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2008. gada 20. janvārī 13:00 Birzgales tautas namā Ogres skolotāju kamerkoris izdziedās, izdejos un izspēlēs
muzikālu uzvedumu „Ziemas

pasaka”

Ieeja - bezmaksas

„Ziemas pasaka” ir muzikāls uzvedums, kurš veidots kā stāsts par ziemas dienu. Tā sākas ar rītu un prieku par pirmo
sniegu, ālēšanos un braukšanu ar ragavām, vēlāk turpinās ar vakarēšanas skatu pie skalu uguns – dziesmu dziedāšanu, pasaku
klausīšanos, kas pārtop jautrā ķekatnieku skatā - te nu var pārliecināties par katra dziedātāja izdomu un fantāziju, jo maskas ir pašu
gatavotas. Fināla skatā skatītāji tiek ieaijāti ar vienu no skaistākajām latviešu šūpuļdziesmām.
Uzvedumā dziesmas mijas ar fragmentiem no skaistākās latviešu prozas - E. Virzas „Straumēniem”, K. Skalbes pasakām,
J. Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” un I. Ziedoņa „Krāsainām pasakām”, kas ļauj ikkatram iztēloties sniega baltumu, pārslu biršanu
un ziemas balto mieru. Teksta fragmenti ir īpaši piemeklēti katrai dziesmai un teksta runātājam, tā ļaujot rakstītajam tekstam būt
dzīvam, mūsdienīgam un viegli uztveramam. Savukārt dziesmās, kas arī visas ir latviešu komponistu opusi, koris izpaužas visā
savā krāšņumā – gan solistu balsīs, gan krāšņā džeza akordu salikumā, reizē arī folkloriskā stilā, to visu apvienojot ar korim pilnīgi
netipisku lietu – nestāvēšanu uz podestiem, bet apdzīvojot un izdejojot visus skatuves stūrus un kaktus.
Šis uzvedums ir veidots ar domu, lai parādītu, ka Ogres skolotāju kamerkorī dzied ļoti spilgtas personības, kas var būt ne
tikai labi kora dziedātāji, bet arī spilgti solisti un aktieri. Te pirmkārt jāmin Uldis Siliņš, kurš pagājušā gada rudenī, piedaloties
mūziklā „Vestsaidas stāsts” izpelnījās īpašu kritiķu atzinību, tāpat arī Sandra Siliņa, kas kopā ar Uldi muzicēs klavieru duetā. Maira
Trasūne ļaus korim un klausītājiem vakarēšanas skatā klausīties flautas skaņās, bet Viesturam Trasūnam šis uzvedums ir bijis
impulss atkal spēlēt saksofonu. Vēl arī Rolands, Ilzes un Andri, Gita un Ineta, Ievas un Rūta, Laila un Margarita, Inta un Dainis,
Daiga, Daira un Aina, Iveta, Sandra, Vineta un Jāņi, Daniela, Gaida, Lija un Kristīna, Ralfs, Ināra, Līga un Dace, Jolanta un Linda.
Bet visus muzikālos pavadījumus brīvi pārvaldīs un maskā tērpsies pianiste Gunta Trasūne.
Šis uzvedums būs viens no kamerkora desmitās jubilejas koncertiem, kas aizsākušies 26. decembrī Ogres kultūras centrā
un turpināsies dažādās koncertzālēs visā Ogres rajonā. Tā piepildot kamerkora ieceri, jubilejas sezonā uzstāties visos pagastos un
pilsētās, no kuriem uz kamerkora mēģinājumiem dodas dziedātāji – Jumprava, Taurupe, Ķegums, Ikšķile, Salaspils, Ogre, Rīga un
Birzgale. Esiet arī Jūs mūsu jubilejas sezonas koncertu viesi!
Ogres kamerkora diriģente, uzveduma idejas autore Ilze Akmentiņa
speciālās izglītības iestādes) (MK 01.11.2005. noteikumi
Nr.822). Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 26.06.2007.
noteikumiem Nr.442).

Informācija skolēniem un vecākiem
Lai gan ir tikai janvāris, to der zināt!
Skolēnu pārceļ nākamajā klasē, ja viņš ir
saņēmis gada vērtējumu visos konkrētās klases mācību
priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir
atbrīvots) un nav saņēmis vērtējumu, kas neatbilst
sasniedzamajiem rezultātiem vai ir zemāks par četrām
ballēm: vairāk nekā vienā mācību priekšmetā (1.–4.klasē)
vai vairāk nekā divos mācību priekšmetos (5.–8.klasē un
10.–11.klasē).
Skolēnam mācību gada beigās pēcpārbaudījumi
un konsultācijas ir obligāti tajos priekšmetos, kuros
vērtējums 1.–4.klasē neatbilst mācību priekšmetā
sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir
zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav
saņemts, bet 5.–8., 10. un 11.klasē gada vērtējums ir
zemāks par četrām ballēm vai gada vērtējums nav
saņemts. (Informācijas avots: Noteikumi par obligātajām
prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē
vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un

Šie noteikumi vienkāršāk sakot nozīmē to, ka visiem
skolēniem, kuriem kaut vienā priekšmetā ir nepietiekams
vērtējums, ir obligāti jāapmeklē divu nedēļu konsultācijas un
noslēgumā jāraksta pēcpārbaudījums priekšmetos vai
priekšmetā, kurā gadā ir saņemts nepietiekams vērtējums.
Noslēdzoties 1.semestrim skolā pa visām klasēm kopā
bija 42 skolēni ar kaut vienu nepietiekamu vērtējumu. Ja tas
būtu gada vērtējums, tad 42 skolēniem būtu noteikts
pagarinātais mācību gads.
Teicamus mācību sasniegumus beidzot 1.semestri
uzrādīja 33 skolēni un par to saņēma pateicību no skolas un
pagasta padomes: Lelde Braunšteina, Sindija Puišele, Sindija
Linda Dzenovska, Zigurds Teikmanis, Kristīne Ķibilde, Jānis
Martinovs, Lāsma Krastiņa. Labus un teicamus mācību
sasniegumus parādīja Jānis Kauliņš, Sintija Priedīte, Niks
Niedra, Anastasija Moisejeva, Jūlija Anna Māliņa, Brenda
Veiskate, Andris Vilčuks, Kristers Lielmežs, Aigars Jēkabsons,
Kristers Rubins, Jānis Zālmanis, Aivis Petrovskis, Armands
Riža, Baiba Kauliņa, Kitija Kreicmane, Lāsma Pētersone, Linda
Artihoviča, Ivars Dobrenkovs, Einārs Hamrihs, Ingars
Ivanovskis, Juris Klimans, Mārcis Hunčaks, Evita Reinsone,
Kristīne Bezzubova, Renāte Ļebedeva, Igors Ribka.
Izcils sasniegums manā skatījumā ir arī tas, ka skolēns
ir bijis skolā pilnīgi visas dienas. 1.semestrī tādu rekordu
uzstādīja Lolita Kozlova, Baiba Kauliņa, Kristers Rubins,
Fanija Rubina, Armands Riža, Niks Niedra, Ivars Dobrenkovs,
Endijs Riža, Kristīne Cera, Brenda Veiskate, Signe Narnicka un
Sindija Puišele.
I.Pastare
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Izdzīvot Ziemassvētkus vēlamies katrs, taču kādam jārūpējas, lai tas
būtu iespējams.20.decembra vakarā izremontētajā un skaisti uzpostajā Tautas namā svētku
sajūtas bija sakāpinātas un patiesas. Mirdzēja lielā egle. Bērni, vecāki un skolotāji stāstīja,
izdziedāja, izdejoja Ziemassvētku pasaku, iepriecinot paši sevi un skatītājus.
Pasaku varoņi, kopā ar mums visiem svinēdami Ziemassvētku atnākšanu, aizmirsa
savas rūpes un bēdas. Pelnrušķīte, Sniegbaltīte, Sprīdītis, Sarkangalvīte, Īkstīte un Ziedu
princis, Ansītis un Grietiņa redzēja, ka Birzgalē bērni prot brīnišķīgi dziedāt, raiti dejot,
spēlēt dažādus mūzikas instrumentus un parādīt jaukas ludziņas. Pasakā tāpat kā dzīvē – no
skumjām asarām līdz priekiem un smiekliem!
Svētki ir tik svinīgi, cik mēs paši tos protam radīt, un ļoti svarīga ir pati svētku gaidīšana. Paldies 1. un 2.klases audzinātājām
M.Petrovskai, V.Skujai un aktīvajām māmiņām par uzvedumu “Ziemassvētki peļu mājās” un atraktīvajām dejām! Paldies 3. un
4.klases bērniem un audzinātājām L.Laukšteinai un M.Skābarniecei par lugā atklāto Ziemassvētku būtību un sunīša Krikša
piedzīvojumiem! Paldies 5.klases bērniem un vecākiem par emocionālo H.K.Andersena pasakas “Mazā sērkociņu pārdevēja”
atainojumu un jautro lielā rāceņa raušanu, par brīnišķīgajām dziesmām S.Siliņas vadībā. Paldies 7.klases skolēniem un I.Martinovai
par Ziemassvētku dziesmiņām. Paldies brašajam pūtēju orķestrim un vadītājam L.Paukštem! Paldies lielajiem un mazajiem dejotājiem
M.Petrovskas vadībā! Paldies korim “Volante” un vadītājai M.Līdumai, mazajam korim un vadītājai I.Martinovai par mīļajām un
skaistajām Ziemassvētku dziesmām! Paldies meiteņu deju grupai! Paldies Tautas nama vadītājai R.Reinsonei par rīkoto zīmējumu
konkursu “Ziemassvētku brīnums”, kas ļāva bērniem radoši izpausties, un balvām! Paldies pagasta padomei par materiālo atbalstu!
Ceru, ka ikviens, kurš atnāca un izdzīvoja Ziemassvētkus kopā ar skolasbērniem, jutās kā trauslu, baltu prieka stīgu aizskāris!
Lai nupat aizsācies 2008.gads ir mīlestības pilns visiem mazajiem un lielajiem birzgaliešiem!
V.Kozlovska
Balts klusums no debesīm snieg,
Un piesnieg ar klusumu egles,
Pat krūtīs balts vainags tiek,
Un gaišas domas mājvietu meklē.
Bet vidu maza liesmiņa mirdzIt kā degoša svecīte, it kā sirds.

Ir labu vārdu daudz ikvienam
Ar tiem var mierināt un sveikt.
Es gribēju šos vārdus atrast
Ar kuriem šodien paldies teikt

Ļoti gribas pateikties dakterītei Irēnai Grīnbergai, kura jau trešo reizi
“salāpa” manu veselību. Tāpat liels paldies pārējām medicīnas darbiniecēm – Annai Čūderei,
Ilzei Pudulei un Aldai Grašiņai. Liels prieks par tik sirsnīgiem un atsaucīgiem cilvēkiem. Tāpat
izsaku pateicību daudziem pagasta darbiniekiem, kuri Ziemassvētku eglītes vakarā iepriecināja
ar skaistiem priekšnesumiem un bagātīgi klātiem galdiem. Arī saviem vistuvākajiem cilvēkiem
Rasmai, Dainai, Vilim, Martai un Kristīnei gribu no sirds pateikties par savām bezgala
skaistajām un sirsnīgajām vecumdienām. Tāpat Jums visiem, labie cilvēki, novēlu visu to
labāko un skaistāko turpmākajās dzīves gaitās!
Anna Polika

PROJEKTS “MĒS – BIRZGALEI”
( TAUTAS NAMA TUALEŠU RENOVĀCIJA)
TIEK REALIIZĒTS AR ES STRUKTŪRFONDU
(ELVGF) ATBALSTU
PROJEKTS TIKA UZSĀKTS 18. 12. 2007.

25.decembra zemessargu šovu un teātra izrādi skatītāji
pieprasa atkārtot. Pārpildīta zāle garantēta!

Zolītes čempionāta uzvarētāji Raimonds
Rastjogins, Ilmārs Vojaks, Gatis Rastjogins
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2007.gada 27.decembra padomes sēdē
Nr.13 deputāti NOLĒMA:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
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10.

padome patur tiesības atzīt lēmumu „Par Ķeguma novada
izveidi” par spēkā neesošu.
Deleģēt 3 Birzgales pagasta padomes deputātus – Pāvelu
Kotānu, Kārli Okmani, Tadeušu Vaļevko kopējai darba
grupas izveidei ar Ķeguma novadu pašvaldību apvienošanās
procesa izpētei.
Atļaut Anopai Skaidrītei veikt individuālo darbu – masiere no
2007.gada 27.decembra līdz 2012.gada 26.decembrim.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
9.punktu un I.Grāvīša personīgo iesniegumu, ar 2007.gada
28.decembri atbrīvot no ieņemamā amata Birzgales
pamatskolas direktoru Ilgoni Grāvīti.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 1 nekustamo īpašumu
- zemes gabalu 2,0 ha platībā par pirkuma summu Ls 20000,-.

Piešķirt sociālos pabalstus 4 personām Ls 109,94
apmērā - ārstēšanās izdevumu segšanai.
Atteikt pabalsta piešķiršanu
11.
1 personai sakarā ar
ārstēšanās
pierādošo
12.
dokumentu trūkumu.
2007/.2008.māc.gada
janvāra – maija mēnešos apmaksāt Ls 0,10 no pusdienu
maksas katram Birzgales pamatskolas ēdnīcā pusdienojošam
13.
bērnam.
Piešķirt materiālo pabalstu Ziemassvētku paciņu iegādei
Birzgales pagasta pensionāriem, kuru vecums pārsniedz 80 Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada decembra mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 831,64.
gadus, Ls 2,- apmērā/katram.
No tiem:
Apstiprināt Birzgales pagasta padomes 2008.gada budžetu.
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 300;Apstiprināt Birzgales pagasta padomes štatu sarakstu
pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls 166,70
2008.gadam.
pabalsts bēru gadījumos
Ls 120;Apstiprināt pagasta padomes autotransportam un personīgajam
pabalsts ārkārtas situācijā briļļu iegādei
Ls 22;transportam degvielas patēriņa normas un limitus.
pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai kā maznodrošinātai
Piešķirt mācību maksas kompensācijas studējošiem pagasta
personai
Ls 6,94
padomes iestāžu darbiniekiem.
pabalsts represētajām personām
Ls 40;Papildināt Birzgales pagasta padomes 27.09.2007. lēmumu
pabalsts izglītības iegūšanai bērnam bārenim Ls 80;„Par Ķeguma novada izveidi” ar 3.punktu:
pabalsts Ziemassvētku paciņu iegādei, tiem kuru vecums
3) ja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
pārsniedz 80 gadus
Ls 96;2008.gada
1.pusgadā
nepiešķir
dotāciju
novada
infrastruktūras attīstībai Administratīvi teritoriālās reformas
likuma 9.1pantā noteiktajā apmērā, Birzgales pagasta

2008.gada 7.janvāra padomes sēdē Nr.1 deputāti NOLĒMA:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.1 “Grozījumi 2007.gada 22.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Birzgales pagasta
padomes 2007.gada budžetu””.
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Ls 40000,- (četrdesmit tūkstoši lati) apmērā atdzelžošanas stacijas būvniecībai.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 1 nekustamu īpašumu - zemes gabalu 4,1 ha platībā par pirkuma summu Ls 1000,-.
Atļaut transformēt nekustama īpašuma „Lejas Grantiņi 16” meliorēto lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,1 ha platībā par
vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemēm
Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “Šopas-2” 4. zemes gabalu 1,8 ha platībā, atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu
(adresi) – “Ūbelītes”.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns

Ar vērtīgu jaunieguvumu
Jaunais
gads
atnācis
novada
muzejā
„Rūķi”.
Lielajai
aploksnei
pievienotajā vēstulē
ogrēnietis
Voldemārs Jēkabs
Kalniņš stāsta, ka
20.gadsimta
septiņdemitajos
gados strādājis par
sporta metodiķi un
komandantu kolhozā
„Druva”. „Līdz ar to mans amats prasīja pabūt katrā kolhoza mājā.
Arī „Mašklāvos”. To saimnieks P.Smilga bija izglītots cilvēks.
Viņa likteni nezinu, bet viņa arhīvs burtiski bija izputināts. Papīri
mētājās visur. Dažus no tiem paņēmu, jo apzinājos to iespējamo
muzejisko vērtību. Bija žēl, ka tie mētājas pa sētu. Esmu tos
saglabājis, un tā kā Birzgalē ir muzejs, nosūtu Jums,” raksta
V.J.Kalniņš.

1832. gadā dibinātās Rīgas pilsētas krāšanas kases grāmatiņas
,kuras datētas ar 1907.gadu , liecina par Lūcijas Birutas Smilgas un
Pētera Smilgas prasmi domāt par iekrājumu veidošanu vairāk
nekā divdesmit gadu ilgā periodā. Interesantu informāciju par
Nikolaja Smilgas sekmēm gūstam šķirstot Rīgas pilsētas vīriešu
ģimnāzijas iknedēļas atzīmju burtnīciņas.
2. Pasaules kara laikā „Mašklāvu” saimniekiem nācās pildīt
vācu Ģenerālkomisāra apstiprinātās lauksaimniecības produktu
nodošanas normas. Kredītrēķini liecina, ka Smilgu ģimene
pārdevusi cūkas un liellopus. Kartupeļi tika ieziemoti saimniecībā.
To daudzums – 900 kilogrami bijis pietiekams , lai saņemtu
prēmiju zīmes 0,5 litru degvīna un 80 papīra lokšņu saņemšanai
1943.gada aprīlī.
Interesants ir Nikolaja Smilgas 1943.gada aprīlī parakstītais linu
audzēšanas paziņojums , ar kuru viņam tika uzdots pavasarī iesēt
0,25 hektārus linu, lai rudenī pildītu linu šķiedras un linsēklu
nodevu.
Vēl vairāki dokumenti parāda, kā šīs Lindes muižas
vecsaimniecības ļaudis pārbaudījuši savu veselību. Mazliet žēl , ka
nevienai no fotogrāfijai nav paraksta. Bet paldies to saglabātājam
un sūtītājam. Katrs šāds dāvinājums bagātina mūs , palīdz saglabāt
dzimtu vēsturi.
Muzeja „Rūķi” vadītāja D.Melnūdre

