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Sveika, mana skola!

Nu nāc, mana grāmatiņa!
Manu vēlējumu vēlējums:
Mans brīnums, noslēpums, atradums!
Man liekas, it kā zem katra burta
Būtu maza, sprikstoša guntiņa kurta.
Un domu liesmas iešaujas
Un mēļu mēlītes ieplešas —
Un visi tie mīļie vārdiņi
Mani pulciņā apstāj kā draudziņi
Un ved mani rindu pa rindiņai
It kāpa stidziņu stidziņai!

/Aspazija/

Sveicam skolēnus un
skolotājus ar jauna mācību
gada sākumu!
LAI DROŠĪBAS SAJŪTA UN
LIELA ATKLĀJUMA PRIEKS
PAVADA
MŪSU
SKOLAS
PIRMKLASNIEKUS:

Braunšteinu Leldi
Bužeriņu Raivo
Kauliņu Jāni
Kokinu Liānu
Lodigu Nadeždu
Māliņu Jūliju Annu
Moisejevu Anastasiju
Niedru Niku
Potjomkinu Tatjanu
Priedīti Sintiju
Strautnieku Ilmāru
Timmu Kristiānu
Zeinvaldu Jāni Āri
Ziemeli Ričardu

Šogad
sveicienu
teica 133 skolēni, 22
skolotāji un 8tehniskie
darbinieki. Atvasaras saule
uz brīdi mūs bija pametusi,
taču skola sagaidīja krāšņi
saposta, pārmaiņām bagāta
un krāsaināka. It kā vasara
tai būtu iedevusi kaut ko no
sevis! Skola silti raudzījās ar
jaunajām logu acīm un
aicināja visus satikties,
iejusties,
mācīties,
draudzēties, priecāties...
3.septembrī
pa
ziedu aleju uz skolu nāca bērni, vecāki, skolotāji, darbinieki. Katrs ar savu domu, rūpi,
apņemšanos, cerībām, prieku un satraukumu. Kāds būs 2007/2008. mācību gads?
No rīta klašu audzinātāji sagaidīja bērnus, bet 9:00 visi pulcējās uz mācību gada
atklāšanas svinīgo līniju sporta zālē. Uzmanības centrā pirmklasnieki (audzinātāja M.
Petrovska) un devītie (audzinātāja V. Korsīte). Mazie saņēma mīļus sveicienus no
pagasta padomes priekšsēdētāja P. Kotāna, skolas vadības, draugiem, kā arī rupjmaizi un
medu no “Fazer” maiznīcas. Veiksmes vēlējumi arī 9.klases skolēniem, ieejot finiša
taisnē! Muzikālu sveicienu visiem braši nospēlēja pūtēju orķestris Laimoņa Paukštes
vadībā.
Direktora vietas izpildītājs V. Pastars klātesošos iepazīstināja ar pedagogiem, no
kuriem mūsu skolā darbu uzsāka četri jauni skolotāji – Mārīte Petrovska, Kārlis Paukšte,
Sanita Matrosova un Kaspars Kreimanis /att./.
Bija liels prieks redzēt skolā tik daudz vecākus. Paldies, ka atnācāt, ka
apmeklējāt tikšanos ar psihoterapeitu Aivi Dombrovski. Viņš teica arī uzmundrinošus
vārdus skolotājiem, atbildīgo darbu uzsākot.
Gribu izteikt lielu pateicību 5.klases vecākiem – Lielmežu ģimenei, S.Pētrsonei,
U.Ķibildam, J.Grozam par ieguldītajiem līdzekļiem un darbu klases remontēšanā, arī
pārējiem par materiālo atbalstu.
Paldies visiem, kuri krāsoja, rotāja un posa mūsu veco skolas ēku, lai tā atkal
var skanēt un dzīvot!
5.klases audzinātāja V.Kozlovska

Kā dzīvosim?
4.septembrī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus rīkojumā „Par vietējo
pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu”. Ogres rajonā izveidoti 4 novadi
– Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes. Citiem vārdiem sakot – no 2006.gadā
iecerētajiem 167 novadiem, kuru sastāvā ietilpa arī Birzgales novads, un kura
pastāvēšana bija argumentēti pamatota, izveidoti 96 novadi un 9 valsts nozīmes pilsētas.
Kā zināt, tas nevienam netika prasīts, kaut gan likums „Par pašvaldībām” nosaka, ka par
to var lemt tikai padome.
Labi tas vai slikti rādīs laiks, tagad jāskatās uz priekšu – kā dzīvosim turpmāk,
jo pēc 2009.gada vēlēšanām būsim Ķeguma novadā. Kāpēc jāskatās uz priekšu? Tāpēc,
ka no pašiem vien atkarīgs, kā saglabāsim savu infrastruktūru šeit Birzgalē. Ja nedarīsim
neko, 2009.gadā atradīsimies pie sasistas siles un tad gan vairs neko nevarēs mainīt.
Jaunajā novadā pēc partiju vēlēšanu principa Birzgali pārstāvēs maksimālais
1+2 deputāti , kas notiekošo ietekmēs minimāli.
Tāpēc jārīkojas jau tagad un jāapsver iespēja izveidot iedzīvotāju pakalpojumu
centru savlaicīgi, t.i. – jāizveido novads līdz 2009.gada vēlēšanām.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns

Birzgales Avīze Nr. 151 2007.gada 10.septembris

2

Septembris, jauna mācību gada sākums.
Skolēni jaunu cerību pilni dodas uz skolu, lai satiktos ar saviem visu vasaru nesatiktajiem klases biedriem un skolotājiem, kā
arī apgūtu jaunas zināšanas. Augot lielākiem, jākļūst arī gudrākiem un jāapgūst dzīvē tik nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai
ieejot pieaugušo kārtā justos pietiekami sagatavoti jebkurai situācijai.
Birzgales mūzikas skola arī uzsāk jauno mācību gadu un sveic visus mūzikas skolas audzēkņus un viņu vecākus šai svētku
reizē.
Dzīve mūža garumā nesastāv ne tikai no faktu vai formulu rindām, kuras aizķērušās mūsu
smadzenēs un bieži vien kādā prāta spēlē, lai vinnētu lielo laimestu, lieti noder. Dzīvē svarīga ir arī mūsu
erudīcija, kuru nevar iemācīties sēžot tikai skolas solā. To mēs izkopjam attīstot kādas iemaņas papildus,
iesaistoties kādos pulciņos vai kolektīvos, pārvarot grūtības jaunsargu pārgājienos, kaut vai dodoties ar klasi
ekskursijās. Paldies vecākiem, kuri līdz šim to jau ir sapratuši un saviem bērniem, bez datorspēlītēm un
,,kariņu spēlēšanas'', liek sevi attīstīt mūzikā, dejā, sportā vai citā veidā. Šīs papildus iemaņas jūsu bērni
bieži vien spēs novērtēt tikai tad, kad paši kļūs vecāki, bet tāda jau ir pasaules kārtība.
Labas sekmes, izturību, veselību, jautru prātu! Tad viss izdosies, visu paspēsim un gūsim gandarījumu!
Mūzikas skolas direktors Laimonis Paukšte

Daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanā vērojams
progress.
Nākotnes ielas 11 mājas iedzīvotājiem
2.septembrī bija ieplānota talka. Neskatoties uz
sliktiem laika apstākļiem, talka netika atcelta. Talkas
laikā tika nomainītas nojumītes.
Liels paldies pagasta padomei par sniegto
atbalstu, kā arī visiem 11.mājas iedzīvotājiem, kuri
atsaucās uz aicinājumu piedalīties gan pirmajā, gan
otrajā talkā. Cerams, ka iedzīvotāji būs atsaucīgi arī
turpmāk.
Nākotnes ielas 11 mājas vecākais Ilmārs
Priekulis
Kļūstot par dzīvokļa īpašniekiem, mums ir
radusies iespēja pašiem lemt par savas dzīvojamās
mājas likteni, pašiem noteikt savas dzīvesvietas
kvalitāti un efektīvu līdzekļu izlietojumu. Esmu
gandarīta, ka mūsu mājā to ir sapratuši gandrīz visi
dzīvokļu īpašnieki (izņemot vienu).
Nebaidoties arī no nelabvēlīgiem laika
apstākļiem, esam sarīkojuši četras talkas, kurās
iztīrījām visus pagrabus no gadu gaitā „krātajiem
labumiem”, sapuvušajiem dēļiem. Nevienam nav
noslēpums, ka mūsu mājā vairākus gadus pagrabos
stāvēja ūdens. Tagad ūdens vairs nestāv, jo ir rasts
risinājums ūdens novadīšanai no pagrabiem. Ir savesta
kārtībā arī kanalizācija.
Atceroties iepriekšējos gadus, kad pēkšņi
aukstajā laikā palikām bez ūdens, jo caurules bija
aizsalušas, šogad esam iestiklojuši pagrabos logus un
līdz apkures sezonas sākumam nosiltināsim visas
apkures un ūdens caurules.
Pie vienas kāpņu telpas ieejas esam uzlikuši
jaunu jumtiņu un ielikuši ārdurvis. Lielākā sāpe, tāpat
kā visām mājām, arī mums ir mājas jumts. Tomēr arī te
esam kaut ko paveikuši: nomainījām jumta kori un ir ieliktas trūkstošās šīfera plāksnes.
Vēl ir iesākts darbs pie mājas pamatu malu nostiprināšanas, kuru domājam pabeigt pavasarī. Nepieciešamības gadījumā mūs
var arī atrast, jo esam uzlikuši savas mājas adresi- ielas nosaukumu un numuru. Domāju, ka sākums pie mājas labiekārtošanas
darbiem ir veiksmīgs un tāds tas būs arī turpmāk.
Nākotnes ielas 9 mājas vecākā - Ingrīda Puišele
Kalna ielā 3 tika veikti šādi darbi: ar pagasta padomes atbalstu izbūvētas autostāvvietas, atsākta regulāra kāpņu telpu uzkopšana
nokrāsotas ārdurvis un nomainītas vienas pagraba durvis.
Kalna ielas 3 mājas vecākais Valdis Putāns
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2007.gada 23.augusta padomes
sēdē Nr. 9 deputāti NOLĒMA:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Piešķirt
sociālos
pabalstus
2
personām Ls 55,apmērā
ārstēšanās
izdevumu segšanai
un kurināmā iegādei.
Piešķirt
brīvpusdienas 7 Birzgales pamatskolas skolēniem.
Atteikt sociālo pabalstu piešķiršanu 2 personām kurināmā
iegādei un ārstēšanās izdevumu segšanai sakarā ar to, ka
personas neatbilst ne maznodrošinātās, ne trūcīgās personas
statusam.
Apmaksāt ģimenes ārstes I.Grīnbergas piestādīto rēķinu Ls
27,- apmērā pacientu maksas segšanai par mājas vizītēm
sociālajos dzīvokļos 2007.gada marta- jūlija mēnešos.
Apstiprināt bērnu sarakstu, kuriem piešķirts materiālais
pabalsts Ls 10,- apmērā mācību līdzekļu iegādei.
2007./2008.m.g. Birzgales pamatskolā apstiprināt pusdienu
maksu Ls 0,50 par 1 ēdienreizi.
2007/.2008.māc.gada septembra un oktobra mēnešos
apmaksāt Ls 0,10 no pusdienu maksas katram Birzgales
pamatskolas ēdnīcā pusdienojošam bērnam.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamiem
īpašumiem -„Bērziņi”, „Īģenes”.

3
9.

Apstiprināt zemes ierīcības projektus nekustamiem īpašumiem
„Šireikas”, „Apsēni”.
10. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Aldim Ambainim un
Baibai Ambainei -Andreja Ozola privātīpašumā ––Nākotnes
ielā 5-16, Birzgales pagastā.
11. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 5 nekustamiem
īpašumiem, kas sastāv no zemes gabaliem 4,9 ha platībā par
kopējo pirkuma summu Ls 217750,-.
12. Atļaut
transformēt
nekustama
īpašuma
“Apiņi”
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,8 ha platībā par dīķiem.
13. Ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda :
a. nekustamu īpašumu Oškalna iela 2A - zemes
gabalu un uz tā atrodošās ēkas – garāžu un 2
šķūņus;
b. zemes gabalu „Rūķu parks” 3,2 ha platībā un uz
tā atrodošos būvi – estrādi.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns
Sociālais darbinieks Agnese Križanovska ziņo, ka šī gada
augusta mēnesī sociālajos pabalstos izmaksāts: Ls 330,90.
No tiem:
pabalsts bēru gadījumos
Ls 40,pabalsts ārkārtas situācijā malkas iegādei
Ls 25,pabalsts malkas iegādei kā maznodrošinātai personai Ls 25,pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 200,pabalsts ārkārtas gadījumos- ārstēšanās izdevumu segšanai
Ls 30,pabalsts ārkārtas gadījumos- nozaudētās pases atjaunošanai
Ls 10,90

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIEKIEM
Zemkopības ministrija atjaunojusi pērn lauksaimniekiem,
lauku iedzīvotājiem un citiem interesentiem piedāvāto pakalpojumu informēšanu par notiekošo lauksaimniecības, mežsaimniecības un
zivsaimniecības nozarēs ar mobilā tālruņa īsziņu palīdzību.
"Sākot ar 24.aprīli, Zemkopības ministrija ikvienam
interesentam atkal piedāvā nosūtīt informāciju par lauksaimniecības
aktualitātēm uz mobilo tālruni īsziņu formātā. Tāpat kā pērn arī šogad
Zemkopības ministrijas sūtītajās īsziņās lauksaimnieki un lauku
iedzīvotāji varēs saņemt visu svarīgo informāciju par Eiropas
Savienības un Latvijas valsts budžeta atbalsta maksājumiem
lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem, tai skaitā atgādinājumus par
pieteikšanās termiņiem uz šiem maksājumiem. Tāpat Zemkopības
ministrijas sūtītajās īsziņās uz mobilajiem tālruņiem būs arī cita
informācija par būtiskāko lauksaimniecības, mežsaimniecības un
zivsaimniecības sektorā," informē zemkopības ministrs Mārtiņš Roze.
Tiem gandrīz 10 tūkstošiem Zemkopības ministrijas īsziņu
abonentiem, kas tām pieteicās jau 2006.gadā, abonements vairs nav jāatjauno - tas darbojas, īsziņas lauku iedzīvotāji un interesenti
saņems tāpat kā iepriekš. Savukārt tiem, kuri šīs īsziņas iepriekš nesaņēma, bet tagad izlēmuši šo informācijas pakalpojumu izmantot,
no sava mobilā tālruņa kā īsziņa jānosūta kods ZM ON uz pakalpojuma pieteikšanas tālruņa numuru 157. Šis pakalpojums ir
bezmaksas, un par saņemtajām īsziņām ar informāciju par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē nav jāmaksā. Lai no pakalpojuma
attiektos, uz numuru 157 jānosūta īsziņa ZM OFF.
"Informācijas saņemšana mobilajā tālrunī lauksaimnieku vidū iemantojusi popularitāti - par to liecina lielais abonentu skaits,
un tātad esam sekmīgi papildinājuši jau esošo lauksaimnieku informēšanas sistēmu, vienlaikus atrodot vēl vienu efektīvu veidu kā
nepastarpināti un operatīvi pavēstīt interesentiem aktualitātes nozarē," norāda zemkopības ministrs.
Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Sākot ar š.g. 3.septembri lauksaimniecības produktu
ražotāji (juridiskas un fiziskas personas) Lauku atbalsta
dienestā (LAD) Ogrē, Brīvības ielā 40 var iesniegt projektus
šādiem pasākumiem:
• Lauku saimniecību modernizācija;
• Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai.

Pieteikšanās pirmā kārta ilgs vienu mēnesi. Projektu
iesniegumu veidlapas, to aizpildīšanas metodiskie norādījumi ar
piemēriem un cita noderīga informācija ir ievietota LAD mājas
lapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.
Informācija ir pieejama pie pašvaldības lauksaimniecības
konsultanta T.Vaļevko kabinetā.

