Pagasta pārvaldes informatīvs izdevums

Lai ziemas Saulgriežu zvaigznes ikvienam nes
debesu gaišumu!

Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām,
darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem!
Lai mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga
griba saprasties, paciest un palīdzēt!
Pagasta pārvalde
Cauri Adventam ejot pretī Ziemassvētkiem, ļausim sevī
nostiprināties dievišķajam spēkam, dosim iespēju sevī piedzimt
jaunam un gaišam cilvēkam, uzplaucēsim sevī kaut mazītiņu
dievišķo ziedu! Ļausim tam rāmi uzziedēt sevī! Noticēsim sev!
Atcerēsimies, ka mums pāri plešas rāmas debesis, kas
mums, cilvēkiem, dāvā savu mieru, savu gaismu, savu spēku,
savu līdzsvaroto enerģiju....
GAIŠUS JUMS VISIEM SVĒTKUS!
Pirmsskolas „Birztaliņa” vadītāja: Anita Skosa
Ik katru gadu jaunu velēnu griež lemess,
Ik katru gadu citu ziedu smaržu jūt,
Bet tas, kas labs ir padarīts uz zemes,
Tas it nekad no zemes nepazūd.
(I.Ziedonis)
Lai priecīgi un gaiši Ziemassvētki, un veiksmīgs
Jaunais gads, kas nes veselību, saticību un cerību
piepildīšanos!
Birzgales pamatskolas kolektīvs

...Brien pa kupenām šurp vīri: bārdas garas, paši sīki,
Maisus nesot, gluži līki. Zvani dūc, skan līksmi dziesmas,
Eglītēs mirdz sveču liesmas, visur gaida rūķu saimi,
Nes tie dāvanas un laimi.
/N.Kalniņš/
Birzgales muzeja kolektīvs novēl visiem labu veselību, lai
nākošgad vairāk sirdsgudrības, pacietības un mīlestības
ikdienas darbus darot. Paldies dāsnajiem muzeja krājuma
papildinātājiem, paldies ikvienam, kurš pabija pie mums,
paldies tiem, kuri 2011. gadā atradīs ceļu uz “Rūķiem”.
Ziemassvētku un Jaunā gada sniegos brienot, ar
jums kopā
Birzgales muzejs “Rūķi”

Lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko visvairāk vēlamies, bet
Jaunā gadā lai spēks un drosme šo vēlmi piepildīt!
Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku
visu cerību piepildījumam Jaunajā 2011.gadā
Birzgales pasta nodaļas kolektīvs
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Lai Ziemassvētku laiks nes laimi, mieru un ticību,
lai gandarīta un bagāta ir katra Jaunā gada diena!
Irēna Grīnberga
Ilze Pudule
Pirms iededz sveci egles zarā, dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni, ar mīlestības dzirksteli
Un tici - tas ir Tavā varā – nest gaismu, kā to sveces dara....
Jaukus, baltus Ziemassvētkus, saticību,
mīlestību un veselību Jaunajā gadā
Jums novēl Birzgales aptiekas kolektīvs
Es palūgšu baltajam eņģelim, kurš man tik pazīstams šķietLai aiziet pie Tevis un palūko, kā Tev šais Ziemsvētkos iet?
Lai uzliek roku Tev uz pleca, un nekad vairs nenoņem nost.
Lai likteņa asie zobi, jaunas brūces nespēj vairs kost.
Es palūgšu baltajam eņģelim, kurš man tik pazīstams šķiet.
Lai pēc tumsas, atnāk gaisma, un projām vairs neaiziet!
Lai eņģeļi uz spārniņiem atnes laimi, prieku un
piepildītas cerības! Priecīgus Ziemassvētkus un
Laimīgu Jauno gadu!
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone
Pats Dieviņš aiz sliekšņa gaida,
Un kluss tiek jauns un vecs,
Un ienāk istabā lēni
Šis viesis tik mīļš un rets.
Un vaicā viņš saimnieka.
Tas saimnieks, kas galdgalā,
Sēd, acīm smaidīdams mīļi,
Baltlinu krekliņā.
J.Akuraters „Ziemassvētki Latvju sētā” (fragm.)
Ļ.cien. Birzgales lauksaimnieki!
Lai Jums gaiši Ziemassvētki – kā patiess miera un
gandarījuma brīdis pēc darba, ko Jūs atbildīgi un
centīgi veicat ikdienā! Lai Jaunais gads Jums
atnes jaunas ieceres un iespējas tās piepildīt!
Cieņā un pateicībā par sadarbību, lauksaimniecības konsultants
un veterinārārsts T.Vaļevko
Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiec savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras domājot tikai labu
Lai Ziemassvētku brīnums vispirms notiek mūsos!
Novēlu visiem pagasta iedzīvotājiem gaismas,
mīlestības
un
sirdsmiera
apmirdzētus
Ziemassvētkus. Lai panākumiem bagāts un
skaists 2011.gads!
Birzgales bibliotēka
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RUNAS ATTĪSTĪŠANA PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM
Turpinām sarunu par bērnu runas attīstību. Kas ir loģika? Tā ir zinātne, kas pēta domāšanu kā apkārtējās pasaules izziņas līdzekli, un
mūsu bērniem ir jāizzina apkārtējās dzīves likumi un noteikumi, viņi nav vieni kā „mazie prinči” uz šīs planētas. Gribot negribot mums šie
likumi jāievēro. Cilvēks attīstās visu mūžu, bet pirmsskolas vecumā ir milzīgais lēciens- no tikko dzimuša cilvēciņa bērns piecu līdz sešu gadu
laikā top par augsti attīstītu būtni. Krievu rakstnieks Ļ. Tolstojs mūža nogalē rakstīja: „No piecgadīga bērna līdz manīm ir tikai solis. Bet no
jaundzimušā līdz piecgadīgajam ir bezgala liels attālums.” Tāpēc, mīļie vecāki, nezaudējiet ne brīdi no šā dārgā laika (kas paiet ļoti ātri), jo
tieši tad veidojas bērna valoda, vārdu krājums, gramatika, prasme domāt loģiskā ziņā pareizi, sakārtoti un secīgi. Bērnībā šī prasme attīstās
ātri, sevišķi, ja tiek radīti labvēlīgi apstākļi.
Runas un domāšanas avots ir pavisam vienkāršas darbības- bērns rotaļājas, darbojas- tātad iedarbojas uz apkārtējo vidi, un vide
iedarbojas uz viņa attīstību. Domāšana un runa attīstās atdarināšanas procesā, tāpēc jau bērns runā to, ko dzird no pieaugušā. Vajadzētu
vienmēr padomāt, ko un kā runājam bērnu klātbūtnē, kaut arī liekas, ka mazais spēlējas un neko nedzird. Un kā vēl dzird! Ne jau bērnudārzā
mēs viņiem iemācām visus „labos vārdus”- tos bērni atnes līdzi no mājām un tad, protams, padalās ar citiem.
Divu gadu vecumā bērns sāk izprast neredzamu priekšmetu pārvietošanos. Ja bumba paripo zem gultas, divgadīgs bērns jau saprot,
ka var arī nelīst bumbai pakaļ, bet apiet gultai apkārt un tad paņemt to. Bērns jau galvā izveido ceļu, pa kuru jāiet. Viņš sāk veidot sakarību
starp priekšmetu un telpu. Turpmākajos gados bērns pāriet no praktiskā līmeņa uz domāšanas līmeni, un tas ir dažāds, jo jāpārvar dažādi
šķēršļi. Pārbaudiet savu bērnu loģiskās domāšanas līmeni- strādājot virtuvē pieberiet divas vienādas glāzes ar miltiem vai putraimiem, vai ko
citu. Tad bērna acu priekšā vienu ieberiet seklā, platā traukā, bet otru šaurā augstā traukā (citā glāzē). Pajautājiet, kurā ir vairāk. Bērns teiks, ka
glāzē. Lielāks bērns būs sapratis, ka daudzums ir vienāds, bet tāpat atbildes var būt dažādas.
Agrāk bērni rotaļājoties bieži runāja paši ar sevi, atdarinot pieaugušos, tagad tas tiek novērots arvien retāk, bez tam, dažreiz liekas, ka
bērni pat neprot vairs rotaļāties. Pedagoģe Z. Upmane ir izteikusi domu, kurai es pilnīgi piekrītu: „Ja bērnu pirmsskolas vecumā pārāk bagātīgi
sāk apveltīt ar rotaļlietām un agrā bērnībā ved viņu uz pasākumiem, kuru saturu viņi vēl nespēj saprast, bērnam veidojas paradums visu uztvert
virspusēji. Bērns gaida tikai vieglu izklaidēšanos, vienmēr jaunus spilgtus iespaidus. Tā rodas paviršība, uzmanības nenoturība.” Mazie pierod
arī pie TV vai datora spilgtajām krāsām un spalgajām skaņām, tāpēc viņi vairs nedzird, ja ko sakām normālā balsī. Vai mums arī būtu jālido kā
Betmenam, lai mums pievērstu uzmanību?! Kamēr bērni ir mazi, tas var šķist amizanti, bet sešu gadu vecumā un skolā nebūs smieklīgi, ja
bērns nekad neko nebūs dzirdējis. Šādi bērni ir izklaidīgi, viņus nevar ieinteresēt, viņiem it kā nekas nepatīk.
Mūsu bērniem ir ļoti mazs vārdu krājums, jo negribam lasīt grāmatas. „Atņemiet tautai visu un tā visu var atgūt, bet atņemiet tai
valodu- un tā vairs nekad to neradīs, pat jaunu dzimteni tauta var radīt, bet valodu- nekad; kad izmirst tautas valoda- izmirst arī tauta.” Šos
vārdus ir teicis zinātnieks, pedagogs un rakstnieks K. Ušinskis. Bet vai tad mūsu valoda jau nav apdraudēta? Tagad ir jādara viss, lai to
saglabātu tikpat daiļskanīgu un bagātu, kāda tā vēl šobrīd ir, nākamajām paaudzēm. Pirmsskolas skolotājs ir tas, kuram ir uzticēta šā darba
svarīgākā daļa- palīdzēt bērnam attīstīt runu, veidot viņa valodu.” Padomājiet, cik zināšanu, jūtu, domu, loģikas un pat filozofijas vajag, lai
runātu kādā citā valodā tā, kā runā sešu vai septiņu gadu vecs bērns savā dzimtajā valodā.” (K. Ušinskis)
Bērnu domāšana strādā ar tiem faktiem, kurus viņš uztver no apkārtējās vides un ja šie fakti ir nepareizi, tad bērna secinājumi arī būs
kļūdaini. Tāpēc jāmāca bērnam pareizi novērot apkārtējo vidi un bagātināt viņu iztēli ar spilgtiem un pilnīgiem tēliem. Mums ir tik bagāts
folkloras materiāls- bērniem viegli uztveramas tautas dziesmas, skaitāmpanti, īsas pasaciņas, kuras var saistīt ar ikdienas dzīves norisēm vai
vērojot dabu. Ja jūs pastaigās to izmantosiet un runāsiet ar bērnu, gramatiski pareizai runai vēl pievienojot loģiskus secinājumus, tad bērna
runas dāvanas tiks izkoptas. Tātad no tā, ko bērns redz, dzird, saož, sajūt jāveido jēdzieni, starp tiem jāmeklē līdzīgas un atšķirīgas pazīmes,
jāveido spriedumi. Viegli to darīt arī virtuvē, kad gatavojat ēst. Mazais arī grib piedalīties, parādiet dažas vielas, kuras ir baltas- milti, cukurs,
citronskābe. Lai apskata, lai iztausta, lai pagaršo. Bērns pats pateiks savu spriedumu par šīm lietām- viņš sapratīs, ka krāsa ir kopīga, bet citas
pazīmes- garša, struktūra- atšķirīgas.
Sekojiet līdzi notikumiem dabā, jo dabas loģika ir uzskatāma un neapgāžama- ja dzirdam pērkonu, būs lietus, ja līs lietus, būs jānāk
iekšā, jo salīsim. Ja dzeltē lapas, tuvojas rudens utt. Ja bērns sāk izzināt pasauli, attīstās viņa domāšana. Ja viņš pusi dienas vārtīsies pa grīdu
un stumdīs mašīnu šurpu turpu, : „Dr- dr, drr”, tad tur domāšana nav nepieciešama un runa arī ne. Dodiet viņam klucīšus, būvējiet ceļus, var
ceļu uzzīmēt uz kartona, runājiet par satiksmes noteikumiem, lai bērns savas darbības saista ar apkārtējo vidi. Jo vairāk mazais par kaut ko
jums jautās, jo vairāk viņš par šo lietu domās un jautās atkal. Ja jūs neatbildēsiet, viņš pārstās jautāt.
Kā ir sportā? Ja nokavēsiet startu, galā būsiet pēdējais. Vai jūs gribat, lai jūsu bērns vienmēr un visur ir pēdējais? Ja dzīves skrējienā
nokavēsiet pirmos piecus gadus, sekas var būt ļoti bēdīgas. Visi taču zinām, kas notiek ar bērniem, kurus uzaudzina dzīvnieki- viņus nevar
iemācīt runāt un dzīvot cilvēcisku dzīvi. Tāpēc jau no bērnības ir jāsākas īstai dzīvei. Valodas apguvē visintensīvākais attīstības posms ir
vecumā no pusotra līdz pieciem gadiem. Izmantojiet šo laiku!
Attīstoties runai, paplašinās arī pirmsskolas vecuma bērnu uzmanības apjoms. Viņus interesē lietu īpatnības, lietošanas paņēmieni.
Bērns uztver vārdus, ieklausās pieaugušo runā. Runājiet pareizi, nesakiet „sunis” vai „gove”, ja bērns tā saka, noteikti labojiet viņa runu.
Turpinājums nākamajā numurā.
L. Baginska, pirmsskolas skolotāja

2011. gada 8.
janvārī plkst. 2200
Tautas namā
Diskotēka

„Zvaigžņu
nakts”
Ieejas maksa līdz
plkst. 23 – 1,50Ls,
vēlāk 2Ls

Tik gaisma, cik saulei Tev pasmelt vēlam
No rīta stundas, no pusdienas maizes rikas,
No ģimenes mīlestības...
TAMĀRIŅ!
Lai līdz ar baltajām sniega pārslām,
kūpošās krāsns uguntiņu, siltām
atmiņām turas spītīga dzīvotgriba.
Ar šo vēlējumu Tevi jubilejā sveic
bijušās kolēģes Valentīna un Ināra

Aicinām apmeklēt Ziemassvētku
KONCERTUS Birzgales mūzikas skolā
14. decembrī plkst. 17.00 skolotājas Sandras
Siliņas audzēkņu koncerts
15. decembrī plkst.18.00 skolotāju
Mairas Līdumas un Lindas Ivanovas audzēkņu
koncerts
16. decembrī plkst.17.00 skolotāju
Laimoņa Paukštes un Aleksandra Dribas
audzēkņu koncerts
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KAD DARBS IR LABI PADARĪTS
Birzgales pusē jau nedaudz vairāk kā 20 gadus saimniecībā „Renči” veiksmīgi
darbojas Onzuļu ģimene. Viņu iniciatīva, ticība saviem spēkiem un neatlaidīgais darbs šo
gadu garumā ir vainagojies ar atzinību no kompetento iestāžu un sadarbības partneru puses.
Šī gada nogalē saimniecība „Renči” tika sumināta ar Atzinības rakstu no LR
Zemkopības ministrijas par ieguldīto darbu piensaimniecības nozares attīstībā un ar
Goda rakstu kā saimniecība, kas Rīgas Piena kombinātam nodevusi lielāko
izslaukumu gadā no vienas govs.
Saimniecība darbojas piena lopkopības nozarē. Onzuļu aprūpē šobrīd ir 40
slaucamas govis un 30 jaunlopi, taču par šiem kvantitatīvajiem rādītajiem zīmīgāki ir
saimniecības kvalitatīvie rādītāji – vidēji vienas govs izslaukums gadā ir 10 000 litri piena,
atsevišķas govis dod arī 11 000 un 12 000 litrus piena gadā, pie tam šis piens ir
augstvērtīgs. Tāpat saimnieki lopiem ir nodrošinājuši kvalitatīvu, sabalansētu uzturu un
pārdomātu mikroklimatu novietnē (ventilāciju, mūziku) – šie un citi apstākļi ļauj govīm izaugt veselīgām, spēcīgām un ražīgām.
„Renču” saimnieks Uldis ar humoru stāsta, ka reiz vērtētāji no Siguldas pat nav varējuši nomērīt kādas govs apkārtmēru, jo pietrūcis
lentes, un nav varējuši arī veidlapā ierakstīt tās patieso svaru, kas ir virs 1000 kg, jo attiecīgā ailīte paredzēta tikai trīsciparu skaitlim –
tā nu esot ierakstījuši, ka govs sverot 999 kg. Vērtētāji bieži atzīst, ka Onzuļu aprūpētie lopi atbilst labākajiem standartiem.
Protams, ka šāds darbs ir paveicams tikai draudzīgā ģimenes saimē, kas „Renču” mājās ir visa pamats un kodols. Uldis ar
Jolantu bija ieskatījušies viens otrā vēl kolhoza laikos, un viņu savienība kļuva par aizsākumu arī ģimenes darbam ar lopiem un zemi.
Tā viņi roku rokā, likdami prātus kopā, no īpašumā esošām divām govīm un nelielām ēkām izvērsuši pamatīgu saimniecisko darbību.
Interesanti, ka šobrīd izmantojamo novietni, viņi projektējuši un cēluši paši saviem spēkiem, idejas smeļoties nozares literatūrā un
novērotajā citu pieredzē. Šobrīd Jolanta saimniecībā ir ne tikai agrais cīrulis, kas ap trijiem, četriem pirmā dodas pie savām
melnraibajām skaistulēm, bet arī tā, kas veic ciltsdarbu, plāno un sabalansē barības devas – tas viņai lieliski izdodas. Saimnieks Uldis
arī min, ka viņam neizdodas govis iegaumēt pēc vārdiem, taču Jolanta ir tā, kas jau „pa gabalu” zina, kura ir kura.
Onzuļu saimniecības strādīgie vīrieši ir pats saimnieks Uldis un viņa dēls Renārs. Kopīgi viņi dodas pie lopiem un arī uz
lauka. Milzīgās platības viņiem palīdz apstrādāt mūsdienīga tehnika, taču tieši centīgs darbs ir tas, kas ļauj saimniekiem jau līdz Jāņiem
sagatavot un savest sienu, veikt arī skābsiena pirmo pļāvumu. Kopumā vasarā „Renču” zemēs skābsiens tiek pļauts trīs reizes – ja
veidojas pārpalikumi, tad tos atdod kaimiņiem. Dēla līdzdarbošanās saimniecībā ir liels atbalsts. Saimniecības vīrieši ziemā, kad darba
ir nedaudz mazāk, dodas nelielā atpūtā uz Riekstu kalnu.
Stāstot par hobijiem, Uldis, protams, min savas nodarbošanās specifiku, kas neļauj ilgstoši uzturēties ārpus saimniecības,
taču viņš atradis iespējas nodarboties ar kolekcionēšanu – viņa krājumos ir ap 1000 pildspalvu ar dažādu firmu un iestāžu logo.
Ir ar prieku jāatzīst, ka „Renču” saimniecībā patiesībā darbojas nu jau trīs paaudzes. Dažus gadus atpakaļ savu ģimeni
dibinājis arī saimniekdēls Renārs. Arī viņa sieva Ivita kļuva par lielu palīgu ikdienas darba solī. Šobrīd gan viņas rūpes un mīlestība
vairāk tiek vismazākajiem Onzuļu ģimenē – divus gadus jaunajai Renātei un jaundzimušajam Oliveram. Uldis ar Jolantu sirsnīgi atzīst,
ka Renāte brīžiem jau „strādā” kā īsta „Renču” saimniece. Jaunā ģimene ar saviem mazuļiem ap Ziemassvētkiem sāks dzīvot
jaunuzceltajā mājā, ko ar vecāku māju savieno skaists un ražīgs ābeļdārzs.
Smaids, miers un laipnība ir tas, kas sagaida katru „Renču” apmeklētāju, kā arī tiek visām dzīvajām radībām saimniecībā.
Šajā pirmssvētku laikā Onzuļu ģimenei vēlos novēlēt, lai viņi nezaudē savu optimismu un darba sparu, kā arī lai izdodas
piepildīt savas ieceres ikdienas darba optimizācijā. Personīgi un pašvaldības vārdā vēlos pateikties z/s „Renči” par sadarbību un
atsaucību semināru un demonstrējumu organizēšanā (arī starptautiskā līmenī), kā arī par humānu, atbildīgu un profesionālu pieeju
dzīvnieku audzēšanā un labturībā.
Rakstu sagatavoja veterinārārsts un lauksaimniecības konsultants T. Vaļevko

Birzgales makšķernieku
biedrības sapulces lēmumi
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zivju skaits un izmēri, ko makšķernieks drīkst paturēt sev:
1.1. karpas no 1,5kg līdz 5kg 2gb., vai vienu virs 5kg vai
vairāk;
1.2. līdakas līdz 3kg drīkst paturēt sev, bet lielākas par
3kg ir jālaiž vaļā;
1.3. stores vēl divus gadus neņemsim.
Vēžošana ar krītiņiem un murdiņiem ir atļauta, bet ne
vairāk kā 10 krītiņi vai murdiņi.
Jaunums! Makšķerkāti tagad drīkst būt 3 gabali, jebkādi.
Maksa par iestāšanos kolektīvā un dalības maksa paliek
iepriekšējā.
Dalības maksa obligāti jāsamaksā līdz 1.maijam. Par katru
nokavēto mēnesi papildus jāmaksā Ls 1,Brīvprātīgais, kurš vēlas vasarā appļaut dīķa malas, tiks atbrīvots no dalības maksas.
Birzgales makšķernieku biedrība.
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Tās dienas atpakaļ vairs nedos dzīve,
Ko gadi vītnē savijuši mums,
Bet viņu smaržu vēji nesīs,
Un sirds pat baltā ziemā nenoskums.
/N.Dzirkale/

Ne puķe, ne lapa, ne zieds, ne zars,
Ne zvaigzne, ne saule, ne liesma, ne starsEs esmu tik sīks zieda puteklīt’s,
Kas, mūžības vēju nests, lido un trīc.
/F. Bārda/

SVEICAM!
Kristīni Vrubļevsku un Sergeju Šanginu ar meitiņas
GERDAS piedzimšanu!
Tautas namā š.g. 21. decembrī plkst. 13:00
Ziemassvētku pasākums Birzgales pagasta pensionāriem
un invalīdiem. Šogad Jūs priecēs dalībnieces no šova
„Dziedošās ģimenes 2009” māsas Legzdiņas.
Uz Ziemassvētku pasākumu ir jāpiesakās līdz
15.decembrim pie pagasta sociālā darba organizatores Agneses
Putānes, zvanot pa tālr. 65035985. Dalības maksa uz
pasākumu 1Ls, kas ir jāsamaksā piesakoties. Ja ir nepieciešams
transports, ar ko atbraukt uz pasākumu, tad lūdzu paziņot
savlaicīgi.
Tie, kuri jau pieteikuši transportu, lūdzu sazināties ar sociālo
darbinieci par laiku precizēšanu.

00

Sveicam visus decembra jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:
Pilngadnieci

50
55
60

65
70

25. decembrī plkst. 22 Ziemassvētku balle

Spēlēs grupa „Savējie”
Ieejas maksa līdz plkst. 23:00 – 2Ls, vēlāk 2,50Ls. Galdiņus
lūdzu rezervēt līdz 23. decembrim. Kontakttālrunis 29424612.
19. decembrī plkst. 1300 Tautas namā
Ziemassvētku pasākums pirmskolas vecuma bērniem.
Šogad jūs priecēs cirks „Arino” ar dresētiem sunīšiem,
kaķīšiem, lemingiem, lapsām u.c.
Ja ir nepieciešams transports, ar ko atbraukt uz pasākumu,
lūdzu savlaicīgi paziņot pa tālruni 29424612.
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...
Izsakām vissirsnīgāko līdzjūtību
Baibai Petrovskai, vecmāmiņu Mūžībā pavadot.
Birzgales pamatskolas 1.klases vecāki

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Caur pirkstiem smiltis birst,
Viss aiziet projām, irst –
Vējš, ziedu smaržas, glāsts,
Tā beidzas katras dzīves stāsts.

Smiltiņa Silvija (1941)
Petrovska Irma (1931)
Ulmanis Rihards (1948)
Kaleviča Valija Velta (1959)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

75
80
82
83
84
85
87

Bužeriņu Zani
Bruģmani Līgu
Vītolu Annu
Gricaiti Ināru
Indrijaiti Ligitu
Ālapu Aleksandru
Zalbahu Kārli
Zustrenu Juri
Apriķi Anitu
Bužeriņu Jāni
Liestiņu Tamāru
Pelci Valiju
Tuhvatuļinu Juriju
Balodi Imantu
Kučinsku Tatjanu
Lozovu Annu
Merožu Vairu
Jēkabsoni Lidiju
Šulju Zenonu
Korecku Mariju
Kučinsku Eriku
Bradovsku Maigu
Prikuli Antoņinu
Liniņu Francisku

18. decembrī plkst. 2000 Tautas namā
Birzgales pašdarbnieku Ziemassvētku koncerts
„Ziemassvētku laikā”
Ieeja bezmaksas.
No 11. decembra – 11. janvārim Tautas namā apskatāma
Ogres fotokluba mākslinieciskās daļas vadītāja Vitauta
Mihailovska fotoizstāde „Ceļojuma stāsts”.

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. 65034125 vai
65034212.
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„Runāt ar darbiem, tā ir cilvēka labākā un stiprākā valoda”
Tā
varētu
teikt par daudziem
birzgaliešiem. 18.novembris
Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadiena,
diena, kad mēs varam pateikt paldies
cilvēkiem, kuri ar
saviem darbiem ir
pierādījuši, ka var
saukties par „Birzgales lepnumu”.
„Birzgales lepnums-2010”- Kārlis
Niedra. „Kārlis Birzgalē dzīvo kopš
1979.gada
rudens.
Strādāja viņš padomju saimniecībā „Birzgale”, vēlāk paju
sabiedrībā „Birzgale”
par būvdarbu vadītāju. Viņa vadībā
celtniecības brigāde
uzcēla kantora ēku,
poļu graudu kalti,
uzbūvēja attīrīšanas
iekārtas,
piedalījās
mājas Nr.9 celtniecībā, pabeidza celt
liellopu kompleksu „Rūķīši”, sāka celt estrādi, kuru tā arī neizdevās pabeigt un daudzus citus objektus. Aktīvās darba gaitas beidza
1993.gadā. Būdams pelnītā atpūtā, nekad un nevienam neliedza palīdzību dažādos darbos gan fiziski, gan garīgi. Ģimenē ir izaudzināti
divi bērni: meita un dēls, trīs mazbērni, aug arī mazmazdēls.” Tā stāsta par Kārli viņa dzīvesbiedre Gunta, ar kuru Kārlis pēc diviem
gadiem varēs svinēt zelta kāzas. Visus šos gadus, kopš Kārlis ir pensijā, nav bijis vienaldzīgs pret sabiedrisko dzīvi Birzgales pagastā.
Ir aktīvi iesaistījies lielāko dabas projektu īstenošanā. Ar savu profesionālismu sniedzis vērtīgas konsultācijas, izstrādājis projektu
tehnisko dokumentāciju. Strādājis un aktīvi sekojis līdzi jaunu būvniecības tehnoloģijas izmantošanas iespējām projektu realizācijā. Kā
pēdējo izstrādājis Birzgales sporta laukuma rekonstrukcijas projekta tāmi, kurā ietilpst divi volejbola laukumi, lodes grūšanas un diska
mešanas sektori ratiņniekiem, tribīnes un soliņi, futbola laukuma zālāja uzlabošana.
„Lai Kārlim Niedram turas veselība un ir spēks īstenot vēl daudzus Birzgales pagastā iecerētos projektus” - novēl Birzgales
pagasta pārvalde.
Pateicības par ilggadēju, nesavtīgu Birzgales pagasta pasākumu atbalstīšanu saņēma Agris Križanovskis, Kārlis Okmanis, Līga
un Andris Baloži. Bez šo cilvēku atbalsta nevarētu notikt ikgadējās pensionāru un invalīdu Ziemassvētku eglītes, kā arī nekad netiek
atteikta materiālā palīdzība citu kultūras pasākumu rīkošanā. Vēl tika pasniegtas pateicības Birzgales Zemessargu kolektīvam, par
Birzgales pagasta vēstures saglabāšanu un jaunatnes patriotisko audzināšanu, Valentīnam Pastaram par ilggadēju birzgaliešu dzīves
atspoguļojumu laikrakstā „Birzgales Avīze”, kā arī Mārītei Petrovskai, Sandrai Siliņai, Laimonim Paukštem, Inesei Martinovai un
Mairai Līdumai par Birzgales pamatskolas bērnu kolektīvu sagatavošanu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un
Jānim Petrovskim par optimismu un izturību Birzgales mazos un lielos iedzīvotājus vizinot. Šis saraksts noteikti varētu būt daudz
garāks, jo pateikt PALDIES, nekad nav par daudz.
Pēc svinīgas apsveikšanas, varējām sākt baudīt Birzgales pašdarbnieku koncertu. Koncertā varējām baudīt skaņdarbus, ko
izpildīja pūtēju orķestris, kurš jau pašā sākumā sagaidīja katru skatītāju ar burvīgām skaņām. Vismazākie bija bērnudārza „Birztaliņa”
dziedātāji, kuri uznākot uz skatuves, ar savām mazajām actiņām, zālē meklēja sēdošo māmiņu, tēti, bet tomēr vislielākā uzmanība tika
pievērsta skolotājai Inesei. Kā jau katru gadu mūs visus priecē pamatskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs, koris „Volante”, jaunāko klašu
ansamblis un meiteņu ansamblis „Sapnis”. Nu jau trīs gadus koncertos mēs vairs neiztiekam bez vidējās paaudzes un dāmu deju
kolektīviem, bez kora „Pērles” un vokālā ansambļa „Tikai Tā” burvīgajām, skanīgajām dziesmām, kuras reizēm mums liek par daudz
ko padomāt. Koncerta noslēgumā varējām redzēt visus piecus Birzgales karogus, ceru, ka varbūt nākamajā gadā pie šiem karogiem vēl
pievienosies divi - kora „Pērles” un vidējās paaudzes deju kolektīva karogi. Pēc koncerta visi kopā varējām atpūsties un padejot svētku
ballē. Paldies visiem kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu, liels paldies visiem, visiem pašdarbniekiem, jo ar katru gadu mūsu
koncerti paliek arvien plašāki un kvalitatīvāki. Kā arī paldies jums, Birzgales iedzīvotāji, jo vēlme apmeklēt pasākumu ir tik liela, ka
Tautas nama zāle jau paliek par mazu. Paldies visiem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone
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Kas bijis labs, to dziļi sirdī glabā,
Un neļauj rūsas pēdām pāri iet.
Gads nākamais par bijušo lai labāks
Lai spēks un veselība dzīves dārzā zied!
Mīļi sveicam ALEKSANDRU ĀLAPU 60.dzimšanas dienā!

Bērni un mazbērni

Kā eņģeļu asaras baltas,
Sniegs pasaules acīs kad kūst,
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,
Ikvienam nes debesu gaismu,
Pār nedienu rūgtuma ēnām,
Lai rītausmas svētība plūst.
Priecīgus visiem Ziemassvētkus un laimīgu Jauno
gadu!
Veikala „Lats” kolektīvs

Lai Ziemassvētku baltais miers
Nes gaišu prieku Jūsu sirdij,
Lai Jaunais gads liek laimes liet,
Ar panākumu putām dzirkstīt!
Lai Ziemassvētku miers un klusums, dod spēku
visu cerību un domu piepildījumam Jaunajā gadā!
SIA „Birzgale K„ valdes priekšsēdētājs Kārlis Okmanis

Dūc sniega bites sirmā ozolā
Un sarmas spīguļi gar logu rūtīm palo,
Tik paskaties: pār taviem sapņiem, darbiem
Dievs dāsni debess svecēm mirdzēt liek,
Lai tici tu, ka jaunā gada takās
Tev spēks un cerība, un mīlestība būs.

Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam
Tā gaidītājiem - saulains vaigs
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Kā rozes un kā sniedziņš svaigs,Tam klāt tu piesteidzies kā radam,
lai balts zied Ziemassvētku laiks.
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam!
Lai Ziemassvētku skaistums ir pārsteigums, kas
atnāk ar gaišumu un cerībām!
Lai Jaunā gadā prātam netrūkst darba, dvēselei miera un sirdij - mīlestības !
Ozolkalnu nama kolektīvs

Kā pastkartē senā
Pāri sniegotiem kokiem
Uz mijkrēšļa samta
Spīd pilnmēness
Un zvaigznes ar ābelēm
Sadodas rokās
Un pasauli debesu
klusumā nes.
Kā pastkartē senā
Viz mirdzošā rotā
Gan smildziņa sīka,
Gan čiekurots zars,
Ak, Ziemassvētki,
Jūs tāpēc mums doti,
Uz labo lai mainītos
Cilvēka gars.
Lai cerība un gaišas domas Ziemassvētkos un
svētīgi darbi Jaunajā 2011. gadā!

Mīļus, labu domu un cerību pilnus svētkus vēl
Birzgales zemessargi un jaunsargi

Birzgales Mūzikas skolas kolektīvs

PII „Birztaliņa” bija skatāma ļoti interesanta izstāde

IZ VECVECMĀMIŅAS PŪRALĀDES”

