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Kā dzīvojam?
Kā mēs katrs dzīvojam, par ko runājam, ko darām? Saka, ka karavīriem dzīve dalās divās daļās –
dzīve pirms kara un pēc tā. Šo teicienu man gribētos attiecināt uz notikumiem mūsu dzīvē pirms
traģēdijas Zolitūdē un pēc tās.
Kas tad ir noticis? Nezinu, vai tiks atrasti vainīgie, mirušajiem tas noteikti nepalīdzēs. Galvenais
, lai tas vairs neatkārtojas. Vai tiešām bija jāsabrūk Maximai, lai saprastu kāds haoss valda celtniecībā
valstī? Šai traģēdijai jāpalīdz mums saprast, kādu nepareizu dzīvi dzīvojam. Kāda ir mūsu attieksme pret
apkārt notiekošo, kāda ir mūsu dzīves kvalitāte.
Ja sāk meklēt vainīgos, tad vainīgie ir visi. Pirmie – projektētāji, otrie – celtnieki, trešie –
ekspluatētāji. Tagad pēc traģēdijas tikai saprotam, ka jāpārbauda visi sabiedriskie objekti – gan
būvējamie, gan uzceltie, meklējam nepilnības, pārtraucam celtniecību. Maximu taču arī pārbaudīja
komisijas un nodeva ekspluatācijā. Ja nebūtu šīs traģēdijas, dzīvotu tāpat kā agrāk – bez rūpēm un raizēm. Tāpēc jādzīvo un jāstrādā tā,
lai šīs problēmas atkristu un tas ir pavisam vienkārši – kārtīgi un godprātīgi jādara savs darbs.
Manuprāt, visa notikušā pamatā ir mūsu nepareizā ekonomiskā domāšana, kas ielikta jau mūsu likumdošanā. Uz pašu pieņemto
likumu pamata mēs pērkam lētāko pakalpojumu, lētāko projektētāju, lētāko būvfirmu, kas savukārt pieņem darbā lētākos būvstrādniekus
un pērk lētākos būvmateriālus un tā visa rezultātā saņemam nekvalitatīvu preci – gala produktu, kas vispār nav dzīvot spējīgs. Vislabāk to
būtu nojaukt uzreiz, bet mēs katru gadu ieguldām tajā lielus līdzekļus, lai to uzturētu. Un tā skopais maksā divreiz un kāršu namiņi
turpina augt.
Birzgales piemērā tās ir nekvalitatīvas atdzelžošanas un attīrīšanas stacijas, kuru dēļ visi ciešam, tā ir kanalizācijas
pārsūknēšanas stacija Smilšu ielā, tas ir jaunais asfalta ceļa posms, kuram remonts bija nepieciešams jau pēc nepilna gada ekspluatācijas.
Kas notiek ar ārējo elektroapgādes tīklu un apgaismojuma rekonstrukciju? Tiek pārrakti telefonu un elektrības kabeļi, pārrakta
kanalizācija. Kad būs nepieciešams remonts, to nevarēs veikt, jo traucēs kabeļi.
Ko lai te piebilst? Notiek nepārtraukta tiekšanās pēc maksimālas peļņas, minimāliem izdevumiem, aizmirstot kam tas ir domāts
un vajadzīgs. Cerēsim, ka šī nelaime ieviesīs izmaiņas gan mūsu, gan varas uzskatos par saimniekošanas pareizumu un katrs centīsimies
savus ikdienas pienākumus – gan lielus, gan mazus paveikt godprātīgi, atbildīgi un kārtīgi.
Tai pat laikā Birzgalē ir cilvēki, kas nesavtīgi un godprātīgi veic savu ikdienas darbu. Mēs lepojamies ar saviem zemniekiem –
z/s „Renči”, „Sildedzes”, „Urdziņas”, „Viļņi”, „Šļaunes”, „Ķesteri”, Strautnieki 2”, „Dambenieki”, „ Jānīši”, „Nakšenes”, „Vējarozes”’,
„Mežsētas”, „Dātavi”, „Runči”, „Madaras 2”, „Audzes”, „Zeltmaņi”, „Gravas”,„Daugaviņas”, „”Baznīcas Tiļķeni”, „Mazuplejas”,
„Stāmuri”, Vildes”, „Priedkalni”, „Ķaupes”, „Saulītes” stādaudzētava „Kļaviņas”, „Ruceļi”, „Dobelnieki”, SIA „Garkalni VV”,
kokaudzētava „Zaķi” , IK „Samais”, „Rietumi”.
Pateicoties tautas nama vadītājai un kolektīvu vadītājiem, Birzgales tautas namā augstā līmenī darbojas pašdarbības kolektīvi.
Darbību uzsākušas biedrības „Jadara” un „Birzgales attīstības centrs”. Mums ir savs Pasaules un Olimpiskais čempions – Aigars Apinis!
Paldies visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem par paveikto 2013.gadā!
Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads. Tie atnāks, ja domas būs gaišas, darbi būs labi un vārdi mīļi. Lai Jums izdodas viss
iecerētais 2014.gadā! Latvija ir mūsu valsts un tikai mēs to varam mainīt. Latvijai ir jāmainās!
P.Kotāns,
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks
17. decembrī plkst. 13:00 Birzgales tautas namā Ziemassvētku pasākums Birzgales pagasta pensionāriem un invalīdiem. Šogad
jūs priecēs Lielvārdes Pensionāru biedrības iestudētā luga "SKAISTA MANA BRĀĻA SĒTA", autore Gunta Micāne, režisore
SKAIDRĪTE TILAKA. Saviesīgajā daļā spēlēs muzikants Ēriks Smaļķis. Lai pasākums būtu interesantāks, šogad tiek izsludināts
konkurss „Interesantākā balles cepure” Tātad - gatavojam visi skaistas, interesantas balles cepures un dodamies uz pasākumu. Uz
pasākumu un ja ir nepieciešams transports, lūdzu pieteikties līdz 15. decembrim pa tālruni 29424612 vai 65034155, vai personīgi pie
tautas nama vadītājas Ritas. /datums mainīts, novembra avīzē neprecizitāte/
22. decembrī plkst. 13.00 Birzgales pagasta pirmskolas vecuma bērnu Ziemassvētku pasākums Pasākumā jūs priecēs leļļu teātris ar
izrādi „Saulīte un sniega cilvēciņi” Transportu lūdzu pieteikt līdz 18. decembrim pa tālruni 29424612
25. decembrī, Kristus dzimšanas svētki Ziemsvētki Birzgalē plkst. 13.30 Svētā Mise – (bērnu svētīšana)
Prāvests Konstantīns Bojārs 26551206, 65022458
25. decembrī plkst. 22:00 Birzgales Tautas namā Ziemassvētku balle spēlēs grupa „Bruģis” Ieejas maksa 2Ls
Galdiņus lūdzu pieteikt līdz 23. decembrim. Kontakttālrunis: 29424612

Jaungada salūts 1. janvārī plkst. 00:20 Birzgales pagasta centrā
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Atmiņas par Alisi Drātnieci
2013.gada 12.novembra rītā, patiesi mīlot Birzgali un Latvijas zemi, mūžībā aizgājusi Alise Drātniece (dzim. Strazdiņa).
1923.gadā 3-gadīgā Alise kopā ar vecākiem pārceļas no Lazdonas uz izpirktajām „Tiļķenu” mājām Birzgalē. Sākās Strazdiņu
ģimenes un „Šļauņu” saimnieka Mārtiņa Lejiņa (1870-1930) draudzība. Lejiņam iepatikās skaistā un zinātkārā meitenei Alise, kuru
viņš vēlējās sūtīt augstās skolās. 1929.gadā Lejiņš atļāvās pārdod pusi „Šļauņu” īpašuma 36,4ha Alisei Strazdiņai ar aizbildņiem. Tā
Alise 9 gadu vecumā kļuva par „Šļauņu” īpašnieci. Latvijas brīvvalsts laikā rīkotajās talkās Alise stādīja priežu mežus, strādāja pie
kuļmašīnas, kā arī piedalījās pašdarbībā. Ļaudis bija laimīgi, kaut arī darbs bija smags.
18 gadu vecumā Alise salaulājas ar Konstantīnu Drātnieku. 1941.gadā piedzimst dēls, bet 1945.gadā karš izdzēš
dzīvesbiedra dzīvību. Grūtajos pēckara gados, satiekot otro mīlestību Elmāru Strazdiņu, tiek dota dzīvība dēlam un meitai. Smago
dzīves apstākļu dēļ alkas pēc neapgūtajām zināšanām pavadījušas visu mūžu. Brieduma gados tomēr izdodas iegūt lauksaimniecības
tehnikuma un vēlāk Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas izglītību. Visu savu darba mūžu Alise veltījusi Birzgales izaugsmei –
piedalījusies meliorācijas darbos, strādājusi piena lopkopībā. Ļoti daudzi „Birzgales Avīzes” un „Ogres Vēstis” lasītāji varēja sevi
atpazīt Alises Drātnieces publicētajās atmiņu sērijās. Jaunie birzgalieši, lasot atmiņas, iepazina pagasta vēsturiskos notikumus,
pabija domās kopā ar tajos gados dzīvojošiem ļaudīm. Un kur tad vēl visas publicētās bērnības atmiņas, dzejoļi un piedzīvotie
atgadījumi. Stāstnieces dotības Alisei bijušas visu mūžu, bet rakstīt viņa sāka tikai beidzot aktīvās darba gaitas. 80 gadu jubileju
„Šļaunēs” Alisei atzīmēja kuplā skaitā sanākušie birzgalieši un plašā radu saime.

15.novembrī, veicot savu tālo, pēdējo ceļu no Rīgas, Birzgales kapos blakus savai mīlestībai, netālu no Mārtiņa
Lejiņa atdusas Alise Drātniece. Vieglas smiltis un mūžīga piemiņa mūsu mātei.
Piederīgie

„Lakstīgala” - 2013
3.decembrī Lielvārdes muzejā bija īpaša rosība:
ģērbšanās latviešu tautas tērpos, tautas dziesmu dziedāšana,
folkloras materiālu atkārtošana. Tas viss bija nepieciešams,
lai notiktu gadskārtējais latviešu tautas dziesmu
dziedāšanas konkurss ''Lakstīgala''. Dziedātāju komandas
bija sabraukušas no Ķeguma un Ogres novadiem. Arī
birzgalieši visu rudeni čakli un neatlaidīgi gatavojās šim
konkursam. 5.klases skolnieki Kristiāna Tretjakova,
Elīna Kovaļonoka, Ričijs Cīrulis, Ričards Ķibilds un
Klāvs Kozlovs piedalījās 5.-9. klašu grupā, līdz ar to bija
jāiemācās septiņdesmit tautas dziesmas, kā arī citi folkloras
materiāli: tautas mūzikas instrumenti, latviešu senvārdi,
tautas dziesmu melodiju atpazīšana. Paldies arī Ritvaram
Eglītim, kurš arī labprāt mācījās repertuāru kopā ar
komandas pamatsastāvu.
Saskaitot kopvērtējuma punktus, mūsu skolas
komandai bija 2. labākais rezultāts un līdz ar to tika iegūta
iespēja turpināt dalību konkursa II kārtā Valkā. Paldies
vecākiem par sapratni un palīdzību, organizējot laiku nedēļas nogales mēģinājumiem. Vēlu uzcītību, prieku un veiksmi, gatavojoties
Vidzemes novada konkursam.
Konkursam gatavoja un līdzi juta Sandra Siliņa

Projekts ”Aksesuāru un dekorāciju izejmateriālu iegāde Birzgales
amatierteātrim” īstenots!
2012.gada 23.maijā tika apstiprināts nolikums Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursam. Konkursā varēja piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Ķeguma novadā un kuru rezultāti ir sabiedrisks ieguvums
Ķeguma novadam, lai projekta ieguvēji būtu Ķeguma novada iedzīvotāji.
Mēs – Birzgales amatierteātra kolektīvs nolēmām piedalīties šajā projektu konkursā un guvām atbalstu projektam ar
nosaukumu „Aksesuāru un dekorāciju izejmateriālu iegāde Birzgales pagasta amatierteātrim”. Ķeguma novada pašvaldības
piešķirtais finansējums projekta realizēšanai bija 500.00 LVL. Projekta īstenošanas periods 2013.gada 15.jūnijs līdz 2013.gada
15.decembris.
Šajā laika periodā esam iegādājušies amatierteātra vajadzībām dažādus aksesuārus – parūkas, cepures, cimdus, audumus un
materiālus skatuves aprīkojumam. Ar šī projekta realizēšanu mēs vēlējāmies saglabāt amatierteātra kolektīva radošo darbību un
izaugsmes iespējas. Ar spilgtām izrādēm vēlamies pārstāvēt savu novadu un pagastu amatierteātru skatēs un izbraukuma izrādēs.
Vēlamies ,lai mūsu skatītāji būtu emocionāli bagātināti, gūstot baudījumu no izrādēm.
Birzgales amatierteātris pastāvēs, kamēr būs darboties gribētāji, kuri attīstīs teātra mākslu un skatītāji, kuri to novērtēs.
Gaidīsim visus novada un pagasta iedzīvotājus uz mūsu izrādēm!
Projekta pieteicēja: A.Grašiņa
Projekta vadītāja: A.Skosa
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Policijas ziņas
Valsts policijas ziņas
• 9.novembrī konstatēts: kādā īpašumā Birzgalē, uzlaužot mājas ieejas durvis, nozagtas mēbeles,
elektroinstrumenti un dārza tehnika. Uzsākts kriminālprocess.
• 10.novembrī konstatēts, ka, uzlaužot terases durvis, kādās mājās Birzgales pagastā nozagti zelta
izstrādājumi. Uzsākts kriminālprocess.
• Saņemta informācija, ka 24.novembrī konstatēts: Birzgalē nozagta malka.
• 3.decembrī konstatēts: netālu no kāda īpašuma Birzgales pagastā nozagti 100 metru alumīnija vadu. Uzsākts kriminālprocess.
Šajā pašā dienā konstatēts arī, ka Birzgales pagastā 400 metru alumīnija vadu nozagts arī posmā starp divām mājām. Uzsākts
kriminālprocess.
• 6.decembrī saņemta informācija, ka Birzgalē 1986.gadā dzimušajam L. uzbrucis 1968.gadā dzimušais J., kurš mēģinājis iesist ar
krūmu nazi un pēc tam vairākas reizes, iespējams, izšāvis no ieroča. Valsts policijas Rīgas reģiona Ogres policijas iecirkņa
Kriminālpolicijas nodaļas priekšniece Inga Meikšāne stāsta, ka, saņemot šādu satraucošu ziņu, nevarēja nereaģēt un uz notikuma
vietu tika nosūtīta speciālo uzdevumu vienība «Alfa». Tās darbinieki pārbaudīja māju, no kuras, kā liecināja cietušais, skanējuši
šāvieni, taču likumsargi ierocis neatrada, un mājas iedzīvotāji šaušanas faktu kategoriski noliedza. Policistiem neizdevās atrast
arī krūmu nazi, uz kuru norādīja cietušais. Ar iesniegumu par nepatiesu ziņu sniegšanu policijā vērsies arī iespējamais uzbrucējs.
I.Meikšāne norāda, ka šobrīd likumsargu rīcībā par minēto incidentu ir ļoti pretrunīga informācija un policijas darbinieki turpina
noskaidrot notikušā apstākļus. Skaidrs ir vien tas, ka abi vīrieši bijuši savstarpēji pazīstami.
Dzintra Dzene, „OVV”

Pašvaldības policija informē
• 31.10. PP. darbinieki Skolas ielā, Ķegumā, pamanīja kādu BMW markas automašīnu, kura pievērsa uzmanību ar savu izskatu,
automašīnai nebija valsts numura zīmes, un tā bija apskādēta, trūka viena priekšējā lampa, un bija noskrāpēts priekšējais bampers,
apskatot a/m tika konstatēts, ka auto bija novietots daļēji uz braucamās daļas un daļēji uz ietves, tādejādi traucējot brīvi
pārvietoties gājējiem, gan arī citiem transporta līdzekļa vadītājiem. Notikuma vietā tika noskaidrots BMW automašīnas īpašnieks
un par notikušo tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums.
• Dažas dienas vēlāk par to pašu automašīnu un tās īpašnieku tika saņemtas iedzīvotāja sūdzības par to, ka automašīna ir novietota
pie daudzdzīvokļu mājām zālāja, savukārt pats automašīnas īpašnieks savā a/m atskaņoja skaļu mūziku, tādejādi traucējot
iedzīvotāju nakts mieru. PP. noskaidroja notikušā apstākļus, un personai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
• 04.11. Tika saņemta kāda Birzgales pagasta iedzīvotāja sūdzība par saviem kaimiņiem, kuru starpā bija izveidojies konflikts par
sadzīviskām lietām, faktiski strīda būtība ir personīgās ambīcijas, un nevēlēšanās savstarpēji normāli komunicēt vienam ar otru, tā
vietā lai korekti un civilizēti risinātu sasāpējušos jautājumus, kaimiņi savā starpā apmainās ar apvainojumiem, tādejādi pārkāpjot
sabiedrībā vispārpieņemtās normas. PP. ar konfliktējošām pusēm ir veikusi profilaktiska rakstura pārrunas, kā arī nu jau atkārtoti
PP. darbinieki izskaidroja, kur un kā risināmi šādi civiltiesiska rakstura strīdi.
• 06.11. PP. darbinieki saņēma izsaukumu uz Birzgales pagastu, kur kāda sieviete sūdzējās par savu kaimiņu, jo tas uz koplietošanas
ceļa netālu no viņas mājas blakus akai esot izbēris būvgružus un cementu. Apskatot notikuma vietu, tika konstatēts, ka sievietes
kaimiņš ir veicis servitūta ceļa uzturēšanas darbus, kā to nosaka civillikums, bet tā kā sievietei ir ne visai labas attiecības ar
kaimiņu, viņai likās, ka kaimiņš grib viņu noindēt. Par notikušo no sievietes pieņemts iesniegums un ar abām konfliktējošām
pusēm veiktas pārrunas.
• 11.11. PP. darbinieki konstatēja, ka Ķeguma pludmalē uz soliņa kāds vīrietis bija ļoti saguris, nebija spējīgs patstāvīgi pārvietoties
un nokļūt līdz savai dzīvesvietai, pēc personas datu noskaidrošanas vīrieti PP. darbinieki nogādāja dzīvesvietā.
• 12.11. Kopā ar Birzgales Sociālo dienestu tika apsekota kāda adrese Birzgales pagastā, kur pieaugušie bērnu klātbūtnē lietoja
alkoholu. Notikuma vietā tika noskaidroti notikuma apstākļi, veiktas pārrunas ar alkohola lietotājiem, kā arī uzsākta lietvedība par
vecāku aprūpes pienākumu nepildīšanu.
• Tomes pagastā palīdzību lūdza kādas sirmgalves aprūpētāja, kura bija ieradusies apkopt sievieti, bet nevarēja iekļūt mājā, kā arī
uz klauvējieniem sieviete neatbildēja, līdz ar ko aprūpētājai radās bažas, ka iespējams ir noticis kaut kas slikts. PP. ierodoties
notikuma vietā pieņēma lēmumu iekļūt mājā uzlaužot ārdurvis, iekļūstot mājās tika konstatēts, ka sirmgalve ir nonākusi
bezpalīdzīgā stāvoklī, viņai bija kļuvis slikti ar veselību, un bija nepieciešama medicīniska rakstura palīdzība. Uz notikuma vietu
tika izsaukta neatliekamā med. palīdzība, kura sievieti stacionēja uz Ogres slimnīcu. Ja PP. darbinieki sievietei savlaicīgi nebūtu
snieguši palīdzību, iespējams sekas varēja būt daudz sliktākas.
• 19.11. PP. saņēma izsaukumu uz Rembates pagastu, kur kaimiņi informēja, ka kāda sieviete vairākas dienas neesot redzēta izejam
no savas mājas. PP. darbiniekiem ierodoties notikuma vietā nācās uzlauzt durvis, lai iekļūtu mājā. Diemžēl notikuma vietā tika
konstatēts, ka kāda 1945. Gadā dzimusī sieviete ir mirusi. Uz notikuma vietu tika izsaukta VP., par konstatēto faktu uzsākts
kriminālprocess.
• 19.11. PP. darbinieki Tomes pagastā konstatēja, ka Valstij piederošajā mežā ir nozāģēti vairāki koki, bet koku celmi paslēpti zem
koku zariem un skujām, šāda meža izstrāde policijas darbiniekiem likās aizdomīga, un bija pamatotas aizdomas par meža
zādzības faktu, par notikušo tika informēts attiecīgā iecirkņa mežzinis, kā arī uz notikuma vietu izsaukta VP.
• 19.11. Tomes pagastā netālu no kādām mājām mežā pamanīja izgāztuvi, uzmanīgi apskatot notikuma vietu, tika pamanītas pēdas,
kas ved uz tuvumā esošo māju. PP. darbiniekiem izdevās noskaidrot vainīgās personas, vainīgie tika brīdināti par atbildību, kā arī
uzlikts par pienākumu novērst izdarītā pārkāpuma sekas.
• 25.11. PP. saņēma izsaukumu uz Birzgales pagastu, kur pagasta ēkā, kāds vīrietis būdams alkohola reibumā bija izdomājis tur
pagulēt. Pēc tā, kad PP. darbiniekiem izdevās aizmigušo vīrieti pamodināt, ar viņu tika veiktas profilaktiska rakstura pārrunas, un
pēc atsevišķām administratīvi procesuālām darbībām, persona tika nogādā savā dzīvesvietā.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš
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Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles
Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
Tā Jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas,
Pret sauli savu mazo bērnu ceļ.
Lai puisēns aug, lai vārdu nēsā godam,
Lai mūža kalvē pats sev laimi kaļ.
Lai visur viņa gaišās pēdas rodam,
Lai viņa prieks kā rudzu asni zeļ.

SVEICAM!
Ievu un Jāni Saukumus ar dēliņa JĒKABA
piedzimšanu!
Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!
Dzīves pulkstenis, steigai par spīti,
Zvana tev šodien atmiņu brīdi.
Ik gads tavā gaitā nav bijis par lieku,
Nesis gan rūpes, gan dzīvotprieku.
Tīrumam līdzīgs tavs darbīgais mūžs –
Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu sveic,
Ieklausies – visi paldies tev teic.
/J. Rapša/

Birzgales pagasta pārvalde sveic ANNU ČŪDERI 70
gadu jubilejā!
Uzmanību makšķerniekiem !
Birzgales makšķernieku biedrības gadskārtējā sapulce
00
2013.gada 15. decembrī plkst. 13. Birzgales Tautas nama
telpās
Ierašanās obligāta !
Šajā vietā gan zeme, gan debesis ieliek rokās mūžībai tevi
Tikai atmiņas atstājot dzīvajiem par labo, ko devi
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Edvarda Saliņa piederīgajiem, viņu
mūžībā aizvadot.
Birzgales invalīdu grupa
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts
Tad dvēsele brīva mūžībā iet
Kur saule nekad vairs nenoriet
Izsakām līdzjūtību Tālivalda Kušķa tuviniekiem, viņu mūžībā
aizvadot.
Birzgales invalīdu grupa
PIEMINĒSIM ĶEGUMA NOVADA BIRZGALES
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ REĢISTRĒTOS MŪŽĪBĀ
AIZGĀJUŠOS:
-Tālivaldis Kušķis (1942.)
- Pēteris Krivenoks (1926.)
- Vija Vaite (1943.)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

4

Kad baltas sniega rozes saplaukst logos,
Mēs vēlam, lai jums apkārt plaukst arvien
Tās rozes, ko dod tuvu draugu rokas
Un kuru mīļums sirdi saulē sien!
/K. Apškrūma/

Sveicam visus DECEMBRA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

pilngadniekus

55
60
70
75
80
81
83
86

Bērziņu Līgu
Jēkabsoni Kintiju
Soboļevu Kasparu
Bērziņu Ausmu
Kifjuku Valentīnu
Safonovu Pēteri
Ezerlīci-Rozi Brigitu
Čūderi Annu
Ozoliņu Gaidu
Zijatdinovu Veltu
Bogustovu Almu
Tirzīti Annu
Krastiņu Mirdzu
Jēkabsoni Lidiju
Korecku Mariju

AICINĀJUMS!
2014.gada 1.janvārī Latvijā ieviesīs eiro. Līdz
2014.gada 14.janvārim joprojām būs iespējams
norēķināties ar latiem un eiro, bet ar 2014.gada
15.janvāri eiro banknotes un monētas kļūs par vienīgo
maksāšanas līdzekli.
Lūgums iepērkoties aptiekā līdz 2014.gada
14.janvārim, izmantot latu banknotes ne lielākas par 20
Ls, lai aptieka nepārvērstos par naudas maiņas punktu.
Paldies par sapratni – aptiekas vadītāja Alda Grašiņa
Ķeguma novada domes apstiprinātā ēdināšanas
maksa, sākot ar 2014.gada 2.janvāri:
Birzgales pamatskolā-

EUR 0,90 ( Ls 0,63);

VPII „Birztaliņa”- EUR 1,71 (1,20);
brokastis EUR 0,33 (Ls 0,23);
pusdienas EUR 0,57 (Ls 0,40);
launags EUR 0,31 (Ls 0,22);
vakariņas –
EUR 0,50 (Ls 0,35).

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
Lai jūsu egles zaros
Plīv sveču siltā liesma
No svētku sajūtas skan
Ziemassvētku dziesma
Lai miers un mīlestība
Valda jūsu mājāsViss labais labajam
Lai mīļi blakus stājas.
Gaišus
Ziemassvētkus!
Labiem
nodomiem un darbiem bagātu Jauno
gadu!
LATA kolektīvs
Lai sildās sirds
Tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme
Debesīs dzied.
Lai nosargā sevī
To svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši
Caur puteņiem iet.
Mīļus Ziemassvētkus! Veiksmīgu un
iespējām bagātu Jauno gadu!
Muzeja „Rūķi” saime

Nav bijis vēl neviens tāds gads,
Kas tikai labu nestu,
No rūpēm, raizēm sargātu
Un laimes kalnā vestu,
Bet laimīgs tas, kas smaidot prot
Ņemt to no dzīves, ko tā dod!
Sirsnīgs sveiciens Ziemas svētkos!
Laimi, prieku un veselību Jaunajā
2014. eiro gadā!
Birzgales Mūzikas skolas kolektīvs un
Laimonis Paukšte

Svētki nāk, svētki nāk,
Ko tie svētki atnesīs?
Cūkas ausi, tauku gaļu,
Baltas maizes kukulīti.
Ļ.cien.
Birzgales
pagasta
lauksaimnieki! Gaišus, mīlestības
pilnus svētkus un lai Jaunajā gadā
sokas darbi, turas veselība un
netrūkst iedvesmas! Paldies par
sadarbību!
Ar cieņu, lauku attīstības konsultants un
veterinārārsts Tadeušs Vaļevko

2013.gada decembris
Viens zelta stars no zvaigžņu spieta
Mums katram tieši sirdī krīt,
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsi,
Būs laime tad, ja pratīsi to dot.
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsi
Vien dodot citiem, varam laimi gūt!

Birzgales pasta nodaļas kolektīvs
novēl visiem gaišus un priecīgus
Ziemassvētkus, kā arī Laimīgu un
panākumiem bagātu Jauno gadu1

Gaišus, mīlestības pilnus Ziemassvētkus! Laimi veselību, labklājību un
panākumus Jaunajā gadā!
Birzgales pamatskolas kolektīvs

Nāc, klusā nakts, ar savu svēto mieru,
Pēc kura neskaitāmas sirdis tvīkst.
Un lai no jauna dzirdam zvaigžņu vēsti,
Ka cilvēks ticēt vēl un cerēt drīkst.

Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko Ziemsvētkos zeme debesīs dzied.
Nosargāt sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet.

Vēlam gaišus, mīlestības apgarotus
Ziemassvētkus,
labiem
darbiem
piepildītu Jauno 2014.gadu!

Katram no mums ir kāds, ko mīlēt,
tādēļ Ziemassvētku laikā – mīlestības,
gaišuma,
piedošanas
laikā
,
centīsimies saviem mīļajiem nosūtīt
saules gaismiņu sirdī, labas un gaišas
domas, beidzot saņemsimies un
piedosim kaut ko, kas sen jau ir
zaudējis savu nozīmīgumu, bet gruzd
dvēselē!
Pagasta pārvalde

Aptiekas darbinieku kolektīvs

Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku,
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs;
Lai aiziet prom pa tīru, baltu sniegu
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs!
Jaunajā gadā novēlam būt veseliem
un aktīviem, domāt labas domas,
mīlēt pašiem sevi un cilvēkus sev
apkārt!
Jūsu ģimenes ārste Irēna Grīnberga un
medmāsa Ilze Pudule

Priecīgus Ziemassvētkus!
Laimīgu Jauno gadu!
„Ieklausies klusumā, ieskaties
baltumā, Izjūti mirkli. Sargā to...
Lai tev vienmēr siltas kājas,
Un, lai mājās gaida mājas.”
Anita Skosa, VPII „Birztaliņa” vadītāja

Atkal justies kā bērnam,
kas brīnumu gaida,
Atkal lūkoties zvaigznēs un
just, kā tās smaida
Un vēlīgi noraugās
tevī caur Svētvakaru –
No sirds tev to novēlēt varu.
Lai Svētvakara gaisma ieplūst jūsos,
dāvā drošības sajūtu un paļāvīgu
ticību, nākamās dienas dzīvojot, ka
viss, kas ar mums zem šīm debesīm
notiks, būs uz labu. Priecīgus
Ziemassvētkus un veiksmēm bagātu
Jauno 2014. gadu!!
Birzgales tautas nama kolektīvs

Visskaistākā laikam ir ziema,
Kad uzsnidzis sidrabains sniegs.
Visskaistākā laikam ir diena,
Kad Tevi neatstāj prieks!
Panākumiem,pienākumiem,ienākumie
m,iznākumiem bagātu Jauno gadu!
Priecīgus svētkus!
Ozolkalnu nama kolektīvs
Caur mūsu sirdīm Ziemassvētki rit,
Pavisam tuvu Jaungads mīt.
Un tieši šajā laikā,
Par labo vajag paldies pasacīt,
Un vēl daudz laba izdarīt.
Novēlu visiem bibliotēkas lasītājiem
un
pagasta
iedzīvotājiem,
lai
Ziemassvētki atver sirdi labestībai,
lai Jaunais gads nes laimi visās
varavīksnes krāsās. Gaišus un
saskanīgus
Ziemassvētkus
un
veiksmīgu Jauno 2014. gadu.
Bibliotēkas vadītāja Anita Smilškalna

“Birzgales Avīzes” pielikums

2013.gada decembris

Klavierspēles aktualitātes mūzikas skolā
„Baltais- melnais” – nu jau trešo reizi, šogad 9.novembrī, pianistu
festivāls ar šādu nosaukumu Ogrē aicināja jaunos pianistus no Birzgales,
Lielvārdes, Jumpravas, Ogres un Madlienas mūzikas skolu klavieru
nodaļām. Tas ir festivāls, kur tiek aicināti visi minēto mūzikas skolu
klavieru nodaļas pedagogu labākie audzēkņi un ir iespēja klausīties koncertā
- maratonā jaunos pianistus no 1.- 8. klasei. Birzgales mūzikas skolā šogad
klavieru nodaļā mācās tikai desmit audzēkņi. No tiem festivālā šogad
piedalījās 2.klases skolnieks Valters Ruda un 8.klases skolniece Sindija
Puišele, kas mācās pie skolotājas Sandra Siliņas un 6.klases skolniece Lelde
Braunšteina - skolotāja Aleksandra Dribasa audzēkne.
Bija iespēja arī klausīties uzaicinātos viesus. Šogad tie bija Ogres
un Birzgales mūzikas skolu klavieru nodaļas absolventi, kuri turpina
mācības mūzikas vidusskolās. Mums bija patiess prieks dzirdēt un priecāties
par mūsu skolas absolventu – Rīgas Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas I
kursa audzēkņa Zigurda Teikmaņa klavierspēli, kurš atskaņoja F.
Mendelsona ''Dziesmu bez vārdiem Sol'' un J. Porieša ''Prelūdiju fa''. Šādi
festivāli rada iespēju satikties klavierspēles pedagogiem, izvērtēt repertuāru,
apmainīties notīm, pārrunāt dažādus metodiskos jautājumus, audzēkņiem dod iespēju muzicēt lielā zālē uz laba flīģeļa, kas Birzgalē
vēl ir tikai sapnis. Festivāla dalībnieki pēc koncerta varēja nobaudīt gardo Ogres kliņģeri un sulu. Lai ir prieks un gandarījums
turpināt apgūt klavierspēli un muzicēt turpmāk!
5.decembrī Rīgā Pārdaugavas mākslas un mūzikas skolā notika II Starptautiskais zēnu - pianistu konkurss ''Spēlē zēni'', kurā
piedalījās jaunie talanti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Arī Birzgales mūzikas skolas vārds izskanēja šajā konkursā. Tajā
piedalījās mūsu skolas 2.klases skolnieks Valters Ruda (ped. Sandra Siliņa), kuram programmā bija jāatskaņo trīs skaņdarbi J.S.Baha ''Menuets Sol mažorā'', Lūcijas Garūtas ''Vilks un izbiedētie putniņi'' un Pētera Čaikovska ''Vācu dziesmiņa''. Liels
gandarījums bija saņemtais Atzinības raksts un apziņa, ka ''es to varēju, es to izdarīju un spēju konkurēt ar citu valstu jaunajiem
pianistiem!'' Vēlu panākumus arī turpmākos konkursos un festivālos!
Sandra Siliņa

Radošās darbnīcas Birzgales tautas namā
Šogad Birzgales Tautas namā sieviešu biedrība „JADARA” uzsāka radošo darbnīcu ciklu. Pirmās pirmssvētku darbnīcas
notika 23. un 30. novembrī, kurās piedalījās pagasta bērni, jaunieši un pieaugušie. Nodarbības vadīja stādu audzētavas „Kļaviņas”
īpašniece Kristīne Kalniņa.
Pirmās nodarbības laikā, 23.novembrī, apguvām sveču liešanas mākslu. Kristīne darbnīcas dalībniekus iepazīstināja ar
teorētiskām zināšanām un praktisko darbu. Ar sajūsmu un ieinteresētību bērni klausījās stāstītajā. Materiāli sveču dekorēšanai bija
sagādāti no dabas veltēm un katrs dalībnieks pēc savām vēlmēm varēja izvēlēties sev tīkamu sveces dizainu. Bērni iemācījās pašu
rokām radīt skaistas sveces, kas kļuva par dāvanām gan sev, gan saviem mīļajiem.
Otrajā nodarbībā, 30.novembrī, gatavojām stilizētus adventes vainadziņus. To pamatu veidojām no dabas materiāliem –
dažāda lieluma bērzu un alkšņu ripām. Darbam nepieciešamos daudzveidīgos materiālus sagādāja Kristīne. Pašu gatavots, ar
vienkārši pieejamiem materiāliem, nedārgi, turklāt tas ir interesants un radošs process.
Skatoties uz paveikto, darbnīcās apguvām jaunas prasmes, kā pašu rokām radīt dažādus interesantus un skaistus darbiņus, un,
protams, zināšanas, kā to turpināt mājas apstākļos. Par to, ka radošās darbnīcas bija interesantas un noderīgas liecināja vairāku bērnu
jautājums „Ko mēs darīsim nākamajā nodarbībā?” Darbs notika patīkamā pirmssvētku atmosfērā. Nodarbību beigās visi kopā
malkojām piparmētru tēju ar dalībnieču sarūpētājiem našķiem. Svētki mums katram ir īpaši un brīdis, kad tos svinēt – katram savs, tā
arī dāvanas un skaistas lietas – pašu veidotas, īpašas un neatkārtojamas.
Marina Birzule
Biedrības „JADARA” biedre

Zied zeme aicina ražot!
Vēl šogad PPP biedrība „Zied zeme” ir izsludinājusi projektu konkursu un līdz 30. decembrim turpina pieņemt projektu
pieteikumus rīcībā: “Atbalsts mājražošanas attīstībai”. Fiziskām personām, zemniekiem un komersantiem ir iespēja saņemts finansiālu
atbalstu līdz 12 000 Ls lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei, pārstrādei, iepakošanai un ilggadīgo stādījumu
ierīkošanai. Atbalstāmās izmaksas ir iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana, stādījumu ierīkošana, kā arī jauna būvniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija un būvmateriālu iegāde.
Projektu iesniedzēji var saņemt 40-60% atbalstu no projekta izmaksām. PPP biedrība “Zied zeme” īpaši gaida projektus, kas ražotu
jaunus pārtikas produktus ar pievienoto vērtību, kas būtu ne tikai skaisti iepakoti un pieejami gala patērētājam, bet arī 'nestu līdz'
teritorijas identitāti.
Ikviens projekta iesniedzējs var saņemt bezmaksas konsultācijas par projekta sagatavošanu personīgi PPP biedrības „Zied
zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, zvanot: 29782159 un rakstot: maris@ziedzeme.lv. Papildus informācija pieejama mājas lapā
www.ziedzeme.lv un www.lad.gov.lv .Konkurss tiek īstenots "PPP biedrība Zied zeme" attīstības stratēģijas 2009-2013 un Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Māris Cīrulis administratīvais vadītājs PPP biedrība Zied zeme

