Pagasta pārvaldes informatīvs izdevums

...lai sajustu – cik dzīve skaista,
kur tā kā darba bite vari būt,
to sudrabu no mirkļu kārēm vācot,
kas neapsūb un vējos nepazūd.
/K.Apškrūma/
Sveicam Birzgales pagasta izglītības
iestāžu pedagogus Skolotāju dienā!
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Es pateicos tev skolotāj, mans sirmais,
Par sirdi liesmaino, ko tu mums devi:
Tu lielās dzīves ceļā biji pirmais,
Kas atrast mācēji mums pašiem sevi.

Oktobra pirmajā svētdienā Latvijā un visā
pasaulē tiek atzīmēta Skolotāju diena. Birzgales
pamatskolā Skolotāju dienu svinējām 2.oktobrī.
Kā jau ierasts, šajā dienā 9.klases skolēni
iejutās skolotāju lomā un vadīja mācību stundas. 2. un 3. mācību stundas laikā
tika sveikti skolotāji, katra klases kopā ar savu 9.klases „skolotāju” bija
sagatavojuši apsveikumu – dziesmas, dzejoļus un, protams, rudenīgos ziedus. Pēdējie savus skolotājus devās sveikt devītie, kuri
bija sagatavojuši dziesmu un īsus aprakstus par katru skolotāju. 9.klase skolotājus sveica ar svētku kliņģeri, pēc kura pasniegšanas
svinīgā daļa bija beigusies. Skolotāji, kuri bija novadījuši savas stundas varēja doties mājup, bet dežūrskolotāji palika skolā līdz
pusčetriem. Manuprāt, šī Skolotāju diena bija izdevusies gan skolotājiem, gan bērniem, kuri mācījās pie saviem devītās klases
„skolotājiem”. Ceru, ka nākamās Skolotāju dienas Birzgales skolā būs tikpat izdevušās kā šogad!
Ingars Ivanovskis 9.klase

Vēl arvien dzīvoju pozitīvu emociju noskaņā, kuras guvu Birzgales
pamatskolas 160 gadu jubilejas pasākumā.
Daļu no savas sirds, dzīves un darba gadiem esmu atstājusi Birzgalē
[1953.-1965 ],tāpēc uz salidojumu braucu, lai redzētu kāda tu esi mana skola, lai
satiktos un pateiktu paldies absolventiem par jauko sadarbību, jo tieši Birzgales
skolā es ieliku pamatus savai turpmākai zinātniski pētnieciskai darbībai.
Priecē tas, ka sirma, bet stalta un jauneklīga skola vēl arvien atrodas
kalnā, iekļauta koku, košuma krūmu un ziedu kompozīcijās. Un galvenais, ka tajā
strādā darbīgi, radoši skolotāji, kuri kopā ar tehniskajiem darbiniekiem ir
paveikuši lielisku darbu ,lai skolēni te justos labi un ar saviem sasniegumiem
dažādās jomās priecētu visus.
Par to varēja pārliecināties viesi ,absolventi koncerta laikā. Pateicoties
izcilai režijai, visus iepriecināja orķestris, koris, vokālais ansamblis un teātris.
Kulmināciju sasniedza “Silavas valsis” kuru izpildīja skolotāju un skolēnu
apvienotais koris, orķestris. Tās izjūtas nav iespējams aprakstīt, man tā bija
atgriešanās 1960 tajos gados un ceru ,ka daudzi caur mākoņa maliņu noskatījās un
saprata, ka nekas netiek aizmirsts. Protams, tās ir manas izjūtas, citiem droši vien
bija citas.
Paldies skolas direktoram Valentīnam Pastaram un visam kolektīvam par
izcili noorganizēto pasākumu jubilejas svinībām. Paldies skolas absolventiem par
satikšanās mirkļiem. Paldies 1953.gada absolventei skolotājai Tamārai Liestiņai
[Avenai] un skolotājai Emmai Ozolai par palīdzību atmiņu kamola ritināšanā,
paldies Anitai Smilškalnei [Braunšteinai ] un Solveigai Niedrai [ Altmanei ] par
kārtēju uzticības un labestības apliecinājumu.
Īpašs paldies bibliotekārei Elgai Avenai par doto iespēju ielūkoties bijušajā mūsu ģimenes dzīvoklī pēc 44gadiem. Jā tas
bija tik sen, bet tik daudz atmiņu un sirsnības ir saglabājies uz mūžīgiem laikiem par Birzgales laiku.
Vēlu daudz radošu veiksmju turpmākajā darbā visam skolas
Skola ir vienīgā vieta, jauna ,kas paliek arvien
kolektīvam,
lai pietiek spēku griezt dzīvi pa saulei!
Kaut arī laika straume, matos sirmumu sien.
Regīna Gribuste 2009.gada 9.oktobrī.
[Aija Zuja ]

17. oktobrī, plkst. 900 Pie Tautas nama rudens gadatirgus
„Rudentiņš, bagāts vīrs”
Laipni aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji, jo īpaši aicināti visi mājražotāji.
Tālrunis informācijai 29417026
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DZEJAS DIENAS.
Kad krīt krāsainās rudens lapas un kastaņi, tad mēs
zinām, ka atnākušas ir dzejas dienas. Birzgales bibliotēkā bija
skatāma grāmatu izstāde “Dzejas pasaulē”. Izstāde iepazīstina
ikvienu interesentu ar jaunāko dzeju. Ar pagasta iedzīvotāju
atbalstu tika izveidota ziedu izstāde zālienā pie bibliotēkas. Šī
izstāde papildina dzejas dienu tematiku. Ziedi un dzeja ļoti labi
papildina viens otru.
Mēs, 5.klases skolēni, apmeklējām bibliotēku, lai tuvāk
iepazītu dzeju un tās autorus. Bibliotekāre Anita mums pastāstīja
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par Dzejas dienām. Kopīgi atcerējāmies gan skolā, gan mājās
lasīto dzejoļu autorus. Apskatījām plauktus, kur var atrast
dzejoļu grāmatas un latviešu tautasdziesmu krājumus.
Bērnus iepriecināja ziedu krāsainība pie bibliotēkas.
Paldies birzgaliešiem, kuri ne tikai audzē ziedus savam priekam,
bet ļauj par tiem priecāties arī citiem! Varbūt nākamajās Dzejas
dienās ziedu vāzes rotās birzgaliešu radītā dzeja?
5.klases skolēni Aigars, Fanija, Uldis, Kristers,
Ēriks, Juris un audzinātāja Elga

Krāsainais rudens.
Pirms gadiem četrdesmit, atzīmējot Tautas dzejnieka Jāņa Raiņa dzimšanas
un mūžībā ieiešanas datumus, septembrī Latvijā tika iedibinātas dzejas dienu
tradīcijas. Mūsu Birzgales pusei šis laiks ir tautas eposa „Lāčplēsis” autora
ANDREJA PUMPURA dzimšanas diena, kas pēc vecā stila bija 10. , pēc jaunā
22.septembrī. Pāri Daugavai, uz dzīvi Lielvārdes krastā A.Pumpurs pārcēlās
septiņpadsmit gadu vecumā. Tāpēc saprotams lielvārdiešu lepnums un paldies par
viņu prasmi dzejnieka vārdā nosauktajā muzejā šo jubileju atzīmēt vērienīgi, ar
izdomu. Par svinībām, kas šoruden Lielvārdē notika 25. septembrī, varējām lasīt
laikraksta „Ogres Vēstis” 10. oktobra numurā.
Klusāk, bet ne mazāk interesanti A.Pumpura jubileju svinēja Ķeguma
novadā. 2003.gadā Ķeguma novada grāmatu draugu klubs „Doma” un Ķeguma
pilsētas bibliotēka izdeva novada radošo cilvēku darbu izlasi. Dzejas krājumā
„Dvēseles lidojums” bija apkopoti 15 autoru dzejoļi. Šoruden Birzgales muzejs
„Rūķi” tika aicināts līdzdarboties, lai nākotnē lasītājus sasniegtu krājums ar Ķeguma,
2008. GADA RUDENS
Rembates, Tomes un Birzgales puses dzeju rakstošo cilvēku jaunradi.
Ir tukša stārķu ligzda,
Tāpēc 21.septembrī viesojos pie birzgalietes Alises Drātnieces, kuras rakstus par
Tak acis augšup slīd.
novada vēsturi esam lasījuši gan pagasta, gan rajona presē. Mazāk zināmi autores dzejoļi.
Šķiet, vasara un saule
Kundze, kuras mūžs tuvojas 90. jubilejai, mani gaidot, bija lūgusi savu vedeklu uz datora
No stārķu ligzdas spīd.
pārrakstīt dzejoļus, tāpēc saņēmu glīti noformētus A.Drātnieces izlolotos darbus.
/A.Drātniece/
23.septembra novakarē Ķeguma pilsētas bibliotēka un grāmatu draugu klubs
„Doma” aicināja novada ļaudis uz iepazīšanās vakaru. Birzgali tajā pārstāvēja 7.klases
skolnieces Baiba Kauliņa un Kristīne Ķibilde, tautas nama vadītāja Rita Reinsone. Manā mapītē bija gan A.Drātnieces, gan brāļu
Kristapa un Mārča Hunčaku dzejoļi, gan pašas izdomātā pasaka par Ķeguma trim „sievām” –Tomi ,Rembati un Birzgali. Tikšanās
vadītājs – kluba „Doma” priekšsēdētājs V.Kurmis, šo pasaku apspēlējot, jautri vadīja visu pasākumu. Lielākais ieguvums, manuprāt,
bija dzejnieka Jāzepa Osmaņa uzmundrinājuma vārdi jaunajiem autoriem, kuri vakara gaitā lasīja savus darbus. Jāteic, ka Baiba un
Kristīne šīs ugunskristības izturēja godam. No A.Drātnieces kundzes devuma nolasīju 1998.gadā tapušo dzejoli „Trīs ozoli”. Jauki
bija saņemt dāvanā krājumu „Dvēseles lidojums” un autogrāfus no Jāzepa Osmaņa, Jevdokijas Čerepanovas, Katrīnas Rotgalves,
Agitas Freibergas, Aleksandra Soboļa.
Vakara gaitā risinājās arī sarunas par iecerēto krājumu, kuram J.Osmanis devis nosaukumu „Dvēseles ligzda” un uzrakstījis
ļoti piemērotu ievaddzejoli. Lai Ķeguma novada kultūrvēsture iegūtu šo nākošo grāmatu jāpiesaista gan sponsori, gan grāmatai
paredzētie darbi jāsagatavo elektroniskā formātā, gan
jāveic vēl simts lielāku un mazāku darbiņu.
Nedēļas nogalē- 25.septembrī ar Ivetas Balodītes
un Intas Pastares dārzos izaudzēto ziedu klēpi aizbraucu
uz Rīgu, kur Lielo kapu maliņā atdusas vieta Andrejam
Pumpuram. Atmiņā iekrita Lielvārdes muzeja ilggadējās
vadītājas Anastasijas Neretnieces teiktais, ka eposa autora
gan arī mums atvēlētajā dzīves laikā kopīgā rūpe ir savas
valodas kopšana un saglabāšana.
Arī aizvadītā nedēļa izvērtās interesanta, jo
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 11.klase savas
audzinātājas Sandras Bērziņas atbalstīta, piedaloties
konkursā, ko organizē Krišjāņa Barona muzejs sadarbībā
ar firmu Travel RSP, izvēlējās veidot projektu par Andreju
Pumpuru. 8.oktobrī skolēni pabija Lindes parkā, Hānu
dzimtas kapos, pie Dīriķupītes. Bet viņu labais darbiņš
tagad redzams pie Robežkroga, kur jaunieši demontēja
veco, salūzušo soliņu, tā vietā uzstādot jaunu, pašu
gatavotu. Paldies Mārai Lapai, kura viesmīlīgi izrādīja
savu skaisto dārzu un Ilonai Grīnvaldei, kura ar mašīnu
par paldies vizināja mani, jo ķegumieši, spītējot laikam,
brauca ar velosipēdiem. Lai jauniešiem veicas šajā konkursā!
D.Melnūdre
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„Fazer maiznīcas” sniedz atbalstu
Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes
novadu maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem
5. oktobrī „Fazer maiznīcas” izpilddirektors Ivars
Skrebelis parakstīja līgumus par atbalstu mazturīgajiem
Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem. No Ikšķiles novada puses līgumu parakstīja
priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, Ķeguma novada domes puses priekšsēdētājs Roberts Ozols un Lielvārdes novada domes
puses - priekšsēdētājs Imants Balodis.
Līgumi paredz, ka ik nedēļu „Fazer maiznīcas” nodos
Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada sociālo dienestu rīcībā
161 kukulīti maizes novadu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
Šāda veida atbalstu uzņēmums sniedz jau septīto gadu - līdz novadu reformai sadarbība notika ar Ogres rajonu, pēc novadu reformas vairākās administratīvajās teritorijās - Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novados. Kopumā „Fazer maiznīcu” atbalstu ik nedēļu
saņems 231 ģimene minētajos novados.
“Mēs esam viens no lielākajiem Ogres novada uzņēmumiem, kurā strādā arī tuvāko novadu Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes
iedzīvotāji. Tāpēc sociālo programmu ietvaros sniedzam atbalstu visiem minētajiem novadiem. Mūsu pienākums ir palīdzēt sabiedrības
daļai - tiem, kam šobrīd klājas visgrūtāk. ”, stāsta ”Fazer maiznīcas” rīkotājdirektors Ivars Skrebelis.
„Fazer maiznīcu” sociālās programmas ietvaros 2009. gadā kopumā ziedoti vairāk nekā 58 000 klaipi maizes. Ik nedēļas maizi
saņem Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu mazturīgie iedzīvotāji, Latvijas Sarkanā krusta patversme „Gaiziņš”, bērnu brīvā
laika centrs „Ligzdiņa”. Tāpat maize tiek ziedota Latvijas Sarkanā krusta labdarības projektiem, SOS bērnu ciematiem, Kraukļa fondam,
Latvijas Bērnu fondam, Ogres pilsētas un novada bērnu un jaunatnes projektiem u.c. organizācijām.
“Fazer maiznīcas” jau vairākus gadus aktīvi īsteno sociālās atbildības programmas gan saviem darbiniekiem, gan sociāli
neaizsargātajai sabiedrības daļai. Uzņēmums ar īpašu sporta atbalsta programmu ir veicinājis skolēnu fizisko attīstību Ogres, Liepājas,
Jelgavas, Rēzeknes un Daugavpils skolās. 2009. gada 1. septembrī „Fazer maiznīcas” ar spēcinošu rupjmaizi sveica 1000 pirmklasniekus
31 Latvijas skolā.
Plašāka informācija par uzņēmumu atrodama www.fazermaiznicas.lv.
Papildu informācija: Baiba Gulbe, Komunikāciju direktore, Fazer maiznīcas, mob. 29278780.

IZSOLE
Ķeguma novada dome 2009.gada 10.novembrī plkst.10:00 Ķeguma novada domes ēkā – Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, 2.stāvā
sēžu zālē rīko pašvaldības nekustama īpašuma „Kraukļu atpūtas bāze”, kas atrodas Ķeguma novada Birzgales pagastā, atklātu
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts – zemes gabals 0,8 ha kopplatībā un 1 ēka – atpūtas bāze.
Īpašuma sākotnējā izsoles cena Ls 7 000,-, drošības nauda – Ls 700,- , dalības maksa Ls 10,-.
Ar Izsolāmo mantu var iepazīties katru darba dienu laikā no plkst.13.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pie domes
izpilddirektora vietnieka Pāvela Kotāna pa tālruni 65034212, 29134202.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķeguma novada domē, Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, pie lietvedības sekretāres un
Birzgales pagasta pārvaldē, Lindes ielā 2, Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov., darba dienās no plkst.08.30 līdz 15.00.

Birzgales izglītības iestāžu darbinieki
ekskursijā Klaipēdā un Palangā.
Kaimiņu zeme mūs sagaidīja ar rudenīgu un
vējainu laiku, kas tomēr netraucēja baudīt kluba
“Vēriens” piedāvāto ekskursiju. Klaipēdā izbaudījām
delfīnu un jūras lauvu šovu, apskatījām Jūras muzeja
eksotiskās koraļļu rifu zivis. Palangā viesojāmies
Dzintara muzejā, un vēl paspējām lietuviešu kāzām
izveidot “dziesmotus vārtus”. Savi jaukumi ir arī
rudenīgajam laikam – var nesteidzīgi bez drūzmas
apskatīt pilsētu, pustukšajās kafejnīcās ieēst cepelīnus.
Katram gadalaikam ir savas priekšrocības.
Paldies kluba “Vēriens” vadītājai Rutai,
zinošajam gidam Haraldam un izturīgajam šoferītim
Iļjam!
Visu ekskursantu vārdā – V.Pastars

