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Uz tikšanos pēc 5 gadiem – 2014.gada septembra otrajā sestdienā,
kad mūsu skolai svinēsim 165.jubileju!
Tā
vai
vismaz
līdzīgi
svētdienas
rītausmā
no
saviem
klasesbiedriem atvadījās gan sirmas
dāmas un kungi, gan jaunieši, kurus
vieno
atmiņas
par
Birzgalē
aizskrējušajiem
ceturkšņiem,
trimestriem, semestriem, skolas gadiem.
Ja
vēlaties
pārlasīt
Birzgales
pamatskolas vēsturi, kuras oficiālais
aizsākums ir 1849.gads, tad paldies
žurnālistam Uldim Prancānam, kurš
sestdienas 12.septembra laikraksta
„Ogres Vēstis” lappusēs jums šādu
iespēju devis, jo izglītības līkloču
aprakstam atvēlējis gandrīz vai divas
lappuses.
Kad pavasarī no saviem
devītklasniekiem atvadoties, skolotāja
Inta Pastare klātesošos uzaicināja uz
skolas 160.jubileju tā pa īstam aizsākās
daudzo lielo un mazo rūpju lavīna, kas
aizvadītajā sestdienā bija pāraugusi
skaistā, plašā, un galvenais, sirsnīgā
kopā sanākšanā.
Sapostā skola, kas kopš iepriekšējā salidojuma mainījusi pat visai daudz savā ārējā veidolā, sagaidīja vairāk nekā 300 savu
bijušo audzēkņu, skolotāju, darbinieku. Gadiem ejot, aizvien gardākas šķiet kādreiz skolas ēdnīcā ēstās pusdienas, glāstošāks liekas
matus purinošais vējš ar meijām apspraudītā mašīnas kravas kastē braucot uz Dziesmu svētkiem, sirdī kāda skolas gadu mīlestības
stīga atkal ieskanas un liek iztaisnot gadu saliekto muguru. Jo priecīgāki klases biedru pulkā jutās tie, kuri savam skolas
absolvēšanas gadam “apaudzēja” skaistu ziedu, jo katrs reģistrējoties saņēma ziedlapiņu ar savu vārdu un uzvārdu. Kuplāks skolas
biedru pulks deva lielāku sparu gan dejām, gan raitumu atmiņām. Tagad, izstaigājot gaiteņus pavēroju, ka viskrāšņākos ziedus
izauklējuši 2003.,2005.,1996.,1986.,1984.,1992. un 2006. gadu absolventi. Taču jo lielāks gandarījums par paaudzi, kura Birzgales
skolas beigšanas atestātus saņēma no 1937.līdz 1955.gadam. Ja sporta zālē visu notiekošo saklausīt traucēja akustika un cienījamā
gadu nasta, tad klasē atmiņu un dziesmu kamols ritinājās līdz rītam. Piekrītu 1948.gada absolventam Ērikam Hānbergam, kurš
mudināja rakstīt par skolas gadu vaļībām, stingrībām , un vēl... Paldies skolas 1937. gada absolventam Jānim Voldemāram Ūdrim,
kurš par spīti gadu nastai mēroja ceļu no Vācijas un sola muzejam nodod savas atmiņas. Paldies ilggadējam direktoram Ilgonim
Grāvītim ,kurš saglabājis jaukus fotostāstus par iepriekšējiem salidojumiem.
Saskaitīju zālē 34 viršu vainadziņus, kas rudens saules apspīdēti un prožektoru veiksmīgi izgaismoti vēlreiz stāstīja par to,
ka ikviens šeit ir patiesi gaidīts -gan absolventi, gan bijušie skolotāji. Kādreiz mazajām, nu par septītklasniecēm izaugušajām
Sandras Siliņas lolotajām „Lakstīgalām” jau ar pirmo par skolas gadiem skandēto dziesmu izdevās pabojāt vairāku dāmu skropstu
krāsojumu. Skatītāju nedalītu atzinību guva Mārītes Petrovskas vadītais deju kolektīvs, kas uzstājās savos jaunajos tērpos. Maira
Līduma apliecināja, ka labam diriģentam, lai dziesmas spārnos paceltu kori „Volante”, skolas absolventu ansambli ”Tikai tā” un
pagasta sieviešu kori „Pērles”, pietiek ar stingru galvas un nelielu labās rokas mājienu. Iepriecināja pūtēju orķestra dalībnieki, kuri
Līgas Paukštes vadībā gan sagaidīja absolventus, gan spēlēja koncertā. Mārītes Skābarnieces topošo aktieru trupas priekšnesums
lika pasmaidīt pat dažiem visai nopietniem vīriem. Piedodiet, visi tie mani bijušie darba biedri, kuru vārdus šajās rindas
neizlasīsiet. Kopā ar jums izpildīt skolas laiku dziesmu popūriju, kuru izveidoja Inese Martinova, bija liels prieks! Mēs zālē
sapulcējušies jutām, ka no sirds strādājis viss skolas kolektīvs. To jums pateica arī Ogres Izglītības pārvaldes vadītāja R.Krūkle un
ilggadējā arodbiedrības vadītāja A.Lepere. To atzina bijušās skolotājas R.Gribuste un R.Pastare, kolēģi no Krapes un Ķeguma
skolām, mūzikas skolas un VPII „Birztaliņa” .Lai skolas direktoram V.Pastaram izdodas veiksmīgi noorganizēt K.Okmaņa
dāvināto skujeņu stādīšanas talku un visam kolektīvam rakstīt R. Reinsones pasniegtajā Labo vārdu grāmatā.
Salidojums izskanējis. Bet septembra saules apspīdēts ,zālienā kvēlo absolventu izveidotais Birzgales skolas jubilejas
skaitlis. Šīs ziedu rotas ieceres autori saka lielu paldies visiem, kuri dāvināja savu dārzu rudens krāšņumu, lai apkārtējo problēmu
gūzmā starotu Birzgales pamatskolai un visam pagastam šogad tik maģiskais un stiprais ilgmūžības apliecinājums – 160.
D.Melnūdre
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Rudens pilnbriedā.
Skolās aizsācies jaunais mācību gads, Ķeguma
pašvaldība pieņēmusi virkni lēmumu, kas interesē daudzus
novada iedzīvotājus. Daļa no šiem lēmumiem sniedz atbalstu
ģimenēm, kuras audzina skolas vecuma bērnus.
Tāpat kā iepriekšējā gadā, no valsts budžeta tiek
finansētas 1.klašu skolēnu pusdienas, bet 2.-4.klašu
izglītojamajiem brīvpusdienas piešķīrusi pašvaldība.
Ievērojot MK noteikumus Nr.872 „Noteikumi par
pasažieru kategorijām, kam tiesības izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus
maršruta
tīkla
maršrutos”,
pašvaldība
apstiprinājusi noteikumus „Kārtība, kādā Ķeguma novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības
un vidējās izglītības izglītojamiem”. Šie noteikumi paredz
transporta izmaksu atlīdzināšanas kārtību Ķeguma novadā ārpus
pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības izglītojamiem.
Ķeguma novada domes Kultūras izglītības un sporta
komiteja Ķeguma novada iedzīvotājus aicina ieteikt kandidātus
„Ķeguma novada lepnums 2009” konkursam.
Iedzīvotāju vēstules ar stāstījumiem par saviem novadniekiem, ar
kuriem varam lepoties, variet iesniegt visās Ķeguma novada
Tāda ir mana zeme.
Stārķiem ir mazi balti bērni,
Un visi mācās lidot.
/I.Ziedonis/
Drošu un priecīgu lidojumu bērniem, skolotājiem un vecākiem!
Īpašs sveiciens pašiem mazākajiem stārķēniem - pirmklasniekiem :
BIĶERNIEKAM ARNIM
EGLĪTIM EMĪLAM ENDIJAM
GOPERIM ANDIM
KOVAĻONOKAI ELĪNAI
KUĻPAM ALEKSANDRAM
NAZAROVAM MAIKLAM
PUĶEM HARALDAM
TRETJAKOVAI KRISTIĀNAI

CĪRULIM RIČIJAM
EGLĪTIM RITVARAM
GUDRAISIM RAIVIM
KOZLOVAM KLĀVAM
ĶIBILDAM RIČARDAM
NAZAROVAM MARKUSAM
ROZĒNAM LAURIM
ZIEMELEI SAMANTAI
Birzgales pagasta pārvalde
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bibliotēkās, Birzgales pagasta pārvaldē, Ķeguma novada domē
un sūtīt arī uz e-pastu: sandra.civca@kegums.lv ar norādi
„Ķeguma novada lepnums 2009”.
No 24.augusta – 1.oktobrim pašvaldība organizē
konkursu „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu", kura
uzdevums izvērtēt un nominēt racionālāko saimniekošanu šādās
grupās:
• Dižaugs manā dārzā.
• No senču pūralādes (amats, pieredze, prasmes).
• Kas „Ziemas” apcirkņos? (mājražošana un dzīves ziņa).
Konkursa dalībnieks var būt ikviens Ķeguma novada
administratīvās teritorijas iedzīvotājs, reģistrēts uzņēmums un
iestāde. Pieteikumu konkursam līdz 25.septembrim var iesniegt
objekta īpašnieks vai cita persona Ķeguma novada domē
pašvaldības Izglītības speciālistei Sandrai Čivčai ( tālr.
20223212, e - pasts sandra.civca@kegums.lv vai Birzgalē tautas
nama vadītājai Ritai Reinsonei e-pasts ritina22@inbox.lv.
Abu konkursu uzvarētāju apbalvošana notiks Latvijas
valsts svētkiem veltītajā pasākumā.
Esiet atsaucīgi!
Sandra Čivča

Paldies visiem skolas darbiniekiem un absolventiem, kas
palīdzēja sagatavoties skolas jubilejai, ziedoja savu laiku,
līdzekļus, ziedus, dažādas materiālas un nemateriālas lietas!
Paldies Ķeguma novada domei un Birzgales pagasta
pārvaldei par finansiālu atbalstu!
Paldies Izglītības pārvaldei par dāvāto ceļojumu!
Paldies visām iestādēm, organizācijām, individuālajiem
sveicējiem, bijušajiem darbiniekiem par dāvanām un laba
vēlējumiem!
Vislielākais paldies absolventiem, kuri tik kuplā skaitā
apmeklēja šo pasākumu. Īpašs paldies absolventiem:
Andrejam par garšīgo torti, Romualdam par balles
pagarinājumu, Diānai par krāšņumaugiem, Ritai par
scenāriju, Baibai un Edgaram par pasākuma vadīšanu!
Atvainojiet, bet visus nosaucot saraksts būs pārāk garš....
Pamatskolas direktors V.Pastars

1000 pirmklasnieku saņem Fazer ceļamaizi par godu pirmajai skolas dienai!
„Fazer Grupas” uzņēmumi „Fazer maiznīcas”, „Fazer Amica” un „Fazer Saldumi” sarūpējuši kopīgu ceļamaizi Latvijas
pirmklasniekiem. Ievērojot iepriekšējo gadu tradīcijas, „Fazer maiznīcas” sveic 1000 pirmklasnieku viņu pirmajā 1. septembrī ar
veselīgu rupjmaizi. Jauno Fazer 100% Rudzu maizi un nelielu piemiņas velti saņems skolas gaitu uzsācēji 31 skolā Ogres, Ikšķiles,
Lielvārdes un Ķeguma novados, Rīgā, Jūrmalā, Saulkrastos, Liepājā, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā.
"Fazer Amica", kas piedāvā veselīgas maltītes vairāk nekā 5700 skolēniem 8 Latvijas skolās, jau vairākus gadus iepriecina
savus pirmklasniekus. Šogad 630 bērni vēl papildus dāvanā saņems jauku sporta somu, kur būs paslēpies arī kāds kārums no „Fazer
Saldumiem”.
“Priecājamies, ka šogad varam apsveikt par 200 mazajiem skolnieciņiem vairāk nekā pagājušajā gadā – tātad Latvijas skolas
tomēr nepaliek tukšas. Jau septīto gadu dāvinām pirmklasniekiem veselīgu rupjmaizi, lai viņiem pietiktu spēka un enerģijas gan
pirmajā skolas dienā, gan arī turpmākajās skolas gaitās,” saka Ivars Skrebelis, SIA “Fazer maiznīcas” rīkotājdirektors.
„Mums katram ir savas atmiņas par 1. septembri, kad mirdzošām acīm devāmies iekarot zinību virsotnes. Lai šis mirdzums
un zinātkāre nerimtos, svarīga ir arī bērnu veselība. Ar siltām, veselīgām un garšīgām pusdienām skolas ēdnīcā mēs skolēnu ikdienu
vēršam patīkamāku un krāsaināku,” stāsta Aigars Kaugars, SIA „Fazer Amica” direktors.
Par “Fazer Group”
"Fazer Group" pirmsākumi meklējami1891. gadā Helsinkos dibinātā ģimenes uzņēmumā. Šodien "Fazer Group" piedāvā
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, maizes izstrādājumus, saldumus un darbojas astoņās valstīs. Uzņēmuma galvenās vērtības ir
rūpes par klientu vēlmēm, izcila kvalitāte un komandas gars. "Fazer Group" darbojas četras apakšdivīzijās: "Fazer Amica", "Fazer
Bakeries", „Fazer Confectionery” un "Fazer Russia". "Fazer Amica" ir vadošs sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Ziemeļvalstīs un
Baltijas valstīs, kas klientiem piedāvā garšīgus ēdienus un individuālus servisa risinājumus. "Fazer Bakeries" piedāvā svaigus un
garšīgus maizes izstrādājumus un darbojas Somijā, Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. „Fazer Confectionery” saldumu ražotāja
Ziemeļvalstīs. "Fazer Russia" ir atbildīga par "Fazer" maiznīcu darbību Krievijā, kur tā ir viena no vadošajām nozares kompānijām.
"Fazer Group" strādā apmēram 15 000 cilvēku.
Baiba Gulbe, komunikāciju direktore, „Fazer maiznīcas”, mob. 29278780, e-pasts baiba.gulbe@fazer.lv
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Informācija par bāriņtiesas darbu
Birzgales pagasta teritorijā.
Ar 2009. gada 19. augusta Ķeguma novada domes
lēmumu nr.7 no 2009. gada 1. septembra Birzgales pagasta
administratīvajā teritorijā darbu uzsāk Ķeguma novada Birzgales
bāriņtiesa. Bāriņtiesas sastāvā uz pieciem gadiem, t.i. līdz 2014.
gada 1. septembrim, tika ievēlēti: bāriņtiesas priekšsēdētāja Vija
Arāja, bāriņtiesas locekļi – Ilona Klimane, Inta Pastare un Mārīte
Petrovska.
Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesa atrodas Lindes ielā
2, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā.
Darba laiks: Pirmdien, piektdien no 9.00 līdz 17.00, otrdien 9.00
līdz 12.00., kā arī apmeklētājiem vēlamajā laikā. Telefons saziņai
- 65035984.
Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesa savā darbības
teritorijā, saskaņā ar LR Civillikumu, likumu “Bāriņtiesu likums”
un Ministru kabineta noteikumiem “Bāriņtiesu darbības
noteikumi”, risina ģimenes tiesiskās attiecības, aizbildnības un
aizgādnības attiecības. Sniedz palīdzību mantojuma lietu
kārtošanā, veic notariālās darbības, apliecina darījumu, ja to slēdz
attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un
ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 6000 latu.
“Bāriņtiesu likuma” 79.pants nosaka šādas Valsts nodevas: (1)
Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības
budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:
1)
par darījuma akta projekta sagatavošanu – 8 latus;
2)
par darījuma apliecināšanu – 5 latus;
3)
par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 13 latus;
4)
par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 24 latus;
5)
par pilnvaras sagatavošanu – 3 latus;
6)
par pilnvaras apliecināšanu – 2 latus;
7)
par paraksta apliecināšanu – 2 latus;
8)
par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta
sastādīšanu un izsniegšanu 1 latu (par katru lappusi);
9)
par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1 latus;
10)
par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,30
latus (par katru lappusi);
11)
par paziņojuma izsniegšanu – 3 latus;

Apkures maksas parādi uz 01.08.2009.
Nākotnes iela 5
Nākotnes iela 7
Nākotnes iela 9
Nākotnes iela 11
Nākotnes iela 13
Kalna iela 1
Kalna iela 3

Ls 2190,09
Ls 6769,75
Ls 3705,24
Ls 7982,60
Ls 6203,84
Ls 2903,01
Ls 5108,85

Pagasta pārvalde lūdz savlaicīgi uzsākt
apmaksas procesu, jo pretējā gadījumā
rīkosies tiesu izpildītāji!
Lielais Kristaps” dodas izbraukumā!
Nacionālais filmu festivāls „Lielais Kristaps” piedāvā
latviešu jaunāko filmu programmas izrādīšanai visos
Latvijas pagastos no 2009. gada 29. septembra – 4.
oktobrim. Pasākums iecerēts kā dāvana Latvijas
skatītājiem - bez ieejas maksas! Katrs Birzgales
iedzīvotājs varēs izvēlēties un noskatīties sev
interesējošo programmu Birzgales pamatskolas zālē.
Aicinu visus birzgaliešus izmantot šo vienreizējo iespēju
noskatīties šīs filmas.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone
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par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 3
latus;
13)
par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 5 latus;
14)
par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 3
latus;
15)
par mantojuma saraksta sastādīšanu – 34 latus;
16)
par veida dokumentu sastādīšanu – 3 latus (par katru
lappusi).
(2) Pašvaldības domei (padomei) ir tiesības piemērot valsts
nodevu atvieglojumus.
12)

Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas telpās piektdienās pēc
iepriekšēja pieraksta pieņem ģimenes psihoterapeite Vita
Kārkliņa(telefons 26585052).
“Ģimenes, kas tādā vai citādā veidā ir emocionāli
nomāktas, nes katra savu sāpi, un iemesli, kas noveduši pie
ģimenes funkciju un bērnu uzvedības traucējumiem, ir
visdažādākie. Sistēmiskā ģimenes terapijā uzmanība tiek veltīta ne
tik daudz konkrēta pacienta problēmām, bet ģimenei kā dzīvam
organismam kopumā. Neatkarīgi no tā, kā iesākas terapeita darbs,
ģimene vienmēr paliek centrā, kā sākuma grupa, kurā notiek katra
indivīda personības veidošanās, kurā veidojas viņa emocionālās
attiecības,” Vita Kārkliņa (ģimenes psihoterapeite).
Problēmu loks, ar ko nodarbojas ģimenes psihoterapeiti ir
problēmas, kas saistītas ar bērniem, pusaudžiem ģimenē un skolā,
uzvedības grūtības, dažāda veida emocionālie traucējumi bērniem;
pāra konflikti ģimenē; krīzes situācijas ģimenē; šķirtās ģimenes,
jaunas ģimenes veidošanās; problēmas starp paaudzēm ģimenēs;
konsultācijas vecākiem audzināšanas jautājumos; individuālā
psihoterapija.
Ģimene tiek aplūkota kā viens veselums, un viena cilvēka
problēma tiek apskatīta ģimenes kontekstā, jo katrs indivīds ir
ģimenes sistēmas daļa.
Svarīgākie ģimenes terapijas mērķi ir: palīdzēt uzlabot
komunikāciju starp ģimenes locekļiem; stiprināt ģimeni kā
sistēmu; stiprināt laulību; palīdzēt mainīt iesīkstējušās lomas un
uzvedības noteikumus; palīdzēt ģimenei pārvarēt krīzes situācijas.
V.Arāja
Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas priekšsēdētāja

“Mirklis Birzgalē - 2009.”
Latvija ir visai bagāta zeme, to apzinās gan iedzīvotāji,
gan citu valstu pārstāvji. Iespējams, par to varam pastrīdēties, jo
citi ar vārdu „bagāts” iedomājas ekonomiku, bet es ar to iedomājos
visu, kas saistīts ar un ap Latviju. Latvija ir bagāta ar savu zemi,
iedzīvotājiem un savām tradīcijām.
To pašu var teikt arī par mūsu Birzgali, kura ir bagāta ar
zemi, mežiem, jaukiem cilvēkiem, skaistu dabu, tradīcijām,
skaistām kultūrvēsturiskām vietām utt. Tuvojoties Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienas svinībām, aicinu visus
birzgaliešus piedalīties kopējā foto izstādes veidošanā. Ja Jums ir
kādas interesantas, skaistas fotogrāfijas, kas ir fotografētas šā gada
periodā, tas ir 2009. gadā mūsu pagasta teritorijā, tad lūdzu tās
atsūtīt uz e –pastu ritina22@inbox.lv vai nodot personīgi Tautas
nama vadītājai Ritai Reinsonei ( Kontakttālrunis 29417026).
Fotogrāfijai klāt, lūdzu pievienot mazu aprakstiņu, kas, kur un kad
ir fotogrāfijā redzamo mirkli fotografējis. Fotogrāfijas lūdzu
iesniegt līdz 15. oktobrim.
Ceru uz jūsu atsaucību un veidosim kopā fotoizstādi
“Mirklis Birzgalē – 2009.”
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone

