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Maz zināt un daudz just – Tas dzīvi raibu dara.
Daudz zināt un maz just – Tā ir liela dzīves vara.
Bet daudz zināt un daudz just,
Tā Dieva dāvana, kas nevar zust.
(Jānis Poruks)
Gribas pakavēties vasarā, bet rīta rasas pielijusī zāle
un dzērvju skaļie kliedzieni miglas vālos atgādina:
vasaras mēneši ir pagājuši, un 1.septembris ir klāt.
Mācīšanās ir jaunības avots. Katrs dzīves posms
sniedz iespēju apgūt jaunas prasmes un zināšanas. Lai
arī cik vecs Tu būtu, Tu nedrīksti pārtraukt augt un
attīstīties.
Birzgales pagasta pārvalde jaunajā mācību gadā
visiem vēl savstarpēju sapratni, neatlaidību un
enerģiju, spēku un izturību!
Īpašs sveiciens pašiem mazākajiem skolēniem –
pirmklasniekiem. Šogad mācības Birzgales
pamatskolas 1.klasē uzsāka 10 pirmklasnieki :

Bezzubovs Mārtiņš
Braunšteins Armīns
Grigorjeva Agnese
Jakubovs Atis
Janoviča Sanita

Lazdiņa-Viļčuka Liāna
Matrosova Madara Justīne
Maļejeva Lana
Osītis Niks
Ruda Valters

Aigars Apinis – trīskārtējais olimpiskais čempions!
Starptautiskajā lidostā «Rīga»
10.septembra vēlā vakara stundā pulksten
23.30 ar avioreisu no Frankfurtes ieradās
astoņi Londonas paraolimpisko spēļu
dalībnieki. Par īpaši sirsnīgu un skanīgu
paraolimpiešu sagaidīšanu bija parūpējies
kupls muzikantu pulks – pūtēju orķestra
«Rīga» muzikanti, grupa «PeR», kā arī
mūsu
pūtēju
orķestris
«Birzgale».
Sagaidītāju rindās bija gan oficiālas
personas, gan daudzu novadu iedzīvotāji.
Pirmdienas
vakarā
Latvijā
atgriezās astoņi Londonas paraolimpisko
spēļu dalībnieki: Aigars Apinis (lodes
grūšana, diska mešana), Rihards Snikus
(paraolimpiskā iejāde), Taiga Kantāne
(lodes grūšana, diska mešana), Liene
Gruzīte (lodes grūšana), Jānis Plotnieks
(100 metru peldēšana uz muguras),
Dmitrijs Silovs (tāllēkšana), Edgars
Kļaviņš (tāllēkšana) un Andis Ozolnieks
(lodes grūšana).
Lidostā «Rīga» paraolimpieši
ienāca pa sarkano paklāju, kas tika īpaši
izklāts par godu svinīgajam notikumam.
Tas, ko viņi ir paveikuši gan treniņos, gan paraolimpiskajās spēlēs, ir apbrīnojami. Man prieks, ka šoreiz atsaucās tik daudz cilvēku, un
izdevās tik aizkustinoša olimpiešu sagaidīšana.
Kad trīskārtējais paraolimpisko spēļu čempions Aigars Apinis bija sniedzis neskaitāmas intervijas, autogrāfus un saņēmis ziedu
klēpjus un neskaitāmi daudz buču, sarunā viņš atzina, ka jūtas ļoti labi. „Esmu saguris, bet emociju vilnis ir tik spēcīgs, ka nogurumu
nemaz nejūtu.” Aigars Londonā tika pie divām medaļām: zelta – lodes grūšanā un sudraba – diska mešanā.
Olimpiešu sagaidīšanā piedalījās arī V.Pastars

Birzgales Avīze Nr.212 2012.gada 13. septembris

2

Olimpiskajā gadā
lepojamies ar mūsu Aigara Apiņa
sasniegumiem. Tāpēc, dodoties uz 18.Skolotāju
sporta spēlēm Ogresgalā, bijām apņēmības pilni
nepadoties un cīnīties godam.
Direktors sapulcināja ap sevi izturīgu un
gadiem norūdītu komandu, lai pierādītu, ka ne jau
tikai lielās skolas kaut ko spēj. Un patiesi –
veiksme tāpat kā augusta saulīte mums uzspīdēja
itin bieži! No 13 stafetēm divās ieguvām 1.vietu
un kausu, vairākās palikām otrie, trešie, ceturtie,
kas arī ir teicams rezultāts. „Ūdens stafetē”
startējām pirmie un pēc tam bijām slapji no galvas
līdz kājām, bet tas mūs nenobiedēja, un drīz
plūcām laurus gan „Rāceņa raušanā”, gan stafetē
„Orientēšanās kokos”, gan „Boulingā”, gan stafetē
„Nūjo vesels!”. Labi veicās arī „Kalnu priekos”,
„BMX tačkotājā”, „Gaiļu cīņās” un stafetē „Oliņboliņ”. Kā redzat, lielākajā daļā stafešu bijām
rezultātu tabulas augšgalā!
Klusībā sapņojām par 3. vai 2.vietu, jo
sapratām, ka rezultāti mums ļoti labi. Kad mūsu
komandu nosauca kā 1.vietas ieguvēju, visi lecām
gaisā aiz prieka kā mazi bērni. 18.Skolotāju sporta
spēlēs startēja 24 komandas, bet mēs 1.vietā! Kā gan citādi – olimpiskajā gadā, sirdīs jūtot līdzi mūsu Aigaram, centāmies, lai
nepaliktu kaunā!
P.S. Sīkāk par 18.Skolotāju sporta spēlēm varat izlasīt 2012.gada 31.augusta „Ogres Vēstīs”.
Vita Kozlovska

Tautas nams aicina!!!
Klāt septembra mēnesis un tautas namā darbu sāk pašdarbības kolektīvi. Šosezon tautas namā darbosies septiņi kolektīvi.
Sezona solās būt aktīva, darba pilna un interesanta. Tā kā 2013. gads ir Dziesmu un Deju svētku gads, tad darbiņa ir vēl vairāk, bet lai
Birzgali svētkos mēs pārstāvētu godam - ir čakli jāstrādā, jānāk uz mēģinājumiem, jāpiedalās skatēs, koncertos. Tāpēc aicinām mūsu
pulciņam piebiedroties. Kolektīvu mēģinājumu grafiks:
1. Sieviešu koris „Pērles” – Pirmdienās un piektdienās no plkst. 19:30 – 21:30 –tautas namā.
2. Amatierteātris - otrdienās un ceturtdienās no plkst. 19:00-21:00 – tautas namā.
3. Vokālais ansamblis „Tikai tā „ – piektdienās no plkst. 21:00 – 23:00, svētdienās no plkst. 14:00- 16:00 – tautas namā.
4. Dāmu deju kolektīvs „Visma” – trešdienās no plkst. 19:00- 21:00 – tautas namā.
5. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dejotprieks „ – piektdienās no plkst. 19:00- 21:00, svētdienās no plkst. 11:00-13:00
– tautas namā.
6. Pūtēju orķestris „Birzgale” - sestdienās no plkst. 11:00-14:00 - mūzikas skolā.
7. Bērnu un jauniešu laikmetīgās dejas pulciņš – sestdienās mazo bērnu grupa no plkst. 14:00- 15:00, lielo bērnu grupa
no plkst. 15:00 – 16:30.
8. Līnijdejas – otrdienās plkst. 19:00 , mūzikas skolā (maksas kolektīvs).
Būsiet visi mīļi gaidīti!
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone

LAUKU ATTĪSTĪBAS AKTUALITĀTES SEPTEMBRĪ
Bezmaksas seminārs „Datortehnika lauku saimniecību modernizēšanā un dokumentu sagatavošanā” no 17. līdz
21.septembrim Aizkrauklē. Kontaktpersona: Valentīna Beča, tālrunis: 26158775
Gaļas parazīts – Trichinella
Kas ir trihineloze? Trihineloze ir infekcijas slimība, ko izraisa parazīts. Ar to iespējams inficēties, lietojot uzturā ar parazīta
Trichinella kāpuriem inficētu, nepietiekami termiski apstrādātu vai svaigu mājas cūkas vai mežcūkas gaļu, kā arī citu pret trihinelozi
uzņēmīgu medījamo dzīvnieku gaļu. Ar Trichinella kāpuriem var būt inficēti gan savvaļas dzīvnieki – mežacūkas, lāči, lūši, vilki,
lapsas, žurkas u.c. –, gan mājdzīvnieki – cūkas, kaķi, suņi, zirgi u.c. Vesels dzīvnieks parasti inficējas, apēdot cita, ar trihinelozi
inficēta, dzīvnieka gaļu. Trihinelozes klīniskā gaita ir ļoti atšķirīga – no bezsimptomu formas līdz pat ļoti smagai gaitai ar letālu
iznākumu. Vieglos saslimšanas gadījumos reti kad iespējams noteikt īsto iemeslu un trihineloze tiek diagnosticēta kā gripa vai kāda
cita
vīrusu
slimība.
Kā no tās izvairīties? Lai izvairītos no saslimšanas ar trihinelozi, uzturā nedrīkst lietot gaļu, kurai nav veikti izmeklējumi trihinellu
noteikšanai. Ir svarīgi zināt, ka trihinellu kāpuri, kas ir iekapsulējušies, bojā iet tikai tad, ja gaļu karsē tā, lai temperatūra visās daļās
sasniegtu vismaz 71°C un gaļa šādā temperatūrā tiktu apstrādāta aptuveni 2–2,5 stundas. Gaļas sālīšana, žāvēšana, kūpināšana vai
gatavošana mikroviļņu krāsnī pilnībā neiznīcina trihinellas.
Sagatavoja T.Vaļevko
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Policijas ziņas
Valsts policija
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Augustā saņemta informācija, ka 14.jūlijā 1993.gadā dzimušajam I. Birzgalē
nodarīti miesas bojājumi.
Saņemta informācija, ka 1.augustā konstatēts, ka Birzgales pagastā nozagta
trīs reiz sešus metrus liela metāla loksne. Policija noskaidro notikušā apstākļus.
4.augustā konstatēts, ka 1960.gadā dzimušais V. savā dzīves vietā kādās
mājās Birzgalē nelikumīgi glabāja vairākus šaujamieročus. Uzsākts
kriminālprocess.
5.augustā 1970.gadā dzimušais S. Birzgalē, Nākotnes ielā, būdams alkohola
reibumā, ļaunprātīgi nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām un
izrādīja fizisku pretošanos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
6.augustā 1957.gadā dzimusī L. Birzgales pagastā, pa autoceļu Rīgas HES – Jaunjelgava vadīja automašīnu «AUDI A4
AVANT» un 41.kilometrā, veicot kreiso pagriezienu, sadūrās ar automašīnu «RENAULT MASTER». Sastādīts ceļu
satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols.
13.augustā konstatēts, ka Birzgales pagastā, uzlaužot kādas saimniecības ēkas durvju eņģes, nozagta dažāda dārza
tehnika.
14.augustā 1976.gadā dzimusī E. Birzgales pagastā vadīja velosipēdu, būdama 1,16 promiles stiprā alkohola reibumā.
15.augustā 1980.gadā dzimušais J. Birzgalē, Nākotnes ielā, vadīja automašīnu «OPEL ASTRA», būdams 0,87 promiles
stiprā alkohola reibumā,
30.augustā pagaidām nenoskaidrots vadītājs, vadot nenoskaidrotu transportlīdzekli, Birzgalē, Smilšu ielā, iebrauca kādas
mājas žogā, kā rezultātā radīja tam bojājumus un aizbrauca no notikuma vietas. Abos gadījumos sastādīts ceļu satiksmes
negadījuma reģistrācijas protokols.
8.septembrī konstatēts: kādās mājās Birzgalē notikusi nelikumīga pieslēgšanās pie sadales tīkla vada, pirms skaitītāja.
Uzsākta administratīvā lietvedība.
Dzintra Dzene, „OVV”

Ķeguma novada pašvaldības policija informē














Ķeguma novada pašvaldības policija informē, ka no 2012. gada 25. augusta ir stājušies spēkā Ķeguma novada domes
Saistošie noteikumi Nr. 2 „Par sabiedrisko kārtību Ķeguma novadā”.
18.augustā konstatēts, ka Ķegumā, Avotu ielā, kādai privātmājai izsisti seši loga stikli. Uzsākts kriminālprocess.
20.augustā, konstatēts, ka Tomē nozagta 2008.gada izlaiduma automašīna "TOUAREG". Uzsākts kriminālprocess.
2012. gada 15. augustā ap plkst.19.30 Ķeguma pašvaldības policijas darbinieks konstatēja kādas daudzdzīvokļu mājas
pagalmā, Liepu alejā, kur kāds vīrietis sēdēja uz kāpnēm pie ieejas durvīm ar atvērtu alus pudeli. Vīrietim tika izskaidrots,
ka tā ir sabiedriska vieta un atrasties sabiedriskā vietā ar atvērtu alus pudeli, kā arī lietot alkoholu vietās, kur to nav atļāvusi
pašvaldība, nav atļauts. Vīrietim gan pašvaldības policijas darbinieka aizrādījums likās nesaprotams, jo pēc viņa ieskatiem
tas esot privātīpašums. Tā kā vīrietis bija manāmā reibuma stāvoklī un nepārtrauca likumpārkāpumu, viņš tika nogādāts
Ķeguma policijas iecirknī personības noskaidrošanai un viņam tika veikta pārbaude: alkohola daudzuma koncentrācija
izelpā. Pēc veiktas pārbaudes tika konstatēts, ka vīrietis ir 1.43 promiļu reibuma stāvoklī. Vīrietim tika noskaidrota
personība un sastādīts APP pēc APK 171. panta 1 daļas.
2012. gada 16. augustā ap plkst. 19.00 Ķegumā netālu no policijas iecirkņa pašvaldības policijas darbinieki pamanīja
kādu sievieti, kura sēdēja zālājā un dzēra alu. Pašvaldības policijas darbinieks piegāja pie sievietes, stādījās priekšā, un
paskaidroja, ka lietot alkoholiskos dzērienus vietās, kur to nav atļāvusi pašvaldība, nav atļauts. Tā vietā, lai sieviete
pārtrauktu alus lietošanu, ar ironiju pajautāja, „kas tu esi, ko tev vajag”. Tā kā sieviete bija manāmā reibuma stāvoklī, un uz
vietas atsacījās nosaukt savus personas datus, sieviete tika nogādāta policijas iecirknī personības noskaidrošanai un
administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai. Policijas iecirknī tika noskaidrota sievietes personība un sastādīts APP pēc
APK 171. panta 2 daļas. Pēc APP sastādīšanas sieviete atbrīvota.
Ķeguma pašvaldības policija no kādas Birzgales pagasta iedzīvotājas saņēma iesniegumu, ka 2012. gada 09. augustā
viņas suni sakodis kāds no ķēdes norāvies Kaukāza šķirnes suns. Pašvaldības policijas noskaidroja notikušā apstākļus un par
notikušo Kaukāza suņa turētājai tika sastādīts APP pēc APK 106. panta 2 daļas.
2012. gada 28. augustā Ķeguma novada pašvaldības policija sastādīja APP (administratīvā pārkāpuma protokolu) kādai
Birzgales pagasta iedzīvotājai, par sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem, kura daudzdzīvokļu mājas
pagalmā izmeta dažādus sadzīves atkritumus (metāla kārbas, stikla burkas, apavus, u.tml.). Administratīvā pārkāpuma
protokols nosūtīts izskatīšanai Ķeguma novada domes administratīvajai komisijai.
2012.gada 29. augustā pašvaldības policijas saņēma izsaukumu uz Tomes mežu, kur kāds sēņotājs atradis neizšautu
munīciju – patronas. Pašvaldības policijas darbinieks, ierodoties notikuma vietā, konstatēja, ka norādītajā vietā, apmēram 1
metra rādiusā ir izrakta bedre un tajā, sajauktas ar smiltīm, bija redzamas patronas. Par notikušo tika informēta VP, un, tā kā
notikuma vietā sapieru grupa nevarēja ierasties, atrastās patronas nogādātas policijas iecirknī, lai tās nodotu sapieriem.
2012. gada 29. augustā pašvaldības policija kopā ar VP piedalījās kādas 83. gadus vecas sievietes meklēšanā, kura
sēņojot Tomes mežā bija nomaldījusies. Sievietes meklēšana beidzās veiksmīgi, sievieti izdevās atrast, un viņa tika nogādāta
drošībā.
Pašvaldības policijas inspektors R.Liepiņš
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Pavisam drīz, pavisam drīz...
jau dzērves tālā ceļā dosies,
un atkal vienu nodzīvotu vasaru
un launagu uz saviem spārniem
līdzi aiznesīs.

Tini mani, māmuliņa,
Baltajā villainē;
Kad izaugšu liela meita,
Tad pūriņu darināšu.
(Latv. t. dz.)

SVEICAM!
Renāti Ļebedevu un Ati Vinogradovu ar meitiņas DANIELAS
piedzimšanu!

Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!

Sveicam visus SEPTEMBRA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

50

Birzgales lepnums!!
Tuvojas Latvijas Republikas proklamēšanas 94.
gadadiena. Nu jau vairākus gadus šajos svētkos mēs sakām
paldies cilvēkiem, kas Birzgales labā ir, veikuši daudz labus
darbus. Arī šogad 16. novembra pasākumā, sveiksim
„Birzgales lepnumu”. Tāpēc aicinu Birzgales pagasta
iedzīvotājus padomāt, būt atsaucīgiem un izvirzīt
pretendentus nominācijai „Birzgales lepnums”, jo mūsu
pagastā dzīvo daudz jauku cilvēku.
Vēstules un ieteikumus par pretendentiem varat sūtīt
uz e-pastu Ritina22@inbox.lv, vai nodot personīgi tautas
nama vadītājai līdz 1. novembrim.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone

29. septembrī plkst. 22:00 Birzgales tautas namā

Rudens balle
Spēlē grupa

„Oki Doki”

Ieejas maksa līdz plkst. 23:00 – 2Ls, vēlāk 2,50Ls.
Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 28. septembrim pa tālruni 29424612.
13. oktobrī plkst. 17:00 Birzgales tautas namā viesosies
Baldones amatierteātris „Sudraba nagla”ar izrādi

Kristīnes Lagzdiņa „Laimīgie pagriezieni”
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Bilderi Modri
Čerņavski Māri
Petrovski Jāni
Vīgupu Jāni
Zariņu Sandru
Starovoitovu Ivanu
Ribku Petro
Kapli Vinti
Stahovski Gundaru
Skolu Annu
Māliņu Antonu
Viktorovu Ilgu
Jegorovu Valentinu
Leiņu Aeksandru
Vanagu Annu
Baibu Jāzepu
Bērziņu Alīsi

Ieeja – simboliska un laba oma.

3. novembrī plkst. 13:00 Birzgales tautas namā
Viesosies Valmieras kinostudija ar muzikālo izrādi

„Tāltālā meža karnevāls”
Šreka otrā daļa.
Biļetes cena - 2Ls.
Biļetes iepriekšpārdošanā no 15. oktobra pie tautas nama vadītājas.
Tālrunis informācijai: 29424612.

Pieskaries zilajam debesu jumam
Ar domām, ar dvēseli tā, lai to jūti.
Lai katru dienu nodzīvot nebūtu
Ne viegli, ne grūti- lai sirdī laimi gūsti.
Lai katrs mirklis gaismas piepildīts,
Mīlestībā ieskauts un sasildīts!

Birzgales pagasta pārvalde sveic
Jāni Petrovski 50 gadu jubilejā!

Birzgales pamatskolas zālē 26.septembrī pulksten 11:20 leļļu
teātra izrāde PAR DIEGABIKSI
Ieeja 80 santīmi

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.

