzīvotājiem līdz 50 m3 un
nomniekiem– Ls 1,- +PVN 18%;
b. realizācijai fiziskām un juridiskām personām –
Ls 2,- + PVN 18%.
15. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Jevgēnija Sorokina
privātīpašumā –– ”Smiltiņi”, Birzgales pagastā - Raimondam
Vasiļūnam, Mārtiņam Vasiļūnam, Gitai Vasiļūnei, Vasilijam
Kozlovskim, Jānim Kozlovskim, Kalvim Kozlovskim, Ingrīdai
Kozlovskai, Vigo Kaivam, Mārtiņam Bilderam.
16. Piešķirt Berkmanei Skaidrītei zemes gabalu „Vecrieksti” , 1,6
ha platībā, ēku un būvju uzturēšanai.
17. Piešķirt jaunbūvei pie dzīvojamās mājas Nākotnes ielā 7
adresi – Nākotnes iela 7a.
18. Atļaut
transformēt
nekustama
īpašuma
“Garkalni”
lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu 5,8 ha platībā par
derīgo izrakteņu ieguves teritorijām.
19. Atļaut transformēt nekustama īpašuma “Ozolaine” meža
zemes gabalus 1,0 ha un 0,5 ha platībā par dīķiem.
20. Atļaut transformēt nekustama īpašuma “Lindes parks” meža
zemes gabalu 0,3 ha platībā par lauksaimniecībā izmantojamo
zemi.
21. Atļaut transformēt nekustama īpašuma “Vējavas” meža zemes
gabalu 2,38 ha platībā par lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
22. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
“Elīnas”.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns
Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada maija mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls994,No tiem: GMI pabalsts
Ls67,pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls184,pabalsts ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolā
Ls153,pabalsts apkurei vai malkas iegādei (pēc saraksta)
Ls50,pabalsts malkas iegādei kā trūcīgai personai
Ls25,pabalsts bēru gadījumos
Ls160,pabalsts ārkārtas ārstēšanās izdevumu segšanai
Ls70,pabalsts ārkārtas gadījumos- citādi
Ls50,pabalsts bērnam bārenim izglītības iegūšanai
Ls60,pabalsts bērnam bārenim sasniedzot pilngadību
Ls175,-

“Sarkanbiksīte un vilks” un pūtēju orķestris
skandēja skanīgu koncertu.
2. jūnijā Balvos notika plašs Vidzemes un
Latgales pūtēju orķestru festivāls. Birzgales
pūtēju orķestris un dejotājas ceļā devās jau
1. jūnijā, lai sniegtu koncertu Balvu rajona
Tilžas pagastā. Tur mūs silti sagaidīja
tautas nama vadītāja un daudz atsaucīgu
klausītāju. Par muzicēšanu un dejošanu
ikviens dalībnieks saņēma maijpuķīšu
pušķīti. Patiešām mīļi no klausītājiem. Pēc
dāsnām vakariņām devāmies uz nakšņošanu
Balvu ģimnāzijā.

Nākošajā rītā Birzgales pūtēju orķestra ziņā
bija balvēniešu modināšana laukumā pie
pilsētas Domes. Koncerts izdevās, jo atkal
uzstājās gan orķestris, gan dejotājas. Vakarā
izskanēja koporķestru koncerts pilsētas
estrādē. Par koncerta veiksmīgu izdošanos
rūpējās arī tā vadītāji, kuri saistoši pārgāja
no
priekšnesuma
uz
priekšnesumu
izmantojot savus talantus: labu izkoptu balsi
un labas situācijas pārvaldīšanas prasmes
gan iesaistot koncerta norisē skatītājus, gan
negaidīti
liekot
darboties
koncerta
dalībniekiem.
Līga Paukšte
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Mazo putniņ, dāvā dziesmu
Tā kā dzirkstelīti.
Tā, lai uzzied tavā dziesmā
Visi mani rīti.
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Sveicam jubilārus jūnijā!
50 gados

Veltu Kormošu
Valēriju Novožilovu

60 gados

Valentīnu Kauļu
Māri Metmani

70 gados

Viktoriju Lāci

SVEICAM!
Signi Arbidāni un Raimondu
Mitrovski ar meitiņas NELLIJAS piedzimšanu!
Dažus akmentiņus no bērnības ceļa. Kad saulīte tikko
ceļas. Un acīs Tev skatās tieši. Dažus akmentiņus cieši. Un tad
cauri gadiem smiedamies skriešus. Dažus akmentiņus kā
sudraba piešus. Dienā skanot un mirdzot naktī. Redzi, dažu
trūkst lielajai saktai. Tai, kas uz krūtīm pasaulei sprausta. Kā
vēji viņas villaini rausta. Pa ceļu līču loču vai taisnu savus
akmentiņus pasaulei aiznes.
Anda Līce
Daudz radošu veiksmju, izturību un labi paveikta
darba gandarījumu visiem šī gada absolventiem!
Birzgales pagasta padome

Frizētava atrodas SIA “Birzgale-K” kantorī Parka ielā 7
Darba laiks:
Otrdienās – 9:00 līdz 15:00
Ceturtdienās – 9:00 līdz 15:00
Piektdienās – 9:00 līdz 15:00
Sestdienās – 9:00 līdz 15:00

AICINĀJUMS
Birzgales pagasta padome lūdz līdz Līgo svētkiem
appļaut pagalmus, grāvmales, mājām pieguļošās
teritorijas.
AICINĀJUMS
BIRZGALES CENTRA IEDZĪVOTĀJIEM!
Cienījamie, birzgalieši! Lūdzu, taupīsim ūdeni! Nelaistīsim
mazdārziņus, nepildīsim baseinus un dīķus tad, kad citi
grib vienkārši padzerties, paēst un nomazgāties. To var
darīt nakts stundās, kad nenāk miegs! Cienīsim viens otru!
Pagasta padomes priekšsēdētājs P.Kotāns

Vajadzīgi pārdevēji būvmateriālu veikalā Ogrē.
Kontakttelefoni 29494301 vai 5071996

Silvija

BIRZGALĒ RŪĶU PARKĀ
22.06.07. pulksten 19:00
Lielvārdes tautas teātris piedāvā izrādi:
“Tās dullās Paulīnes dēļ”
Birzgales jauniešu vokālā ansambļa “Tikai tā” un Birzgales
pūtēju orķestra koncerts.
23.06.07. pulksten 22:00

Vajadzīgi zemeņu lasītāji.
Kontakttelefons 26768612
Šī gada 7. un 8.jūlijā notiks autorallijs “Ķekava
2007” ar startu Ķekavā un finišu Vecumniekos. Sabiedrisko
kārtību uz pašvaldības ceļiem nodrošinās Iecavas zemessardzes
rotas karavīri. Kustības drošību uz valsts ceļiem uzraudzīs
Valsts ceļu policija.
Pēc sacensībām apņemos atjaunot ceļa segumu
stāvoklī, kāds bija pirms sacensībām.
Organizators J. Aperāns; 29259734

Līgo nakts balle.
Spēlēs Armands Dudeks un kompānija.
Ieeja uz pasākumiem bez maksas.

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Jevdokija Čelnakova
Jānis Vainovskis
Alfredas Cirulis
Aleksejs Dobrenkovs
Mareks Pļaviņš
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

20.07.2007. plkst. 19.00
Birzgalē Rūķu parkā
“Birzgales rūķis 2007.”
“Lauku un mazpilsētu muzikantu 12. saiets”
Dalībnieki pieteikušies no Valmieras, Jelgavas, Saldus,
Rēzeknes, Jēkabpils, Aizkraukles , Birzgales un c.
Darbosies jauna bērnu piepūšamā atrakcija, elekromobīļi utt.
Biļetes uz visu pasākumu iepriekšpārdošanā veikalā “Liepas”
no 10.07.07 līdz 17.07.07 maksās 2.00 Ls
Pasākuma dienā 3.00 Ls

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.

“Birzgales Avīzes” pielikums

2007.gada jūnijs

Birzgales tautas nama vadītāja Anda Aizpurieša ziņojums par
aktualitātēm tautas namā:
„Es pārstāvu pagasta sāpju bērnu – tautas namu. Par spīti
tam, ka daudzi runā par to, ka tautas namā nekas nenotiek,
darbojas – 4 vokāli instrumentālie ansambļi (2 pieaugušo, 2
jauniešu), līnijdeju grupa, ritmikas grupa, notiek dažādi
pasākumi.
Sāpīgs jautājums ir tautas nama stāvoklis kā tāds. Katru
gadu esmu iesniedzis pagasta padomē 2 budžeta projektus:
vienu – izdzīvošanai, otru – to, ko vēlētos. Paldies pagasta
padomes priekšsēdētājam – pagājušajā gadā tautas namā
esam veikuši vestibila remontu. No ugunsdrošības viedokļa
tautas nama stāvoklis ir ļoti kritiskā stāvoklī. Problēmas ir arī
ar vienīgo darbinieku bez manis – apkopēju. Esmu arī
rakstījis ziņojumu pagasta padomei par apkopējas darbu.
Pastāv jautājums par Ziņģes pastāvēšanu. Lauku un
mazpilsētu muzikantu saieta rīkošana nesaskan ar Ogres
rajona padomes izsludināto konkursu nosacījumiem,
projektos ir jāraksta meli.”
T.Liestiņa: „Ko Jums atbild rajona padome, kāpēc
neatbalsta iesniegto projektu?”
A.Aizpurietis: „Es uzrakstīju un iesniedzu projektu,
rajona padome atbildēja, ka projekts neatbilst projekta
nosacījuma punktam, kurā paredzēts, ka projekta realizācijā
jāietver lektoru algas, kā arī norādīja, ka nav inovatīvu ideju.
Rajonam ir cits skatījums uz šo pasākumu, viņi uzskata, ka
šis ir komercpasākums un komercpasākumus viņi neatbalsta.”
P.Kotāns: „Jābūt neatlaidīgākam un projekts jāpārstrādā
un jāiesniedz atkārtoti. Kāds ir nākamais termiņš, kad var
uzspēt projektu iesniegt?”
A.Aizpurietis: „Man projekts ir pārstrādāts, bet projekta
2.kārtas iesniegšanas termiņš vēl nav izsludināts.”
G.Zieds: „Kad vienreiz galu galā tautas namā būs
elementāra kārtība? Arī pēdējā pasākumā pašiem bija jātīra
zāle. Tas atkārtojas no mēneša uz mēnesi.”
A.Aizpurietis: „Tas ir sāpīgs jautājums. Ja es apkopējai
aizrādu 2-3 reizes, tad 10 reizes pēc kārtas es viņai neteikšu.
Es atkārtošos – viņu man uzdāvināja.”
G.Zieds: „Pēc izskanējušām cilvēku sūdzībām man ir
jautājums- kad ir paredzēta Līgo svētku pasākuma rīkošana?”
A.Aizpurietis: „Līgo pasākuma organizēšana ir paredzēta
22.jūnijā, tāpēc, ka tas ir finansiāli lētāk, un tas nav svarīgi
kurā pasākumā tas notiek. Piektdienas vakarā paredzēts
Lielvārdes teātris pusotras stundas garumā ar izrādi „Tās
dullās Paulīnes dēļ”. Kamēr muzikanti kārtos aparatūru,
uzspēlēs pūtēju orķestris. Tad zaļumballe, spēlēs Jēkabpils
muzikanti. 23.jūnijā nav iespējams sarunāt teātri.
Aizpagājušajā gadā bija Valles teātris ar skeču, pagājušajā –
mūsu pašu. No malas piesaistīt teātri Līgo vakaros ir ļoti
sarežģīti. Tāpat vaicāju jauniešu vokālajam ansamblim, arī
viņi atteicās dziedāt 23.jūnijā, bet ir ar mieru – 22.jūnijā.
Muzikantu cenas ir – 22.jūnijā 200 lati plus nodokļi, 23.jūnijā
500 lati , plus nodokļi – sanāk 600 lati. Vai tas ir to vērts?
Šoreiz tas ir piektdienas vakars, cilvēki grib arī aizbraukt kaut
kur citur.”
P.Kotāns: „Es arī esmu saņēmis aizrādījumus par šo
lietu. Pagasta padomes deputāti ir varas vīri – kā viņi nolems,
tā būs. Šodien mums to būtu jānolemj.”
K.Okmanis: „Ar ko šī pasākuma rīkošana ir saskaņota? „
A.Aizpurietis: „Ar kultūras komisiju.”
K.Okmanis: „Un viņi tam piekrita?”
P.Kotāns: „Jā. Bet kultūras komisija var tikai ieteikt,
mums ir jānolemj, kā darīt.”

K.Okmanis: „Līgo vakars ir Līgo vakars, to nevar pārcelt
uz citu datumu.”
G.Zieds: „Tās ir tradīcijas un jārēķinās, ka būs liels
pilsētnieku pieplūdums.”
K.Okmanis: „Cilvēki tik un tā būs šeit 23.jūnijā un viņi
ies uz parku.”
A.Aizpurietis: „Pēdējos gados esmu vērojis publiku.
Lielie bļāvēji, kuri saka, ka šim pasākumam jābūt 23.jūnijā,
uz balli nenāk. Neesmu redzējis nevienu deputātu, jā, izņemot
dažreiz Okmaņa k-gu. Līgo vakarā – ja uz teātri ir, tad uz
balli – nenāk. Es to visu biju izdomājis, lai ekonomētu
līdzekļus.”
G.Zieds : „Cik prasa vietējie muzikanti?”
A.Aizpurietis: „Vietējie prasa Ls 300, - , bet tas ir
parastajā ballē, jēkabpilieši – Ls 250,-.”
K.Okmanis: „Ne jau mums ir jāskaita nauda un jādomā
kurš ir lētāks un kurš spēlēs.”
A.Aizpurietis: „Ja rīko 23.jūnijā, tad atkrīt teātris, jo viņi
atsakās šinī datumā.”
K.Okmanis : „Apmēram pirms gada pagasta padome
pieņēma lēmumu par nodomu protokola parakstīšanu ar SIA
„Janda A” par tautas nama nomu uz 90 gadiem. Bija runa, ka
dabūsiet naudu remontam un renovācijai. Kā tas risinās?”
A.Aizpurietis: „Tas ir apstājies. Nodomu protokols tika
parakstīts. Naudu varēja dabūt, bet tas bija tajā brīdī. Viss
apstājās pie papīru būšanas. Es nezinu vai pašlaik tautas nams
ir ierakstīts zemesgrāmatā? ( Ir ierakstīts – atbild P.Kotāns).
Tajā brīdī, kad runājām par šo nodomu protokolu un tautas
nama nomu, tam bija nepieciešami Ls 100 000,-, tagad – Ls
200 000,-. Dotajā brīdi es uz to vairs neparakstos. Es nebiju
rēķinājies ar tādu inflāciju.”
K.Okmanis: „Kur notiks izlaiduma pasākums?”
A.Aizpurietis: „Svinīgais būs pamatskolas sporta zālē,
pēc tam tautas namā diskotēka par maksu.”
G.Zieds: „Galvenais tagad ir kārtības nodrošināšana
diskotēkā? Kam par to ir jāatbild?”
A.Aizpurietis: „Laikam man.”
K.Okmanis: „Kā iepriekš tika minēts, Jums ir 2
darbinieki. Kādus darbiniekus vēl vajadzētu tautas namā?”
A.Aizpurietis: „Varam atgriezties pie šī jautājuma.
Vairākus gadus atpakaļ tautas nama vadītājam tika
„nogriezta” darba alga. Pašlaik man ir vismazākā darba alga
Ogres rajonā. Tas ir smieklīgi, ka skolas pavārs saņem vairāk
nekā es kā iestādes vadītājs. Bet varu teikt, ka es strādāju
atbilstoši savai algai. Kādreiz, kad runājām par pulciņa
vadītāju, kāds deputāts paziņoja, lai 3 mēnešus pamēģinot un
tad maksāsim. Paldies šim deputātu sastāvam, kas maksā
vokālā ansambļa vadītājam. Pašlaik es mācos kultūras
menedžmentu, kuru sponsorē rajona padome. Šeit mums
māca kādam jābūt vadītājam, kādiem jābūt padotajiem. Pēc
visiem priekšrakstiem vajadzētu būt kultūras darba vadītājam,
saimniekam, apkopējai. Štati var būt ļoti lieli. Piemēram,
Jumpravā štatos ir – vadītājs, mākslinieciskais vadītājs,
projektu vadītājs, saimnieks.”
K.Okmanis: „Jā, bet cik Jumpravā ir kolektīvu?”
A.Aizpurietis: „Mums ir tikai par 2 kolektīviem mazāk
nekā Jumpravā.”
T.Liestiņa: „Mēs šogad papildinājām štatu sarakstu ar
vienību – speciālists darbam ar bērniem un jaunatni. Vai tas
vēl pastāv?”
P.Kotāns: „Jā, štatos tāda vienība ir, bet nav kas strādā.”
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K.Okmanis: „Jūs sakāt, ka mums ir daudz kolektīvu, bet tas ir
tikai tāpēc, ka mums ir mūzikas skola, bērnudārzs un sadarbība ar
skolu.”
A.Aizpurietis: Es šeit saucu tikai tos, kas ir tautas namā,
piemēram ‘”Savējie”, „Butter in Fly”.
K.Okmanis: „Vietējie arī šajos svētkos varētu nopelnīt..”
P.Kotāns : „Nevar arī teikt, ka aparatūras nav, mēs esam tautas
namam nopirkuši aparatūru”.
A.Aizpurietis: „Jā, aparatūra ir pirkta.”
P.Kotāns: „Apkopēju mēs audzinām, pēdējā sarunā tika
uzsvērts, ka ģimene ir pirmajā vietā, un to var arī saprast. Ja
savādāk nevarēs, mums būs jāšķiras. Turpinām par Līgo svētu
pasākumu, kad tas tiks organizēts?”
G.Zieds : „Ja savādāk nevar, balsosim.”
T.Liestiņa: „Teātri ļoti vajadzētu, bet kā izdarīt, lai būtu labi?”
P.Kotāns: „Ko mēs zaudējam, organizējot 23.jūnijā? „
A.Aizpurietis: „Vokālais ansamblis atkrīt, teātris arī atkrīt. Balles
muzikanti neviens bez Ls 350,- uz rokas nebrauks.”
G.Zieds: „Cik liela summa ir ieplānota budžetā Līgo vakara
organizēšanai? „
A.Aizpurietis: „Budžetā tika ieplānoti Ls 600,-.”
G.Zieds: „Šī gada 4 mēnešos tautas nams no budžetā
plānotajiem 33 % ir iztērējis tikai 18 %, tātad te arī ir ekonomija.”
A.Aizpurietis: „Jārēķinās ar to, ka būs Ziņģe, kur līdzekļi būs
nepieciešami vairāk.”
K.Okmanis: „Par Ziņģes rīkošanu ir jādomā, kaut kas ir jāmaina,
beigās tā kļūst pavisam neinteresanta.”
A.Aizpurietis: „Par to ir domāts. Ir idejas Ziņģi rīkot uz 2
skatuvēm.”

P.Kotāns: „Atgriežamies pie Līgo svētku pasākuma.”
T.Vaļevko: „Līgo pasākumam jābūt 23.jūnijā, tās tomēr ir
tradīcijas.”
V.Pastars: „Līgo vakaru svinēt ir pieņemts 23.jūnijā, slikti ir arī
tas, ka nebūs teātris.”
P.Kotāns: „Tātad, teātra izrāde jāorganizē 22.jūnijā, pasākums
un balle - 23.jūnijā?„
A.Aizpurietis: „Teātris uz biļetēm?”
P.Kotāns: „Nē.”
A.Aizpurietis: „Tātad, teātri sponsorē pagasts. Kas notiek ar Līgo
balli? Ko es varu runāt? „
K.Okmanis: „Kāpēc „Savējie” nevar spēlēt balli?”
A.Aizpurietis: „Savā laikā viņi atteica spēlēt Līgo vakarā, jo
gribēja paši Jāņus svinēt, un vairāk es viņiem neprasu.”
P.Kotāns: „Cik mums izmaksās balle, kurā spēlē 2 cilvēki?”
A.Aizpurietis: „2 cilvēki prasa Ls 350, -, kopā ar nodokļiem tas
izmaksā apmēram Ls 500,-.”
K.Okmanis: „Vēl ir jautājums par bāru. Kā tas darbojas?
A.Aizpurietis: „Bārs strādā tikai tad, kad ir pasākums, un ja ir
speciāls pasūtījums.”
K.Okmanis: „Kādas ir cenas?”
A.Aizpurietis: „Bēru galds – Ls 5,- no cilvēka.”
P.Kotāns: „ Pašlaik es vēl nevaru atbildēt par remontdarbiem
tautas namā, jo vēl nav atbildes par iesniegtā projekta „Zied zeme”
rezultātiem. Tas būtu muļķīgi sākt remontdarbus par saviem
līdzekļiem, ja pēc tam vēl tiek apstiprināti un piešķirti līdzekļi
projekta ietvaros”.

Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.....
Tuvojas saulgrieži un pasaulē viss sāk straujāk kūsāt . Arī pie mums Birzgalē ap šiem svētkiem tiek sacelta milzīga
ažiotāža, bet tas ir labi ,jo tas nozīmē, ka kāds kaut ko domā, kāds kaut ko arī dara.
Nevienam nav noslēpums, ka kādi pat nenoskaidrojuši lietas apstākļus un būtību jau cēla vētru tējas glāzē un tāpēc es
nolēmu izskaidrot situāciju ar avīzītes starpniecību.
Šogad ir tā retā reize, kad vasaras saulgriežu atzīmēšanas diena 23. jūnijs iekrīt sestdienā, tāpēc man radās doma , ka varētu
sarīkot saulgriežu sagaidīšanas svētkus piektdienas vakarā un sestdienā iedzīvotāji varētu svinēt mājās, iet ciemos vai apmeklēt citus
kultūras pasākumus. Šo ideju, kas bija tikai ideja, es izteicu kultūras, izglītības, sporta un reliģisko lietu komitejā, kura, pēc nelielas
domu apmaiņas, arī piekrita šai domai. Līdz ar to tika panākta vienošanās ar māksliniekiem par šāda pasākuma izveidi un visi
vismaz vadītāji arī bija priecīgi, jo tad viņiem arī kā cilvēkiem būtu brīvs svētku vakars. Bet godājamie pagasta deputāti norādīja,
svētku ballei jānotiekas 23.06. Diemžēl teātris šajā dienā nevar uzstāties Birzgalē, jo viņi taču arī ir cilvēki, viņiem arī ir ģimenes un
arī viņiem gribās izbaudīt svētkus. Tāpēc tika nolemts, ka svētku ieskaņu mēs veidosim 22.06. , bet svētku balli 23.06.
Atgriežoties pie idejas par svētku ieskandināšanu piektdienā, tā radās finansiālu aprēķinu rezultātā, jo kā jau viss, tad arī šie
svētki maksā naudu un, lai taupītu pašvaldības budžetu, radās šī doma, jo 23. visi mākslinieki pieprasa dubultos honorārus. Tādā
veidā tiktu ieekonomēti vairāki simti lati, kurus varētu iztērēt tautas nama remontam. Arī no morālā viedokļa taču nav jau
noteicošais datums kurā svinam svētkus, bet svētkus vajag svinēt tad, kad gribas tos sarīkot, nevis vadoties pēc kalendāra. Skumīgi ir
tikai tas , ka tie, kas visvairāk uztraucās par datumiem, paši gandrīz neviens nav redzēti iepriekšējos gados apmeklējot pasākumus.
Tāpēc novēlu visiem svinēt svētkus, tad kad tie rodas sirdīs, jo tikai tā tie būs vislabākie. Jā, arī muzikantu saiets tomēr notiksies kā
visus gadus.
Priecīgus svētkus vēlot tautas nama vadītājs A.Aizpurietis

ČAUKSTENES VIESOJAS “SAULSTAROS”
Sociālās aprūpes centra ‘’Saulstari’’ iemītnieki ar nepacietību
gaidīja 25.maija pēcpusdienu. Beidzot pie mums ciemosies teātris.
Un tā, sagaidījām 6 atraktīvas dāmas, kuras pašas nesa dekorācijas
uz trešā stāva zāli, kārtoja, gatavojās, lai pēc kāda brīža pārtaptu
par elegantām dāmām un attēlotu ‘’čaukstēšanu pie kafijas’’. Šīs
dāmas ir Birzgales dāmu klubiņa ‘’Odziņas’’ aktīvistes un teātri
spēlē tāpēc, ka viņām tas vienkārši patīk. Dāmu klubiņu kopā satur
un visenerģiskāk darbojas Birzgales pamatskolas skolotāja Mārīte
Skābarniece. Viņas vadībā dāmas iestudēja Annas Brigaderes
ludziņu ‘’Čaukstenes’’ un tagad brauc ciemos uz dažādiem
pansionātiem un aprūpes centriem, lai iepriecinātu tos cilvēciņus,
kuri vairs nevar paši nekur aiziet un aprobežojas tikai ar televizora
skatīšanos. Mūsu klienti sen nebija redzējuši ‘’dzīvu’’ teātri un ar

aizturētu elpu noskatījās šo izrādi. Pēc klientu lūguma, aktrises
runāja skaļi, pietiekoši lēni un saprotoši, jo daudziem klientiem ir
problēmas gan ar dzirdi, gan ar uztveri. Kontakts ar klientiem
izveidojās burvīgs. Aplausi nebeidza rimties un klienti vēl ilgi
negribēja atstāt zāli, risinājās sarunas, pārdomas par izrādi. Viena
no klientēm, Modra, pat nodziedāja dziesmu par māti, veltītu
visām mātēm, kā pateicību viešņām. Birzgalieši pie mums viesojas
ne pirmo reizi. Iepriekšējos gados ir koncentrējuši gan pūtēji
Laimoņa Paukštes vadībā, gan sieviešu vokālā ansambļa meitenes
Ineses Martinovas vadībā. Ciemos gaidām gan ierastos
māksliniekus, gan vēl neiepazītos!Liels paldies ‘’čaukstenēm’’ un
uz jaunu tikšanos!
SAC “Saulstari” sociālā rehabilitētāja Maija Bogdanova

