Pagasta pārvaldes informatīvs izdevums
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Nr.175

IEDZĪVOTĀJU PARĀDI UZ 2009.GADA 1.AUGUSTU
Par nekustamā īpašuma nodokli Ls 14 969,55
Par komunālajiem pakalpojumiem:
Apkure
Ls 30 739,90
Ūdens, kanalizācija
Ls 9 915,17
Atkritumu apsaimniekošana
Ls 2 308,18
Īre un ēkas apsaimniekošanas izdevumi Ls 803,22
Kopā
Ls 43 766,47
Izprotot reālo situāciju valstī un arvien pieaugošo bezdarbu,
aicinām tomēr atrast līdzekļus parādu segšanai un mazināšanai, jo
sponsorēšanas laiki ir beigušies, un apkures vienkārši nebūs... Vēl ir laiks
kaut ko saglābt!
Pagasta pārvalde

Par aktualitātēm pagastā.
Esat ievērojuši, ka saimnieciskā dzīve pagastā neapstājas.
Tautas nams iegūst jaunu seju. Kādu laiku jau esam palikuši bez ūdens
torņa. Taps jauna ūdens tvertne, kas jāsamontē un jānovieto vecās vietā.
Pabeigts iepirkums ģeneratora iegādei. Tas nodrošinās ar elektrību
dziļurbuma sūkni un katlu māju tad, kad Birzgalē nebūs elektrības. Tātad
– viss notiek!
P.Kotāns

1.septembris Birzgales pamatskolā.
Atkal klāt augusts, stārķi lido uz siltākām zemēm un dažādu skolu audzēkņiem jāsāk posties uz savu skolu. Šogad
1.septembris mūsu skolā būs organizēts nedaudz savādāk. No rīta pulcēsimies visi savās klasēs un, kā parasti, dosimies uz svinīgo
līniju. Pēc šiem ierastajiem pasākumiem būs divas interesantas nodarbības skolēniem. Katrs audzēknis varēs sameklēt divas sevi
interesējošas profesijas un paklausīties, padiskutēt ar studentiem, kuri mācās vai jau apguvuši šīs profesijas un strādā. Visi 12
jaunieši ir Birzgales pamatskolas absolventi. Saraksts ar profesijām un studentiem būs 1.septembra rītā otrā stāva gaitenī.
Neaizguļaties, jo būs jāpaspēj pierakstīties interesējošās grupās!
Šajā laikā vecākiem būs tikšanās ar skolas administrāciju un nodarbība skolas zālē kopā ar psiholoģi Vitu Kārkliņu. Mēs
ceram, ka Jums patiks šis pirmais septembris. Lai visiem skolēniem veiksmīgs gads un vecākiem laimīgi, talantīgi un zinātkāri
bērni! Nobeigumā pārdomām Jums romiešu filozofa Senekas vārdi: “Tam kuģim, kuram nav galamērķa, nekad nepūtīs ceļavējš”
Birzgales pamatskolas skolotāja V.Skuja
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Izstāde Daugavas
kreisajā krastā.
Olga Šņore (Šukste), dzimusi 1923.gada 25.martā
Rīgā. Savu mākslinieces talantu Olga Šņore
mantojusi no mātes, kas bijusi izcila rokdarbniece.
Zīmēšanas un rokdarbu prasmes Olga attīstījusi, no 10
gadu vecuma iedama ganos. Ganu dienās darināto cimdu
pāri Olga dāvinājusi Latvijas Ministru prezidentam
Kārlim Ulmanim, bet viņas ganu dienu zīmējums rotājis
laikraksta ,,Latvijas Jaunatne" 1938.gada 9.numura vāku.
Arī savu turpmāko izglītību Olga saistījusi ar mākslu - pēc
Rīgas 12.pamatskolas beigšanas mācījusies Rīgas pilsētas
Daiļamatniecības vidusskolā.
Olgas Šņores pirmā darba vieta bija stikla
fabrika „Ausma" (vēlāk - ,,Komunārs"). ,,Visus tos gadus
es zīmēju un gleznoju caurlaižu būdā, tur arī izstādes
rīkoju," atceras māksliniece. Strādājot Rīgas pilsētas
tautas izglītības nodaļā, vakaros Olga Šņore mācījusies
gleznot Leo Svempa studijā.
Tikai 29. un 30.augustā Daugavas kreisajā krastā Ķeguma novada
1946.gada 10.augustā Olga apprecas ar
Birzgales pagasta pakalnu māju “Lindes pajumtē” (pie Ilonas un
Voldemāru Šņori, bet 1947.gada 31.augustā viņai
Aivara Sniedzēm) mākslinieces OLGAS ŠNORES gleznu un
piedzimst meita Inese. 1949. gada 25.martā, agrā
apgleznoto trauku izstāde:
dzimšanas dienas rītā Olgu kopā ar meitu izsūta uz Sibīriju
Zelta druvu es pārgāju
-Amūras apgabala Simanovskas rajona Blagavešenskas
Rasotām kājiņām
pilsētu. No Sibīrijas Olga Šņore atgriežas 1956.gada
Zeltu meta pļavas ziedi.
17.novembrī. Pēc atgriešanās māksliniece strādā par
Sudrabiņu rīta rasa
noformētāju dažādos uzņēmumos - kombinātā ,,Parīzes
Izstādes atklāšana 29.augustā pulksten 12:00. Interesenti varēs darbus
komūna", ādas apstrādes rūpnīcā ,,Kosmoss", Rīgas
arī nopirkt. Būsiet mīļi gaidīti!
Šampanieša rūpnīcā.
Pirmskara laikā uzsākto mākslas izglītību Olga
Šņore turpina no 1963.gada līdz 1966.gadam, studējot Latvijas Tautas Universitātē mākslinieciskās noformēšanas fakultātē. Līdztekus
darbam un studijām Olga Šņore aktīvi darbojas sabiedriskajā dzīvē, kā arī māca bērniem zīmēšanu un veidošanu.
Deviņdesmito gadu otrā pusē (1996. — 2002.) Olga Šņore strādā Latvijas Okupācijas muzejā. Tur glabājas viņas 1991.gadā
nodotie izsūtījuma laikā tapušie darbi - tušas zīmējumi (cikls ,,Izsūtīšana"), izšuvumi un citi rokdarbi. Olgas Šņores darbi līdzās citu
represēto mākslinieku - gan profesionāļu, gan amatieru - darbiem skatāmi arī muzeja rīkotajās mākslas izstādēs ,,Atgādinājums - l" un
,,Atgādinājums - 2", kā arī ,,Dzīvot un izdzīvot ar mākslu". Represēto tēmu māksliniece risinājusi arī šķīvju gleznojumos.
Kopš 1998. gada Olga Šņore dzīvo Ogrē, kur laiku velta savai vismīļākajai nodarbei -gleznošanai. Vislabprātāk māksliniece
glezno ziedus.

Skola, kurā jūtos labi!
Viens no aspektiem, kādēļ es jūtos labi Birzgales pamatskolā ir tas, ka tieši te pagāja manas
jaunības un pilnveides labākie gadi, te izauga un mācījās mani bērni, te ik brīdi var satikt bijušos
audzēkņus, var parunāties vai vienkārši viens otram pasmaidīt, nesakot neko. Tās ir neatkārtojamas
sajūtas. Pat šajos grūtajos un neziņas pilnajos laikos tās silda.
Strādājot Birzgales skolā es esmu ievērojusi kādu sakarību, bijušie skolēni mīl pulcēties
kopā, satikties ar saviem audzinātājiem un citiem skolotājiem. Kas liek viņiem pēc gada, diviem vai
divdesmit nākt kopā savā skolā, vai tās ir atmiņas par skolas gadu trakulībām un aizrautību, vai tā ir
vēlme atgriezties jaunībā, vai tā ir interese satikt skolotājus, kuru stundās reiz ir sēdējuši? Lai nu
kādi iemesli katram ir, visus viņus vieno piederība savai skolai.
Runājot ar kādu absolventu grupiņu, pārspriedām tuvojošos skolas jubilejas gadu, es neviļus izteicu domu, ka laikam jau
salidojumu šogad neuzrīkosim, jo budžetā tam nevarēja ieplānot nevienu latu. Sarunas biedrs mani mierināja, ka naudu jau nevajagot
daudz, muzikantiem saziedosim pa ieejas maksām, tur varētu pietikt arī naudiņa skolas avīzes izdošanai un citiem izdevumiem....
Tā nu mēs gatavojamies mazgabarīta budžeta salidojumam. Reklāmas pasākumiem naudas nav, tāpēc galvenā reklāma ir
paziņojot viens otram mutiski vai aizrakstot e-vēstulīti. Portālā draugiem.lv ievietoju pasākumu daļā nelielu sludinājumu, bet
sākumlapā tas parādās tikai tad, ja atver 12.septembra pasākumu un nospiež-ieteikt draugiem. Varbūt mēs varam šādi visi kopā
reklamēt skolas salidojuma pasākumu! Paldies visiem, kuri atsaukušies un apgalvojuši, ka uz pasākumu nāks. Tur ir 45 atbalstītāji.
Gaidām vēl.
12.septembrī pasākuma atklāšana būs plkst.16.00. Pieteikšanās jau no plkst.12.00. Līdz pasākuma atklāšanai būs iespēja
apskatīt absolventu vizuālās mākslas darbu izstādi skolas telpās, apskatīt klašu hronikas ar jaunības dienu bildēm, iegādāties „Skolas
Acs” speciālizlaidumu, kā arī apskatīt iepriekšējo gadu skolas avīzes izdevumus, arī pašu pirmo. Tas ir ļoti interesants. Pēc pasākuma
atklāšanas un koncerta, būs saviesīgā daļa ar fotografēšanos, balli un groziņvakaru. Visas pasākuma daļas notiks skolas telpās.
Uz tikšanos 12.septembrī.
Inta Pastare
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Kāds būs jaunais mācību gads?
Izdarām mazāk, bet labi. Tāds ir izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes moto, skaidrojot, kādas izmaiņas mācību saturā
varētu radīt finansējuma grieziens izglītības nozarei.
Mūsu skola sagaida jauno mācību gadu ar dalītām jūtām. Ir sakoptas skolas telpas, kapitāli izremontēta garderobe un iegādāti
individuālie skapīši katram skolēnam mantu glabāšanai, ir jauna datortehnika, bet ne tik patīkamas ir domas runājot par skolas finansiālo
nodrošinājumu un skolotāju darba algām. Nākamajā mācību gadā nāksies naudiņu taupīt gan nepērkot jaunas grāmatas (labi, ka lielākā
daļa mācību grāmatu jau ir skolas bibliotēkā), neiegādājoties jaunus tehniskos un mācību līdzekļus, kā arī uz mācību darba rēķina. Pēdējā
skolas padomes sēdē nolēmām, ka par skapīša izmantošanu būs jāslēdz līgums ar vecākiem un jāmaksā 2lati gadā. Pusdienu maksa
paliks līdzšinējā (50 santīmi) un 1.klasei būs valsts finansējums 80 santīmu apmērā, bet par valsts apmaksātām brīvpusdienām 2. klases
skolēniem īstas skaidrības vēl nav. Cerams, ka 1.septembrī par šiem un daudziem citiem jautājumiem būs lielāka skaidrība.
Uz doto brīdi skolai nākamajam mācību gadam pietrūkst apmēram 1000 latu pedagogu darba atalgojumam, tāpēc nāksies
atteikties no pagarinātās dienas grupas(saīsinot darba laiku), pilnas likmes nebūs arī direktora vietniecei, bibliotekārei, klasēs, kurās ir
neliels skolēnu skaits dažos mācību priekšmetos (sportā, vizuālajā mākslā, mājturībā meitenēm, mūzikā, sociālajās zinībās) stundas
notiks kopā, skolotājiem varētu nemaksāt par gatavošanos mācību stundām, iespējams arī individuālo darbu ar skolēniem. Īstenojot
ministres moto: „Izdarām maz, bet labi”, galvenais darbs būs jāvelta darbam mācību stundās. Te varētu būt divi labumi, skolēniem nebūs
jātērē savs brīvais laiks, sēžot pēcstundās, un skolotājiem, mācot vēlreiz to pašu, kas jau vienreiz iemācīts, arī bezjēdzīgā kontroldarbu
pārlabošana nebūs aktuāla, jo vajadzēs mācīties stundās un uz ieskaitēm gatavoties.
Jaunais princips „Nauda seko skolēnam” izpaudīsies sekojoši: ir zināma naudas summa, ko saņems pašvaldība atbilstīgi
prognozētajam skolēnu skaitam 2009.gada 1.septembrī. Tie ir 173,61 Ls uz skolēnu šī gada četriem mēnešiem . Skolām būs jāizdzīvo
apstiprinātā budžeta ietvaros. Atbalsts vienīgi var vēl būt no pašvaldībām, ja tām būs vēlme un iespējas finansiāli atbalstīt skolas.
Reālā situācija ir tāda, kāda ir. Zinību diena atnāk pavisam drīz un skolas pedagogi pēc atvaļinājuma ir atpūtušies un darboties
griboši. Veiksmi, savstarpēju sapratni un izturību skolēniem, vecākiem un skolotājiem jaunajā mācību gadā!
Birzgales pamatskolas direktors V.Pastars

Sportiņš vasarā.
Noslēdzies 3. – izšķirošais posms Birzgales
čempionātā pludmales volejbolā, kurā tika sadalītas godalgas
gan vīru , gan MIX grupā. Vīriešiem piedalījās 16 komandas,
mix grupā-12 komandas. Vīru konkurencē intriga bija cīņā par
3.vietu kopvērtējumā ,kuru izcīnīja komandas Valle spēlētājiJegors Lukjaņins un Jānis Krēmers , par vienu punktu
apsteidzot Kristapu Hunčaku un Jāni Kazjonovu.
2.vietu izcīnīja Ķegums – Kristaps Rūde un Deivids Strazdiņš,
1.vieta –Veterāniem – Iļja Nazarovs un Zintis Kesels.
Birzgales vīriem vēl ir lielas rezerves ,atliek tikai trenēties...
Mix grupā triumfēja Varbūt- Kaspars Domaščenko un
Inga Gūtmane ,2.vieta Lūši – Agris Lūsis un Laura Drozdecka
no Tomes puses ,3.vietā Līderi – Jānis Siliņš un Dace
Pavlovska.
Šo sacensību dalībniekiem būs iespēja pārbaudīt
savus spēkus 29.augustā –Ogres pludmales volejbola
sacensībās gan vīriem, gan mix grupā, kas notiks
jaunizveidotajos Ogres stadiona laukumos.
Turpinās Ogres novada čempionāts futbolā, kurā piedalās arī
Birzgales komanda. Pēc divām kārtām pagaidām 7.vieta , bet
vēl jāspēlē divās kārtās – 16. un 29.augustā , kurās būs iespēja
uzlabot stāvokli turnīra tabulā. Veiksmīgus startus!!!
E. Siliņš

