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LATVIJAI -91

Sveicam

Birzgales pagasta iedzīvotājus
Latvijas Republikas proklamēšanas 91.gadadienā!
Mēs bijām un mēs būsim,
Mēs esam un mēs gribam būt,
No gribas šīs mēs stipri kļūsim,
Mēs bijām un mēs arī būsim,
Mēs pazaudēto simtkārt gūsimNo mums ikviens to domā, jūt.
Mēs bijām un mēs arī būsim,
Mēs esam un mēs gribam būt!

Nr.178

Grūti ir runāt svētkos par kaut ko patētisku, ja
zinām kādā bedrē esam. Bet kamēr mēs vainosim
valsti, kamēr vainosim viens otru nekas jau
nemainīsies. Būs slikts karogs, himna, prezidents,
slikta valdība.
Cilvēki, mostieties, mēs paši radām krīzes vai
uzplaukumus. Valsts bez mums nav nekas -mēs paši
par visu esam atbildīgi.
Visādi laiki ir pārdzīvoti arī 91 gadu pēc valsts
dzimšanas. Pārdzīvosim arī šos. Būsim stipri un
vienoti! Sveiciens svētkos!

Birzgales pagasta pārvalde

P.Kotāns,
Ķeguma novada domes izpilddirektora vietnieks

Sārtā dzira.
Reiz sensenos laikos kādā mežā
dzīvoja burve vārdā Karlīna. Burve bija
tumšiem matiem, brūnām acīm, vārdu sakot,
viņa bija skaista, jauna un ļoti gudra. Mežs,
kurā viņa dzīvoja, atradās Latvijā, bet bija
tālu no apdzīvotas vietas. Burve pārtika tikai
no dabas veltēm. Mežs bija skaists - zaļiem
kokiem visu gadu, jo tas bija skujkoku
mežs.
Mežā bija daudz zvēru: zaķi,
vāveres, lāči. Kā jau parastā mežā, tur bija
arī sēnes, ogas un citi augi. Mežs bija
brīnumains, burvei tas šķita kā paradīze, un
viņa nekad negribētu pārvākties uz blakus
mežu, jo tas bija briesmīgs!
Kādu dienu burve devās ogās, lai
uztaisītu dziru, bet pa ceļam satika vilku.
Karlīnai šķita, ka vilks vēlas viņu apēst, bet
viņš tikai gribēja palīdzēt. Tā nu Karlīna
turpināja meklēt ogas, līdz atrada gardas, lielas mellenes .Kad grozs tapa pilns, viņa devās mājup vārīt gardo dziru. Kad burve bija
mājās, tā juta lielu nogurumu un devās pasnaust. Pa to laiku katls sāka smaržot, meža dzīvnieki to sajuta un aizgāja pamieloties.
Kad burve piecēlās un gāja skatīt, kā vārās dzira, tā : „Bums!”, un katls Karlīnai virsū. Burve bija dikti nikna , jo viņas baltā kleita
bija palikusi tumši sarkana. Dziras arī vairs nebija, un kleitu nevarēja izmazgāt, bija palikusi tikai balta svītra pa vidu, no kā, to
Karlīna nezināja.
Pienāca laiks, kad burvei vajadzēja pārvākties uz blakus mežu, ko Karlīna ļoti negribēja. Blakus mežā bija tikai daži zvēri,
kuri nemaz nebija draudzīgi. Par laimi trīs burves dzīvnieki bija ielīduši viņas paunās un nokļuvuši līdzi. Tagad Karlīna visu laiku
nevilka nost sakrāsoto kleitu, jo tās bija atmiņas par viņas daudzajiem draugiem no otra meža. Pēc dažiem gadiem skaistā burve
nomira no kādas neārstējamas slimības, viņas kleitu šie trīs dzīvnieciņi paturēja un nogādāja atpakaļ pie skujkoku meža zvēriem.
Kleitu dzīvnieki ņēma par karogu. Tas par godu viņu skaistajai burvei šīs krāsas- sarkans, balts, sarkans, turpināja valdīt mežā. Pēc
daudziem gadiem mežā ieradās kāds tālās Latvijas kungs, ieraudzīja zvēru karogu un jautāja : „ Kas jums šis par karogu?” „ Tas ir
mūsu skaistās burves piemiņai, kas krāsots ar melleņu dziru,” atteica kāds zvērs. Zvēri ļoti vēlējās, lai arī citi pagodinātu šo jauko
burvi, un tā arī notika. Vēlāk visā Latvijā bija šādas krāsas karogi par godu Karlīnai.
Zvēri bija ļoti pateicīgi, par to, ka visā Latvijā bija šādi karogi, tas patika arī pašiem. No mākoņa maliņas, visu redzēdama,
burve Karlīna nodomāja: „Cik jauki, ka mani vecu veco burvi kāds mīl un atceras!” Nu visi dzīvoja ilgi un laimīgi līdz pat
šodienai.
7. klases skolniece Kristīne Ķibilde
(Darbs tapis konkursam „Mans Latvijas karoga stāsts”)
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Aigars Apinis dodas uz
sacensībām Indijā.

Nopietnas sacensības Tev priekšā šoruden atkal?
Šogad ir IWAS Pasaules spēles cilvēkiem ratiņkrēslos
un amputantiem, un tās notiek Indijā Bangalores pilsētā. Līdzīgās
spēlēs es piedalījos Taivānā 2007.gadā. Esmu nopietni gatavojies
šīm sacensībām, piedalījos jau divās treniņnometnēs, pašlaik no
7. līdz 17.novembrim esmu noslēdzošajā nometnē pirms
sacensībām Murjāņu sporta ģimnāzijas Sējas sporta kompleksā.
Tā kā iepriekšējais bija olimpiskais gads, tad šogad mani rezultāti
ir mazliet kritušies, arī ziemas laikā sportistam uzturēt sevi formā
ir grūti, turklāt Indijā ir arī cita laika un klimatiskā josla.
Cik nozīmīgas ir šīs sacensības? Vai ir kādas izmaiņas
invalīdu sportā?
Šīs būs jau trešās IWAS Pasaules spēles, kurās es
piedalos un startēšu savās tradicionālajās disciplīnās lodes
grūšanā un diska mešanā. Šajās spēlēs man jāpiedalās, lai tiktu uz
2011.gada pasaules čempionātu vieglatlētikā Jaunzēlandē. Te
piedalīsies visas medicīniskās grupas. Daudzām medicīniskajām
grupām ir mainījušies normatīvi, vairākas grupas ir apvienotas,
„veselo gals” (tā mēs saucam cilvēkus ar nelielām traumām, kuri
mazliet pieklibo u.tml.) ir vispār izslēgts no sacensībām.
Tā grupu sistēma ir sarežģīta un grūti saprotama lieta.
Kā šīs izmaiņas skar Tevi?
Man būs jāstartē pavisam citā grupā nekā Pekinas
Paraolimpiskajās spēlēs. Reāli tas nozīmē, ka diska mešanā man
būs nepieciešams jauns pasaules rekords, lai tiktu pirmajā
trijniekā. Bet tas ir sports, un te uzvar stiprākais. Kopējais
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dalībnieku skaits, kuri piedalās sacensībās (kvotas) paliek
iepriekšējais, bet sakarā ar to, ka nāk klāt jaunas valstis,
palielinās konkurence. Daudzās valstīs karo, līdz ar to arī daudzi
ievainotie karavīri sāk pievērsties invalīdu sportam. Šie cilvēki
fiziski jau ir ļoti labi sagatavoti un viņiem atliek tikai iziet
rehabilitāciju un apgūt tehniku, kas ir iespējams apmēram gada
laikā.
Jāsāk jau gatavoties 2012.gada Londonas Olimpiskajām
spēlēm?
To pašu jau teica arī mans treneris Aldis Šūpolnieks –
tagad jāizpilda normatīvi un 2011.gada Pasaules čempionāts
parādīs kas ir kas. Neskatoties uz to, ka pašlaik ir grūti ar līdzekļu
piesaisti, nedrīkst nolaist rokas un jāgatavojas. Arī kādreiz es
iesāku ar minimālu finansējumu un esmu sasniedzis augstus
rezultātus. Treniņi pārsvarā notiek ārā svaigā gaisā, kas ir
veselīgāk un lētāk, tikai pastāv lielāks risks apaukstēties un
„saķert” kādu vīrusu.
Kad notiek sacensības un vai varēsim sekot līdzi?
Sacensības notiek no 23.novembra līdz 1.decembrim,
bet 2.decembrī man ir plānota ielidošana Rīgas lidostā. Gan jau
internetā IWAS mājas lapā būs informācija, varbūt arī kādā avīzē
vai ziņu kanālā varēs dzirdēt vai izlasīt. Atsūtīšu arī īsziņas.
Visas biļetes un vīzas jau ir iegādātas, atliek tikai pieslīpēt
tehniku un labi nostartēt. Indijā būšu pirmo reizi, tas man būs
atkal jauns piedzīvojums, nezināma kultūra un tauta. Cik zinu no
lasītā un redzētā, būs jāuzmanās no mazajiem pērtiķīšiem un
svētajām govīm, kuras tur ir īpašā statusā.
Diezgan sen neesam tikušies – no Pekinas spēlēm. Kas
vēl mainījies pa šo laiku?
Sportistiem ratiņniekiem gatavojas rūpnieciski ražot
krēslus sacensībām, lai nevajadzētu tos vadāt līdzi, bet es par to
šaubos, ja katram sportistam to gatavo pēc viņa vajadzībām un
spējām. Varbūt iesācējiem tas derēs. Veselība pagaidām turas,
bija nelielas problēmas ar muguru, bet man tagad ir stāvkrēsls,
kurā es varu piecelties un iztaisnoties. Tā rezultātā sāk darboties
citas muskuļu grupas un uzlabojas visa organisma asinsrite,
vestibulārais aparāts. To ir grūti saprast, bet labs piemērs varētu
būt braucot ekskursijā 3 stundu sēdēšana autobusā un pēc tam
atļauja piecelties un pastaigāties. Vēl man ir piešķirts dzīvoklis
Rīgā, tas atvieglo man treniņu darbu, jo nav jābrauc agri uz
treniņiem un jānīkst sastrēgumos. Par aktualitātēm invalīdu
sportā varat uzzināt mājas lapā www.lpkomiteja.lv Gribu pateikt
paldies Ķeguma novada domei par finansiālu atbalstu un arī
visiem citiem, kas man ir palīdzējuši!
Vēlam veiksmi! Gaidīsim Tevi ar medaļām 2.decembrī
Rīgā un par stāstu piedzīvojumiem Indijā nākošajā avīzes
numurā!
Ar Pasaules un Olimpisko čempionu tikās V.Pastars

Pagasta pārvaldes darbība.
Pēc apvienošanās ar Ķeguma novadu Birzgales pagasta pārvalde turpina savu darbību kā iepriekš.
Pagasta pārvaldē var samaksāt nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomas maksu, pagasta un valsts nodevas, maksu par
komunāliem pakalpojumiem.
Pagasta pārvaldē iespējams deklarēt dzīvesvietu, saņemt izziņas par deklarēto un pēdējo dzīvesvietu, ģimenes sastāvu,
izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu un citas izziņas.
Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā var reģistrēt bērniņa dzimšanu, noslēgt laulības, reģistrēt miršanas faktu,
mainīt vārdu vai uzvārdu, veikt citas ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju saistītas darbības.
Birzgales pagasta pārvalde pieņem visa veida iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus.
Sociālās palīdzības organizators pieņem iesniegumus sociālās palīdzības sniegšanai Birzgales pagastā deklarētām personām
un ģimenēm.
Birzgales bāriņtiesa nodrošina bērnu un rīcībnespējīgu personu interešu aizstāvību un nodrošināšanu, veic notariālus
apliecinājumus, slēdz testamentus, pirkuma, dāvinājuma līgumus un cita veida darījuma aktus.
Ar Birzgales pagasta pārvaldes nolikumu un iestāžu darbību var iepazīties mājas lapā: http://birzgale.lv/
Pagasta pārvalde
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Jaunsargi un zemessargi
sakopj kapus
24.oktobrī jaunsargi kopā ar zemessargiem sakarā
ar Latvijas armijas 90.gadadienu sakopa 3 brāļu kapus. Tie
bija Vecluiku kapi netālu no Jaunjelgavas, Reizenu kapi
Vecumnieku novadā un Ķīšu kapi pie Līčupēm. Talkā
piedalījās aktīvākie jaunsargi – Dmitrijs Taradajs, Vadims
Taradajs, Ēriks Lielmežs, Sergejs Seņiņecs, Raivis
Gudraisis, Emīls Varslavāns, Roberts Gūtmanis un Aivis
Bērziņš. Kapu sakopšanā aktīvu dalību ņēma arī LR
Rekrutēšanas daļas komandieris pulkvedis Jānis Hartmanis
un atvaļinātais LR Jūras spēku komandieris Ilmārs
Lešinskis, kuri talkas laikā mūs uzjautrināja ar dažādiem
armijas dzīves piedzīvojumiem. Sakopšanas darbos
piedalījās arī LR Zemessardzes 54.bataljona 1.rotas
zemessargi virsleitnanta D.Kravaļa un virsseržanta G.Zieda
vadībā.
Aicinām arī pārējās mūsu pagasta iestādes, kuras
uzņēmušās šefību par brāļu kapiem, tos sakopt. Varbūt kāds
zina, kur Birzgales pagastā atrodas vēl kādi nesakopti brāļu
kapi? Ja Jūsu rīcībā ir šāda informācija, lūdzu, paziņojiet ZS 54.bataljona 1.rotas zemessargiem, vai arī man:
A.Gūtmanis, tālrunis 26157322

Projekts dabaszinātņu un matemātikas izglītības
pārmaiņām!
Šajā mācību gadā Latvijas skolās tiek uzsākts dabaszinātņu un matemātikas izglītības pārmaiņu projekts. Ikvienam 7. – 9. klašu
skolēnam ir jābūt iespējai apgūt dabaszinātnes un matemātiku pievilcīgā, laikam atbilstošā mācību procesā, kurā mācību saturs tiek
saistīts ar reālo dzīvi, tiek izmantotas mūsdienīgas mācību metodes un elektroniskie mācību līdzekļi, e-vides sniegtās iespējas. Lai
pārmaiņas ienāktu reālā mācību procesā mūsu skolā, es kopā ar skolotāju Valiju Skuju, jau augusta beigās, uzrakstījām motivācijas
vēstuli un pieteikumu uz kursiem un semināriem, lai piedalītos izstrādāto materiālu aprobācijā. Projekts izstrādā un aprobē kursu
programmas arī tiem skolotājiem, kas māca divus mācību priekšmetus: fiziku un matemātiku, bioloģiju un ķīmiju. Bijām priecīgas, kad
saņēmām uzaicinājumu uz kursu ciklu bioloģijas-ķīmijas un matemātikas-fizikas skolotājiem. Kursi tiek organizēti, lai skolu pedagogiem
būtu visas zināšanas un prasmes minētā uzdevuma veikšanai, skolotāju profesionālās kapacitātes paaugstināšanai.
Projekta mērķi ir pilnveidot mācību saturu dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos 7. - 9. klases posmā, akcentējot
skolēnu praktiski pētniecisko darbību un prasmes lietot skolā iegūtās zināšanas reālās dzīves situācijās, sekmēt informācijas tehnoloģiju
izmantošanu mācību procesā, kā arī sekmēt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, organizējot daudzpusīgus pasākumus.
Mēs esam ieplānojušas un sākušas realizēt dzīvē dažādus skolēnu pētniecisko darbu veidus visās klašu grupās. Jau šajā mācību gadā
skolēni 7.-9.klasēs veic daudz vairāk pētniecisko darbu nekā iepriekšējos gados. Ar saviem vērojumiem un ieteikumiem dalīsimies
pieredzē nākamajā sesijā Rīgā. Esam pašas ieinteresētas un centīsimies ieinteresēt arī mūsu skolēnus.
Bioloģijas un ķīmijas skolotāja Inta Pastare

UZMANĪBU!
AR Š.G. 16.NOVEMBRI DARBU UZSĀK PUBLISKAIS
INTERNETA PIEEJAS PUNKTS TAUTAS NAMA TELPĀS.
Darba laiks: darbdienās no plkst. 12:00 -16:00.
Publiskā interneta pieejas punktā (PIPP) bezmaksas ir
iespējams apgūt un praksē pielietot datoru un interneta
izmantošanas prasmes. Publiskā interneta pieejas punktā
apmeklētāji var lietot interneta banku, izmantot internetu e-pastu
saņemšanai un nosūtīšanai, interneta meklēšanas portālos iegūt sev interesējošo un nepieciešamo informāciju.
Publiskais interneta pieejas punkts nav paredzēts datorspēlēm internetā.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
IEVĒRĪBAI !!!
ATGĀDINĀM, ka nekustamā īpašuma nodokļa IV ceturkšņa maksāšanas termiņš ir
16.11.2009. Pārliecināties par nodokļu nomaksu, lai nerastos kavējuma nauda.
Kontakttālrunis: 65035982
Grāmatvede M.Birzule
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29. NOVEMBRĪ PULKSTEN 13:00
pamatskolas mazajā zālē notiks Birzgales makšķernieku
biedrības sapulce.
Ierašanās obligāta, lai nākošajā gadā nerastos lieki pārpratumi!

Ķeguma novada kausa izcīņa zolītē
Otrā kārta notiek 5. decembrī Tomes tautas namā. Reģistrācija
no plkst. 8.00 līdz 8.40 . Informācija pa telefoniem
E. Siliņš 29434985, U.Ķibilds 26541630

00

14. novembrī plkst. 19 pamatskolas sporta
hallē Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts koncerts
„NEKUR NAV TIK LABI, KĀ MĀJĀS”

Iet zeme rudenī ar pīlādžiem pie rokas
Un katram līdzi savu gaismu dod,
Un laimīgs tas, kas viņas augļu veltēs
Kā auglis pats priekš ziemas spēku rod.
Ik novembri ar miķelīšu ziediem,
Ar mīļiem vārdiem draugi Tevi sveic
Un novēl kopā būt ar saules stariem,
Kas tumsību un sniegputeņus veic.

Sveicam novembra jubilārus!
50 gados

Leiti Andi
Limoru Arvīdu
Pavlovu Tatjanu
Skujenieku Nikolaju
Starovoitovu Anatoliju
Voicišu Anitu

55 gados

Kozirevu Ivanu

60 gados

Torčilo Nikolaju

65 gados

Baltvilku Irēnu

Birzgales Tautas namā š.g. 28. decembrī plkst.
1330 Ziemassvētku pasākums Birzgales pagasta
pensionāriem un invalīdiem.

70 gados

Uz Ziemassvētku pasākumu ir jāpiesakās līdz 15.decembrim
pie pagasta sociālā darba organizatores Ivetas Ķepiņas, zvanot
pa tālr. 65035985 vai pie Tautas nama vadītājas Ritas
Reinsones pa tālruni 29417026. Ja ir nepieciešams transports,
ar ko atbraukt uz pasākumu, tad lūdzu paziņot savlaicīgi.

Avenu Aivaru
Medvedinu Ļubovu

75 gados

Bilderi Edvīnu

Plkst. 2200
Atpūtas vakars kopā ar grupu „Savējie”
Ieeja brīva
Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 12. novembrim
Kontakttālrunis 29417026
P.S. Koncerta apmeklētājus lūdzam ierasties apavos,
kuri nebojātu zāles grīdu.

“Papēža diametrs vismaz 2x2cm”

†

☺

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas
Un tava mūža stāsts.

Milgrāve Lūcija (1922)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem

18. novembrī, plkst. 1300
Bērnudārza „Birztaliņa „telpās
Būs iespēja noskatīties uz vēsturiskiem faktiem un atmiņām
balstītu stāstu par diennakti, kurā tapa Latvijas valsts.

Filma „Vienīgā fotogrāfija”
Ieejas maksa - 1Ls

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.

