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Kuģis “Äsa”
dodas tālā ceļā.
Pagājušā gada jūnijā
“Birzgales Avīze” viesojās pie Jura
un Ingolfa Zīlēm, kuri ar dēla un
mazdēlu palīdzību bija iesākuši
būvēt
autentisku
8.gadsimta
vikingu kuģi. Nu kuģis ir uzbūvēts
un 9. maija rītā tas devās ceļā uz
ūdeņiem. Bija problemātiski 5
metrus plato, 6 metrus augsto un
21,56 metrus garo milzeni izvilkt
no angāra, kur tas tika būvēts. Tas
izdevās veiksmīgi un tālākās
darbības filigrāni veica ceļamkrāna
un treilera vadītāji. Vērotājus
sākumā māca šaubas par to, kā
izdosies šo lielo kravu izgriezt no
sānceļa uz šosejas, taču šis process
aizņēma tikai pāris minūtes un
kuģis veiksmīgi devās Rīgas
virzienā.
Pusdienlaikā kuģis tika
veiksmīgi nogādāts Daugavas
ūdeņos. Tad kuģim tiks iebūvēts masts un bura, uzlikti priekšgala un aizmugures rotājumi (čūskas vijums). Kādu laiku kuģi pilnā
ekipējumā varēs apskatīt (iespējams arī pavizināties) Daugavas krastmalā iepretī Prezidenta pilij. Tālāk kuģis dosies uz Ventspili,
Gotlandes salu un Norvēģiju.
Mūsu meistari ir parādījuši savu varēšanu, un esmu pārliecināts, ka šis nav viņu pēdējais kuģis. Lai veiksmīgi realizējas
arī nākošie projekti!
V.Pastars

Autobusa kursēšanas grafiks
Vēlēšanu dienā 6.jūnijā

Ķeguma novada vēlēšanu iecirkņa Nr.694
(adrese: Skolas ielā 2, Birzgales pagastā, Ogres rajonā)
komisijas dežūru darba laiki pirms EP un pašvaldību
vēlēšanām no 2009.gada 27.maija – 2.jūnijam
Trešdien 27.maijā
plkst.10:00 – 14:00
Ceturtdien 28.maijā
plkst.10:00 – 14:00
Piektdien 29.maijā
plkst.10:00 – 14:00
Sestdien 30.maijā
plkst.10:00 – 14:00
Svētdien 31.maijā
plkst.10:00 – 14:00
Pirmdien 1.jūnijā
plkst.10:00 – 14:00
Otrdien 2.jūnijā
plkst.10:00 – 14:00
Iecirkņa komisijas darba laiki iepriekšējās balsošanas
laikā no 2009.gada 3.jūnija – 5.jūnijam
Trešdien 3.jūnijā
plkst. 17:00 – 20:00
Ceturtdien 4.jūnijā
plkst. 9:00 – 12:00
Piektdien 5.jūnijā
plkst. 10:00 – 16:00

EP un pašvaldību vēlēšanu dienā 2009.gada
6.jūnijā
Vēlēšanu iecirkņa darba laiks plkst. 7:00 – 22:00
Balsošanai mājās var pieteikties no 27.maija līdz
6.jūnija plkst.12:00.
Vēlēšanu iecirkņa tālrunis 65034155 (darba laikā) .

1.reiss
8:00
8:03
8:05
8:10
8:13
8:15
8:20
8:30
8:40
8:45
8:55
9:00
12:00
2.reiss
9:00
9:20
9:30
9:40
9:55
10:00
13:00

Birzgale
Brūveri
Vecumnieku pagrieziens
Širmeļi
Dzintari
Krusts
Ņega
Lindes pagrieziens
Daugaviešu autopietura
Plieņi
Aizpori
Birzgale
Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ
Birzgale
Peņķi
Gāguļi
Lāčplēsis
Zeltmaņi
Birzgale
Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ
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Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība
Godātie vēlētāji!
Mēs gribam, varam un esam gatavi strādāt! Vairākus iepriekšējos sasaukumus šādus
solījumus ir devuši un tos pildījuši Birzgales pagasta padomes deputāti. Šajās vēlēšanās vēlētāju
apvienības piedalīties nevar, tāpēc septiņi birzgalieši kļuvuši par Centriskās partijas Latvijas
Zemnieku savienība (LZS) biedriem. Kopā ar citiem šīs partijas Ķeguma nodaļas biedriem mēs esam
gatavi turpināt iesāktos, vēl nepabeigtos darbus - izstrādāt un realizēt jaunus projektus, lai Ķeguma
novadā un Birzgales pagastā būtu labi un patīkami dzīvot, mācīties, strādāt, izkopt savus talantus,
lietderīgi pavadīt brīvo laiku un arī atpūsties.
LZS vienmēr ir bijusi pret pagastu piespiedu apvienošanu. Tomēr, ja reiz tas ir jādara,
necentīsimies mākslīgi integrēt visus novada iedzīvotājus vienā kolhozā, bet ievērosim katra pagasta
vēsturiskās un kultūras tradīcijas.

RĪCĪBAS PLĀNS BIRZGALĒ
Pārvalde. Saglabāsim Birzgales pagasta pakalpojumu centru un līdzsvarotu līdzekļu sadali šajā
finanšu situācijā, ievērojot Birzgales pagasta iedzīvotāju intereses.
Izglītība. Attīstīsim kvalitatīvas pirmsskolas un pamatizglītības iespējas Birzgalē, stimulēsim
pieaugušo izglītību, atbalstīsim profesionālās pilnveides kursus. Uzlabosim pamatskolas, mūzikas
skolas un pirmsskolas materiālo bāzi. Nodrošināsim bibliotēkas ar jaunām grāmatām,
laikrakstiem un žurnāliem. Maksimāli piesaistīsim bērnus novada skolām, tādējādi ietaupot
līdzekļus un tos novirzot skolu bāzes attīstībai. Attīstīsim mūzikas skolas programmu, lai vēl
vairāk ieinteresētu bērnus iegūt muzikālo izglītību.
Kultūra. Veicināsim iedzīvotāju iesaistīšanos mākslinieciskās pašdarbības un brīvā laika
pavadīšanas pasākumos, atbalstīsim koru, vokālā ansambļa dziedāšanas tradīcijas, pūtēju
orķestra, deju kolektīvu, amatierteātra darbību, amatniecības tradīciju saglabāšanu un
popularizēšanu. Turpināsim kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu, tā attīstot arī
pagasta muzeju un radot tūrisma maršrutus.
Sports. Izmantosim sporta zāles un sporta laukuma iespējas, lai pilnvērtīgi varētu izmantot brīvo
laiku veselīga dzīves veida cienītāji un izveidot spēcīgas sporta komandas. Organizēsim plaša
mēroga sporta sacensības ar vietējo piedalīšanos.
Tautsaimniecība.
9 Dažādu fondu līdzekļu piesaiste infrastruktūras attīstībai;
9 Tautas nama un estrādes rekonstrukcija;
9 Melnā seguma atjaunošana posmā Krusts-Birzgale;
9 Ūdens apgādes uzlabošana, ūdenstorņa nomaiņa, ģeneratora iegāde;
9 Apkures sistēmas uzlabošana, jaunu katlu iegāde, siltummezglu uzstādīšana.
Sociālā nodrošināšana
9 Attīstīsim sociālo dzīvokļu piedāvājumus;
9 Atbalstīsim ģimenes ar bērniem un invalīdus;
9 Iesaistīsim bez darba palikušos algotajos sabiedriskajos darbos.
Medicīna
9 Rūpēsimies par medicīnas pakalpojumu pieejamību un saglabāšanu vistuvāk
dzīvesvietai;
Sabiedriskā drošība un kārtība
Apzinoties, ka krīzes laikā, cilvēkiem būs nepieciešama palīdzība un aizsardzība pret dažādiem
apdraudējumiem, tiks pastiprināta sadarbība ar Valsts policiju un Zemessardzi sabiedriskās
kārtības nodrošināšanai. Atbalstīsim jaunsargus.
Politisko reklāmu apmaksā LZS

LZS deputātu
kandidāti:
Benita Šteina
Pāvels Kotāns
Laimons Bicāns
Ilmārs Zemnieks
Valentīns Pastars
Olga Muzikante
Edgars Viņķis
Tadeušs Vaļevko
Andris Zarāns
Kārlis Okmanis
Juris Pūpols
Raitis Binde
Ojārs Meiris
Andris Balodis
Aivars Smagars
Vitālijs Pugačs
Edgars Skuja
Sandra Biļinska

Kur ta’ tu nu biji?
Dažkārt uz šādu jautājumu nav viegli atbildēt. Bet šopavasar, kad MUZEJU NAKTS Latvijā
svin jau piekto gadskārtu , daudzi no mums svētdien, 17. maijā, no rīta kafiju dzerdami varēs atcerēties,
ka SESTDIEN, 16. MAIJĀ pabijuši gan tuvākos, gan tālākos muzejos un guvuši jaunus , pozitīvus
iespaidus. Ogres rajonā apmeklētājus gaidīs gan Daugavas HES muzejs Ķegumā un Ogres vēstures un
mākslas muzejs.Bet par birzgaliešiem un viņu draugiem visvairāk priecāsies novada muzejs "Rūķi".
Pērn bijām saviem atbalstītājiem sarūpējuši teātra izrādi. Šogad ciemos ieradīsies Limbažu
rajona Lēdurgas dendroloģiskā parka fokloras grupa "Delve" .Lēdurdzieši ir visai enerģiski kāzu
muzikanti. Pērn pēc Muzeju nakts valmierieši sūdzējās, ka "Delve" viņus tā izdancinājusi, ka pēdas
svilušas. Ceru, ka arī birzgalieši būs atsaucīgi gan koncerta klausītāji, gan sadancošanas dalībnieki.
Tātad SESTDIEN, 16. MAIJĀ no 19.00 līdz 20.00 bērni pie muzeja varēs zīmēt uz asfalta .Tēma
“Mani āzīši, mani radziņi”. No 20.00 līdz 21.00 koncertēs “Delve”, bet pēc tam līdz 22.30
lēdurdzieši jūs visus aicina uz rotaļu un danču vakaru. Protams, MUZEJU NAKTS laikā varēsiet
apskatīt ekspozīciju, jo gada laikā klāt nākuši interesanti jaunumi.
Ieeja uz visiem MUZEJU NAKTS pasākumiem – bez maksas.
Uz labu laiku cerot un visus ciemos gaidotnovada muzeja "Rūķi" kolektīva vārdā
D.Melnūdre
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2009.gada 23.aprīļa Birzgales pagasta padomes sēdē Nr.5
deputāti NOLĒMA:
1.
2.

Apstiprināt Ķeguma novada un Birzgales pagasta pašvaldību apvienošanās projektu.
Piešķirt zemes gabaliem ar kadastra Nr.7444-005-0310, 4,78 ha platībā, un Nr.7444-0050342, 3,58 ha platībā, vienotu nosaukumu: „Ragaiņi”, Birzgale, Birzgales pagasts, Ogres rajons.

2009.gada 30.aprīļa Birzgales pagasta padomes sēdē Nr.6
deputāti NOLĒMA:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Apstiprināt Birzgales pagasta teritorijas plānojuma
2009.gada grozījumus, izdot saistošos noteikumus Nr.5
”Birzgales pagasta teritorijas plānojuma 2009.gada
grozījumu grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”.
Sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu, ar 2009.gada 1.aprīli
uz nenoteiktu laiku samazināt Garantētā minimālā
ienākumu līmeni Birzgales pagasta administratīvajā
teritorijā no Ls 37,- uz Ls 15,- mēnesī vienai personai.
Izīrēt sociālās aprūpes dzīvokli ar īres tiesībām 2
vientuļajiem pensionāriem.
Piešķirt sociālos pabalstus 2 personām - uzturēšanās
maksas sociālās aprūpes dzīvoklī ar īres tiesībām
starpības segšanai, malkas iegādei.
Atteikt pabalsta piešķiršanu 1 personai medicīnas
pakalpojumu apmaksai sakarā ar to, ka prasītāja neatbilst
trūcīgās personas statusam.
Piešķirt pabalstus GMI līmeņa nodrošinājumam 4
ģimenēm.
Apstiprināt Birzgales pagasta padomes 2008.gada finanšu
pārskatu.

8.

Atļaut transformēt nekustama īpašuma „Zeltiņi” 2.zemes
gabala lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,5 ha platībā
par meža zemēm.
9. Atļaut transformēt nekustama īpašuma „Rieksti”
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,2 ha platībā par
meža zemēm.
10. Ar 2009.gada1.maiju individuālo dzīvojamo māju
apbūves vajadzībām iznomāt zemes gabalus Jasmīnu iela
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns
Sociālais darbinieks ziņo, ka 2009.gada aprīļa mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 378,50.
No tiem:
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
pabalsts bēru gadījumos
pabalsts brīvpusdienām skolā un pirmsskolā
pabalsts GMI
pabalsts malkas iegādei kā trūcīgai ģimenei
pabalsts sociālā dzīvokļa maksas segšanai Ls

Ls 200,00
Ls 100,00
Ls 18,50
Ls 00,00
Ls 60,00
00,00

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIECĪBĀ UN
VETERINĀRMEDICĪNĀ
Lauku atbalsta dienests uzsācis iesniegumu pieņemšanu platību maksājumiem 2009. gadam.
Sākot ar 21.aprīli reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) pretendenti (lauksaimnieki, kuri apsaimnieko lauksaimniecībā
izmantojamo zemi (LIZ)) var saņemt Informatīvu materiālu platību maksājumu saņemšanai 2009.gadā, pieteikumu veidlapas, kā arī
lauku bloku kartes. LAD vērš uzmanību uz to, ka informācija jālasa ļoti rūpīgi, jo ir ieviestas izmaiņas dažos atbalsta saņemšanas
nosacījumos.
Lauksaimniekiem, kuri nav reģistrējušies LAD klientu reģistrā, taču vēlas pieteikties platību maksājumu saņemšanai, jādodas uz
to LAD RLP, kurā atrodas lielākā apsaimniekojamā LIZ platība.
Pretendējot uz platību maksājumiem 2009. gadam, lauksaimniekam līdz 15. maijam LAD RLP jāiesniedz aizpildīts iesniegums
Platību maksājumu iesniegums 2009. Ja lauksaimnieks piesakās arī Lauku attīstības plāna pasākuma Agrovide apakšpasākumiem,
jāiesniedz papildus pielikums.
Gadījumā, ja zemes apsaimniekotājs nepagūs pieteikumus iesniegt līdz 15.maijam, varēs to izdarīt vēl līdz 9.jūnijam. Taču tad par
katru nokavēto darba dienu iesnieguma atbalsta apjoms tiks samazināts par 1%.
Pārtikas un veterinārais dienests arī šogad (līdz maija beigām) veiks savvaļas lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu
visā Latvijas teritorijā. Vakcīnas šķidrā veidā ir ievietotas kapsulās, kas iestrādātas
barības apvalkā; tās tiks izliktas ar lidaparātu palīdzību.
Ēsma izskatās kā brūngans kubiņš, nedaudz mazāks /att/ par sērkociņu
kastīti. Ja šāda vakcīna būs nokritusi mājas tuvumā, to vajadzētu nogādāt ārpus
pagalma, taču neaiztiekot ar kailām rokām, jo meža dzīvnieki ēsmu ar cilvēka
smaržu neēdīs.
Ar šo vakcīnu nevar vakcinēt mājdzīvniekus, taču tas nav bīstami, ja suns vai
kaķis to apēdīs. Pie reizes atgādinu, ka mājdzīvnieku savlaicīga vakcinācija (pote) ir
obligāta un par tās saņemšanu (vai nesaņemšanas sekām) atbildīgs ir mājdzīvnieka
īpašnieks. Lūdzu šai potei pieteikties pa tālr. 29115843 (vetārsts).
Aicinu par savvaļas dzīvnieku vakcīnām informēt bērnus un lūgt viņus
vakcīnas neaiztikt. Tāpat aicinu nopietni izturēties pret mājdzīvnieku (suņu un
kaķu) obligāto vakcināciju un arī klaiņošanu, lai novērstu dzīvnieku uzbrukumus
apkārtējiem, īpaši bērniem.
Lauksaimniecības konsultants un vetārsts Tadeušs Vaļevko
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Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara,
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt.

SVEICAM!
Zani Tartu un Imantu Duburu ar dēliņa
KRISTIĀNA piedzimšanu!
PAZIŅOJUMS
Birzgales pagasta padome pārdot pašvaldībai
piederošo automašīnu RAF 22031, reģ.Nr.EP 7750, izl.gads 1992, par brīvu cenu – Ls 100,-.
Kontaktinformācija – tālr.65034212.

CENTRISKĀS PARTIJAS „LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
deputātu kandidāti aicina uz tikšanos
birzgaliešus 30.maijā pulksten 12:00 Tautas
namā.

Aktīvi piedalīsimies 6.jūnija pašvaldību
vēlēšanās un balsosim par sakoptiem
laukiem
ar
attīstītu
infrastruktūru,
saimnieciski
un
kulturāli
sakārtotu
sabiedrību!
Vecāki ! Jūsu loma bērnu radināšanā pie laika
plānošanas gan atpūtai, gan darbam, kurā iekļauta arī kāda
nodarbe ārpus mācību darba, var jūsu bērna turpmāko dzīvi
tikai bagātināt. Dažam tas būs sports, dažam jaunsargu kustība,
dažam šīs abas un dejošana, dziedāšana, instrumenta spēlēšana
vai kas cits. Domājiet jau savlaicīgi par sava bērna nākotni,
kurā nonākot viņš jau zinātu, kas ir atbildība savu draugu un
skolotāju priekšā, kas ir dotais vārds, kas ir laika plānošana un
tā lietderīga izmantošana.
Ja esat kopā ar bērnu nolēmuši, ka sevis
pilnveidošanas procesā vēlaties apgūt kādu mūzikas
instrumentu (klavieres vai kādu no pūšamajiem instrumentiem)
atgādinu, ka Birzgales mūzikas skola arī nākošajam mācību
gadam uzņems jaunus audzēkņus.
Gaidām bērnus un jauniešus no 6 gadu vecuma 25. un
26. maijā laikā no plkst. 16.00 -18.00. Lūdzu paņemt līdzi
dzimšanas apliecību vai tās kopiju.
Līga Paukšte

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Eduards Romaška (1941)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.
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Sveicam jubilārus maijā!

50 gados Treieru Jāni

55 gados Jakāni Skaidrīti
Radvilu Vladu
60 gados Smilškalni Anitu
70 gados Landi Andreju
75 gados Kocenu-Veinbergu
Ilmāru
Mikutenu Larisu
80 gados Grabovski Gvido
85 gados Koļesņikovu Valentīnu
15. maijā plkst. 2000 Birzgales Tautas namā
Sadancošanās koncerts „Pavasara deja.”
Koncertā piedalās:
Valles pagasta jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi.
Ķeguma dāmu deju kolektīvs
Lauberes vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lustīgais”
Birzgales dāmu un Vidējās paaudzes deju kolektīvi.
Ieejas maksa – ziedojums 0.50Ls
Birzgales „Līgo kausa 2009” izcīņa zolītē
notiks 13.jūnijā Lindes parkā pie Aivara S.Ierašanās līdz plkst.
9:00, dalības maksa 12.00Ls
Sīkāka informāciju var iegūt pa t: 26541630 Uldis

"VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA"
OGRES RAJONA NODAĻA
kā jau iepriekšējos gadus, tā arī šogad pavasarī veiks ikgadējo
valsts tehnisko apskati traktortehnikai un piekabēm.
18.maijā pulksten 9:00 SIA “Birzgale K”, 12:00
”Virslavās” (pie R.Bindes)
8.jūnijā 9:00 SIA“Birzgale K”, 11:00 “Virslavās”
(pie R.Bindes)
VTUA Ogres rajona nodaļas vadītājs
Ģirts Skrīvelis tel. 28340444

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

“Birzgales Avīzes” pielikums

2009.gada maijs

Lielā talkas diena Birzgalē!
18. aprīlī visā Latvijā tika rīkota Lielā talka. Arī mēs Birzgales
iedzīvotāji tajā piedalījāmies, šoreiz jau lielākā pulkā. Prieks un liels
gandarījums par visiem tiem cilvēkiem, kuri bija atsaucīgi un piedalījās
šajā talkā, jo salīdzinoši ar rudens talku pulciņš bija jau krietni lielāks.
Paldies Birzgales pamatskolas bērniem, par kārtējo ceļa posma Birzgale –
Birzgales pagrieziens ceļmalu sakopšanu, paldies tām iestādēm, kuras bija
sakopušas viņiem uzticētās Kultūrvēsturiskās piemiņas vietas un arī visiem
pārējiem, kuri nāca talkā gan uz Rūķu parku, gan pie skolas dīķa apkārtnes
sakopšanas, gan arī tiem, kas strādāja pie savām mājām.
Bet, kamēr citi strādā un savu laiku ziedo Rūķu parka un
estrādes sakopšanai, lai varētu tur aiziet atpūsties, vienkārši pasēdēt, tikmēr
atrodas arī kādi mūsu vidū, kas to neprot novērtēt, bet vienkārši ņem un
piemēslo. Tāds bija 19. aprīļa rīts Rūķu parka estrādē /skat.att./. Sirds sāp,
par to cilvēku darbu, kas tur ir ieguldījuši savu sirdi un dvēseli. Mīļie
jaunieši, neviens nav pret to, ka jūs tur atpūšaties, bet vienkārši tādas
cūcības nu nevajadzētu aiz sevis atstāt, ja jau esam atpūtušies, tad arī savācam un atstājam aiz sevis visu kārtībā. Tādi paši skati
estrādē bija arī pirms Lieldienām. Šoreiz neminēšu to jauniešu vārdus, kas to darīja, bet nākamo reizīti laikam gan to jau vajadzēs
darīt. Ja paši nesaprotam, tad sāksim mācīt publiski, ieliksim vārdu sarakstiņus avīzītē. Tāpat kā laikam vajadzēs arī publicēt to
cilvēku vārdus, kuri nevar savus atkritumus aizvest līdz atkritumu izgāztuves vietām, bet vieglāk ir no rīta braucot uz darbu izmest
ceļmalā. Bija pagājušas tikai deviņas dienas pēc talkas, kad ceļmalas jau rotāja atkritumu maisiņi. Kauns!!!! Mīļie vecāki, tos
atkritumus, ko jūs ceļa posmā Birzgale – Birzgales pagrieziens izmetat, nākošajā rudenī vai pavasarī Jūsu pašu bērniņi ies un lasīs.
Vai tas ir to vērts? Nākamo reizi labāk padomāsim mest vai nemest. Arī šo atkritumu metēju vārdi un uzvārdi ir jau zināmi un es
nedomāju, ka kādam ļoti gribētos iekļūt tajā sarakstā zem nosaukuma „Mēs esam cūkas!”. Man ļoti nepatīk un arī negribas teikt
tādus skarbus vārdus, bet laikam jau kādam tos ir jāpasaka skaļi, lai citi tos sadzirdētu.
Bet neskatoties uz visām negācijām, Lielā talkas diena bija izdevusies. Vēlreiz visiem paldies un ceru uz tādu pašu
atsaucību arī rudenī.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone

Mūzikas ziņas
Kārtējā mācību gada pēdējā diena nav vairs aiz kalniem
un laiks apkopot sasniegto “mūzikas lauciņā”. Kā pirmie šogad
žūrijas komisijas priekšā jau 21. martā stājās pūtēju orķestris.
Šogad skolu orķestru skate notika Rīgā Juglas ģimnāzijā.
Skolēnu orķestris nozīmē, ka dalībnieku vecums nedrīkst
pārsniegt 18 gadu un izpalīdzēt drīkst tikai 3 muzikanti, kuru
vecums ir lielāks. Sākot gatavoties nākamā gada Skolu
Jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, skatē tika iekļauti
skaņdarbi no koporķestru repertuāra. Tie ir ausij viegli
uztverami, bet sevī slēpj ne vienu vien knifiņu, kuru izpildīt
mūziķim, kurš pirmo gadu spēlē orķestrī nemaz nav tik viegli.
Neskatoties uz to, viņi pilnībā apguva visu programmu un
izcīnīja augsto III pakāpes diplomu, par kuru orķestra diriģents
Laimonis Paukšte bija ļoti apmierināts. 9. maijā orķestris devās
uz Talsiem, kur notika pūtēju orķestru reģionālais Skolu
Jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts.
Koris “Volante” savu vadītāju Mairas Līdumas un Ineses Martinovas vadībā žūrijas komisijas priekšā stājās Ogres
ģimnāzijā 29. aprīlī. It kā neparasti vēlā datumā. Ieskatāmies nākamo Skolēnu dziesmu un deju svētku apgūstamā repertuāra
grāmatiņās un saskaitām tur 13 jaunas dziesmas. Lai skatē varētu nodziedāt jebkuras trīs, tās visas 5. – 9. klašu kori bija spiesti apgūt
viena mācību gada laikā. Kuras trīs, diriģenti uzzināja pāris dienas pirms skates. Viena no kora “Volante” dziedātajām dziesmām,
kuru kā obligāto dziedāja visi kori, bija “Nevis slinkojot un pūstot” Jurjānu Andreja apdarē. Vecāki to atpazīst, kā vienu no Atmodas
laika dziesmām, bet skatē bērnu koris to dziedāja bez pavadījuma, turklāt sarežģītā trīsbalsīgā salikumā. Arī abas pārējās dziesmas
izskanēja izteiksmīgi, tīri, muzikāli pārliecinoši. Rezultātā žūrija sniegumu novērtēja ar I pakāpes diplomu. No vienas puses tas
liecina gan par dziedātāju potencēm, gan vadītāju ieguldīto darbu, no otras puses: novēlu nesaslimt ar “Zvaigžņu slimību”, jo
Skolēnu dziesmu svētki plānoti tikai nākamgad un par piedalīšanos tajos cīņa nākampavasar sāksies no jauna.
Pavasaris šogad jaunajiem mūziķiem bijis īpaši ražīgs. Jau iepriekš “Birzgales Avīzē” varēja lasīt par mazo pianistu
sniegumu Jēkabpilī un Jelgavā. Vēl patīkams notikums šopavasar mūs sagaidīja Līvānos. Tur 18. aprīlī notika III jauno pianistu
konkurss, kurš veltīts latviešu komponistam, izcilam latviešu tautas dziesmu apdaru klavierēm veidotājam Jēkabam Graubiņam.
Spēlēt kādu no šīm interesantajām, daudzveidīgajām apdarēm ir prieks jebkuram mazajam pianistam. Vēl lielāks prieks ir tās
atskaņot saprotošai, labvēlīgi noskaņotai publikai. Vēl lielāks prieks saņemt žūrijas vērtējumu III pakāpes diplomu veidā. Šoreiz
lielisko sniegumu īpašnieces ir Sindija Puišele (skolotāja Maira Līduma) un Lelde Braunšteina (skolotāja Sandra Siliņa). /attēlā/
Paldies visiem: gan kolektīvu dalībniekiem, gan individuālajiem izpildītājiem, gan viņu skolotājiem par milzīgo
ieguldījumu visu šo rezultātu sasniegšanā. Paldies vecākiem, kuri saprot, ka jebkurš sūrs ikdienas darbs spēj rezultātā sniegt
gandarījumu, mudinot ikdienā bērnus apmeklēt mēģinājumus.
Līga Paukšte

“Birzgales Avīzes” pielikums

2009.gada maijs

Partijas Jaunais laiks priekšvēlēšanu
programma
Mūsu darbības pamatprincipi - godīgums, atklātība un
sadarbība.
Prioritātes:
racionāla pašvaldības funkciju veikšana visā pašvaldības
teritorijā, ievērojot taupību un saimniecisko lietderību;
uzņēmējdarbības veicināšana un atbalstīšana, kas
nodrošina jaunas darba vietas iedzīvotājiem, investīciju
piesaisti un reģiona attīstību;
atbalsts iedzīvotājiem sociālo jautājumu risināšanā;
esošo kultūras tradīciju saglabāšana un jaunu iedibināšana;
izglītības kvalitātes stiprināšana.
Lai iesaistītu novada iedzīvotājus pašvaldības darbā, organizēsim
konsultatīvo padomi, kurā darbosies - pašvaldības amatpersonas,
zemnieki, uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Ieviesīsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaides uzņēmējiem un
zemniekiem, kuri radīs jaunas darba vietas novada iedzīvotājiem,
kā arī saglabās esošās.
Organizēsim sabiedriskā transporta pakalpojumus iedzīvotājiem uz
novada centru.
Turpināsim novadā aizsāktos projektus, kā arī piesaistīsim Eiropas
struktūrfondu līdzekļus jaunu sociālo un infrastruktūras projektu
realizēšanai.
Pieņemsim pārdomātus lēmumus par novada kultūras un izglītības
iestāžu optimizāciju, kā arī piedāvāto mācību programmu
daudzveidību.

Partijas Jaunais laiks deputātu kandidāti un
valdes locekļi laipni aicina iedzīvotājus uz
tikšanos Birzgales tautas namā 23.maijā
plkst.14.00.

JL deputātu kandidātu saraksts
1. Sandra Čivča (1962)
2. Toms Treiers (1982)
3. Alis Balbārzdis (1957)
4. Līga Strauss (1959)
5. Nelda Sniedze (1966)
6. Zigfrīds Strazdiņš (1951)
7. Sanita Tošena (1968)
8. Kristīne Šēnere (1982)
9. Irēna Dmitročenko (1953)
10. Ziedonis Valdis Zabarovskis (1942)
11. Lilita Šlomaka -Veckaktiņa (1949)
12. Zintis Ābelis (1961)
13. Rolands Bērziņš (1953)
14. Daina Vanaga (1963)
15. Raivis Reinsons (1984)

Ņemot vērā pašvaldības finanšu resursus un iespējas piesaistīt Eiropas
Struktūrfondu līdzekļus, veiksim šādus konkrētus darbus:
ĶEGUMS

TOME, BEKUCIEMS

1. Turpināsim Ķeguma pilsētas ielu un ceļu
rekonstrukciju.
2. Uzsāksim sarunas ar VAS „Latvenergo” par
iespēju samazināt siltuma tarifus Ķegumā.
3. Iestāsimies par SIA „Ķeguma Stars”
reorganizāciju.
4. Atvērsim Birzgales mūzikas skolas filiāli Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas telpās.
5. Izveidosim pilsētas centrā Zaļo tirdziņu
zemniekiem pašaudzētās produkcijas realizēšanai.

1. Veiksim Tomes tautas nama un veikala telpu
rekonstrukciju.
2. Nodrošināsim dažādu pašvaldības sociālo
dienestu pieejamību iedzīvotājiem uz vietas.
3. Radīsim iespēju izveidot ģimenes ārsta prakses
vietas filiāli.
REMBATE, GLĀZŠĶŪNIS

1. Vismaz reizi nedēļā nodrošināsim iedzīvotāju
pārvadājumus maršrutā Ķegums - Rembate Glāzšķūnis - Rembate - Ķegums.
2. Radīsim iespēju aptiekas filiāles atvēršanai
BIRZGALE
1. Piesaistot dažādu struktūrfondu līdzekļus,
Rembates pagasta centrā.
3. Sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Izglītības
izveidosim jaunu veco ļaužu pansionātu.
2. Organizēsim skolnieku pārvadājumus starp
ministriju meklēsim risinājumus, lai panāktu
Birzgali un Ķegumu.
vienošanos par valsts nozīmes auto ceļa
3. Izveidosim pašvaldības policijas kārtībnieka vietu.
Ogresgals - Lielvārde posma no Suntažu šosejas
līdz Rembatei noasfaltēšanu
Ar cerībām par drošu un stabilu nākotni, par iespējām un atbalstu piepildīt un realizēt sapņus!
Gods kalpot Latvijai!
Politisko reklāmu apmaksā JL
Aitu “Mans varonis ir Aitu vīriņš, kurš tumsā gāja ar lukturīti bedri meklēt. Viņam tur vajadzēja iekrist, lai
notiktu kāds labs notikums ar viņu. Aitu vīriņš staigā aitas
kostīmā, jo viņam tā patīk un aitas arī viņam patīk”.
Kinobusiņš Birzgalē viesojās 30. martā. Tur varēja
piedalīties konkursā “Mans multeņu varonis“. Tas notiek
sadarbībā ar Amigo. Tā nu ir noticis, ka Ričards Ķibilds tika
labāko trijniekā, izkonkurējot Talsu puisi (13 gadi) un meiteni no
Suntažiem (13gadi). Viņš ir viens no pretendentiem , kurš no
sava zīmējuma varēs izveidotu īstu multenīti. Un kopā ar gudriem
onkuļiem un tantēm to varēs izdarīt īstā animācijas filmu studijā
“Dauka”.
Bet līdz tam ir jāgaida vesels gads, jo izloze būs 2010 gadā.
Vēlu Ričardam veiksmi !
Ričarda mamma Inese

