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Paveiktais 2008.gadā
Pagasta
padomes
deputāti
pieņēmuši 236 lēmumus.
2008.gadā Birzgales pagastā realizētie
projekti par ES struktūrfondu līdzekļiem:
1) ūdens
atdzelžošanas
stacijas
tehniskā projekta izstrāde un
būvniecības realizācija –Ls 5120,-;
2) centra ūdenskrātuves sakopšana un labiekārtošanaLs 5000,-;
3) tautas tērpu un aparatūras iegāde „SK Birzgale” - Ls
5000,-;
4) publiskā rotaļu laukuma izveide Birzgalē – Ls 5000,-.
Realizēti Ogres rajona pašvaldības projekti:
1) „Es skatos uz pasauli ar ģimenes acīm-2”- Ls 880,-;
2) „Impact Dance-pad”- Ls 656.
Nomainīti jumta segumi Nākotnes ielā 5 un dzīvojamā
mājā „Silamiķeļi”.
Nomainīti
logi
pamatskolā,
ambulancē un aptiekā. Atremontētas rotaļu nojumes
bērnudārzā.
Notikusi tradicionālā „Birzgales karpa” un Birzgales
pagasta svētki.
Atremontēti ceļu posmi : Zeltiņi-Ezermalas,
Kaupiņi-Dauguļi, Pumpuri-Smiltiņi, Salnas-Pakalni, ŠirmeļiTildas, Smiltiņi-Reibužas, Zeltiņi-Ezeriņi, Puigas, SalmiņiMazūdri,
Ziemeļnieki-Ātiņi,
Zālītes,
Vaivari-Plītes,
Bļodnieki, Dimanti. Atremontētas bedrītes uz pagasta centra
ielām.
Pamatskola
2008.gadā Birzgales pamatskolu pabeidza 13
absolventi, kuri sekmīgi turpina mācības profesionālajās
skolās vai vidusskolā. Skolotāji turpina strādāt pie mācību
sasniegumu uzlabošanas, kursos apgūst jaunākās tehnoloģijas.
Pēdējos gados ir samazinājies nepietiekamo vērtējumu skaits.
Trīs skolotāji iesaistījušies projektā „Atbalsts vispārējās
izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos”. Ar pagasta padomes atbalstu katra klase ir
izmantojusi vienu bezmaksas mācību ekskursiju.
Labus panākumus parādījuši skolas pašdarbnieki un
sportisti. Latviešu tautasdziesmu konkursā „Lakstīgala” mūsu
skolu pārstāvēja divas komandas, kuras ieguva 1. un 2.vietu.
Koris un pūtēju orķestris piedalījās XXIV vispārējos latviešu
Dziesmu un XIV Deju svētkos. Skolas deju kolektīvi vēl
uzkrāj pieredzi, piedaloties rajona un pagasta rīkotajos
pasākumos. Šogad skolā aktīvi sācis darboties arī teātra
pulciņš. Mūsu sportiskās meitenes izcīnīja 2.vietu Latvijas
skolu čempionātā futbolā. Arī skolotāji sasparojās, un Ogres
rajona izglītības darbinieku 14.sporta spēlēs izcīnīja 1.vietu.
Skolā veikts kosmētiskais remonts, vairākās klasēs
nomainīti galdi un krēsli. Ielikti jauni logi skolas zālē un
bibliotēkā, matemātikas, bioloģijas un 3.klasē, interaktīvajā,
datoru un fizikas kabinetā. Skolas virtuvē uzlabota
ventilācijas sistēma un iegādāta trauku mazgājamā mašīna.

Skolas darbinieki un skolēni piedalās pašvaldības
rīkotajās sakopšanas talkās.
Tautas nams
Atskatoties uz 2008.gadu, Tautas namam tas bijis
bagāts: izveidojušies jauni pašdarbības kolektīvi, notikuši
pasākumi gan bērniem, gan arī pieaugušajiem. Bet
vislielākais prieks un gandarījums ir par pašdarbības
kolektīviem. Pašlaik tie jau ir seši: pūtēju orķestris, vidējās
paaudzes deju kolektīvs, dāmu deju kolektīvs, koris, vokālais
ansamblis “Tikai tā”, amatierteātris un līnijdejas. Redzot tik
lielu pulku pašdarbnieku, mums nav jāaicina ciemos dārgi
mākslinieki no Rīgas, jo mēs paši esam īsti aktieri un
mākslinieki, ko varēja redzēt Tautas nama 75.gadu jubilejas,
Latvijas Republikas 90.gadadienas un Ziemassvētku
pasākumos, kā arī Līgo vakarā un citos pasākumos. Ceru, ka
neskatoties patreiz uz grūtajiem apstākļiem mūsu aktivitāte
nezudīs, bet varbūt tieši pretēji kļūsim vēl aktīvāki un
atsaucīgāki.
Birzgales pagasta pašdarbnieki piedalījās Vispārējos
24.dziesmu un 14.deju svētkos.
Bibliotēka
Laiks ir pierādījis to, ka cilvēks nevar dzīvot nelasot.
Patreiz, kad lielākajai daļai iedzīvotāju ir problēmas ar naudas
līdzekļiem, tie arvien biežāk apmeklē bibliotēku, lai smeltos
informāciju grāmatu un preses klāstā.
Jau sešus gadus bibliotēka piedalās Valsts
Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmā
„Bērnu žūrija”. Šis projekts dod iespēju bibliotēkas fondu
papildināt ar jaunām grāmatām.
Īpašs pasākums, ko skolēni un iedzīvotāji gaida ir
ikgadējie „grāmatu svētki”. Šajos svētkos gan skolēni, gan
pagasta iedzīvotāji daudz ko uzzina gan par izdevniecību
jaunākajām grāmatām, gan par sponsoru dāvinājumiem
bibliotēkām, interesanti ir uzklausīt un redzēt rakstniekus un
politiķus, saņemot atbildes uz saviem jautājumiem.
Sadarbība ar skolu īpaši aktivizējas projektu nedēļā.
Svarīgi ir tas, ka bibliotēkas pakalpojumus cilvēki
var izmantot bez maksas.
Regulāri bibliotēkā tiek veidotas dažādas izstādes
/turpinājums 2.lpp./
par dažādām tēmām.
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Mūzikas skola
26. februāris pūšamo instrumentu nodaļas audzēkņi: trio Linda
Zieda, Evija Reinsone, Renāte Ļebedeva (sk.Līga Paukšte) un
metāla pūšamo instrumentu ansamblis Jānis Martinovs, Juris
Klimans, Ingars Ivanovskis, Roberts Gūtmanis, Toms Paukšte,
Ronalds Puķe (sk.Laimonis Paukšte) piedalījās Valsts konkursa II
kārtas Jelgavas reģiona mūzikas skolu pūšamo instrumentu
ansambļu konkursā Jelgavā.
8. marts pūtēju orķestra koncerts Birzgales tautas namā.
14. marts bērnu kora “Volante” koncerts Birzgales tautas namā.
19. marts Jelgavas reģiona mūzikas skolās klavieru nodaļās
mācošos zēnu festivāls Tukumā. Piedalījās Ingars Ivanovskis un
Einārs Hamrihs (sk.Maira Līduma) un Zigurds Teikmanis, Linards
Kozlovskis (sk.Sandra Siliņa).
22., 23. marts koris “Volante” ar garīgo programmu uzstājās
Lietuvas pilsētā Kedainai un Polijas pilsētā Suvalki.
17. aprīlī Sindija Puišele (sk.Maira Līduma) un Zigurds Teikmanis
(sk.Sandra Siliņa) piedalījās Mazo mūzikas skolu klavieru nodaļas
audzēkņu konkursā Vangažos.
11. maijs pūtēju orķestris piedalījās Vasarsvētku ielu koncertā
Ogrē.
17. maijs pūtēju orķestris piedalījās muzeju nakts koncertā Ķegumā.
24., 25. maijā pūtēju orķestris piedalījās Starptautiskā pūtēju
orķestru konkursā Ventspilī un izcīnīja III vietu.
30. maijs koris “Volante” un pūtēju orķestris piedalījās skolēnu
Dziesmu svētkos Jumpravā.
Piedalīšanās visāda veida skatēs, pedagogu audzēkņu
koncerti, plašs izlaiduma koncerts, piedalīšanās Birzgales pagasta
svētkos, Mātes dienas koncertā, Latvijas Dziesmu un deju svētkos,
Lāčplēša dienas piemiņas brīdī, Valsts proklamēšanas svētku
koncertā, koris piedalījās Ziemassvētku Dievkalpojuma koncertā.
19. septembrī pūtēju orķestris lidostā “Rīga” sagaidīja Aigaru
Apini.
Pirmsskola
Gads var būt balts no abiem galiem, var būt skaļš vai
garš. Lai nu kāds ir tas gads mūsu “Birztaliņā, bet garlaicīgs tas
nav nekad.
2008.gadā pirmsskolā tika realizēts pirmais projekts
“No grauda līdz galdam”. Projekta nedēļa bija izzinoša gan
bērniem, gan skolotājām, gan vecākiem. Šis gads bija bagāts ar
mācību ekskursijām, braucām uz Ugunsdzēsēju depo un
Policijas iecirkni Ogrē, Lielvārdes Lāčplēša parku, “Lāču
maizes” ceptuvi. 2008.gads bija devīgs gads- iegādājāmies gan
jaunus traukus, gan krēsliņus, tiesa, ne visām grupām, bet pa
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drusciņai, atrisinājām jautājumu par regulāru siltā ūdens padevi
grupu virtuvēs, papildinājām sporta inventāru. Pati galvenā
vērtība 2008.gadā bija tie 60 bērni, kuriem mēs palīdzējām
izzināt apkārtējo pasauli un saņēmām pretī atziņu, ka mūsu
darbs nav bijis veltīgs!
Novada muzejs „Rūķi”
2008. gadā ar muzeja ekspozīciju iepazinās un pasākumos
piedalījās 735 apmeklētāji. Vislielāko ievērību izpelnījās pirmo reizi
Birzgales muzejā maijā organizētā Muzeju nakts, uz kuru, lai
piedalītos bērniem organizētajā stafetē un noskatītos Limbažu
Tautas teātra izrādi – M.Zālītes lugu ,,Zemes nodoklis", kā arī
iepazītos ar muzeju ieradās vairāk nekā 120 cilvēki. Sadarbojoties
ar Tautas namu, atsaucību guva arī Jāņu vainagu darināšanas
pēcpusdiena, kurā piedalījās 18 birzgalietes un savija vainagus
pagasta Jāņiem un Līgām.
Atzīmējot Tautas eposa ,,Lāčplēsis" 120. gadadienu 21.
septembrī notika pasākums ,,Es lasu Tautas eposu ,,Lāčplēsis"".
Gatavojoties tam ,vairāki birzgalieši - A.Romanova, S.Siliņa,
atnesa savās mājas bibliotēkās esošos eposa dažādu gadu
izdevumus. Aktīvākie apmeklētāji bija pamatskolas 9. klases
audzēkņi.
Izveidotas 3 izstādes - ,,Zelts dvēselē un pirkstā"-par
mācītāju Bušu dinastiju, “Tautas namam- 75”, ,,Viena diena Ogres
rajonā, viena diena Birzgalē”.
Vērtīgākie papildinājumi muzeja krājumā ir atgūtais Jedes
kapu zvans un materiāli par Mašklāvu mājām.
Par vērtīgāko sadarbības partneri 2008.gadā uzskatu
“Skaisto skatu aģentūru”, tūrisma firmu, kas, organizējot
ekskursijas uz Sēliju, iepazīstas ar Birzgali.
Sports
Birzgales 1995.gadā dzimušo un jaunāku (3.-5.klase)
meiteņu futbola komanda izcīnīja 2.vietu Latvijas skolu kausa
izcīņā.
Birzgales pieaugušo komanda izcīnīja 1.vietu Ogres rajona
pašvaldību sporta spēļu kopvērtējumā.
Ogres rajona pašvaldību sporta spēlēs Birzgales komandai
izcīnīta 2.vieta vieglatlētikā, 3.vieta novusā.
Aigars Apinis izcīna zelta un sudraba medaļas
paraolimpiskajās spēlēs Ķīnā.

Jaunumi aptiekā.
Kaut Ziemassvētki jau pagājuši un sācies Jaunais gads, kāds neliels jaunums
ienācis arī mūsu aptiekā. Tagad saviem klientiem varam piedāvāt aptieka 1
dāvanu karti.

P.Kotāns, V.Pastars, R.Reinsone, A.Smilškalna,
L.Paukšte, A.Skosa, D.Melnūdre, E.Siliņš

Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs,
Un sapņi būs, un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.
/K.Apškrūma/
VĒLU VISIEM VEIKSMI, PANĀKUMUS,
SATICĪBU UN MĪLESTĪBU JAUNAJĀ
GADĀ!
Aptiekas vadītāja Alda Grašiņa

Dāvanu karte ir derīga tikai tajā aptiekā, kas to ir izsniegusi.
Dāvanas – tas vienmēr būs senlolota sapņa piepildījums !
Lai piepildās sapņi!
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2008.gada 29.decembra Birzgales
pagasta padomes sēdē Nr.13 deputāti
NOLĒMA:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Piešķirt sociālos pabalstus 7
personām - uzturēšanās
maksas sociālās aprūpes
dzīvoklī ar īres tiesībām
starpības
segšanai,
ārstēšanās izdevumu segšanai, kurināmā iegādei,
ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolā un GMI līmeņa
nodrošinājumam.
Atļaut transformēt nekustama īpašuma „Akmentiņi” meža
zemi 0.33 ha platībā par lauksaimniecības zemēm.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 2 nekustamiem
īpašumiem, kas sastāv no zemes gabaliem 18,25 ha
kopplatībā un 1 jaunbūves par kopējo pirkuma summu –
Ls 42 000,-.
Piešķirt nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes
gabala, kadastra Nr.7444-001-0250, 0,43 ha platībā un uz
tā esošai dzīvojamās mājas jaunbūvei vienotu adresi :
„Lauras-A”, Birzgales pagasts, Ogres rajons.
Apstiprināt zemes ierīcības projektus nekustamiem
īpašumiem - „Smilgu Mārtiņi” un „Šopas-2”.
Samazināt samaksas apmēru par izpērkamo zemi „Bērzi”,
Birzgales pagastā, ņemot vērā zemes lietošanas laiku līdz
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pieprasīšanai īpašumā (15 gadi) – par 25%, ņemot vērā
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā nostrādātos gadus
(20 gadi) – 25%.
7. Apstiprināt iesniegto Saistošo noteikumu Nr.10
“Par zemes nomas maksu” projektu.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns
Sociālais darbinieks ziņo, ka 2008.gada decembra mēnesī
sociālajos pabalstos izmaksāts: Ls 1600,55.
No tiem:
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 100,00
pabalsts bēru gadījumos
Ls 80,00
pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls 99,80
pabalsts ēdināšanas maksas segšanai
VPII „Birztaliņa”
Ls 52,47
pabalsts malkas iegādei kā trūcīgai ģimenei
Ls 60,00
pabalsts GMI
Ls 36,78
pabalsts bērnam bārenim sasniedzot pilngadību Ls 175,00
pabalsts mācību līdzekļu iegādei 2008./2009.m.g. (pēc
saraksta)Ls 10,00
pabalsts sociālā dzīvokļa uzturēšanās maksas segšanai Ls
280,50
pabalsts bērniem līdz 18 gadiem, vientuļajiem pensionāriem
un tiem kam pāri 80 gadi Ziemassvētku paciņu iegādei
Ls706,00

“Lapsēna Blēža ziemas prieki”
Klāt ziema ar
sniegu, aukstumu
un ledu, slidām,
slēpēm
un
pikošanos. Klāt
ziema ar saviem
svētkiem,
izrotātām
eglītēm, rotaļām,
prieku
un
dāvanām!
2008.gada
pēdējā dienā pie
Birzgales
bērniem viesojās
aktieri no Rīgas
Leļļu teātra ar
izrādi “Lapsēna
Blēža
ziemas
prieki”.
Izrāde bija
par
to,
kā
Ziemassvētkiem
gatavojas
Lapsēns Blēdis,
Zaķītis un Lācis.
Bērni jautri vēroja, kā katrs no viņiem izvēlas skaistākos eglīšu rotājumus, kā zvēri svin Ziemassvētkus. Protams, neiztika arī bez
blēdībām un viltībām.
Un kā ar draudzību? Vai draudzība ir svarīga lieta? Vai tā uzvarēs? Leļļu teātra aktieri, stilīgos kostīmos un maskās, asprātīgi un
talantīgi, jautrās dziesmās un dejās attēloja ziemīgās Lapsēna blēdības. Tas viss priecēja gan lielos, gan mazos skatītājus. Noslēgumā
bērni iesaistījās dažādās rotaļās un atrakcijās kopā ar Ziemassvētku vecīti un viņa palīgiem.
Īpašs paldies mūsu atsaucīgajiem sponsoriem: SIA „Ozolkalnu nams”- Līgai Balodei SIA „Birzgale K”-Kārlim Okmanim Z/S
„Madaras 2”-Agrim Križanovskim Z/S „Šļaunes”-Zigfrīdam Strazdiņam Z/S „Branti”-Uldim Brantam Z/S „Nakšenes”-Tālivaldim Loķim
Z/S „Renči”-Uldim Onzulim Z/S „Ķesteri”-Guntaram Ziedam
A.Putāne
P.S.Birzgales pirmsskolas bērni, kuri nav saņēmuši Ziemassvētku paciņu, var saņemt pie pagasta sociālās darbinieces.

