Pagasta pārvaldes informatīvs izdevums

Mēs esam viens otram -2011
Kad Latvijas dārzos valda pavasara ziedēšanas trakums,
skaistākās narcises un tulpes dāvinām savām māmiņām. Samīļojam,
ja varam satikties, pieminam, ja mūsu mīļais cilvēks jau viņsaulē.
Pēc maija otrās svētdienas – Mātes dienas, kas Latvijā sena
tradīcija, nedēļu vēlāk daudzās valstīs tiek atzīmēta Starptautiskā
ģimenes diena. Pagastā veidojas apsveicama tradīcija – šos abus
ģimenēm veltītos notikumus apvienot, lai teiktu paldies dzimtām,
pat trijām paaudzēm, kuru dzīve, darbs, prieki un bēdas saistīti ar
Birzgali. Gandarījums par to, ka šopavasar birzgalieši bija
uzrakstījuši jaukas vēstules par saviem kaimiņiem, kolēģiem,
tuviniekiem, ieteikdami viņus sumināt. 7.maijā Tautas nama zāle
atkal par mazu. Svinīgi saposušies bija paši mazākie – PII
„Birztaliņa” dziedātāji un dejotāji, gan pamatskolas audzēkņi, gan
mūzikas skolas un Tautas nama muzicējošie, dziedošie un dejojošie
kolektīvi, lai savu koncertu veltītu čakliem, labestīgiem, birzgaliešu
cieņu un atzinību ieguvušiem cilvēkiem. Savukārt šī pasākuma
„vaininieki”- astoņas ģimenes, dažādu paaudžu cilvēki pirmajās,
viņiem atvēlētajās rindās sēdās pat mazliet samulsuši. Laikam pārāk
reti cilvēkiem sakām „paldies”, reti pārvaram savu latvieša
noslēgtību un spējam otrā ieraudzīt ko labu un skaistu, patiesi
vērtīgu. Uzslava orķestrim, kas, pasākumu ievadot, ar jautru
skaņdarbu spēja visus apvienot svētkiem.
Saviem vecākiem Svetlanai un Valdim Apsīšiem īsā,
patiesā vēstulē pateicās abas meitas. Uz lielā ekrāna fotogrāfijās īss
ieskats šīs darbīgās ģimenes darba dienās un svētku reizēs. Apsīšiem
uzslavas raksts, uz kura acis priecē ābeļziedi un simboliskais zīļuks
ar tikai viņiem šoreiz veltīto gravējumu „Bērni –mūsu nākotne”. Arī
uz skatuves svētku koncertā paši mazākie, viņu vidū mazmeita
Madara.
Sekojot fotostāstam par Līgas un Laimoņa Paukštu ģimeni,
jāsaka, cik ātri gan skrien laiks. Te dēli vēl pavisam mazi, te jau
vecākus pārauguši. Bet gandrīz visi atlasītie attēli atgādina par kādu
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muzikālu piedzīvojumu, konkursu, koncertu,
Dziesmu svētkiem. Tāda arī nominācija „Mūzika
ir mūsu sirdsbalss”.
Arī par Ineses Martinovas un Jāņa
Reinsona ģimeni šopavasar uzrakstīta mīļa
vēstule. Tajā kolēģi, uzsvērdami māmiņas Ineses
iejūtību, mūzikā ievadot pašus mazākos
birzgaliešus, pacietību, strādājot par koncertmeistari, labus vārdus veltījuši arī abiem
ģimenes Jāņiem un Matīsam. Skolēnu un kolēģu
dāvināto ziedu klēpis, uzslavas raksts, kas
apliecina nomināciju, kādu izpelnījusies šī
ģimene „Ar dziesmu pa dzīvi ejot”.
7.maija svētki bija kā savdabīgs
veltījuma koncerts, jo katrai ģimenei tika
„dāvinātas” gan dziesmas, gan dejas. Lieki
piebilst, ka visus priekšnesumus uzņēma ar
skaļiem aplausiem. Ilonas un Aivara Sniedžu
ģimene pēdējos gados retāk ir Birzgales centrā,
bet nomināciju ”Mūsu lepnums – pagasta
kultūrvēsturiskais mantojums” saņēma par
radošo izdomu Daugavas krastā uzņemot viesus,
stāstot tiem par Lindes muižu, kopjot savu māju.
Pēc pasākuma Ilona atzina, ka jaunie birzgalieši
tik ātri izauguši, ka tikai ar blakussēdētāju padomu atpazinusi
dejotājus un dziedātājus.
Savukārt Intai un Valentīnam Pastariem, kuru ģimenei
dāvinātajā piemiņas ozolzīlē iegravēts „Mūsu mūžs- Latvijas
nākotnei” gan teju visi birzgalieši pazīstami, jo abiem Birzgales
skolā aizskrējuši jau 27 darba gadi. Tikai pašiem negribas ticēt, ka
arī abi dēli jau izauguši.
Visplašākais fotostāsts svētku reizē bija veidots no
Antoņinas un Jāņa Prikuļu ģimenes albūmiem. Sirmajam pārim te
aizritējis viss darba mūžs, Birzgales pusē sūro lauksaimnieka maizi
turpina pelnīt dēla Jāņa ģimene. Arī meitai Mārītei darbs pagasta
pārvaldē prasa precizitāti un pacietību, kuru viņa guvusi no saviem
vecākiem. Kad Prikuļu ģimene saņem nomināciju „Mūsu dzimta ir
stipra kā Latvijas ozoli”, un visa dzimta nostājas kopbildei, prieks
redzēt trīs stipras darbīgas paaudzes.
Nomināciju „Mēs stiprinām mūsu pagastu un valsti” saņem
Līgas un Andra Aļeksjonoku ģimene. Cilvēki viņiem pateicas par
pasta piegādi, par zāļu, par pagasta avīzītes, par garšīga piena burkas
atvešanu. Kūtrākajiem centra iedzīvotājiem vēlos atgādināt, ka Līga
vēl paspēj piedalīties arī sieviešu korī „Pērles”, bet dēli, kuri strādā
un mācās ,arī nedēļas nogalēs atgriežas mājās, lai palīdzētu, lai paši
piedalītos pagasta kultūras dzīvē.
Lielu jubileju nedēļā starp Mātes un Ģimenes dienu svin
Lidija un Jānis Jēkabsoni. 12.maijs ir viņu kāzu dimanta jubileja, jo
kopā aizvadīti 60 gadi. Kaimiņu un meitu sveikti ,Jēkabsoni saņēma
nomināciju „Saules mūžu kopā”.
Pasākuma izskaņā gan dziesma, gan paldies visiem svētku
veidotājiem. Kā atzīmēja Ķeguma novada domes izpilddirektora
vietnieks P.Kotāns, lai mums visiem ikdienas gaitās palīdz
godaprāts par tiem darbiem, kas katram jāveic, lai labestība palīdz
līdzās ieskatīties cilvēkos, pateikt viņiem „PALDIES ” . Lai esam
viens otram vajadzīgi - MĒS VIENS OTRAM
D.Melnūdre
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Laureāti- Birzgales mūzikas skolas jaunie pianisti
Pavasaris mūs pārsteidz ne tikai ar daudzveidīgām
dabas parādībām, bet arī piedāvā iespējas piedalīties dažādās
mācību olimpiādēs, skatēs un konkursos. Arī Birzgales
mūzikas skolas audzēkņi labprāt pieņem izaicinājumus
gatavoties un piedalīties dažādos konkursos. Šoreiz - Jēkaba
Graubiņa V jauno pianistu konkurss, kurā tika dota iespēja
piedalīties klavieru spēles audzēkņiem no visas Latvijas
mūzikas skolām. Konkurss notika komponista dzimtajā pusē Līvānos 16.aprīlī - laikā, kad Daugava bija ļāvusi saviem
ūdeņiem izkāpt no krastiem. Šogad konkursā savu
klavierspēles prasmi un meistarību varēja rādīt 2.- 5.klašu
audzēkņi, kas bija sadalīti četrās vecuma grupās.
Birzgales mūzikas skolu pārstāvēja divas jaunās
pianistes - 4.klases audzēkne Lelde Braunšteina (ped. S.
Siliņa) , kas atskaņoja latviešu tautas dziesmu ''Rīga dimd''
Jēk. Graubiņa apdarē, kas bija šīs grupas obligātais skaņdarbs
un humorestisko, rotaļīgi vieglo Nikolaja Rakova „Polku”, kā
arī 5.klases audzēkne Sindija Puišele (ped.M. Līduma), kura
savā programmā atskaņoja obligāto skaņdarbu - latviešu tautas
dziesmu „Stādīju ieviņu” Jēk. Graubiņa apdarē un emocionāli krāsaino Romualda Kalsona „Prelūdiju”. Meitenes ar lielu interesi
klausījās arī pārējo konkursantu priekšnesumus: vērtēja, salīdzināja un sev par lielu prieku konstatēja, ka viņu novērtējums sakrīt ar
Lielās komisijas domām, kuram piešķirt augstāko grupas vērtējumu. Taču prieks bija neizmērojams, kad laureātu vidū nosauca arī
LELDI - 3.VIETA !!! 4.klašu grupā, arī SINDIJAS priekšnesums 5.klašu grupā tika ļoti augsti novērtēts - ATZINĪBA!!! Birzgales
mūzikas skolas jauno pianistu izcilais novērtējums lika aizmirst dienas nogurumu un ''Liepkalnu'' maizes garša un smarža rosināja
domāt par nākamiem konkursiem, kas notiks vēl šajā mācību gadā un plānojas nākamajā.
Paldies Ķeguma novada domei, kā arī personīgi Pāvelam Kotānam un Aigaram Rozenbergam par finansiālo un transporta
nodrošinājumu. Ceram uz sapratni un atbalstu arī turpmāk. Novēlu pacietību, regulāru darbu, prieku un veiksmi nākamajos
konkursos!
Sandra Siliņa

Mājup ar uzvaru,
balvām un tiesībām startēt
finālā no ZZ čempionāta atgriezās
8.klases komandas dalībnieki Lāsma Pētersone, Kristīne Ķibilde,
Lolita Kozlova, Baiba Kauliņa,
Linda Gudraise, Ēriks Lielmežs,
Edgars Ločmelis, Dāvis Janovskis,
Toms Leglers, Mārcis Avotiņš un
Māris Slobodjans, kā arī mūsu
fanu grupa.
2.maijā Ogrē notika ZZ
sporta čempionāta pusfināls, uz
kuru 8.klases
skolēni tika,
izvirzoties vadībā konkursā un
centīgi
gatavojoties.
Viņi
patstāvīgi, papildus saspringtajam
mācību
darbam
un
citām
aktivitātēm, dažkārt līdz vēlam
vakaram veica dažādus mājas
darbus: zīmēja komandas karogu,
izdomāja un iestudēja fanu deju
(Par tās filmēšanu PALDIES
direktoram Valentīnam Pastaram!),
domāja saukļus, 3 minūšu garu
radio šova prezentācijas runureklāmu, organizēja fanu grupu, meklēja atribūtus, rakstīja un noformēja plakātus, domāja par komandas tērpiem utt..
Darba procesā idejas un atbalstu nekad neatteica skolotāja Valija Skuja. Viņa brauca uz pusfinālu kā līdzjutēja. Mums
visiem tas nozīmēja ļoti daudz. PALDIES, skolotāj! Jūsu un fanu atbalsts kaldināja 8.klases komandas uzvaru 25 skolu konkurencē!
Meitenes un zēni bija disciplinēti un cīņas spara pilni, aktīvi vairākās stafetēs, no sirds centās. Neviltots prieks un patiess gandarījums
bija redzams viņu sejās, kad sacensību vadītājs Ufo paziņoja: „Godalgotā 3.vieta – Birzgales pamatskolai!” „Urrā!” gribas saukt arī
mūsu faniem, kuri tika atzīti kā vislabākie, un apbalvoti. Tā kā uzvara bija divkārša – gan komandai, gan līdzjutējiem!
28.maijā Rīgā notiks ZZ čempionāta fināls. Tur sacentīsies labākie no labākajiem. Brauksim, startēsim, cīnīsimies!
Bet man jūs tāpat esat vislabākie! Lepojos ar jums!
Klases audzinātāja Vita
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14. maijā plkst. 9:00
Pie Tautas nama
„Pavasara gadatirgus”
Laipni aicināti pirkt un pārdot gribētāji!
Kontakttālrunis informācijai: 29424612

Birzgales mūzikas skolā jaunu audzēkņu
uzņemšana notiks
pirmdien, 23. maijā plkst. 17.00
Aicinām pieteikt bērnus no 7 gadu vecuma
- klavieru,
- pūšamo instrumentu,
- sitamo instrumentu klasēs.
Lūdzu līdzi ņemt dzimšanas apliecību vai tās kopiju.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos lūdzu zvanīt pa
telefonu 65034187 pēcpusdienās.

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai
par apturētajiem likumiem
No 2011.gada 18.maija līdz 16.jūnijam notiks
parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par
apturētajiem likumiem „Grozījumi likumā „Par valsts
pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz
2012.gadam””, „Grozījums likumā „Par maternitātes un
slimības apdrošināšanu”” un „Grozījumi likumā „Par
apdrošināšanu bezdarba gadījumam””.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar
nokļūt parakstu vākšanas vietā, 2011.gada 16.jūnijā
tiks organizēta parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā, ja
līdz 15.jūnijam vēlēšanu komisijai tiks atsūtīts
iesniegums.
Parakstu vākšanas vieta Birzgales pagastā - Birzgales
pagasta pārvaldes ēka, Lindes ielā 2, Birzgale,
Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033, tālr.65035983
(komisijas darba laikā).
Vēlēšanu komisijas darba laiki:
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
Sestdienās
Svētdienās

9 - 13
9 - 13
13 – 17
9 - 13
9 - 13
9 - 13
9 - 13

2011. gada 28. maijā - Ķeguma
novada svētki parkā pie Tautas nama
„Rotājies Saulīte”!
10:00 - Amatnieku tirdziņš
10:00 - Atrakciju parks mazajiem un lielajiem
11:00 - Svētkus ieskandina Pūtēju orķestris "Birzgale”
12:00 - Dzejas uzvedums Ķeguma komercnovirziena
skolēnu izpildījumā
13:00 - Burvju mākslinieka Fox programma
13:00 - 16:00 - Radošās darbnīcas
14:00 - Teātra izrāde "Pauļiku gaidot" Ogres meža
tehnikuma amatierteātris
14:30 - Teātra izrāde "Skatītāji" Ogres meža
tehnikuma amatierteātris
15:00 - "Ziedu laivas" svinīgā atklāšana
16:00 - Umurkumurs
16:30 - Sporta aktivitātes
18:00 - Ķeguma novada pašdarbības kolektīvu
koncerts "Rotājies Saulīte"
20:00 - "Kaķis maisā" koncerts
21:00 - "Blitze" koncerts
22:00 - Nakts zaļumballe, spēlēs grupa "Savējie"

29. maijā, plkst. 11:00 - Ķeguma
sporta svētki!
Futbols 6:6
Pludmales volejbols 2:2

Florbols 5:5
Strītbols 2:2

Parakstu vākšana par grozījumiem Latvijas Republikas
Satversmē
No 2011.gada 11.maija līdz 9.jūnijam notiks parakstu
vākšana likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē" ierosināšanai.
Likumprojekts paredz grozīt Satversmes 112.pantu,
papildinot to ar nosacījumu, ka „valsts nodrošina iespēju bez
maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā”, kā
arī ierosina pārejas noteikumu, nosakot, ka „ar 2012.gada
1.septembri visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, sākot
ar pirmo klasi, mācības notiek valsts valodā”.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt
parakstu vākšanas vietā, 2011.gada 9.jūnijā tiks organizēta
parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā, ja līdz 8.jūnijam
vēlēšanu komisijai tiks atsūtīts iesniegums.
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Ir pie Dieva tāds kociņš,
Kas zied zelta ziediņiem;
Ir pie mātes tāds bērniņš,
Kas klausīja viena vārda.

SVEICAM!
NATĀLIJU KUĻPU un KASPARU VASIĻJEVU ar
meitiņas AMANDAS piedzimšanu!
Esi ar manām plaukstām,
Es ar Tavējām būšu.
Pasildi manus pirkstus.
Mirklīti.
Stundiņu.
Mūžu.....

20.aprīlī Birzgales dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza
Jeļena Iļjičova un Juris Rudovics
SVEICAM!
13. maijā plkst.17.00 Birzgales tautas namā notiks Birzgales mūzikas
skolas audzēkņu IZLAIDUMS un KONCERTS
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Jau ziediem rotātas pļavas,
Jau dziesmām pilns viļņojas gaiss,
Gaišs zaļums sedz kalnus un gravas:
Klāt maijmēness debešķīgais.
Un saule tik mīļi, tik spoži
Pie skaidrā ziluma mirdz,
Un lapoti meži tik koši,
Un līksmi pukst cilvēkam sirds.
No putekļiem ārā, no dūmiem
Mūs ziedošais pavasar’s sauc;
Gals bēdām un sirdsēstiem drūmiem,
Vēl pasaulē prieku ir daudz.
(Eduards Veidenbaums)

Sveicam visus MAIJA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

Pilngadniekus

50

KONCERTI Birzgales mūzikas skolā
10. maijā plkst.17.30 skolotājas Līgas Paukštes audzēkņu koncerts
17. maijā plkst. 17.30 skolotājas Sandras Siliņas audzēkņu koncerts
18. maijā plkst.18.00 skolotāju Mairas Līdumas un Lindas Ivanovas
audzēkņu koncerts
19. maijā plkst.17.00 skolotāju Laimoņa Paukštes un Aleksandra
Dribasa audzēkņu koncerts

55
65
70

MUZEJU NAKTS ceturto gadu arī Birzgalē. Šogad Muzeju
nakts tēma -"KAIMIŅI"
Birzgales muzejs "Rūķi" sestdien, 14. maijā aicina apmeklētājus no
pulksten 17:00 līdz pusnaktij aplūkot Ulda Onzuļa pildspalvu kolekciju
un 19.gs. un 20. gs. pirmās puses pastkaršu izstādi, bet pulksten 19.00 folkloras grupa "LAIVA"/ Rīga/ koncertā izpildīs mūsu kaimiņu novadāSēlijā pierakstītās dziesmas.
Pulksten 20.00 Rūķu parkā - sportiski rūķiskas izdarības bērniem un
viņu vecākiem.
Jūs gaidot, muzeja vadītāja Daina Melnūdre

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTAS
Sirds nepukst vairs, bet vēl tai bija skanēt
Un acīm mirdzēt,dDzīvi vērojot…
(J.Sudrabkalns)

Krūmiņa Emīlija (1928)
Vītola Anna (1960)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

75
82
83
87

Avenu Arvi
Biķernieku Mārtiņu
Čaku-Šekmani Nilu
Aļikinu Svetlanu
Černavski Andri
Kalnieti Viju
Pastaru Valentīnu
Pētersonu Andi
Pētersonu Ojāru
Juško Vladimiru
Skosu Aivaru
Meieru Tālivaldi
Pundiņu Mudīti
Dubinski Andri
Krūmiņu Dzintru
Muižnieku Laimoni
Klāvu Linardu
Legleru Vitoldu
Simsoni Valentīnu
Grabovski Gvido
Ūdri Ausmu
Koļesņikovu Valentīnu

Birzgales pamatskolā
20.maijā pulksten 14.00 PĒDĒJAIS ZVANS
skolas zālē
11.jūnijā pulksten 16.00 IZLAIDUMS Tautas
namā

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.

“Birzgales Avīzes” pielikums

2011.gada maijs

Darba vieta jaunietim - iespēja
darba devējiem piesaistīt jaunus
un perspektīvus darbiniekus
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus - komersantus (izņemot izglītības un ārstniecības iestādes),
pašnodarbinātos, biedrības vai nodibinājumus (izņemot politiskās partijas) - pieteikties dalībai jaunajā nodarbinātības
pasākumā „Darba vieta jaunietim”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi”
ietvaros.
ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" vadītāja Andra Osīte: „Laikā, kad arvien aktuālākas kļūst ar sabiedrības novecošanos
saistītās problēmas, īpaši nozīmīgi ir novērtēt jauniešu potenciālu. Darba devējiem NVA piedāvā iespēju, saņemot valsts un Eiropas
Sociālā fonda finansiālu atbalstu, papildināt sava uzņēmuma kolektīvu ar jauniem un perspektīviem darbiniekiem. Mēs palīdzēsim
izvēlēties Jūsu uzņēmuma darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrēto jauniešu bezdarbnieku
vidus.”
Jaunā nodarbinātības pasākuma mērķis ir integrēt jaunieti bezdarbnieku (vecumā no 18 līdz 24 gadiem) darba tirgū, vienlaikus
veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību. Jaunietis bezdarbnieks, strādājot viņam izveidotajā darba
vietā, saņems darba samaksu, kas nevarēs būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu - 200 lati mēnesī, par kuru darba devējs veiks
visas valstī noteiktās nodokļu iemaksas. Viena pasākuma dalībnieka nodarbinātības ilgums – līdz 9 mēnešiem. Darba vieta jaunietim
netiek organizēta nekvalificētos un mazkvalificētos darbos, piemēram, sētnieku, apkopēju un citos līdzīgos darbos.
Kāds ir darba devēja ieguvums no dalības pasākumā?
• Darba devēji, kuri piedalīsies pasākumā, saņems dotāciju jaunieša bezdarbnieka algai -100 Ls mēnesī (par jaunieti ar
invaliditāti – 150 Ls) pirmo sešu mēnešu laikā un 50 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 100 Ls) pēdējo trīs mēnešu
laikā proporcionāli nostrādātajam laikam. Darba devējam jaunieša bezdarbnieka darba algai ir jānodrošina papildu
finansējums, jo darba samaksa nevar būt zemāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēru.
• Darba devējs saņems dotāciju 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas darba vadītāja atalgojumam, ja
pie darba devēja būs nodarbināti pieci jaunieši bezdarbnieki. Par katra jaunieša darba vadīšanu darba vadītājs saņems vienu
piekto daļu no minētās darba algas dotācijas apmēra.
• Ir paredzēti finanšu līdzekļi (līdz 500 Ls) darba devējam par darba vietas pielāgojumu veikšanu tiem jauniešiem, kuriem ir
invaliditāte, un pielāgojumu nepieciešamību apstiprinājis ergoterapeits.
Pasākumā tiks nodarbināti jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem:
kuriem bezdarbnieka statuss ir vismaz sešus mēnešus; persona pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (tēvs vai māte); persona ar
invaliditāti.
Pasākumā kā darba devēji nevar piedalīties valsts un pašvaldību iestādes.
Papildu informāciju un konsultācijas par Jauniešu darba prakses īstenošanu iegūsiet, tiekoties ar NVA Ogres filiāles
vadītāju Ilzi Arāju 2011.gada 18.maijā plkst.14.00, Birzgales tautas namā. Sīkāka informācija pa tālr.65035985
Sociālās palīdzības organizatore Agnese Putāne

Sveicināti Ķeguma novada
iedzīvotāji!
Šobrīd Jums un Jūsu tuviniekiem tiek piedāvāta jauns
veselības aprūpes pakalpojums. Piedāvājam valsts apmaksātu
medicīnisko aprūpi mājās. Šis ir jauns pakalpojums kuras
izmaksas sedz Veselības norēķinu centrs. Ar šī gada janvāra
mēnesi tieši Jūsu pilsētā un tās lauku teritorijā tiek sniegta šī
brīnišķīgā iespēja saņemt palīdzību tieši Jūsu mājā un pats
labākais, ka tā Jums nemaksās neko!
SIA „ CILVĒKS” veidots 6 gadus atpakaļ un ir ieguvis
pieredzi strādājot ar smagu diagnožu pacientiem un viņu
tuviniekiem Rīgas teritorijā, kā maksas pakalpojuma sniedzēji,
taču šobrīd esot līgumattiecībās ar Veselības norēķinu centru,
sniedzam medicīnisko aprūpi mājās pacientiem ar pārvietošanās
traucējumiem un pacientiem pēc ķirurģiskām manipulācijām.
Veicam Brūču apdari, injekcijas, sistēmas u.c. medicīniskos ārsta
nozīmējumus.
Ārstniecības iestādes SIA "CILVĒKS" sniedz pacientiem
veselības aprūpi mājās šādās teritorijās: Zemgalē: Ķeguma
novada Ķeguma pilsētā, Birzgales, Rembates un Tomes
pagastos, Dobeles novada Penkules pagastā, Ikšķiles novada
Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā, Vecumnieku novada
Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes un Valles pagastos, Lielvārdes
novada Lielvārdes pagastā un Lielvārdes pilsētā; Tērvetes
novadā un pilsētā. Ja ir nepieciešama medicīniskā aprūpe mājās
droši zvaniet uz tālruni un piesakiet mājas aprūpi: 26118888!

MEDICĪNISKO APRŪPI MĀJĀS VAR SAŅEMT:
Saņemot no ģimenes ārsta nosūtījumu ar norādītām
manipulācijām.
Saņemot nosūtījumu no speciālista (stacionārā) pēc ķirurģiskām
operācijām
PACIENTIEM MĀJĀS TIEK NODROŠINĀTS
| P/o med. sadale,
| Injekcijas s/c, i/m, i/v, Infūzi i/v
| Primāri dzīstošas brūces, diegu izņemšana,
| Sekundāri dzīstošas brūces pārsiešana, izgulējumu
aprūpe, trofisko čūlu aprūpe,
| Kolonostomas aprūpe, ileostomas aprūpe, nefrostomas
aprūpe, cistostomas aprūpe,
| Enterālā barošana caur zondi, traheostomas aprūpe,
gastrostomas aprūpe
| Urīna katetra aprūpe,
| Mājas aprūpe bērniem līdz 14g
SAŅEMOT VESELĪBAS APRŪPES MĀJĀS IEGŪSIET:
| Profesionālu pieeju pacientu aprūpē.
| Ietaupījumu, saņemot valsts apmaksātu vizīti.
| Pierastus apstākļos veicot medicīnisko aprūpi.
| Individuālu pieeja katram pacientam.
| Tuvinieku izglītošanu, apmācīšanu situācijā, kad
pacients ir mājās, aprūpes īpatnības.
| Pacienta un Māsas komunikāciju par vizītes labāko
laiku.
| Sirds siltumu un gādību no personāla puses.
Ķeguma novada sociālais dienests
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STIPRO SKRĒJIENS 2011
Jau otro gadu pēc kārtas SK “Birzgale”
komanda pārstāvēja Ķeguma novadu „Stipro
skrējienā 3”, kas šogad notika kino pilsētiņā
„Cinevillā” 4.maijā – Latvijas Republikas
neatkarības
atjaunošanas
gadadienā!
Neskatoties uz milzīgi lielo dalībnieku skaitu,
mūsu komanda ierindojās 11.vietā no 149
komandām un 5.vietā pašvaldību komandu
vērtējumā, kas ir cienīgs rezultāts! Šis pavisam
bija trešais stipro skrējiens, jo pirmais skrējiens
bija 2010.gada pavasarī (otrais – rudenī). Lai
gan šoreiz laika apstākļi sacensībām bija
diezgan labvēlīgi, jo nelija lietus un ik pa
laikam uzspīdēja arī saulīte, aukstais pavasara
ūdens bija īpaši nežēlīgs pret dalībniekiem.
Salīdzinot ar pagājušo gadu trase bija vairākas
reizes skarbāka, dubļaināka, nežēlīgāka,
ekstrēmāka un pārsteidzošāka. Arī pirmo vietu
ieguvēji individuālajās sacensībās viennozīmīgi
apgalvoja, ka trase šogad bijusi vairākas reizes
smagāka un dubļaināka. Ļoti lielas grūtības
visiem sagādāja 13 ūdens šķēršļi, jo ūdens tiešām bija pavasarīgi ledains. Arī mūsējiem neklājās vielgi, it īpaši pārvarot „Rūdolfa
dīķi”, kad bija jāpeld pa stindzinoši auksto ūdeni. Vēl tagad varam manīt, ka mūsu dalībnieki – Ilmārs Priekulis, Kaspars Kreimanis
un Jānis Siliņš nedaudz klepo!
Kopējais trases garums bija aptuveni 7km, kuras pārvarēšanu apgrūtināja 33 šķēršļi, kur bija veidoti gan rokot bedres, gan
veidojot šķēršļus no koka baļķiem, siena ķīpām, virvēm, kāpšļiem, dzeloņdrātīm, mucām, trubām un Cinevillas vēsturiskajiem
transporta līdzekļiem.
Organizatori apgalvo, ka Stipro skrējiens pāris gadus Cinevillā ir uz palikšanu, tāpēc plāno vairākus jaunus šķēršļus veidot
vērienīgākus un sarežģītākus kā iepriekš. Organizatori apgalvo, ka katrs nākamais pasākums noteikti būs izaicinājums katram
skrējiena dalībniekam!
Arī mēs, SK „Birzgale” komanda mudinām noteikti piedalīties šajos interesantajos pārbaudījumos, jo tas ir kopības,
vienotības, atpūtas un izklaides pasākums, kurā var izbaudīt ekstrēmas emocijas, gan kopā ar draugiem, gan ģimenes lokā. Turpretī, ir
tik liels gandarījums par to, ka esi finišējis! Noteikti iesakām visiem izmēģiināt šo psākumu, jo arī mēs gaidām jau nākamo
izaicinājumu, lai atkal cīnītos par augstāku vietu kopvērtējumā, pierādītu sevi, un, lai pārstāvētu savu novadu!
Jānis Siliņš SK „Birzgale” valdes loceklis

Lieldienas “ienāk” bibliotēkā
No pavasara Lielās dienas, kad diena kļuva garāka par nakti, līdz Lieldienām, ko vairāk saistām ar kristīgās pasaules
tradīcijām šopavasar bija visgarākais periods- vairāk
nekā mēnesis. Bet fakts, ka Latvijā tautas senās un
kristīgās tradīcijas ļoti cieši savijušās kopā, ļāva mums
visiem gan pabūt dievnamos, gan priecēt sevi un citus
ar jaukām pavasara dāvanām.
Interesants Lieldienu gaidīšanas laiks bija arī
Birzgales bibliotēkā. Anita Smilškalna, pārskatot savus
krājumus bija izveidojusi bagātīgu izstādi, kur varējām
smelties idejas gan telpu iekārtošanai, gan uzzināt
jaunas un arī atcerēties vecās, labās ēdienu receptes un
olu krāsošanas tradīcijas.
Klusajā nedēļā bibliotēkā viesojās arī
Birzgales pamatskolas 2. un 3. klašu kolektīvi. Bērni
atnesa uz izstādi savus darbiņus - lielas kartona olas,
kas bija rotātas ar krāsainu dzīparu rakstiem. Savukārt,
bibliotēkas saimniece pastāstīja par Lieldienu
tradīcijām, katrs mazais viesis lasīja kādu tautas
ticējumu. Skolotāja M.Skābarniece varēja būt
gandarīta, ka bērni arī vēlāk ticējumus atcerējās un
prata saviem vārdiem tos labi atstāstīt un izskaidrot.
Viesošanās reizē vajadzēja arī pastrādāt – ar
krāsainiem zīmuļiem izkrāsot papīra olas, kuras tika iekarinātas bibliotēkā plaukstošajā lielajā zarā. Bērni saņēma arī jaukas dāvaniņas
- krāsainas šokolādes oliņas. Paldies par šo jauko pēcpusdienu, ko Anita noorganizēja skolēniem.
Pagasta lasītāju sveiciens arī Anitai , kuru dažas dienas pēc Lieldienām – Ogres apriņķa kultūras darbinieku dienā sumināja
par viņas uzticību Birzgales bibliotēkai, jo šajā darbā aizvadīti jau 40 gadi.
D.Melnūdre
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Un ...vēlreiz par teātru maratonu
Jā, vēlreiz. Jo laikraksts “Ogres Vēstis Visiem” bija atvēlējis veselu
lappusi, lai pastāstītu par četru novadu amatierteātru skati, kas 16. un 17. aprīlī
notika pie mums Birzgalē. Šoreiz – pagasta avīzes slejās Tautas nama vadītājas
Ritas Reinsones un savā vārdā vislielāko paldies saku / rakstu/ mūsu
brīnišķīgajiem skatītājiem. Žūrijas komisijas pārstāve Dace Vilne, kura no
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra piedalās amatierteātru skatēs
visā Latvijā, atzina, ka tik daudz skatītāju līdz šim nevienā skatē nav bijis.
Protams, jauki, ka savu domubiedru izrādes noskatījās arī paši aktieri. Bet
vislielākais prieks par pašu ļaudīm, no kuriem daudzi noskatījās visas astoņas
izrādes. Kamēr ritēja skatuves pārbūve, žiglākie paspēja izslēgt sūkņus, izvārīt
zupu, paēst, noņemt veļu no balkona. Bet birzgalieši, kuriem solis vairs nav tik
raits, pat maizīti bija paņēmuši līdzi.
Vairāki amatierteātri bija padomājuši par to, lai arī skatītājiem tiktu pa programmiņai. Bet tas ir un paliek tikai papīrs, ko palasām
izrādes starpbrīdī. Galvenais, kas paliek mūsu atmiņā. Domāju, ka gan mazie, gan pieaugušie skatītāji atcerēsies Raibacīti no suntažnieku
atveidotās A.Linē pasakas “Teiksma par dzintara gliemežvāku”. Izrādās, ka Valentīns Žalkovskis, kurš atveido šo lomu patlaban ir bezdarbnieks,
taču nelamā valdību un nesūdzas, bet dāvā cilvēkiem prieku un ticību. Abi kopā ar savu dzīvesbiedri, jo Aina Žalkovska ir skaisto dekorāciju
autore, pat veco laivu gatavojusi savām rokām. Arī Pūpolsvētdienā jau rīta pusē Taurupes amatierteātris ar A.Alunāna joku vienā cēlienā
“Pokāls” lika pasmaidīt visiem, pat tiem, kuri pusmiegaini bija atnākuši uz izrādi.
Kā jau tas mājniekiem klājas, birzgalieši uzstājās svētdienas pievakarē, skates noslēgumā. Mans uzdevums bija rakstīt diplomus, tāpēc
sēdēju un pildīju žūrijas uzticēto pienākumu un par sanatorijas dzīves peripētijām, ko mūsējie izspēlēja M.Hornas lugā “Laujies, un viss!”
dzirdēju tikai cauri sienai, kad īsajos skatuves pārbūves brīžos mūzika sajaucās ar vietējo atbalstītāju skaļiem aplausiem. Skates noslēgumā
Mārīte Skābarniece saņēma diplomu par Birzgales amatierteātrim piešķirto nomināciju “Spēles prieks un optimisms mūsdienu latviešu
komēdijā”. Žūrijas atzinība Ingai Šteinai par Tīnas lomas temperamentīgo atveidojumu, Ritai Reinsonei par Veltas lomu.
Tik nozīmīgu pasākumu mūsu Tautas namā vismaz pēdējos 10 gados kopš dzīvoju Birzgalē, nebiju vērojusi. Prieks, ka varam strādāt,
kā laba komanda. Visu teātru ļaudis un žūrija ļoti pateicīgi par Sarmītes Pikaļevas gatavotajām gardajām pusdienām, par “Ozolkalnu namā”
ceptajām maizītēm. Gan gatavošanās periodā, gan skates laikā savus pienākumus lieliski pildīja Iveta Freimane un Ludmila Millere. Jānis
Altmanis fotografēja izrādes lai katram amatierteātrim paliktu ‘lietišķs pierādījums’ – disks ar viņu spēlētās lugas attēliem. Paldies Pāvelam
Kotānam par atbalstu. Aizvadītā skate bija nopietns eksāmens gan Tautas nama gaismām, gan pašam gaismotājam un skaņu pārzinātājam
Edgaram Siliņam. Pārbaudījums veiksmīgi izturēts, paldies!
Žūrijas komisijas loceklis Jānis Kaijaks īsā pīppauzē skates laikā teica: “Dzīvojam no nekā. Dzīvojam no prieka”. Bet izrādās, ka arī tas
ir daudz. Lai pietiek optimisma, labas gribas gan amatierteātra kolektīvam un Mārītei Skābarniecei, gan mums- skatītājiem.
D.Melnūdre

LAUKU ATTĪSTĪBAS AKTUALITĀTES MAIJĀ
Lauksaimniecības risku fonda atbalsts
Lauksaimniekiem, iesaistoties Lauksaimniecības risku fondā, ir iespējas izmantot atbalstu arī apdrošināšanas polišu iegādei
(sējumu, stādījumu un lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanai). Otrkārt, ir izmaiņas fonda darbībā, jo no 30 % līdz 50% ir palielināta
zaudējumu robeža, no kuras tiek uzsākta zaudējumu kompensēšana (piem., ziemāju pārsēšanas gadījumā). Pieteikšanās dalībai fondā notiek
LADā līdz 15. maijam vienlaikus ar sējumu, kartupeļu un dārzeņu platību pieteikšanu vienotā platības maksājuma saņemšanai. LAD info
tālr. 67095000
Dīzeļdegvielas atbrīvojums no akcīzes nodokļa lauksaimniekiem
Lauksaimniecības produkcijas ražotāji līdz 1.jūnijam LADā var pieteikties bezakcīzes dīzeļdegvielai, ko jāizmanto
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, zemes apstrādei, kā arī meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes
un zemes apstrādei zem zivju dīķiem. Taču ir noteikts, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir jānodrošina vismaz 200 latu ieņēmumi
no viena lauksaimnieciskai ražošanai deklarētā un apstiprinātā hektāra vai pieteiktā zemes hektāra zem zivju dīķiem kārtējam gadam platības
(neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu) atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta (VID) iesniegtajam gada pārskatam vai
gada ienākuma deklarācijai par pēdējo noslēgto gadu. Pretendentiem, kas produkciju ir realizējuši, bet ieņēmumi nav sasnieguši noteikto
slieksni (200 latu uz hektāru), atvieglojumus bezakcīzes degvielas iegādei piešķir, attiecīgi samazinot atbalsttiesīgo hektāru skaitu.
Ieņēmumos iekļauj arī atsevišķus 2010. gadā saņemtos Eiropas Savienības atbalsta maksājumus. Jaunajiem lauksaimniekiem ieņēmumu
apmērs netiek prasīts. Paredzēts, ka LAD līdz 30.jūnijam piešķirs akcīzes atbrīvojumu 50 litriem dīzeļdegvielas par katru atbilstīgo zemes
platības apstrādi (hektāros). Līdz 30. oktobrim LAD pieņems galīgo lēmumu par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu pretendentam.
Izmaiņas CSN
7. aprīlī valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināti grozījumi „Ceļu satiksmes noteikumos” ar mērķi pagarināt laikposmu par diviem
mēnešiem, kad traktortehnika drīkst vilkt divas piekabes. Šobrīd noteikumi nosaka, ka traktortehnika divas piekabes drīkst vilkt laikposmā no
1. maija līdz 1. oktobrim. Turpmāk traktortehnika divas piekabes drīkstēs vilkt laikposmā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim, bet no 1. oktobra līdz
1. novembrim - tikai diennakts gaišajā laikā. Tādejādi lauksaimniekiem tiks būtiski samazinātas saimnieciskās darbības nodrošināšanas un
saražotās produkcijas transportēšanas izmaksas.
Galega lopbarībā
Risinot situāciju, kad piena ražošanas un ienākumu palielināšanai vajag lētu, bet kvalitatīvu lopbarību (it sevišķi proteīnu saturošu),
dažas saimniecības Latvijā plašāk ievieš augstražīgākas zālāju kultūras – tauriņziežus: āboliņus, lucernu, austrumu galegu u.c. Galega
(Galega orientalis Lam.) apvieno zālāju labākās īpašības – stiebrzāļu ilggadību un tauriņziežu spēju saistīt atmosfēras slāpekli. Tā dod
augstākās
zaļmasas
un
proteīna
ražu
visā
veģetācijas
laikā
un
arī
sausuma
periodos.
Adresē
http://www.laukutikls.lv/lauksaimnieciba/laba_prakse/1871 ir sīkāk lasāms par galegas audzēšanu un izbarošanu lopiem, kā arī atrodama
kontaktinformācija konsultācijām un sēklu iegādei.
Lauksaimniecības konsultants T.Vaļevko
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Ansamblis „Tikai Tā” lūdz
palīdzību
Birzgales jauniešu jauktais vokālais ansamblis „Tikai
Tā” dibināts 2006.gadā. Kaut arī darbības laiks vēl neliels,
ansambļa sastāvs stabils un saliedēts, jo koncertdarbība ir ļoti
aktīva–līdz pat 17 koncertiem sezonā. Kolektīvs apliecinājis
savu dziedātprasmi visos Birzgales pagasta pasākumos, ir biežs
viesis Jaunjelgavas pusē–festivālā „Draugi”, labdarības
pasākumā „Labā Zvaigzne”, piedalījies muzeju naktī Ķeguma
HES muzejā, Ķeguma novada svētkos, koncertējis dievnamos
Ikšķilē, Rīgā, Straupē, Lietuvas un Polijas luterāņu baznīcās, ir
izveidota
un
vairākos
koncertos
kopīgi
atskaņota
koncertprogramma ar Ogres BJC ģitāristu ansambli „Grifs”,
vienojies draudzības koncertā kopā ar Strazdumuižas kluba vīru
vokālo grupu „Senozols”, ar labiem rezultātiem piedalās vokālo
ansambļu skatēs–konkursos.
Ansamblim „Tikai Tā”, augot meistarībā, paplašinot
koncertdarbību un veidojot saturiski arvien dažādākas
koncertprogrammas, neatrisinātais tērpu jautājums kļūst aizvien
aktuālāks! Ar savu dziedātprasmi esam pieteikuši sevi Latvijas
Republikas vokālo ansambļu konkurencē, kur pārējie dalībnieki
krietni vien piedomājuši pie ansambļa vizuālā noformējuma –
tērpiem, aksesuāriem, tā paspilgtinot savas uzstāšanās
nozīmīgumu un radot par sevi priekšstatu kā par stabilu,
tradīcijām bagātu, nozīmīgu mūziķu apvienību. Mūsu ansamblis
„Tikai Tā” šajā konkurencē uznākot uz skatuves katra
personīgajā melnajā apģērbā izskatās kā jaunveidota pagaidu
vienība, radot drūmu, pieticīgu priekšstatu. Šāda priekšstata
rašanās vēl pirms brīža, kad esam sākuši dziedāt, neapšaubāmi
mazina mūsu priekšnesuma radīto emocionālo ietekmi uz
klausītāju, liedz mums būt pietiekami konkurētspējīgiem citu
ansambļu vidū, tā neapšaubāmi ietekmējot mūsu tālāko attīstību.

Par šo vārdu patiesumu esam pārliecinājušies katrā koncertā, kur
vismaz vairāki skatītāji pienāk pateikties par emocionālo,
lielisko priekšnesumu un katrs noteikti pasaka, ka mums
vajadzētu jaunus tērpus, kas būtu ne tik drūmi un jauniešiem
piemērotāki.
Jautājums par tērpiem un aksesuāriem kļūst vēl
sāpīgāks, ja pat Ogres apriņķa vokālo ansambļu skates žūrijas
protokolā (13.03.2011.) jālasa Airas Birziņas vārdi:
„Izdomājiet atturīgus, bet vienotus tērpus meitenēm (bez
šallītēm)!”
Ja pēc šādiem vārdiem mūsu ansambli Tikai Tā
izvirza tālāk uz „Latvijas Vokālo Ansambļu asociācijas” un
Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras rīkoto
Latvijas vokālo ansambļu konkursa otro kārtu, kur
neapšaubāmi vērtējot tiek ņemts vērā arī vizuālais kopskats,
tad secinām, ka tērpu trūkums reāli sāk ietekmēt mūsu tālāko
attīstību. Konkursa vērtēšanas kritērijos iekļautais punkts
„kopiespaids„ iekļauj arī vizuālo kopiespaidu, kas mērāms
konkursa vērtējuma skalā, līdz ar to tieši ietekmējot rezultātus.
Lai atrisinātu sāpīgo tērpu jautājumu, ansamblis ir
uzrakstījis projektu publiskā projektu konkursā Labiedarbi.lv,
kurā ir iespējams iegūt līdz pat 2000 Ls lielu finansiālu atbalstu
savu mērķu sasniegšanai. Maija mēnesī šis projekts jau startē
2.kārtā.
Tālāk viss ir atkarīgs no saņemto balsu skaita. Tādēļ
ļoti lūdzam mūs atbalstīt un nodot savu balsi. Katram
atbalstītājam maija mēnesī ir iespēja bez maksas nobalsot šajos 2
portālos katram 1 reizi:
1) ja esi reģistrējies portālā draugiem.lv , interneta
saitē- http://www.draugiem.lv/special/labiedarbi/?project=230
2) ar mobilo telefonu sekojošā interneta saitē www.labiedarbi.lv-→ balso par projektu.
Jau iepriekš pateicamies par atsaucību - Ansamblis „Tikai tā”

Tikšanās ar dzejnieku, rakstnieku, mākslinieku Jāzepu Osmani
Notika 4.maijā Birzgales tautas namā, viņa un jaunās mākslinieces A.Miķelsones gleznu izstādes atklāšanas dienā. Tie bija
jauki mirkļi, kas aizkustināja līdz sirds dziļumiem, piepildīja ar klusu prieku, gaišu humoru un cerīgu iedvesmu domāt pozitīvi, prast
izbaudīt un pateikties par to, kas mums pieder, un negausties.
Būdams sirmā vecumā, J.Osmanis apbrīnojami trāpīgās dzejas rindās apraksta savu optimistisko dzīves redzējumu. Lasot
savus dzejoļus, viņš spēja uzjautrināt gan lielos, gan mazos klausītājus un skatītājus. „Jauki man likās J.Osmaņa dzejoļi par viņa sunīti
Rūdi, kurš vienmēr uzticīgi gaida mājās,” teica Kristīne Ķ.. Lolita K. atceras, ka mākslinieks solījis uzrakstīt dzejoli par Birzgali, bet
Kitija sacīja, ka, uzlūkojot J.Osmaņa silto skatienu, viņam klausoties dziesmas, kļuva siltāk. Lāsmu P. uzrunāja tas, ka dzejnieka
darbos izskanēja tīra patiesība.
J.Osmanis bija priecīgi pārsteigts, dzirdot tik daudz skaistu dziesmu ar saviem vārdiem un atdzejojumiem, kuras dziedāja PII
„Birztaliņa” bērni I.Martinovas vadībā, Birzgales pamatskolas sākumskolas vokālais ansamblis un meiteņu vokālais ansamblis
„Sapnis” S.Siliņas vadībā. Dzejoļus lasīja Harijs P.(3.kl.), Brenda V. (5.kl.), Alise P. (5.kl.), Juris T. (6.kl.), Aivis P. (7.kl.), Baiba K.
(8.kl.). Sirsnīgas sarunas risinājās pēc pasākuma oficiālās daļas, kad visi sildījās pie karstas tējas tases un baudīja garšīgos pīrādziņus
un saldumus. Dzejnieks J.Osmanis teica, ka tik sirsnīgu uzņemšanu viņš nekur citur neesot izjutis.
Paldies tautas nama vadītājai R.Reinsonei par organizētu un garīgi piepildītu brīvdienu nedēļās vidū!
Birzgales pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja V.Kozlovska

Lielā talka Birzgalē
Arī šogad Lielajā talkā piedalījās gan skolas, zemessargu,
makšķernieku, mežniecības kolektīvi, gan ģimenes un individuālie
talkotāji. Visiem prieks par sakoptajiem karavīru kapiem, ceļmalām,
meža ceļiem un nostūriem, upju un ūdenskrātuvju krastiem. Savākto
maisu skaitu grūti precīzi noteikt (vismaz 300 vajadzētu būt), jo talkas
norisinājās dažādās vietā un laikos
Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja talkas ideju. Īpašu
paldies gribu teikt SIA „Ozolkalnu nams” darbiniekiem un Līgai un
Andrim Baložiem par garšīgo cienastu pamatskolas talkas dalībniekiem!
V.Pastars

