Pagasta padomes informatīvs izdevums

17. novembrī pulksten
1900
Tautas namā
Latvijas Republikas
proklamēšanas
gadadienai veltīts
pasākums.
Plkst. 1900 koncerts
Plkst. 2100 atpūtas
vakars spēlēs grupa
“Savējie”
Galdiņus lūdzu rezervēt līdz
15. novembrim pa tālruni
29417026
Dod spēku, augstais visiem
tiem,
kas stāv par Tēviju un valsti.
Dod vienprātību mums arvien,
Dod ilgu mūžu Tēvu zemei,
Dod saules mūžu Latvijai!
Sveicu visus pagasta
iedzīvotājus
Latvijas Republikas
proklamēšanas
89.gadadienā.
SIA “Birzgale K” direktors
K.Okmanis

5.klases skolnieces
Baibas Kauliņas dzejolis
„BŪTĪBA”
Spītīgs un labsirdīgs,
Rūgto dzīvi izcietis,
Ir latvietis.
Rūgtas dzīves dziedājums‐
Labsirdīgs un pacietīgs.
Labās dzīves lolojums,
Mīlestības pārpilnums‐
Zeme tam.
Latvju tautas dziedājums‐
Par zemi, darbu skan!

2007.gada 10.novembris
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Vakars uz ezera jeb pārdomas Valsts svētku
priekšvakarā
Viena lieta skaitīt Latvijas Valsts
pastāvēšanas gadus un atcerēties, cik grūti bija
toreiz – tajā tālajā 1918-tajā. Otra lieta – skatīties
uz 2007.gadu, uz 89.Latvijas Valsts gadadienu, kad
nav ne kara, ne bada, ne citu stihiju, bet tauta
cenšas gāzt valdību un Saeimu, ko pati ievēlējusi.
Pilsonim ir tiesības un ir pienākumi pret
valsti. Arī valstij ir tiesības un pienākumi pret
pilsoņiem. Ja 17 gadus atpakaļ pilsoņi devās uz
barikādēm Rīgā, lai pasargātu savu valsti no ārējā
ienaidnieka un izpildītu sava pilsoņa pienākumu, tad pulcēšanās 2007.gada rudenī pie Saeimas
un Doma laukumā jau bija savu tiesību izpausme – “Pie varas esošie, beidziet ņirgāties par savu
tautu!” Taču pie varas esošie to nesaprata. Laikam par maz bija sabraukušo. Vajadzēja daudz
vairāk, vajadzēja nekārtības un automašīnu dedzināšanas, kā tas notiek citviet, lai saprastu.
Labi, ka latviešu mentalitātē arī neapmierinātības izpausme ir dziesma, nevis kaut kas cits.
Viss jūk un brūk, ministri bēg kā žurkas no kuģa, citus liek vietā. Tiešām laikam nav
citas izejas kā atlaist Saeimu, jo šī neko mainīt nespēj. Prezidents vēl zaļš un viņam nav dūšas
un reālu iespēju to izdarīt. Tagad, kad viss ir nokavēts, valdībai jāatkāpjas nekavējoties, nevis
jālāpa kaut kādi caurumi maisā, kad tas viss jau irst pa vīlēm.
Ja jau mēs esam Eiropas Savienībā (ES), tad, lūdzu, ES cienīgas algas. Pat piens pie
mums jau maksā dārgāk nekā Anglijā. Cilvēkam jādzīvo pilnvērtīgi šodien, nevis kaut kad.
Dzīve ir ļoti īsa. Nevar vairs paciesties, lai debesīs labāk būtu. Jau no pašas pirmās dienas pēc
iestāšanās ES vajadzēja mainīt domāšanu. Viss maksā tik, cik maksā. Un par padarīto arī
jāsaņem tik, cik nopelnīts. Par tautsaimniecības sagraušanu negribu runāt. Un, piedodiet,
nevajag mums šodien gaismas pilis un akustiskās koncertzāles, ja ir tā, ka cilvēks nevar savilkt
galus kopā, kad cenas nepārtraukti kāpj. Nevar visa valsts dzīvot uz parāda, notrallinot
nepārdomāto kredītu miljardus. Tāpēc jau Jūs tur augšā esat, lai to paredzētu, nevis lielā
vienprātībā dāvātu savu zemi citiem. Nu vilciens ir aizgājis, un tajā ielekt vairs nevar. Pareizi
dara tie, kas pieprasa Saeimas atlaišanu, jo citi vēži tajā pašā kulītē mums neder. Nekas
nemainīsies.
Bet tur, augstu debesīs, spīd tāla, tāla Latvijas zvaigzne, kura vienādi silda gan mūs te
dzimtenē, gan tautiešus tālajā Īrijā un citviet pasaulē. Tā gribētos.
Cerībā uz priecīgākiem Valsts svētkiem – P.Kotāns

Andrejdienas vakarā – 30. novembrī senāk cilvēki gāja ķekatās, jaunas
meitas zīlēja nākotni . Mūsdienās novembra beigās jau sācies lielais Ziemassvētku iepirkšanās
trakums . Mājas nereti piepilda lielveikalos sapirktie nieki. Novada muzejs “Rūķi” un Tautas
nams šogad piedāvā ikvienam birzgalietim savu dzīvokli un māju sapost Adventa laikam un
Ziemassvētkiem. Par padomdevēju aicināta Latvijas Brīvdabas muzeja speciāliste Māra Kuplā.
Pērn viņa mācīja NATO samita dalībnieku dzīvesbiedrēm gatavot mūsu tradicionālos puzurus .
Atceros, ka visvairāk par šiem rotājumiem priecājās Turcijas valsts vadītāja kundze .
Piektdien, 30. novembrī uz tautas namu aicinām daudzdzīvokļu māju vecākos,
kotedžu un līvānu māju saimniekus, pagasta iestāžu pārstāvjus, visus interesentus. Mūsu pagasta
centrs ir ar labu plānojumus. Veidosim to svētkos skaistu, ar vienotu noformējumu. Mums
palīdzēs Māra Kuplā.
Vainagu pamatnes jau sagatavotas. Līdzi paņemiet sausos ziedus, citus rotājumu
elementus, lai gan arī ar tiem centīsimies jūs nodrošināt. Tātad rotāsim vainagus, gatavosim
puzurus. Pēdējie vislabāk noderēs kā dāvana mūsu Tautas namam Ziemassvētkos.
Andrejdienas rūķu darbnīca sāks darboties Tautas nama vestibilā pulksten 17.00.
Pavadīsim novembra pēdējo vakaru radošā darbā, lai pirmajā Adventa svētdienā – 2. decembrī
Birzgalē ienāktu svētku noskaņa.
Uz birzgaliešu atsaucību cerot D.Melnūdre
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“ UZ BITES
SPĀRNA”
Šādu
devīzi
Birzgales
pamatskolas 7. klases zēni Linards
Kozlovskis, Toms Paukšte, Einārs
Hamrihs un Ingars Ivanovskis
izvēlējās projektam, ar kuru piedalījās
Zemkopības ministrijas un Jauno
zemnieku kluba organizētajā maketu
konkursā “Lauki – manas mājas”.
Pasākumā bija aicināti iesaistīties
republikas
skolu
7.-12.
klašu
audzēkņi. Tātad mūsējie bija vieni no
jaunākajiem.
Projekta gaitā sadalījām
pienākumus. Saimniecība, kuras
maketu veidojām , varētu būt Linarda
lauku mājas, kur nodarbojas ar
biškopību,
apstrādājot
cirsmās
neizmantotos egļu zarus , gatavo
zedeņu sētas. Linards šoruden
ieziemoja jau 15 bišu saimes, tāpēc
viņš maketam gatavoja biškopības
inventāru, mazus bišu stropiņus,
izveidoja miniatūru zedeņu sētas
posmu. Einārs kā projektu koordinators izgatavoja katlu mājas maketu, kurā par kurināmo izmanto salmu, pāraugušu dabisko pļavu
siena un sīko egļu zaru rulonus. Patīkami, ka zēni jau tagad kritiski prot novērtēt, cik nesaimnieciski ir atstāt nesakoptus laukus.
Projektā tika ieplānota arī ogu kalte un saules baterijas. Ingars, kuram uzticējām pašvaldības vadītāja “lomu”, sagatavojās raksturot,
kā pagasta attālākajā nostūrī ražotais medus tiks izmantots piena – medus lielkonfekšu ražošanai .Pie tam – uz šo suvenīru etiķetēm
būs Linarda saimniecības un novada “ Rūķi” muzeja simboli. Savukārt, Toms devās uz mežniecību, lai iegūtu informāciju par cirsmu
sakopšanu, par cīņu pret egļu mizgraužiem.
Ja citiem bija brīvdienas, tad projekta dalībnieki slīpēja savu sadarbību, pilnveidoja maketu. Paldies pagasta šoferim
Aigaram, kurš 25. oktobrī mūs aizveda uz Mālpils arodvidusskolu, kur notika Vidzemes zonas skolu konkurss. Izrādījās, ka
birzgalieši bija vienīgie, kuri startēja pirmo gadu. Tomes, Ogresgala un citu skolu komandām jau bija līdzīgu sacensību pieredze.
Žūrijā bija gan Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti, gan Mālpils arodvidusskolas dārzniece. Bet, atklāti sakot, jutām, ka
mūsu projekts visvairāk patika Zemkopības ministrijas pārstāvim Sigurdam Vīgantam. Zēni savu darbu aizstāvēja pirmie. Ļoti
lietišķi, bez “špikeriem” viņi nopamatoja katru savu ieceri , atbildēja uz žūrijas jautājumiem gan par iesaistīšanos Eiropas Savienības
finansētajos projektos , gan ražošanas apjomiem un izmaksām. Man blakus sēdošais fotogrāfs bija pārsteigts, ka puiši mācās tikai 7.
klasē. Pēc konkursa ar zēniem vēl turpināja sarunāties S.Vīgants , īpaši interesējoties par zedeņu sētu ražošanu.
Uz republikas konkursu, kas notiek Jelgavā 10. novembrī brauc kaimiņi – Tomes skolas komanda ar interesantu projektu
par skolas apkārtnes labiekārtošanu. Uzskatu, ka arī mūsu komanda ieguva labu pieredzi – veidojās viņu prasme uzstāties, vākt un
apkopot informāciju, strādāt komandā, ieklausīties otra uzskatos. Par līdzdalību konkursā “Lauki – manas mājas“ atgādinās arī
suvenīri, fotogrāfijas un, galvenais, vēlēšanās nākošgad startēt atkal.
Projekta konsultante D.Melnūdre

Aicinājums atbalstīt labdarības projektu “Dāvā sapni!”
Jau trešo gadu Šveices farmācijas kompānija Mepha un Tamro aptieku programma aicina
jūs atsaukties labdarības aicinājumam “Dāvā sapni” un sniegt atbalstu smagi slimiem bērniem. Ar šo
projektu tiek uzsākta Tamro Aptieku programmas jaunās identitātes – aptieka 1 - atpazīšana
sabiedrībā.
Iepriekšējos gadus esam vākuši ziedojumus pārdodot gan bērnu zīmētās pastkartītes, gan
īpaši projektam veidoto mūzikas albumu. Paldies visiem ziedotājiem, jo ar savu līdzdalību esam
palīdzējuši piepildīt 16 smagi un nedziedināmi slimu bērnu sapņus, par kuriem mēs, pieaugušie,
nespējam pat iedomāties, un izprast, cik daudz tas viņiem nozīmē.
Arī šogad turpināsim iesāktos labos darbus un piepildīsim vairāku smagi slimu bērnu
kvēlākos sapņus, iepriecinot gan pašus bērnus, gan viņu tuviniekus. Šogad aicinu atsaukties un
ziedot aptiekas telpās izvietotajā ziedojumu kastītē. Nav tik svarīgi, vai ziedoti santīmi vai lati,
galvenais ir labā griba un vēlme palīdzēt. Ziedojumus vāksim no 5.novembri līdz nākamā gada 31.janvārim.
Šim aicinājumam atsaukušies arī informatīvie atbalstītāji: radio SWH, kā arī Latvijā apmeklētākais portāls “Draugiem.lv”.
Vispatīkamāk apzināties, ka piepildītā sapņa emocijas ir palīdzējušas vairākiem bērniem daudz aktīvāk pretoties slimībai. Tas
apliecina, ka ar kopīgiem spēkiem un pozitīvām domām mēs varam izdarīt daudz!
Tādēļ aicinu arī šogad jūs atsaukties “Dāvā sapni!” aicinājumam un piedzīvot labestības un dāvāšanas brīnumu!
Lai mums kopā izdodas piepildīt smagi slimo bērnu sapņus!
Alda Grašiņa
Birzgales aptieka, aptieka 1
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2007.gada 25.oktobra padomes
sēdē Nr. 11 deputāti NOLĒMA:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Piešķirt sociālos pabalstus 6 personām Ls 205,52 apmērā ārstēšanās
izdevumu segšanai,
briļļu
iegādei
bērniem, bērnam
bārenim izglītības
iegūšanai,
kurināmā iegādei.
Piešķirt vienreizēju pabalstu Ls 20,- apmērā katrai Birzgales
pagastā deklarētai politiski represētai personai.
2007/.2008.māc.gada novembra un decembra mēnešos
apmaksāt Ls 0,10 no pusdienu maksas katram Birzgales
pamatskolas ēdnīcā pusdienojošam bērnam.
Apstiprināt Birzgales pagasta padomes štatu saraksta
2007.gadam grozījumus.
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi 2007.gada
22.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 ”Par Birzgales
pagasta padomes 2007.gada budžetu””.
Apmaksāt 2008.gada laikā SIA „Janda A” veiktos
remontdarbus tautas nama telpās pēc piestādītā rēķina par
summu Ls 8850,-.
Ar 2007.gada 1.novembri apstiprināt vecāku maksu par
ēdināšanu pirmsskolā – Ls 0,85/dienā.
Atdalīt no Birzgales pagasta pašvaldības zemes gabala
„Dzīvojamā māja „Silamiķeļi”” zemes gabalu apm.1,0 ha
platībā un uz tā atrodošos jaunbūvi, atdalītajam zemes
gabalam piešķirt nosaukumu– Skolas iela 30, noteikt zemes
lietošanas mērķi –komercdarbības objektu apbūve.
Ar 2007.gada 1.novembri iznomāt uz 10 gadiem zemes
gabalu „Skolas iela 30” apm.1,0 ha platībā un uz tā atrodošos
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jaunbūvi Vaļevko Tadeušam veterinārās klīnikas un viesnīcas
mazajiem dzīvniekiem ierīkošanai.
10. Saskaņā ar Aleksejevas Marijas atteikumu no nomas zemes
gabala par labu Liberam Edijam, ar 2007.gada 1.novembri
iznomāt uz 10 gadiem zemes gabalu „Tildas” 1,8 ha platībā
Liberam Edijam.
11. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 3 nekustamiem
īpašumiem, kas sastāv no zemes gabaliem 58,05 ha
kopplatībā un 1 dzīvojamās mājas, par kopējo pirkumu
summu Ls 35200,-.
12. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
„Sildedzes”,
13. Atļaut pils. Skolam Laimonim Vilim, dzīv. m.”Lejiņas”,
Birzgales pagastā veikt individuālo darbu – mežizstrāde un
jaunaudžu kopšana.
14. Atļaut mainīt nosaukumu nekustamam īpašumam „Trūbas,
kas sastāv no zemes gabala 10,9 ha platībā un uz tā esošās
dzīvojamās ēkas un 1 palīgceltnes, uz nosaukumu „Saules”.
15. Atļaut SIA „Tele 2” uzsākt tehnisko projektēšanu objektam –
GSM tīkla masta un bāzes stacijas jaunbūve īpašumā „KalnaRuceļi”.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns
Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada oktobra mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 845;- .
No tiem:
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 500;pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls 200;pabalsts bēru gadījumos
Ls 80;pabalsts ārkārtas gadījumos- ārstēšanās izdevumu segšanai Ls 15;pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai kā maznodrošinātai
personai
Ls 25;pabalsts malkas iegādei kā trūcīgai ģimenei
Ls 25;-

Saskaņā ar Būvniecības likuma 7.panta prasībām, publicējam informāciju par 2007.gada maija oktobra mēnešos Birzgales pagasta būvvaldē saņemtajiem būvniecības iesniegumiem- uzskaites
kartēm un uz tā pamata izsniegtajiem plānošanas un arhitektūras uzdevumiem:
1) Viena dzīvokļa mājas jaunbūve
nekustamā īpašumā „Torbeni”;
2) Viena dzīvokļa mājas palīgēkas
jaunbūve nekustamā īpašumā „Dīķīši”;
3) Dziļurbuma akas izurbšana un
aprīkošana lauku saimniecībā „Viļņi”;
4) Viena dzīvokļa mājas jaunbūve
nekustamā īpašumā „Jaunstraumes”;
5) Ceļa izbūve nekustamā īpašumā
„Silakrogs”;
6) Viena dzīvokļa mājas un palīgēku
jaunbūve nekustamā īpašumā „Gulbīši”;
7) Piebūve dzīvojamai mājai Krasta - 3;
8) Īslaicīgas apmešanās ēkas-atpūtas
nama jaunbūve nekustamā īpašumā
„Villa Linda”;
9) Rūpnieciskās ražošanas ēkas jaunbūve
nekustamā
īpašumā
„Reibužu
darbnīcas”;
10) Viena dzīvokļa mājas jaunbūve
nekustamā īpašumā „Valteri”;
11) Administratīvās
ēkas
jaunbūve
nekustamā
īpašumā
„Reibužu
darbnīcas”;
12) Atpūtas pirts jaunbūve un dīķa
rekonstrukcija
nekustamā
īpašumā
„Ķīvēni”;

13) Dzīvojamās
mājas
jaunbūve
neklustamā īpašumā „Elkšņi”;
14) Viesnīcas ēkas jaunbūve nekustamā
īpašumā „”Pilskalni”;
15) Viena dzīvokļa mājas jaunbūve
nekustamā īpašumā „Leoni”;
16) Viena dzīvokļa mājas jaunbūve
nekustamā īpašumā „Jaunpilskalni-1”;
17) Viena dzīvokļa mājas jaunbūve
nekustamā īpašumā „Jaunpilskalni-2”;
18) Viena dzīvokļa mājas jaunbūve
nekustamā īpašumā „Jaunpilskalni-3”;
19) Viena dzīvokļa mājas jaunbūve
nekustamā īpašumā „Jaunpilskalni-4”;
20) Viena dzīvokļa mājas jaunbūve
nekustamā īpašumā „Jaunpilskalni-5”;
21) Viena dzīvokļa mājas jaunbūve
nekustamā īpašumā „Jaunpilskalni-6”;
22) Viena dzīvokļa mājas jaunbūve
nekustamā īpašumā „Jaunpilskalni-7”;
23) Ceļa izbūve nekustamā īpašumā
„Pērkoni”;
24) Dzīvojamās ēkas un saimniecības
ēkas rekonstrukcija nekustamā īpašumā
„Vītoli”;
25) Ceļa jaunbūve un dīķa ierīkošana
nekustamā īpašumā „Upīši”;

26) Vienas ģimenes dzīvojamā māja un
palīgēkas jaunbūve nekustamā īpašumā
„Gubenīši-1”;
27) Vienas ģimenes dzīvojamā māja un
palīgēkas jaunbūve nekustamā īpašumā
„Gubenīši-5”;
28) Ceļa jaunbūve nekustamā īpašumā
„Gubenīši”;
29) Vienas ģimenes dzīvojamā māja un
palīgēkas
jaunbūve,
dziļurbuma
ierīkošana nekustamā īpašumā „Upīši”;
30) Atpūtas pirts jaunbūve nekustamā
īpašumā „Lejkristi”;
31) GSM tīkla masta un bāzes stacijas
jaunbūve nekustamā īpašumā „KalnaRuceļi”
32) Ceļa jaunbūve nekustamā īpašumā
„Kļavukalni”;
33) Dīķa jaunbūve nekustamā īpašumā
„Apiņi”;
34) Vienas ģimenes dzīvojamās mājas un
palīgēkas jaunbūve viensētā „Virsaiši”;
35) Vienas ģimenes dzīvojamās mājas un
palīgēkas jaunbūve nekustamā īpašumā
„Bruģi”.
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Kā ceļu atrast zināji pie manis tiešiTik maziņš un tik nevarīgi vārsKam visa pasaule vēl neatvēries dārzsEs savā mīlā tevi turu cieši.
/K.Zāle/

SVEICAM!
Aļonu un Aleksandru Fībigus ar dēliņa ANDRA
piedzimšanu!
Gitu Vasiļūni un Andreju Bogdanovu ar meitiņas
VANESAS piedzimšanu!
Sandru Lazdiņu-Vilčuku un Vilni Vilčuku ar meitiņas
LAINES piedzimšanu!
Eviju Jurāni un Ritvaru Spriņģi ar dēliņa SANDA
MARKUSA piedzimšanu!
Dinu un Oļegu Avramukus ar dēliņa GABRIELA ĀDAMA
piedzimšanu!
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu
izstrādes sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu
Ar Birzgales pagasta padomes 2007.gada
27.septembra lēmumu (protokols Nr.10, 5.§) ir uzsākta
Birzgales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.
Par plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināts
pagasta padomes priekšsēdētājs Pāvels Kotāns.
Projekta sabiedriskās apspriešanas pirmā posma
termiņš noteikts no 2007.gada 22.oktobra līdz 2007.gada
18.novembrim.
Ar teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes
materiāliem var iepazīties un iesniegt rakstiskus
priekšlikumus Birzgales pagasta padomē katru darba dienu
no plkst.9:00 – 17:00, tālr.65034212.

Pasākumi decembrī , kas notiks Tautas namā.
19.12. – Ziemassvētku pasākums pensionāriem..
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Sveicam jubilārus novembrī!
50 gados

Aļeksejevu Lidiju
Konovalovu Nikolaju

70 gados

Krūmiņu Andreju

PAZIŅOJUMS PENSIONĀRIEM
UN INVALĪDIEM
Pāri kalniem, pāri lejām nāk brīnumainais
Ziemassvētku laiks, tāpēc laipni aicinām uz Ziemassvētku
pasākumu, šī gada 19. decembrī plkst.14.00, līdzi ņemot
gaišas domas, labu veselību un ticību saviem spēkiem visas
dienas garumā.
Vēlams pieteikties pie Birzgales pagasta sociālās
darbinieces vai zvanot pa tel.5035985, 5035984.
Par piedalīšanos pasākumā dalības maksa Ls1;jāsamaksā līdz šī gada 17.decembrim.

22. decembrī tiek organizēts brauciens uz Latvijas
mūzikas zvaigžņu Ziemassvētku koncertu “Ziemas
vakars. Snieg.”
KONCERTS NOTIEK ĶĪPSALAS HALLĒ. BIĻEŠU
CENA 6 LS.
Lūdzu visus, kas vēlas apmeklēt šo koncertu pieteikties līdz
28. novembrim pa tālruni 29417026 vai 5034123 Ritai.
DAUDZDZĪVOKĻU UN INDIVIDUĀLO MĀJU
IEDZĪVOTĀJIEM
Uz Valsts svētkiem – 18.novembri lūgums sakopt
savas mājas apkārtni.

Pagasta padome

20.12 – Pamatskolas Ziemassvētku pasākums.
25.12. – Atpūtas vakars.
29. 12 – Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem.
31.12 - Jaungada disko- balle.
PAZIŅOJUMS
Ceturtdienās no plkst.10:00 -13:00 ambulances telpās notiek
invalīdu rokdarbu izstāde – pārdošana.

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Natālija Tarvāne (1953.)
Andrejs Sergejevs (1958.)
Edgars Binde (1918.)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

KĀ LABI IZSKATĪTIES UN JUSTIES SENIORU VECUMĀ?

To varēs uzzināt apmeklējot lekciju Birzgales
bērnudārzā 14.novembrī no pulksten 14:00 līdz 17:00
Sīkāka informācija Birzgales bāriņtiesā vai sociālajā dienestā
pa tālruni 5035984 vai 5035985

Tiek piedāvāti bezmaksas kursi
“DAIĻDĀRZU VEIDOŠANA”
Kursus vada maģistre ainavu plānošanā Linda
Neško.
Kursi notiek otrdienās un ceturtdienās no 17:00 līdz 19:00
Sīkāka informācija Birzgales bāriņtiesā vai sociālajā dienestā
pa tālruni 5035984 vai 5035985

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 novembris

Grāmata – zināšanu avots.
Bibliotēkas galvenais uzdevums ir veicināt lasīšanu,
jo tā ir jebkuras izglītošanās priekšnosacījums. Bibliotēka
piedāvās savus pakalpojumus katram, bez vecuma un
sociālā stāvokļa ierobežojumiem. Pēc veiktās uzskaites
redzu, ka šodienas bibliotēkas lietotāju var raksturot kā
vidusmēra cilvēku ar vidējiem vai pat maziem ienākumiem,
jo bibliotēkas galvenā lasītāju grupa ir pensionāri,
mājsaimnieces, skolēni un studenti. Lasītājus var iedalīt
vairākās grupās pēc interesēm:
1)
mājsaimnieces – meklē praktisku informāciju
sevis pilnveidošanai un mājas dzīves
organizēšanai; interesē rokdarbi, kulinārija,
lauksaimniecība,
2)
pensionāri – lasa dažādu literatūru,
galvenokārt praktiska satura informāciju,
atkarībā no tā, kādu profesiju ir strādājuši,
3)
vidusskolēni un studenti – meklē materiālus mācībām.
Bibliotēkas krājumā ir 6043 vienības grāmatu. Aptuveni šajā līmenī bibliotēkas krājumi ir vairākus gadus. Tas tiek
panākts, plānojot un veicot fonda papildināšanu, atjaunošanu un krājuma attīrīšanu. Patreiz notiek krājuma pārklasificēšana.
Galvenais fonda papildināšanas avots ir pašvaldības līdzekļi, tālāk seko dāvinājumi no privātpersonām, politiskajām partijām,
grāmatu svētkiem, piedalīšanās dažādos projektos. Nepietiekama finansējuma apstākļos bibliotēka nespēj pilnībā iegādāties
vajadzīgos izdevumus, lai nodrošinātu visus savu funkciju veikšanu. Tāpēc, iepērkot grāmatas, galvenā vērība tiek veltīta
uzziņas literatūrai, vārdnīcām, nozaru literatūrai. Nabadzības dēļ lielākā daļa iedzīvotāju nevar abonēt žurnālus un avīzes, kuru
cenas ar katru gadu pieaug. Tāpēc iedzīvotāji ir pateicīgi pagastam, ka vismaz bibliotēkai iespēju robežās ir pasūtīti preses
izdevumi.
Kopš 2001.gada informācija par Birzgales bibliotēkas krājumu pieejama Ogres centrālās bibliotēkas katalogā. Neviena
bibliotēka, liela vai maza, nevar sekmīgi strādāt viena pati, tāpēc arī Birzgales bibliotēka sadarbojas ar citām. Pēdējos gados
pastiprināti strādāts pie bibliotēkas krājumu izvērtēšanas, attīrot to no novecojušas un maz izmantotas literatūras.
Jau 6 gadus bibliotēka iesaistās Valsts Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”. Katru
gadu mūsu bibliotēkas projekts tiek atbalstīts, līdz ar to “Bērnu žūrija” kļuvusi par tradicionālu pasākumu. Gadu no gada
projektā iesaistām jaunus dalībniekus un papildinām bibliotēkas krājumu ar jaunām grāmatām. Projekts noslēdzas ar grāmatu
svētkiem, kuros noskaidrojam populārākās grāmatas un apbalvojam čaklākos lasītājus. Otrs projekts, ko izstrādāja bibliotēkā,
ir Kultūrkapilāla fonda programma “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”. Arī šis projekts tika
atbalstīts un pirmās projekta kārtas grāmatas jau ir saņemtas.
Bibliotēkas aptaujā “Es, mans bērns un grāmata” piedalījās 11 bērnu vecāki. Apkopojot rezultātus var secināt, ka visi
vecāki uzskata par ļoti svarīgu to, lai bērnam saikne ar grāmatu rastos jau agrā bērnībā un tas jāveicina galvenokārt vecākiem.
Savu grāmatu lasīšanai var ieteikt vecāki, tomēr galvenā izvēle pieder bērnam, jo viņam ir svarīgs grāmatas noformējums un
ilustrācijas. Visi vecāki atzina, ka grāmatu iegāde ģimenē atkarīga no finansiālā stāvokļa.
Darbs ar bērniem pamatā tiek veikts sadarbojoties ar Birzgales pamatskolu. Lai apmācītu skolēnus informācijas apguves
praksē, tiek organizētas bibliotekārās stundas par dažādiem tematiem. Septembrī jau notika bibliotekārās stundas 3. un 4.klasē,
bet līdz mācību gada beigām tiks organizētas visās klasēs.
Birzgales bibliotēkā ir 210 lasītāji. Šis skaitlis varētu būt lielāks, jo parasti pēc grāmatām nāk viens cilvēks, bet lasa visa
ģimene. Pieaug bibliotēkas lietotāju skaits, kuri mācās. Sakarā ar grāmatu un preses izdevumu cenu celšanos, pagasta
iedzīvotāji arvien aktīvāk izmanto bibliotēkas pakalpojumus. Žurnāli tiek izsniegti arī uz mājām, bet ar avīžu saturu var
iepazīties tikai uz vietas bibliotēkā.
Bibliotēkā ir alfabētiskais un sistemātiskais katalogs. Novadpētniecības materiāli tiek sakārtoti tematiskās mapēs.
Novadpētniecības krājums sastāv no fotoattēliem, laikrakstu un žurnālu materiāliem par mūsu pagasta vēsturi, kultūras dzīvi,
ievērojamiem cilvēkiem. Ar katru gadu palielinās interese par šiem materiāliem – par to liecina skolēnu un studentu
pieprasījums. Tagad arī informācijas tehnoloģijas nodrošina jaunas iespējas novadpētniecības darba pilnveidošanā. Bibliotēkā
ikviens iedzīvotājs var iepazīties ar informācijas stendu, šeit var iegūt informāciju par pagasta iestāžu darba laikiem. Regulāri
bibliotēkā var skatīt dažādas izstādes, lielākie pasākumi ir “Bibliotēku nedēļa” pavasarī un “Grāmatu svētki” rudenī.
Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Birzgales pamatskolu un PII “Birztaliņa”. Liels darbs katru pavasari jāiegulda, lai
palīdzētu skolēniem sagatavoties projektu nedēļai. Kopā ar skolu esam organizējuši tikšanos ar mūsu novadnieci, ungāru
valodas tulkotāju, Elgu Saksi. Septembrī kopā ar 4.klasi apmeklējām Ķeguma bibliotēku, iepazināmies ar gleznu izstādi, kuru
veidojis dzejnieks Jāzeps Osmanis.
Bibliotēkas darbā neietilpst tikai saņemt un izsniegt grāmatas, bet arī jāveic citi darbi: grāmatu komplektēšana un
apstrāde, noteikta kārtība plauktos, kartotēkas, katalogi, preses caurskatīšana, novadpētniecības materiālu vākšana, lasītāju
apkalpošana, interneta izmantošana, uzziņu sniegšana u.t.t. Nākotnē bibliotēkā plānots ieviest Alise4i moduli, lai uzsāktu
bibliotekāro procesu automatizāciju, to izmantosim informācijas meklēšanā, lai noskaidrotu vajadzīgā iespieddarba atrašanos.
Bibliotekāres profesionālo pilnveidi nodrošina dažādi kursi, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni pa citām rajona
bibliotēkām. Bibliotēka strādā lasītāju labā un gandarījumu dod tas, ka bibliotēkā lasītājs iegūst to informāciju, kuru ir vēlējies.
Es kā bibliotekāre cenšos strādāt tā, lai ikviens lasītājs no bibliotēkas aizietu apmierināts.
Anita Smilškalna

“Birzgales Avīzes” pielikums

Skolas ziņas
*OKTOBRIS
18.oktobrī notika 4.klases vecāku sapulce (kl.audz.
M.Skābarniece).
19.oktobrī skolā notika diskotēka, veltīta 5.klases „iesvētībām”.
Rudens brīvlaikā skolotāji apmeklēja kursus un seminārus, bet
skolēni atpūtās un krāja spēkus jaunam darba cēlienam. 7.klases
četri zēni un audzinātāja piedalījās republikas konkursā „Lauki –
manas mājas” Mālpilī ar projektu „Uz bites spārna”. 26.oktobrī
skolotāji sakopa 2.Pasaules kara karavīru kapus.
No 29.oktobra 1. un 3.stāva gaiteņos skatāma bērnu zīmējumu
izstāde „Rudens ainava” (veidoja L.Laukšteina, V.Kozlovska).

*NOVEMBRIS
2.novembrī notika 9.klases vecāku sapulce (kl.audz.
V.Korsīte).
2.novembrī notika 1.klases vecāku sapulce (kl.audz.
M.Petrovska).
5.novembrī skolotājas V.Skujas vadībā skolēni veidoja dekorus
no sausajiem ziediem. Šīs kompozīcijas var redzēt uz palodzēm
gaiteņos.

2007.gada novembris
8.novembrī notika tradicionālais Mārtiņdienas tirdziņš. Paldies
visiem bērniem un vecākiem, kuri atbalstīja – cepa pīrāgus,
cepumus, gatavoja brīnumgaršīgus kārumus! Paldies arī
pircējiem!
9.novembrī 8.klases vecāku sapulce (kl.audz. I.Pastare).
9.novembrī 5. un 7.klase devās uz izrādi „Robins Huds” Rīgā.
10.novembrī 1.-3.klases noskatījās izrādi „Pepija” Rīgā.
10.novembrī Lāčplēša dienas piemiņas brīdis pie Stendera
pieminekļa. Paldies skolēniem (Ē.Lielmežam, L.Kozlovai,
K.Kreicmanei, L.Pētersonei, E.Ločmelim (5.kl.), B.Torbejevai,
J.Martinovam, L.Kozlovskim (7.kl.), E.Reinsonei (8.kl.), 8.k
klasei, I.Ostošovai, E.Reinsonei, N.Kozlovskim (9.kl.)) par
ziedotajām
svecēm
Dvēseļu
ceļam!
Paldies
arī
mākslinieciskajiem kolektīviem un vadītājiem!
12.novembrī plkst.11.20 skolas zālē Rīgas Leļļu teātra izrāde
„Putnubiedēklis un viņa draugi”.
16.novembrī Latvijas dzimšanas dienai veltītas kl.audz.stundas
un svinīgā līnija skolas zālē.
16.novembrī 7.klases vecāku sapulce (kl.audz. D.Melnūdre).
17.novembrī plkst. 19.00 t/n Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts KONCERTS, kurā piedalās arī skolas
mākslinieciskie kolektīvi.
21.novembrī 2.klases vecāku sapulce (kl.audz. V.Skuja).
22.novembrī 6.klases vecāku sapulce (kl.audz. V.Skuja).
28.novembrī mācību ekskursijā un uz izrādi „Klase” Rīgā
dosies 9.un 6.klases skolēni.
29.novembrī 5.klases vecāku sapulce (kl.audz. V.Kozlovska).

*DECEMBRIS
3.decembrī sāksies skolēnu domes organizētais konkurss
„Ziemassvētku klase”, kas ilgs līdz 14.decembrim.
No 3.-21.decembrim klasēs Adventes pasākumi.
No 17.-20.decembrim klašu eglītes.
20.decembrī t/n skolas lielā Ziemassvētku egle.
21.decembrī skolā 1.semestra noslēguma svinīgā līnija un
liecību izdošana.

11. novembris- Lāčplēša diena jeb Varoņu atceres diena.
11.novembris ir diena, kad mēs pieminam mūsu tautas varoņus. Arī mēs Birzgales pagasta iedzīvotāji 10. novembrī
pulcējāmies baznīckalnā pie Frīdriha Stendera pieminekļa, lai pieminētu šajā dienā kritušos un noliktu svecītes kā mūsu ticības,
cerības un mīlestības apliecinājumu.
Paldies visiem pamatskolas skolēniem, kuri bija saziedojuši svecītes gaismas ceļam, bet diemžēl laika apstākļu dēļ mums
to īstenot neizdevās.. Visas saziedotās svecītes tiks izmantotas Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinībām. Paldies
korim ‘’Volante’’, vokālajam ansamblim ‘’Tikai tā’’, 5. klases meitenēm , kā arī viņu pedagogiem Mairai Līdumai, Inesei
Martinovai un Sandrai Siliņai par skanīgajām dziesmām, kas izskanēja baznīckalnā. Paldies pūtēju orķestrim un tā vadītājam
Laimonim Paukštem, kā arī mūsu zemessargiem , jaunsargiem un Uldim Brantam. Īpašs paldies muzeja ‘’Rūķi ‘’vadītājai Dainai
Melnūdrei un pagasta padomes priekšsēdētājam Pāvelam Kotānam, un visiem pagasta iedzīvotājiem, kas bija atnākuši un
piedalījās šajā pasākumā.
Tautas nama vadītāja Rita R.

