Pagasta padomes informatīvs izdevums

10. maijā plkst. 900 Pie Tautas nama un centrā
Pavasara gadatirgus. Aicināti pirkt un pārdot
gribētāji. Plkst. 1400 pēc cilvēku pieprasījuma
Birzgales amatierteātris. Komēdija trīs cēlienos
„Jo pliks, jo traks” Režisore Mārīte Skābarniece
Plkst 2200 - 0230 Diskotēka 80s 90s Style sadarbībā
ar DJ apvienību IMI DJ Pauls DJ Ingus DJ Ints
Ieeja 2,50 Ls pēc plkst. 2400 3Ls

2008.gada 12. aprīlis

Nr.158

2004.gada 17.aprīlī Tautas namā pulksten 10:00 tiek
rīkota donoru diena “Glāb citus un palīdzi sev!”
Ko saņem donors Latvijā ?
1. Pirms asins došanas - vieglas brokastis.
2. Pēc asins došanas naudas kompensāciju pusdienām – Ls 3.
Strādājošie un tiek kas mācās varēsiet izmantot likumā
noteiktās brīvdienas saskaņā ar LR Darba likuma 74.pantā
noteikto atlīdzību un morālu gandarījumu, slimnieku un
mediķu pateicību.

Lepojies, ka esi vesels un spēj palīdzēt nelaimē nonākušam !
Saskaņā ar pagasta padomes priekšsēdētāja rīkojumu
darba diena pašvaldības iestādēm pārcelta no
10.maija uz 26.aprīli.

Tuvāku informāciju par donoru dienu Birzgalē varat
saņemt pie ģimenes ārsta, sociālajā dienestā vai bāriņtiesā.

AR SMAIDU SEJĀ LECAM DEJĀ!
Dejotprasme ir māksla, kas tiek apgūta lēnām un grūtā darbā. No malas skatoties, viss vienmēr liekas vienkārši un ātri
izdarāmi, taču patiesībā tas nav ne vienkārši, ne ātri.
Vidējās paaudzes
deju kolektīvs Birzgalē tika
atjaunots un sāka darboties
pavisam nesen- 2007. gada
oktobra mēnesī. Sākotnējais
sastāvs vairākkārt mainījās,
un uzsākt nopietni deju
apguvi
varēja
tikai
novembrī. Nepilni pieci
mēneši laika, lai iemācītos
trīs sarežģītas Dziesmu un
deju
svētku
repertuāra
dejas...vai tas bija viegli? To
var
uzprasīt
pašiem
dejotājiem. Viņi noteikti ar
smaidu pateiks, ka tas bija
forši un nieks! Gatavoties
skatei palīdzēja pat sienas un
arī apkārtējo atsaucība.
Dienu pirms skates dejotāji
mēģināja astoņas stundas.
Kad likās, ka kājas vairs
neklausa, Edgara mamma un
vecmāmiņa
sacepa
kolektīvam pankūkas. Kas
var būt vēl labāks par šķīvi
ar siltām pankūkām ceļā uz
mēģinājumu Lielvārdē!
Tā no maziem prieciņiem veidojas labsajūta un laimes sajūta. Dzīvesprieks nepameta dejotājus arī skates dienā- š.g.30.
martā, kad Birzgalieši deju kolektīvu skatē izcēlās pārējo kolektīvu vidū ar savu īpašo „odziņu”- atraktivitāti un jautrību kustībās.
Ja arī nebija visur nostieptu pirkstgalu vai stingro roku sānos, tad noteikti bija kas tāds, kas pašos atbildīgākajos brīžos saliedēja un
„pacēla spārnos”, tā pārsteidzot ne tikai skatītājus, bet atstājot labu iespaidu arī uz bargo žūriju.
Birzgalieši dejos Dziesmu un deju svētkos! Visjaunākais kolektīvs rajonā ar tālejošu perspektīvu un to, kas pietrūkst
daudziem citiem kolektīviem- īpašu dzirkstelīti un dejotprieka garu.
Lai pietiek spēka tagad, vasarā un vēl ilgus, ilgus gadus uz priekšu!
Dejas mākslas cienītāja Mārīte
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Piedzīvot Mesu...
Vai Jūs zinat, kā tas ir? Koris
Volante un jauniešu jauktais ansamblis
Tikai tā to izdzīvoja Lietuvas un Polijas
baznīcās. Bet līdz tam bija grūts un
saspringts ceļš ejams...
Par ansambļa Tikai tā smago darba
cēlienu jau rakstīju, bet arī korim Volante
bija ne mazāk grūti darbi veicami. Koncertā
14.03.2008. jau dzirdējāt kora konkursa
dziesmas, kas bija jāiemācās paralēli
garīgās mūzikas programmai. Arī pats
konkurss notika gandrīz vienlaicīgi ar
Lieldienu
braucienu
18.03.2008.
dziedājām Ogrē, konkursa pirmajā kārtā.
Kora dziedātāji mani patīkami pārsteidza –
nebiju cerējusi, ka šis kora sastāvs spēj tik
ļoti mobilizēties, un uzstājoties parādīt ne
tikai profesionāli ļoti spilgtu sniegumu, bet
arī skatuviski tā mirdzēt (to atzīmēja arī
žūrijas pārstāvji)! Īstenībā jau tas bija
pirmais, ko es piedzīvoju – beidzot pilnīgu
un nedalītu kora uzmanību, muzicēšanu
vienā elpā! Paldies par šo baudījumu! Arī
žūrijas vērtējums atbilstošs – otrais labākais rezultāts un
ceļazīme uz Novadu konkursu 18.04.2008. Valmierā.
Pēc konkursa atkal darbs, viens garš, fantastisks
kopmēģinājums pirms izbraukšanas uz Lietuvu un Poliju.
Klāt jau izbraukšanas rīts ar cīruļputeni, pavadītāju laba
vēlējumiem un līdzi dotām krāsotām olām Lieldienu rītam.
Brauciena grafiks bija visai saspringts – divu dienu laikā jāsniedz
trīs koncerti dažādās baznīcās. Starp koncertiem mēs paspējām
veikt arī dažas ekspres-ekskursijas. Lietuvā, Paņevežos mūs
sagaidīja jauks lietuviešu izcelsmes gids, kurš pēc autobusa
novietošanas „zem zīmes” pie pilsētas domes, veda mūs īsā
ekskursijā pa pilsētas centru, gar Ņevežas upi, kur uzzinājām
interesantus faktus par pilsētu un ieguvām fantastiskas
fotogrāfijas kopā ar visdažādākajām skulptūrām upes krastā.
Diemžēl jāšķiras bija drīz, jo brauciena grafiks lika doties tālāk,
uz Kedaiņu pilsētu. Tur mūs ļoti laipni sagaidīja luterāņu
mācītājs. Tā kā nokrišņi bija pārtapuši pamatīgā lietū, vecpilsētu
mēs apskatījām caur autobusa logu, klausoties mācītāja
stāstījumā par pilsētu. Īpaši interesanta bija katoļu baznīca, kas
celta no tīra koka, to vēlējāmies aplūkot vēlāk, taču vakars
iestājās pārāk ātri. Klāt bija mūsu pirmais koncerts 500 gadus
vecā Luterāņu baznīcā ar unikālām freskām uz sienām. Telpā
bija tik auksts, ka nosalām pat virsdrēbēs dziedot, priekšnesuma
laikā aizsala saksofons, koncertmeistare un saksofoniste atradās
balkonā (mēs viņas neredzējām, jo traucēja lustra), tādēļ panākt
mūzikas kopskaņu bija ļoti sarežģīti. Tomēr, neraugoties uz
grūtībām, mēs un klausītāji izbaudījām baznīcas īpašo akustiku.
Koncerts izvērtās ļoti aizkustinošs, pēc tā mācītājs savā uzrunā
dziedātājus salīdzināja ar eņģeļiem. Man klāt pienāca kāda
klausītāja, un ar asarām acīs, tīrā latviešu valodā pateicās par to,
ka mūža nogalē piedzīvojusi tādu brīnumu... Sirsnīgi atvadījušies
no mācītāja, devāmies ceļā uz Poliju.
Mūsu naktsmītne Polijas pilsētas Suvalku skolas
internātā man paliks siltā atmiņā ar mīļajiem apsveikumiem
manā dzimšanas dienā, ko saņēmu gan no kolēģiem, gan no
Volantes, gan Tikai tā. Lieldienu rītā koridorā un istabiņās
norisinājās olu kaujas.
Jauna diena, jauns cēliens – jādodas uz Luterāņu
baznīcu, kur ļoti īsa mēģinājuma laikā bija jāspēj pielāgoties pie
vēl vienas aukstas baznīcas akustiskajām īpatnībām. Saspringto
gaisotni kliedēja kārtējā humora deva – kaut kādā nezināma
veidā bijām ieslēgušies baznīcā, mācītāju atstājot izmisīgi

klaudzinām pie baznīcas durvīm no ārpuses! Pirms
koncertēšanas iedziedājāmies visai ekstrēmos apstākļos – cieši
saspiedušies autobusa otrajā stāvā, kur vismaz bija silts,
pateicoties mūsu jaukajiem šoferīšiem. Pēc šī koncerta arī
Suvaklus apskatījām ekskursijā caur autobusa logu, bet svelošo
vēju un sniegputeni paspējām izbaudīt īsajā ekskursijā pa
muzeju, kurš kādreiz bijis vīriešu klosteris, Vigro ezera krastā.
Visa brauciena kulminācija gan organizatoriskā, gan
garīgā ziņā, bija koncerts Katoļu baznīcā. Sākās ar to, ka
pienācām pie baznīcas, kad dievkalpojums vēl nebija beidzies,
bet pat ielūkoties telpā, lai izjustu to, mums negribēja ļaut katoļu
stingro tradīciju dēļ (lai gan mums bija jādzied uzreiz pēc
ceremonijas beigām). Mēs visi, gan dziedātāji, gan vecāki,
skolotāji, gan mūziķi, kā viena fantastiski saliedēta komanda 5
minūšu laikā spējām noreaģēt uz situāciju, ka šī baznīca ir silta,
ērģeles labas, mūsu izvietojums telpā ideāls. Beidzot mēs bijām
koncerttērpos, stāvot altāra priekšā un lūkojoties klausītāju
pilnajās rindās, gatavi muzicēt, gan nezinot kā telpa skanēs. Un
brīnums notika – mūsu skatieni sarunājās bez vārdiem, mēs vienā
elpā izjutām un veidojām mūziku, ar katru skaņdarbu jutu, kā
mūsu domai pievienojas klausītāju domas, pēc Mesas otrās daļas
pat ar muguru varēju sajust klausītāju emociju spēku! Aplausi
bija grandiozi. Kristus Augšāmcelšanās dienā, zem baznīcas
velvēm, daļa manu dziedātāju pirmo reizi savā mūžā piedzīvoja
Mesu, piedzīvoja mūzikas varu, un varbūt vēl ko augstāku... Tā
laime ko izjutu šajos brīžos, negadās bieži šajā dzīvē – skatieni,
kas pilni mūzikas apjausmas, pēkšņa atskārsme par šīs mūzikas
dziļāko būtību, Visaugstākā klātesamības elpa, raugoties altāra
krustā un Kristus ērkšķu vainagā... Paldies, mani mīļie, ka ļāvāt
man to izbaudīt! Pateicība Visaugstākajam, ka deva mums šo
brīnumu!...
Abi kolektīvi pēc šī brauciena ir krietni auguši savā
varēšanā. Ceru, ka Suvalku Katoļu baznīcas mācītājs, kurš
sirsnīgi aicināja mūs atkal ciemos, pēc kāda laika sagaidīs atkal
jaunu mūsu koncertprogrammu, kas liks ietrīsēties klausītāju
sirdīm. Ceru, ka mūs nepametīs lieliskā mūziķu komanda – Inese
Martinova, Linda Ivanova, Sandra Siliņa, saliedētā, mums
uzticīgā, baznīcās salstošā vecāku, skolotājas Intas Pastares un
mediķa Agras Hunčakas brigāde, mana labā roka Rolands Ķirpis,
kurš uzņēmās lielu daļu organizatorisko jautājumu. Paldies
Birzgales pagasta padomei par sniegto finansiālo atbalstu.
Diriģente Maira Līduma
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2008.gada 27.marta padomes sēdē
Nr. 4 deputāti NOLĒMA:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Piešķirt 1 ģimenei trūcīgās ģimenes
statusu un pabalstu garantētā
minimālā
ienākumu līmeņa
nodrošināšanai
Ls 26,- apmērā
2008.gada marta
mēnesī.
Piešķirt sociālos pabalstus 4 personām Ls 184,17 apmērā ārstēšanās izdevumu segšanai un kurināmā iegādei (kā
trūcīgām personām).
Apmaksāt ģimenes ārstes I.Grīnbergas piestādīto rēķinu Ls
39,- apmērā pacientu maksas segšanai par mājas vizītēm
sociālajos dzīvokļos 2008.gada janvāra, februāra mēnešos.
Atļaut izsoles komisijai pārdot atklātā izsolē nekustamu
īpašumu „Kraukļu atpūtas bāze”, kadastra Nr.7444-002-0100
– zemes gabalu 0,8 ha platībā un vienu ēku – atpūtas bāzi ar
sākotnējo cenu Ls 20 000,-.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 3 nekustamiem
īpašumiem - zemes gabaliem 27,567 ha platībā, 1 pagraba un
1 kūts par kopējo pirkuma summu Ls 57 950,-.
Samazināt samaksas apmēru par izpērkamo zemi
„Sīpoltīrumnieki”, ņemot vērā zemes lietošanas laiku līdz
pieprasīšanai īpašumā (11 gadi) – par 22%.
Iznomāt Vaļevko Tadeušam uz zemes gabala „Dzīvojamā
māja „Silamiķeļi”” atrodošos jaunbūvi veterinārās klīnikas un
viesnīcas mazajiem dzīvniekiem ierīkošanai.
Sakarā ar ieviesušos kļūdu zemes lietošanas mērķa noteikšanā
pie zemes gabalu atdalīšanas no nekustama īpašuma „Apiņi”:
• saglabāt zemes gabalam „Apiņi-2”, kadastra Nr.7444001-0342, 1,38 ha platībā, iepriekšējo zemes lietošanas
mērķi- lauksaimniecība, kods:0101;
• saglabāt zemes gabalam „Apiņi-3”, kadastra Nr.7444001-0343, 2,04 ha platībā, iepriekšējo zemes lietošanas
mērķi- lauksaimniecība, kods:0101;
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•

anulēt Birzgales pagasta padomes 2006.gada
28.decembra lēmuma (protokols Nr.13, 11.§, 7.p.) „Par
zemes gabalu atdalīšanu, nosaukumu piešķiršanu”
3.2.apakšpunktu, kurā zemes gabaliem noteikts
lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods :0601.
9. Sakarā ar ieviesušos kļūdu zemes lietošanas mērķa noteikšanā
pie zemes gabalu atdalīšanas no nekustama īpašuma „Apiņi”,
kadastra Nr.7444-001-0017:
• saglabāt zemes gabalam „Apiņi-1”, kadastra Nr.7444001-0341, 1,26 ha platībā, iepriekšējo zemes lietošanas
mērķi- lauksaimniecība, kods:0101;
• saglabāt zemes gabalam „Akmentiņi”, kadastra Nr.7444001-0344, 2,05 ha platībā, iepriekšējo zemes lietošanas
mērķi- lauksaimniecība, kods:0101, 0,15 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods :0601.
• saglabāt zemes gabalam „Skudriņas-1”, kadastra
Nr.7444-001-0345, 0,33 ha platībā, iepriekšējo zemes
lietošanas mērķi- lauksaimniecība, kods:0101;
• anulēt Birzgales pagasta padomes 2006.gada
28.decembra lēmuma (protokols Nr.13, 11.§, 7.p.) „Par
zemes gabalu atdalīšanu, nosaukumu piešķiršanu”
3.2.apakšpunktu, kurā zemes gabaliem noteikts
lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods :0601.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns
Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada marta mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 1101,80.
No tiem:
pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls 121,80
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 200;pabalsts bēru gadījumos
Ls 140;
pabalsts ārkārtas ārstēšanās izdevumu segšanai
Ls 30;pabalsts ārkārtas situācijā ugunsgrēka gadījumā Ls 100;pabalsts apkures vai malkas iegādei (pēc saraksta) Ls 270;pabalsts malkas iegādei kā trūcīgai ģimenei
Ls 240;-

Filmu studija F.O.R.M.A meklē lauku māju
topošajai spēlfilmai „Mazie laupītāji”
Vēlams, lai lauku māja - viensēta atrastos tālāk no citām mājām,
nostāk no lieliem ceļiem, var pie dīķa vai mazas upītes - pasakainā vidē.
Vēlams, lai pie dzīvojamās
mājas būtu arī dažas vai viena
saimniecības ēkas, kūts,
kurā mitinās govis, cūkas u.c.
mājdzīvnieki.
Lai
apkārt ir daži koki, bet lai ainava
kopskatā ir izkopta.
Ēku kompleksā
nedrīkst būt jaunbūves.
Ļoti labi būtu,
ja dzīvojamā mājā atrastos viena liela istaba,
kurā varētu būt
liels saimes galds pie kā sanākt kopā visai
ģimenei. Tā var
būt apvienota ar virtuvi. Šajā telpā
nedrīkst būt tā
saucamais eiroremonts.
Pēc
sižeta lauku mājā dzīvo pensionāru pāris –
vecmāmiņa
un
vectētiņš, kuri visu savu mūžu ir rūpējušies un
kopuši savu māju un sētu. Bērni un 2 mazbērni dzīvo pilsētā un tikai vasarā
ierodas ciemos. Tikai šoreiz notiek savādāk – ģimene ir spiesta pārvākties
uz dzīvi laukos.
Filmēšana paredzēta 2008.gada jūlija beigās vai augustā - 2 nedēļas.
Filmā piedalīsies pazīstami latviešu aktieri.
Apmaksa par sagādātajām neērtībām tiek garantēta. Scenārija autors: Māris
Putniņš. Režisors: Armands Zvirbulis. Mākslinieks: Neils Matīss. Filmu
studija: F.O.R.M.A. Kontaktpersona – filmēšanas objektu menedžere
Baiba Dišlere - 29131035
e pasts: baiba.dislere@inbox.lv

Kļūstiet par tērpu izstādes
dalībniekiem!
Ogres Vēstures un mākslas muzejs šā gada novembrī
iecerējis dažādu laiku svētku tērpu izstādi, kas būtu
veltījums Latvijas 90.dzimšanas dienai. Ogres Vēstures
un mākslas muzeja krājumā ir atsevišķi tērpi, kas būtu
tam piemēroti, taču, lai izstāde veidotos patiesi bagātīga
un interesanta, aicinām Ogres rajona iedzīvotājus ar savu
personīgo ieguldījumu kļūt par izstādes līdzautoriem.
Varbūt arī jūsu mājās glabājas kāds sen neuzvilkts tērps,
kurš jau labu laiku izgājis no modes. Muzeju interesē
gan 20.gadsimta pirmās, gan otrās puses dažāda rakstura
tērpi – svētkos un ikdienā velkami, ziemas un vasaras.
Tāpat būsim pateicīgi arī par tērpu aksesuāriem –
kurpēm, somiņām, jostām, cepurēm u.c.
Ja dzīvojat tālu no muzeja vai Jums nav iespēja šos
tērpus nogādāt muzejā personīgi, mēs pie Jums labprāt
aizbrauksim. Muzeja adrese – Ogrē, Kalna prospektā 3,
telefons – 65022251. Ceram uz Jūsu atsaucību un būsim
pateicīgi par ikvienu muzejā nonākušo lietu!
Ar cieņu – Iveta Ruskule, Ogres Vēstures un mākslas
muzeja direktore
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Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā –
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

SVEICAM!
Elvisu Legzdiņu-Novikovu un Edgaru Novikovu ar dēliņa
RAINERA piedzimšanu!
Jolantu Dombrovsku un Kasparu Vasiļjevu ar meitiņas KITIJAS
piedzimšanu!
Meklējot otru, sevi meklējam,
Atrodot otru, sevi atrodam,
Tikai ar kādu kopā
Mēs stipri – tā, roku rokā.

28.martā Birzgales pagasta dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza
Rita OSĪTE un Juris PLUĢIS
SVEICAM!
IZSOLE
Ogres rajona Birzgales pagasta padome 2008.gada
27.maijā plkst.13:00 Birzgales pagasta padomes telpās rīko
pašvaldības nekustama īpašuma „Kraukļu atpūtas bāze”
atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles objekts – zemes gabals 0,8 ha platībā un 1 ēka –
atpūtas bāze.
Īpašuma sākotnējā izsoles cena Ls 20 000,-, drošības nauda –
Ls 2000,- , dalības maksa Ls 10,-.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikties
Birzgales pagasta padomē darbdienās
no plkst. 9:00 – 17:00, tālr.5034212, 5034125.
Parakstu vākšanas likuma „Grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē” ierosināšanai REZULTĀTI
Birzgales pagasta vēlēšanu iecirknī likuma „Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai tika savākti
238 paraksti.
Vēlēšanu komisija
Mātes neaiziet...
Viņas tikai pārvēršas puķēs, vējā, tauriņos...
Viņu mīlestība sargā mūs mūžīgi...
Izsakām līdzjūtību Raitim Bindem , māmuļu mūžībā
pavadot.
Birzgales pagasta padome

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Osis Alberts (1927)
Lapinskis Normunds (1970)
Binde Rita (1923)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.
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Sveicam jubilārus aprīlī!
50 gados

70 gados

Žoidu Konstantīnu
Patmalnieci Ilzi
Samanoviču Ilmāru
Enkuri Irēnu
Undzēnu Jāni

“JAUNA PIEREDZE LABĀKAI NĀKOTNEI”
Informācija par bezdarbnieka statusa iegūšanu.
Pārkvalificēšanās iespējas, kursi.
Par pašnodarbinātības iespējām.
Atbildības uzņemšanās spēja un vēlme attīstīties un
integrēties darba tirgū.
Informācijas diena notiks 2008. gada 18. aprīlī Birzgales
kultūras namā, sākums plkst. 11:00.
•
•
•
•

PATEICĪBA
Paldies zemniekiem un visiem Birzgales iedzīvotājiem, kas
20.martā apmeklēja semināru tautas namā. Lai jums veicas
pavasara darbos!
Pateicos arī tautas nama vadītājai Ritai Reinsonei par
organizatorisku atbalstu.
Ar cieņu, lauksaimniecības konsultants Tadeušs Vaļevko
Lai 2008./2009. mācību gadā pirmsskola "Birztaliņa" saglabātu
mazo bērnu grupiņu, lūdzu vecākus līdz š.g. 1.maijam pieteikt
pirmsskolā bērnus, kuri dzimuši 2006. un 2007. gadā.
Pirmsskolas vadītāja: A. Skosa

Makšķernieku biedrības sapulce 19.aprīlī pulksten 14:00
pie dīķa peldētavā. Pēc sapulces sakopšanas talka.
Andris 29134742
BIRZGALES TAUTAS NAMĀ
23.aprīlī plkst. 1600 „Popiela Birzgalē 2008”
Pēc Popielas skolēnu diskotēka
25. aprīlī plkst. 2000 atpūtas vakars kopā ar grupām
„Savējie” un „Butter in Fly”
Ieejas maksa 2 lati
9. maijā plkst. 1600
Mātes dienai veltīts koncerts
VĒLĒŠANU KOMISIJAS PAZIŅOJUMS
Parakstu vākšana par grozījumiem likumā „Par valsts
pensijām” notiks no 2008.gada 16.aprīļa līdz 15.maijam
katru dienu no plkst.10:00 – 14:00 Birzgales pagasta padomes
ēkā - 1.stāvā, tālr.5035983.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu
vākšanas vietā, 2008.gada 15.maijā tiks organizēta
parakstīšanās savā dzīves vietā. Vēlēšanu komisijai līdz
2008.gada 14.maijam plkst.12:00 jānogādā iesniegums, kurā
jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese,
kā arī iemesls – kādēļ nevarat ierasties parakstu vākšanas vietā.

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

2008.gada aprīlis

Mūzikas ziņas.
Pavasaris, kā jau katru gadu, nāk ar padarīto darbu rezumējumu
un vērtēšanu. Šis gads nav izņēmums. 26. februārī Birzgales mūzikas
skolas pūtēju nodaļas audzēkņi devās uz Jelgavu, lai piedalītos valsts
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu konkursa II kārtā. Šādi
konkursi notiek reizi četros gados. Ansambļu sniegumu pēc šī gada
nolikuma vērtēja piecās grupās pēc to sastāva neņemot vērā vecuma un
pieredzes atšķirības. No Birzgales piedalījās divi ansambļi: flautu trio
Linda Zieda, Evija Reinsone un Renāte Ļebedeva skolotājas Līgas
Paukštes vadībā un metāla pūšamo instrumentu ansamblis Ingars
Ivanovskis, Jānis Martinovs, Juris Klimans, Toms Paukšte, Ronalds Puķe,
Roberts Gūtmanis (diemžēl uzstāšanās dienā saslima Ritvars Bušs)
skolotāja Laimoņa Paukštes vadībā. Programmas tika veidotas atskaņojot
dažāda laikmeta un satura mūziku, iekļaujoties laikā no 5 – 10 minūtēm.
Ieguvums, spēlējot ansambļos sarežģītas grūtības pakāpes skaņdarbus, ir
jūtams. Konkurss bija labi organizēts. Tajā katrs jutās gaidīts un
novērtēts. Apbalvojumus un piemiņas zīmes saņēma ikviens dalībnieks
un viņu skolotāji.
8. martā arī klausītājiem Birzgalē jau bija iespēja dzirdēt jauno
mūziķu ansambļu spēli, kad tautas namā pūtēju orķestris sniedza plašu
atskaites koncertu, kurš reizē bija svētku koncerts veltīts Starptautiskajai
sieviešu dienai. Šogad orķestra koncerta programmas izvēle lielā mērā
bija saistīta ar Dziesmu svētku koncertprogrammu. Tajā dzirdējām gan
latviešu mūzikas vecmeistara Jurjānu Andreja “Ačikopu”, gan šodien
populāro melodiju skaņraža Raimonda Paula vairākus pārlikumus pūtēju
orķestrim, gan Imanta Kalniņa nepārspējamo “Dziesmiņu par Džordano
Bruno”, gan Latvijas pūtēju mūzikā šodien neatņemamu autoru Jāņa
Ābola un Aivara Krūmiņa kompozīcijas un dziesmu apdares. Kā lielās
formas pirmatskaņojumus orķestris atskaņoja Ulda Marhileviča popūriju
no muzikālās izrādes “Tobago” un Raimonda Paula skaņdarbu “Uz vella
paraušan!”. Vairāku kompozīciju atskaņojumā bija solo vietas, kuras
izcili atskaņoja Normunds Pastars, Vilis Paukšte, Raivis Krastiņš, Matīss Martinovs un Edgars Zieds. Ja ikdienā ne vienmēr
dalībnieki spēj apmeklēt visus mēģinājumus, tad koncertā piedalījās visi trīsdesmit un spēlēja ar patiešām jūtamu atdevi.
24. martā, kad ,,parastie ļaudis’’ vēl svētīja otrās Lieldienas, Vidzemes zonas pūtēju orķestri, kuru skaitā ir arī
birzgalieši, devās uz skati Valmierā. Nolikums šogad pieļāva skatē atskaņot tikai Dziesmu svētku repertuārā iekļautos
skaņdarbus nepārsniedzot 15 minūšu laiku. Kā obligāto kompozīciju, visi pūtēju orķestri atskaņoja Jurjānu Andreja “Ačikopu”.
Pārējais repertuārs pēc katra vēlmēm un iespējām. Pūtēju orķestra vadītājs Laimonis Paukšte izdarīja izvēli par labu skaņdarbiem
ar solistiem, kurus patīk spēlēt pašiem mūziķiem. Tie bija Imanta Kalniņa “Dziesmiņa par Džordano Bruno”, Raimonda Paula
divi skaņdarbi “Sikspārņa Fledermauša šūpuļdziesmiņa” un “Lai dzīvo”. Programma izskanēja pārliecinoši un neatkarīgās žūrijas
no Lietuvas vērtējums bija atbilstošs II vietai. Ar šādu vērtējumu Birzgales pūtēju orķestrim pirmo reizi ir iespēja piedalīties
Latvijas Vispārējo Dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru noslēguma skatē. Tās bija tikai pirmās uzstāšanās šajā pavasarī.
Priekšā vēl 11. maijā piedalīšanās Ogrē svētku gājienā, 24. un 25. maijā Ventspilī I Starptautiskajā jauniešu pūtēju orķestru
konkursā, 11. jūlijā muzicēšana pūtēju Dižkoncertā Rīgā Doma laukumā un daudzās citās aktivitātēs.
19. martā, pa vidu visām skatēm un braucieniem, mūzikas skolas audzēkņi paspēja piedalīties Tukumā klavieru nodaļu
audzēkņu – zēnu festivālā. Jelgavas reģions piedāvājis mācību gada garumā daudz un dažādas iespējas būt kopā gan
pedagogiem apgūstot jaunas zinības, gan audzēkņiem sevi parādot dažādos koncertos un festivālos. Nolikums atļāva katrai skolai
– dalībniecei sniegt programmu līdz 20 minūtēm, kuras atskaņošanā piedalās tikai zēni. Birzgales mūzikas skola var lepoties ar
vairākiem labi klavieres spēlējošiem censoņiem. Tie ir Einārs Hamrihs un Ingars Ivanovskis (skolotājas Mairas Līdumas audzēkņi
1.att.) un Zigurds Teikmanis un Linards Kozlovskis (skolotājas Sandras Siliņas audzēkņi 2.att.). Tā kā zēni jau arī agrāk bija
spēlējuši ansambļos, tad izvēloties uzstāšanās programmu, pamatā tika izmantotas šīs prasmes, klāt izvēloties pa kādam
piemērotam solo numuram. Plānojot norisi, organizatori bija padomājuši, lai pēc divu stundu garā festivāla koncerta puiši varētu
nodarboties arī ar sportiskām aktivitātēm, proti, varētu paslidot Tukuma jaunajā Ledus hallē. Ne katru dienu mums ir tāda iespēja,
kur nu vēl pēc nogurdinoša darba cēliena apgūstot koncertrepertuāru.
Visas aktivitātes pagastā un ārpus tā atbalsta Birzgales pagasta padome. Novērtēsim to, birzgalieši, jo tik ļoti nevienu
neatbalsta pat lielākās pilsētās. Tur viss maksā tik ,cik tas maksā un tas nav maz. Birzgales pamatskolas bērni saņem
visvispusīgāko izglītību, ko vien var saņemt. Pat dzīvojot ar autobusu centru sasniedzamā attālumā, visiem skolēniem ir iespējas
sevi papildus izglītot gan mūzikā, dejā, sportā, jaunsardzē un par to nav dārgi jāmaksā, jo par to maksā pašvaldība. Padomāsim
par to, kad vēlamies kritizēt vietējo skolu un piemaksāt it kā par labāku mācību kvalitāti citur. Saku lielu paldies tām dažām
ģimenēm, kuru bērni mācās Ķegumā un vēl viņi paspēj Birzgalē apmeklēt mūzikas skolu. Bet tā ir milzīga papildus slodze gan
bērniem, gan vecākiem, kuriem nepārtraukti jāseko līdzi visām savu bērnu gaitām. Ne jau jūsu bērnus laimīgus darīs modernāks
skolas interjers un saskare tikai ar obligāto, bieži vien pārspīlēti plašo skolas programmu. (Par to uztraucas arī paši pedagogi.)
Laimīgi viņi būs tad, ja jutīsies droši pasaulē, droši par sevi, par savu atrasto vietu dzīvē, kuru izvēlējušies paši, izejot cauri
neskaitāmām savam vecumam atbilstošām grūtībām. Bet jāvirza mūsu bērni mums – vecākiem.
Līga Paukšte

“Birzgales Avīzes” pielikums

Skolas ziņas.
Pirms Lieldienu brīvlaika 17.martā skolas jaunāko

klašu skolēni devās jau par tradīciju kļuvušajā centra sakopšanas
talkā, bet vecāko klašu bērni sakopa ceļa posmu Birzgales
pagrieziens – Silamiķeļi. Visdrūmākais skats pavērās pie
Silamiķeļu pieturas, kur tuvējo māju iedzīvotāji ir izveidojuši
īstu izgāztuvi. Diemžēl jau pēc nepilna mēneša sakoptajās vietās,
it sevišķi autobusa pieturu tuvumā, jau atkal rodas jauns
atkritumu slānis. Lūgums cienīt pašu bērnu darbu, jo cūkmeni pie
mums nebrauc no tālienes – paši vien esam vainīgi.
Mūsu skolā 11.aprīlī notika Ogres rajona krievu valodas

2008.gada aprīlis
16. UN 17.APRĪLĪ SKOLĀ RĪKOJAM ATVĒRTO
DURVJU DIENAS. Šajās dienās aicinām vecākus uz skolu
pavērot savu bērnu mācību darbu stundās. 17.aprīlī līdz
plkst.1830 skolā būs gandrīz visu mācību priekšmetu
skolotāji. Vecāki vai vecāki kopā ar bērniem varēs iepazīties ar
skolēnu rakstītajiem darbiem, noskaidrot, kādi ir mācību
sasniegumi, kas vēl darāms, lai sekmes uzlabotu.
Skolas padomē ir pieņemts lēmums par Birzgales
pamatskolas dienasgrāmatu ieviešanu jaunajā mācību gadā.
Dienasgrāmatā būs publicēti arī jaunie Iekšējās kārtības
noteikumi skolēniem. Ar šo dokumentu varēs iepazīties 16. un
17.aprīlī. Iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā piedalījās 6.9.klases skolēni, kuri uzrakstīja likumus un arī sodus par
noteikumu neievērošanu. Daudz labu priekšlikumu par soda
veidiem ierosināja 9.klases skolēni. Skolas padomi vairāk
uztrauca skolēnu apģērba problēmas. Iekšējās kārtības
noteikumos būs reglamentēts arī skolēna apģērbs. Pēc skolēnu
ierosinājumiem Iekšējās kartības noteikumos ir speciāla sadaļa
„Aizliegumi skolā un tās teritorijā”. Sniedzam nelielu ieskatu
šajā sadaļā.
1.
2.

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

9.
10.

skolotāju apvienības seminārs. Rajona skolotājiem ļoti patika
koncerts, kurā piedalījās skolas pašdarbnieki. Bērni par godu šim
pasākumam bija iemācījušies dziesmas krievu valodā. Paldies
bērniem, kolektīvu vadītājām un, jo īpaši, krievu valodas
skolotājai par veiksmīgo pasākumu!

11.
12.
13.
14.

Aizliegts neattaisnoti kavēt mācību stundas.
Aizliegts traucēt skolotāja un klasesbiedru darbu stundā
( neattaisnoti, apzināti kavēt stundas sākumu, izteikt
rupjas, nievājošas , apvainojošas piezīmes, skaļi
sarunāties, spēlēties ar mobilo telefonu vai citām
ierīcēm).
Aizliegts bez iemesla stundu laikā atrasties skolas
koridoros un traucēt darbu citās klasēs.
Aizliegts stundu laikā lietot mobilos telefonus.
Aizliegts skolas gaiteņos skriet, klaigāt, lietot
necenzētus vārdus, būt nesavaldīgam, pārkāpt
sabiedrībā pieņemtos ētikas noteikumus.
Aizliegts piegružot telpas, spļaut, spārdīt sienas, sēdēt
uz palodzēm un citādi bojāt skolas ēku.
Aizliegts piesavināties skolai vai citai personai
piederošas lietas.
Aizliegts ienest un lietot sprāgstošas, viegli
uzliesmojošas(arī sērkociņus un šķiltavas) un ķīmiskas
vielas, kā arī priekšmetus, ar kuriem var savainoties pats
vai ievainot citus cilvēkus.
Aizliegts ar savu uzvedību skolā vai tās teritorijā radīt
situācijas, kas apdraud paša un citu skolēnu veselību un
dzīvību.
Aizliegts ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un cita
veida apreibinošos līdzekļus.
Aizliegts smēķēt.
Aizliegts morāli un fiziski pazemot otru skolēnu, likt
darīt to, ko viņš nevēlas, viņu aizskart vai psiholoģiski
terorizēt.
Aizliegts bez skolotāja atļaujas iepazīties ar klases
žurnāla ierakstiem
Aizliegts ienest un ēst nelobītas saulespuķu sēkliņas.
Inta Pastare

Vai Birzgales bērnu vieta ir uz ceļa?
Bērni - mūsu nākotne. Šādus vārdus mēs dzirdam skandinām praktiski katru dienu.
Bet, kāda ir reālā situācija, kas patiesībā notiek Birzgales centrā?
Starp mājām Nr. 7., 9., 11., un 13., nelielā laukuma stūrītī bērniem laika gaitā bija
izveidojusies neoficiāla smilšu kaste. Tā bija ļoti izdevīga un laba vieta, jo tuvu mājām,
praktiski mūsu pašu acu priekšā bērni varēja rotaļāties. Bet kas tagad? Aina L. pavasara
talkas laikā dedzināja savāktos zaru tieši smilšu kastē. Tagad tā vairs nav izmantojama.
Laikam dažiem liekas, ka bērniem jādzīvo uz ceļa, kur satiksme ir kā nu kuro reizi. Kā gan
var būt tāds naids pret bērniem? Ainas kundze, attopieties, gan Dieva sods nāks pār Jums!
Nākotnes ielas bērnu vecāki

