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„Kur zemi lai krāšņāku rastu kam skaistākas dziesmas lai dzied”
„Ir skaisti teikt ” paldies”.
ies”.
Esmu viena no tiem cilvēkiem, kurai
patīk teikt paldies, jo mani saviļņo
doma, ka ir tādas lietas un tādi darbi,
par kuriem ir vērts pateikties, un ka ir
cilvēki, kuri ir pelnījuši saņemt
paldies. Manuprāt, paldies, ir viens no
tiem vārdiem, kuru izdzirdot tu pats
jūties kaut kādā veidā labāks, jūties tā,
it kā būtu izdarījis ko īpašu, un varbūt,
ka kādam tas, ko tu esi izdarījis, arī ir
kas īpašs.
Nominācija „Birzgales
lepnums” – ir „Paldies” cilvēkiem, kas
ir ieguldījuši daudz darba Birzgales
pagasta attīstībā, sakopšanā un
daudzās citās jomās, šī nominācija
netiek piešķirta nominācijā „par labāko
cilvēku Birzgalē”, vai par viņa privāto
dzīvi. Šeit tiek vērtēts cilvēka darbs,
aktivitāte, sabiedriskums, labestība,
atsaucība. Tā arī 16. novembra
pasākumā mēs teicām paldies pieciem
Birzgales pagasta iedzīvotājiem.
„Sēžot zem viena koka,
varam iedomāties, ka esam pasaules
viducī, varam nelikties ne zinis, kas
visapkārt notiek, bet varam arī paplašināt savu garīgo apvārsni un iepazīt pat tās norises, kas Visuma tālēs sakņojas. Cilvēkam jācenšas
gan robežas apjaust, gan uz bezgalību tiekties. Rainis mācīja: „ priekš citiem darbodamies, attīsti pats savus spēkus! Tas ir nebeidzams
darba lauks un mūžam jaunas iespējas.”
„Birzgales lepnums 2012” Daina Melnūdre
Daina Melnūdre, uz Birzgali pārcēlās 2000. gadā. Pagāja vairāki gadi strādājot Birzgales pamatskolā un mācot skolēniem angļu valodu,
kā arī pildot klases audzinātājas pienākumus. Prasme būt sirsnīgai, dzīvespriecīgai, vienkāršai, vienmēr jaunām idejām pārņemtai – radīja
skolēnos uzticību. Savus skolēnus un viņu vecākus Daina centās aktīvi iesaistīt gan skolas, gan pagasta rīkotajos pasākumos. Daina ir
kultūras cilvēks, pati aktīvi piedalās korī „Pērles”, apmeklē visus kultūras pasākumos. Visu ko viņa dara šeit – Birzgalē, viņa dara no
sirds, vai tā ir Birzgales muzeja ,,Rūķi’’ vadīšana, vai organizētās ,,Muzeju nakts’’ norises vai Jāņu vainagu vīšana. Liels nopelns viņai ir
arī uzzinot visu iespējamo par Birzgalē atrodamajiem karavīru kapiem un piedaloties to sakopšanas organizēšanā . Brīnišķīgas ir arī
Dainas organizētās ekskursijas, kurās vienmēr ir padomāts par katra dalībnieka labsajūtu. ,,Birzgales avīzes’’ slejās ar Dainas
starpniecību bieži varam kļūt par dažādu, Birzgalei svarīgu, notikumu lieciniekiem, jo viņas izvērstie apraksti vienmēr liek dzīvi iejusties
katrā no tiem. Viņa ar mīlestību bieži dodas pie Birzgales pagasta ļaudīm tā ne tikai papildinot savas zināšanas par šejieniešiem, bet ļoti
bieži tos paceļot no ikdienas pierastā soļa, un liekot uz saviem, it kā necilajiem sasniegumiem, paskatīties no malas un sajust
gandarījumu.
Birzgales lepnums 2012 – Vija Arāja
Pērn Latvijas bāriņtiesa atzīmēja savas darbības 15 gadus. Skarbus, pat nežēlīgus, cilvēcisku iejūtību un izpratni gaidošus gadus.
Birzgalieši diezin vai skaitļus atcerēsies, bet izrādās, ka pagasta bāriņtiesu kopš 2001. gada 23. maija vada Vija Arāja. Godīgi sakot,
apbrīnoju šo augumā sīko, valodā paskarbo sievieti, kura atzīst, ka darba ar katru gadu kļūst vairāk. Jo diemžēl sociālā situācija
neuzlabojas. Nākas risināt vecāku savstarpējās nesaskaņas, piedalīties tiesu procesos, kuros vecāki savstarpējās dusmas, aizvainojumus,
sāpes vai greizsirdību mēģina risināt ar bērnu palīdzību, kā rezultātā cieš vienīgi bērni.
Un ne tikai – Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas priekšsēdētājai Vijai Arājai vajadzējis pildīt nepatīkamus pienākumus. Lai
sevi pasargātu no negācijām, lai ikdienā ienāktu vairāk pozitīva, Vija brīvprātīgi uzņēmusies un visai atbildīgi palīdz rakstīt lielākus vai
mazākus projektus un no sirds priecājas, ja izdodas iegūt Eiropas Savienības vai citu organizāciju sniegtu finansējumu kāda Birzgales
pagasta stūrīša labiekārtošanai, cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai. Pavisam Vija kopā ir uzrakstījusi 22 projektus un Birzgales
labiekārtošanai pievirzīti gandrīz 47 tūkstoši latu.
Zināšanas un prasmes par veselības saglabāšanu Vija guvusi „Pirtnieku skolā”. Bet apzinoties, ka koka mūžs ir krietni garāks
par cilvēkam atvēlēto, viņa mudina birzgaliešus stādīt kokus, jo pati to dara. Kā arī neviena Birzgalē organizētā sakopšanas talka,
neizpaliek bez Vijas čaklajām rokām. Lai aug Vijas dēstītie ozoli un priedes, un ģimenes, kuras pagasta bāriņtiesā guvušas atbalstu, saka
viņai „paldies”!
/turpinājums 2.lpp./
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„Tēvzemei un brīvībai! Cik vienkārši un ietilpīgi vārdi – ja aizdomājas līdz dzīlei. Lasāmi Rīgas centrālajā ielā. Piemineklī
iecirsti uz mūžīgiem laikiem….Cik gadu cilvēkam jānodzīvo, lai viņš apjēgtu, kāda tā ir laime – būt dzimušam savā tēvzemē – just
prieku, bēdu, līksmi, sāpes, rūpi ar nesarautām, nepārstādītām….saknēm. Just vajadzību, nepieciešamību – iejūgties, darīt, uzveikt
neuzveicamo, varēt nevaramo. Just to, ka citas alternatīvas nav, tāpat kā nav citas dzīves. ( Māris Čaklais)
Birzgalē ir ļoti daudz cilvēku, kuri daudz dara, uzvar neuzveicamo, pārvar nepārvaramo, var nevaramo. Viens no viņiem ir
Aigars Apinis. Šoruden divas Birzgales pagastam, Ķeguma novadam, visai Latvijai ļoti patīkamas ziņas saņēmām no Londonas, kur
paraolimpiskajās spēlēs AIGARS APINIS izcīnīja zelta medaļu lodes grūšanā un sudrabu- diska mešanā . Aiz muguras jau Sidneja,
Atēnas, Pekina . Paraolimpisko spēļu vēsturē tie ir divpadsmit gadi, bet lai izpildītu savai veselības grupai paredzētos normatīvus
Aigars strādājis nežēlīgi daudz. Protams, bez trenera Alda Šūpulnieka vērtīgajiem padomiem un fizioterapeites
Guntas Ozoliņas stiprajām rokām rezultāti nebūtu tik labi. Taču , kā vislielāko palīgu Aigars vienmēr min savu mammu, kura ,tagad
no mākoņu maliņas vērojot dēlu, dod padomus mums visām mātēm- ja dzīvē viss sagriežas ar kājām gaisā, kad sirds vai lūzt aiz
fiziskām sāpēm, sievietes gara spēkam jābūt tam, kas palīdz bērniem dzīvot .
Aigara optimisms, kad viņš viesojas pamatskolā vai Tautas namā, uzlādē klātesošos ar ticību saviem spēkiem. Tāpēc arī
cilvēki viņam vēl labu. Pirms došanās uz Londonu birzgalietis saņēma daudzo līdzjutēju veidoto vēlējumu grāmatu, kuru Aigars
ņēmis pat līdzi uz startiem. Izrādās- tā palīdzēja. Ja mēs ikviens spētu savam veikumam pieplusot labo, radošo, kā savus diska un
lodes lidojuma metrus pa centimetram vien prot ‘pieaudzēt’ Aigars Apinis , ticiet, dzīvē vairāk būtu prieka un gandarījuma.
Nu jau vairākus gadus novadā tiek sveikti „Ķeguma novada lepnums” laureāti. Šogad no mūsu pagasta izvirzīts Aigars.
Paldies Aigaram Apinim, ka nes Birzgales, Latvijas vārdu ārpus robežām.
Pirms mūsu valsts jubilejas saņēmām patīkamu vēsti- Ordeņu kapituls nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt
ordeņa „Atzinības krusts” V šķiru ungāru valodas tulkotājai ELGAI SAKSEI .
Atzinības krusts ir vecākais Latvijas teritorijā dibinātais apbalvojums. Tas dibināts 1710. gadā Liepājā un atjaunots 1938. gadā par
piemiņu Kurzemes un Zemgales hercogistes slavas laikiem. Apbalvojums saglabājis seno formu- tas ir ar baltu emalju pārklāts
Maltas tipa krusts , kurā stūros ir astoņi gredzeni, kas simbolizē Kurzemes hercogus, kuru laikā uzplauka hercogiste.
ELGA SAKSE šo apbalvojumu saņems svētdien, 18. novembrī, bet mēs sakām viņai paldies par radošo darbu, lai latviešu lasītāji
Daugavas krastos saņemtu labāko, ko uzrakstījuši ungāru rakstnieki, dramaturgi ,kuru dzimtene ir pie Donavas.
„Pietiek ar vieglu pieskārienu, lai kļūtu siltāk. Pietiek ar mīļu smaidu, lai diena kļūtu gaišāka. Pietiek ar klusu paldies, lai
pasaule kļūtu labāka.” Ar šādiem vārdiem no 28. maija līdz 30. septembrim sākās akcija „Meklējam sirdsmāsiņu” šajā laika posmā
ikviens varēja nobalsot par savu Sirdsmāsiņu, aizpildot anketu internetā. Akcijas mērķis bija pievērst uzmanību bērnu māsu darbam,
celt bērnu māsas profesijas prestižu, neaizmirstot, ka no viņām ir atkarīga pacienta aprūpe un veiksmīga izveseļošanās. Un tā 17.
oktobrī svinīgā pieņemšanā pie Valsts prezidenta Andra Bērziņa un viņa kundzes, akcijas patroneses Daces Seisumas norisinājās
akcijas "Meklējam sirdsmāsiņu" noslēguma pasākums, kurā tika sveiktas 26 sirdsmāsiņas. Liels prieks un gandarījums bija uzzināt,
ka viena no viņām ir birzgaliete Ineta Plinta. Par Inetu saka tā: Ļoti jauka, gādīga un mīļa māsiņa. Raugoties kā Ineta aprūpē
pacientus, gribas pateikt lielu PALDIES, par labestību, gādību un atbildību, attiecībā pret mazajiem slimniekiem. Jauka māsiņa, kas
prot saprasties ar maziem pacientiem. Pret bērnu izturas kā pret savu. Izpalīdzīga saviem kolēģiem.
Ar jaukām dziesmām, dejām gan nominētie, gan visi birzgalieši tika sveikti Latvijas Republikas proklamēšanas 94.
gadadienā. Svētkos birzgaliešus sveica Keguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols, deputāte Līga Strauss, Sandra Čivča,
Ķeguma novada izpilddirektores vietnieks Pāvels Kotāns, Zemessardzes 54 inženiertehniskā bataljona komandieris Rolands Moļņiks.
Vislielākais paldies visiem kolektīviem un to vadītājiem, par rūpīgi sagatavotiem priekšnesumiem, jo jūs visi kopā uzbūrāt
skaistu svētku koncertu. Liels PALDIES Jums!
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone

"Birzgales Attīstības Centrs" pateicas visiem ziedotājiem un aicina uz
atklāšanas pasākumiem!
Biedrība “Birzgales Attīstības Centrs” saka lielu PALDIES visiem oktobra un novembra mēnešu ziedotājiem: SIA “Ozolkalnu
nams” - Andrim Balodim, SIA "Birzgale K" - Kārlim Okmanim, SIA “ASP PLUSS”, Z/s “Madaras 2” - Agrim Križanovskim,
Reinsonu ģimenei - Ritai Reinsonei, biedrība “SK Birzgale” - Edgaram Siliņam, Pāvelam Kotānam, Jānim Aļeksjonokam, Tomam
Paukštem, Mārtiņam Skujam un Jānim Altmanim.
Pateicoties šiem ziedotājiem, divu mēnešu laikā tika saziedoti 575Ls!!!
Ar šo saziedoto finansējumu pietika, lai veiksmīgi realizētu abus Ķeguma novada domes iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektus: “Birzgales jauniešu kultūras centra labiekārtošana”, kura ietvaros tika iegādāti galdi un krēsli pa kopējo summu
830,41Ls, un “Birzgales jauniešu kultūras centra attīstība”, kura ietvaros tika iegādāta virtuves iekārta un sadzīves tehnika pa
kopējo summu 630,00Ls. Paldies Ķeguma novada domes projektu koordinatorei Dacei Soboļevai par palīdzību un sadarbību abu
projektu realizācijā!
Sakām lielu PALDIES arī ziedotājam SIA “Intrum Justitia Software Development Centre”, kas ziedoja 200,00Ls lielu finansējumu
Birzgales vokālā ansambļa “Tikai Tā” CD ierakstam!
Birzgales jauniešu centra atklāšanas pasākums notiks 11.janvārī plkst.16:00!Pirmais Birzgales jauniešu forums notiks
19.janvārī plkst.19:00! Foruma laikā tiks uzņemti jauni biedri, apstiprināti jauniešu centra iekšējās kārtības noteikumi, ģenerētas
idejas jauniešu centra attīstībai, u.c. interesantas aktivitātes. Pēc oficiālās daļas sekos atpūtas vakars visiem foruma dalībniekiem!
Uz tikšanos atklāšanas pasākumos!
P.S. Ziedojumu jauniešu centram joprojām var veikt pārskaitījuma veidā uz zemāk redzamajiem rekvizītiem vai skaidrā naudā
sazinoties pa tālruni 26179669!
Biedrības "Birzgales Attīstības Centrs" rekvizīti:
Reģ. nr. 40008181068 Adrese: Skolas iela 2, Birzgale, Ķeguma nov., LV-5033 Banka: DNB banka Kods: RIKOLV2X
Konta nr. LV77RIKO0002013275720
Ar cieņu, Jānis Siliņš
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Policijas ziņas
Valsts policijas ziņas
 Novembrī saņemta informācija, ka 27.septembrī Birzgales pagastā konstatēta patvaļīga koku
ciršana.
 10.novembrī konstatēts, ka Birzgales pagastā, izsitot loga stiklu, nozagts elektrības skaitītājs.
 11.novembrī, būdams alkohola reibumā, kas pārsniedz pieļaujamo normu, Birzgales pagastā ar
velosipēdu brauca 1970.gadā dzimušais N.
 25.novembrī Birzgalē, Krasta ielā, atrasts kara laiku lādiņš, kas nodots Nesprāgušās munīcijas
neitralizēšanas vienības sapieriem.
 5.decembrī pa kāda dzīvokļa otrā stāva logu Birzgalē, Uzvaras ielā, izkrita 1929.gadā dzimušais I. Valsts policijas Rīgas
reģiona pārvaldes Ogres policijas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšniece Inga Meikšāne stāsta, ka nelaimes brīdī dzīvokļa
durvis bijušas aizslēgtas un sirmgalvis mājās bijis viens. Visticamāk vīrietis pa logu izkritis veselības stāvokļa dēļ.
 9.decembrī Birzgalē 1970.gadā dzimušais, agrāk vairakkārt tiesātais S. kopīgas alkoholisko dzērienu lietošanas laikā ar nazi
iegrieza 1973.gadā dzimušajam V. plecā un plaukstas rajonā. Cietušais no hospitalizācijas un iesnieguma rakstīšanas policijai
atteicās. Uzsākta administratīvā lietvedība.
Dzintra Dzene, „OVV”

Pašvaldības policija informē
 02.11. PP saņēma izsaukumu uz kādu privātmāju, kur kaimiņš bija atslēdzis ūdens padevi no kopējās akas, aka paredzēta
četrām mājām, vecajam vīram nepatika jaunā elektrības iekārta, jo viņaprāt tās par daudz skaita patērēto elektrību. PP
darbiniekiem pēc profilaktiskām pārrunām izdevās veco vīru pārliecināt, ka šādi jautājumi ir jārisina pēc būtības, proti, attiecīgā
instancē, bet nevis kaimiņus nostādot ķīlnieku lomā.
 06.11. Birzgales pagastā no katlu mājas kāds vīrietis mēģināja piesavināties malku, viņa nodomus izjauca PP darbinieki, kuri
vīrieti aizturēja, noskaidroja notikušā apstākļus, un malku atgrieza minētajā vietā.
 08.11. PP saņēma izsaukumu uz Tomes pagastu, kur savā starpā bija saplēsušies kaimiņu suņi, PP darbinieki noskaidroja
notikušā apstākļus, un par notikušu tika uzsākta administratīvā lietvedība pēc LAPK 106. panta pazīmēm.
 12.11. PP saņēma izsaukumu uz Staru ielu, Ķegumā, kur kādai pensionārei ārdurvis bija nosmērētas ar mēsliem. PP darbinieki
noskaidroja vainīgo personu un notikušā apstākļus, saistībā ar notikušo tika veiktas profilaktiska rakstura pārrunas.
 12.11. Saņemts izsaukums uz Uzvaras ielu, Ķegumā, kur kādas privātmājas teritorijā mājas saimnieki atraduši beigtu žurku,
kā policijas darbiniekiem paskaidroja izsaucēji, viņuprāt, viņu pagalmā to ir iemetuši viņu kaimiņi.
 27.11. PP saņēma izsaukumu uz Egļu ielu Ķegumā, kur iedzīvotāji sūdzējās, ka no kaimiņu mājas noplūst kanalizācija. PP
notikuma vietā noskaidroja faktiskos apstākļus, un konstatēja, ka no kādas privātmājas teritorijas izplūst smacīgs šķidrums. Par
notikušo tika sastādīts apskates protokols un tas nosūtīts Vides pārvaldei izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.
 Pasākumi teritoriju un īpašumu sakopšanas veicināšanā un uzraudzīšanā: Novembra mēnesī PP ir brīdinājusi 8
nekustamā īpašuma īpašniekus par privāto dzīvojamo māju apkārtnes nesakopšanu, aizaudzēšanu (krūmiem, nezālēm, utt.),
nekustamā īpašuma īpašniekam (tiesiskajam valdītājam, lietotājam) ir izsūti brīdinājumi un dots laiks, lai nekustamo īpašumu
savestu kārtībā.
 Veikts preventīvais darbs ar skolēniem un bērniem: PP Darbinieks piedalījās Ķeguma komercnovirziena 3a. klases
audzināšanas stundā, skolēniem tika novadīta lekcija par kriminālo un administratīvo atbildību, izskaidrotas dažādas situācijas un
atbildību par pārkāpumiem, kura iestājas pārkāpjot sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas, piemēram, par neattaisnotu
stundu kavēšanu, citu mantu piesavināšanos, kaušanos un tml. pārkāpumiem, kā arī par personīgo drošību.
 Sniegts atbalsts Ķeguma Sociālajam dienestam, veicot apsekošanas, uzraugot bērnu audzināšanu un skolas apmeklējumus
sociāli nelabvēlīgajās ģimenēs un sniedzot nepieciešamo informāciju.
 Ieviests administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums: Sakarā ar to, Ķeguma novada dome ir atbalstījusi Ķeguma
novada pašvaldības policijas ierosinājumu ieviest administratīvā pārkāpuma protokola-paziņojumu, un pieņēmusi lēmumu slēgt
līgumu ar CSDD, lai par apstāšanas un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu varētu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu bez
pārkāpēja klātbūtnes, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 316, sākot ar novembra mēnesi pašvaldības policija ir sākusi
kontrolēt, kā Ķegumā novadā tiek ievēroti apstāšanās un stāvēšanas noteikumi.
Policijas inspektors Rinalds Liepiņš

Ogres „Sv. Meinarda” Romas katoļu draudzes vadība aicina visus uz Kristības, Laulības
un Iestiprināšanas (Konfirmācijas) Sakramenta būtības izzināšanu
Visiem, kuri 2013.gadā vēlas saņemt augstāk minētos Sakramentus uz „Sv. Meinarda salas (pie Ikšķiles), Ogres katoļu
baznīcā vai Ikšķiles klostera baznīcā, aicinām apmeklēt nodarbības Ogres baznīcā katru piektdienu plkst. 20:00! Nodarbību sākums
17. Janvārī un to noslēgums -2013.gada decembrī. Pieteikties nodarbībām var jebkura laikā neatkarīgi no iespējas piedalīties pirmajā
tikšanās reizē. Gados jauniem pāriem, ja būs interese, tiks piedāvāta saderināšanās jautājumu risināšana.
Nodarbību katehēzes programmas ietvaros piedāvājam Bībeles iepazīšanas stundas, kas notiks ceturtdienās, sākot ar
16.janvāri pēc jauniešu vissvētākā Sakramenta adorācijas un Dieva slavēšanas Ogres katoļu baznīcā plkst. 20:00. Nodarbības
paredzētas jebkura vecuma un konfesijas piederības interesentiem.
Katehēzes nodarbības Sakramentu saņemšanai un Svēto Rakstu skaidrošanu vadīs Ivars Babris (mob.: 26475613) Uzziņas –
prāvests Konstantīns Bojārs (tel.: 65022458; 26551206)

Birzgales Avīze Nr. 215 2012.gada 17. decembris
25. decembrī plkst. 22:00 Birzgales Tautas namā Ziemassvētku
balle. Spēlēs muzikants, vakara vadītājs Ainārs Ašaks
Ieejas maksa līdz plkst. 23:00 – 2Ls, vēlāk 2,50Ls.
Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 23. decembrim pa tālruni 29424612.

Rokdarbi mana sirdslieta!!!
Ja jums ir brīvs vakars un vēlaties iemācīties adīt, tad aicinu 14.
janvārī plkst. 17:30 tautas namā visas birzgalietes, kas to vēlās. Jūs
gaidīs, mīļa, atsaucīga, laipna Birzgales rokdarbniece.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone. Tālrunis uzziņām 29424612
Ķeguma novada dome informē, ka 2012.gada 21.novembra sēdē
pieņemts lēmums: Akceptēt paredzēto darbību – „SIA „Zemeka”
cūku intensīvās audzēšanas fermas izveide Birzgales pagastā.
Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties Ķeguma novada domē un
Birzgales pagasta pārvaldē.
Ziema ir klāt !!!Vakaros - no 18.00 līdz 21.00 visiem slēpotājiem ir
iespēja diennakts tumšajā laikā izmantot apgaismotu Rūķu parka
slēpošanas trasi (630 m aplis , ērta piebraukšana pie Rūķu parka).
Diennakts gaišajās stumdās varat baudīt slēpošanas priekus krietni
garākā trasē, kura sākas skolas stadionā.
Pārdod pārtikas kartupeļus.

Tālrunis 29409134

Ar šī gada 13.decembri no pulksten 10.00 līdz 13.00 Birzgales
ambulancē invalīdu grupas rokdarbu izstāde – pārdošana.
Laipni lūdzam apmeklēt!
Saldi dusi, māmulīte, mūža miegs lai tev ir salds,
Auklēs tevi saules rīti, ziedi klās un sniedziņš balts.
Skumju brīdī esam kopā ar piederīgajiem, aizvadot mūsu Tamāru
Ivanovu mūžībā.
Birzgales invalīdu grupa
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm, Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Nostājas blakus tev draugi un klusē, Kaut vai tā, lai tev palīdzētu.
/R.Skujiņa/
Zoja, mēs esam kopā ar Tevi un jūtam līdzi
Tavi klasesbiedri, vecāki un audzinātāja

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Lūgsim tavai dvēselītei debesceļā mieru gūt,
Lai ar tevi zvaigznes starā varam domās kopā būt.
(V.Kokle-Līviņa)
Boša Elfrīda (1921)
Ivanova Tamāra (1937)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

4
Man balti dzīves ceļi, baltas domas,
Un gaiši cilvēki man pretī nāk,
Es protu baltas dziesmas, zinu baltus vārdus,
Jo esmu – baltas ziemas bērns.
(G.Micāne)

Sveicam visus DECEMBRA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:
Pilngadniekus

55
60
65
70
75
80
82
85

Bušu Ritvaru
Kozlovskis Linardu
Lazdiņu Raiti
Skolu Irinu
Zariņu Gunāru
Jemeļjanovu Vilmu
Smilškalni Elgu
Taradaju Jaroslavu
Jansoni Irēni
Križanovsku Alisi
Radziņu Valeriju
Varfolomejevu
Aleksandru
Krastiņu Mirdzu
Jēkabsoni Lidiju
Korecku Mariju

9. janvārī plkst. 10:00 Birzgales tautas namā
Latvijā ražotu animācijas filmu programma

„Multenītes sniegā”
Ursus -režisors Reinis Pētersons, Atom Art studija
Korida - režisors Jānis Cimermanis, Animācijas Brigādes
studija
Gribu redzēt rūķīšus - režisors Nils Skapāns, Podnieka
studija
Zīļuks - režisore Dace Rīdūze, Animācijas Brigādes
studija
Lupatiņi - režisors Edmunds Jansons, Atom Art studija
Dzeguze un viņas 12 vīri, - studija Dauka

Projekts „Multenītes Sniegā” 80 Latvijas
novados ir Valsts Kultūkapitāla fonda atbalstīts
Ieeja bezmaksas

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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Pēcpusdienas un
Birzgales mūzikas skola
Birzgales mūzikas skola savu
darbību arī šajā mācību gadā ir uzsākusi
spraigi. Pēc regulāra un nopietna ikdienas
darba pēcpusdienās, jau aizvadītas pirmās
uzstāšanās. 10. novembrī mūsu skolas
pianisti kopā ar saviem pedagogiem devās
uz Ogri, lai piedalītos brīnišķīgā jauno
pianistu festivālā ,,Baltais un Melnais’’. Jau
nosaukums sevī slēpj plašas interpretācijas
iespējas un viena no tām, kā savos
ievadvārdos uzsvēra Ogres Mūzikas skolas
direktors Artūrs Mangulis, ir katra
dalībnieka neatkārtojamā attieksme pret
izpildāmajiem skaņdarbiem un īpašā sajūta
, ko tikai viņš spēj sniegt saviem
klausītājiem. Ogres mūzikas skola šogad
jau otro reizi pulcina pie sevis bijušā Ogres
rajona mūzikas skolu Jaunos pianistus un
viņu pedagogus, lai nepiespiestā gaisotnē
savus priekšnesumus atskaņotu ļoti
atsaucīgai, saprotošai, līdzi dzīvojošai
publikai. Festivālā piedalījās visu klavierskolotāju audzēkņi no Lielvārdes, Jumpravas, Madlienas, Ogres un Birzgales Mūzikas
skolām. Festivālā uzstāšanās secība bija sakārtota sākot ar mazākajiem un beidzot ar pieredzējušākajiem. Viens no pirmajiem uzstājās
birzgalietis, 1. klases audzēknis Valters Ruda (skolotājas Sandras Siliņas audzēknis), kurš atskaņoja I. Brila skaņdarbu „Tautiskā
stilā”. 2. klases audzēkne Laura Millere kopā ar savu skolotāju Mairu Līdumu piepildīja savu ieceri atskaņojot A.Žilinska „Etīdi Do”
spēlējot to kā ansambli, tā padarot skaņdarbu daudz tēlaināku. 7. Klases audzēkne Sindija Puišele iejutās F. Burgmillera „Audējas
dziesmas” noskaņās, bet Evija Skinderska (abas ir skolotājas M. Līdumas audzēknes) atskaņoja sev ļoti tuvo S. Hellera akordu „Etīdi,
re”. Festivāla mūzikas skolu audzēkņu priekšnesumu daļu noslēdza Birzgales Mūzikas skolas 9. klases audzēkņa Zigurda Teikmaņa
(sk. S.Siliņa) klavierspēle ar P. Čaikovska „Medībām” no klavieru cikla „Gadalaiki”. Visu klātesošo priekam koncerta noslēgumā
savu meistarību rādīja Ogres Mūzikas skolas jaunie pedagogi Astra Lazdiņa un Rihards Plešanovs, liekot ikvienam klausītājam
sadzirdēt klavieru kā instrumenta plašās iespējas, uz kuru būtu jātiecas arī mazākajiem pianistiem.
Mirkļi, pavadīti brīnišķīgā koncertā ir skaisti un iedvesmojoši, bet man kā skolotājai, ir arī zināms cik daudz kopīga, rūpīga,
mērķtiecīga, koncentrēta audzēkņa un pedagoga darba ieguldīts kaut vismazākā skaņdarbiņa sagatavošanā. Vecāki pēcpusdienās nav
bieži Birzgales mūzikas skolas viesi. Daudzi aizņemti ikdienas darbos un uzticas mūzikas skolas pedagogu prasmēm iemācīt viņu
bērniem dažādu instrumentu spēli.
Un tomēr. Mīļie vecāki! Brīdī, kad jūs esat uzrakstījuši iesniegumu par sava bērna nodomu mācīties mūzikas skolā, jūs
uzņematies arī atbildību sekot viņa dienas režīmam daudz rūpīgāk. Laikam būs jāpietiek gan vispārizglītojošās skolas prasību izpildei,
gan mūzikas skolas uzdevumu veikšanai, kas neaprobežojas tikai ar stundu apmeklējumu. Daudziem bērniem mūzikas skola ir kā laba
laika pavadīšanas vieta pēcpusdienās, kur viņi ne tikai mācās, bet kontaktējas cits ar citu, arī rotaļājas. Bet galvenais mūzikas skolas
uzdevums tomēr ir jūsu bērna vispārējā garīgā līmeņa attīstīšana caur mūzikas instrumenta spēles iemaņām.
Instrumentu spēles iemaņu apguve prasa koncentrēšanos, neatlaidību, koordināciju, atmiņu, pulsa izjūtu, emocijas un
regularitāti. Regularitāte ir ļoti nozīmīga šī procesa sastāvdaļa, kuru jānodrošina ir vecākiem ar savu kontroli, ar savu ieinteresētību.
Ja, piemēram, ģimenē uzskata, ka brīvdienas ir tikai nekā nedarīšana, nevis saprātīga laika organizēšana, tad bērna smadzenes arī to tā
uztver un pirmā diena pēc brīvdienām kļūst par iepriekš labi zināmu iemaņu atcerēšanos. Tas ļoti palēnina vēlamo rezultātu
sasniegšanu neskatoties ne uz kādām šūpulī ieliktām dotībām.
Vilinājumu pēc stundām ir daudz. Te jāpasēž „draugos”, te jauna spēlīte mobilajā telefonā. Un tomēr, ar savu mīļo vecāku
gādīgu atbalstu, bērns spēs savu laiku saplānot dažādām sevi interesējošām nodarbēm. Tomēr vispirms veltot laiku savai attīstībai
vissvarīgākajām jomām. Lai mums kopā izdodas! Mēs taču saviem bērniem vēlam to pašu pašu labāko un ne tikai dzimšanas dienās
un Ziemassvētkos.
Arī ar Laimīga Jaunā gada vēlējumiem Līga Paukšte
20. decembrī plkst. 13:00 Birzgales tautas namā Ziemassvētku
pasākums Birzgales pagasta pensionāriem un invalīdiem
Šogad Jūs priecēs dalībnieki no šova „Dziedošās ģimenes -2012”
Baumaņu ģimene no Aizkraukles.
Uz Ziemassvētku pasākumu ir jāpiesakās līdz 15.decembrim pie
tautas nama vadītājas Ritas Reinsones pa tālruni 29424612 vai
65034155.
Lai vakars būtu patīkams un omulīgs , paņemsim līdzi mazus
groziņus. Ja ir nepieciešams transports, ar ko atbraukt uz
pasākumu, tad lūdzu paziņot savlaicīgi

22. decembrī plkst. 13:00 Birzgales tautas namā
Ziemassvētku pasākums pirmskolas vecuma bērniem
Birzgales pagasta bērniem.
Šogad jūs priecēs sirsnīga un muzikāla izrāde bērniem

„Notikums dārzā”
Ruksīša Rosīga un suņuka Drosmīga piedzīvojumi īpašā koka
audzēšanā, kā arī mūs apciemos Ziemassvētku vecītis.
Ja ir nepieciešams transports, ar ko atbraukt uz pasākumu, tad
lūdzu pieteikt pa tālruni 29424612 vai 65034155 savlaicīgi.
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Starpnovadu lakstīgalas pogo Lielvārdē
Jau tradicionāli ar baltās ziemas iestāšanos, dažkārt
pat ar cīruļputeni, pienāk tautas dziesmu dziedāšanas
konkurss ''Lakstīgala''. 1.decembrī Ķeguma, Ikšķiles un
Lielvārdes novadu skolu dziedātāji devās uz Lielvārdes
muzeju, kur laipni sagaidīja muzeja darbinieces, konkursa
organizētāji, žūrija un Ogres TV, kas pirms konkursa
paspēja aprunāties ar mūsu skolas čaklajiem dziedātājiem
Ričiju un Ričardu.
Tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās piedalījās
sešas komandas piecu cilvēku sastāvā: Birzgales
pamatskolas 1.-4.klašu, Ikšķiles vidusskolas 1.-4. un 5.-9.
klašu, Lielvārdes pamatskolas 5.-9.klašu, Lēdmanes
pamatskolas 1.-4. un 5.-9. klašu komandas. No mūsu skolas
piedalījās 4.klases skolnieki Kristiāna Tretjakova, Elīna
Kovaļonoka, Klāvs Kozlovs, Ričijs Cīrulis, Ričards
Ķibilds (paldies arī Samantai Ziemelei, kura arī labprāt
piedalījās mēģinājumos un kura Lielvārdē ''turēja īkšķus''
par savējiem.)
Jaunāko klašu komandām bija jāiemācās dziedāt 35 latviešu
tautas dziesmas a capella (bez pavadījuma). Drīkstēja
izmantot tikai sitamos instrumentus ar nenoteiktu skaņas augstumu, tāpēc atcerēties katrai dziesmai melodiju un kur nu vēl visām
daudzos pantus bija ļoti, ļoti grūti!!!
Vēl bija jāsagatavojas konkursam - Dziesmas par tēmām (putni, dzīvnieki, kukaiņi un ūdeņi), kurā jānodzied konkrētais
tēmas pants. Mūsu komanda īpaši izcēlās ar sagatavotām dziesmām par kukaiņiem un putniem kā arī ar atraktivitāti (īpaši žūrija
uzslavēja Kristiānu, kura ar savu ''dzirkstelīti'', skanīgo balsi un smaidu iedvesmoja komandas biedrus). 3.uzdevums - '' Dziesmu
atpazīšana pēc dzirdes'' vairs nelikās tik sarežģīts, jo klausoties flautas un vijoles spēlētajās tautas dziesmu melodijās, varēja atpazīt
daudz dziedātās dziesmas. Pēdējais-- 4.uzdevums atkal nebija tik vienkāršs. Mājās bija jāiemācās ap 200 senlatviešu lietoto vārdu
skaidrojumi. Dažus no tiem katra komanda izlozēja un bija jāpaskaidro (piem. ''aile, '' ''sagša'', ''liedināja'', ''nēzdogs'', ''apauši'',
''zēģele'' u.t.t.)
Lai sasildītos un ātrāk sagaidītu žūrijas vērtējumu, visi dalībnieki tika cienāti ar tēju un gardu klinģeri, kam drīz sekoja arī rezultāti:
jaunākajā grupā II vieta Birzgales pamatskolas 1.-4. klašu komandai. Tikai 1,5 punkti mūs šķīra no I vietas ieguvējiem - Ikšķiles
vidusskolas 1.-4.klašu komandas.Prieks par žūrijas vērtējumu, bet vēl jo lielāks gandarījums par iegūtajām zināšanām un lielo tautas
dziesmu pūru, kas BAGĀTINA KATRU LATVIETI. Ceru, ka šī tautas dziesmu dziedāšanas dzirkstelīte iedegsies arī nākošajā
gadā!!!
Konkursam sagatavoja skolotāja Sandra Siliņa

Birzgales futbolisti – starp labākajiem Vidzemē!
Birzgales telpu futbola
komanda
8.decembrī
izcīnījusi
2.vietu
Vidzemes kausa izcīņā
Ogres
posmā
,un
kvalificējās
finālam
29.decembrī, kas arī
norisināsies Ogrē.

Ogres atklātajās
pauerliftinga
sacensībās savās
svara kategorijās
pirmās vietas izcīnīja
Mārtiņš Bruģmanis
(guļus uzspiežot 135kg)
un Ervīns Zods
(92,5kg).
APSVEICAM!
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Es gribu pacelt acis un klusi pateikties,
Par skaisto dienu, ko dāvājis mums Dievs,
Un solījumu siltu es gribu viņam dot,
Ar tīru, skaidru sirdi šo dienu nodzīvot.
Ticēt Ziemassvētku brīnumam, mīlēt eņģeli uz pleca,
cilvēkus sev blakus un mīlēt pasauli aiz loga!
Veiksmi un ieceru piepildījumu Jaunajā 2013.gadā!
Vēl veikala Ozolkalnu nams kolektīvs
Es palūgšu baltajam eņģelim, Kurš man tik pazīstams šķiet,
Lai atnāk pie tevis un palūko, Kā Tev šais Ziemassvētkos iet?
Lai uzliek roku uz pleca, Un nekad vairs nenoņem nost.
Es palūgšu baltajam eņģelim, Kurš man tik pazīstams šķiet,
Lai pēc tumsas atnāk gaisma, Un projām vairs neaiziet!
Gaišus, mierīgus, ģimeniskus Ziemassvētkus! Radošu un
piepildītām cerībām bagātu Jauno gadu!
Birzgales bibliotēka

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīv
Un siltums, ko izstaro sirdsTas nezūd. Tas paliek un mirdz.
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
Veikala Lats kolektīvs
Ziemas un Saulgriežu kalnā
Saule un cilvēki kāpj
Pārlūkot darbus, kas veikti,
Sagaidīt jaunos, kas nāk.
Ļ.cien. lauksaimnieki un visi birzgalieši!
Gaišus, gandarījuma pilnus svētkus un lai Jaunajā gadā
sokas darbi, turas veselība un netrūkst prieka!
Ar cieņu, veterinārārsts un lauku attīstības konsultants
Tadeušs Vaļevko

Ziemassvētku vakars, kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks.
Vēlu piepildītām vēlmēm kaisītu ceļu, ilgus auglīga darba
gadus, un par visu vairāk – glabāt to gaismu, kas atnāks
Ziemassvētkos!
Laimīgu un jaunām idejām bagātu Jauno gadu!
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone

Lai zaļas egles siltums cerībām
Un sirdij miers ,ko ziema dod.
Bet vērtības prieks dienām nākamām,
Mums pašiem šajā gadā jāatrod!

Lai Tev ir ko mīlēt un lai Tevi mīl,
Lai Tev ir ko gaidīt un lai Tevi gaida.
Lai ir ko darīt un ir kas to spēj novērtēt,
Lai debesis Tevi sargā un uz zemes lai Tevi mīl!

Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk,
Lai tumsas kupenas mēs izbrist spētu,
Lai saprastu - vien mīlestība māk
Ar sauli sirdi piestarot un sētu.

Sirsnīgus, gaišus Ziemassvētkus un labiem darbiem
piepildītu Jauno 2013.gadu!
Aptiekas darbinieku kolektīvs
Kluss svētvakara prieks
Lai ienāk jūsu sirdīs
Kad gaisma sveču liesmās
Silti pretim māj.

Priecīgus Ziemassvētku! Lai nākamais ir visu cerību
piepildījumu gads!
Birzgales pamatskolas kolektīvs

Gaišus, priecīgus Ziemassvētkus!
Veselību, mīlestību un veiksmi Jaunajā gadā!
I.Grīnbergas ģimenes ārsta prakses kolektīvs

Ar draugiem un tuvākajiem sirdī runā ik dienu –
tā tu būsi allaž ar viņiem.
Mīlestība ir dziedinoša, tā ir radoša un darbīga.

Svētītus Ziemassvētkus un Laimīgu, mīļu un skanīgu Jauno
gadu!
Vēl Birzgales mūzikas skolas kolektīvs un Laimonis
Paukšte
Adventes vainagā četras sveces decembrī dedzināt sāc
Dvēseles mieram un baltajam sniegam, kas ciemos pie tevis nāk
Aizdedz skujas zariņu zaļo, lai smarža istabā kūp
Aizdzenot projām ikdienu skaļo, lai rūpes pamazām drūp.
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Birzgales zemessargi

Lai Jums visiem dvēseli silda Ziemassvētku miers,
lai Jaunais gads nāk ar krietniem darbiem !
Birzgales muzeja „Rūķi”saime
Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko Ziemsvētkos zeme debesīs dzied
Nosargāt sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet.
Svētku prieka un sirdsmiera piepildītus Ziemassvētkus!
Veiksmīgu un veselīgu Jauno gadu!
Pagasta pārvalde
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IX Starptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas
izpildītāju konkurss
Sestdien,1.decembrī jau devīto gadu Kokneses mūzikas skola tika pieskandināta ar
izcilā krievu komponista Pētera Čaikovska romantisko mūziku. Tur notika IX
Starptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkurss, kurā piedalījās jaunie
pianisti no Krievijas - Pēterburgas P.Čaikovska Kolpino MS, Lietuvas - Klaipēdas,
Paņevežas, Kauņas, Kretingas mūzikas skolām, kā arī plaši pārstāvētas Latvijas mūzikas
skolas.
Šī konkursa vecākajā grupā no Birzgales mūzikas skolas piedalījās 9.klases
skolnieks Zigurds Teikmanis (skolotāja Sandra Siliņa), kas atskaņoja Pētera Čaikovska
skaņdarbu ''Septembris'' no cikla ''Gadalaiki'', kurā pianistam, meistarīgi tiekot galā ar
sarežģīto skaņdarba akordu faktūru un smalko pirkstu tehniku, bija jāuzbur krāsaina medību
aina, kur ieskanās gan aicinošās fanfāras, gan azartisko mednieku un viltīgo meža zvēru
tēmas. Priekšnesums tika novērtēts ar Atzinību, kas ļāva kļūt par konkursa Diplomandu.
Vēl mani iepriecināja vārdi: ''Skolotāj, bez Jums es neko nevarētu'' uz ko es,
protams, atbildēju: ''Es arī bez Tevis, Zigurd, neko nevarētu'', jo katrs skolotājs var būt
laimīgs, ja viņa zināšanas, pieredze, prasme un darbs kādam ir vajadzīgs, jo bieži vien
ikdienā ir jāsaskaras ar skolnieku slinkumu, gribasspēka trūkumu, kūtrumu, rakstura
nesavaldību un nevēlēšanos attīstīt savu talantu.
Novēlu visiem Birzgales jaunajiem mūziķiem -dziedātājiem un instrumentu spēlētājiem turpmākos panākumus!
Skolotāja Sandra Siliņa

Spēcinošākā dāvana –G.Kalmes jaunā grāmata
Pavasarī ,kad Rīgā, Latviešu biedrības namā notika Eiropas Savienības atbalstīts nodarbību cikls, klausījos mācītāja Gunta Kalmes
lekcijas par integrāciju , globalizāciju un identitāti. Tās gan vairāk bija sarunas, diskusijas, kuras mūsu steidzīgo laiku vērta izprotamāku,
mazāk satraucošu, katrā no mums nostiprinot Dieva svētītu uzdevumu- labāk izprast pašam sevi un ar pašcieņu atrast vietu 21. gadsimta
notikumos. Novembrī, Latvijas valsts svētku nedēļā patīkami pārsteidza teologa Gunta Kalmes ielūgums mums, kursantiem piedalīties viņa
grāmatas „Pēdas. Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi” atvēršanas svētkos. Kara muzeja pārpildītajā zālē strādāja arī televīzijas
kameras, bet klātesošos vairāk spirdzināja, sildīja cilvēciskais klātbūšanas brīdis, kad ceļu pie lasītājiem sāk ar sirdi izlolots darbs. Latvijas
evanģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps J. Vanags pateicoties Dievam par G.Kalmem doto radošo spēku, lai taptu jau viņa trešā grāmata,
atzīmēja valsts stabilitātei ļoti nozīmīgu atziņu – būt patriotam nozīmē būt cilvēkam ar savu pašcieņu.
Dr. G. Kalme , dāvinot jaunās grāmatas saviem tuvākajiem palīgiem, pamazām šķetināja arī darba tapšanas atmiņu pavedienu,
atzīmējot, ka tauta pārāk bieži vēsturi skata drūmās noskaņās. Ja uz Zemes cilvēki runā apmēram 6000 valodās, bet ir tikai ap 200 valstīm, no
kurām viena ir LATVIJA, tad latviešu tautas vēsture ir brīvības alku, pretestības un uzvaras vēsture. „Pēdas .Mācītāja pārdomas par savas
tautas vēsturi” ir uzrunu krājums, patriotiska kristieša darbs. Grāmatas atvēršanas svētkos autoru sveica viņa kolēģi, grāmatā pieminētie
brīvības cīnītāji, skanēja Rīgas mūzikas internātskolas kora priekšnesumi. Bet redaktore L.Sprūde atzina, ka sadarbība, kas aizsākusies 2009.
gadā , bijusi laba mācību stunda arī viņai. Darba māksliniecisko ietērpu veidojis jauns cilvēks, liepājnieks Aigars Spāģis, kura domubiedri –
jaunieši noteikti arī ieinteresēsies par jauno izdevumu.
Savukārt, režisore Dz.Geka ar Dudinkā, Taimiras apgabalā, Vjatlagā, Kirovas apgabalā un vairākās citās skarbās vietās filmētajiem
kadriem pastāstīja par to ceļu, ko no 2006. gadā kopā ar Sibīrijas bērniem nobraucis un nogājis arī G. Kalme , svētījot Latvijas iedzīvotāju
atdusas vietas. Izrādās, visai sparīgs kungs ir G.Kalmes tēvs. Piekodinot dēlam nekļūt iedomīgam, pats palepojoties, ka ģimenē izauguši
deviņi bērni, tēvs Guntim arī dāvināja grāmatu. Tās nosaukums ”Smiekli” jau vien liedz uz pasauli skatīties dusmīgām acīm. Mācītāja
pārdomas nav bestsellers, šis uzrunu krājums jālasa un jādomā līdzi. Bet tāds ir vērtīgas dāvanas uzdevums – iepriecināt un rosināt . Paldies
par to !
D .Melnūdre
Leposimies ar savu Birzgali!
Pirms gadiem man bija prieks par „mazo kaķīšu deju”. Tagad
zīlēju kuros kolektīvos piedalās nu jau izaugušie tā laika
„kaķīši”. Brīnišķīga pēctecība! Paldies skolām un visu
kultūras darbā iesaistīto cilvēku labai gribai un darba spējām.
Lai mums visiem skaisti Ziemassvētki un ļoti laimīgs
2013.gads!
Elga Sakse
Piedāvājums 2013. gada 15.-20.augustā.
Slovākijas kalnu, alu, cietokšņu noslēpumi.
Cena: 185 LVL – pieaugušajiem, 165 LVL bērniem līdz 18 gadiem. Sīkāka informācija
un pieteikties var Birzgales Tautas nama
vadītājas Ritas Reinsones līdz 27. decembrim.
Tālrunis 29424612

Lai mums ir dzimis Bērns, mums ir dots Dieva dēls, valdība guļ
uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: „Brīnišķīgais padoma devējs,
Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un miera lielskungs.” (Jesajas
grāmata)
Mīlestības un Dieva svētības piepildītu Adventa laiku!
Lai svētīgs visiem Jaunais 2013.gads!
Mācītājs Artis Burovs
Birzgales ev.lut. draudzes Ziemassvētku dievkalpojumu
25.decembrī vadīs Jānis Vanags un Artis Burovs

Aptiekas darba laiks svētku dienās
Sestdien - 22.decembrī - 9-12
24.,25.,26..decembrī – slēgts
Ceturtdien – 27.decembrī – 9-14
Piektdien – 28.decembrī – 8-14
Sestdien – 29.decembrī – 9-12
31.decembrī,1.janvārī – slēgts

AS „Pasažieru vilciens” atgādina,
ka bez maksas var braukt 1. un
2.grupas invalīdi un 1.gr. invalīdu
pavadoša persona. „Nulles biļeti var
iegādāties kasēs. Sīkāka informācija
pa
tālruni
672322135,
vai
www.pv.lv

