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LATVIJAI 90
Es lepojos ar Latviju. Es lepojos ar Vidzemi, Kurzemi, Zemgali un Latgali. Es
lepojos ar Brīvības pieminekli un Daugavu. Es lepojos ar Aigaru Apini un cilvēkiem, kas
dzīvo Birzgalē.
Latvija savos 90 gados piedzīvojusi daudzas pārmaiņas. Pēc neatkarības
iegūšanas piedzīvots gan otrais Pasaules karš, gan padomju laiki, gan atmoda un
iestāšanās NATO un ES.
Es lepojos ar Atmodas laiku un LTF dibināšanu, es lepojos ar barikādēm, es
lepojos ar Baltijas ceļu un cilvēku vienotību tolaik.
Bet ir lietas, ar kurām es šodien nelepojos. Es nelepojos ar sagrauto valsts
tautsaimniecību, es nelepojos ar izsaimniekoto VEF un RVR, es nelepojos ar cilvēku
aizbraukšanu, apstādinātām cukura fabrikām, novārtā atstātiem laukiem un cilvēkiem
tajos. Es nelepojos ar skolu un satiksmes maršrutu slēgšanu. Es nelepojos ar rūgtumu
cilvēku sirdīs un prātos. Un tā var turpināt...
Bet nav taču bijis ne kara, ne posta, ne ienaidnieka. Esam bijuši tikai mēs paši ar
savām spējām un rokām. Redz ko esam sastrādājuši un ko vēl sastrādāsim!
Bet tā taču ir Latvija - mūsu Latvija. Tā nav noslēpusies kaut kur tur tālajā 1918
– tajā, tā ir tepat blakus starp mums. Un visi kopā mēs savu valsti – savu Latviju
veidojam. Un no mums pašiem atkarīgs vai tiksim ar šīm likstām galā un vai simtgadi
sagaidīsim godam. Priecīgus svētkus !
Padomes priekšsēdētājs
P.Kotāns

Tev, LATVIJA!
Mūsu zeme tiek posta dzimšanas dienai.
Arī Birzgales skolēni un skolotāji piedalās svētku
gaidīšanā un gatavošanās procesā. Šogad
pasākumā “Mans devums Latvijai” katra klase
iestādīja koku parkā pie Tautas nama.
“Stādot koku, sarunā skolotāja teica – labi,
ka mums ir kļava, jo esam taču meiteņu klase. Pēc
10 gadiem Latvijai būs 100, bet mūsu koki daudz
lielāki un skaistāki. Atvedīšu kādreiz savus bērnus
un varēšu visu pastāstīt un parādīt. Ceru, ka mūsu
kļava izaugs liela varena un stipra.”
(Baiba, 6.klase)
“Mūsu kļaviņa bija sīka, bez lapām, toties
ar kuplām saknēm. Tā nu ir vidū starp pārējiem
kociņiem. Tas ir liels guvums gan mums, gan
pārējiem birzgaliešiem. Pēc daudziem gadiem
varēsim priecāties un lepoties par šo daili un
pastāstīt saviem bērniem un mazbērniem. Man ļoti
patika dāvana, ko devām Latvijai, to darīdama
guvu lielu prieku!”
(Kristīne 6.klase)
Lai aug ozoli un kļavas Tev, mūsu zeme!
V.Kozlovska

1.klases skolēni ir iestādījuši savu pirmo ozolu

Tautas namā 15. novembrī plkst. 1900 Latvijas Republikas
proklamēšanas 90. gadadienai veltīts koncerts “Mēs Latvijā”.
PĒC KONCERTA ATPŪTAS VAKARS KOPĀ AR MUZIKANTU MĀRI.
Galdiņus ballei lūdzu rezervēt līdz 13. novembrim. Kontakttālrunis 29417026
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Prieks kopā būt !
Oktobra mēneša 11. datumā Birzgales
Tautas nams svinēja savu 75. gadu pastāvēšanas
jubileju. Klātesošie varēja būt patiešām
gandarīti, ka kultūras dzīves norise Birzgalē ir
iegājusi jaunā posmā. Pēc rūpju pilnajiem
pirmajiem neatkarības gadiem, kad katras
ģimenes primārā doma bija rūpes par
izdzīvošanu, tad šobrīd, kad daudzas lietas
sakārtotākas, arī ļaužu vēlme sevi izteikt
dziedot, dejojot vai spēlējot kļūst tikai
pašsaprotama. Protams, ir vajadzīgs arī vadītājs,
kurš uzņemas atbildību par sava kolektīva
pastāvēšanu.
Zvaigžņu stāvoklis šobrīd Birzgalei ir
labvēlīgs. Ja Birzgales pūtēju orķestris Laimoņa
Paukštes vadībā bija izturējis visas pārmaiņu
laiku vētras, tad dāmu klubiņa “Odziņas”
loģisks turpinājums bija dramatisko uzvedumu
rašanās, kuru dvēsele ir Mārīte Skābarniece. Ja
no mūzikas skolas sola izaugušo jauniešu
vokālais ansamblis ,”Tik un tā” Mairas Līdumas
vadībā sāk dziedāt, tad arī viņu vecāki vairs
nevēlas klusējot dalīties priekā par dziesmu, bet paši sanāk kopā un dzied. Ar dejošanu ir tā, ka kustība, kā visa pirmsākums ir katrā
no mums, bet kādā brīdī tā laužas uz āru un īsta organizatora vadībā kļūst par organizētu dejas soli. Šobrīd dejotājus savās rokās tur
Mārīte Petrovska un lai viņai veicas. Ir arī koncertmeistares Inese Martinova un Sandra Siliņa, bez kuru prasmes nav iespējams
neviens mēģinājums. Tās ir iemaņas, kuras veikt nevar jebkurš, tas ir talants, būt nemanāmam, bet vitāli nepieciešamam īstā brīdī īstā
vietā.
Koncerta kopā likšanu un vēsturiskās noskaņas radīšanu uzaicinot agrākos Birzgales kultūras dzīves veidotājus Rita
Reinsone veica ar lielu atbildību, tāpēc klāt esošie ciemiņi izjuta pasākuma vienreizējo sirsnību un mīlestības auru.
Vēl jau Birzgalē var Līgas Paukštes vadībā uzdejot līnijdejas un estrādes mūzikas ritmus sadzirdēt gan jauniešu grupas
“Butter in fly”, gan grupas “Savējie” gan Edgara Siliņa un Co izpildījumā. Arī mājīgā sporta zāle vakara stundās piepildās ar sporta
entuziastiem. Nosvērtāki ļaudis var svētdienās pabūt kopā luterāņu vai katoļu dievkalpojumos. Arī tā ir kopā būšana, sevis apzināšana
un satikties prieks ar citiem. Dzīve Birzgalē šobrīd ir nostabilizējusies. Par to liecina arī lielais šajā gadā Birzgalē reģistrēto
jaundzimušo skaits. Šeit var dzīvot un atrast arī ko dvēselei. Lai arī reģionālā reforma dzīvē nav vēl īsti izjusta, tomēr gribas cerēt uz
to, ka vēl attīstība turpināsies.
Domājot nākotnē par Tautas nama vietu pagasta dzīvē, gribētu tam novēlēt tapt par vēl plašāku tautas pulcēšanās vietu.
Varbūt tur varētu darboties Birzgales pagasta biedrība vai pašdarbnieku biedrība, ar savu kasi un līdzekļiem, tējas galdam
mēģinājumu starplaikos un pasēdēšanas reizēm svarīgāku jautājumu izlemšanas reizēs. Tas nebūtu slikti, jo ja pašiem labi klājas
gribas arī kādu ciemos uzaicināt, bet vajag kur un par ko. Līdz šim pagasta kase savu iespēju robežās bija tā , kura līdzēja ar visu
nepieciešamo. Bet iespējams , ka pamazām arī pašdarbībā vajadzētu biedra naudu atbalstu, jo cilvēciskā īpašība, ja esmu ieguldījis
savu naudu, tad arī mana atbildība kļūst lielāka par tās izlietošanu, tātad vēlos būt piederīgs un varu rīkoties un uzņemties atbildību.
.
Man pašai, braucot ārzemju braucienos ar dažādiem pašdarbības kolektīviem, ir bijusi tā pozitīvā pieredze piedalīties
kultūras biedrību uzņemšanās. Rūpes par viesiem tad uzņemas daudz vietējo aktīvistu, katram ir “kur roku pielikt”, darbs ātrāk sokas
un nav vienam, kā pie mums Tautas nama vadītājam, par visu jāatbild, bet katrs lielā kolektīva loceklis jūtas atbildīgs, lai viss noritētu
godam.
Tās ir manas vīzijas, jo nekad nevar būt tik labi, ka nevar būt vēl labāk!
Līga Paukšte

RUDENS SOCĀLAJĀ DZĪVOKLĪ SAULAINS!
Rudens. Līņā lietus, vējš dzenā pēdējās rudens lapas. Drēgni un skumji. Te caur
tumšajiem mākoņiem paspīd saulīte un kļūst silti un mājīgi.
Tā mūsu dzīves rudenī parādījās saulīte. Mūsu kopīgajās mājās – sociālajā īres
dzīvoklī parādījās saules stariņi, kas mūs apmīļoja, sasildīja mūsu sirdis ar saviem
labsirdīgajiem smaidiem un uzmundrināja ar mīļiem vārdiem, iepriecināja ar
dāvanām.
Sirsnīgs paldies labsirdīgajām “Fazer maiznīcas” meitenēm, kuras ienesa mūsu
vientuļajā dzīvē saules siltumu, smieklus, mīļumu un sirsnību.! Paldies “Fazer
maiznīcas” rīkotājdirektoram Ivaram Skrebeļa kungam, kurš atcerējās vecos,
vientuļos ļaudis “Druvas” jubilejā. Paldies “Fazer maiznīcas” kolektīvam par jauko
cienastu – garšīgo kūku, medu un maizīti.!
Reti mūs, vecos ļaudis, kāds atceras, tāpēc vissirsnīgākie pateicības vārdi “Fazer
maiznīcas” vadībai un visam radošajam kolektīvam. Novēlam “Fazer maiznīcai” ilgu pastāvēšanu šajos grūtajos laikos! Lai visam
kolektīvam laba veselība, izturība un labklājība! Nav jāgaida Ziemassvētki, lai notiktu brīnumi.
Pateicībā – Birzgales sociālā īres dzīvokļa iemītnieces un aprūpētājas
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Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.9 ”Grozījumi
2007.gada 27.decembra
saistošajos noteikumos
Nr.10
„Par Birzgales
pagasta
padomes
2008.gada
speciālo
budžetu”.
Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “Mežsētas”,
45.zemes gabalu 5,03 ha platībā un 24.zemes gabalu 48
ha platībā, atdalītajiem zemes gabaliem piešķirt vienotu
nosaukumu: „Pļavmežs”.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam „Smilgu Mārtiņi”, atdalot zemes gabalu
apm.50,0 ha platībā;
Pamatojoties uz 10.05.1995. likuma „Par pilsētu, rajonu,
novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu
iecirkņu komisijām” 9.pantu, noteikt Ķeguma novada
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas
termiņu – 2008.gada 7.novembris.
Piešķirt sociālos pabalstus 2 personām - uzturēšanās
maksas sociālās aprūpes dzīvoklī ar īres tiesībām
starpības segšanai un kurināmā iegādei.
Piešķirt pabalstu ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolā
1 bērnam oktobra un novembra mēnesī, ar vecākiem
noslēdzot vienošanos par līdzdarbības pienākumu
izpildi.
Atteikt pabalsta piešķiršanu kurināmā iegādei 2
personām, sakarā ar to, ka 2008.gadā minētās personās
pabalstu kurināmā iegādei saņēmušas.
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Apstiprināt Birzgales pagastā deklarēto politiski
represēto personu sarakstu, kurām piešķirts pabalsts Ls
30,- apmērā/katrai.
9. Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likuma”45.pantu, piedāvāt dzīvokļa
Nākotnes ielā 5- 18, Birzgales pagastā īrniecei pirkt
dzīvokli par nosacīto cenu Ls 10 100,-, dzīvokļa
„Silamiķeļi”-7, Birzgales pagastā īrniecei - par nosacīto
cenu Ls 3 500,-.
10. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 11 nekustamiem
īpašumiem, kas sastāv no zemes gabaliem 95,4 ha
platībā par kopējo pirkumu summu Ls 140 700,-.
11. Samazināt samaksas apmēru par izpērkamo zemi –
Oškalna iela 5-8, ņemot vērā zemes lietošanas laiku līdz
pieprasīšanai īpašumā (12 gadi) – par 24%.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns
8.

Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada oktobra mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 1411,99.
No tiem:
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 400,00
pabalsts bēru gadījumos
Ls 80,00
pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls 267,80
pabalsts ārkārtas situācijā
Ls 84,19
pabalsts kurināmā iegādei kā trūcīgai ģimenei
Ls 60,00
pabalsts represētajām personām (pēc saraksta)
Ls 30,00
pabalsts uzsākot mācības Birzgales pamatskolas 1. klasē Ls 10,00
pabalsts Ls 10;- vienam bērnam, mācību līdzekļu iegādei
2008./2009.mācību gadā , pēc saraksta
Ls 480,00

Svētki grāmatai.
17.oktobrī Ķegumā norisinājās 7.grāmatu svētki, kas
pulcināja grāmatu rakstītājus, izdevējus un, protams, lasītājus.
Grāmatu svētki bija pārņēmuši visu Ķegumu, dalībnieki bija
redzami gan kultūras namā, gan vidusskolā, gan bērnudārzā, gan
bibliotēkā. Ikgadējie grāmatu svētki pierāda to, ka cilvēki mīl un
lasa grāmatas, par to liecināja lielais apmeklētāju skaits. Cilvēks
grāmatu vienmēr turējis godā, un neviens netic, ka ienākot
modernajām tehnoloģijām, mēs atteiksimies no grāmatas. Grāmatu
svētki ir vienīgā vieta, kur politiķi ir tik vienprātīgi savā attieksmē,
jo grāmatu dāvinātāju pulkā ir visplašākais politisko partiju spektrs,
kas savā ikdienas darbā Saeimā ir nesaudzīgi pretinieki. Priecē, ka
grāmatu svētki piedāvā tik plašu pasākumu klāstu, kurā katrs varēja
izvēlēties sev tuvāko.
Protams, neiztrūkstošas bija tikšanās ar grāmatu autoriem.
Šoreiz tie bija Māra Svīre un Vladimirs Kaijaks. Īpaši bija padomāts
par bērniem un jauniešiem. Svētku gaisotni ieskandināja Ķeguma
Tautas nama vīru vokālais ansamblis. Pasākuma turpinājumā notika politiska diskusija “Enerģētika mājsaimniecībā”, kuru vadīja
rakstniece un žurnāliste Monika Zīle. Tajā piedalījās politiķi Normunds Pēterkops, Vents Krauklis, Kristaps Bergmanis, Kārlis
Kamradzis, Dzintars Zaķis. Pēc politiskās diskusijas partiju pārstāvji Ogres rajona centrālās bibliotēkas vadītājai pasniedza grāmatas un
dāvanu kartes. To pašu darīja arī izdevniecības. 9.-12.klašu jaunieši startēja erudīcijas konkursā “Par Latviju, par zemi svēto”.
No tikšanās ar mākslinieku Jāni Anmani uzzinājām, ka mākslinieks ne tikai glezno, bet arī raksta dzeju, komponē mūziku un
izpilda savas dziesmas. Tikšanās laikā videoekrānā redzējām daudzas mākslinieka gleznas. Mūsu bērnudārza bērni tikās ar Ķeguma
novada bērnudārza “Gaismiņa” audzēkņiem, lai kopā ar “Zvaigzni ABC” pastaigātu pa grāmatu lappusēm, kā arī piedalītos rotaļās, ko
vadīja Ineta un Vidvuds Medeņi. Ķeguma bibliotēkā bija skatām izstāde “Rudens krāsās Latvija” un Jāzepa Osmaņa gleznu izstāde
“Tēvzemes dvesma”. Kopā ar 5.-8.klašu skolēniem atniņās par Pekinas Olimpiskajām spēlēm kavējās dalībniece Līga Karliete. Diskusijā
kopā ar Latvijas bērnu fonda psiholoģi Jolantu Lamsteri varēja uzzināt, kas ir labāks – grāmata vai dators. Visi svētku dalībnieki tika
cienāti ar zupu ķegumiešu gaumē.
Grāmatu svētku mērķis ir aktivizēt lauku lasītāju, ar uzņēmēju un politiķu atbalstu sarūpēt bibliotēkām jaunāko literatūru.
Paldies pagasta iedzīvotājiem, skolai, bērnudārzam, visiem, kuri piedalījās grāmatu svētkos. Paldies pagasta padomei par transportu un
īpašs paldies autobusa šoferītim Jānim Pertovskim.
A.Smilškalna

