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“Par spīti grūtiem
laikiem......”
Šādi varētu teikt par pagājušo darba
sezonu Tautas namā, kura bija darba pilna un
interesanta. Visu sezonu Tautas namā darbojās
visi pašdarbības kolektīvi: vidējās paaudzes un
dāmu deju kolektīvs, vokālais ansamblis
“Tikai tā”, amatierteātris, pūtēju orķestris un
jaunizveidotais dāmu koris “Pērles”. Patiess
prieks par to, ka šajā sezonā jau visi kolektīvi
piedalījās rajona skatēs, tai skaitā arī
amatierteātris un koris “Pērles”, kuri pirmo
reizi uzdrīkstējās sevi parādīt nopietnajām
žūrijām. Es domāju, ka visi tie, kas apmeklēja
Līgo vakaru 23. jūnijā, varēja redzēt visu
kolektīvu paveikto darbu. Tāpēc gribu pateikt
paldies Mairai Līdumai, Inesei Martinovai,
Mārītei Skābarniecei, Mārītei Petrovskai,
Laimonim Paukštem un Edgaram Siliņam par
šīs sezonas darbu un ceru, ka arī nākošajā
sezonā, kas sāksies oktobrī, mēs būsim tikpat
lielā pulkā un vēl lielākā, tāpēc aicinu
birzgaliešus nākt uz Tautas namu un darboties
sev tīkamā pašdarbības kolektīvā. Kā arī
paldies visiem pašdarbniekiem un arī visiem
birzgaliešiem, kas mūs vienmēr atbalsta, gan
ar labu vārdu, gan ar savu jauko smaidu.
Visas sezonas laikā Tautas namā ir
notikuši daudz pasākumi. Sadziedāšanās un
sadancošanās koncertos esam atraduši jaunus
draugus, ar kuriem ceram arī turpmāk
draudzēties. Daudzi no pasākumiem notika ar
ieejas maksu – ziedojums. Pa šiem
pasākumiem kopā ir saziedoti 167Ls, kurus
esam nolēmuši izlietot sintezatora iegādei, bet
naudiņas vēl ir par maz, tāpēc krāsim, kamēr
būsim savākuši noteikto summiņu instrumenta
iegādei, kurš tiks iegādāts ar visas Birzgales
iedzīvotāju
palīdzību.
Paldies
visiem
birzgaliešiem, kuri apmeklē pasākumus un
noziedo kādu latiņu, jo tikai ar kopīgiem
spēkiem mēs varam sasniegt to, ko vēlamies.
Bet vislielākais pasākums notika,
nupat 10. jūlijā, kad pie mums ciemos ar savu
koncertturneju bija atbraucis Atis Auzāns un
Oranžais koris no Daugavpils. Šajā sezonā šis bija visapmeklētākais pasākums. Koncertu noskatījās gandrīz 400 skatītāju. Prieks
par to, ka mēs nākam un apmeklējam pasākumu arī šajos grūtajos dižķibeles laikos. Kā Jānis Auzāns teica: “Es esmu pārsteigts par
tādu publiku, jo braucot šurp domāju, ka nekas īpašs jau tur nebūs. Bet nē, jums ir tik skaists pagasts, parks, viss ir tīrs un sakopts.
Mēs visi esam pārsteigti”. Godīgi teikšu, man bija prieks dzirdēt šādus vārdus no cilvēkiem, kas Birzgalē bija pirmo reizi. Es ceru,
ka neviena dižķibele, ne krīze mums netraucēs palikt tādiem, kādi mēs esam, lai visi svešinieki iebraucot Birzgalē varētu teikt: “Pie
jums vienkārši ir kolosāli !!!!!”.
Tāpēc varbūt noslēgumā gribu novēlēt daudz izturības, spēka mūsu jaunievēlētajiem deputātiem, jo mēs, birzgalieši, Jums
uzticamies un uz Jums paļaujamies. Darbs Jums būs grūts, bet tas ir tā vērts . Bet vislielākais paldies Birzgales pagasta padomes
priekšsēdētājam Pāvelam Kotānam, jo bez viņa mums Birzgalē nebūtu, tas, kas mums jau ir.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone
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Zemessargu talka.
Šogad Latvijas armijas 90. jubileja.
Dažādos republikas novados to atzīmē ar tehnikas
demonstrējumiem, koncertiem, izstādēm.
Mūsu pagasta iedzīvotāji –Zemessardzes
54. inženiertehniskā bataljona 1. inženiertehniskā
rota izvēlējusies grūtāku, bet svētīgāku veidu, kā
atcerēties
Latvijas
armijas
veidošanās
pirmsākumus.1915. gadā, kad 1.pasaules kara
fronte nonāca līdz Zemgalei, latvieši cīnījās
cariskās Krievijas pulkos .Daugavas kreisais krasts
glabā gan vācu, gan krievu un citu tautību karavīru
atdusas vietas , jo kaujas ar nelieliem
pārtraukumiem šeit notika no 1915.gada vasaras
līdz 1917. gada vēlam pavasarim. J.Lismaņa
grāmatā „1915.-1920. Kauju un kritušo karavīru
piemiņai” aprakstītas deviņas 1.pasaules kara
karavīru kapsētas Birzgales pagastā. Par vairākām
no tām jau rūpējas pagasta padomes un vietēji
iestāžu kolektīvi. Pērn zemessargi sakopa Vecluiku
Brāļu kapus netālu no Jaunjelgavas- Bauskas ceļu
krustojuma.
Šajā pavasarī birzgalieši pat „izcēla desantu” Aizkraukles rajonā, kur Valles-Taurkalnes ceļa malā sakārtoja Reizenu Brāļu
kapus, kuros atdusas 18 vācu un 34 nezināmi krievu karavīri, kuri krituši 1915. gada augusta beigās-septembra sākumā.
Gandarījums par paveikto mudināja Aivaru Gūtmani saviem kolēģiem sagādāt vēl grūtāku uzdevumu. Piebraucot vietai, kur
pagasta kartē atzīmēti Skāberģu kapi, nekas neliecināja, ka zem krūmāju un sūnu klājuma trijās rindās kā zaļas karavīru cepures ir
krusti. 20. jūnija talkā Skāberģu Brāļu kapos piedalījās zemessargi un viņu ģimenes . Nozāģējot krūmus, ar trimmeri izkustinot biezo
sūnu kārtu, tad šīs sūnas aizvācot, izceļot iegrimušos krustus, notīrot uzrakstus, nospodrinot centrālo granīta pieminekli atklājās, ka
šeit atdusas 82 vācu un 15 krievu armijas karavīri . Talka bija kā savdabīga vēstures stunda. Ja Reizenos krievu karavīri nav zināmi,
tad Skāberģos 1917. gada martā – aprīlī kritušajiem ir minēti uzvārdi. Tātad, cars bija gāzts, karš turpinājās, bet kaujā vairs negāja
karavīrs, kura personas dokumenti bija ieslēgti karaspēka daļas dzelzs lādē. Vismaz pēc nāves, svešā zemē, 95 gadus pēc 1. pasaules
kara sākuma varam uz krustiem izlasīt, ka lielvalstu nežēlības dzirnavas malušas gan vācu, austriešu , poļu, kā arī krievu, tatāru,
ukraiņu dzīves.
Par ZS 54. inženiertehniskā bataljona 1. rotas aktivitātēm gandarīts arī Brāļu kapu komitejas priekšsēdētājs Eižens Upmanis
un Vācijas armijas pārstāvji, kuri jūnijā, gatavojoties misijai Kosovā, strādāja kapos Tīnūžu pusē.
Bet vislielāko paldies talciniekiem teic karā kritušo dvēseles un lūdz Dievu, lai pasaulē kara briesmas mazinātos.
Paldies par iespēju piedalīties talkā saka D.Melnūdre

Makšķernieku
sacensības “Birzgales
karpa 2009”
Skaistā un saulainā vasaras rītā pirms
Līgo svētkiem pulcējāmies uz gadskārtējām
makšķernieku sacensībām. Dalībnieku skaits
nebija mazinājies un ar prieku tika sagaidīti 52
dalībnieki.
Ar bises šāvienu pulksten 6:00
sacensības sākās un ar šāvienu 11:00 beidzās.
Kurš bija cītīgāks, veiksmīgāks un pacietīgāks,
tas nāca uz zivju svēršanu. Pārsteigumu šogad
sagādāja Edgars Trencis, jo viņam bija
pieķērusies nesen ūdenskrātuvē ielaistā store.
Stori pēc svēršanas saglabāja dzīvu (svars 1,475
kg) un palaida atpakaļ ūdenī. Edgars vecuma
grupā līdz 18 gadiem ieguva gan pirmo vietu, gan
arī balvu par vislielāko zivi. Otrā vieta, kā arī
medaļas, balvas un diplomi Aldim Bušam un
trešā vieta Lāsmai Pētersonei. Vecuma grupā no
18 līdz 99 pirmā vieta un balvas Kasparam Domaščenko, otrā Kasparam Puišelim, bet trešā Kristapam Krastiņam. Arī tradicionālajai
zivju zupai, kuru vārīja Silvija, Inta un Līga, ēdāju netrūka, jo zupa sanāca garšīga, bet asakaina.
Kārtējais paldies pagasta padomei par materiālo atbalstu balvu un medaļu iegādei. Arī Eiropas projekta nauda padarījusi
“mūsu dambi” skaistāku un sakoptāku. Paldies visiem dalībniekiem un atbalstītājiem!
Andris Balodis
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2009.gada 26.jūnija Birzgales pagasta
padomes sēdē Nr.8 deputāti
NOLĒMA:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Piešķirt sociālo pabalstu 1 personai - uzturēšanās maksas
sociālās aprūpes dzīvoklī ar īres tiesībām starpības
segšanai.
Atteikt pabalsta piešķiršanu 1 personai kurināmā iegādei sakarā ar to, ka prasītāja neatbilst trūcīgās personas
statusam.
Piešķirt pabalstus GMI līmeņa nodrošinājumam 2
ģimenēm.
No 01.07.2009. – 31.12.2009. izīrēt Agnetei Vasiļjevai
pašvaldībai piederošo dzīvokli Nākotnes ielā 7-18,
Birzgales pagastā.
Izlietot privatizācijas fonda līdzekļus Ls 70,(septiņdesmit lati 00 santīmi) apmērā nekustama īpašuma
„Silamiķeļi”-5, Birzgale, Birzgales pagasts, Ogres rajons,
kadastra Nr.7444-005-0370-001-005, tirgus vērtības
noteikšanai.
Atļaut pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Silamiķeļi”-5, Birzgale, Birzgales pagasts, Ogres rajons,
kadastra Nr.7444- 005-0370-001-005, dzīvokļa īrniecei
Aldai Likai.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
14.punkta d)apakšpunktu, LR likuma “Par pievienotās
vērtības nodokli” 5., 6.pantu un 2008./2009.gada apkures
sezonas reālo izdevumu tāmi, ar 2009.gada 1.oktobri
noteikt apkures maksu :
• iedzīvotājiem - Ls 0,83/m2 +PVN 10% Ls 0,08 =
Ls 0,91/m2;
• iestādēm un organizācijām - Ls 0,83/m2 +PVN 21%
Ls 0,17 = Ls 1,00 /m2;
• pastāvīgo apkures maksu – Ls 0,45/m2 mēnesī.
Pamatojoties uz 27.05.2008. Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministra E.Zalāna rīkojuma Nr.2-02/234
„Par vienreizējas dotācijas piešķiršanu novadu
infrastruktūras attīstībai Ogres rajona Birzgales pagasta
padomei” 3.punktu, novirzīt līdzekļus no piešķirtās
dotācijas tautas nama renovācijai sekojošiem objektiem:
1) Birzgales pamatskolas logu nomaiņa – Ls 2
224,48;
2) Birzgales tautas nama rekonstrukcijas atklāta
konkursa nolikuma un iepirkuma procedūras
nepieciešamo materiālu sagatavošana – Ls
387,20
3) Ūdenssildāmā apkures katla AK-500 iegāde –
Ls 6 275,06
4) Birzgales pamatskolas sporta zāles ārdurvju
nomaiņa – Ls 887,81;
5) 4-durvju metāla garderobes skapīšu iegāde
Birzgales pamatskolai – Ls 4 554,-;

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Apkures sistēmas renovācija un izveide
Birzgales pamatskolā – Ls 2 543,-;
7) Pašvaldības ēkas Nākotnes ielā 1 logu nomaiņa
– Ls 1 201,70;
8) Mūzikas instrumentu iegāde (3 čehu flautas
AMATI) Birzgales mūzikas skolai – Ls 1050,9) Mūzikas instrumentu iegāde Birzgales mūzikas
skolai - Ls 5 117,27;
10) Birzgales pamatskolas logu nomaiņa – Ls 3
272,37;
11) Mūzikas instrumentu iegāde (klavieres)
Birzgales mūzikas skolai – Ls 850,-;
12) Ūdenstorņa rekonstrukcija – Ls 27 964,41;
13) Māla podiņu krāsns renovācija Birzgales
pamatskolā – Ls 927,185;
14) Apkures katla KVS-550 uzstādīšana – Ls
976,23;
15) Līdzfinansējums
teritorijas
plānojuma
grozījumu izstrādei – Ls 2579,95;
16) Laulību zāles priekštelpas remonts – Ls
1 159,14;
17) Bērnudārza „Birztaliņa” elektroinstalācijas
nomaiņa – Ls 996,26.
Mainīt nekustamam īpašumam „Zeltiņi”, kadastra Nr.
7444-001-0049, kas sastāv no zemes gabala 4,4 ha
platībā un ēkām un būvēm, adresi uz – „Daugavas
Zeltiņi”, Birzgale, Birzgales pagasts, Ogres rajons.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 1 nekustamo
īpašumu, kas sastāv no zemes gabala 7,8 ha platībā, par
pirkuma summu Ls 12 000,-.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam „Virsaiši”, kadastra Nr.7444-001-0144,
sadalot zemes gabalu 2,0 ha platībā – 4 zemes vienībās,
katru 0,5 ha platībā, atdalītajiem zemes gabaliem piešķirt
adreses – „Saullēkti”, „Stirniņas”, „Laumiņas”,
„Daugavlīči”.
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Mariannai
Avetjanai Valentīnas Ļevanovičas privātīpašumā ––
Kalna ielā 3-8, Birzgale, Birzgales pagastā, Ogres rajonā.
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Paulim Ziemelim
Sarmītes Pikaļevas privātīpašumā –– Nākotnes iela 15-4,
Birzgale, Birzgales pagastā, Ogres rajonā.
Atļaut Valentīnam Pastaram savienot Birzgales
pamatskolas direktora amatu ar Ķeguma novada domes
deputāta pienākumu izpildi.
No 01.07.2009. – 31.12.2009. iznomāt telpu Nr.14 –
17,44 m2 platībā Nākotnes ielā 1, Birzgales pagastā, IK
„Stella Rubaņika” -apģērbu tirdzniecībai.
Apmaksāt mūziķu darbu Birzgales kapu svētku
organizēšanā 2009.gada 1. un 2.augustā.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns

Sociālais darbinieks ziņo, ka 2009.gada jūnija mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 608,50.
No tiem:
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 200,00
pabalsts bēru gadījumos
Ls 40,00
pabalsts GMI
Ls 215,00
pabalsts soc. dzīvokļa maksas segšanai
Ls 123,50
pabalsts vientuļajai pensionārei, medicīnas
pakalpojumu apmaksai
Ls 30,00
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Pa mīlestības ziedlapiņām,
Ko tēva, mātes rokas klāj,
Tev, baltus mūža ceļus ejot,
Sirdsbagātības jāsakrāj!
/K.Apškrūma/

SVEICAM!
Agnesi un Valdi Putānus ar meitiņas
KATRĪNES piedzimšanu!
Gitu Kazaku un Māri Kreicbergu ar dēliņa
JĀŅA EDUARDA piedzimšanu!
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!
Paldies Birzgales pagasta padomei par dāvāto divu
dienu ekskursiju!
Pamatskolas absolventi, vecāki, audzinātāji
Saskaņā ar Būvniecības likuma 7.panta prasībām,
publicējam informāciju par 2009.gada I pusgadā Birzgales
pagasta būvvaldē saņemtajiem būvniecības iesniegumiemuzskaites kartēm un uz tā pamata izsniegtajiem plānošanas
un arhitektūras uzdevumiem:
1) Vienas ģimenes dzīvojamās mājas jaunbūve viensētā
„Renči”;
2) Lauku saimniecības nedzīvojamas ēkas un palīgēku
jaunbūve nekustamā īpašumā „Gāguļi”;
3) Viena dzīvokļa mājas palīgēkas jaunbūve (pirts)
nekustamā īpašumā „Strautnieki”;
4) Pirts jaunbūve nekustamā īpašumā „Sildedzes”;
5) Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora vilcienu
kustības vadības automātisko sistēmu modernizācija
dzelzceļa iecirknī „Jelgava-Krustpils”;
6) Vienas ģimenes dzīvojamās mājas palīgēkas jaunbūve
nekustamā īpašumā „Saulgoži 1”;
7) Vienas ģimenes dzīvojamās mājas un palīgēku
jaunbūve nekustamā īpašumā „Lejas Grantiņi 7”;
8) Ķeguma HES ūdenskrātuves krasta nostiprināšana
nekustamā īpašumā „Ceļmalas”;
9) Dzīvojamās mājas jaunbūve viensētā „Saulītes”;
10) Valsts nozīmes ūdensnotekas – Augstupes –
rekonstrukcija;
11) Piebūve garāžai Nākotnes ielā 11b.

Katoļu draudzes kapu svētki Birzgales kapos 26.jūlijā
pulksten 13:30
Atvainojiet par kļūdu avīzes iepriekšējā numurā

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Amtmanis Armands (1972)
Potjomkins Pēteris(1932)
Galdiņš Elmārs (1939)
Mišķis Arnis (1939)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.
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Sveicam jubilārus jūlijā!

50 gados Girginu Jāni

Survilu Jevgēniju
Vincūni Dainu
55 gados
Felkeri Mariju
Galnieci Solveigu
Loķi Viktoriju
Priekuli Aiju

60 gados Eiduku Jāni
65 gados
Šiškinu Aleksandru
70 gados Dmitrijevu Pjotru
Okmani Skaidrīti
Pastari Natāliju
Priedīti Antru
Vītoliņu Kristapu
75 gados
Milgrāvi Ritu
80 gados Māliņu Dzidru
KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI
Zizānu kapos
Meža kapos
Jedes kapos
Kalnamuižas kapos
Lāču kapos
Dzeņu kapos

Sestdien, 1.augustā
plkst. 10:00
plkst. 11:15
plkst. 12:15
plkst. 15:00
plkst. 16:00
plkst. 17:00

Svētdien, 2.augustā
Zaru kapos
plkst. 10:00
Sauleskalna kapos
plkst. 11:15
Mācītāju kapos
plkst. 12:30
Birzgales kapos
plkst. 13:00
Baltupes kapos
plkst. 15:45
Aveņu kapos
plkst. 17:00

Lūdzam piederīgos sakopt kapus.
Birzgales ev. lut. draudze un pagasta pārvalde

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - Birzgales pagasta pārvalde – datorsalikums.
Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, Birzgales pagastā LV – 5033, Ķeguma novads., tālr. 5034125 vai
5034212.

“Birzgales Avīzes” pielikums

2009.gada jūlijs

Meža īpašnieki izmantojot ES atbalstu var mācīties
par brīvu
Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu centrs (KPC) Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas
pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” ietvaros realizē projektu „Arodapmācības
mežsaimniecības nozarē”.
VMD Konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus pieteikties uz bezmaksas apmācību kursiem
jūlijā un augustā visā Latvijā sekojošās tēmās:

Tēma
1. tēma Meža resursu
racionāla
apsaimniekošana,
izmantošana un ieguve

2.tēma Meža
apsaimniekošanas kā
uzņēmējdarbības veida
plānošana
vnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnn
3. tēma Nemeža zemes
un lauksaimniecības
neizmantojamās zemes
izmantošanas veidi
mežsaimniecības
produktu ieguvei

Norises vieta
Valka, Rīgas iela 13
Durbes pagasts (Liepājas raj.),
Skolas iela 3
Tukums, Ed.Veidenbauma
iela 9
Ozolnieku pagasts (Jelgavas
raj.), Rīgas iela 34
Kuldīga, Pilsētas laukums 4
Rēzekne, Dārza iela 7a
Priekuļu pagasts (Cēsu raj.),
Dārza iela 12
Madona, Poruka iela 2
Daugavpils, Sēlijas iela 25
Talsi, Kr.Valdemāra iela 21a
Preiļi, Raiņa bulvāris 21b
Alūksne, Dārza iela 11
Valmiera, Mūrmuižas iela 9

Norises laiks
06.07.2009.10.07.2009
13.07.2009.17.07.2009.
20.07.2009.24.07.2009.
06.09.2009.09.07.2009.
03.08.2009.06.08.2009.
13.07.2009.15.07.2009.
28.07.2009.31.07.2009.
20.07.2009.23.07.2009
21.07.2009.24.07.2009.
03.08.2009. 05.08.2009.
10.08.2009.12.08.2009.
17.08.2009.19.08.2009.

Kontaktinformācija
Tālr. 64720030 Mob.29424182
Tālr. 63491241 Mob.29285111
Tālr. 63125076 Mob.29461401
Tālr. 63048122 Mob.29283108
Tālr. 63323955 Mob.29103658
Tālr. 64605032 Mob.26599634
Tālr. 64130048 Mob.29722111
Tālr. 64822528 Mob.28381176
Tālr. 65457097 Mob.26438175
Tālr. 63222089 Mob.26519781
Tālr. 65381781 Mob.26410476
Tālr. 64381186 Mob.26412244

17.08.2009.Tālr. 64250210 Mob.26415649
20.08.2009.
Ludza, Raiņa iela 16
17.08.2009.Tālr. 65722009 Mob.29411165
20.08.2009.
Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a
10.08.2009.Tālr. 65152350 Mob.26108426
13.08.2009.
Novadnieku pagasts (Saldus
11.08.2009.Tālr. 63824065 Mob.29186107
raj.), "Mežvidi"
14.08.2009.
Salaspils (Rīgas raj.), Rīgas iela 24.08.2009.Tālr. 67895819 Mob.26498315
111
27.08.2009.
Puse no apmācību laika ir praktiskās mācības mežā un citos interesantos objektos. Atbilstoši tēmai notiks
mācību filmu, cirsmu novērtēšanas programmas „Meža vērtē” un mazgabarīta mežizstrādes tehnikas demonstrējumi.
Lektori – pieredzējuši KPC darbinieki, kā arī LLU Meža fakultātes un Latvijas mežzinātnes institūta „Silava”
speciālisti.
Pēc kursu beigšanas klausītāji saņems apliecības un vērtīgas grāmatas par meža apsaimniekošanu, kā
informatīvo izdevumu meža īpašniekiem Čiekurs.
Pieteikties var KPC nodaļās pa tālruni vai aizpildot pieteikšanās formu, kura pieejama KPC mājas lapā
www.kpc.gov.lv, nosūtot pa faksu vai iesniedzot attiecīgajās KPC nodaļās. Ogres nodaļas mob. 29296675.
Sīkāka informācija KPC mājas lapā www.kpc.gov.lv sadaļā Apmācības – Arodapmācības vai pa tālruni
67895816 vai mobilo 29133563 (Sarmīte Grundšteine).
4.tēma ES atbalsta
izmantošanas iespējas
mežsaimniecībā
LAP pasākumi
mežsaimniecībai,
atbalsta pretendenti,
nosacījumi, atbalsta
apjoms
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Savā jubilejā dāvina citiem!
Birzgalieši Raimondu Bergmani pazīst kā
viszinošāko par kaktusiem, zina, ka viņš, gar Daugavas
malu staigājot, prot saskatīt akmeņos senos gliemežvākus
un koraļļus. Gadu gaitā vairākās izstādēs gan doktorātā, gan
Birzgales muzejā „Rūķi” skatītājus priecējušas Raimonda
Bergmaņa gleznas. Visos gadalaikos vēroti Daugavas un
Ņegas krasti , rīta spožums un novakares miers, meža
iedvesmojošais spēks. Šie motīvi jau gadu desmitus ir likuši
gleznotājam teikt: „Gleznošana ir mans vaļasprieks”.
23. jūnijā R.Bergmanis svinēja nozīmīgu dzīves
jubileju- atskatījās uz 75. grūtiem, radošiem, krāsainiem
gadiem. Un ...sagādāja izcilu dāvanu mums – Birzgales
iedzīvotājiem. Muzejā „Rūķi” kopš 2007. gada vasaras
varējām aplūkot jau trešo gleznotāja izstādi. Šopavasar
R.Bergmanis ieradās muzejā, vērtējoši aplūkoja savus
darbus, vairākus nomainīja un pavēstīja, ka vēlas dāvināt savu kolekciju Birzgales novada muzejam „Rūķi”.
Par gleznā „Rīts” saules apstarotajiem bērziem priecājās kāda birzgaliete .Uzzinājusi, ka R.Bergmanis šo un vēl 11 citas
gleznas tikko uzdāvinājis muzejam, kundze iesaucās: „Lai mēs visi spētu saskatīt skaisto ap sevi! Lai ar labu vārdu, gaišu domu
palīdzētu citiem!”
Paldies par dāvanu! Tagad novada muzejā ir 15 Raimonda Bergmaņa gleznas, kurās redzama Birzgale vēl kā patstāvīgs,
neatkarīgs pagasts. Lai veselība dāvinātājam, lai prieks mums šajās gleznās atpazīt savu – Daugavas kreiso krastu!
Pateicībā par dāvinājumu
D.Melnūdre

Kāpēc latvieši ir
vislabākie pasaulē!?!

...jo latvietis ēd poļu ābolus, dzer
igauņu pienu, iepērkas lietuviešu
veikalos un ļoti lepojas ar savām
latviskajām tradīcijām.
...jo pie mums, Latvijā, cilvēki
pārvietojas pa aizvakardienas ceļiem ar vakardienas
auto, ar rītdienas ātrumu.
...jo mums vienīgajiem ir ceļa zīme «Uzmanību cūkas!».
...jo pie mums par «zebru» sauc gājēju pārbrauktuves.
...jo Latvijā nav tādas vietas, uz kuru būtu jābrauc ilgāk
par trim stundām, izņemot no viena Rīgas gala līdz
otram.
...jo Latvijā tu bremzē satiksmi, braucot ar maksimāli
atļauto braukšanas ātrumu.
...jo, braucot pa pretējo braukšanas joslu, kāds var
ietriekties tavas mašīnas aizmugurē.

...jo Latvijā cilvēki vispirms domā un tikai tad neko
nedara.
...jo mēs pat no kaņepēm protam uztaisīt sviestu.
...jo pie mums topošais darba devējs vispirms apskatīs
tavu profilu «draugos» un tikai pēc tam izlasīs tavu CV.
...jo mēs dzīvojam pasaulē visneatkarīgākajā vietā, jo
no tās nav atkarīgs nekas nevienā lietā.
...jo mēs varam dzīvot divreiz sliktāk par igauņiem, bet
izsmiet viņus divreiz vairāk.
...jo centrālo apkuri pieslēdz tikai tad, kad puse Latvijas
ir saaukstējusies.
...jo mums būs koncertzāle un bibliotēka kā Ņujorkā,
bet bērnu slimnīcas - kā Somālijā.
...jo mūsu nacionālais augs ir latvānis.

Ko ir grūti pateikt dzērumā?

Šos vārdus dzērumā izrunāt ir grūti:
Inovatīvs, prelūdija, profanācija

...jo tikai pie mums garantijas laiks tosterim ir ilgāks
nekā jaunbūvei.

Šos vārdus dzērumā izrunāt ir ĻOTI grūti:
Specifikācija, Lielbritānijas konstitūcija, transsubstantīvs

...jo Latvijas valsts svētkos alkohola patēriņš mērāms
spaiņos.

Bet šos vārdus dzērumā izrunāt ir PILNĪGI
NEIESPĒJAMI!

...jo mums ir Preiļu «dzidrais», kurš ir tik labs, ka
cilvēki labāk mirst nekā atklāj vietu, kur to var
iegādāties.

- Paldies, man vairāk nelejiet!
- Atvainojiet, jūs neesat mans tips!
- Sveicināti, policista kungs, vai nav jauks vakars?
- Nē, man nenāk ne prātā kauties ar jums!
- Nē, es nevaru – neviens taču nevēlas klausīties manā
dziedāšanā!
- Pateicos, bet es nedejošu, jo man ir grūti saskanīgi
kustēties un es baidos izskatīties pēc pilnīga idiota.
- Es taču nedarīšu to uz ielas, sakiet, kur atrodas
tuvākā tualete?
- Tagad es došos mājās, jo no rīta man jābūt darbā.

...jo valstij naudas
mazajām ne.

pietiek

tikai

lielajām

algām,

...jo tūristiem, ierodoties Rīgā ar vilcienu, liekas, ka viņi
atrodas pilsētā ar nosaukumu Origo.
Un vēl....
...jo latviešu valodā neviens nelamājas. Tam mums ir
krievu valoda.
...jo, meklējot darbu, svarīgāk ir zināt svešvalodu,
nevis valsts valodu.

Nopietnas lietas no dažādām vietām plašsaziņas globālajos
tīklos atrada V.Pastars
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