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SVEICAM OLIMPISKO
ČEMPIONU!
27.augusta saruna ar Aigaru Apini nebija
gara, jo sportists nākošajā dienā devās uz Pekinu.
Tagad jau viņu kā olimpisko čempionu ir apsveikusi
visa Latvija. Man vienmēr ir liels prieks tikties un
parunāties ar Aigaru, jo, neskatoties uz daudzajiem
tituliem, “zvaigžņu slimības” pazīmes Aigaram pat
ar mikroskopu nevar sameklēt. Priecē arī tas, ka
šogad informācija parādās gan TV ziņās, gan
centrālajos laikrakstos, gan lielākajos interneta
portālos.
Vai esi gatavs startiem olimpiādē?
Fiziskā un emocionālā kondīcija man ir
laba, bet gribas aizmest arvien tālāk. Šī vasara ir
pagājusi dzīvojot pa treniņnometnēm ik pēc divām
nedēļām. Paraolimpisko spēļu atklāšana ir 6.
septembrī, bet man jāstartē 8.septembrī. Rīta sesijā ir
lode, bet vakarā disks – abi veidi ir vienā dienā. Tas
ir nebijis gadījums, bet ceru, ka organizatori to pārskatīs un izmainīs.
Kādas ir cerības?
Man sāk iepatikties šis jautājums! Visi jau gaida medaļas, bet pats esmu pie tā pieradinājis. Pagaidām man ir neziņa, ko
dara citi sportisti. Cīnīšos savu iespēju robežās, jo visu esmu izdarījis, bet lai izcīnītu medaļas man jāuzlabo pasaules rekords. Visu
šo laiku esmu trenējies, visu sezonu biju labā fiziskā formā, rezultātos arī ir progress. Galvenais jau ir veiksmīgi aklimatizēties, jo
laika un klimata atšķirības ir ievērojamas.
V. Pastars
P.S. Pēc patreizējās informācijas Aigaru Rīgas lidostā sagaidīsim 19.septembrī ap pulksten 17:00! Oktobra numurā
būs vairāk informācijas par Aigara startiem un nākotnes cerībām.
Ik lapa sauc: - Dziļāk ieskaties!Ik putns: - Lido daudz augstāk!Tad tavai gaitai drīz atvērsies
Vēl pasaule neapjaustā.
Un tavas dienas tad ielieksies
Vēl lielāku brīnumu lokā,
Un pulksteņi stundas prom aizskaldīs,
Bet zelta mirklis būs rokā.
/M.Bārbale/

Visiem Birzgales pagasta izglītības iestāžu skolēniem un
pedagogiem vēlam zinībām bagātu jauno mācību gadu!
Pašiem mazākajiem - pirmklasniekiem vēlam drošu kāpienu zinību kalnā!
Birzgales pamatskolas 1.klasē mācības uzsākuši 9 pirmklasnieki:
Eglīte Marija Māra
Dmitrijeva Anna
Mihailova Irīna
Pastars Rihards
Pļaviņa Sanita
Pudulis Harijs
Rastjogina Amanda
Šķeltiņš Dāvids
Zeltiņa Krista Nadīne
Pagasta padome

Augustā 90 gadu
jubileju svinēja divas
birzgalietes!

Olga Klauša

“Birzgales Avīze” un visi
lasītāji vēl jubilārēm
labu veselību, možu
garu un saglabāt tikpat
aktīvu dzīvesveidu līdz
nākošajai apaļai
jubilejai!

Marija Siliņa
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Birzgales meitenēm
Latvijas čempionāta
sudrabs
Ar divām uzvarām pietika, lai
izcīnītu sudraba medaļas Latvijas skolu
čempionāta finālsacensībās jaunākajā grupā
meitenēm(6.klase un jaunākas),kas norisinājās
Ķeizarmeža sporta bāzē 5.un 6.septembrī .
Komandu spēki bija pietiekoši līdzīgi ,lai
komandām būtu iespējams jau priekšlaicīgi
nodrošināt kādu no medaļām ,un tikai pēc
pašas pēdējās spēles noskaidrojās uzvarētāju
komandu trijnieks: aiz Rīgas Universālās
vidusskolas komandas Birzgales pamatskolai
2.vieta, izcīnīti 6punkti,vārtu attiecība
3:2(Linda Ločmele ,Lāsma Pētersone, Lolita
Kozlova),sudraba
medaļas,
balvāsmugursomas un bumbas.
Bez jau minētajām vārtu guvējām
komandā spēlēja Kristīne Ķibilde, Kitija
Kreicmane, Baiba Kauliņa, Anželika Barše,
Kristīne Cera. Līdz zelta medaļām pietrūka vairāku neizmantoto vārtu gūšanas iespējas, kuras novēlu realizēt turpmākajās sacensībās
,aizstāvot Birzgales vārdu, un kas zin, varbūt arī valsts godu izlases rindās.
Komandas treneris – Edgars Siliņš

Projekts: "Tautas tērpu un aparatūras iegāde
SK”Birzgale”,
tika īstenots Vienotā programmdokumenta programmas
papildinājuma 1.mērķa programmas 2004.-2006.gadam
4.prioritātes
"Lauku
un
zivsaimniecības
attīstības
veicināšana" 4.6.pasākuma "Vietējo rīcības grupu attīstība
(Leader+ veida pasākums) aktivitātes "Integrētās lauku
attīstības izmēģinājuma stratēģijas" ietvaros.
Projekta īstenošanas laiks: 14.04.2008.-31.07.2008. Projekta
īstenotājs: Biedrība SK "Birzgale"
Projekts realizēts ar Eiropas Savienības, Eiropas lauksaimniecības
virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu.

Tautas eposa „Lāčplēsis” 120. jubileja
Ar rokoperas „Lāčplēsis” atkārtotu iestudējumu Latvijā tika ieskandināts Tautas eposa 120. jubilejas gads. Birzgalieši
atceras, ka pirms divdesmit gadiem vietā, kur Ķeirānu meža mājiņā dzimis eposa autors Andrejs Pumpurs, atklāja piemiņas vietu.
Grūts un nepateicīgs liktenis lemts šim pakalnam – tikpat ātri, kā no „Ķeirāniem” aizgāja Pumpuru ģimene, tā ļauni ļaudis neļāva tur
stāvēt dzejnieka piemineklim. Arī no Birzgales centra bronzas pieminekli vējainā 2005. gada janvāra naktī nozaga.
Svētdien, 21. septembrī, Andreja Pumpura dzimšanas dienas priekšvakarā Birzgales novada muzejs „Rūķi” aicina
birzgaliešus un , īpaši pamatskolas 9. klases skolēnus uz Tautas eposa „Lāčplēsis” kopīgu lasīšanu. Mums jau iegājies, ka Latvijā
Vasaras saulgriežos vienkopus sabrauc un dzied slaveni un mazāk zināmi Jāņi, ka Ogres un citu pilsētu laukumos notiek Bībeles
lasīšanas maratoni. Kāpēc gan eposa autora dzimtajā pusē lai neskanētu pašu birzgaliešu lasīts Andreja Pumpura darbs ? Muzeja
ļaudis nedomā jūs nogurdināt, bet ļaut nesteidzīgi ieklausīties eposa valodas bagātajā plūdumā, kurā, šķiet apvienojas gan Daugavas
ūdeņu spēks un Birzgales mežu plašums, gan tautas ilgas pēc brīvības un miera.
Nākot uz šo pasākumu, pārskatiet savu grāmatu plauktu un paņemiet līdzi eposa izdevumu. Varbūt tas ir 1957. gada
izdevums, kādu esmu nopirkusi, kad mācījos tikai 4. klasē, varbūt jūs turat rokās kādu no greznajām, jubilejām par godu izdotajām
grāmatām jeb plaukta stūrī ieslēpies plānos vākos ietērptais ,skolas bērniem domātais „Lāčplēša” sējums. Un tomēr ...tas ir eposs,
kurā tik daudz no mums pašiem. No Koknešiem, Lāčplēšiem, Laimdotām, Spīdolām, Kangariem ....
Gaidīsim jūs visus SVĒTDIEN, 21. SEPTEMBRĪ pulksten 13:00 pie novada muzeja „Rūķi”, lai vasaras pēdējā dienā
būtu kopā ar Tautas eposu „LĀČPLĒSIS” un domās sūtītu sveicienus tā autoram, mūsu novadniekam Andrejam Pumpuram.
Saulainu 21.septembra svētdienu gaidot,
muzeja kolektīva vārdā D.Melnūdre
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2008.gada 28.augusta padomes sēdē
Nr. 9 deputāti NOLĒMA:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Piešķirt sociālos pabalstus 3 personām uzturēšanās
maksas sociālās aprūpes dzīvoklī ar īres tiesībām
starpības segšanai, ārstēšanās izdevumu segšanai.
Piešķirt pabalstu ēdināšanas maksas segšanai 2008./2009.
mācību gadā 1 Birzgales pamatskolas skolēnam, ar
vecākiem noslēdzot vienošanos par līdzdarbības
pienākumu izpildi
Pamatojoties uz MK 09.12.2003. noteikumu Nr.693
„Noteikumi par garantēto minimālo ienākuma līmeni un
pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai” 3.punktā pašvaldībām deleģētām
tiesībām noteikt augstāku GMI līmeni un saskaņā ar LR
Labklājības ministrijas 16.07.2008. vēstuli Nr.1610/2586 ar lūgumu noteikt augstāku GMI līmeni, ar
2008.gada 1.septembri noteikt GMI līmeni – Ls 37,personai mēnesī.
Apstiprināt skolēnu sarakstu, kuriem piešķirts materiālais
pabalsts Ls 10,- apmērā mācību līdzekļu iegādei.
Apstiprināt skolēnu sarakstu, kuriem piešķirts materiālais
pabalsts Ls 10,- apmērā, uzsākot mācības Birzgales
pamatskolas 1.klasē.
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi
2007.gada 27.decembra Saistošajos noteikumos Nr.9 „Par
Birzgales pagasta padomes 2008.gada budžetu””.
Ar 2008.gada 1.septembri apstiprināt pusdienu maksu
Birzgales pamatskolā – Ls 0,60 par 1 ēdienreizi.
No 2008.gada 1.septembra līdz 2008.gada 31.decembrim
segt Ls 0,10 no kopējās pusdienu maksas katram
Birzgales pamatskolas ēdnīcā pusdienojošam skolēnam.

9. Iestāties biedrībā „ZIED ZEME”.
10. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 1 nekustamo
īpašumu, kas sastāv no zemes gabala 0,7935 ha platībā.
11. Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “Pūņas” 2.zemes
gabalu 4,8 ha platībā, piešķirt nosaukumu (adresi):
„Pūņas-1”.
Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada augusta mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 547;-.
No tiem:
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 200,00
pabalsts bēru gadījumos
Ls 80,00
pabalsts ārkārtas ārstēšanās izdevumu segšanai Ls 27,00
pabalsts ārstēšanās izdevumiem kā trūcīgai personai Ls 30,00
pabalsts apkures vai malkas segšanai (pēc saraksta) Ls 90,00
pabalsts apkures segšanai kā trūcīgai ģimenei Ls 60,00
pabalsts apkures segšanai kā maznodrošinātai pers. Ls 60,00

LR Kultūras ministrijas lēmums par
Birzgales pagasta ģerboni.
1.

2.
3.

4.

Zaļā laukā sudraba dīsele.
Stūros sudraba bērza lapas.

Iesniedzējs (Birzgales pagasta padome) 11.02.2008. ir
iesniedzis iesniegumu Kultūras ministrijai par Birzgales
pagasta ģerboņa reģistrēšanu Ģerboņu reģistrā. Klāt
pievienoti šādi dokumenti:
a. ģerboņa apraksta projekts;
b. ziņas par ģerboņa īpašnieku
Pamatojoties uz Ģerboņu likuma 4.panta pirmo daļu Kultūras
ministrija nosūtīja iesniegto ģerboņa apraksta projektu Valsts
Heraldikas komisijas izvērtēšanai.
Saskaņā ar Ģerboņu likuma 5.panta trešo daļu Valsts
Heraldikas komisija ir izvērtējusi Birzgales pagasta padomes
iesniegto ģerboņa attēla projektu un
savā atzinumā
Nr.VHK12-4-6/1291 Kultūras ministrijai norāda, ka
Birzgales pagasta padomes iesniegtās ģerboņa skices atbilst
heraldikas prasībām un ir sastādīts atbilstošs heraldisks
apraksts
Izskatot Iesniedzēja iesniegumu un tam pievienotos
dokumentus, Kultūras ministrija nolemj reģistrēt Birzgales
pagasta ģerboni Ģerboņu reģistrā.

Lēmums pieņemts pamatojoties uz Ģerboņu likuma 3.pantu, 4.pantu,
5.pantu un Administratīvā procesa likuma 5., 7., 8., 9., 65., 66.,
67.pantu. Šis lēmums stājas spēkā tā saņemšanas brīdī.
Valsts sekretāre S. Zvidriņa

