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Sakuplo Birzgales ģimeņu ozols
Katrai ģimenei ir savs
dzimtas koks. Ja vien vēlamies varam
to zīmēt lielāku, ieskatoties tālāko
senču dzīves gājumos; ja nav iespējams
ģimenes vēsturi noskaidrot tad pat no
mūsu vecākiem un bērniem / pašiem pa
vidu esot/ jau sanāk trīs paaudzes –
saknes, stumbrs, zari. Viss kā dabā
dots, kā Dieva vēlēts. Šopavasar , 5.
maijā, kad birzgalieši pulcējās uz
pasākumu “Mēs esam viens otram2012” Tautas nama zālē bija “izaudzis”
Birzgales ģimeņu dzimtas koks. Divos
iepriekšējos gados 16 draudzīgas,
strādīgas, kuplas ģimenes bijām
sveikuši par viņu ieguldījumu pagasta,
visas valsts stiprināšanā. Tagad to
pārstāvji simboliskā ozola zaros ielika
ozolzīli ar ģimenes uzvārdu. Laiks
skrien,
un
mūsu
atmiņas
atsvaidzināšanai nosaukšu dažādās
nominācijās uzteiktos ļaudis :
Martinovu-Reinsonu, Pastaru, Ziedu,
Skalderu, Auzānu, Siliņu, Paukštu,
Seņiņecu , Strazdiņu, Loķu, Apsīšu,
Aļeksjonoku, Prikuļu, Jēkabsonu,
Sniedžu gimenes, vēl M.Petrovska.
Šķita, ka A.Larka darinātais simbols
lepnumā iemirdzējās saņēmis visas 2010. un 2011. gados briedinātās zīles. Bet atzīmējot 22. gadadienu kopš pieņemta Deklarācija par Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanu , Birzgales ģimeņu ozolam piepulcējās vēl sešas “zīles” – labestīgas, radošas, brašas ģimenes.
EVITAS un AIVARA GŪTMAŅU ģimene tika sveikta nominācijā “Mēs stiprinām mūsu pagastu un valsti”, jo vecāku un bērnu Artūra,
Ingas , Roberta mācības, darbs, līdzdalība sabiedrību pozitīvi mobilizējošos pasākumos guvusi pagasta cilvēku atzinību. VITAS un JURA
KOZLOVSKU ģimenei suminājums “Dzīvot, lai piepildītu Dieva gribu”. Tas gan pat trim brašajiem dēliem –Māri, Nauri, Linardu, gan uzņēmību –
dzīvot tik tālu no centra, veidojot savu apkārtni skaistu, par Vitas talantu mācot Birzgales bērniem dzimto valodu, par Jura atjaunotajiem
dievnamiem un līdzdalību garīgās mūzikas grupās, par ticību, cerību, mīlestību. ALMU un KRISTAPU VĪTOLIŅUS, kuru lepnums ir prasmīgi
iekopts dārzs un darbīgu bišu drava, kuru pienākums pret dzimtas māju lika atgriezties Birzgales pusē sveica nominācijā “Vaļasprieks- mūža
garumā”. Šī pāra labestīgums sniedzis atbalstu daudziem pagasta cilvēkiem. Svētku reizē mazliet dīvaini bija redzēt, ka pirmajā rindā viens sēdēja
ANDRIS SKUJA. Birzgalietis, kurš uz savu dzimto pusi pirms gadiem atveda dzīvesbiedri VALIJU. Lūk, gan Valija, gan dēls Edgars piedalījās
koncertā, līdz visi kopā saņēma apsveikumus nominācijā “Sirds dāsnums”. Par ģimenes darbīgumu, skolotājas Valijas stingrību un godīgumu,
mehanizatora un autovadītāja Andra atsaucību., par dēliem- Edgaru un Mārtiņu.
Kad nominācijā “Savas zemes saimnieki” nosauca JOLANTU un ULDI ONZUĻUS, zālē skanēja neviltoti aplausi. Izveidojuši “Renčus”
par priekšzīmīgu saimniecību , izkopuši vienu no augstražīgākajiem slaucamo govju ganāmpulkiem Latvijā ,Onzuļi zina , ko nozīmē sūrs darbs .
Gandarījums, ka vecākiem pievienojies dēls Renārs ar dzīvesbiedri Ivitu, tagad arī mazbērni Renāte un Olivers.
Uz sestās ozolzīles, kas papildināja ģimeņu koku, ZABAROVSKU – ILZES un ZIEDOŅA uzvārds. Nominācijā “Mana dzimta ir tikpat kupla kā
Latvijas ozoli” tika atzīmēts, ka ģimenē, kur izauguši četri dēli un meita, nu jau arī 18 mazbērni. Vecāki bijuši aktīvi Tautas frontes atbalstītāji,
deputāti, pašdarbnieki. Mūsu vēlējums- lai ģimeni stiprina cerība, ka visas nedienas pārvaramas ar patiesu ticību. Atvainojiet, ka līdz šim neminēju,
ka stāstu par katru ģimeni papildināja fotoattēli no viņu personīgajiem arhīviem.
Birzgalē visskaistākā tradīcija ir tā, ka savus svētkus svinam ar pašu veidotu koncertu. Paldies pūtēju orķestrim “Birzgale” /diriģents
Laimonis Paukšte/ un liels lūgums jaukajām flautistēm, kuras beigs mūzikas skolu –nepamest orķestri. Dāmu deju kolektīvs”Visma”/vadītāja Mārīte
Petrovska/ koncertā skatītājiem atrādīja savas jaunās , skaistās cepures. Pamatskolas 1.-3.klašu un 3.-6. klašu deju kolektīvi/sveicu ar I pakāpes
‘izdejošanu’ novadu skatē/ , mazie dziedātāji korī “Sapnītis” un devītklasnieču stabilās balsis ansamblī “Sapnis”/dziedātājus vada Sandra Siliņa/,
koris “Volante”/ diriģente Maira Līduma/. Kārtējo reizi prieks par jauniešu ansambļa “Tikai tā” dziesmotām trakulībām, aplausi vidējās paaudzes
deju kolektīvam “Dejotprieks” un sieviešu korim “Pērles”. Paldies Ritai Reinsonei, pasākuma vadītājai Baibai Petrovskai, piedodiet, visus labos
gariņus, pateicoties kuriem šie svētki izdevās, nenosaukšu .
Strādāsim, neskaudīsim citus, sveiksim katru rītu un pateiksimies vakaram. Lai labais tikums – TEIKT PALDIES –dzīvo!
D.Melnūdre

Birzgales Avīze Nr.208 2012.gada 11. maijs

2

Aprīlis-Birzgales jauno
pianistu mēnesis
Dabā ir iekārtots tā, ka pavasarī apstrādā
zemi, sēj, stāda, bet ražu ievāc rudenī. Izglītības
iestādēs mācību gads sākas rudenī, bet „ražu” vāc
pavasarī, kad intensīvāks ir ieskaišu, eksāmenu,
olimpiāžu un konkursu laiks. Arī Birzgales mūzikas
skolas jaunajiem pianistiem šis pavasaris bija īpaši
darbīgs, jo notika gatavošanās vairākiem konkursiem.
13.aprīlī 2.klases skolniece Sindija Bramane
(skolotāja Sandra Siliņa) mēroja ceļu uz Dobeles
mūzikas skolu, kur notika VI Mazpilsētu un lauku
mūzikas skolu 2.-4. klašu audzēkņu konkurss, kurā
piedalījās dalībnieki no Saldus, Skrundas, Bauskas,
Dobeles, Auces, Nīcas, Ādažu u.c. mūzikas skolām.
Sindija atskaņoja tehniski un muzikāli sarežģīto
A.Anrē Sonatīni Sol mažorā un lirisko Arvīda
Žilinska Valsi La mažorā. Stabilais, muzikāli
nostrādātais un pārliecinošais priekšnesums tika
augsti novērtēts – III vieta!
14.aprīlī Līvānos notika VI Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkurss, kurā no Birzgales mūzikas skolas piedalījās 6.klases
skolniece Sindija Puišele (skolotāja Maira Līduma), kas atskaņoja Viktora Kupreviča skaņdarbu Cvingera strūklakas un latviešu
tautas dziesmu Jēkaba Graubiņa apdarē Skaisti dziedi lakstīgala un 8.klases skolnieks Zigurds Teikmanis (skolotāja Sandra Siliņa),
kas atskaņoja Lūcijas Garūtas Etīdi La mažorā un Jākaba Graubiņa skaņdarbu Meža vaļība no svītas Vāverīte. Pēc konkursa
programmu atskaņošanas patiess prieks bija dzirdēt, ka mūsu skolas audzēkņi atkal ir laureātu – diplomandu vidū, īpaši tāpēc, ka
šoreiz konkurencē bija Rīgas Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas, Rīgas Doma kora skolas, Rīgas Pāvula Jurjāna mūzikas skolas,
Balvu, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas un citu lielo pilsētu mūzikas skolu audzēkņi. Šo konkursu mērķis ir atklāt un
atbalstīt topošos talantīgākos atskaņotājmāksliniekus un nodibināt kontaktus starp audzēkņiem un pedagogiem, kā arī mūzikas
mācību iestādēm. Tā ir lieliska iespēja papildināt pedagoģisko un koncertrepertuāru, dzirdēt savu vienaudžu - citu konkursantu
uzstāšanos un iepazīt citas Latvijas mūzikas skolas, koncertzāles, koncertklavieres, kas katrā zālē skan savādāk. NOVĒLU VISIEM
MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅIEM UN PEDAGOGIEM JAUKU, SAULAINU VASARU UN KRĀT SPĒKUS JAUNAI,
RADOŠAI UN DARBĪGAI MĀCĪBU SEZONAI!
Sandra Siliņa

Pavasaris Rūķu parkā
Lai arī vējains , pavasaris ir klāt. Paldies Birzgales
pamatskolas 9. klasei un skolotājai Vitai, kuri pirmie atbalstīja
muzeja ieceri- parkā ap kokiem stādīt sniegpulkstenītes un citas
puķes, lai arī pavasarī, kad vēl maz zāles un koku zaļuma, acis
priecētu ziedi. Devītie – pavasarīgos saules apļos ietērpa trīs
ābeles. Kuras? To zina viņi, bet nākošajā gadā uzzināsiet arī jūs,
kad viņu stādījumi ziedēs. Jo šopavasar sniegpulkstenītes uzplauka
ap divām ābelēm, kur tās pērn iestādīja muzeja darbinieces. Īpašs
paldies izlaiduma klases puišiem, kuri nesa, vēla, stūma lielos
krēslus, galdu un solu līdz tie nokļuva paredzētajās vietās.
Talcinieku pulkam pievienojās arī 7. klase un skolotāja Elga, kā arī
6. klase ar audzinātāju Valiju priekšgalā. Viņa bija pārrevidējusi
savas dobes un uz parku atnesa sīpolpuķes, no kurām vairākas
narcises uzziedēja jau šogad. Paldies Inesei Grozai, kura pārveido
savu dārzu un kasti ar labiem krokusu dēstiem atvēlēja parka
bagātināšanai..
Pērn, kad nozāģēja lielo ozolu, bija skaidrs, ka pavasaris
jāsāk ar stādīšanu. Uldis un Ilga Branti sagādāja brašus ozolu stādus. Viens ozoliņš bija pamanījies ieaugt Annas Čūderes dārzā. Arī
par tā turpmāko dzīves vietu kļuva parks . Paldies Jānim Ālapam un Aleksandram Kovedjajevam , kuri rūpīgi iedēstīja jaunos
kociņus tiem speciāli izraudzītajās vietās . Ozoli aug uz āderu krustpunktiem, par ko U.Brants mani pārliecināja, kad nodemonstrēja,
cik spēcīgs āderu krustpunkts bijis zem nozāģētā milža. Šopavasar parkā mājvietu atrada arī šmauga liepiņa un pīlādzītis. Jaunos
kociņus “ietērpām” dzeltenā sietā. Kad nelīst, tos rūpīgi laista Iveta Balodīte .Aicinu birzgaliešus saprotoši izturēties pret šo mazo
kociņu ienākšanu parkā un netraucēt tiem augt.
PAVASARIS PARKĀ un MUZEJĀ – tātad klāt MUZEJU NAKTS, kas ŠOGAD VISĀ EIROPĀ NOTIKS 19. MAIJĀ.
Sekojiet afišām, bet gaidīsim jūs uz gleznotājas AINAS BOŽAS izstādes atklāšanu pulksten 19.00 un dziedātājas AINAS
BOŽAS koncertu pulksten 20.00. Jā, divi vienā, jeb - dubults neplīst. Bet pa vidu – pēc izstādes apskates un pirms koncerta –
radošs uzdevums visiem klātesošajiem bez vecuma ierobežojuma.
Labu laiku lūdzot, Daina Melnūdre
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Policijas ziņas
Valsts policija informē


Aprīlī saņemta informācija, ka 1.janvārī konstatēts: kādās mājās Birzgales pagastā
nozagts celtniecības prožektors, eļļas sildītājs un divi pagarinātāji.

10.aprīlī Birzgalē 100 kvadrātmetru platībā dega sausā zāle.

12.aprīlī 1976.gadā dzimušais I. Birzgales pagastā, virzienā no Jaunjelgavas uz
Rīgas HES, vadīja velosipēdu, būdams 1,63 promiles stiprā alkohola reibumā, turklāt
bez vadītāja apliecības.

Saņemta informācija, ka 16.aprīlī Birzgalē, Nākotnes ielā, noņemtas automašīnas
«VW GOLF» numurzīmes, kuras atstātas pie automašīnas.

28.aprīlī konstatēts, ka, izsitot durvju loga stiklu, dažādas mantas nozagtas no
kādas automašīnas Birzgales pagastā.

Saņemta informācija, ka 20.martā konstatēts: kādās mājās Birzgalē notikusi patvaļīga pieslēgšanās elektrolīnijai. Uzsākta
administratīvā lietvedība.

Saņemta informācija, ka 10.aprīlī konstatēts: Birzgales pagastā, Jaunjelgavas meža iecirknī, notikusi patvaļīga koku ciršana.
Kādā īpašumā Birzgales pagastā patvaļīga koku ciršana konstatēta arī 2.aprīlī. Sakarā ar minēto faktu policija pārbauda
1957.gadā dzimušo birzgalieti A. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess.

1.maijā 1992.gadā dzimušais E. Birzgales pagastā no Jaunjelgavas uz Ķegumu vadīja automašīnu un 47.kilometrā iebrauca
bedrē, kā rezultātā transportlīdzeklim nodarīti bojājumi. Sastādīts ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols.
Dzintra Dzene „OVV”

Pašvaldības policija informē



03.04.2012. Ķegumā no saimniecības ēkas nozagti dažādi instrumenti, kā arī benzīna krūmzāģis un motorzāģis.
04.04.2012. Ķeguma novada pašvaldības policijas darbinieki Rembates pagastā aizturēja trīs vīriešus, kuri bija iekļuvuši
svešā īpašumā, tādejādi pārkāpjot krimināllikuma 143.pantu par personas dzīvokļa neaizskaramības pārkāpšanu. Kas zina vai
tikai vien ar dzīvokļa neaizskaramības pārkāpšanu būtu beidzies minētais notikums, ja vien pašvaldības policijas darbiniekiem
nebūtu izdevies vīriešus aizturēt. Uz notikuma vietu tika izsaukta valsts policijas operatīvā grupa, kuri vīriešus nogādāja VP
Ogres iecirknī personības un apstākļu noskaidrošanai.

12.04.2012. Pašvaldības policijas darbiniekiem Rembates pagastā nācās tvarstīt izbēgušos teļus, kuri pēc satiksmes
negadījuma bija iebēguši mežā, par laimi izbiedētos mājlopus izdevās notvert un atgriezt īpašniekam.

18.04.2012. Kārtējo reizi Ķeguma novada pašvaldības policijas darbinieki Rembatē aizturēja kādu vīrieti, kurš bija
iegādājies nelegālas izcelsmes alkoholisko dzērienu, jeb tautā saukto krutku, persona tika aizturēta un nogādāta Rembates
pagasta ēkas telpās, kur tika izņemts točkā iegādātais alkohols, no personas pieņemts paskaidrojums un par augstāk minēto
uzsākta administratīvā lietvedība.

Rembates pagastā, mēģinot notvert uz auto jumta patvērušos kaķi, kāds suns nodarījis pamatīgus postījumus automašīnai
"LAND CRUISER". Suns saskrāpējis 1982.gadā dzimušajam rīdziniekam piederošās automašīnas motora pārsegu, atdures
stieni un abus priekšējos spārnus

23.04. 2012 pulksten 4.30 Tomes pagastā 80 kvadrātmetru platībā dega vienstāva koka mājas jumta konstrukcija, sienas un
sadzīves mantas. Par laimi, cietušo nav. Uzsākts kriminālprocess.

24.04.2012. Saņemts izsaukums uz Birzgales pagastu, kur jaunieši daudzdzīvokļu mājas galā spēlē bumbu, sit to pret mājas
sienu tā traucējot iedzīvotājiem mieru. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja vainīgos jauniešus, tika veiktas pārrunas ar
viņiem un izteikts brīdinājums par sabiedriskā miera traucēšanu.

28.aprīlī konstatēts, ka, izsitot durvju loga stiklu, dažādas mantas nozagtas no kādas automašīnas Birzgales pagastā.
Inspektors R. Liepiņš

26. maijā Ķeguma Novada svētki „Pasmaidi un pasaule jaukāka kļūs!”
8:30 – Miegamiču rīta rosme.
Aicinām izkustēties visus Ķeguma novada iedzīvotājus
(soļotājus, nūjotājus, skrējējus un sportot gribētājus)
Atraktīvākais,
interesantākais
miegamiču
rosmes
dalībnieks tiks apbalvots

13:50 - Grupas „Ēnas” koncerts
15:00 – Tautas mūzikas
koncerts. Uzstāsies grupa no
Rēzeknes „Rikši”

11:00 – 20:00 Atrakciju parks mazajiem un lielajiem

19:00 – Ķeguma novada
pašdarbības
kolektīvu
koncerts
„Pasmaidi
un
pasaule jaukāka kļūs!”.
Iedzīvotāju
nominantu
godināšana.

12:00 – Jautra un muzikāla izrāde bērniem „Pingvīni
nāk!!!” Valmieras kinostudija

22:00 –
koncerts

13:00 – 16:00 Darbosies radošās darbnīcas „Es tepatās”

23:00 – Nakts zaļumballe, spēlēs grupa „Sikspārņi”

13:30 – Pūtēju orķestra „Birzgale” svinīgs sveiciens
svētkos

24:00 – Svētku uguņošana

9:00 – Saimnieces amatnieku tirdziņš
9:30 – Svētbrīdis Ķeguma evaņģēliski luteriskajā baznīcā
10:30 – Umurkumurs un krikets svētku tirgus ietvaros

„Otra

Puse”
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Laime, laime tam bērnam,
Kas piedzima saulītē:
Tam Laimiņa ceļu kaisa
Sudrabiņa ziediņiem.
(Latv.t.dz.)

Šorīt maija sauli ielikšu Tev rokās,
Lai tā visu gadu Tavā plaukstā spīd.
Lai visur, kur Tev dzīves ceļi lokas
Gaišs saules stars pār Tavu seju slīd.

SVEICAM!
Eviju Goperi un Jāni Ločmeli ar dēliņa ENDIJA
piedzimšanu!

Pilngadniekus

55

Nāc noķersim nebēdni laimi
Kā vālodzi vētrainos mežos!
Kaut ļauni gail skrejošas acis...
Tu mīli un mīlēsi mani
Šais ceļos un dievaiņu gaitās.
/E.Freimanis/

Birzgales dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza
21.aprīlī
30.aprīlī

Sveicam visus MAIJA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

Līga Konovalova un Kaspars Štorhs
Raivita Sorokina un Mareks Čuladis
SVEICAM!

APTIEKAS INFORMĀCIJA!
Aptieka slēgta 14.maijs – 21.maijs. Darbinieki atvaļinājumā. No
š.g.1.jūnija aptieka sestdienās būs slēgta. Pārējās dienās strādās pēc
iepriekšējā darba laika.
Aptiekas vadītāja

70
75
80
83
84
85
88

Liepiņu Armandu
Paukšti Tomu
Evaldi Dzintru
Mišku Zinaidu
Grozu Janīnu
Ivanovu Tamāru
Cīruli Antoņinu
Māliņu Staņislavu
Grabovski Gvido
Ūdri Ausmu
Baļicku Hedvigu
Koļesņikovu Valentīnu

BIRZGALES PAMATSKOLĀ
Aicinām apmeklēt KONCERTUS Birzgales mūzikas skolā
14. maijā plkst.18.00 skolotāju Līgas Paukštes un Kārļa Paukštes
audzēkņu koncerts
15. maijā plkst. 17.30 skolotājas Sandras Siliņas audzēkņu koncerts
16. maijā plkst.18.30 skolotājas Mairas Līdumas audzēkņu koncerts
21. maijā plkst.17.00 skolotāju Laimoņa Paukštes un Aleksandra
Dribasa audzēkņu koncerts
PATEICĪBA
Izsakām vissirsnīgāko pateicību visiem radiem, draugiem,
kaimiņiem un paziņām, kuri bija kopā ar mums un sniedza atbalstu
smagajā brīdī, kad guldījām dzimtās zemes klēpī mūsu mīļo vīru, tēti un
vectētiņu – Vili Zeltiņu. Paldies visiem!
Sieva, dēls un meita ar ģimenēm

†

Izlaidums 9.jūnijā pulksten 16:00

PAZIŅOJUMS
Vecākiem, kuri vēlas, lai viņu bērni apgūst
spēlēt kādu mūzikas instrumentu un daudzas citas
noderīgas iemaņas mūzikā, Birzgales mūzikas skola
dara zināmu, ka š.g. 28. maijā no plkst. 16.00 tiek
izsludināta
jaunu
audzēkņu
uzņemšana
2012./2013.m.g. klavieru un pūšamo instrumentu
nodaļās.
Mūzikas skolā tiks uzņemti bērni sākot ar
skolas vecumu. Lūgums līdzi ņemt bērna dzimšanas
apliecību vai tās kopiju.

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehnikās
apskates laiki un vietas Birzgalē

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Tuvs cilvēks neaiziet, Viņš pārstāj tikai līdzās būt

Pēdējais zvans 9.kl. 18.maijā 13:00

(R. Skujiņa)

Zeltiņš Vilis (1944)
Nastajs Imants (1956)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

21.maijā pulksten 9.00 „Virslavās” (R.Binde),
pulksten 12.00 SIA”Birzgale-K”.
18.jūnijā pulksten 9.00 „Virslavās” (R.Binde),
pulksten 11.00 SIA”Birzgale-K”.

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

2012.gada maijs

Mēs pētām ūdeni un vidi
Es, Birzgales pamatskolas 9.klases skolniece Kitija Kreicmane,
izstrādāju pētniecisko darbu par tēmu „Birzgales ūdenskrātuvju ūdens izpēte”.
Izvēlēties pētnieciskās metodes un pareizi veikt darba noformēšanu, un sameklēt
materiālus man palīdzēja mūsu skolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja Inta
Pastare. Teksta, stila un interpunkcijas kļūdas palīdzēja labot skolotāja Vita
Kozlovska. Šī darba mērķis bija uzzināt, kāda ir mana pagasta ūdenskrātuvju
ūdens kvalitāte, salīdzināt to ar ūdensvada ūdens un veikalos nopērkamā ūdens
kvalitāti, kā arī informēt par pētījuma rezultātiem savus skolasbiedrus un pagasta
iedzīvotājus. Es izpētīju arī dažādus literatūras avotus, lai uzzinātu, kā dažāds
ūdens sastāvs var ietekmēt manu veselību. Lai pārbaudītu hlora jonu ietekmi uz
manu organismu, apmeklēju akvaparku, konstatēju, ka manai ādai, matiem un
acīm hlorēts ūdens nav piemērots, lai gan manu garīgo veselību tas ietekmēja
labvēlīgi.
Darbā izmantoju pH indikatorus, tie ir organiskas krāsvielas, kas
atkarībā no vides pH maina savu krāsu, papildus veicu arī mērījumus ar pH
sensoru. Lai noteiktu piesārņojumu, izmantoju reaģentus - sudraba nitrātu (hlora
piesārņojuma noteikšanai) un bārija hlorīdu (sulfātu un citu sēra saturošu sāļu
noteikšanai). Pētīju arī ūdens putošanos, krāsu, smaku, oksidējošās vielas.
Pavisam apsekoju un izpētīju 11 ūdens paraugus. Konstatēju praktiski
visus iespējamos piesārņojumu veidus savā izpētes diapazonā. Biju pārsteigta, ka
veikalā pirktajam un ūdensvada ūdenim tiek konstatētas kādas citas vielas, bet
šopavasar Daugavas ūdenī ar savām izpētes metodēm nevarēju konstatēt
piesārņojumu. Taļķe jeb ,,Dambis” ir tīrs, šādā ūdenī mēs varam peldēties droši. Tomēr Birzgalē ir ūdenskrātuves, kuras nav
attīrītas, tajās cilvēkiem, manuprāt, nevajadzētu peldēties. Mazajās ūdenskrātuvēs (parka dīķos) ir vairāk oksidējošo vielu un
ūdenim dzeltenīga krāsa. Tā kā salīdzināju divu gadu rezultātus, uzzināju, ka šopavasar ūdenī ir vairāk hlora un sēra sāļu, bet
ūdenskrātuvju apkārtne ir sakoptāka.
Izstrādājot šo darbu, esmu ieguvusi ļoti plašas zināšanas, kuras man dzīvē noderēs. Tā kā šo darbu esmu izstrādājusi arī
pagājušajā gadā man, bija lieliska iespēja šo turpināt arī šogad, tas deva manām zināšanām iespēju augt un paplašināties. Mani
priecē visi pozitīvie rezultāti, ka cilvēki kaut ko dara, lai uzlabotu ūdens kvalitāti un mēs varētu dzīvot tīrā un sakoptā vidē.
Projekts man deva bagātīgas zināšanas ūdens pasaulē, piesārņojuma izpētē un ķīmijas izzināšanā un ar savu darbu piedalīšos
,,Jauno ūdens pētnieku konkursā.” Konkursā man ir jāsagatavo arī ziņojums angļu valodā. Paldies skolotājai Žannai Vaļevko
par sniegtajām konsultācijām.
Es uzskatu, ka visiem birzgaliešiem jāseko līdzi, kurā vietā viņi izmet savus atkritumus vai parastas ikdienišķas
mantas. Ir jāatceras tikai viens- uzlabojot vides kvalitāti, uzlabojas arī dzīves kvalitāte! Vides kvalitāti nevar uzlabot tikai pāris
cilvēki, tam ir vajadzīgas daudzas palīdzīgas rokas, lai pat neteiktu, ka katram Latvijas iedzīvotajam vajadzētu pielikt savu roku
skaistākas nākotnes pilnveidošanai.
Kitija Kreicmane

Uz Ķegumu pēc medaļas!
Šogad 17. aprīlī norisinājās Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu informātikas
olimpiāde. Arī Birzgales pamatskolas skolēni labprāt pieņēma izaicinājumu gatavoties un
piedalīties šajā olimpiādē, kas norisinājās Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Šogad
savas zināšanas un prasmes informātikas olimpiādē, pārstāvot Birzgales pamatskolu,
demonstrēja 5. klases skolniece Sintija Priedīte, 6. klases skolnieks Andris Vilčuks un 7.
klases skolniece Lauma Māliņa.
Olimpiādes norises darbs sastāvēja no piecām daļām. Pirmās daļas laikā tika
noskaidrotas skolēnu teorētiskās zināšanas par informācijas tehnoloģijas jautājumiem. Otrās
daļas laikā olimpiādes dalībnieki demonstrēja savas ātrrakstīšanas spējas 10 minūtēs,
pārrakstot tekstu angļu valodā. Trešā daļa – darbības ar zīmējuma veidošanu un
noformēšanu, izmantojot MS Paint. Ceturtā daļa – teksta apstrāde, izmantojot MS Word.
Piektā daļa 5. klasei – prezentācijas veidošana un noformēšana (MS PowerPoint), 6. un 7.
klasei – darbības ar izklājlapu lietotni (MS Excel).
Konkurence bija sīva. Varēja vērot, cik tomēr Latvijā ir gudri skolēni, kas vēlas sasniegt pēc iespējas labākus
rezultātus. To skolēnu vidū bija arī Birzgales pamatskolas pārstāji. Nenoliedzami, taču vislielāko prieku un gandarījumu
sagādāja ziņa, ka 6. klases skolēns Andris Vilčuks šī gada Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu informātikas olimpiādē ir
ieguvis godalgoto I vietu!!! Kopvērtējumā, ja skatās pēc bijušā Ogres rajona informātikas olimpiādes rezultātiem, Andris ir
ieguvis III vietu.
Paldies visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu un vēlmi piedalīties, nenobīstoties no sev nezināmā. Novēlu gribasspēku,
pacietību, prieku un veiksmi nākamajās olimpiādēs!
Velta Priekule, Birzgales pamatskolas informātikas skolotāja
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Lielā talka Birzgalē

Šī gada 20. un 21. aprīlī birzgalieši pievienojās
rekordlielajam 210 tūkstošu Lielās Talkas dalībnieku pulkam.
Pamatskolas skolēni, kā jau katru gadu ierasts, sakopa ceļmalas
posmā no Birzgales pagrieziena līdz Silamiķeļiem. Kaut arī laika
apstākļi nebija īpaši labvēlīgi, skolēni darbu veica ar prieku. Īpašs
paldies Elvijam Girginam, Mārtiņam Limoram, Andrim
Vilčukam, Kristeram Lielmežam un Jānim Kauliņam par
izgatavotajiem putnu būrīšiem. Tika savākti ap 150 dzelteni
atkritumu maisi. Lai arī situācija pakāpeniski uzlabojas (pirmajos
gados nācās braukt divreiz ar četrtonnīgo piekabi), kritiskākās
vietas ir paliek autobusu pieturas un mežs pie Krustakroga.
Tā kā šī gada talkas tēma bija „Ūdens”, Birzgales
makšķernieki sakopa Rūķu ūdenskrātuves krastus, bet centra
iedzīvotāji Zvirgzdes upes krastus. Skolas darbinieki un
zemessargi sakopa 1. un 2.pasaules karu karavīru kapus. Talkā piedalījās arī daudzas ģimenes un draugu kompānijas, kuru paveikto
var redzēt braucot pa lieliem un maziem pagasta ceļiem. Paldies visiem, kas piedalījās!
Kārtējo reizi mēs visi kopā esam paveikuši kaut ko labu un no sirds, par ko ir patiess prieks visiem tiem, kas šo darbu darīja,
jo šajā dienā tika iegūtas pozitīvas emocijas, draugi un gandarījums par mūsu visu kopējo ieguldījumu zaļākai Latvijai. Ar jaunām
idejām un iedvesmu jauniem darbiem tiksimies nākošgad, un atcerēsimies to, ko mums māca Lielā Talka: „Skaties dziļāk! Nemēslo!"
Viens no talkas dalībniekiem V.Pastars

Aicinājums atbalstīt jauna Dievnama celtniecību!
Pirmā katoļu baznīca Ikšķilē, kuru cēlis apustulis Sv. Meinards un kura pārtapa par Latvijas pirmās katoļu bīskapijas
Katedrāli, darbojās līdz 1581. gadam, reformācijas sākumam.
Pēc vairāk kā 400 gadiem - 1998. gada 4. oktobrī – Ikšķiles katoļu draudze tika atjaunota. Šobrīd ir sakārtotas Sv. Bīskapa Meinarda
celtās baznīcas mūru atliekas, bet Svētā Meinarda sala 2000.gadā atzīta par Latvijas Apustuļa Bīskapa Meinarda svētvietu. Pateicoties
labu ļaužu atbalstam, ir tapis grandiozs, monumentāls Bīskapa Meinarda piemineklis.
Ikšķiles iedzīvotāju skaits aizvien pieaug. Līdz ar to pilsētā pieaug arī katoļticīgo skaits. Tādēļ ir
svarīgi, lai atbilstoši kristiešu draudžu pastorālā darba prasībām Ikšķiles katoļu draudze varētu pulcēties ne
tikai svētvietas drupās vai māsu klosterī, bet gan pati savā draudzes dievnamā. Tagad, kad sakopta
svētvieta, uzstādīts piemineklis un uzbūvēts klosteris, ir pienācis laiks domāt par katoļu draudzes dievnama
celtniecību un organizēt ziedojumu vākšanu tā atbalstam.
Pateicība Dievam, ka mūsu novadā un tā apkārtnē - Salaspilī, Ogrē, Suntažos, Lēdmanē - jau
tapuši vairāki jauni Dievnami! Lai tāds taptu arī Ikšķilē, aicinām gan tuvākā, gan tālākā apkārtnē
dzīvojošus ļaudis, kam ir dārga Latvijas apustuļa Sv. Meinarda piemiņa, atbalstīt dievnama tapšanu ar
ziedojumiem personīgi vai ieskaitot Ogres draudzes kontā. reģ. nr. 90000529230. Konta nr.
LV94UNLA0033300700707.
Pateicība un Dieva svētība tiem, kuri jau paspējuši dāsni palīdzēt! Uzziņām, 65022458, 26551206.
Ikšķile, 2012
Konstantīns Bojārs, Ogres un Ikšķiles Romas katoļu draudzes prāvests

