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SMAIDOT un ANGLISKI.
Šādu devīzi izvēlējāmies, aicinot kaimiņu
skolas uz angļu valodas pēcpusdienu. Pasākuma
organizēšanā ar lielu atbildības sajūtu piedalījās
Raivis Krastiņš, Evija Reinsone, Paula Peļovina,
Lāsma Krastiņa. Viņi noformēja darba uzdevumus
visām komandām, sakārtoja telpas, apguva arī
konkursa vērtēšanas kritērijus un viesu sagaidīšanas
prasmes. Ļoti atsaucīga bija arī Silga Lazda,
pateicoties kurai skolu izrotājām ar skaistām
kompozīcijām. Skolas domes pārstāvji atzina, ka
gatavošanās viesu uzņemšanai gan ir grūtāka, bet
reizē arī interesantāka pat nekā piedalīšanās.
Patīkami, ka 20. februāra pusdienlaikā
mikroautobusi no Bauskas rajona Vecumnieku
vidusskolas
un
Ogres
novada
Ogresgala
pamatskolām
atveda
konkursa
dalībniekus.
Vecumnieku angļu valodas skolotājas Marikas
vadītajā komandā bija tikai zēni, bet Ogresgala
“krāsas” aizstāvēja ne tikai skolotāja Sandra un
skolēni, bet arī skolas saimnieks Ivars. Birzgales
komandai noderēja skolotāju Intas un Vitas zināšanas
un dzīves pieredze. Mūsu komandā startēja Zigurds Teikmanis, Kristīne Ķibilde, Linda Artihoviča, Renāte Ļebedeva, Linda Zieda
un Katrīna Pitāne. Zigurds un Linda Zieda izpelnījās konkursa dalībnieku aplausus, jo viņu izpildītās dziesmas bija gan kā
sveiciens viesiem, gan kā uzdevumi komandām. Ar gandarījumu nākas secināt, ka mūsu skolēnu svešvalodas zināšanas ir
līdzvērtīgas ar kaimiņiem, ka nav jānoniecina sava skola.
Interesantas sarunas izvērtās tējas pauzē. Mūsu viesi bija patīkami pārsteigti par kartēm un vārdnīcām, ar ko apgādāts
angļu valodas kabinets. Vecumnieku puiši atzina, ka būtu jauki , ja arī viņiem nenāktos pirkt mācību grāmatas, kā tas ir Birzgalē.
Bet pārstāves no Lielbritānijas lielākās mācību grāmatu izdevniecības “Oxford Press” Latvijas pārstāvniecības Dace Miška un
Maija Urtāne priecājās par iespēju strādāt klasē ar interaktīvo tāfeli.
Dace un Maija stāstīja par izdevniecības jaunāko mācību grāmatu sēriju, kuru izvēlējusies gan mūsu, gan abas kaimiņu
skolas. Visi dalībnieki pārliecinājās, ka Happy /laimīgā/ ir jauns , interesants mācību līdzeklis . Nākošajā mācību gadā Birzgales
skolas 3. klases skolēni angļu valodas apguvei izmantos grāmatu “Happy Street”, bet līdztekus tai varēs spēlēt spēles internetā ,
klausīties kompaktdisku un kasetes. Trešklasniekiem piemērotas arī jaukas galda spēles.
Tagad mūsu skolas pārstāvji gatavojas Ogres rajona 5.-7. klašu angļu valodas olimpiādei, kas notiks 17. martā.
Daina Melnūdre.

Pūtēju orķestrim “Birzgale” 25.
24. februārī, vienā no visaukstākajām šīs ziemas
dienām, Birzgales Tautas namā notika pūtēju orķestra
“Birzgale” 25 gadu jubilejas koncerts. Daudz vai maz gadu
nostrādāts, bet iemesls rīkot plašu un skaistu koncertu bija
pietiekams. Orķestra diriģents Laimonis Paukšte kopā ar
orķestri sāka tam gatavoties jau uzsākot sezonu. Par
skaņdarbiem, kurus atskaņot klausītājiem, bija domāts jau ļoti
savlaicīgi. Šis gads ir Gunāra Ordelovska – Latvijas pūtēju
orķestru patrona gads. Notiek viņa piemiņai veltīti konkursi.
Katrs pūtēju orķestris šogad meklē no komponista plašā
skaņdarbu klāsta katra varēšanai vispiemērotāko opusu, kuru
vispirms atskaņot skatēs, tad arī koncertos.Tā orķestra koncerta
programmā nokļuva maršs “Valmierieši nāk” un skaņdarbs
“Namdaru rotaļa”.
Orķestrantu patreizējais vecums nepārsniedz 22 gadus,
tāpēc repertuārā vienmēr ir kāda mūsdienīgas mūzikas klasikas
pērle. Šoreiz klausījāmies Džerija Hermana “Hello
Dollij” un Loida Vēbera “Viss ko es lūdzu” no

mūzikla “Operas spoks”, un Djuka Elingtona “Skaistāko
melodiju popūriju”. Orķestris jau agrāk bija mēģinājis spēlēt
dziesmu pavadījumus. Šoreiz sadarbība izveidojās ar ogrēnieti
Uģi Miezīti, kurš labprāt piekrita nodziedāt kādu skaistu
dziesmu. Klausījāmies gan “Dziesmu par kapteini Džonu”, gan
Raimonda Paula dziesmas “Zied ievas Siguldā” un “Tikai
vienu reizi”. Koncertu kuplināja arī jauniešu jauktā ansambļa
meiteņu grupa Mairas Līdumas vadībā un meiteņu deju grupa
Līgas Paukštes vadībā.
Paldies Birzgales pagasta padomei par materiālo
atbalstu svētku sarīkošanai. Paldies pūtēju orķestra mūzikas
cienītājiem, kuri dāsni atbalstīja ar aplausiem katru
priekšnesumu. Daudzas uzstāšanās vēl gaida orķestrantus gan
skatēs, gan koncertos tepat Birzgalē un dažādās
Latvijas pilsētās turpmākajos mēnešos. Lai labi
skan, un izturību diriģentam apmācot
mūziķus un muzikantiem cītīgi trenējoties,
lai aizskan pāri novadiem!
Līga Paukšte.
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Ko mēs darām skolas
domē?
Nu jau turpinās otrais mācību
pusgads un arī skolas domē darbi
neapsīkst. Sniegsim nelielu ieskatu par
padarīto.
Šajā laikā esam izskatījuši jautājumus
par
• skolēnu brīvā laika pavadīšanu,
• alkohola un tabakas izstrādājumu
tirgošanu nepilngadīgajiem,
• skolēnu atrašanos diskotēkās pēc
plkst.23.00,
• skolēnu ēdināšanu, u.c.
Lai risinātu skolēnu brīvā laika
pavadīšanas iespējas, uz skolas domi tika
aicināti Birzgales aktīvākie jaunieši.
Jauniešiem devām iespēju izveidot
Jauniešu interešu centru, kurā varētu
pavadīt brīvo laiku, organizēt viņiem
interesējošus pasākumus, iesaistot arī
skolēnus. Piedāvājām telpas klubā, kuras
gan pašu spēkiem būtu jāiekārto, kā arī
savu palīdzību. Diemžēl, ar to iniciatīva
arī apsīka. Šeit būtu iespēja skolēniem un
jauniešiem izpausties, tikai ir jāatrod
aktīvs cilvēks no jūsu vidus, kas uzņemtos
virzīt šo darbu tālāk. Gaidām Jūsu
ierosinājumus!
Vissāpīgākais jautājums, ko
risinājām, ir alkohola un tabakas
izstrādājumu
tirdzniecība
nepilngadīgajiem.
Nevienam
nav
noslēpums,
ka
iegādāties
šos
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izstrādājumus bērni var bez grūtībām. Te
nu jājautā: "Vai tādā veidā mēs,
pieaugušie, mēģinām iekarot bērnu
simpātijas, un cik tālu šī vienaldzīgā
attieksme var ietekmēt mūsu bērnu
dzīves?"
Tādēļ uz domes sēdi aicinājām
Birzgales pagasta veikalu vadītājus, lai šai
problēmai rastu kādu risinājumu. Uz
sarunu
aicinājām
arī
Ogres
kriminālpolicijas
inspektoru,
kurš
izskaidroja likumu par alkohola un tabakas
izstrādājumu tirdzniecību, kā arī mūsu
iespējas rīkoties attiecīgajā situācijā.
Policistam tika uzdots jautājums par bērnu
atrašanos diskotēkās pēc plkst.23.00.
Atbilde bija sekojoša: Pēc plkst.23.00
bērnu atrašanās diskotēkās un vispār ārpus
mājas ir stingri aizliegta, vienīgi , to drīkst
darīt, ja blakus ir kāds no vecākiem. Lai
risinātu šos jautājumus, plānojam slēgt
līgumu ar Valsts policiju, kura piedalīsies
turpmākajos reidos. Vecākiem der zināt,
ka par šādiem pārkāpumiem var sastādīt
administratīvo protokolu un sodīt ar
naudas sodu.
Pēc vairāku vecāku lūgumiem
izskatījām
jautājumu
par
skolēnu
ēdināšanu pirmajā pusgadā. Šeit jāsaka
paldies skolēnu domes priekšsēdētājai
Evijai, kura veica skolēnu aptauju. Uz
aptaujas jautājumiem atbildēja 42 5.9.klašu skolēni. No 42 respondentiem
pusdienas ēd 22. Liela daļa bērnu
pusdienu neēšanu pamato ar to, ka
neapmierina ēdienu kvalitāte un tā

.
vienveidība. No vecāku puses pretenzijas
ir par lielo pusfabrikātu daudzumu.
Gribējām
pārliecināties,
cik
pamatoti ir bērnu apgalvojumi, papētījām
skolas ēdienkartes un uz sarunu aicinājām
skolas pavāres un medmāsu. Diskusija
izraisījās
diezgan
asa.
Izvērtējot
ēdienkartes, šoreiz jāpiekrīt bērniem.
Ēdieni bija vienveidīgi un izmantots daudz
pusfabrikātu. Pavāres pamatojums –
nepietiekoši naudas līdzekļi. Par ēdiena
kvalitāti spriest nevaram, jo ēdienus
neesam garšojuši. Vēl viens no
argumentiem ir auksts ēdiens, bet tas tika
atspēkots ar to, ka skolotāji bērnus
savlaicīgi nepalaiž uz pusdienām.
Skolas pavāre aicina vecākus
kādreiz atnākt uz pusdienām un pašiem
pārliecināties, ka ēdienu kvalitāte ir laba.
Vecāki, izmantojiet šo iespēju!
Pēc jaunā gada situācija ir
uzlabojusies, to atzīst arī bērni. Mēs
ceram, ka tā tas arī paliks, būs vēl labāk un
pavārītes ņems vērā bērnu un vecāku
ieteikumus.
Šie ir tikai daži no jautājumiem,
ko esam izrunājuši skolas domes sēdēs.
Vecāki, gaidām arī turpmāk Jūsu
ierosinājumus un līdzdalību šo un citu
jautājumu risināšanā.
Skolas domes vārdā - I. Puišele,
R. Reinsone, I. Reimane.

Ogres rajona bāriņtiesu seminārs.
Birzgalē, pirmsskolas izglītības iestādes “Birztaliņa” telpās 21.februārī notika Ogres rajona bāriņtiesu seminārs. Birzgale ir
idejas organizēt šādus seminārus dažādās rajona vietās iesācēja. Tā tiek nodrošināta labāka savstarpējā apmaiņa ar idejām un arī
iepazīta dažādu bāriņtiesu tiešā darba vieta.
Birzgale pirmā piekrita uzņemt bāriņtiesu speciālistus pie sevis. Pirmsskolā bija radīta patīkama vide dažādu jautājumu
izskatīšanai. Mazie audzēkņi semināra dalībniekus sveica ar koncertu, bija noorganizētas arī kafijas pauzes. Dalībnieki devās mājup
apmierināti, un ar vēlmi šāda veida pasākumus pašvaldībās organizēt arī turpmāk. Lai veicas!
Birzgales pagasta bāriņtiesas locekle M.Petrovska.
P.S. Dažu semināra dalībnieku atsauksmes par Birzgalē notikušo semināru.
Ļoti lietderīgs seminārs, interesantas un
noderīgas
diskusijas,
informācija.
Patīkami satikties ar kolēģiem, uzzināt
par citu problēmām, jo tas palīdz risināt
arī savas problēmas.
I.Baikova, Jumpravas pagasts.
Bija
ļoti
patīkami tikties
ar kolēģiem no
Ogres
rajona.
Ieguvu
arī
noderīgu
informāciju
darbam.
B.Ziemele,
Mazzalves

Birzgalē ir ļoti auksts klimats, bet daudz mežu, tāpēc telpās ir silti. Apskaužami
likās bērnudārza plašumi, salīdzinot ar Ikšķili. Varbūt varētu noorganizēt
transportu un pilsētas bērnus vest uz Birzgali. Atmiņā paliek lielie mežu masīvi,
šeit varētu organizēt pasaules orientēšanās sacensības. Birzgaliešiem pašiem būtu
jātiek skaidrībā kam jūs piederat – Vidzemei vai Zemgalei.
V.Bonka, Ikšķiles novads.

Ļoti interesanta un vērtīga ideja organizēt
seminārus kādā no bāriņtiesām, lai
iepazītos kā darbojas kolēģi. Mēs, veicot
savu
darbu,
vistiešāk
realizējam
cilvēkmīlestību darbībā, bet joprojām
cīnāmies ar sekām, nevis cēloņiem.
Reizēm šķiet, ka tā ir cīņa ar
vējdzirnavām...
I.Zaporožeca, Lēdmanes pagasts.

Paldies Vijai Arājai par semināra organizēšanu!
Tika pārrunāta prakse gan rajonā, sakarā ar
izmaiņām jaunajā Bāriņtiesu likumā, kā arī iegūta
pieredze no Mazzalves pagasta bāriņtiesas
aizgādnības jautājumos. Šādi semināri ir ļoti
vajadzīgi, tā ir supervīzija bāriņtiesu darbiniekiem,
tie ir kontakti ar citu bāriņtiesu speciālistiem un
emocionāls atbalsts mūsu darbā.
D.Skrīvele, Ķeguma novads.
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2007.gada 22.februāra padomes sēdē
Nr. 3 deputāti NOLĒMA:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apstiprināt Saistošos
noteikumus Nr.3 “Par
Birzgales
pagasta
padomes
2007.gada
budžetu”.
Apstiprināt Saistošos
noteikumus Nr.4 “Par
Birzgales pagasta padomes 2007.gada speciālo
budžetu”.
Apstiprināt
Saistošos
Noteikumus
Nr.5
„Par
grozījumiem 2006. gada 23. februāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem un
sociālajiem
pakalpojumiem
Birzgales
pagasta
iedzīvotājiem”.
Piešķirt sociālos pabalstus 3 personām Ls 115,- apmērā
malkas iegādei, apkures maksas segšanai un ārstēšanās
izdevumu segšanai.
Piešķirt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai 1 personai
II, III, IV mēnešos – Ls 27,-/mēnesī.
Piešķirt vienotu adresi - „Birzgales krejotava”
zemes īpašumam "Rīgas piena kombināts" un uz tā
atrodošām ēkām.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 5 nekustamiem
īpašumiem – zemes gabaliem 9,27 ha platībā par kopējo
summu Ls 138199,-.
Atļaut transformēt nekustama īpašuma „Lindeskalns”
lauksaimniecībā izmantojamo meliorēto zemi 600 m2
platībā par individuālo dzīvojamo māju apbūvi.
Piekrist meža zemes transformācijai par dīķiem
nekustamā īpašumā „Garkalni” zemes gabalos 5,1 ha
platībā, 1,3 ha platībā, 1,3 ha platībā, 0,6 ha platībā.

10.

Piedalīties Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta
un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
prioritātes "Vides aizsardzība" atklātajā konkursa projektā
"Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu esošās situācijas izpēte un
tehniskās dokumentācijas sagatavošana Ogres rajona
pašvaldībās"
11. Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “Beikapi”:
•
2.zemes gabalu 21,4 ha platībā, piešķirt
nosaukumu – “Beikapi-1”;
•
3.zemes gabalu 18,1 ha platībā, piešķirt
nosaukumu – „Beikapi-2”.
12. Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “Mežsētas”
30.zemes gabalu 35,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu –
“Rūsiņi”.
13. Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “Brīvzemnieki”
2.zemes gabalu 5,8 ha platībā, piešķirt nosaukumu –
“Uļi”.
14. Piekrist nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta
izstrādei nekustamos īpašumos- „Baudas”, „Silakrogs”,
„Pērkoni”.
15. Atļaut karjera „Zizāni Luikas” izstrādi zem gruntsūdeņa
līmeņa, pēc izstrādes veikšanas atļaut karjeru „Zizāni
Luikas” rekultivēt par dīķi.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns.
Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada februāra mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls1563,No tiem:
GMI pabalsts
Ls27,pabalsts bērnam bārenim, sasniedzot pilngadību
Ls175,pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls176,pabalsts atbrīvojoties no ieslodzījuma
Ls20,pabalsts apkurei vai malkas iegādei (pēc saraksta)
Ls815,pabalsts trūcīgai personai malkas iegādei
Ls50,pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls100,pabalsts bēru gadījumos
Ls200,-

Informācija lauksaimniekiem
15. februārī stājušies spēkā Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā.
Līdz ar to Lauku atbalsta dienests (LAD) sācis pieņemt iesniegumus valsts atbalstam nacionālajā
subsīdiju programmā. Uz atbalstu var pretendēt fiziska vai juridiska persona. Konspekts par to, kas,
par ko, kādā apmērā var saņemt atbalstu un kāds ir iesnieguma termiņš, pieejams Birzgales pagasta
lauksaimniecības konsultanta kabinetā. Ir iespēja arī izdrukāt iesniegumu veidlapas no interneta.
Pilnīgāku informāciju var iegūt LAD un LLKC birojos Ogrē. Atbalsta saņēmēju vidū var būt
piensaimnieki; dārzeņu ražotāji; saimnieki, kuriem ir kredītsaistības tehnikas iegādei un būvniecībai;
ilggadīgo stādījumu (ābeļu, plūmju u.c.) ierīkotāji; bioloģiskās lauksaimniecības u.c.
Valsts meža dienests atvēris Konsultāciju pakalpojumu centru (KPC). Tam ir arī sava
mājas lapa: www.kpc.gov.lv. Atverot lapu, varēs gan izlasīt par aktuāliem jaunumiem, kas būtu
jāzina jebkuram meža īpašniekam, gan atrast informāciju par ES un valsts atbalstu, gan uzzināt par KPC plānotajiem semināriem un
citiem pasākumiem. Mājas lapā apkopoti dažādi, meža īpašniekiem noderīgi informatīvie materiāli, elektroniski pieejams izdevums
„Čiekurs”, kā arī atrodamas noderīgas saites.
Sākot no šī gada 1. marta, Lauksaimniecības datu centrs sācis drukāt jauna parauga liellopu pases.

Par Ceļmalas pasta nodaļas pievienošanu
Saskaņā ar 2005.gada 21.jūnija Ministru kabineta Noteikumiem Nr.445, ņemot vērā
iedzīvotāju skaitu un platību, obligāti Birzgales pagastā jābūt vienai pasta nodaļai. Patreiz pagastā
atrodas divas pasta nodaļas: Birzgales un Ceļmalas pasta nodaļas. Izvērtējot Ceļmalas pasta nodaļas
darba apjomus, konstatēts, ka pasta nodaļas sniegto pakalpojumu klāsts ir salīdzinoši mazs un
nenodrošina pasta nodaļas efektīvu darbību. Pasta pakalpojumu izmantošanas intensitāte iedzīvotāju
vidū ir relatīvi zema.
Ņemot vērā visus augstāk minētos faktus, Latvijas Pasta vērtēšanas komisija š.g. 1.februārī pieņēma lēmumu par
Ceļmalas pasta nodaļas pievienošanu Birzgales pasta nodaļai. Informēju, ka saskaņā ar šo lēmumu Ceļmalas pasta nodaļa
pārtrauks klientu apkalpošanu š.g. 29.martā.
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts", Ogres reģionālā nodaļa, pārvaldnieks N.Gailītis.
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Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņāLai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

SVEICAM JUBILĀRUS MARTĀ!

SVEICAM!
Diānu Jekoviču un Aigaru Māliņu ar
meitiņas MADARAS piedzimšanu!
Lai vienmēr gaišs skats, kaut arī sudrabā iemirdzas mats,
Sirdī vienmēr lai jaunība zied, bēdas un skumjas lai garām iet.
Sirsnīgi sveicam lielajā dzīves jubilejā Veltu Arāju!
Birzgales invalīdu grupa.

Lai saule rotā katru dienu, un prieku Tavā sirdī lej.
Lai smaidīdama, kā arvien, tu atskaties un tālāk ej.
Mīļi sveicam Ivetu Anopu dzimšanas dienā
Birzgales invalīdu grupa.

50 gados

Agri Križanovski

60 gados

Dainu Melnūdri

70 gados

Leonu Dātavu

80 gados

Annu Poliku

23.martā pulksten 22:00 diskotēka “Fanu klubs”
Ieeja līdz 23:00 Ls 1,50, vēlāk Ls 2,Pateicība
Paldies Birzgales pagasta lauksaimniekiem un visiem
iedzīvotājiem, kas apmeklēja Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra rīkoto informatīvi izglītojošo semināru š.g.
21.februārī. Izsaku pateicību arī pagasta padomei par
sadarbību un atbalstu pasākuma organizēšanā.
Ar cieņu, lauksaimniecības konsultants un vetārsts
T.Vaļevko

AIZKRAUKLES RAJONA SIA „KRICI” VEIKALA „AGROAPGĀDS” PIEDĀVĀJUMS 2007.GADAM.
Veikals „ AGROAPGĀDS" atrodas Valles pagastā "LEJAS-OZOLOS". Informācija pa tel.5152951, 29112613.Veikala darba laiks
darbdienās no pīkst. 9-15,sestdien no plkst.9-13. Veikala preču sortiments ir orientēts zemnieku apgādāšanai ar nepieciešamajām
precēm,ir nedaudz preces no būvniecības.
Jaunums veikalā ir :graudu dzirnavas, motorzāģi, krūmgrieži (arī to rezerves daļas un papildierīces). Tirgojam meliorācijas gofrētās
caurules, kuras domātas caurtekām ūdens novadīšanai. Pieejams ir plašs metāla klāsts: caurules, leņķi, plakandzelži, metāla
loksnes, notekcaurules. Plašs sortiments ir elektroinstrumentiem: urbji, slīpmašīnas, ēveles, ūdens sūkņi, arī saimniecībā noderīgas
lietas: tosteri, mikseri, pulksteņi. Kā parasti būs sīksīpolu sēklas aprīļa sākumā. Norēķinus var veikt skaidrā naudā, ar
pārskaitījumu vai bankas karti.
Veikals piedāvā:
minerālmēslus(Zemnor, Kemira, Krievija),kūdru un bagātināto kūdru, augu aizsardzības līdzekļus, miglotājus, eļļas, tosolus,
gultņus un lauksaimniecības tehnikas rezerves daļas, akumulatorus un lādētājus, metināšanas aparātus un elektrodus, lopbarības
piedevas un klijas, saimniecības preces(katli, spaiņi, ķerras), naglas, skrūves, paplāksnes, gumijas apavus(Krievija), zālāju,
dārzeņu un ziedu sēklas, elektroinstrumentus(urbjmašīnas, zāģi, slīpmašīnas).
Protams visu sortimentu nevar nosaukt. Pievilcīgas cenas. Tas ir jāredz. Gaidām mūsu veikalā un ceram uz sadarbību!

Gan saules dienas, gan grūti brīžiIt viss tiek klusi zemē tīts.
Izsakām līdzjūtību Anitai
Smilškalnai, brāli smiltājā pavadot.
Birzgales pagasta padome

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Voldemārs Veismanis
Ozoliņa Anastasija
Aivars Braunšteins
Raimonds Kalītis
Anna Marija Kunderte
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

Mūža vakars krēslas apārniem
Tumsu auž un zvaigznes dedz
Un pār gadiem aizgājušiem
Lielais miers nu sagšu sedz.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Vilnim
Bondaram ar ģimeni tēti, vīratēvu un
vectētiņu zaudējot.
Krastiņu un Reinsonu ģimenes.

Viss jāatstāj, kaut atkal pavasarī
Sies saule vaļā puķu pumpurus
Un zaļus asnus zeme laukā dzīs,
Bet ziema kādu aizvedusi līdz.

Mums zināms ir vārdiņš: Turies!
Ko saka tad, kad lieki citi vārdi,
Jo visā pasaulē, bezgala plašā
Ir pārāk daudz kas sāpju rokām ņemts.

Un no cilvēka pāri paliek
Tik, cik sirds ir sevi izteikusi.
Cik no viņa šajā dzīvē tiek?
Tik, cik dvēsele citos palikusi

Izsakām līdzjūtību Laimai Veismanei
un tuviniekiem

Visdziļākā līdzjūtība Braunšteinu
ģimenei un tuviniekiem Aivaru smiltājā
pavadot.
Grīnblates un Daudzes ģimenes.

Birzgales invalīdu grupa.

Izsakām līdzjūtību Veltai Arājai un
tuviniekiem Laimoni mūžībā aizvadot
Birzgales invalīdu grupa.
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