Pagasta pārvaldes informatīvs izdevums

2010.gada 10. janvāris

Nr.180

Paveiktais 2009.gadā.
PAGASTA PĀRVALDE.
Centrālais un galvenais notikums ir Birzgales
pagasta apvienošanās ar Ķeguma novadu. Pašlaik vēl
grūti spriest par rezultātiem, bet viennozīmīgi tā ir
varas centralizācija jeb attālināšanās no cilvēka ar
visām no tā izrietošajām sekām. Ļoti slikti, ka šī
reforma hronoloģiski ir sakritusi ar krīzi valstī un līdz
ar to līdzekļu trūkums spiež optimizēt iestādes un
atlaist cilvēkus.
Saimnieciskā ziņā centrālo vietu ieņem Tautas
nama rekonstrukcijas realizācija. Šis paveiktais darbs
nozīmē tikai to, ka ja ir vēlēšanās, tad var paveikt ko
labu arī ne tikai treknajos gados. Manuprāt, ar šo darbu
mēs varam būt gandarīti. Lielākais nopelns Ritai.
Iesniegts projekta pieteikums Vides ministrijā
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai.
Iesākta pagasta pārvaldes iestāžu siltināšanas
projektu izstrāde. Pabeigta pamatskolas logu nomaiņa,
rekonstruēts
ūdenstornis.
Uzstādīts
ģenerators
elektroenerģijas nodrošināšanai pagasta katlu mājā.
Uzlaboti pievedceļi Bļodniekiem, Dimantiem un Dambīšiem. Atremontēti ceļu posmi Muguri - Kārkliņi, Ezeriņi –Linde,
Irbītes – Bangas. Izrakti sāngrāvji ceļa posmam Druva – Linde.
P.Kotāns

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS STATISTIKA 2009.GADĀ.
2009.gadā Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 17 jaundzimušie (2008.gadā- 28), no tiem 9 zēni un
8 meitenes. Diemžēl tikai 4 bērniņi dzimuši vecāku reģistrētā laulībā, 11 jaundzimušie reģistrēti ar paternitātes atzīšanu. 2009.gadā
reģistrēti 24 miršanas gadījumi ( 2008.gadā-31). No aizsaulē aizgājušiem 15 vīrieši un 9 sievietes. 75% mirušo bijuši vecāki par 60
gadiem. Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 5 laulības.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja M.Artihoviča

TAUTAS NAMS.
Kā jau katru gadu arī 2009. gads Tautas
namā bija darba pilns. Ir notikuši daudz dažādi
pasākumi: pašdarbības kolektīvi ir sadraudzējušies ar
citu pagastu pašdarbniekiem „Sadziedāšanās un
sadancošanās koncertos”, visi piedalījušies rajona
skatēs, kur pirmo reizi piedalījās arī amatierteātris, kā
katru gadu ar savu atskaites koncertu priecējām
Birzgales iedzīvotājus Līgo vakarā. Jūlija mēnesī
„Rūķu” parkā mūs apciemoja Daugavpils Oranžais
koris. Šis bija viens no apmeklētākajiem pasākumiem
šajā gadā.
Bet 1. jūlijā mūsu vecais, sirmais Tautas
nams atvēra durvis celtniekiem, lai sevi sapostu uz
savu 76. gadu jubileju, kas tika paveikts līdz 15.
decembrim, kad pirmo reizi uzņēmām viesus pēc
renovācijas. Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienas koncerts notika vēl pamatskolas sporta
zālē, bet Ziemassvētku koncerts „Es ticu, ka ir
brīnumi”, jau atremontētajā Tautas namā. Šis
paveiktais darbs ir tiešām brīnums Birzgalē 2009.
gadā.
Es ceru, ka tagad uz Tautas nama rīkotajiem pasākumiem būs vēl lielāka vēlēšanās iet, kā arī aicinu nākt ar savām idejām
un piedāvājumiem, vakarus pavadīt kādā no kolektīviem, jo tikai visi kopā mēs varam šo drūmo laiku padarīt saulaināku.
Tautas nama vadītāja R.Reinsone
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PAMATSKOLA.
Skolā Jaunais gads tiek sagaidīts divas
reizes – 1.janvārī un 1.septembrī, kad sākas kārtējais
mācību gads. 2009.gadā esam piedzīvojuši gan
smagus brīžus sakarā ar valstī un pasaulē notiekošo
ekonomisko krīzi, gan arī prieka un gandarījuma
mirkļus, kuru ir bijis nesalīdzināmi vairāk.
Paradoksāli, bet izrādās, ka arī grūtības saliedē
cilvēkus un padara tos saprotošākus.
2009. gada jūnijā Birzgales pamatskolu
sekmīgi pabeidz 28 absolventi. Prieks par šiem
jauniešiem, bet man ir ļoti žēl, ka ne visi no viņiem
turpina mācības citās skolās. Pašreizējā periodā tam
var būt arī objektīvi apstākļi, bet es ļoti ceru, ka
nākošā gada septembrī viņi uzsāks mācības.
Aizvadītajā gadā skolā notika akreditācija,
kuru sekmīgi pabeidzām ar teicamiem un labiem
vērtējumiem. Turpinām darbu pie mācību
sasniegumu uzlabošanas un jauno tehnoloģiju
apguves un pielietošanas mācību procesā. Esam
piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta
sacensībās, dažādos konkursos un pašdarbības
skatēs. Neviens skolas vai pagasta pasākums
nenotiek bez mūsu pašdarbniekiem – dziedātājiem, dejotājiem un pūtējiem. Prieks arī par skolas teātra pulciņu, kurā dalībnieku skaits
pieaug. Visi kolektīvi gatavojas dalībai skolēnu Dziesmu un deju svētkos.
Septembrī skolā notika 160 gadu jubilejas salidojums, kurš bija ļoti plaši apmeklēts. Vēl ilgi pēc šī pasākuma cilvēki nāca
mums klāt un teica paldies, gan rakstīja vēstules. Visam skolas kolektīvam ir patiess prieks par izdevušos pasākumu.
Arī saimnieciskā ziņā ir paveikts daudz. 2009.gada vasarā tika pabeigta logu nomaiņa skolā. Tika renovētas 3 krāsnis.
Beidzot piepildījies daudzu vecāku un skolēnu sapnis par mūsdienīgu garderobi skolā – tagad katram skolēnam ir individuālais
skapītis virsdrēbju un personīgo mantu glabāšanai.
Paldies skolēniem, vecākiem, darbiniekiem, pašvaldībai un sabiedrības pārstāvjiem par sadarbību un atbalstu! Arī šajā gadā
kopā mēs piedzīvosim daudz patīkamu mirkļu!
Birzgales pamatskolas direktors V.Pastars

ATSKATOTIES UZ 2009. GADU PIRMSSKOLĀ “BIRZTALIŅA”.
Ilona Klimane: 2009.gadā uz skolu
aizvadīti 17 radoši, zinātkāri un aktīvi bērni. Gada
laikā interesanta un vērtīga sadarbība izveidojās ar
ģimenes psihoterapeiti Vitu Kārkliņu. Bērni ar
nepacietību gaidīja viņu ciemos, lai parunātos ( bez
skolotājām) , paskatītos multfilmas, ietu rotaļās.
Aktīvi piedalījāmies bibliotēkas un muzeja
rīkotajos pasākumos. Neizpalika tradicionālais
tējas rīts ar Zāļu Raganiņām, vitamīnu diena ar
veselīgiem salātiem un pašu iestudētās lugas.
Ilona Ostašova un Inese Pilāne: 2009.
gadā nomainījās mūsu audzināmo bērnu vecums
un līdz ar to, mums pavērās vairāk iespēju
izpausties. Realizējam integrētu projektu grupiņā
“Ziemassvētku gaidīšanas laiks”. Nedēļas laikā,
bērni kopā ar Rūķiem, taisīja vaska sveces, cepa
piparkūkas, veidoja kopīgas gleznas un izpaudās
dažādās aktivitātēs.
Ingrīda Puišele: 2009. gadu uzsāku
strādāt ar 5-gadīgajiem bērniem un ar septembri
turpinu strādāt ar tiem pašiem bērniem, bet jau 6gadīgajiem. Pagājušajā gadā ieviesu savā darbā dažādus konstruktīvās zīmēšanas vingrinājumus. Izmantojot šos vingrinājumus, bērni
labāk nostiprina prasmi orientēties plaknē, attīsta acumēru, vērīgumu, uzmanību, redzes atmiņu, radošo iztēli, sagatavo roku
rakstīšanai un radina bērnus pie patstāvīgas radošās darbības. Prieks redzēt, ja bērns ar savu ideju var aizraut arī citus bērnus.
Marita Puķe un Sarmīte Buša: 2009. gada galvenais uzdevums bija (arī ir) radīt bērniem motivāciju uzzināt, izzināt, atklāt
un sasniegt. Prieks par to, ka vecāki interesējas par savu bērnu attīstību, audzināšanu un ir izveidojusies veiksmīga savstarpējā
sadarbība. Mūsu ikdienu krāsainu darīja svētki un dažādi gadskārtu pasākumi, kuru pirmsskolā nav maz. Ar lielu interesi bērni
piedalījās grupas projektā “Maize mīklā augšā ceļas, abras malai pāri veļas.”, kura kulminācija bija maizes cepšana.
Visiem pirmskolas “Birztaliņa” darbiniekiem 2009. gads paliks atmiņā kā 20. radošā darba gads.
Apkopoja pirmsskolas vadītāja Anita Skosa
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Sociālais dienests informē.
No 15. decembra Ķeguma novada Sociālajā dienestā Birzgales
Sociālās palīdzības organizatore Iveta Ķepiņa
pagastā pie sociālās palīdzības organizatores sāk dalīt Latvenergo norēķinu
lūdz vecākus saņemt Ziemassvētku paciņas
kartes 500 kWh apmaksai. Elektrības norēķinu kartes var saņemt iedzīvotāji,
pirmskolas vecuma bērniem, un pensionārus ,
kuriem ir piešķirts trūcīgās (garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta
invalīdus, kuri neieradās uz Ziemassvētku
saņēmēji vai trūcīgās ģimenes ar bērniem) ģimenes statuss. Sociālā atbalsta
pasākumu, saņemt savas loterijas.
kampaņas ietvaros viena mājsaimniecība var saņemt tikai vienu Elektrības
Gaidīšu Jūs katru darba dienu no 9-12 un no 13-17
norēķinu karti.
Tālrunis:65035985
Elektrības norēķinu karti var izmantot tikai sava elektroenerģijas
patēriņa kompensēšanai – trūcīgajam iedzīvotājam jābūt noslēgtam līgumam ar
AS “Latvenergo” par elektroenerģijas piegādi, viņam jādzīvo adresē, kurā reģistrēts Latvenergo līgums. Arī karte tiks izsniegta tieši tai
personai no ģimenes, uz kura vārda ir slēgts līgums ar AS “Latvenergo”.
Kartes būs saņemamas līdz 2010. gada marta beigām, pie sociālās palīdzības organizatores IVETAS ĶEPIŅAS. Tālrunis:65035985,
vai 29333908

Mīļie skolotāji, skolēni, vecāki!
Vēlos jūs apsveikt un pateikties par 1.semestri, kuru esam beiguši godam. Skolā ir 7 skolēni, kuru mācību sasniegumi ir augsti un
28 skolēni, kuri mācījušies labi un teicami, 16 skolēni nav nokavējuši nevienu mācību stundu.
Taču ne visi mācījušies labi, skolā ir 21 skolēns, kuru liecībā ir nepietiekami mācību sasniegumi. Ir bijuši daudzi gan labi, gan
slikti notikumi. Par sliktajiem neesmu lielā sajūsmā, jo pārsteidz tas, kas notiek mazajā skolā. Mums ir 110 skolēnu! Nevienā citā skolā
neesmu redzējusi tik nepieklājīgus un neadekvātus skolēnus, kuri paceļ balsi pret skolotājiem un uzdrošinās nosaukt viņus pat ļoti rupjos
vārdos. Tas nav normāli, ka stundās visu laiku ir jāmācās, kā pareizi uzvesties! Ļoti ceru, ka šie skolēni labosies un centīsies nākošajā
gadā viens otru atbalstīt!
Vēlētos izteikt brīdinājumu tiem skolēniem, kas traucē skolotājus mācību stundās, traucē darbu citiem klasesbiedriem un tos, kuri
neuzvedas atbilstoši skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Pietiks ar slikto, nu pateikšu arī labo!
Ļoti priecājos par tiem skolēniem, kuri apmeklē pulciņus un kolektīvus. Arī visiem tiem, kuri piedalās gan skolēnu domes
organizētajos pasākumos, gan arī citos pasākumos, kas notiek skolā. Prieks, ka tik daudzi skolēni ir uztaisījuši apsveikumus
klasesbiedriem, skolotājiem un citiem draugiem, vēl par to, ka visas klases ir tik skaisti izdekorētas, taču visas vienlīdz skaistas- dažiem
eglītes, citiem vainagi un skaistas, krāsainas virtenes pāri visai klasei, tāpēc ļoti grūti bija noteikt uzvarētājus!
Cerēsim, ka turpmāk skolēni labosies un vēlēsies uzlabot sekmes un mācīties cītīgāk. Vēlos apsveikt visus skolotājus, skolēnus, arī
skolas darbiniekus, 1.mācību semestrim noslēdzoties! Nākošajā pusgadā ceru uz skolēnu lielāku atsaucību pasākumos, uz mācību
sasniegumiem! Lai viss iecerētais nākošajā Tīģera gadā piepildās! Lai laimīgs Jaunas gads! Novēlu visiem izturību, spēku, mīlestību,
prieku un nekad nepazaudēt cerību! Lai veicas!
Skolēnu domes priekšsēdētāja 7.klases skolniece Kristīne Ķibilde

Birzgales pamatskolas pedagoģiskās padomes sēdes lēmumi 2009.gada 18.decembrī:
I Izteikt pateicību par
augstiem mācību
sasniegumiem:
1. Klāvam Kozlovam
2. Ričardam Ķibildam
3. Kritiānai Tretjakovai
4. Maiklam Nazarovam
5. Sindijai Puišelei
6. Zigurdam Teikmanim
7. Kristīnei Ķibildei
II Izteikt pateicību par
augstiem un labiem mācību
sasniegumiem:
1. Markusam Nazarovam
2. Haraldam Puķem

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Raivim Gudraisim
Harijam Pudulim
Rihardam Pastaram
Dāvidam Šķeltiņam
Leldei Braunšteinai
Jānim Kauliņam
Jūlijai Māliņai
Nikam Niedram
Sintijai Priedītei
Kristīnei Cerai
Kristeram Lielmežam
Brendai Veiskatei
Andrim Vilčukam
Aigaram Jēkabsonam
Aivim Petrovskim

18. Armandam Rižam
19. Baibai Kauliņai
20. Kitijai Kreicmanei
21. Edijam Mincānam
22. Ivaram Dobrenkovam
23. Eināram Hamriham
24. Ingaram Ivanovskim
25. Jurim Klimanim
26. Linardam Kozlovskim
27. Raitim Lazdiņam
28. Jānim Martinovam
III Izteikt pateicību par
apzinīgu skolas apmeklēšanu,
nenokavējot nevienu dienu:
1. Ingaram Ivanovskim

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dārtai Lapai
Edijam Mincānam
Ivaram Dobrenkovam
Baibai Kauliņai
Ērikam Lielmežam
Aivim Petrovskim
Armandam Rižam
Edgaram Seņiņecam
Fanijai Rubinai
Kristīnei Cerai
Signei Narnickai
Sindijai Puišelei
Jānim Kauliņam
Jānis Zeinvaldam
Elīnai Kovaļonokai

IV Izteikt pateicību Linardam Kozlovskim par skolas goda aizstāvēšanu bioloģijas olimpiādē.
V Izteikt atzinību Kristīnei Ķibildei, Baibai Kauliņai, Andrim Vilčukam par augstiem rezultātiem skolas matemātikas olimpiādē.
VI Izteikt atzinību Sindijai Puišeli, Alisei Petrovai, Kristīnei Cerai, Jānim Kauliņam un Tatjanai Potjomkinai veiksmīgu startu Fazer
izsludinātajā zīmējumu konkursā “Mans Ziemassvētku prieks”.
VII Izteikt atzinību Baibai Kauliņai par veiksmīgu piedalīšanos konkursā „Pasaku tēvam Ansim Lerhim-Puškaitim 150”
VIII Izteikt atzinību Kristeram Rubinam par sasniegumiem sportā.
Pamatskolas direktors V.Pastars

Katru ceturtdienu, izņemot svētku dienas,

Birzgales pagasta pārvaldes ēkā, telpā nr. 10.notiek Veselības korekcijas nodarbības.
Nodarbības notiek individuāli un grupās, pēc apmeklētāju vēlmes.
Nodarbības vada Skaidrīte Heinola REIKI sistēmas meistare skolotāja, Indijas ājūrvēdas čampi praktiķe-masiere.
Tuvāka informācija pa telefonu mob. 29286757.

