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Pēc neveiksmēm mācēt
pasmaidītTik vienkārši un patiesi
Un nebaidīties tālāk iet.
Iet, kur tevi sapratīs un laipni
uzklausīs.
Iet, kur nepaliks kāds
vienaldzīgs
Un būs tev vienmēr
atsaucīgs.
Iet, kur tevi atbalstīs
Un kā savējo sagaidīs.
Daudz radošu veiksmju,
izturību un labi paveikta
darba gandarījumu visiem
šī gada absolventiem!
Birzgales pagasta pārvalde

Zied vasara un rasā mazgātas kājas aizskrien pa pļavu. Siena vālos sisina sienāži un dobēs sāk sārtoties zemenes.
Vakaros reibina ziedu smarža un lakstīgalu pogošana. 11.jūnijā plašajā pasaulē, aizverot Birzgales pamatskolas durvis,
meklēt savu vietu tālāk dzīvē dodas 13 jaunieši. Savā izlaiduma dienā viņi ir satraukti un laimīgi. Sajūtas ir nenoteiktas un
mainīgas. Tik daudz vēl priekšā- iestāšanās jaunajās skolās, jauni draugi un iespaidi, jaunas tikšanās ar skolotājiem, kuri būs
nepazīstami un sākumā neizprotami. Bet dzīve rit uz priekšu, ir jātiecas pēc savas dzīves pilnveidošanas, ir jāmācās gan
zināšanas, gan amatu prasmes. Tā mēs, cilvēki, esam iekārtoti- visu laiku uz priekšu.
Mācību gads ir beidzies ne tikai absolventiem, bet arī pārējiem skolas skolēniem. Tas ir bijis ražens gan mācību
jomā, gan ārpusstundu aktivitātēs. Skolā galvenais ir mācīties, tāpēc vispirms gribu pieminēt tos skolēnus, kuri mācījušies
vislabāk. Par visaugstākajiem mācību sasniegumiem uzslavas pelnījuši Sindija Puišele, Lelde Braunšteina, Kristīne Ķibilde,
Sintija Priedīte, Baiba Kauliņa un Kristers Lielmežs. Tie ir skolēni, kuru vidējā atzīme mācību gada noslēgumā ir virs 8.
Skolā atzīmējam arī visus tos skolēnus, kuru mācību sasniegumi ir virs 7 ballēm. Tie šogad ir absolventi Ivars Dobrenkovs
un Edijs Mincāns, kā arī Kitija Kreicmane, Aivis Petrovskis, Aigars Jēkabsons, Kristīne Cera, Juliāns Šķeltiņš, Andris
Vilčuks, Brenda Veiskate, Jānis Kauliņš, Jūlija Māliņa un Niks Niedra. Čakli mācījušies arī sākumskolas skolēni. Priekšmetu
skolotāji atzina, ka visčaklākie bijuši Harijs Pudulis, Rihards Pastars, Dāvids Šķeltiņš, Tretjakova Kristiāna, Haralds Puķe,
Klāvs Kozlovs, Ričards Ķibilds, Markus Nazarovs, Maikls Nazarovs, Armands Romanovskis, Madara Putāne, Megija
Māliņa, Atis Križanovskis, Sindija Bramane un Baiba Bondare. Jau vairākus gadus mēs atzīmējam to skolēnu, kurš ir panācis
vislielāko kāpumu mācību darbā salīdzinājumā ar 1.semestri. Šajā mācību gadā tā bija Tatjana Potjomkina, bet vēlos vēl
pieminēt Agnesi Bīriņu, kurai ir otrs lielākais kāpums. Agnese ir arī absolvente un cītīgi pastrādājusi, lai, aizejot no skolas,
viņas apliecībā būtu pēc iespējas labākas atzīmes.
Domājot par mācību gada noslēgumu, atmiņās atgriežos pie absolventu klases. Nākamajā mācību gadā viņu soļi un
balsis piedimdinās kādu citu skolu, bet mūsu atmiņās Linda Artihoviča un Paula Peļovina paliks kā aktīvas, atsaucīgas un
dzīvespriecīgas meitenes ar skanīgām balsīm. Kintija Jēkabsone asociēsies ar meiteni, kura zina, ko vēlas un dara, ko pati
izvēlējusies. Agnese Bīriņa ir vissmaidīgākā un maigākā šīs klases būtne. Diāna Bužinska un Dace Bērtule ir nopietnas un
sapņainas jaunietes, kuras nevienmēr atklāj savas klusākās vēlmes. Ronalds Puķe un Juris Seņiņecs paliks atmiņā kā puiši,
kuri nosaka klases toni un noskaņojumu, Ivars Dobrenkovs un Edijs Mincāns ir jaunekļi, kuriem ir vērtības izjūta pret sevi un
arī citiem, Dmitrijs Taradais ir puisis, kurš vienmēr cenšas palīdzēt klases meitenēm un nekad neatsaka. Jaunpienācēji Raivis
Mūrnieks un Ingus Vičaks pie mums bija tikai pusgadu, bet atstāja savu iespaidu un ienesa pilsētnieciskās dzīves vēsmas
mūsu skolā.
Dzīves lielais noslēpums ir tāds, ka nekāda noslēpuma vispār nav. Lai kāds arī būtu jūsu mērķis, to varat sasniegt, ja
esat apņēmušies strādāt. Veiksmi jums turpmākajās dzīves gaitās! Veiksmi arī visai skolas saimei un priecīgu atpūtu!
Skolotājas Inta Pastare un Valija Skuja
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Stāsts par suņa izglābšanu
Kādu svētdienu šī gada aprīļa sākumā kopā ar savu
radinieci ciemojos pie saviem vecākiem Birzgalē. Bija dienas vidus
un nolēmām iziet nelielā pastaigā. Devāmies virzienā uz mežu pa
ceļu, kas ved uz attīrīšanas iekārtām. Mums piebiedrojās arī sunīte
Rikija, kas bija ļoti priecīga par šādu izdevību izkustēties ārpus
sētas.
Bijām nogājušas vien dažus simtus metru, kad nolēmām
tomēr griezties atpakaļ, jo laiks bija diezgan auksts un vējains.
Tikko mēs bijām pagriezušās atpakaļ, es paskatījos, vai arī suns
mums seko, bet Rikijas nekur tuvumā nebija, kaut arī pirms brīža
viņa vēl bija blakus. Sākām saukt, bet suns nekur neparādījās.
Turpinot saukt virzījāmies un māju pusi, kad mums no mazdārziņu
puses tuvojās divi puikas ar savu melno suni. Vēlāk noskaidrojām,
ka zēnus sauc Haralds un Aleksandrs. Jautājām, vai zēni nav
redzējuši mūsu suni. Puikas atbildēja, ka nav gan, bet lietišķi
noprasīja, kā suns izskatās un kā viņu sauc.
Es tikmēr devos uz mājām pēc automašīnas, jo nolēmu, ka
jādodas meklēt uz meža pusi - ja nu suns devies kādam zaķim pēdas dzīt. Braucu lejā uz vietu, kur pazuda suns un pretī skrēja abi
puikas, saukdami: „Mēs atradām Jūsu suni – viņš ir iekritis akā.” Devos līdzi puikām uz norādīto vietu – patiešām, tikai dažus metrus
no ceļa aiz pauguriņa, kas apaudzis ar kūlu, zemē rēgojās paliels caurums, kas izrādās ir kanalizācijas (vai drenāžas) kontrolaka, kurai
trūkst noslēdzošā metāla vāka, turklāt betona riņķis, uz kura stiprinās vāks, ir pa pusei nostumts malā. Nezinu, cik dziļa kopumā ir
aka, bet ūdens līmenis tajā atradās apmēram 1.5 m no augšmalas, un tajā, izmisīgi kārpoties pret betona malu, peldēja Rikija. Turklāt
ūdenī atradās paliels vēl neizkusis ledus gabals – tātad ūdens temperatūra bija tuvu nullei.
Sapratu, ka jārīkojas nekavējoši, jo suns tur jau bija pavadījis kādas 15 vai 20 minūtes, un ilgāk tas var neizturēt. Par laimi,
akas iekšpusē bija nelielas armatūras cilpas - tās izmantojot par atbalstu, iekāpu akā. Atrados kādu pusmetru virs ūdens līmeņa,
sakopoju visus spēkus, satvēru suni un pacēlu to tiktāl, lai varētu saņemt klēpī. Nabaga Rikija trīcēja pie visām miesām (no aukstuma
un pārbīļa), bet acīs bija milzīga pateicība un pazemība. Kad izkļuvām no akas, aptvēru, ka esmu tikai nedaudz sausāka par suni,
turklāt ūdens bija krietni sastāvējies un smakoja. Bet prieks par laimīgo izglābšanu bija lielāks par šo sadzīvisko ķibeli.
Turpat blakus bija abi puikas. Jautāju, kā viņi atrada suni – esot sadzirdējuši smilkstēšanu. Paldies Aleksandram un
Haraldam, ka viņi nepalika vienaldzīgi, uzzinot par Rikijas pazušanu, bet iesaistījās meklēšanā. Rikija drīz tika novannota un, kad
kažoks izžuva un bailes pārgāja, atkal atguva savu pāri plūstošo dzīvesprieku.
Stāstam ir laimīgas beigas, bet gribu, lai tas būtu arī kā brīdinājums, jo šādā atvērtā akā pašā ceļa malā var iekrist ne tikai
suns, bet arī bērns. Tā kā akas betona riņķis ir pārāk smags un rokām to pārbīdīt nav iespējams, tika lūgta palīdzība vietējā komunālā
dienesta atbildīgajiem cilvēkiem, kas apsolījās to nokārtot. Diemžēl pēc pāris nedēļām, kad atkal ciemojos Birzgalē, tas vēl nebija
izdarīts. Ļoti ceru, ka šobrīd melnais, biedējošais caurums ir likvidēts un nevienu vairs neapdraud!
Rastjoginu ģimenes vārdā Ināra Cērpa

Ieskandinām Siguldas koncertzāli ''Baltais flīģelis''
Pēdējā skolas dienā, 31.maijā notika XX Starptautiskais jauno mūziķu konkurss ''Sigulda 2011'', kurā piedalījās konkursanti
stīgu, pūšamo, sitamo, tautas instrumentu un klavieru specialitātēs no
Latvijas, Lietuvas un Serbijas. Konkurss notika Siguldā, vienā no
Latvijas akustiski kvalitatīvākajām koncertzālēm - ''Baltais flīģelis''.
Pēc konkursa nolikuma klavieru specialitātē bija jāiekļauj brīvas
izvēles skaņdarbs un komponistu - klasiķu: J.Haidna, V.A.Mocarta
vai L.Bēthovena Sonātes I daļa Allegro, kas prasa virtuozu pirkstu
tehniku, izjustu muzicēšanu un maksimālu koncentrēšanos (visu
instrumentu programmas bija jāatskaņo no galvas) un ir ''ciets rieksts''
jebkuram jaunajam pianistam.
No Birzgales mūzikas skolas konkursā piedalījās
klavierspēles 7.klases skolnieks Zigurds Teikmanis (ped. Sandra
Siliņa), kuršs pārliecinoši atskaņoja V.A.Mocarta Sonātes I daļu
Allegro Re mažorā un Jāņa Ivanova ''Skicējumu fa# minorā'', kas ar
savu stabilo un muzikāli pārdomāto priekšnesumu lika klausītājiem
būt uzmanīgiem un izdzīvot katru mūzikas niansi. Konkursi dod lielu
iespēju jaunā mūziķa izaugsmē, gūstot pieredzi un izaugsmi
muzicējot, atraisot vēlmi gatavoties un piedalīties citos konkursos kā
arī, klausoties citu vienaudžu sniegumu.
Šis konkurss bija īpašs ar to, ka bija iespēja klausīties ne tikai klavierspēli, bet arī vijoles, flautas, saksofona, mežraga,
marimbas, ksilofona un dažādu tautu nacionālos instrumentus: latviešu kokles, lietuviešu - kankles un birbynes, serbu tamburas
skaņās. Šo krāšņo instrumentu skaņu buķeti un jauno mūziķu sniegumu klausījās un vērtēja arī starptautiska žūrija. Žūrijas
priekšsēdētājs - Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas klavieru katedras profesors, pianists - Ventis Zilberts atzīmēja, ka konkursa
galvenais moto ir ''TICĪBA, CERĪBA UN MĪLESTĪBA''. Jaunajiem mūziķiem - TICĪBA savam talantam, darbam un veiksmei,
pedagogiem un vecākiem - CERĪBA, klausītāju MĪLESTĪBA. Koncertzāle ''Baltais flīģelis'' gaida arī turpmāk klausītājus un jaunos
mūziķus.
Klavierspēles skolotāja Sandra Siliņa
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VPII ”Birztaliņa” leļļu teātra izrāde „Pīlēns Tims” priecē skatītājus Birzgalē
un Ķegumā
„Pēks, pēks!” 10. maijā atskanēja pirmsskolā „Birztaliņa” zālē. Vai tad bērnu vidū dzīvo arī pīlēni? Nē, tas jau ir tikai viens
pīlēns- slavenais Tims. Kāpēc viņš ir slavens? Un kāpēc viņš ir atnācis uz Birzgales pirmsskolu? Tāpēc, lai visi bērni uzzinātu par viņa
labajiem darbiem un interesantajiem piedzīvojumiem.
Patiesībā Tims ir pīlēns skolotājas Ingrīdas rokās, jo viņš darbojas skolotājas Lilitas režisētajā pašmāju leļļu teātra izrādē.
Protams, tur ir arī pīļu mamma un kaķis Sniedziņš, kuru atveido Ilona. Mājas pagalma sarga Dukša un viltīgās lapsas lomā ļoti prasmīgi
iejutusies skolotāja Lilita. Kur Tims, tur arī viņa draugs kaķēns Murītis un drosmīgā varde, kuru atveido skolotāja Alda.
Par izrādes muzikālo skanējumu rūpējās skolotāja Inese. Teātra lelles ļoti priecājās par „Birztaliņas” bērnu un Birzgales pamatskolas
jaunāko klašu skolēnu aplausiem, neviltotajiem smaidiem un sajūsmas izsaucieniem.
Lelles un viņu lomu atveidotāja tika pagodinātas, jo saņēma uzaicinājumu 25.maijā viesoties Ķeguma pirmsskolā „Gaismiņa”.
Tur skatītāju ir daudz vairāk, arī viņus saista leļļu teātra izrāde. Visiem bērniem patīk jautrie un interesantie Tima piedzīvojumi uz
skatuves. Pēc izrādēm visi ir gandarīti, jo ir prieks, ka lellēm dota iespēja no parastajām mīkstajām rotaļlietām, kuras īpaši nevienam
neinteresē, kļūt par skatuves „zvaigznēm”. Tagad lelles guļ skapjos un gaida septembri, kad atkal varēs iepriecināt bērnus ar jaunajiem
piedzīvojumiem un jaunu izrādi.
ALDA DAUDZE- KĀRKLIŅA
Pirmsskolas „Birztaliņa”skolotāja
2.

Birzgales
karpa

1.

3.

Šogad
19.jūnijā
notiks
makšķernieku
sacensības.
Dalībnieku reģistrācija līdz
17.jūnijam. Pieteikties pie
Andra Baloža personīgi vai
pa tālruni 29134742

4.

Nolikums
Makšķernieku sacensībām
Sacensības notiek 2011.gada 19.jūnijā no pulksten 6.00
– 11.00, sektora izloze 5.30

7.

PAZIŅOJUMS
Ķeguma novada Vēlēšanu
komisija uzaicina pieteikt, līdz
2011.gada 27.jūnijam, vēlēšanu
iecirkņa komisijas kandidātus uz
vēlēšanu iecirkņiem:
Nr.689 - (Ķeguma tautas
nams, Ķeguma pr.4, Ķegumā);
Nr.690 - (Lielvārdes ielā 3,
Rembate, Rembates pagasts,
Ķeguma novads);
Nr.694 – (Birzgales tautas
nams, Skolas iela 2, Birzgale,
Birzgales
pagasts,
Ķeguma
novads)
Vēlēšanu
iecirkņa
komisijas iecirkņa kandidāta
pieteikums jāiesniedz Ķeguma
novada Vēlēšanu komisijai uz
speciālās veidlapas (Skolas ielā 6,
Ķegumā,
Ķeguma
pilsētas
bibliotēkas 2.stāvā, vēlēšanu
komisijas sekretārei).
Sīkāka informācija Ķeguma novada Vēlēšanu komisijā
vai http://www.cvk.lv/pub/public/

5.
6.

Sacensībās drīkst piedalīties tikai Ķeguma novada
un Birzgales pagasta iedzīvotāji
Sacensības notiks divās grupās. 1.grupa līdz 18 gadiem
un 2. no 18-99 gadiem.
Sacensības ir individuālas. Tās notiek makšķerēšanā ar
divām makšķerēm. Katram makšķerniekam vieta tiek
noteikta izlozes kārtībā.
Dzīvo zivtiņu izmantošana nav atļauta.
Uzvarētāju nosaka pēc zivju kopsvara. Vienāda svara
gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram
lielāka zivs.
Sacensību beigās visi makšķernieki un to līdzjutēji
aicināti uz zivju zupas nobaudīšanu.
Birzgales makšķernieku biedrība

2011.GADA KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI
BIRZGALES PAGASTA KAPSĒTĀS
SESTDIEN, 30. JŪLIJĀ

SVĒTDIEN, 31.JŪLIJĀ

10:00

ZIZĀNU KAPOS

10:00

ZARU KAPOS

11:15

MEŽA KAPOS

11:15

SAULESKALNA KAPOS

12:15

JEDES KAPOS

12:30

MĀCĪTĀJU KAPOS

14:00

KALNAMUIŽAS KAPOS

13:00

BIRZGALES KAPOS

15:00

LĀČU KAPOS

15:45

BALTUPES KAPOS

17:45

DZEŅU KAPOS

17:00

AVEŅU KAPOS

LŪDZAM PIEDERĪGOS SAKOPT KAPUS!
Birzgales evaņģēliski luteriskās draudzes valde un pagasta pārvalde

Katoļu draudzes kapu svētku dievkalpojums
Birzgales kapos 24.jūlijā pulksten 13:30
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PALDIES manai pavadonei, arī aprūpētājai Inārai Putānei, viņas
dzīvesbiedram Ērikam, kā arī Valdim un Agnesei par palīdzību
steidzamos jautājumos.
Ināra Gricaite
Ja Jūs savus bērnus esat nolēmuši nākošajā mācību gadā uzticēt
pirmsskolas „Birztaliņa” skolotājām, tad dariet to zināmu mums,
zvanot pa telefonu: 65034101, 26415670 vai personīgi piesakoties pie
vadītājas līdz 01. jūlijam.
Birzgales pamatskolā skolēnu vasaras brīvlaikā jūnijā un augustā
lietvede pieņems dokumentus un izsniegs izziņas otrdienās no
pulksten 9:00 līdz 14:00. Nepieciešamības gadījumā ar skolas
direktoru var sazināties pa tālruni 26334662

4
Kamene rūcēja, kamene dūcēja,
Iedūc vasaru manī.
Lai man palīdz puteņu laikā
Pļavu un tīrumu zvani.
/M. Bārbale/

Sveicam visus JŪNIJA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:
Pilngadniekus

50

Ķeguma novada "Līgo kausa 2011" izcīņa zolītē notiks 18. jūnijā
Lindes parka estrādē. Reģistrācijas sākums plkst. 8.30
Kontaktinformācija: Uldis 26541630

IELĪGOSIM JĀŅUS 23. JŪNIJĀ PLKST.
19: 30 „RŪĶU” PARKĀ!
Plkst. 19.30 Līgo vakaru ieskandinās Birzgales pūtēju orķestris.
Plkst. 20.00 Birzgales pašdarbnieku koncerts

„Visa laba Jāņu zāle”
Piedalās: Birzgales aktīvākie, radošākie un jaukākie iedzīvotāji.
Plkst. 22.00 - zaļumballe kopā ar grupu „Velve”
Darbosies bufete.
ĶEGUMA NOVADA DOMES 1.JŪNIJA LĒMUMS PAR
BRĪVPUSDIENU PIEŠĶIRŠANU
Segt ēdināšanas izmaksas 2.-4. klašu skolēniem visās
Ķeguma novada izglītības iestāžu ēdnīcās no 2011. gada 2.septembra
līdz 2012.gada 31.maijam un pirmskolas izglītības audzēkņiem (piecun sešgadīgo apmācība) no 2011.gada 1.septembra līdz 2012.gada
29.jūnijam.

TREŠDIEN, 22. JŪNIJĀ pulksten 14.00 pie Birzgales muzeja
„RŪĶI” aicinu čaklās un prasmīgās birzgalietes uz VAINAGU
VĪŠANAS LIELO TALKU, lai LĪGAS un JĀŅI saņemtu savu
svētku rotu.
Vasaras Saulgriežu noskaņās, Jūs gaidot Daina

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Kur gan paliek mūsu darbi? Vai tie dzīvo gadiem līdzi?
Gadi aiziet tā kā dienas, iztek laiks, un beidzas dzīve,
Šaura raucas pati telpa-tikai mūsu labie darbi
Paliek dzīvot otru dzīvi.
(A.Ķirškalne)
Krūmiņa Emīlija (1928)
Prikule Antoņina (1925)
Pjatkins Vladimirs (1960)
Bočkovs Nikolajs (1937)
Dunkauskaite Valentīna (1924)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem

55
60
70
75
80
81
82
83
87
89

Bērziņu Lauru
Ločmeli Uldi
Reinsoni Evitu
Zeinvaldi Lieni
Freibergu Silvu
Kurcaltu Pēteri
Limoru Sarmīti
Soldatenkovu Vitāliju
Ziedu Mārīti
Leju Voldemāru
Vilčuku Jāni
Čuvailovu Tatjanu
Kalniņu Tālivaldi
Bonfeldi Annu
Gūtmani Artūru
Melnaci Emmu
Vucāni Irēnu
Dīci Arturu
Rastjoginu Nikolaju
Strazdiņu Broņislavu
Jakstu Andreju
Jēkabsonu Jāni
Ponomarjovu Ivanu
Kolpaku Františku
Stahovsku Vilmu

20. jūnijā plkst. 18:00 Tautas namā
notiks „Tupperware” trauku prezentācija.
Interesentus, lūdzu pieteikties pa tālruni 29424612,
līdz 19. jūnijam.

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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Astotie ZZ čempionāta finālā
28.maija rītā skolas pagalmā valdīja rosība.
Bija brīvdiena, bet skolas direktors ceļā pavadīja trīs
kolektīvus – dejotāji devās uz Jēkabpili, pūtēju
orķestris uz Salaspili un Ķegumu, 8.klases skolēni
kopā ar saviem faniem uz ZZ čempionāta finālu
Rīgā. Tas sākās ar grandiozu gājienu no Brīvības
pieminekļa līdz Esplanādei. Gājienā - ap diviem
tūkstošiem skolēnu.
Atgādināšu, ka, pirmo reizi piedaloties šajā
konkursā, 8.klases komandai izdevās iekļūt
pusfinālā, kurš notika 2.maijā Ogrē. Tur, iegūstot
godpilno 3.vietu, skolēni izcīnīja balvas un tiesības
startēt finālā Rīgā. Visi cīnījās no sirds, jo
konkurence iesācējiem bija milzīga – 45
pamatskolas klašu komandas! Turpat startēja arī 45
vidusskolas klašu komandas. Sacensības risinājās
divos posmos; pirmajā 10 stafetes ar dažāda veida
uzdevumiem, otrajā orientēšanās. Intensīvs darbs no
1200 līdz 1700. Vislabāk veicās stafetēs „Kustīgie
maisi”, „Bize”, „Turies kājās!” un „Piepūšamajā ZZ
stafetē”.
Brīnišķīga ziņa – mūsu fani arī Rīgas ZZ
finālā ieguva labāko titulu un balvas! Liels paldies
par aktivitāti Līgai Ločmelei, Ērikam Lazdam, Anželikai Baršei, Laumai Māliņai, Edgaram Seņiņecam, Sergejam Seņiņecam un
Juliānai Kokinai! Viņi patiešām bija krāšņi un apbruņojušies ar dažādiem fanu „darba rīkiem”: taurēm, bungām, ģitāru, pūšamajiem.
TV ekrānos vairāki birzgalieši teicās redzējuši komandas „DISKO pēda” dalībniekus un fanus. Arī Esplanādē atbalstīt bija atnākuši radi
un draugi. Paldies arī pusfināla faniem, kuri diemžēl netika līdzi, jo paši brauca dejot uz Jēkabpili. Mēs sirdī jutām jūsu atbalstu!
Paldies komandas kapteinei Lāsmai Pētersonei, kā arī Kristīnei Ķibildei, Baibai Kauliņai, Lolitai Kozlovai, Lindai Gudraisei,
Edgaram Ločmelim, Ērikam Lielmežam, Dāvim Janovskim, Tomam Legleram, Mārcim Avotiņam un Mārim Slobodjanam! Jūs
paveicāt lielu darbu!
Paldies skolotājai Valijai Skujai par neizsīkstošo enerģiju, palīdzot organizatoriskajos darbos un jūtot līdzi! Paldies skolas
direktoram Valentīnam Pastaram un autobusa šoferītim Andrim Skujam par atsaucību un palīdzību! Paldies Ķeguma domei par
pārsteiguma balvu – naudas prēmiju par sasniegumiem sportā! Vēlot visiem skolēniem jauku, drošu, prieka un atpūtas pilnu vasaras
brīvlaiku –
klases audzinātāja Vita Kozlovska

Ķeguma novad sporta svētkos –
birzgaliešiem 1.vieta!
Ķeguma novada sporta svētku ietvaros 29.maijā
risinājās futbola čempionāts, kurā piedalījās arī Birzgales
futbola komanda ar nosaukumu “Dzelzs dūre”. Lai gan
laika apstākļi dienas sākumā nebija īpaši labvēlīgi, jo bija
diezgan vēss un lietains, diena izvērtās pavisam pozitīva
mūsu komandai – tika godam izcīnīta 1.vieta!
Pavisam turnīrā piedalījās 12 komandas no
Ķeguma, Lielvārdes, Ogres un Skrīveru novadiem.
Komandas bija sadalītas divās apakšgrupās pa 6. Lai gan
sākumā liekās, ka mūsu grupa ir teorētiski vājāka, viegli
negāja. Tika iegūtas 3 uzvaras, 1 neizšķirts un 1 zaudējums,
kas nodrošināja 2.vietu grupā un pusfināla spēli pret
2.grupas stiprāko komandu no Skrīveriem.
Lai gan daudz spēka bija patērēts grupu spēlēs,
mūsu komanda prata spēlēt saliedēti un taktiski gudri.
Pusfināla spēle izvērtās veiksmīga, pateicoties Raivja
Krastiņa veiksmīgam sitienam pašas spēles sākumā.
Skrīveru komanda tika pieveikta ar minimālu pārsvaru 1:0. Fināla spēlē bija jāspēlē pret Lielvārdes komandu, kurai savā grupā jau tika
piedzīvots zaudējums 1:2. Pateicoties Valtera Šteina veiksmīgam sitienam arī pašas spēles sākumā, tika iegūta uzvara ar rezultātu 1:0
un 1.vieta kopvertējumā, par kuru mūsu komanda saņēma gan kausu, gan medaļas, gan arī balvas. Komandā spēlēja: Armands Arājs,
Valters Šteins, Raivis Krastiņš, Mārcis Hunčaks, Arvils Pastars, Jānis Daudze, Jānis Siliņš un Mārtiņš Bruģmanis.
Novēlēsim mūsu puišiem veiksmi arī turpmāk, jo jau pavisam drīz tiks atklāta sezona vasaras futbolā Ķegumā, kur Birzgales
komandai būs iespēja pacīnīties par godalgotām vietām!
Futbolkomandas “Dzelzs dūre” kapteinis Jānis Siliņš
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Rosība Jātnieku sporta klubā
9 km no Birzgales atrodas aktīvais un jautrais Jātnieku sporta klubs ”Zelta Pakavs”. Šeit ir 33 zirgi – lieli,
mazi, skaisti, mīļi, aktīvi, draudzīgi, uzticīgi un interesanti. Zirgi ir lieliski draugi, tāpēc katrs var nākt un atrast
sev jaunu draugu, ko lutināt un apmīļot, doties ar viņu izjādē, vai trenēties kam nopietnākam. Katram zirgam ir
savs raksturs. Stallī ir rosība visas dienas garumā. Mazie un lielie jātnieki nāk pie saviem mīļajiem zirgiem, lai
kārtējo reizi pavadītu jauku dienu kopā ar viņiem. Klubs ar nopietnību iedziļinās sportā, kas pie mums iedalās divos veidos – iejādē un
konkūrā. Šeit ir jaukas treneres – Gundega un Evija.
Konkūrs jeb šķēršļu pārvarēšana ir populārākā jāšanas sporta disciplīna Latvijā. Sacensībās sportistu pārim jāpārvar 12 – 14
šķēršļi, kuru augstums ir atbilstošs jātnieku un zirgu sagatavotībai. Konkūrs arī ir mūsu prioritāte. Pie mums ir izveidots konkūra
laukums ar šķēršļiem, lai varētu trenēties un pilnveidot savas prasmes. Mūsu klubs regulāri brauc uz šāda veida sacensībām. Pēdējās
sacensības norisinājās Baldonē, kur startējām maršrutā ar šķēršļu augstumu 80cm, kā arī vadības maršrutā, kurā ir apvienota iejāde ar
konkūru. Mūsu jātniece Klinta Vilcāne ar zirgu Mondeo vadības maršrutu veica ar atzīmi teicami.
Iejāde ir graciozākā jāšanas sporta disciplīna, kas prasa lielu darbu, pacietību un mērķtiecību. Tas pats mūsu pieminētais zirgs
Mondeo ar jātnieci un treneri Gundegu Krīgeri LR Ziemas čempionātā jaunzirgu konkurencē kopvērtējumā ieguva 1. vietu.
Šeit arī regulāri notiek izjādes. Cilvēki, kas pie mums ir bijuši vienreiz, ļoti bieži atgriežas vēl un vēl, lai ar savu iemīļoto zirdziņu
dotos izjādē vēlreiz. Izjādēs var doties īsākos vai garākos pārgājienos instruktora pavadībā pa mežu vai pļavām kopā ar tuvu cilvēku,
draugu vai kolēģi. Pirms katras izjādes instruktori izstāsta galvenos drošības noteikumus. Bērni un pieaugušie tiks nodrošināti ar
aizsargcepurēm, jo drošība šeit vienmēr ir pirmajā vietā.
Izjādes laikā interesentiem instruktori nenogurstoši stāsta par zirgu dzīvi, attiecībām un darbu ar tiem. Pirms izjādes iespējams
pašam notīrīt, apsedlot, iepazīt zirdziņu, pēc jāšanas - pabarot ar kārumiem. Tos cilvēkus, kas atbrauc uz izjādēm pirmo reizi,
instruktori apmāca un vadā zirgus pie rokas. Bet ir arī apņēmības pilni un drosmīgi cilvēki, it īpaši tie ir bērni, kas pirmo reizi būdami
zirga mugurā, jau vēlās mācīties un mācās rikšot. Svaigs gaiss, mežs, daba un pats galvenais – zirgi! Vai tas nav fantastiski?
JSK Zelta Pakavā vienmēr ir gaidīts katrs apņēmības pilns jaunais jātnieks un interesents, kā arī bērni no maznodrošinātām
ģimenēm, kuri kļūstot par kluba biedru, var jāt pa brīvu. Kontakttelefons – 29361078 – Lauris.
Kluba biedrs Klinta Laura Vilcāne

Birzgales pūtēju orķestris Ventspils III Starptautiskajā Pūtēju orķestru konkursā
Šī gada 21.maijā ar izciliem panākumiem Birzgales un Ķeguma pūtēji startēja III starptautiskajā Pūtēju orķestru konkursā.
Konkurss nebija no vieglajiem. Tajā piedalījās orķestri no Igaunijas mūzikas skolas, divi kolektīvi no Lietuvas pilsētām, Daugavpils
jauniešu pūtēju orķestris, Ventspils jauniešu pūtēju
orķestris, Jūrmalas mūzikas vidusskolas pūtēju
orķestris, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra
pūtēju orķestris, Zviedrijas Gotlandes kultūras
skolas pūtēju orķestris, kā arī Jāzepa Mediņa Rīgas
1.mūzikas skolas pūtēju orķestris ,,Intermezzo”.
Konkursa nolikums noteica, ka katram
orķestrim jāatskaņo 20 minūšu gara programma,
kurā viens skaņdarbs ir obligāts, bet pārējie
skaņdarbi jāatskaņo pēc brīvas izvēles. Ņemot vērā
orķestra dalībnieku patreizējās iespējas, tika
izvēlēts repertuārs. Kā obligāto skaņdarbu
atskaņojām Ā.Ābola aranžēto ,,Es nenācu šai
vietā’’, bet kā izvēles skaņdarbus spēlējām L.
Mocarta ,,TOY SYMPHONY”, Luigi di Gisallo
,,Sun Calypso’’ un Q.Jonesa ,,Soul Bossa nova’’.
Neskatoties uz sīvo konkurenci pūtēju orķestra
,,Birzgale’’ dalībniekiem izdevās ļoti labi nospēlēt
un punktu ziņā pat pārspēt Zviedrijas jauniešu
pūtēju orķestri. MALAČI !!!
Braucienos uz Ventspili nedodamies
bieži, tādēļ pēc labi atskaņotās konkursa
programmas, izmantojām iespēju arī apskatīt
pilsētu caur šaursliežu Mazbānīša logu un izbaudīt ūdens atrakcijas. Pirms paša atpakaļceļa vēl paspējām pabūt Ventspils pludmalē,
pabradāt pa vēl vēso ūdeni un noraudzīties vakara saulrietā.
Visa mācību gada garumā tika rūpīgi strādāts pie konkursa repertuāra. Šogad puse no orķestra dalībniekiem spēlēja pirmo
gadu, tādēļ izaicinājums piedalīties konkursā bija jo īpašs. Gribu pateikt lielu paldies mūziķiem, kuri pirmo sezonu muzicēja orķestrī.
Tie ir Ķeguma komercnovirziena vidusskolas audzēkņi Katrīna Tepļakova, Daniela Dišereite, Alberts Gerteļs, Armands Circens,
Anete un Sindija Kļaviņas, Sanija Rubene un Alīna Beļakova, kā arī birzgalieši Niks Niedra, Harijs Pudulis, Raivo Bužeriņš, Ričards
Ziemelis un Ilmārs Strautnieks. Pēc uzstāšanās viens no žūrijas komisijas locekļiem no Lietuvas, pienākot pie manis, īpaši uzslavēja
orķestra jauno bundzinieku Niku!
Gribu izteikt pateicību Ķeguma novada domei un Birzgales pagasta pārvaldei par materiālo atbalstu gan mēģinājumu procesa
organizēšanā, gan brauciena atbalstīšanā. Paldies visiem pūšamo un sitamo instrumentu spēles pedagogiem par pašaizliedzīgo darbu
audzēkņu individuālo iemaņu apguvē sagatavojot viņus pūtēju orķestru konkursam.
Pūtēju orķestra diriģents Laimonis Paukšte
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LAUKU ATTĪSTĪBAS AKTUALITĀTES
Atzinība Tomes zivju audzētavas direktoram
Ķeguma novads var lepoties ar to, ka š.g. 18. maijā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pasniedza LR Ministru kabineta
Atzinības rakstu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” direktoram
Ivaram Putviķim. Valdības augsto apbalvojumu zivsaimnieks saņēma par pašaizliedzību un panākumiem, strādājot Latvijas valsts un
tautas labā. „BIOR” direktors Rafaels Joffe norādīja: „Mēs patiesi lepojamies ar tik zinošu, profesionālu un erudītu zivkopi kā Ivars
Putviķis. Zivju audzētavas darbinieku vidū viņš ir iemantojis pamatotu autoritāti, jo godprātīgi attiecas gan pret zivju audzētavas, gan
tās filiāļu kopējām problēmām un uzdevumiem. Ar savu profesionālo attieksmi un mērķtiecīgo rīcību Ivars īsā laikā ir spējis motivēt
un saliedēt zivju audzētavu darbiniekus kopējai zivju mazuļu ataudzēšanas programmas izpildei un realizācijai.”
Ivars Putviķis savas darba gaitas Latvijā vecākajā zivju audzētavā „Tome” sāka 1982. gadā kā zivkopis, bet 2004. gadā viņš kļuva par
zivju audzētavas „Tome” vadītāju (audzētava darbojas kopš 1929.gada). Zivju audzētavai kā filiāles šobrīd ir pievienotas audzētavas
Dolē, Kārļos, Braslā un Pelčos. Zivju audzētavā „Tome” arī uzcelts moderns recirkulācijas cehs, kas nodrošina zivju labturību. Tāpat
uzsākta storu un sīgu mazuļu audzēšana, kas vieš cerības atjaunot sīgu populāciju Latvijā. Ivara Putviķa vadībā ir realizēti un pieteikti
vairāki projekti Eiropas finanšu resursu piesaistei, lai uzlabotu zivju audzētavu materiāli tehnisko bāzi, sekmētu mazāku ataudzējamo
zivju mazuļu atbirumu un nodrošinātu efektīvāku darba organizāciju. „Tome” ir lielākā lašu smoltu audzētava Baltijas jūras reģionā.
Audzētava ik gadus Latvijas ūdeņos izlaiž ap 550 000 lašu un taimiņu smoltus, 150 000 lašu un taimiņu vienvasarniekus, 350 000
zandartu un sīgu mazuļus. Papildus tiek audzēti varavīksnes foreļu, storu un karpu mazuļi. Turpmākai mazuļu atražošanai tiek uzturēts
arī strauta foreļu vaislas ganāmpulks.
Konkurss „Sējējs–2011”
ZM aicina lauku uzņēmējus pieteikties konkursam „Sējējs–2011”. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs vienpadsmit
nominācijās, piem., „Piena ražošana”, „Gaļas ražošana” un „Augkopība”. Šogad konkursā tiek ieviestas arī jaunas nominācijas „Gada lauku attīstības projekts”, „Ģimene lauku sētā” un „Jaunais veiksmīgais zemnieks”. Pieteikumi dalībai šajās konkursa grupās
jāiesniedz Lauku konsultāciju un izglītības centram līdz 30. jūnijam. LLKC Ogres birojs atrodas Skolas ielā 19a. Katrā konkursa
grupā noteiks vienu laureātu, kurš saņems medaļu, diplomu un naudas balvu. Konkursa dalībniekus godinās konkursa noslēguma
pasākumā 2011. gada oktobrī. Iepazīties ar konkursa nolikumu var ZM interneta mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļā
„Ministrija”/„Sējējs–2011”.
Dīzeļdegvielas atbrīvojums no akcīzes nodokļa
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes
vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem” ir jānodrošina vismaz 200 latu ieņēmumi no viena pieteiktā hektāra kārtējam
gadam (neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu) atbilstoši gada pārskatā vai gada ienākuma deklarācijā norādītai informācijai par
pēdējo noslēgto gadu. Taču akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielai saņems arī lauksaimnieki ar mazākiem ieņēmumiem no viena
hektāra. Pretendentiem, kas produkciju ir realizējuši, bet ieņēmumi nav sasnieguši noteikto slieksni (200 latu no hektāra),
atvieglojumus bezakcīzes degvielas iegādei piešķirs, attiecīgi samazinot atbalsttiesīgo hektāru skaitu. Piemēram, ja lauksaimnieks būs
deklarējis 10 hektārus ar kopējiem ieņēmumiem no tiem 1000 latu apjomā, tad zemes platība, kurai tiks piešķirts akcīzes nodokļa
atbrīvojums, attiecīgi būs 5 hektāri, jo 1000 latu ieņēmumi no 5 hektāriem veido nepieciešamos 200 latu ieņēmumus no 1 hektāra
(1000 Ls / 200 Ls = 5ha). Tāpat informēju, ka vēl tikai līdz 30.jūnijam lauksaimnieki var izlietot iepriekš piešķirto limitu bezakcīzes
degvielas iegādei. Sākot ar 1.jūliju iepriekšējā gadā piešķirtās degvielas kvotas tiks dzēstas, un piešķirts jauns limits 50 litri uz
atbilstošo ha. Līdz 30.oktobrim LAD pieņems lēmumu par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu. LAD tālr. 67095000.
ES atbalsts produktu pievienotās vērtības radīšanai
LAD ir izsludinājis projektu konkursu pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana". Iesniegumu
pieņemšana pārstrādes uzņēmumiem un jauniem pārstrādes uzņēmumiem notiks no 2011.gada 13.jūnija līdz 15.jūlijam, bet ražotājiem
mājas apstākļos līdz š.g. 29.decembrim. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas
lapā www.lad.gov.lv, sadaļā - ES atbalsts. Iesniegumi jāiesniedz LAD Centrālajā aparātā Rīgā vai reģionālajā pārvaldē, piem., Ogrē.
Piena kvotu izziņas
Sākot ar jauno 2011./2012. kvotas gadu, piena ražotājam pēc darījuma reģistrēšanas netiks sūtītas kvotas jaunās izziņas, jo ir
dota iespēja Lauksaimniecības datu centra autorizētajā mājas lapas sadaļā, pielietojot piešķirto paroli, pašam ražotājam apskatīties
kvotas lielumus vai izdrukāt jauno kvotas izziņu. Izziņas tiks izsūtītas tikai jaunajiem piena ražotājiem pēc kvotas piešķiršanas no
valsts rezerves ( t.i. pēc 1. jūnija) vai arī pēc pirmā darījuma reģistrēšanas. LDC adrese www.ldc.gov.lv.
Grozījumi „Veterinārmedicīnas likumā”
Dzīvnieku īpašniekam/turētājam turpmāk testēšanas pārskatus par
ziņojamo, reģistrējamo un valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību
laboratoriskajiem izmeklējumiem būs jāglabā trīs gadus. Iepriekš nebija noteikts
glabāt testēšanas pārskatus. Tāpat paredzēts, ka turpmāk netiks maksāta
kompensācija dzīvnieku īpašniekiem par govju enzootiskās leikozes
apkarošanas pasākumos radītajiem zaudējumiem.
Lopu pasargāšana no knišļiem
ZM aicina dzīvnieku īpašniekus būt atbildīgiem un pievērst īpašu
uzmanību dzīvnieku turēšanai, jo dzīvniekus šajā gadalaikā apdraud dažādi
asinssūcēji kukaiņi, kas var radīt nopietnus draudus gan dzīvnieku veselībai, gan
dzīvībai. ZM rekomendē, izvērtējot apstākļus, lopus laist ganībās dienas vidū un
pa nakti līdz saules lēktam. Tāpat pirms izlaišanas ganībās lopus vēlams
apstrādāt ar repelentiem vai līdzekļiem, kas paredzēti kaitēkļu atbaidīšanai.
Sagatavoja novada lauku attīstības speciālists T. Vaļevko
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Mūzikas ziņas maijā
Ja mācību laiks ir rudens un ziemas mēneši, pa vidu
paspējot cīnīties arī ar vīrusiem, tad maijs ir mēnesis, kad
skolas bērni apkopo mācību gada laikā no jauna iemācīto.
Viņi piedalās dažādos koncertos un cenšas savas prasmes
parādīt arī ārpus sava novada robežām. Vadītāji cenšas
iemācīto sistematizēt un mūzikas skolā atskanēja koncertu
sērija. Ļoti atšķirīgu koncertu sērija, jo atšķirīgi ir audzēkņi,
atšķirīgi ir skolotāji un atšķirīgas ir viņu vēlmes un iespējas
koncertu satura izveidē. Katru koncertu var uztvert kā radošu
projektu, kura dalībnieki ir konkrētie audzēkņi ar savu
pedagogu prasmi izcelt caur konkrētiem skaņdarbiem viņu šī
brīža varēšanu.
Koncertu sērija sākās jau 10.maijā ar skolotājas
Līgas Paukštes audzēkņu koncertu. Tajā visvairāk tika
atskaņoti flautai rakstīti skaņdarbi, gan solo, gan ansambļiem,
bet neizpalika arī klavieru solo priekšnesums un ritmikas
deju grupas uzstāšanās. Nenovērtējams koncertā bija
koncertmeistara Aleksandra Dribasa sniegums, atskaņojot
pavadījumus stilistiski un tehniski daudzveidīgajam
repertuāram. Par koncerta centrālo notikumu kļuva J. S. Baha
si minora svītas atskaņošana, kas ir flautas repertuāra zelta fondā. To izpildīja vecāko klašu audzēknes, katra atskaņojot viņai vispiemērotāko
svītas daļu. Audzēkņiem apgūstot pašiem kādus skaņdarbus no mūzikas vēsturē teorētiski apgūstamās vielas, rodas konkrēts pārdzīvojums un
atmiņa to fiksē kā neizdzēšamu faktu uz visu mūžu.
Mūzikas skolas tautas namā notikušais izlaiduma koncerts 13.maijā bija plaši pārstāvēts ne tikai ar absolventu priekšnesumiem, kā tas
ir bijis iepriekšējos gados, bet arī ar visu pedagogu spilgtām citu klašu skolēnu muzikālajām veiksmēm. Labākie no viņiem saņēma arī Birzgales
mūzikas skolas diplomus par piedalīšanos konkursos un augstajiem sasniegumiem tajos. Mūsu skolā tie ir Laura Kozlova, Lelde Braunšteina,
Sindija Puišele, Zigurds Teikmanis ( klavieres) un Aivis Petrovskis (trompete). Šie audzēkņi kā solisti ir sasnieguši patiešām izcilas sekmes ar
savu un savu skolotāju kopīgo darbu, apgūstot ne tikai obligāto repertuāru, bet papildus gatavojoties konkursiem. Koncertā dzirdējām arī
saksofona solo, tubas solo, klavieru solo un duetus, 1.klases metāla pūtēju ansambļa un flautu trio priekšnesumus, kā arī koncerta noslēgumā
pūtēju orķestra skanējumu.
17. maijā klausījāmies skolotājas Sandras Siliņas audzēkņu koncertu, kurā bez klavierspēles daudz dzirdējām arī dažādas mīļas,
mācību gadā apgūtas dziesmas. Dziedāšana ir pats demokrātiskākais muzicēšanas veids un katrs mūzikas skolas bērns ļoti labprāt cenšas sevi
izteikt arī kādā dziedošajā kolektīvā, tāpēc bija ļoti patīkami to dzirdēt arī šajā koncertā. Daudziem mūzikas skolas bērniem ir vēlme komponēt.
Kādu laiku atpakaļ mazie birzgalieši skolotāja vadībā varēja savas kompozīcijas pieslīpēt, pierakstīt un nodot plašākas publikas vērtēšanai un
piedalīties radošo darbu konkursos. Šobrīd, finansiālās situācijas dēļ, tas notiek pavisam patstāvīgi un nekontrolēti. Tomēr, neskatoties uz
grūtībām, koncertā dzirdējām Zigurda Teikmaņa izpildījumā brīnišķīgi savirknētu popūriju ar improvizācijas elementiem atpazīstamām
populārām melodijām.
Jau nākamajā dienā, 18.maijā, klausītāju uzmanības lokā nonāca skolotāju Mairas Līdumas un Lindas Ivanovas audzēkņu koncerts.
Tas atkal kļuva par tās dienas spilgtu notikumu, jo dzirdējām gan klavieru mūziku solo un ansambļos, gan blokflautas un klarnetes skanējumu,
gan saksofona spēli. Patīkami bija dzirdēt, ka skaņdarbu pavadījumos pedagoģes bija izmantojušas visdažādākās radošās iespējas, piemēram,
ģitāras klusināto tembru blokflautām, šeikeri džeza skaņdarbos, divu klavieru iespējas klavieru ansambļos.
19.maijā koncertu sēriju noslēdza Laimoņa Paukštes un Aleksandra Dribasa audzēkņu koncerts. Savas prasmes klausītāju vērtējumam
nodeva mazie pianisti un metāla pūšamo instrumentu spēlētāji. Sevišķu uzmanību šogad pelnījuši pirmo gadu pūšamos instrumentus mācošie
audzēkņi. Viņi viena mācību gada laikā, cītīgi trenējoties, apguva gan plašu individuālo programmu, kuru dzirdējām koncertā, gan pūtēju
orķestra partijas. Ar šīm prasmēm puiši varēja piedalīties koncertos Birzgalē un Ķegumā, kā arī nokļuva uz Ventspils koncertzāles ,,Jūras vārti’’
skatuves Starptautiskajā jauniešu pūtēju orķestru konkursā. Īpaši jāuzslavē arī Dmitrijs Taradajs, kurš pēc cītīga divu gadu darba ļoti muzikāli
atskaņoja grūtas pakāpes skaņdarbus uz tubas.
Katrs koncerts deva klausītājiem ļoti daudz pozitīvu emociju gan tāpēc, ka tā radītāji bija mūsu bērni, gan tādēļ, ka mūzika patiešām ir
ļoti daudzveidīgs mākslas veids, kurš spēj aizkustināt ikvienu un sagādāt milzīgu prieku. Tomēr neaizmirsīsim, ka mūzika ir ļoti ātri gaistoša
māksla, bez iespējām uz identisku atkārtojumu vai ilgstošu vērtēšanas iespēju, kā tas ir ar foto mākslu vai glezniecību. Tāpēc mēs ceram, ka
birzgalieši turpmāk drošāk izmantos iespēju apmeklēt koncertus Birzgales mūzikas skolā un to klausītāji nebūs vien jaunajiem izpildītājiem tuvu
stāvošas personas, bet jebkurš interesents.
Visus koncertus noklausījās Līga Paukšte

AIZGĀJUŠAIS PAVASARA DZESTRUMS!
Maija mēnesī tika mīļi sveiktas māmiņas un ģimenes, svinēta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
gadadiena, norisinājās „Muzeju nakts - 2011”, kā arī svinēti Ķeguma novada svētki! Priecēja tas, ka Ķeguma novada svētku laikā saulīte
aizgāja aiz mākoņa tikai uz īsu mirkli. Visas dienas garumā norisinājās dažādas aktivitātes, kas priecēja gan mazos, gan lielos svētku
dalībniekus. Vēlos teikt lielu Paldies Birzgales pūtēju orķestrim un diriģentam Laimonim Paukštem, vidējās paaudzes deju kolektīvam
„Birzgale”, deju kopai „Visma” un kolektīvu vadītājai Mārītei Petrovskai, kā arī korim „Pērles” , ansamblim „Tikai tā” un kolektīvu vadītājai
Mairai Līdumai, kā arī sirsnīgajai koncertmeistarei Inesei Martinovai par piedalīšanos šajos svētkos! Lai gan koncerta laikā bija manāma
neliela ēna no mākoņa maliņas, tomēr gribu teikt, ka gaišā un siltā sajūta, ko Jūs sniedzāt šajos svētkos sasildīja ikvienu. Kā arī liels paldies
Edgaram Siliņam un Ritai Reinsonei par palīdzību šo svētku organizēšanā! Vēlos izcelt Birzgales futbola komandu, kas „Ķeguma sporta
svētkos” izcīnīja godpilno 1. vietu 12 komandu konkurencē.Lai jauks vasaras sākums un neaizmirstama Jāņu nakts!
Antra Binde

