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Sestdien, 20. oktobrī pulksten 900 Birzgalē pie Tautas nama “Rudens
gadatirgus”. Laipni tiek aicināti tirgotāji. Dalības maksa 2 lati.
Sīkāka informācija pa tālruni 29417026.

Zelta birums Taivānā.
Aigara Apiņa panākumi pasaules čempionātā pārspēja pat
visoptimistiskākās prognozes – divas zelta medaļas ar diviem
jauniem pasaules rekordiem: lodes grūšanā 9,42metri un diska
mešanā 19,52metri. Tas jau ir nopietns pieteikums arī nākošā
gada Paraolimpiskajām spēlēm Pekinā. Par saviem
veiksmīgajiem startiem stāsta pats sportists.

Kāds bija ceļojums uz otru pasaules malu?
8.septembrī pusdienlaikā izlidojām uz Amsterdamu, bet no
turienes pēc 6 stundu gaidīšanas sēdāmies “boeingā” un pēc
11stundu lidojuma piezemējāmies Taizemes galvaspilsētā
Bangkokā. Šeit stundu pastaigājām, kamēr sakopa lidmašīnu,
tad vēl pēc trīsarpus stundu lidojuma bijām galapunktā Taipejā.
Pēc lidojuma biju ļoti noguris, bet viesnīcā labi izgulējos un no
rīta astoņos mums jau deva brokastis. Pēc Latvijas laika tas
sanāk trijos naktī, bet vajadzēja ātri aklimatizēties pēc Taivānas
laika, lai nezaudētu sportisko formu. Ēdiens pie viņiem bija
dažāds – gan zviedru galds, gan suši, gan bambusu salāti, gan
makaroni, kuri gatavoti no rīsiem, nevis mums ierastajiem
kviešu miltiem.
Vai viesnīca bija pietiekoši komfortabla sportistiem?
Speciāli aprīkotas ratiņnieku viesnīcas viņiem nebija, bet
visur tikt varēja un apkalpošana bija ļoti laipna un augstā
līmenī. Apkalpojošais personāls klanījās un sacīja paldies vajag
vai nevajag
Kā noritēja atklāšanas ceremonija – vai bija kas īpašs?
Atklāšanas ceremonija notika lielā sporta kompleksā, kur
piedalījās ne tikai šova meitenes ar simboliskiem ieročiem, bet
arī cilvēki ar invaliditāti dejoja un piedalījās dažādās

aktivitātēs. Pasākumu apmeklēja augstas amatpersonas, arī viņu
prezidents, kurš apsveicinājās ar visiem sportistiem.
Karstums, mitrums un laika joslu starpība nelika sevi
manīt?
Pirmais starts man bija lodes grūšanā pulksten 13:00, bet es
cēlos jau pulksten 6:00, jo laiks paiet kamēr nokļūst līdz
stadionam, iziet vairākas pārbaudes. Bija ļoti karsts laiks,
pusdienlaikā ēnā bija +340C. Arī laika starpība 5 stundas ir
diezgan daudz, pirmās dienas tā vairāk pagulšņāju, bet uz startu
laiku jau biju pieradis. Pasaules rekordu sasniedzu pēdējā
grūdienā, jo biju atbrīvojies. Arī iepriekšējais rezultāts 9,18
metri man bija jau labākais. Bet nācās visus priecīgos
pārdzīvojumus aizmirst, jo nākošajā dienā mani gaidīja tikpat
atbildīgs starts diska mešanā. Šajās sacensībās startēju pirmais,
jo organizatori kaut ko gaidīja no manis, spriežot pēc tā ka man
nepārtraukti tika pievērsta televīzijas kameru uzmanība. Šajā
dienā bija vēl karstāks, jo termometra stabiņš rādīja +360C ēnā.
Pēc starta apkrāvies ar ledus maisiņiem gaidīju rezultātus.
Lielais karstums un mitrums man īpaši netraucēja, jo šovasar
treniņnometnēs tieši karstākajās dienās sasniedzu labākos
rezultātus. Bet sportistam no Lielbritānijas, kurš izcīnīja trešo
vietu diskā, palika slikti no karstuma un viņš bija spiests
aizbraukt pirms apbalvošanas ceremonijas. Beigās sanāca tā, ka
nebija kam mūs apbalvot. Mūsu delegācijai un arī man
personīgi bija liels prieks un pārsteigums, ka medaļas pasniedza
mans treneris Aldis Šūpolnieks, tas arī viņam bija liels
pagodinājums.
Pilsētas dzīve ir līdzīga kā pie mums?
Ļoti daudz braukā ar motorolleriem, krustojumos rindā stāv
kādi 50, nevis mašīnas ka pierasts pie mums. Pazemē arī pie
viņiem notiek aktīva dzīve, tur ir metro un dažādi tirdziņi, arī
ratiņniekiem viss pielāgots – var tikt bez jebkādām problēmām.
Bet visa iepirkšanās un pastaigas pie viņiem sākas vakarā, kad
norimis karstums.
Kā Tu vērtē savas izredzes nākošajā olimpiskajā gadā?
Jāstrādā, medaļām obligāti jābūt! Ja ieguldīšu tādu pašu
darbu un līdzekļus kā šogad – medaļnieku vidu jāiekļūst.
Ģenerālmēģinājums ir veiksmīgs, tas nozīmē, ka pēc šāda paša
plāna jāstrādā arī nākošajā gadā. Bet neviens no vadošajiem
sportistiem arī neguļ uz lauriem – skatās rezultātus, salīdzina,
trenējas, tāpēc nevar zināt kurš no viņiem var “izšaut”
nākošajās sacensībās.
Bet uz medaļām nākošajā Olimpiādē taču jācer, vai ne?
Cerība ir laba lieta, taču ar to vien nepietiek, jo lai sasniegtu
labus rezultātus ir jāiegulda liels darbs.
Labi, Tu strādā un trenējies, bet mēs – “Birzgales Avīzes”
lasītāji varam tikai cerēt un vēlēt veiksmīgus startus arī
turpmāk!
Ar sportistu sarunājās V. Pastars
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Ar jaukiem vārdiem, ziediem un mīļām bučām sākās tradīcija, kad, mēs, skolotāji bijām
kopā, bet 9.klases skolēni iejutās pedagogu lomās. Skolotāju dienā devītie organizēja mācību darbu
saimniekoja skolotāju istabā, darbojās ar bērniem. Īpašajā stundā skolotāji risināja dažādus
uzdevumus matemātikā un ķīmijā. Mēs, “skolnieki”, atdarinājām delverīgus pusaudžus –
skandinājām mobilos tālruņus, skaļi sarunājāmies, neklausījām “skolotājus”. Mūsu aizvietotājiem
klājās grūti!
Svētku dienā saņēmām sveicienus no SIA “Birzgale-K” direktora K. Okmaņa, Tautas nama
vadītājas R.Reinsones, pagasta padomes priekšsēdētāja P.Kotāna. Paldies! Vienmēr prieks Jūs
redzēt skolā!
5.oktobrī devāmies skolotāju dienas ekskursijā. Valles baznīcā mūs sagaidīja draudzes
priekšniece R.Pastare, kura pastāstīja par dievnama atjaunošanu un darbību, kā arī dalījās atmiņās
par darba gadiem Birzgales skolā. “Zvanītāju Bukās” ar izsmeļošu stāstījumu un jauku ekspozīciju
muzeja vadītāja Dace izglītoja par aktiera un režisora A.Amtmaņa-Briedīša dzīvi un teātra gaitām.
Tālāk – uz Neretu, kur bērnības takas staigājis šīgada jubilārs, rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš. Esot “Riekstiņu” sētā,
simtgadīgās ēkās, vērojot milzīgos kokus, tā īsti apjautām, kā juties un ko redzējis “Baltās grāmatas” un “Zaļās grāmatas” varonis,
mazais Jancis, skraidelēdams pa pagalmu. “Riekstiņu” mājās valdīja īpaša gaisotne un Sēlijas senatnīgā elpa, ko visam piešķīra gan
apkārtnes skaistums, gan J.Jaunsudrabiņa gleznas, gan unikālais rakstnieka balss ieraksts...
No ārpuses aplūkojuši vairākus simtus gadu veco Neretas luterāņu baznīcu un paēduši pusdienas, devāmies uz Viesīti pie
kokgriezējiem Rūrāniem. Abus brāļus gan nesatikām, bet viņu mamma izstāstīja par māksliniekiem, parādīja dēlu darbus,
iepazīstināja mūs ar Viesītes vēsturi.
Kaut arī lietus iztraucēja vīnogu kolekcionāra Ē.Pūpola Vīnakalna apmeklējumu, drosmīgi braucām pa pielijušajiem un
dubļainajiem lielceļiem uz Daugavas pusi. Vīgantes parkā apskatījām gan Dainu statuju, gan kāpnes uz kādreizējo estrādi, kura tagad
guļ Daugavas dzelmē, gan jauno estrādi un Staburaga vietu, gan akmeni “Dieva auss”, gan visu Latvijas prezidentu stādītos kociņus.
Tā kā lietus pieņēmās spēkā, ar 9.klases dāvāto kliņģeri mielojāmies autobusā. Paldies par jauko dāvanu, pēc pastaigas garšoja
brīnišķīgi!
Krēsloja, kamēr tikām līdz Jaunjelgavai, jau satumsa. Nogurumu kliedēja daiļamata meistara P.Grauduļa koka, kaula un
dzintara apstrādes darbnīcas apmeklējums. Viņa darinājumi – savdabīgi un neatkārtojami. Dekoratīvie šķīvji, bļodas, svečturi gatavoti
pēc īpašas metodes, tapuši lēni rūpīgi un pārdomāti. Viņa talants bija acīmredzams. Prieks, ka tik prasmīgi cilvēki dzīvo mums līdzās!
Paldies pagasta padomei par dāvāto iespēju izbaudīt šo dienu, paldies par ekskursiju!
Visu Birzgales izglītības iestāžu skolotāju un darbinieku vārdā V.Kozlovska
Skolotāj!
Tavs vārds man ir
Sudraba piekariņš
Starp smilgu
Zvaniņiem sūnās,
Kad septembris
Sveicina oktobri
Un ieklausās
Gājputnu runās.

Muzeja rudens.
Muzeja “Rūķi” rudens aizsākās ar
tāla ciemiņa ierašanos. Savā dzimtajā
pusē viesojās “ Lāčplēšu ” mājas
kādreizējā saimnieka dēls Vilmārs
Strautiņš, kurš Birzgales novada muzejā
izstādījis fotogrāfijas ar Jūtas, Teksasas
un Kolorado štatu dabas ainavām, augiem
un dzīvniekiem. Tagad Strautiņa kungs ar
gandarījumu stāstīja, ka piepildījies viņa
sapnis – Apceļot Galapagu salas. Tur
tvertie mirkļi atvesti uz dzimteni.
Sagatavojot informāciju par mākslas
fotogrāfiju autoru, palīdzējām Latvijas
Dabas
muzejam
izveidot
izstādi
“Galapagu salas – ceļo un domā”. Izstāde
ir apskatāma vēl līdz 14. oktobrim Rīgā,
K. Barona ielā 4.
31. augustā muzejā notika vadības
maiņa. Par vairāk nekā 30 gadiem, kas

aizvadīti strādājot pagasta kultūras
namā, pagasta padomē un veidojot
novada muzeju paldies teicām
Norai Ivanovai. Bet 1. septembrī
drosmīgākie
Birzgales
pamatskolas pirmklasnieki un viņu
tuvinieki, kuri nenobijās no lietus,
piedalījās muzeja organizētajā
pēcpusdienā. Kad bija noskaidroti
rūķu un cilvēkbērnu skolas stiķi un
apēsts svētku kliņģeris, arī lietus
pārstāja.
Šoruden
aprit
novada
muzejam 8. gadskārta. Lielākā
dāvana ko gatavo pagasta padome, ir
autonomas apkures rīkošana. Paldies
pagasta padomei par līdzekļiem, Kārlim
Niedrem par padomu, Ilmāram un
Emīlam Priekuļiem par darbu apkures
sistēmas izveidošanā.
Septembris atnāca ar vēsti, ka
Latvijas valdība Birzgales pagastu
pievieno Ķeguma novadam. Piekrītu
padomes priekšsēdētāja P. Kotāna
uzskatam, ka līdz 2009. gada vietējo
padomju vēlēšanām jāizdara pēc iespējas
vairāk
mūsu
infrastruktūras
nostiprināšanā. Vietēja muzeja loma
Birzgales atpazīstamības veicināšanā,
manuprāt, ir visai būtiska. Tāpēc
priecājos, ka šoruden ceļu uz “ Rūķiem “
meklējuši un atraduši Lapmežciema un
Jelgavas iedzīvotāji, mūs apciemojuši arī
ogrēnieši. Informācija par muzeja darba

laiku uz saziņas iespējām pieejama arī
veikalos. Dažreiz ir tā – atbrauc viesi,
pasēžam pie svētku galda, aprunājamies
un tad gribas parādīt kaut ko no Birzgales.
Būšu priecīga, ja šis “ kaut kas “būs
muzejs.
Kas var interesēt apmeklētāju pie
mums? Savu jaunāko, nu jau trešo, gleznu
izstādi skatītājiem piedāvā gleznotājs
Raimonds Bergmanis. Ķeguma Krusta
kalna ieceres autore Inta Brokāne aicina
apskatīt kolekciju “ Krusti “. Aizvadītajā
nedēļā, viesojoties Vallē, Amtmaņu –
Briedīšu dzimtas muzejā sapratu, ka
Saulgožu ģimenes mājā “ Rūķi “ lielākā
vērtības
ir
pagasta
kultūrvēstures
krājumam. Tas ļauj izsekot mūsu novada
vēsturei no tālas senatnes līdz mūsdienām,
dod iespēju katram atrast šeit kaut ko
interesantu. Piemēram, skolotājas Vitas
Kozlovskas
mākslu
fakultatīvās
nodarbības laikā zēnus vairāk aizrāva
fotogrāfijas, kurās redzams, kā Birzgale
izskatās no gaisa, bet meitenes centās
izzināt, kā veidojies gliemežakmens.
Varbūt arī jūs to gribas uzzināt?
Muzeja darba laiks pirmdienās un
piektdienās no 12.30 līdz 17.00. Par
muzeja apmeklējumu brīvdienās varam
vienoties, ja piezvanīsiet man pa telefonu
26409803.
Birzgales novada muzeja “Rūķi”
vadītāja D. Melnūdre
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2007.gada 27.septembra padomes sēdē
Nr. 10 deputāti NOLĒMA:
1.

Piešķirt
sociālos
pabalstus 5 personām
Ls 101,87 apmērā
ārstēšanās izdevumu
segšanai.
2. Piešķirt brīvpusdienas
2 Birzgales pamatskolas skolēniem.
3. Saskaņā ar 04.09.2007. MKu kabineta noteikto Latvijas
administratīvi teritoriālo iedalījumu:
1) paplašināt Ķeguma novadu, apvienojoties Ķeguma
novadam ar Birzgales pagastu;
2) lūgt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministriju piešķirt dotāciju novada infrastruktūras
attīstībai Administratīvi teritoriālās reformas likuma
9.1pantā noteiktajā apmērā un vienreizējo dotāciju
3% apmērā no pievienotās pašvaldības gada budžeta
kopapjoma.
4. Saskaņā ar 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un Birzgales
pagasta nekustamu īpašumu īpašnieku iesniegumiem par
nekustama īpašuma lietošanas mērķu maiņu, uzsākt
teritorijas plānojuma „Birzgales pagasta teritorijas
plānojums” grozījumu izstrādi.
5. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 3 nekustamiem
īpašumiem, kas sastāv no zemes gabaliem 11,49 ha platībā, 1
jaunbūbes, 1 dzīvojamās mājas, par kopējo pirkuma summu
Ls 171 000,-.
6. Sakarā ar atbrīvošanu no darba:
1)
ar 2007.gada 30.jūliju Aizpurieti Andi atbrīvot no
pienākumu pildīšanas izglītības, kultūras, sporta,
jaunatnes audzināšanas un reliģijas lietu komisijā;
2)
ar 2007.gada 1.septembri Ivanovu Noru atbrīvot no
pienākumu pildīšanas izglītības, kultūras, sporta,
jaunatnes audzināšanas un reliģijas lietu komisijā;
7. Ar 2007.gada 3.septembri apstiprināt izglītības, kultūras,
sporta, jaunatnes audzināšanas un reliģijas lietu komisijas
sastāvā Reinsoni Ritu un Melnūdri Dainu.
8. Ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes gabalu
Oškalna iela 8, 0,1239 ha platībā, un zemes gabalu Nākotnes
iela 11b, 0,8 ha platībā.
9. Saskaņā ar Korbutas Ņinas atteikumu no nomas zemes gabala,
ar 2007.gada 1.oktobri lauzt nomas līgumu Nr.1-30/26 par
zemes gabala „Korbuti” 3,5 ha platībā, nomu.
10. Ar 2007.gada 1.oktobri iznomāt Veinbergam Vairim uz 10
gadiem zemes gabalu „Korbuti” 3,5 ha platībā, zemes
gabalus „Alstiķu kempings” 0,246 ha platībā un 0,263 ha
platībā.
11. Sakarā ar zemes mazdārziņu nepieciešamību dzīvojamās
mājas „Stacija Lāčplēsis” iedzīvotājiem, atteikt Kregždei
Teofilijai zemes gabala „Veikals” 0,3 ha platībā nomu.
12. Pamatojoties uz 23.05.2006.MK noteikumiem Nr.418
„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot lietošanā piešķirto

13.

14.

15.
16.
17.

3
zemi lauku apvidos”, samazināt samaksas apmēru par
izpērkamo zemi „Vilkplēši”, kadastra Nr.7444-008-0005,
ņemot vērā zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā
(14 gadi) – par 25%.
Saskaņā
ar
27.08.2002.MK
noteikumiem
Nr.384
„Adresācijas noteikumi”, piešķirt zemes īpašumam „Ķīši-1”,
kadastra Nr.7444-008-0044, 9,3 ha platībā, un mājīpašumam
„Ķīši”, kadastra Nr.7444-008-0044-001, kas sastāv no
dzīvojamās mājas un 11 palīgceltnēm , vienotu nosaukumu –
„Ķīši-1”.
Saskaņā ar SIA „Janda A” valdes locekļa A.Aizpurieša
24.09.2007.iesniegumu, ar 31.10.2007. lauzt nomas līgumu
par kinoiekārtu telpām un veikala telpām, pamatojoties uz
nomas līguma nosacījumiem, ar 31.10.2007.lauzt nomas
līgumu par tautas nama bāra telpām.
Pamatojoties uz 27.08.2002. MK Noteikumiem Nr.384
„Adresācijas noteikumi”, noteikt adreses 38 individuālajām
garāžām Nākotnes ielā 11b.
Apstiprināt zemes ierīcības projektus nekustamiem īpašumiem
„Zirnīši”, „Nazari” un „Robežkrogs”.
Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma :
• “Dzintari” - 2.zemes gabalu 11,5 ha platībā un uz tā
esošo ēku – kūti, atdalītajam zemes gabalam piešķirt
nosaukumu (adresi) – “ZKG Dzintari”;
• “Mežsētas” -36.zemes gabalu 41,8 ha platībā un
37.zemes gabalu 13,8 ha platībā, atdalītajiem zemes
gabaliem piešķirt vienotu nosaukumu (adresi) –
“ZKG Mežsētas 2”;
• “Virsaiši” -zemes gabalu 2,0 ha platībā mazas
saimniecības izveidošanai, atdalītajam zemes
gabalam piešķirt nosaukumu (adresi) – “Virsaiši-2”;
• “Šķūnīši” -zemes gabalu apm.0,5 ha platībā, kuru
pēc atdalīšanas pievienot nekustamam īpašumam
„Papeles”, atdalītajam zemes gabalam piešķirt
nosaukumu (adresi) – “Papeles-1”;
• “Šļaunes” - 9. zemes gabalu 6,6 ha platībā,
atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu
(adresi) – “Svēteļi”.
Padomes priekšsēdētājs P. Kotāns

Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada septembra mēnesī
sociālajos pabalstos izmaksāts: Ls 449,87 .
No tiem:
GMI pabalsts
Ls18,pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls100,pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls200,pabalsts bēru gadījumos
Ls40,pabalsts ārkārtas gadījumos – ārstēšanās izdevumu segšanai
Ls41,87
pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai kā trūcīgai personai
Ls20,pabalsts medicīnas pakalpojumu segšanai kā maznodrošinātai
personai
Ls30,-

Pasākums Ķeguma bibliotēkā.
Septembris ir Dzejas dienu mēnesis, tāpēc 4.klases skolēni kopā ar pagasta bibliotekāri Anitu
Smilškalnu apmeklēja Ķeguma novada bibliotēku. Ļoti atsaucīgi mūs uzņēma vadītāja Anita Biedre. Mūsu
skolnieki bija sagatavojuši J.Osmaņa dzejas kompozīciju. Skolēni apskatīja arī dzejnieka gleznu izstādi, jo viņš
75 gadu vecumā ne tikai raksta dzeju, bet arī sācis brīnišķīgi gleznot. Tā kā dzejnieks daudz laika pavada
Ķegumā, tad viņa gleznā attēlota novada daba.
Lielu paldies sakām mūsu bibliotekārei Anitai Smilškalnai par iespēju apmeklēt Ķeguma bibliotēku un
iepazīties ar J.Osmaņa daiļradi.
4.klases audzinātāja M. Skābarniece
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Pasākumi Tautas namā
11. novembris – Lāčplēša diena, sakarā ar to 10.
novembrī pulksten 1530 visi laipni aicināti uz piemiņas
brīdi pie Stendera pieminekļa.
17. novembrī pulksten 1900 Tautas namā Latvijas
Republikas
proklamēšanas
gadadienai
veltīts
koncerts.
Pēc koncerta atpūtas vakars. Spēlēs grupa “Savējie”.
31. oktobrī pulksten 1000 tiek organizēts brauciens uz Rīgu, lai
piedalītos raidījuma “Dziesmu duelis” filmēšanā. Pieteikšanās
līdz 28. oktobrim.
Sīkāka informācija pa tālruni 29417026.

Tautas namā atsācis darbu vidējās paaudzes
deju kolektīvs, vadītājs – Aivars Kampa un
amatierteātra pulciņš, vadītāja – Mārīte Skābarniece.
Nodarbības dejotājiem notiek piektdienās
pulksten 2000 , bet amatierteātris satiekas ceturtdienās
pulksten 1930.
Laipni aicināti jauni dalībnieki.
P.S.
LŪGUMS
IEPRIEKŠĒJO
PASĀKUMU
DALĪBNIEKIEM ATGRIEZT TAUTAS NAMĀ TĒRPUS,
KURI ATRODAS PIE JUMS MĀJĀS!

Birzgales sporta zālē 27.oktobrī pulksten 12:00
Birzgales sporta spēles TUMŠIE RUDENS VAKARI
Programmā dvieļbols, veiklības stafetes, šautriņu
mešana. Galda tenisā un novusā – individuālais vērtējums.
Komandā vismaz 3 sievietes un 3 vīrieši. Dalībnieki
nedrīkst būt jaunāki par 18 gadiem.

Skolas ziņas.
Informātikas kabinetā papildnodarbības skolēniem un
interesentiem trešdienās no 17:00 līdz 20:00; piektdienās no
15:25 līdz 18:00.
No 11. līdz 14.septembrim notika izstāde “Rudentiņš – bagāts
vīrs. Skolas gaiteņus rotāja ziedu, augļu un dārzeņu
kompozīcijas. Sevišķi čakli bija jaunāko klašu skolēni!
Jaunajā mācību gadā skolēni devušies mācību ekskursijās:
• 2., 6. un 7.klases uz Ugunsdzēsības muzeju Rīgā;
• 5., 8. un 8k.klases uz kinopilsētiņu “Cinevilla” un
Rideļu dzirnavām;
• 4.klase uz Ķeguma novada bibliotēku un Uldevena
pili Lielvārdē;
• 3.klase uz Daugavas muzeju Doles salā.

Sveicam jubilārus oktobrī!
50 gados

MARIJU ALEKSEJEVU

70 gados

AUSMU AMBAINI
ARNOLDU KREGŽDI

Katrai dienai kā uz svētkiem posties,
Jo to skaisto dienu ir daudz.
Gaiļa dziesmas brīdi nenokavēt,
Rasas pilienu, kas maurā viz.
Katrai stundai- kādu gaišu staru
Izlūgties pirms kaut ko darīt sāk,
Prasties saņemt dienu garo
Tā, lai viņa tevi nenomāc!
LAI SAULE UN RUDENS KRĀSU DAŽĀDĪBA PRIECĒ
VISUS PAGASTA PEDAGOGUS SKOLOTĀJU DIENĀ!
Pagasta padome

Birzgales pagasta padome aicina darbā
KURINĀTĀJUS.
Tālr.29134202

Es arī esmu lapa
Zem saules plīvoju
Ar visām citām lapām
Šo dzīvi dzīvoju...
Ja kāds man pajautātu,
Ko līdz es paņemtu
Kad zaru atstādama
Ar vēju dejotu...
Es ņemtu krāsainu dienu
Ar mākoni debesīs
Un ceļu, pie tā koka,
Kurā atgriezties...
/Dārta Lapa/
No 10. līdz 28.septembrim skolā ikgadējais dzejas
mēnesis ‘Rudens lapu virpulī” bērnu sacerētie un noformētie
dzejoļi izvietoti skolas gaiteņos un apskatāmi ikvienam.
Andreja Pumpura muzeja rīkotajā konkursā “Par latvieti”
Lielvārdē no mūsu skolas piedalījās Kristīne Ķibilde un
Baiba Kauliņa.
Apsveicam Baibu Kauliņu ar iegūto atzinību par dzejoli
“Būtība”!
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