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17.novembrī
Aigaru
Apini Valsts prezidents
Valdis
Zatlers
apbalvoja ar Triju
Zvaigžņu ordeni.
29.novembrī
viņš tika godināts kā
Gada sportists paraolimpiskajā sportā!
Sveicam Aigaru
ar augstajiem valsts
apbalvojumiem
un
vēlam
lieliskus
sasniegumus
arī
turpmāk!

Deg Adventes vainagā svece,
Kaut ārā viss pelēks vēl ir,
Es izceļu baltu domu
Sniega vietā – no sirds.
Tā iepārslo papīra lapā
Un pielīp pie loga rūts.
Tad pieskaras tavam vaigam
Un kūstot par asaru kļūst.
Krīt rasaina pile uz sveces
No baltās domas pie sirds.
Vēl sprakšķot ietrīsas liesma,
Vēl gaismu no tumsas šķir...
Dziest Adventes vainagā svece,
Un mirklis šis savādāks šķiet,
Kad prieks ir tāds kluss, bez trokšņa,
Bet domas tik baltas kā sniegs...
Adventes laiks ir laika sprīdis pirms gada
noslēguma, pārdomu, miera un klusuma laiks. Šis
ir eņģeļu laiks, kuri ir mums visapkārt un eņģeļu
misija ir ienest mūsu sirsniņās baltu un tīru
prieku, lai iekrāsotu ikdienu gaišāku. Lai
Adventes svecīšu liesmiņas rada ceļu baltām un
gaišām Ziemassvētku sajūtām!
Pagasta padome
Jaunā gadā piepildiet sevi ar Gaismu, Mīlestību
un Harmoniju, ar veselības dzīvinošo enerģiju!
Lai visur, kur Jūs atrastos, Jūs izstarotu Gaismu,
Mīlestību un Harmoniju!
Anita Skosa pirmsskolas “Birztaliņa” vadītāja

Pūti, pūti ziemelīti
Ziemassvētku vakarā
Klētī pūti rudzus, miežus,
Stallī bērus kumeliņus.
(Latv.t.dz.)
Ļ. cien. Birzgales lauksaimnieki!
Lai Jums svētīgs Ziemassvētku vakars un lai piepildās viss iecerētais Jaunajā
2009.gadā!
Pateicībā par sadarbību un atsaucību, vetārsts un lauksaimniecības
konsultants Tadeušs Vaļevko
Tik balts un kluss.......tie gaidot aiztur elpu.....
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakavs
Un, siltām rokām skaudams zemes elpu,
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.
Gaiša prieka un sirsnības pilnus Ziemassvētkus. Saticīgu, veiksmīgu un
ražīgiem darbiem bagātu Jauno 2009. gadu!
SIA “Birzgale K” direktors Kārlis Okmanis
Nu, aizvadot šīs veca gada dienas,
Kas mūža ritumam jau gadus skaita klāt,
Daudz laimes novēlēt mums gribas Jums ikvienam,
Lai skaists tas gads, kas atkal nāk!
Lai gaišums, kas mūsu dvēseles ienāk Ziemassvētku laikā, nepazūd arī Jaunajā gadā,
ļaujot īstenot visas ieceres un sapņus, lai nezūd dzīvesprieks un visur līdzās ir
veiksme!
Pasta kolektīvs
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Birzgales makšķernieku kolektīva apsaimniekošanas noteikumi ūdenskrātuvei
“Rūķi” 2009.gadam.
2008.gada 23.novembra kopsapulces lēmumi:
1. Iestāšanās maksa Birzgales pagasta
iedzīvotājiem Ls 30,- biedra maksa Ls
30,- termiņš 01.05.2009.
2. par vienu gadu nemaksātu biedra
naudu nākošajā gadā jāmaksā jauna
iestāšanās maksa plus biedra nauda
par tekošo gadu. Biedra naudas
lielums tiek izlemts ikgadējā sapulcē.
Kolektīva biedriem, vecumā no 13 līdz 18 gadiem,
mainoties vecumam, iestāšanās nauda par jaunu nav
jāmaksā.
3. Zivju resursus atjaunot ar četrgadīgām karpām (800 līdz
1500g), citu sugu zivis pēc iespējām.
4. Zivju resursu izmantošanā piemērot ne mazāk 3kg svara
un 2 gabalu limitu karpai. Pārējo sugu zivis ar limitu
netiek apliktas.
5. Vēžus
atļauts
ķert
ar
pieciem
krītiņiem.
Viesmakšķernieki ziemas periodā uz ledus ķer zivis bez
maksas. Vasaras periodā maksa Ls 10,- . ziemā atļauts
izmantot tikai divas ūdas.

6.

Makšķerēšana no laivām atļauta no
1.septembra. aizliegtas jebkura
veida
zemūdens
medības.
Aizliegtas pīļu medības.
7. Atļauta radu un draugu klātbūtne,
makšķerējot nepārkāpjot makšķerrīku
skaitu.
8. Viesmakšķerniekiem vienreizēja atļauja darbojas uz
vienu diennakti. Kolektīva biedriem – kalendārais
datums.
9. Birzgales makšķernieku kolektīva makšķerēšanas rīku
skaits un prasības: 2gruntsmakšķeres + 1makšķere vai
3makšķeres, vai 1gruntsmakšķere + 2makšķeres.
Spinings neskaitās makšķerrīku skaitā.
10. Obligāta prasība zemmēra limitēto zivju tūlītēja
atlaišana, pretējā gadījumā to klasificē kā noteikumu
pārkāpumu. Izmantot auduma tīkliņus.
11. Par Birzgales makšķernieku kolektīva noteikumu
pārkāpšanu pārkāpējs maksā jaunu iestāšanās maksu
plus gada maksu (Ls60,-). Var atsākt makšķerēt tad, kad
nomaksā sodu.
Valdes loceklis A.Balodis

Skan latviešu tautas dziesmas Ogrē.
Decembris ir atnācis ar ziemas noskaņu,
pirmajiem sniegputeņiem, iedegtas pirmās Adventes
sveces - sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Taču
3.decembrī Ogres vidusskolā varēja iejusties visos
gadalaikos, jo, kā katru gadu šajā laikā, tur notika Ogres
rajona latviešu tautas dziesmu dziedāšanas konkurss
“Lakstīgala”. Konkursā piedalījās deviņas komandas trīs
vecuma grupās. Jaunākajā grupā (1.-4.kl.) bija dziedātāji
no Madlienas vidusskolas, Birzgales pamatskolas un
Ikšķiles vidusskolas. Vecāko klašu grupu (10.-12.kl.) no
Ogres rajona pārstāvēja Madlienas vidusskola un
viskuplāk pārstāvēta bija vidējā grupa (5.-9.kl.) - Tomes,
Birzgales, Mazozolu pamatskolas un Madlienas, Ikšķiles
vidusskolas.
Konkurss sākās ar mājas darbu demonstrēšanu.
Bija jānodzied savai dzīves vietai raksturīga latviešu
tautas dziesma un jādemonstrē savs tautas tērps. Ar
sajūsmu varēja vērot priekšnesumus un priecāties gan par
katras komandas izdomu, atraktivitāti, gan dziesmu un
tērpu dažādību. Konkurss sākās ar ''Dziesmu apli'', kur
katra komanda lozēja latviešu tautas dziesmas, kas bija bez instrumentāla pavadījuma jānodzied, nesajaucot vārdu pareizo secību,
izteiksmīgi un pārliecinoši. Jāpiebilst, ka jaunākai grupai bija jāapgūst divdesmit piecas tautas dziesmas, vidējai grupai - piecdesmit,
bet vecākajai grupai - septiņdesmit.
Otrais konkursa uzdevums bija “Dziesmas par tēmu”. Pirmā tēma – “Gadskārtas”, tur tika izdziedāti pantiņi gan par Miķeļiem,
Mārtiņiem, Ziemassvētkiem, gan Meteņiem, Ūsiņiem, Lieldienām un Jāņiem. Otrā tēma bija “Daba- ūdeņi, meži”. Šī tēma bija ļoti
plaša un bagātīga, ka izdziedāja ap astoņdesmit pantiņu. Treša tēma –“Dievs, Laima, Māra”. Arī par šīm latviešu dievībām
dziedātājiem atradās daudz latviešu tautas dziesmas. Kad balsis bija izlocītas, vēl bija jāpieveic viktorīnas uzdevumi - rakstu darbs,
jāatpazīst spēlētās tautas dziesmu melodijas, bija uzdevumi par latviešu tautas mūzikas instrumentiem, tautas tērpiem, latviešu godiem
un senvārdiem. Konkursa uzdevumu apjoms bija ļoti liels.
Kādam pat var rasties jautājums, vai to skolas bērni var iemācīties? Jā, Birzgalē ir tādi skolnieki, kuri labprāt apgūst šīs mūsu
senču krātās folkloras bagātības. Jaunākajā grupā no Birzgales pamatskolas konkursā piedalījās Lelde Braunšteina, Kristīne Cera,
Sindija Puišele, Brenda Veiskate un Kristers Lielmežs, kas savā grupā ieguva 2. vietu, skolotājas Ineses Martinovas vadībā. 5.9.klašu grupu pārstāvēja Kristīne Ķibilde, Lāsma Pētersone, Kitija Kreicmane, Juliāna Kokina un Zigurds Teikmanis skolotājas
Sandras Siliņas vadībā, kas ieguva 1.vietu Ogres rajonā un ceļazīmi uz Vidzemes novada konkursu. Jāatzīst, ka dziedāt gribētāju bija
vairāk un pat nāca uz mēģinājumiem apgūt plašo repertuāru, taču komandā nedrīkstēja būt vairāk par pieciem cilvēkiem. Paldies
visiem, visiem par ieguldīto darbu, par mēģinājumiem brīvlaikā, sestdienās, svētdienās un vēlās pēcpusdienās. Pats lielākais
gandarījums ir skolotājām, kad skolnieki saka: “Jā, mēs to gribam turpināt!”
“Lakstīgalu” skolotāja Sandra Siliņa
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2008.gada 27.novembra Birzgales
pagasta padomes sēdē Nr. 12
deputāti NOLĒMA:

6.
7.
8.
9.

Piešķirt adreses garāžām Nākotnes ielā 11B, Birzgales
pagastā.
Uzsākt Birzgales pagasta teritorijas plānojuma 2009.gada
grozījumu 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu.
Apstiprināt degvielas normas pagasta padomes
autotransportam un personiskajam autotransportam.
Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “Salaskalni”3.zemes
gabalu 4,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu: „Dižkalni”.
Iznomāt Silvijai Pētersonei telpu Nr.18 – 24 m2 platībā
Nākotnes ielā 1, Birzgales pagastā, frizētavas ierīkošanai.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns

1.
2.

3.
4.

Piešķirt sociālos pabalstus 2 personām - uzturēšanās
maksas sociālās aprūpes dzīvoklī ar īres tiesībām
starpības segšanai un ārstēšanās izdevumu segšanai.
Piešķirt pabalstus Ziemassvētku paciņu iegādei
pirmsskolas vecuma bērniem, Birzgales, Valles, Ķeguma
un Jaunjelgavas pamatskolas skolēniem, bērnieminvalīdiem, vientuļajiem pensionāriem, sociālā dzīvokļa
iemītniecēm,
Madlienas
pansionātā
dzīvojošiem
Birzgales pagasta pensionāriem, pensionāriem, kuri
sasnieguši 80 gadu vecumu.
Atļaut transformēt nekustama īpašuma „Bleķi”
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 5,8 ha platībā par
meža zemēm.
Apstiprināt precizēto nekustama īpašuma „Rūķu parks”,
Birzgales pagastā, kadastra Nr.7444-005-0232, platību –
3,68 ha.

Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada novembra mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 943,20.
No tiem:
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 100,00
pabalsts bēru gadījumos
Ls 80,00
pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls 133,20
pabalsts ārkārtas ārstēšanās izdevumu segšanai Ls 30,00
pabalsts represētajām personām (pēc saraksta)
Ls540,00
pabalsts apkures vai malkas iegādei (pēc saraksta) Ls 60,00

T

uvojas ziema un tās ierastie prieki. Cerams, ka ar sniegu,
slidām un slēpēm, pikošanos, Ziemassvētku eglīti, tās
pušķošanu un dāvanām! Latvijas leļļu teātrī
Ziemassvētku laikā ciemos nāk Lapsēns Blēdis, Zaķēns un Lācēns! Kā
viņi gatavojas svētkiem un kā svin. Kam ir labāks eglīšu rotājums? Vai
draudzība ir svarīga lieta? Kas spēj uzveikt blēdības un viltības? Spēks
vai prāts?
Nāciet uz izrādi un uzzināsiet! Jaunas dziesmas un jautras
dejas, stilīgi kostīmi un maskas, asprātīga un talantīga aktierspēle
priecēs lielus un mazus jaunajās Lapsēna Blēža ziemīgajās blēdībās!

Birzgales Tautas namā 31 .decembrī plkst. 12.00

ĪPAŠS PALDIES PASĀKUMA SPONSORIEM:
SIA
SIA
Z/S
Z/S
Z/S
Z/S
Z/S
Z/S

„Ozolkalnu nams”- Līgai Balodei
„Birzgale K”Kārlim Okmanim
„Madaras 2”Agrim Križanovskim
„Šļaunes”Zigfrīdam Strazdiņam
„Brants”Uldim Brantam
„Nakšenes”Tālivaldim Loķim
„Renči”Uldim Onzulim
„Ķesteri”Guntaram Ziedam

Birzgales pagasta bērniem veltīta leļļu izrāde. Pēc izrādes
pirmsskolas vecuma bērniem tikšanās ar Salaveci un viņa palīgiem. Būs
arī mazs kārumiņš.

Izmaiņas autobusu kustības sarakstos2008.gada decembra mēnesī
maršrutā Ogre - Ķegums – st.Lāčplēsis
Atiešana
no Ogres

Pienākšan
a Ogrē

6:00
7:40
6:45
9:10
11:40
13:59
11:40
13:59
17:35
19:15

Izpildes
dienas

24.dec.
trešdiena

25.dec.
ceturtdiena

26.dec.
piektdiena

31.dec.
trešdiena

1-5
1-5
1-6
1-6
4,7
4,7
1-3,5,6
1-3,5,6
1-5
1-5

nekursē
nekursē
nekursē
nekursē
kursē
kursē
nekursē
nekursē
nekursē
nekursē

nekursē
nekursē
nekursē
nekursē
kursē
kursē

nekursē
nekursē
nekursē
nekursē
kursē
kursē
nekursē
nekursē
nekursē
nekursē

nekursē
nekursē
nekursē
nekursē
kursē
kursē
nekursē
nekursē
nekursē
nekursē
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