Pagasta pārvaldes informatīvs izdevums

2011.gada 10.janvāris

Nr.192

JAUNI IZAICINĀJUMI KRISTČĒRČĀ
Kristčērča (maoru
valodā Ōtautahi) ir otra
lielākā
Jaunzēlandes
pilsēta aiz Oklendas un ar
390 000 iedzīvotāju nedaudz pārspēj galvaspilsētu Velingtonu.
Janvāra vidū uz turieni dosies Aigars Apinis
un vēl 4 Latvijas sportisti
(Edgars Bergs - disks,
lode; Taiga Kantāne disks,
lode;
Dmitrijs
Silovs – 200 m skriešana,
tāllēkšana, šķēps un Liene
Gruzīte - tāllēkšana), lai
aizstāvētu Latvijas godu
pasaules
čempionātā
vieglatlētikā un cīnītos
par
paraolimpiskajām
ceļazīmēm. Šis rudens un
ziema Aigaram ir bijis
pārdzīvojumiem bagāts –
gan tehniskas ķibeles ar
automašīnu, gan finansējuma trūkums sacensībām. Paziņojums par
gatavību pārdot savu
pirmo paraolimpisko medaļu izraisīja ažiotāžu ne tikai Latvijas presē. Par to interesējās gan BBC, gan daudzu Eiropas valstu
vadošie masu mēdiji. Arī provizoriskās summas par medaļu bija rakstāmas vismaz ar sešciparu skaitli. Bet viss ir beidzies labi –
finansējums atrasts, auto saremontēts un Aigars ir gatavs startam. Pirms došanās uz čempionātu sportists sniedza nelielu interviju
„Birzgales Avīzei”, bet plašāku apskatu par sacensībām un piedzīvojumiem „mauru” zemē varēsiet lasīt februāra numurā.
Turies, Aigar, domās mēs esam ar Tevi!
Ir pienācis tas brīdis, kad jāpastāsta par savām sportista gaitām, par to, kas būs un kas ir bijis, lai varētu doties uz pasaules
čempionātu Jaunzēlandē Kristčērčā no 21. līdz 30.janvārim. Izlidojam no Rīgas jau 14.janvārī un atlidojam 2.februārī.
Esmu jau piedalījies trīs treniņnometnēs un tagad arī atrodos pēdējā sagatavošanas perioda nometnē Sējas un Murjāņu
sporta bāzēs. Šis sagatavošanās periods ir ļoti sarežģīts, jo ir ziema un jācīnās ar aukstumu un sniegu. Man kā ratiņniekam, tas ir ļoti
grūti, tas nozīmē, ka katrreiz jābūt cilvēkam, kas man palīdz nokļūt uz treniņiem un atpakaļ. Un, protams, būs grūtības ar
aklimatizāciju, jo 12-13 stundu laika joslu starpība ar Latviju var ļoti ietekmēt sportisko formu un pašsajūtu.
Bija jau doma braukt ātrāk un laicīgi aklimatizēties un pierast, bet kā jau bija dzirdēts, radās naudas problēmas un bija
apdraudēta Latvijas paraolimpisko sportistu dalība pasaules čempionātā. Pats biju izlēmis pārdot savu pirmo paraolimpisko medaļu
starptautiskā izsolē. Pēc šī paziņojuma attiecīgie ierēdņi sadzirdēja un lēnām sakustējās, lai dabūtu līdzekļus 5 sportistu, trenera,
fizioterapeita un tehnisā palīga dalībai čempionātā. Pats esmu sagatavojies, cik nu var šajā ziemas laikā. Diezgan daudz mani ir
piemeklējušas dažādas traumas, kuras arī nedaudz ir ietekmējušas treniņu procesu, bet tā jau tiem sportistiem ir.
Gribētu pateikt lielu paldies Ķeguma novada domei par finansiālu atbalstu man, ko lūdza Paraolimpiskā komiteja
.Patiešām liels prieks un gandarījums par cilvēkiem, kas palīdz un vēlas darīt to. Paldies Jums no visas sirds!!!
Pats startēšu lodes grūšanā, kura paredzēta 24.janvārī un diska mešanā 27.janvārī. Jau atkal mums ir mainījusies punktu
sistēma, un man, lai cīnītos par pirmo trijnieku būs jāmet un jāgrūž tālāk par man piederošajiem pasaules rekordiem, bet cīnīšos līdz
galam, un tad jau arī veiksme un visi labie gari stāvēs man blakus. Protams, vajadzīgs būs jūsu morālais atbalsts! Jā, gribēju pateikt,
ka šis čempionāts ir kā ceļš uz Paraolimpiskām spēlēm Londonā 2012.gadā, jo 1. un 2.vieta nopelna ceļazīmi uz spēlēm.
Jauku, panākumiem pilnu un veselīgu kaķa-zaķa gadu!
Jūsu čempions Aigars Apinis
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BĒRNU RUNAS ATTĪSTĪBA ( turpinājums)
Trīs gadu vecumā bērni atšķir garšu, krāsu, skaņu, viņi mācās vērot. Šīs lietu īpašības viņu apziņā veido reālus attēlus, tātad
jūsu bērns uztver apkārtējo pasauli. Bērni par novēroto grib pastāstīt arī citiem, atmiņā saglabājas dažādi priekšstati, atmiņa attīstās,
veidojas pieredze, bērns saprot vārdos ietvertās sakarības, viņam rodas iztēle. Uztvere atklāj bērnam to, ko viņš redz tagad, atmiņa
palīdz saglabāt pagātni, bet iztēle ļauj fantazēt un ielūkoties nākotnē. Sāk darboties bērna domāšana. Tā tiek izteikta valodā. Šajā laikā
bērnam ir jāattīsta loģiskā atmiņa- ir jāizskaidro dzejolīša saturs un jēga, tad bērns to vieglāk iegaumēs. Savirknēt nepazīstamus un
neizprotamus vārdus ir daudz grūtāk.
3-4 gadus veci bērni jau spēj veikt konkrētus uzdevumus. Sākumā tas notiek haotiski. Ja mēs pirmsskolā liekam mazajiem ar
līniju savienot vienādus dzīvniekus, tad pietiek tikai no kāda novērsties, lai ar līniju būtu savienoti visi dzīvnieki, vai arī tie, kas atrodas
viens otram pretī, bet nebūt nav vienādi. Tādēļ, mēs šādus darbus veicam individuāli vai arī mazās grupās, bet jūs, vecāki, to varētu
izdarīt ar savu mazuli jebkurā laikā tik daudz, cik bērnam pietiek uzmanības.
Reizēm šādi uzdevumi ir jāpaskaidro vairāk kārt, līdz bērns tos saprot un paveic.
Līdz sešu gadu vecumam domāšanas uzdevumi pieaug sevišķi strauji- bērns sāk uzdevumus risināt galvā. Dažādi labirinti,
kļūdu un atšķirību meklēšana zīmējumos, zīmējumu papildināšana, vēlāk darbi, kuros jānosaka vai jāatrod attiecīgā skaņa vai burts, 3.
liekā meklējumi- bērna haotiskā darbība pārvērtīsies par saprātīgu, pie tam bērni savu darbību risina domās, bet izsaka vārdos. Tātad
runas pieaugošā nozīmē nosaka izmaiņas domāšanas procesā.
Darbojoties mājās, var izdomāt dažādus uzdevumus. Nosauciet bērnam trīs lietas, piemēram, dīvāns, krēsls, šķīvis. Kura no šīm ir
lieka? Kuras divas ir draudzīgas? Bērns teiks, ka liekais ir šķīvis. Jūs pajautāsiet: „Kāpēc?” Bērns paskaidros: „Dīvāns un krēsls ir
mēbeles, bet no šķīvja mēs ēdam, tas pieder pie traukiem”. Lūk, veidojas garš un ar jūsu palīdzību loģisks teikums, kurā ir vispārinoši
vārdi- mēbeles, trauki. Sākumā bērni neizprot, kādas pazīmes jāizdala, lai priekšmetu atšķirtu. Mazi bērni var pateikt, ka dīvāns un
spēļu kaķis ir draudzīgi, jo abi ir mīksti, tomēr vēlāk viņi atrod būtiskās pazīmes, kuras atšķir priekšmetu grupas, un viņiem ātri attīstās
loģiskās domāšanas formas.
Parādiet bērnam divas rotaļlietas- kaut vai kaķi un lāci. Pajautājiet, vai tie ir vienādi, ja nē, tad ar ko atšķiras! Bērnam
vajadzētu veidot teikumus: „Kaķis ir mājdzīvnieks, bet lācis dzīvo mežā.” „Kaķis ķer peles, bet lācim garšo medus.” „Kaķim ir gara
aste, bet lācim īsa aste.” Pēc tam var pajautāt, kādas ir kopīgās pazīmes: „Kaķim ir četras kājas, un lācim arī ir četras kājas.” utt.
Veidojas atšķirīgu un kopīgu pazīmju kopums, kuru bērns atklāj savā runā, sakot garu un gramatiski pareizu teikumu.
Protams, viņi atbildēs ļoti dažādi, bet viņi runās, un tie būs salikti teikumi, ko viņi teiks, nevis vienkārši vārdu savienojumi, kuri sastāv
no diviem vārdiem.
Tā attīstot runu, mēs attīstām arī domāšanas loģiskās formas, un otrādi. Bērnam arī jāprot klausīties, jāsaprot teikumu un jūsu lasīto
tekstu- dzejoli, pasaku, tad šīs formas attīstīsies un bērna runa veidosies skaidra un sakarīga. Jebkurš atklājums zinātnē, jaunas
attiecības starp cilvēkiem atspoguļojas valodā, kas bagātinās ar jauniem vārdiem. Pirms desmit gadiem nebija mūsu leksikā vārdu
„dators, kompjūters, disks u.c. Tagad tos lieto mazie bērni, sākot ar 2-3 gadu vecumu. Viņi zina tehniskus vārdus, bet grūti viņiem ir
izskaidrot, ko nozīmē „līdzjūtība, labestība, mīlestība”. To varam rādīt tikai mēs, pieaugušie, ar savu piemēru, to varam apgūt, lasot
literārus darbus, bet ne no tām multfilmām, kurās ir jāsmejas, ja kādam sit ar āmuru pa galvu.
Lai domu izteiktu, mēs katrs lietojam savu dzimto valodu, kuru piedzimstot mēs atrodam jau priekšā gatavā veidā. Tomēr
katrā attīstības posmā bērns vienu un to pašu vārdu var uztvert dažādi, ja mazam bērnam teiksim „mūzika”, viņš domās skaņdarbu,
dziesmu, bet lielākie bērni var jau saprast, kas ir vēju mūzika, jūras dziesma utt. Runas nozīme ir milzīga. Tā palīdz izprast vārdus
„nedrīkst” un „vajag”, līdz ar to palīdz risināt arī uzvedības problēmas, palīdz izprast paskaidrojumus, uzslavas, vērtējumu, bērns
iepazīst pats sevi, spēj dibināt kontaktus ar citiem bērniem un veikt ar tiem kopīgas darbības. Diemžēl bērns mājās tiek iepazīts
vienatnē, reizēm ar brāli vai māsu, bet kolektīvā, kurā ir vairāk nekā 10 vienaudžu, viņa uzvedība var būt pavisam citāda- tāda, kas
pārsteidz arī vecākus. Pirmsskolā bērni bieži atdarina vecākus, viņu runu. Pieņemu, ka mājās viņi atdarina skolotājus. Ceru, ka šie
atdarinājumi ir veiksmīgi.
Kad bērnam ir jau 5-6 gadi, viņi sāk gatavoties skolai un tad viņiem strauji attīstās tieši intelektuālās intereses. Viņi grib
mācīties. Ja šādas intereses nav, ir aizkavējusies bērna attīstība un jāgriežas pie speciālistiem. Rotaļu veidā jau 3-4 gadu vecumā bērnus
var iepazīstināt ar drukātiem burtiem, tomēr jāievēro katra individuālās atšķirības, jo citiem bērniem šajā vecumā gribas tikai rotaļāties
ar lellēm vai mašīnām un viņus neinteresē prātu attīstošās lietas. Tomēr līdz piecu gadu vecumam bērns vairāk vai mazāk savu dzimto
valodu ir apguvis. Atsevišķi būtu skatāms jautājums par to bērnu runas attīstību, kuri nāk no jauktajām ģimenēm, vai ja mājās ar bērnu
runā citā valodā kā pirmsskolā.
Runas attīstība ļoti labi risinās sižeta- lomu rotaļās, bērniem savstarpēji kontaktējoties un sarunājoties. Darbojas bērnu iztēle,
paplašinās vārdu krājums, bērns izmanto gan ģimenē, gan citās vietās dzirdēto, un šo pieredzi viņš atspoguļo rotaļās un reizē arī
fantazē.
Tāpēc mēs, skolotāji, reizēm sakām vecākiem: „Ja jūs neticēsiet visam, ko bērns stāsta par notikumiem pirmsskolā, tad mēs
neticēsim visam, ko viņš stāsta par jums.” Reizēm fantāzija savijas kopā ar reālo dzīvi tā, ka pat īsti nevar atšķirt, kur viena sākās un
otra beidzas. Pie tam jau mazs bērns māk lietas izstāstīt tā, kā viņam būs izdevīgi, īpaši, ja tiek attiecīgi pareizi pajautāts. Šī bija maza
atkāpe no runas attīstības tēmas. Pirmsskolā izvirzītos uzdevumus runas attīstībā risinu, papildus programmai izvēloties paņēmienus, ko
dēvēju par loģikas spēļu elementiem un prāta asināšanas uzdevumiem. Tie ir labirinti, vienādu priekšmetu savienošana, divu vienādu
priekšmetu atrašana starp vairākiem, dažādu ceļu atrašana līdz vajadzīgajam priekšmetam, novērtējot gatavo zīmējumu, pabeigt iesākto,
līdzības, atšķirības un kļūdas zīmējumos, mīklas, asprātības uzdevumi, vēlāk arī krustvārdu mīklas. Arī dažādi „pužļi” koordinē roku
un smadzeņu darbību.
Visi šie uzdevumi jāpiemēro bērnu attīstības pakāpei, tāpēc, pērkot kādu grāmatu ar uzdevumiem, izvērtējiet, vai jūsu bērns
tos spēj paveikt, vai jums viņam jāpalīdz. Iesaku nepirkt biezas krāsojamās grāmatas, jo bērni mēdz izkrāsot vairākos zīmējumos
atšķirīgas detaļas, piemēram, acis, kā arī tos sašvīkot, un pēc tam viņi ver tīru lapu, bet iesāktās vairs neaiztiek. Rezultātā grāmata tiek
sabojāta un pamesta. Labāk tad dot atsevišķas lapas. Ceru, ka apvienojot darbu pirmsskolā ar jūsu pūlēm mājās, mūsu bērniem
veidosies skaista, loģiska runa ar bagātīgu vārdu krājumu.
L.Baginska,
Pirmsskolas „Birztaliņa” skolotāja
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2010. gads Birzgales pagasta
iestādēs
PAGASTA PĀRVALDE
Izstrādāts tehniskais projekts Birzgales pagasta attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcijai. Konkursā uzvarēja SIA „Drafts vides tehnoloģijas” par
summu Ls 118811,-. Darbus paredzēts veikt 2011.gada vasaras periodā.
Lauku atbalsta dienestā apstiprināts biedrības „SK Birzgale” projekts
„Birzgales sporta laukuma atjaunošana” par summu Ls 9999,-. Paredzēta
divu volejbola laukumu, lodes grūšanas un diska mešanas sektora, nojumes
un soliņu atjaunošana, futbola laukuma zālāja uzlabošana.
Ķeguma novada domes izpilddirektora vietnieks P.Kotāns
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS STATISTIKA
2010.gadā Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
10 jaundzimušie (2009.gadā- 17), no tiem 4 zēni un 6 meitenes. 6 bērniņi
dzimuši vecāku reģistrētā laulībā un 4 jaundzimušie reģistrēti ar paternitātes
atzīšanu. 2010.gadā reģistrēts 21 miršanas gadījums ( 2009.gadā-24). No aizsaulē aizgājušiem 6 vīrieši un 15 sievietes. Dzimtsarakstu
nodaļā noslēgtas 6 laulības.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja M.Artihoviča
PIRMSSKOLĀ „BIRZTALIŅA”
Iesākoties 2010. gadam, pirmsskolu „Birztaliņa” apmeklēja 49 bērni, gada beigās- 56 bērni. Uz skolu aizgāja 15 bērni. Gads
pirmsskolā ir pagājis pozitīvā un radošā gaisotnē. Skolotājas savas profesionālās zināšanas pārbaudīja un apkopoja piedaloties ESF
projektā. Kā jau parasti, gads bija bagāts ar dažādiem pasākumiem, kuri izveidojušies kā tradīcijas, un klāt nākuši jauni, aizraujoši
pasākumi. Cik varējām, tik sevi parādījām Birzgales pagasta pasākumos. Liels prieks, ka mūsu pirmsskolā Mārīte atsāka mācīt
dejošanu, Daina sniedza lielākajiem bērniem angļu valodas zināšanas. Jaunākā grupiņa piedalījās SIA „Lats” konkursā „Zīļuka draugi”,
uzsākam piedalīties SIA ”Zaļā josta” konkursos „Tu vari izglābt....” un „Būsim atbildīgi”. 2010.gads ievērojams ar to, ka grupās darbs
tika organizēts pēc moto: „Mēs dabai, daba mums.” Vasarā pie mums izauga garākā saulespuķe Birzgalē- 3,58 m.
2010.gadā tika nomainītas izlietnes grupu virtuvītēs, uzsākts sanitārā mezgla remonts. Ir radušās daudzas jaunas idejas, kuras
noteikti realizēsies 2011.gadā. Mums ir prieks, ka joprojām ir laba sadarbība ar Birzgales pagasta pārvaldi, labi un atsaucīgi cilvēki
Ķeguma novada domē, mums ir ļoti saprotoša un atsaucīga „priekšniecīte” Sandra Čivča.
I. Ziedonis ir teicis, ka tādas lielas laimes nemaz nav, bet ir tādi mazi ikdienas prieki un laimītes. Mums ir laime, ka mazs bērns
ir iemācījies lietot podiņu, kad viņš pats prot turēt rokā karoti un paēst. Ir prieks, kad bērns veido vārdus un teikumus. Mēs
priecājamies, kad lielie bērni sāk pazīt burtus un ciparus, kad sešgadnieki ir labi sagatavoti skolai. Mēs jūtamies labi, kad vecāki mūs
saprot un atbalsta.
Pirmskolas „BIRZTALIŅA” darbinieku domas par 2010.gadu apkopoja Anita Skosa
PAMATSKOLA
Lielai daļai birzgaliešu jaunais gads ir divas reizes gadā -1.janvārī un 1.septembrī. Lai runātu par gada notikumiem skolā, gribas tos
apskatīt mācību gada ietvaros. Kad cilvēkiem noslēdzies gads, mums tas ir tikai pusceļā. Kā tad esam šos divus pusgadus pavadījuši
skolā?
Galvenais mūsu pienākums ir mācīt un palīdzēt izglītoties jaunajai paaudzei. Lai mācību darbs ritētu veiksmīgāk, skolotāji
daudz mācās arī paši. Divas saskolotājas (Mārīte un Žanna) turpina izglītoties papildus jau iegūtajai augstākai izglītībai. Kaspars,
Baiba, Sanita mācās augstskolā, lai iegūtu skolotāja profesiju. Astoņi pedagogi (Elga, Lilija, Ilmārs, Mārīte P., Mārīte S., Sandra, Vita
un es) iesaistījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos", kura ietvaros
analizēja savu darbu un skolēnu mācību sasniegumus. Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija visiem astoņiem
piešķīra 2.profesionālās kategorijas kvalifikāciju. Tagad jāstartē uz augstāku pakāpi. Divas skolotājas (Inta un Valija) cītīgi uzlaboja
savas profesionālās iemaņas un dalījās pieredzē ar citiem sava priekšmeta skolotājiem projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.
Iepazīstoties ar pedagogu darbu projektos, secinājām, ka pedagogi veic nopietnu darbu. Projekti veicina pedagogu izaugsmi,
rosina un liek izvērtēt savas profesionālās darbības plusus un mīnusus, ļauj reāli paskatīties uz savu devumu skolēnu izaugsmē
izglītības iestādes kopīgā darbā dažādos aspektos. Projektu virsuzdevums: izglītots, erudīts, uz inovatīvām pārmaiņām vērsts pedagogs,
līdzatbildīgs par savu darbu un tā rezultātiem, izglītības iestādes izaugsmi, attīstību. Skolas ietvaros varu droši apgalvot, šis darba
virziens rada skolā patīkamas pārmaiņas, pedagogi apliecina, ka projektu virsuzdevums ir izpildāms. Iesniegto materiālu analīze
parāda, ka objektīva, adekvāta un uz pierādījumiem balstīta pašvērtēšana mums vēl jāmācās. To arī darīsim 2011.gadā.
Bez tiešā mācību darba skolēni un skolotāji ar interesi darbojas dažādos mākslinieciskajos kolektīvos. Mēs visi lepojamies ar
kora „Volante” sasniegumiem vairāku gadu garumā, skolotāju Mairas, Ineses un Lindas mācīti un loloti, viņi mūs priecē valsts, pagasta
un novada pasākumos. Šajā gadā īpaši izcēlās sākumskolas deju kolektīvs, kurš skatē uzrādīja 10. labāko rezultātu valstī savā grupā.
Skolotāja Mārīte P. ir gandarīta par bērnu un viņu vecāku atbalstu ikdienā un it īpaši Skolēnu dziesmu un deju svētku laikā. Skolēnu
dziesmu un deju svētkos piedalījās arī Birzgales pamatskolas pūtēju orķestris skolotāja Laimoņa vadībā. Otro sezonu darbu turpināja
teātra pulciņš skolotājas Mārītes S. vadībā, viņu sniegumu varējām vērot rudens aizvadīšanas pasākumā, ziemassvētku koncertā un
klašu vakaros. Skolotāja Mārīte Skābarniece 2010.gadā saņēma IZM pateicības rakstu par ieguldīto darbu skolēnu patriotiskajā
audzināšanā. Skolotāja Sandra vada vokālo ansambli, kura dalībnieces no mazām meitenītēm ir izaugušas par 8.klases jaunkundzēm,
pilnveidojušas savu dziedāšanas talantu un pieskandinājušas visus skolas un pagasta pasākumus.
Skolā ir virkne pasākumu, kuri kļuvuši par tradicionāliem- Miķeļdienas tirdziņš, rudens ziedu un dabas velšu izstādes, dzejas
dienas, mācību priekšmetu pēcpusdienas, Skolotāju dienas pasākums, kad stundas vada skolēni, Ziemassvētku un Māmiņu dienas
koncerti, Sporta dienas, dalība Lielās balvas pasākumā, Pēdējais zvans un, protams, gada galvenais pasākums Izlaidums. Šogad skolu
beidza 17 jaunieši, no kuriem 16 veiksmīgi turpina izglītoties tālāk.
/turpinājums pielikumā/
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Laime, laime tam bērnam,
Kas piedzima saulītē:
Tam Laimiņa ceļu kaisa
Sudrabiņa ziediņiem.
(Latv.t.dz.)

SVEICAM!
Iritu un Vilni Elksnīšus ar meitiņas
EVAS EVERITAS piedzimšanu!
Eviju un Renāru Kurlovičus
ar dēliņa GABRIELA piedzimšanu!
Dzīves straumēm krāsu ir daudz,
Dzīves dienām ceļu bez gala,
Vajag zināt, kur tavējais sauc,
Kur tavs sapnis un debesu mala.
Dzīves krācēm grūtuma daudz,
Savi spēki ir jāsadala,
Lai tev nepieder pelēka sala,
Bet lai vienmēr kādas ceļš tevi tālē
Pretī apvāršņu brīnumam sauc!
Birzgales pagasta pārvalde sveic

Laimoni Paukšti 50 gadu jubilejā!
16. janvārī plkst. 13:00 Birzgales Tautas namā
ĶEIPENES AMATIERTEĀTRIS IELŪDZ UZ
DZINTRAS ŽURAVSKAS LUGU

„Līdz pēdējām dzērvēm”
Drāma 3 cēlienos 6 ainās. Režisore – Alda Račika
Skaņu un gaismu režisors, operators – Oskars
Ancveriņš, Ingus Ozols.
Ieeja pieaugušajiem 1 lats, skolēniem 50 santīmi
Ķeguma novada domes 2010.gada 29.decembra sēdē
Nr. 28 apstiprināta pusdienu maksa Birzgales
pamatskolā Ls 0,60 apmērā, sākot ar 2011.gada
6.janvāri.
Sociālais dienests informē
Ar jaunā gada iestāšanos un sākoties jaunam mācību
pusgadam, ģimenei atkārtoti jāiesniedz iesniegums Ķeguma
novada sociālajā dienestā, lai izvērtētu tiesības atkārtoti
saņemt brīvpusdienas Ķeguma novada izglītības iestādēs.
Sociālās palīdzības organizatore Agnese
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORE
Agnese Putāne
Apmeklētāju pieņemšanas dienas un laiki Birzgalē:
Pirmdienās 09.00 -12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdienās 09.00 -12.00 un 13.00-17.00
Pārējās darba dienās iepriekš
pieteikties pa tālruni 65035985

4
Ir labi stipram būt un neļaut sevi gadu vējiem locīt.
Ir labi labam būt, daudz labestības vārdu citiem sacīt.
Ir labi gudram būt un gudrību kā dārgu mantu dalīt,
Lai tie, kam viņas trūkst, spēj savu dzīvi bagātīgāk vadīt.
Ir labi tādam cilvēkam būt.
/V. Kokle-Līviņa/

Sveicam visus JANVĀRA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:
Pilngadniekus

50
55
60
65
81
83
84
91

Bergu Leldi
Ļebedevu Renāti
Peteru Madaru
Kalniņu Normundu
Dambīti Vilni
Koretņikovu Zentu
Nastaju Imantu
Fjodorovu Pēteri
Špenoviču Irēnu
Rozenbergu Osvaldu
Utinānu Jāni
Veselovu Zoju
Balašovu Viktoru
Buži Veltu
Ozolu Emmu
Drātnieci Alisi

Kosmētiķe - aromterapeite Dagnija Kazule (pēc
iepriekšēja pieraksta) mīļi gaidīs Jūs Birzgales ambulances
telpās š.g. 24.janvārī un 7.martā, pierakstīšanās pa tālruni
26436834.
Uz drīzu tikšanos, kosmētiķe - aromterapeite Dagnija
Liels paldies Birzgales pagasta pārvaldei un sniega tīrītājiem
par savlaicīgi izšķūrētiem ceļiem visu svētku garumā!
„Ozolu” māju saimnieki Pelču ģimene
Informācija pensionāru un invalīdu Ziemassvētku
pasākuma apmeklētājiem!
Pie sociālās palīdzības organizatores - Agneses ir
iespējams pasūtīt fotogrāfijas no pasākuma 10. un 13. janvārī
no plkst.09.00 līdz 12.00.

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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Katru gadu startējam mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos.
Par
sasniegumiem
esam
jūs
informējuši
izdevumā
„Skolas
Acs”
(www.birzgale.lv/izglitiba). Veiksmīgākie dalībnieki bijuši Jānis Martinovs- 2.vieta
ķīmijas olimpiādē, Dārta Lapa un Paula Peļovina ieguva tiesības publicēt savu dzeju
novada izdevumā „Dvēseļu ligzda”, 5.un 7.klase un divas meitenes no 8.klases iejutās
foto modeļu lomā konkursā „Tarzāns un Džeina” un izcīnīja tiesības par velti apmeklēt
Mežkaķu trasi Silguldā, Ričards Cīrulis piedalījās konkursā „Eņģelis kareivim” un
saņēma Aizsardzības ministrijas Atzinības rakstu, Ivars Dobrenkovs un Baiba Kauliņa
piedalās DZM (dabaszinību un matemātikas) projektu konkursā un izvirzījušies līderu
pozīcijās, kā labākie uzdevumu risinātāji, Juliāna Kokina – kļuva par laureāti
A.Pumpura Lielvārdes muzeja rīkotajā dzejas konkursā, 9.klases skolēni piedalījās
laikraksta „Diena” konkursā „Kas notiek?” un saņēma pateicību.
Sakarā ar ekonomisko lejupslīdi valstī, saimnieciskajā ziņā, salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem, izdarīts mazāk. Vasarā skolā veikts kosmētiskais remonts gan klasēs, gan koridoros, turpinām arī apkures krāšņu
atjaunošanu un vecās elektroinstalācijas nomaiņu. Gada beigās iegādājāmies jaunus galdus un krēslus 2 kabinetiem un mūzikas klasei
DVD un TV. Ceram, ka ar novada domes atbalstu šogad tiks atrisināts mūsu „sāpju bērna” – meiteņu mājturības kabineta jautājums.
Paldies visiem, kuri gan morāli, gan materiāli atbalstījuši skolu! Mūsu sadarbība noteikti turpināsies!
Pamatskolas direktors V.Pastars
BIRZGALES MŪZIKAS SKOLĀ
Birzgales mūzikas skolas vēsturē 2010.gads ieies kā daudzo konkursu, lielā izlaiduma un kā X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu
un deju svētku gads. Jau 29.janvārī Aivis Petrovskis, Ingars Ivanovskis (trompetes) un Toms Paukšte (eifonijs), pedagoga Laimoņa
Paukštes un koncertmeistara Aleksandra Dribasa sagatavoti, piedalījās XV Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un
Sitaminstrumentu izpildītāju konkursā Rīgā Mūzikas akadēmijā.
30.janvārī mazie birzgalieši, skolotāju Daces Pilmanes un Sandras Siliņas pavadīti, apmeklēja Latvijas valsts Operu un paši
piedalījās operas tapšanā. Lelde Braunšteina 3.martā, savas skolotājas Sandras Siliņas vadībā, mēroja ceļu uz Jelgavu, lai veiksmīgi
startētu konkursā ,,Jaunais pianists”.
Marts mūsu skolas audzēkņiem izvērtās ļoti darbīgs. 3.martā, kā pirmais no pretendentiem uz Dziesmu svētkiem, pūtēju
orķestris Laimoņa Paukštes vadībā devās uz skati Rīgā, Juglas vidusskolā. Tur bez konkursa programmas atskaņošanas, orķestris,
precīzi izpildot Līgas Paukštes komandas ar tambūrmažoru, atskaņoja maršu un veica dažādas darbības kustībā. Pēc žūrijas vērtējuma
bijām uzstājušies ļoti veiksmīgi un saņēmām II pakāpes diplomu un iespēju piedalīties Dziesmu svētkos. Turpmāk vēl bija jāiegulda
ļoti daudz darba, jo svētku programma jāapgūst defilē formā – vienlaicīgi jāspēlē un jādejo.
Pēc divām nedēļām, 17.martā mūsu skolas audzēkņi Juliāna Kokina (flauta, pedagogs Līga Paukšte) , Aivis Petrovskis, Ingars
Ivanovskis, Jānis Martinovs (trompete), Ronalds Puķe (eifonijs) pedagogs Laimonis Paukšte un koncertmeistars Aleksandrs Dribass,
sekmīgi startēja Jelgavas mūzikas vidusskolā valsts Pūšamo un Sitamo instrumentu konkursa II kārtā. Maija beigas pūtēju orķestrim
izvērtās par koncertu maratona laiku. Bija jāpaspēj uzspēlēt Rīgas Maratonā, divas dienas pēc kārtas Dziesmu svētkos Ikšķilē, vēl
Ķeguma novada svētkos.
Mācību gads mūzikas skolā noslēdzās ar plašu visu pedagogu audzēkņu koncertu sēriju un izlaidumu, kurā skolas beigšanas
apliecības saņēma Linda Artihoviča, Einārs Hamrihs un Linards Kozlovskis (klavieres), Diāna Grahovska un Baiba Torbejeva
(klarnete), Evija Reinsone (saksofons), Ingars Ivanovskis, Jānis Martinovs, Juris Klimans, Ritvars Bušs (trompete) un Toms Paukšte
(eifonijs). Jūnijā pūtēju orķestris ieskandināja Jāņus Rūķu parkā. Ūdens atrakciju apmeklējums Līvu Akvaparkā, bija gana relaksējošs,
lai pietiktu spēka no 6. - 10.jūlijam izbaudīt Rīgu X Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. Pūtēju orķestris spēlēja gan gājienā, gan
Pūtēju orķestru koncertā Ķīpsalas hallē, gan noslēguma koncertā Mežaparka Lielajā estrādē.
Septembris mūs sagaidīja ar ikdienas rūpēm. Pēc lielā izlaiduma, mūzikas skolā Birzgalē mācās 47 audzēkņi. Toties ir izveidota
filiāle Ķegumā, kurā pūšamo un sitamo instrumentu spēli apgūst jau 18 bērni. Viņu pirmās iemaņas varēja saklausīt 15.decembrī tautas
namā, Birzgales pamatskolas Ziemassvētku koncertā pūtēju orķestra priekšnesumos.
Kad 17.novembrī Birzgales tautas namā kopā sapulcējas agrāk mūzikas skolas pūtēju nodaļu beigušie, tad varējām dzirdēt
svētku ieskandināšu un pamatīgu zemes spēka sajūtu dziedot Latvijas valsts himnu pūtēju orķestra pavadījumā.
Vēstures līkloči tek te kalnā, te lejā. Cik patīkami ir izbaudīt šo iepriekš neparedzamo ceļa gaitu un ļauties, kas būs aiz nākoša
kalna, aiz nākoša pagrieziena! Kādi notikumi mūs vēl gaidīs, kādi likteņa līkloči skars. Laimīgu 2011. gadu!
2010. gada notikumus Birzgales mūzikas skolā apkopoja Līga Paukšte
TAUTAS NAMS
Ar smaidu sejā, skanīgām dziesmām un raitu soli ir pavadīts 2010. gads Birzgales Tautas namā. Neskatoties uz visām dzīves
grūtībām, mēs – Birzgales iedzīvotāji protam saglabāt sava pagasta lielākās vērtības – saticību, draudzīgumu, dziedāt, dejot, spēlēt
teātri un pūst dažādu pūšamo instrumentu prieku, pierādot to visos pagastā organizētajos pasākumos, jo ikviens pasākums, kurā
piedalās mūsu pašdarbības kolektīvi ir ļoti apmeklēts. Pagājušajā gadā maija mēnesī nominējām un godinājām Birzgales kuplākās,
muzikālākās, strādīgākās ģimenes, ar kurām mēs varam lepoties ikdienu. Pirmo reizi piedalījāmies Ķeguma novada svētkos, kur ar
mūsu kolektīviem, veidotais koncerts bija daudzreiz kuplāks. Līgo vakarā visi kopā mēģinājām izprecināt mūsu puisi citos novada
pagastos, iestudējot koncertuzvedumu „Īsa pamācība mīlēšanā”, bet tomēr mums neizdevās, jo viņš palika pie mūsu mīļās birzgalietes.
Novembra mēnesī Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā godinājām „Birzgales lepnumu”, kā arī izteicām pateicības vairākiem
cilvēkiem. Pa visu pagājušo gadu kopā esam apmeklējuši sešas teātra izrādes Rīgā, kā arī esam iepriecinājuši citus pagasta iedzīvotājus
ar sava amatierteātra izrādi „Sunītis ar kauliņu”. Katrs kolektīvs ir piedalījies valsts mērogā rīkotājos koncertos, kur ieguva lielāku
pieredzi un jaunus draugus.
Ceru, ka arī 2011. gads mums būs tikpat ražens un interesants, neskatoties ne uz kādām grūtībām, būsim tikpat aktīvi un
atsaucīgi, kā 2010. gadā.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone
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BIBLIOTĒKA
2010.gadu noslēdzot, bibliotēkā bija 216 patstāvīgie lasītāji. Apmeklētāju skaits gadā 1817. Izsniegums – 5113. Bieži
bibliotēku apmeklē pensionāri, lai palasītu avīzes un žurnālus, jo naudas trūkuma dēļ nav iespējams pašiem tos abonēt. Skolēni savu
brīvo laiku izmanto, lai nostiprinātu savas zināšanas darbā ar datoru, uzrakstītu kādu projektu vai sameklētu informāciju par sev
interesējošiem jautājumiem. Priecē tas, ka informatīvās tehnoloģijas tomēr nepārmāc interesi par rakstīto vārdu. Bibliotēkas
apmeklētāji pēc katras plašsaziņas līdzekļos izlasītās anotācijas taujā pēc jaunām grāmatām.
Gads no gada bibliotēkā tiek krāti vēstures materiāli par novada ievērojamākajām vietām un cilvēkiem. Par literatūras, kultūras
darbinieku, mākslinieku jubilejām atgādina grāmatu izstādes. Bibliotēka katru gadu piedalās „Grāmatu svētkos”, kur ir iespējas no
izdevniecībām un politiskajām partijām saņemt dāvinājumus- grāmatas, kas papildina bibliotēkas fondu. Laba sadarbība izveidojusies
ar Ķeguma un Tomes bibliotēkām. Kopā organizēti dažādi masu pasākumi. Piemēram: Dzejoļu krājuma „Dvēseles ligzda” atvēršanas
svētki. Šajā pasākumā piedalījās trīs autori no mūsu pagasta - Alise Drātniece, Paula Peļovina un Dārta Lapa. Autori savā dzejā liek
izprast mūsu tautas vēstures ceļus, pamanīt skaisto sev apkārt gan dabā, gan cilvēkos, gan tradīcijās. Esam ķegumiešus iepazīstinājuši
ar sava pagasta ievērojamākajiem cilvēkiem - gleznotāju Raimondu Bergmani un tulkotāju Elgu Saksi.
Katru rudeni dzejas dienu ieskaņai bibliotēka kopā ar pagasta iedzīvotājiem veido ziedu izstādi „Rudens noskaņās”. Šajā gadā
ļoti aktīvi šis izstādes veidošanā piedalījās skolēni. Katra skolēna veidoto ziedu kompozīciju papildināja paša sacerēts dzejolis par
savas kompozīcijas tēmu. Visaktīvākie bija 2.,3. un 5.klases skolēni. Viss, kas notiek mūsu dzīvē, gūst atbalsi bibliotēkā. Pazīstu katra
lasītāja gaumi, zinu pagasta ļaužu dzīves gājumu, laimes un nelaimes brīžus. Cik vien ir iespējams, esmu centusies palīdzēt. Arī šajā
gadā visi labie darbi turpināsies.
Bibliotēkas vadītāja A.Smilškalna
BIRZGALES MUZEJĀ “RŪĶI”
Kā ziemas salā roku sildošs cimds, tā muzeja viesu grāmatā sirdi priecē ieraksti par pērno gadu. Izrādās, ka apmeklētājiem
esam bijuši kā ceļveži Muzeju naktī, ar karstu tēju sildījuši un pankūkām cienājuši Meteņu un Lielās dienas viesus, saveduši kopā
dzimtas atvases pat no trim kontinentiem. 2010.gadā Birzgales muzejā viesojās 514 apmeklētāji. Tālākie bija no Austrālijas, Kanādas
un Vācijas, bet visvairāk gandarī tas, ka Birzgales pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” kolektīvi aktīvi
iesaistījās gan ziemā rīkotajos pasākumos, gan iepazinās ar Ogres vēstures un mākslas muzeja ceļojošo izstādi „Stundā sēdēšu klusu”.
Ļoti gribas ticēt, ka par tradīciju kļūs Starptautiskās teātra dienas pasākums, Andreja Pumpura dzimšanas un vārda dienas
svinības, kas aizvadītajā gadā izvērtās interesantas. Arī radošās darbnīcas, ko muzejs organizēja Ķegumā, novada svētku dienā,
R.Bergmaņa gleznu izstāde Ķeguma bibliotēkā, kur bija mūsu krājumā esošie darbi, līdzdalība dzejas grāmatiņas „Dvēseles ligzda”
tapšanā ir kā pierādījums tam, ka “Rūķi” vajadzīgi ne tikai Birzgalei.
Muzeja vadītāja D.Melnūdre

Pie rotātās eņģeļu eglītes!
Ir pienākusi bagātīgi sniega klāta 21.decembra diena. Mūsu tautas nama durvis tiek vērtas
biežāk nekā citas dienas. Pagasta rūķīši steidz klāt svētku galdus.
Šodien ir invalīdu un pensionāru Ziemassvētku pasākums. Ieejot kluba zālē, gaisā virmo
maizīšu, pīrāgu, kafijas, tējas, mandarīnu un citu gardumu aromāts. Paldies pagasta rūķiem par
pašdarinātajām dāvaniņām. Par bagātīgi klātajiem galdiem, sakām lielu paldies mūsu pagasta
sponsoriem L.Balodes kundzei, A.Križanovska kungam, K.Okmaņa kungam un R.Okmaņa
kungam.
Patīkami bija dzirdēt Kotāna kunga apsveikumu, kā arī sociālās darbinieces Agneses sirsnīgos
vārdus. Vārds tika dots arī Ķeguma novada domes izpilddirektoram.
Balzāmu visam vakaram pielēja māsu Legzdiņu uzstāšanās. Par garlaicību nebija ne runas.
Arī krīze bija aizmirsusies. Malā neļāva sēdēt jautrās mūzikas akordi – Siliņu ģimenes izpildījumā.
Atelpas brīžus aizpildīja mūsu Ritas jautrās rotaļas. Netika aizmirsti decembra jubilāri, un tie, kas
nosvinēja apaļas un pusapaļas jubilejas.
Par pasākumu varam teikt: skaisti un mīļi.
Paldies! Pasākuma apmeklētāja Ināra
Atbalsti sniega talku Rīgā un visā Latvijā Sāksim Jauno gadu darbīgi un atbildīgi!
Janvāra otrajā sestdienā – 15. janvārī – tradicionālās akcijas “Tīrības dienas” organizatori aicina uzņēmumus un
ikvienu individuāli iesaistīties visLatvijas sniega talkā. Tās ietvaros uzņēmumu un iestāžu darbinieki aicināti
apvienot spēkus, lai no sniega iztīrītu kādu pilsētas daļu. Akcijas norise plānota gan Rīga, gan citās Latvijas
pilsētās un lauku teritorijā, kur darbojas aktīvi un atbildīgi uzņēmumi, iestādes un kolektīvi.
Tā kā akcijas ietvaros izveidota sadarbība ar plašu mediju loku, kas tiks paplašināts, un tā kā akcija ir unikāla un
līdz šim Latvijā neīstenota, Sniega dienai paredzama plaša publicitāte – mediju un sabiedrības uzmanība.
Vēlamies piedāvāt Jums izmantot šo uzmanību savā laba un kļūt par Sniega talkas atbalstītāju, sniedzot
ieguldījumu tās norises organizēšanā.
Kļūstot par akcijas atbalstītāju Jūs nodrošināt savam uzņēmumam plašu pozitīvu
publicitāti, veidojat sava kā sociāli atbildīga uzņēmuma tēlu, kam rūp gan apkārtējā
Uzņēmums ,SIA "AGRONIKA,
vide, gan sabiedrības ērtības. Sponsoriem tiek nodrošinātas reklāmas iespējas speciali
kurš
nodarbojas
ar
veidotajā akcijas mājas lapā, ka arī medijos, kuros tiks reklamēta akcija Sniega talka (to
lauksaimniecību, vēlas nomāt
skaita arī biznesa portāli un sociālie tīkli). Ja vēlaties sniegt savu ieguldījumu akcijas
lauksaimniecībā izmantojamo
norisē, sazinieties ar “Sniega talkas” biroju un vienosimies par atbalsta formu.
zemi .
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