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3.maijā. pulksten 8:00
Birzgalē pie Tautas nama
pavasara gadatirgus!
Aicināti pirkt un pārdot gribētāji

Pulksten 12:00 Tautas namā dāmu klubiņa
"Odziņas"iestudējums – izrāde “Čaukstenes”

Režisore M. Skābarniece
Vija Arāja, Birzgales pagasta
bāriņtiesas priekšsēdētāja

Ogres rajona pašvaldības izsludinātajam konkursam tika izstrādāti un iesniegti divi projekti:
“Digitalizācija jeb fotogrāfija 21.gs.” un “Ģimene – dzīves pieredzes skola.”, kuri tika apstiprināti.
Projekta “Digitalizācija jeb fotogrāfija 21.gs.” realizācijai no Ogres rajona pašvaldības piešķirti Ls
499,40, materiālais ieguldījums no Birzgales pašvaldības ir Ls 188,40 un tā mērķis ir sekmēt Birzgales
pagasta jauniešu vecumā no 16-25 personības pilnveidošanos. Šī projekta ietvaros tiks veikts ieguldījums
vietējās sabiedrības attīstībā un vietējo iedzīvotāju pašvērtējuma veidošanā. Birzgalē aktīvi darbojas mūzikas
skola, sporta treniņgrupas. Šoreiz tiek piedāvātas interešu grupu nodarbības fotografēšanā. Iespējams ir
interesenti, kas uzskata, ka šai nodarbei nav nepieciešamas pamatzināšanas, tomēr fotogrāfija ir mākslas
virziens, kurš, tāpat kā māksla kopumā, ietver zināmas likumsakarības, kas veido profesionālu fotogrāfiju.
Attīstoties modernajai sabiedrībai, arī fotogrāfijas nozarē notikušas būtiskas izmaiņas. Fotogrāfija ir labs piemērs, kā praktiski un
uzskatāmi atspoguļot informācijas tehnoloģiju attīstību.
Līdz šim Birzgales pagastā nav notikuši līdzīgi semināri un izglītojoši nodarbību kursi. Projekta realizēšanas rezultātā
pieaugs ne tikai sabiedrības zināšanas, bet arī uzticēšanās un piederības sajūta pašvaldībai un tam, ka iespējas tiek piedāvātas, bet
savu attīstību un izaugsmi veido pats cilvēks. Noslēgumā tiks veidota foto izstāde, kura būs apskatāma visiem Birzgales
iedzīvotājiem. Projektu vadīs Linda Krūmiņa, foto apmācību vadītājs būs pasniedzējs: Harijs Zemītis.
Pirmā nodarbība 2007. gada 24. maijā. Interesentus lūdzam pieteikties līdz 21. maijam Birzgales bāriņtiesā vai sociālajā
dienestā. Sīkāka informācija pa telefonu 5035984.
Projekta “Ģimene – dzīves pieredzes skola” realizācijai no Ogres rajona pašvaldības piešķirti Ls 456,00 Birzgales
pašvaldības līdzfinansējums ir Ls 135,00. Projekta mērķis ir sniegt informāciju ģimenēm par psihohigiēnu ģimenē, attiecību kopšanu, klimata veidošanu ģimenē, konfliktu apzināšanu, to risināšanas veidiem un iespējām, kā veidot ģimenēs prasmi runāt par ģimenes problēmām, kur griezties krīzes situācijas gadījumā pēc palīdzības. Tiks piedāvātas problēmu risināšanas iespējas ar mākslas
un smilšu terapijas palīdzību. Projektu vadīs Mārīte Petrovska.
Pirmā nodarbība 2007. gada 11. maijā. Interesentus lūdzam pieteikties Birzgales bāriņtiesā vai sociālajā dienestā. Sīkāka
informācija pa telefonu 5035984.
PAZIŅOJUMS VECĀKIEM
Mācību gada beigās ir pienācis laiks sākt domāt par nākošo2007./08. mācību gadu. Brīvpusdienas skolā un brīva ēdināšana
pirmsskolā joprojām saglabājas kā sociālās palīdzības un sociālo pabalstu
veids.
Atgādinu, ka kārtot formalitātes pabalsta saņemšanai jāsāk
laikus. Vecākus, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir zemāki par Ls
60,- mēnesī, vecākus, kuri audzina bērnu invalīdu un aizbildņus, kuri
aprūpē bērnus bāreņus, lūdzu griezties pagasta padomē pie sociālās
darbinieces Mārītes Petrovskas. Tiks aizpildīti nepieciešamie dokumenti
un izskaidrots par līdzdarbības pienākumiem pabalsta saņemšanai.
Lūdzu, esiet atsaucīgi un darbosimies kopā Jūsu bērnu
labklājībai un veselībai. Kopā radīsim vidi, kurā bērns varētu veiksmīgāk
mācīties!
Sociālā darbiniece M.Petrovska 5035984

PAZIŅOJUMS LAUKSAINIEKIEM
ZM izstrādājusi projektu "Mazo saimniecību
konsultēšana uzņēmējdarbības uzlabošanā,
pārprofilēšanā".
Projekta mērķis ir konsultēt mazās saimniecības,
palīdzot tām attīstīt uzsākto saimniekošanu, pilnveidot
ražošanu, lai nākotnē kļūtu par komerciālu un
konkurētspējīgu saimniecību.
Izvēlētajām saimniecībām tiek rīkotas 4 stundu mācības
,,Ekonomikas aprēķinu pamatprasības" un 4 stundas
,,Grāmatvedības uzskaites prasības".
Ogres LKB, Skaidrīte Padedze, tālr. 5022792

Birzgales Avīze Nr. 147 2007.gada 10. maijs

2
.

Mūzikas ziņas
19. aprīlī Birzgales mūzikas skolas audzēkņi piedalījās Ogres rajona mūzikas
un mākslas skolu ikgadējā festivālā, kura organizēšana šogad tika uzticēta
Lielvārdes mūzikas skolai. Tradīcija vienu reizi gadā pabūt kopā audzēkņiem
un pedagogiem sirsnīgā, nekonkurējošā atmosfērā Ogres rajonā jau ir 10 gadu
garumā. Katru reizi skola, kura uzņem viesus izdomā ko īpašu, lai diena paietu
pārsteigumu pilna.
Šogad “nopietnā” daļa tika veidota koncerta veidā, kurā katra skola sniedza
20 minūšu koncertu mēģinot to pielāgot devīzei: “Francijas pavasaris”.
Birzgales mūzikas skola izvēlējās koncertā piedalīties ar pūtēju orķestra
skanējumu. Vēl bija dzirdami bērnu kori no Ogres un Lielvārdes, akordeona
spēle dažādos sastāvos, koklētāju ansamblis no Lielvārdes, dažādi klavieru un
pūšamo instrumentu solistu sniegumi. Tā kā koncerts notika Lielvārdes
luterāņu baznīcā, tad katra priekšnesuma skanējums bija īpašs. Lielais festivāla
pārsteigums šogad mūs gaidīja A. Pumpura muzejā, kad tā darbinieces
klausītājus mūsdienīgā stilā iepazīstināja gan ar Andreja Pumpura biogrāfiju, gan eposa “Lāčplēsis” galvenajiem tēliem un viņu
savstarpējām attiecībām. Ir vērts aizbraukt uz Lielvārdi, kur patreiz pavisam citā skatu leņķī varam gūt ieskatu muzejiskajās vērtībās.
Pēc labi pavadītas priekšpusdienas turpat pie muzeja arī pusdienojām, ēdot uz ugunskura vārītu zupu un baudot pelēkos zirņus. Diena
noslēdzās ar saviesīgo daļu skolu audzēkņiem un sarunām kuluāros pedagogiem. Darba steigā starp rajona skolām ir sakrājušies daudz
pārrunājami jautājumi, kuriem tad reiz ir atvēlēts gan laiks, gan atmosfēra.
Sestdien, 21. aprīlī Birzgales tautas namā notika koncerts,, Pavasara ieskandināšana”. Koncertu, skolotājas Ineses Martinovas
vadībā, ieskandināja paši mazākie dziedātāji. Viņi dziedāja gan latviešu tautas dziesmu “Kurš putniņš agri ceļas”, gan V. Pūces tautas
dziesmas apdari “Teici, teici valodiņa”, gan mazāk pazīstamas dziesmas “Sisenis un sienāzis” un “Lācēns muzikants”. Diriģente bija
mazos dziedātājus aizrāvusi arī ar dažādu tēlu veidošanu kustībās. Otrie dziedāja bērnu koris “Volante” diriģentes Mairas Līdumas un
koncertmeistares Ineses Martinovas vadībā. Koncertā dzirdējām J. Lūsēna un P. Brūvera dziesmu “Rīta klusums”, R. Paula un J.
Poruka dziesmu “Lauva padebešos”, kā arī trīs latviešu tautas dziesmu apdares: “Rindām auga ozoliņi “ J. Mediņa apdarē, “Ai,
bērniņi” S. Mences apdarē un “Rikšiem bērīti es palaidu” R. Paula apdarē . Pateicoties mikrofoniem, kuri nu jau atkārtoti tiek
izmantoti, lai labotu mūsu tautas namā zālē neesošo akustiku, varējām priecāties par niansēto kopējo skanējumu, kurš vairs nav
jāveido forsējot skaņu.
Šī koncerta iniciatori patiesībā bija jauktais jauniešu vokālais ansamblis. Viņi vēlējās atkal padziedāt saviem birzgaliešiem,
atskaņojot kādu jauniemācītu dziesmu. Vēl kā dzinulis kalpoja nākošajā dienā paredzamā rajonu vokālo ansambļu sadziedāšanās
Tomē. Kolektīvs savu uzstāšanos sāka ar Ē. Ešenvalda un P. Brūvera dziesmu “Kas Viņš”. To jau varēja vērtēt kā jūtamu pieteikumu
ansambļa saskaņai un melodiskajam plūdumam. Pateicīgs bija arī muzikālais materiāls, kurā dziedātājiem atlika vien ļauties, lai viss
izdotos. Abas angliski dziedātās dziesmas mūziķi nedziedāja pirmo reizi, tāpēc iejusties tēlā vairs nebija grūti. Kā pirmatskaņojumi
Birzgalē skanēja U. Marhilēviča un G. Rača dziesma ,,Tikai tā’’ un B. Rezņika dziesma ar D. Dreikas vārdiem “Pasaulīt, pasaulīt”.
Skanējumu šīm dziesmām kuplināja arī grupas “Byter in fly” puiši. Pateicoties dziesmas “Tikai tā” iekļaušanai repertuārā, beidzot
ansamblis ir izvēlējies sev nosaukumu. Tā nosaukums tagad ir: “Tikai tā”. Tik tiešām - tikai tā , pa svētdienu pēcpusdienām,
dziedātājiem sanākot kopā no dažādās pilsētās atrodošajām skolām, augstskolām un darbavietām, Birzgalē spēj pastāvēt jauniešu
vokālais ansamblis un sarūpēt klausītājiem daudz patīkamu mirkļu. Paldies skolotājai Mairai Līdumai un koncertmeistarei Inesei
Martinovai,/attēlā/ ka viņas turpina dot iespēju mūsu jauniešiem dziedāt. Nekur nebūs tik atsaucīgs klausītājs, kā mājās, nekur tik labi
neskanēs, kā mājās!
26. aprīlī Ogres ģimnāzijā notika skolu koru skate, kurā piedalījās arī koris “Volante” diriģentes Mairas Līdumas un
koncertmeistares Ineses Martinovas vadībā. Skatē bija jādzied divas dziesmas. Viena no tām bez pavadījuma. Koris “Volante”
dziedāja latviešu tautas dziesmu J. Mediņa apdarē “Rindām auga ozoliņi” un J. Lūsēna dziesmu ar P. Brūvera tekstu “Rīta klusums”.
Šogad kora sniegums tika novērtēts ar atzinības rakstu, kā viens no labākajiem deviņu koru konkurencē. Tā turpināt!
Ziņas apkopoja Līga Paukšte

SPORTA ZIŅAS
Aprīlī Birzgales sporta zālē norisinājās Ogres rajona
sporta spēles galda tenisā, kurās ļoti veiksmīgs starts izdevās
Birzgales komandai. Savas sienas palīdzēja mums uzvarēt
Suntažu, Meņģeles, Madlienas komandas, vienīgo zaudējumu
piedzīvojot pret spēcīgo Ogres komandu, kas galarezultātā ļāva
izcīnīt godpilno 2.vietu. Tas ir augstākais birzgaliešu
sasniegums, startējot sporta spēlēs.
Šobrīd gatavojamies nākamajiem startiem volejbolā
Lielvārdē un vieglatlētikas sacensībām Madlienā.Vēlu visiem
dalībniekiem veiksmīgus startus.

Komandas panākumu tenisa sacensībās kaldināšanā
piedalījās /att. no kreisās/:

Edgars Siliņš, Ingrīda Puišele, Romāns
Nazarovs, Irina Ostapenko, Ainārs Krastiņš
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2007.gada 26.aprīļa padomes sēdē Nr. 5
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14. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
20.punktu, noteikt adresi individuālajām garāžām – Nākotnes
iela 11b.
15. Atļaut pils. Jotkenei Dzintrai, dzīv. m.”Iģenes”, Birzgales
pagastā, veikt individuālo darbu – gultas veļas, galdautu,
dvieļu, sīku izstrādājumu un kažokādu izstrādājumu šūšana
no 2007.gada 26.aprīļa līdz 2012.gada 25.aprīlim.
16. Atļaut transformēt nekustama īpašuma “Garkalni” divus
lauksaimniecībā izmantojamos zemes gabalus 1,7 ha un 1,16
ha platībā par derīgo izrakteņu ieguves teritorijām.
17. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punktu, noteikt zemes nomas maksu zemes vienībai
Graudu ielā 7, kadastra Nr.7444-005-0412 – Ls 1,00 + PVN
18% gadā vienam garāžas īpašumam.
18. Sakarā ar Grūbes Viestura darba attiecību izbeigšanos un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
9.punktu, ar 2007.gada 24.aprīli iecelt būvvaldes vadītāja arhitekta amatā Jēkabsoni Lailu.
19. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu,
iepirkuma komisijas sastāvā Grūbes Viestura vietā apstiprināt
Jēkabsoni Lailu.
20. Apmaksāt ģimenes ārstes I.Grīnbergas piestādīto rēķinu Ls
32,- apmērā pacientu maksas segšanai par mājas vizītēm
sociālajos dzīvokļos 2006.gada decembra un 2007.gada
janvāra, februāra mēnešos.
21. Ar 2007.gada 01.aprīli paaugstināt ikmēneša uzturēšanās
masku sociālās aprūpes dzīvokļos ar īres tiesībām no Ls 60, uz Ls 64,-.
Padomes priekšsēdētājs P. Kotāns

Pamatojoties
uz
likuma
„Par
pašvaldībām”
21.panta
1.daļas
2.punktu, apstiprināt Birzgales pagasta
padomes 2006.gada budžeta izpildi un
2006.gada finanšu pārskatu.
Piešķirt sociālos pabalstus 3 personām Ls 75,14 apmērā
ārstēšanās izdevumu segšanai.
Piešķirt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai 1 personai IV,
V, VI mēnešos – Ls 27,-/mēnesī.
Piešķirt pabalstu ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolā 3
bērniem aprīļa mēnesī.
Piešķirt pabalstu izglītības iegūšanai 2 bērniem bāreņiem Ls
20,- mēnesī 2006./2007.gada II semestrī – janvāra – maija
mēnešos.
Piešķirt mācību maksas kompensāciju 11 pagasta padomes
iestāžu studējošiem darbiniekiem Ls 146,52/ katram.
Ierakstīt Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes gabalu
„Attīrīšanas ietaises”, 7,84 ha platībā.
Atzīt, ka Vides aizsardzības kluba, zemes lietošanas
tiesības uz zemes gabalu „Vecrieksti, Birzgales pagastā,
1,6ha platībā beigušās sākot ar 2006.gada 01.septembri.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 10 nekustamiem
īpašumiem – zemes gabaliem 76,53 ha platībā, vienstāvu ēku
ar 3 palīgceltnēm, dzīvojamo ēku un nedzīvojamo ēku garāžu par kopējo summu Ls 218473,47.
Atļaut mainīt nosaukumu nekustamam īpašumam „Vētras-1”
0,83 ha platībā – uz „Villa Linda”.
Atļaut apvienot zemes gabalus „Kalnupes-1” 0,82 ha platībā, Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada aprīļa mēnesī sociālajos
un „Mirandas” 4,27 ha platībā, apvienotajam zemes gabalam pabalstos izmaksāts: Ls463,14
piešķirt vienotu nosaukumu – “Mirandas”.
Ls26,Pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums” pārejas No tiem:GMI pabalsts
pabalsts
brīvpusdienām
skolā
Ls132,noteikumu 6.punktu, atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektus
pabalsts apkurei vai malkas iegādei
Ls100,nekustamiem īpašumiem „Elīnas”, „Ozoli”, „Sildedzes”, „P/s
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls100,Birzgale centra objekti”.
pabalsts bēru gadījumos
Ls80,Apstiprināt zemes ierīcības projektus nekustamiem īpašumam
pabalsts
ārkārtas
gadījumosLs3,90
„Silakrogs” (2.zemes vienība), „Celmiņi”, ”Celmiņi-1”,
pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai
Ls21,24
„Saulrieti”, „Saulrieti-1”, „Gubenīši”.

Birzgales mūzikas skolas
direktora L. Paukštes ziņojums
par aktualitātēm mūzikas skolā:
Birzgales mūzikas skolā mācās 65
skolēni. Ja Birzgales pamatskolā mācās
aptuveni 147 skolēni, tad no tiem vairāk
nekā 1/3 daļa mācās mūzikas skolā un mēs
esam ar to lepni, jo reti kur tik liels bērnu
skaits procentuāli mācās mūzikas skolās.
Tas nozīmē arī to, ka ļoti daudzi arī
izmanto šīs telpas. Skolā strādā 10
pedagogi, ir nosvinēta 10 gadu jubileja,
drīz jau būs 15. Birzgales mūzikas skolas
specifika ir klavieru un visu pūšamo
mūzikas instrumentu specialitātes. Lai
pastāvētu pūtēju orķestris, ir jāmāca
pūšamie instrumenti. Nemācām stīgu
instrumentus un akordeonu. Bez pūtēju
orķestra mūzikas skolā ir koris, kas startē
ar labiem panākumiem, un arī patreiz koris
piedalās rajona koru skatē.
Vasarā mūzikas skolas telpās ir jāveic
kosmētiskais remonts, bet tā kā līdzekļi

pašvaldības budžetā šiem mērķiem ir
ieplānoti, problēmu nebūs.
Nākotnē būtu jādomā par pūšamo
mūzikas instrumentu iegādi, jo tie
nolietojas. Mūzikas skolā sistēma ir tāda,
ka bērni paši mūzikas instrumentus nepērk.
Telpas mūs apmierina, apkure arī.
Uzskatu, ka logus manīt nevajadzētu, tā
būtu tikai velti zemē nomesta nauda. Ja ir
lieki naudas līdzekļi, tos labāk ieguldīt
instrumentu iegādē.
Nākotnē mums ir plāni ierīkot mūzikas
skolā studiju, veicot kapitālo remontu un
ierīkojot 1 telpu ar augstiem griestiem. Šī
studija būtu piemērotāka pūtēju orķestra
mēģinājumiem.”
T.Liestiņa : „Vai bērni izmanto tikai
mūzikas skolas instrumentus vai arī pērk
paši?”
L.Paukšte : „Instrumentus ir nopirkuši tikai
daži, jo tie ir ļoti dārgi – flauta maksā sākot
no Ls 200,-, labs instruments – Ls 500600. Es nevaru prasīt no vecākiem, lai pērk

Ls 500 -600 dārgu saksafonu. Mēs to
nepraktizējam.”
T.Liestiņa : „Kādas ir iespējas nākotnē
domāt par kokles klasi?”
L.Paukšte: „Problēma ir instrumentu
iegāde, materiālā bāze un arī pedagogi.
Mūsu rajonā kokli laikam māca tikai
Lielvārdes mūzikas skolā.”
G.Zieds: „Budžeta atskaitē ir sadaļa –
pūšamo instrumentu remonts. Kāpēc
pagājušajā gadā netika izmantota visa
ieplānotā nauda?”
L.Paukšte: „Tā varētu būt, vienkārši nebija
vajadzības remontēt instrumentus. Mums ir
arī noslēgtas vienošanās ar bērnu vecākiem
par instrumentu īri, par ko jāmaksā Ls
0,50/mēnesī, un tas ir izdevīgāk nekā
pašam vecākam pirkt instrumentu un vēl
vajadzības gadījumā to remontēt. Šogad
budžetā ir ieplānoti Ls 1000,- instrumentu
iegādei, pirmkārt nepieciešams iegādāties
1 vai 2 klarnetes.”

