Pagasta pārvaldes informatīvs izdevums

2013.gada 14.janvāris

Nr.216

Eiropas Gada cilvēks 2012 – birzgalietis
Aigars Apinis
"Man vajadzēja iziet četras paraolimpiskās spēles, lai tas
līmenis tiktu pierādīts. Tas viennozīmīgi ir pozitīvs lēmums, jo visās
citās valstīs paraolimpieši un olimpieši tiek līdzvērtīgi, adekvāti vērtēti.
Tas ir augstākais līmenis, jo paraolimpiskās un olimpiskās spēles ir
lielākie pasākumi sportā," intervijā pauda sportists.
"Tā sajūta, kad tu ej pa ielu Latvijas formā, tevi pamana, nāk
klāt un saka – mēs redzējām, kā tu sacenties lielajā forumā, malači,
latvieši. Tā publika, kas atbalsta visus atlētus, ļauj saprast, ka tas ir tā
vērts – dzīvot un cīnīties, lai mūs sāk novērtēt," sacīja Apinis.
"Man patīk – es vienmēr esmu gājis un cīnījies, lai cilvēki redz
mūs, lai mēs, cilvēki ar ierobežotām kustībām, būtu sabiedrībā un
darbotos un lai mūs novērtētu. Protams, ja ir treniņu process, tad es
atsaku piedalīšanos pasākumos, jo fiziski nevaru visu savienot,"
pastāstīja sportists.
1998. gadā tika aizsākta tradīcija godināt cilvēku, kas, pēc sabiedrības
domām, ir visvairāk veicinājis Eiropas integrāciju Latvijā un Latvijas
integrāciju Eiropā. Katram balsotājam ir iespējas izvirzīt savu kandidātu
titulam „Eiropas Gada Cilvēks”; balsojumi līdz šim saņēmuši ļoti plašu
atsaucību, kā arī sabiedrības un mediju interesi – ne tikai no Latvijas, bet arī no
ārzemēm.
Titula ieguvēji ir :1998 – Eduards Bruno Deksnis, 1999 – Valdis Birkavs, 2000
– Renārs Kaupers, 2001 – Vaira Vīķe-Freiberga, 2002 – Marija Naumova,
2003 – Māris Verpakovskis, 2004 – Georgs Andrejevs, 2005 – Valdis
Dombrovskis, 2006 – Ģirts Salmgriezis, 2007 – Andris Piebalgs, 2008 – Ģirts
Valdis Kristovskis, 2009 – Ina Strazdiņa, 2010 – Ilmārs Poikāns, 2011 –
Zbigņevs Stankevičs.
Sabiedriskajā balsojumā par 2012. gada Eiropas Cilvēku Latvijā kļuvis trīskāršais paraolimpisko spēļu čempions, pasaules
rekordists Aigars Apinis. Balsojumu jau 15. gadu pēc kārtas rīkoja Eiropas Kustība Latvijā, šogad ar Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras, Europe Direct Rīga informācijas centra atbalstu. Pasākumā piedalījās Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs,
kurš svinīgajā apsveikuma uzrunā norādīja: “2012.gads daudzu atmiņā pamatā paliks kā olimpiskais gads, kad mūsu sportisti triumfēja
Londonas Olimpiskajās spēlēs. Tieši paraolimpiešu cīņa par labākiem sasniegumiem ir daudz, daudz smagāka. Tā ir cīņa ar sevi, tā ir cīņa
sev pierādīt, ka, neatkarīgi no visiem apstākļiem un grūtībām, ir iespējams uzvarēt. Aigars Apinis mums to pierādīja Londonā, liekot
uzvīties Latvijas karogam olimpiskajā stadionā, un to viņš mums pierāda arī šodien.” Savukārt Latvijas tirdzniecības un rūpniecības
kameras prezidents Gundars Strautmanis atzīmēja:“Latvijas personības un jo īpaši sportisti un kultūras cilvēki ir tie, kas mūsu valsts
vārdam šogad piešķīruši skaļu skanējumu. Ar savu veikumu šie latvieši ne tikai Eiropas, bet pat visas pasaules mērogā popularizē Latviju,
tai skaitā arī sekmējot tās produktu iekļūšanu aizvien jaunos eksporta tirgos”.
Balsotāji, izvirzot Aigaru Apini 2012. gada Eiropas Cilvēka Latvijā titulam, raksta:
„A.Apinis sevī iemieso eiropeiskās vērtības, pilsonisku stāju un līdzdalību, tā, piemēram, darbojoties kā Eiropas Labās gribas vēstnieks,
piedaloties biedrības „Apeirons” vadībā, organizējot sporta attīstību Latvijā.”
„Aigars ir kā simbols latviešu nācijas visvērtīgākajām īpašībām Eiropā un kā eiropietis, šo vērtību simbols pasaulē! Apbrīnojams
gribasspēks, vīrišķība, neatlaidība, dzīvotgriba un spēja nezaudēt dūšu, liktenim spītējot. Aigars ir lielisks paraugs ne tikai sava likteņa
brāļiem un māsām.”
„Aigars Apinis, manuprāt, ir pelnījis šo godu tāpēc, ka ar savu dzīvi ir apliecinājis, ka tā ir dota tāpēc, lai mēs vienmēr censtos izdarīt
labāko uz ko esam spējīgi. Viņš ir piemērs un uzmundrinājums daudziem cilvēkiem ne tikai Latvijā un Eiropā, bet visā pasaulē, ka dzīve
pēc krīzes nebeidzas.”
Balsotāji šogad Gada Eiropas Cilvēka Latvijā titulam nominēja vairāk kā 30 kandidātus – visi ir savā veidā veicinājuši
eiropeiskas vērtības Latvijā un Latvijas plašāku skanējumu Eiropā. Balsojuma TOP 3 ir iekļuvuši arī Eiropas Parlamenta deputāts
Krišjānis Kariņš un Latvijas izglītības ministrs Roberts Ķīlis. Tāpat balsojumā augstās pozīcijās atrodas arī: Aldis Austers, Pasaules brīvo
latviešu apvienības valdes loceklis, Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdis; Alvis Hermanis, Jaunā Rīgas teātra galvenais režisors; Ilze
Juhansone, Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvniecības Eiropas Savienībā, ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece; Uldis Leiterts un
Raimonds Kaže, infografiku rīka infogr.am veidotāji; Nils Muižnieks, Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs; Māris Štrombergs,
divkārtējais olimpiskais čempions, arī šogad Londonā.
www.eiropaskustiba.lv u.c. interneta resursus apkopoja. V.Pastars
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Pašvaldības darbinieku pasākums
Tradīcija-neilgi pēc gadu mijas pulcēties uz Ķeguma novada pašvaldības darbinieku balli šoreiz aicināja braukt uz Birzgali.
Vakara vadītājas - Ķeguma meitenes gan sākumā mazliet pārsteidza klātesošos, īpaši, birzgaliešus, jo, lūk, trīs dienas „kūlušās” līdz
mūsu pagastam. Bet tālāk jau viss ritēja raiti –koncertā mijās pērn rudenī izveidotā Ķeguma senioru deju kolektīva, Birzgales
jauniešu ansambļa” Tikai tā!” un dāmu deju grupas „Visma” priekšnesumi. Temperamentīgi aplausi pavadīja viešņu- stepa deju
grupas „Soul tap” uzstāšanos. Meitenes līdzi bija atvedušas dažāda izmēra stepa kurpes, tāpēc aicināja vakara dalībniekus tās uzvilkt
un iemēģināt vienkāršākos deju soļus.
Otro gadu pašvaldības iestādēs vērtēja rūpīgāko, aizrautīgāko, godīgāko- tātad labāko darbinieku. Paldies kolēģiem par
atsaucību, jo lai tiktu līdz nominācijai „Ķeguma novada pašvaldības gada darbinieks 2012” bija pat divas atlases kārtas. Novada
izpilddirektore Nelda Sniedze sveica Ķeguma bibliotēkas vadītāju Anitu Biedri, domes grāmatvedi Daci Savicku, novada
saimnieciskās dzīves koordinatoru Vitāliju Pugaču. Paldies, mīļie birzgalieši, ka mūsu pagasta ļaudis – Tautas nama vadītāja Rita
Reinsone un pamatskolas direktors Valentīns Pastars reizē ar novada vadības sniegtajiem Atzinības rakstiem saņēma no jums dāsnus
ziedu sveicienus. Zālē jautrību „uzsita” čigānu tabora ierašanās – M.Skābarnieces vadītā Birzgales amatierteātra trupa izdancināja,
zīlēja, sev kaut ko izdiedelēja, organizēja laimes liešanu un skaidroja „skaidri saskatāmo nākotni”. Krietni nostrādājās puisis, kurš
skicēja vakara dalībnieku portretus. Kamēr viņš centās uz papīra uzlikt manas daudzās krunciņas, pat auskarus,tincinot uzzināju, ka
ikdienā Didzis Paeglis ir viens no animācijas filmu „melnstrādniekiem”. Piemēram, kopā ar igauņu kolēģiem zīmējis populārās
filmas „Lote” varoņus /lai uzņemtu 1 sekundi nepieciešami 12 zīmējumi/. Par dejotprieku gādāja grupa „Versija”.
Lai 2013.gads, kaut arī pašvaldības priekšvēlēšanu cīņu plosīts, tomēr palīdz veidot radošu sapratni par visa Ķeguma novada
attīstību.
D.Melnūdre

Ansamblis „Tikai Tā” ieraksta pirmo CD

Pateicoties Ķeguma novada domes atbalstam, projekta „Lai skan!” ietvaros 2012. gada rudenī ansamblis „Tikai Tā” ieguva
500 Ls finansējumu CD ierakstīšanai. Diemžēl ar šo summu nepietika, lai varētu pilnvērtīgi un kvalitatīvi ierakstītu CD, tāpēc tika
vākti arī ziedojumi. Diska ierakstīšana tika veikta Birzgales tautas nama telpās 2 svētdienu laikā – 4.novembrī un 9.decembrī. Šis
process nebija viegls, jo no rīta līdz vakaram bija intensīvi jādzied. Ļoti lielu atbalstu mums sniedza Ogres novada Bērnu un jauniešu
centra ģitāristu ansamblis „Grifs”, kas mūsu dziedājumu kuplināja ar savu brīnišķīgo ģitārspēli.
Tā kā mūsu vēderi ieraksta laikā jau sāka skaļi kurkstēt, mums par lielu pārsteigumu, tika sagādātās pusdienas – par to
parūpējās mūsu māmiņas – Vija, Mārīte, Inta, Rita un Laila, tētis Jānis, kā arī pavārīte Sarmīte Pikaļeva. Sakām lielu PALDIES!
Kad diska iedziedāšana tika pabeigta, skaņu ierakstu meistars Andris Balodis uzsāka nopietnu darbu pie dziesmu tehniskās
apstrādes. Pēc tam kopīgiem spēkiem tika veikts diska vāciņa sagatavošanas darbs, kā ietvaros 25.decembra pēcpusdienā izveidojām
savu fotosesiju. Šīs fotosesijas rezultātā mēs ieguvām jaunas un skaistas fotogrāfijas, kuras arī izmantojām diska vāciņa noformēšanā.
Vēlamies teikt PALDIES par palīdzību CD tapšanā – Ķeguma novada domei, Vijai Arājai, Andrim un Līgai Baložiem, SIA
„Intrum Justitia Software Development Centre” un Rolandam Ķirpim, Ritai Reinsonei, ģitāristu ansamblim „Grifs”, visiem
vecākiem, kā arī visiem ziedotājiem!
Aicinām visus mūzikas un ansambļa „Tikai Tā” cienītājus un atbalstītājus uz CD „Tie ir mūsu sapņi” prezentācijas koncertu
19.janvārī plkst. 19:00 Birzgales tautas namā!
Monta Artihoviča (ansambļa „ Tikai Tā” dalībniece)
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Policijas ziņas
Valsts policijas ziņas
 3.janvārī Birzgalē, Parka ielā, izsitot stiklu un uzlaužot durvis, nozagts dators un
sildītājs
 7.janvārī no mājas pagalma nozagta automašīnas piekabe, kurā atradās 2005.gada
izlaiduma sniega motocikls YAMAHA.
Dzintra Dzene, „OVV”

Pašvaldības policija informē
 03.12.2012. Saņemts izsaukums uz Rembates pagastu, kur bez uzraudzības klīst suns, pārbaudot saņemto informāciju, tika
konstatēts, ka suns atrodas privātās mājas teritorijā pie ķēdes.
 04.12.2012. No Ozolu ielas kāds Ķeguma iedzīvotājs informēja PP, ka viņš pastaigas laikā Viršu ielā atradis pamestu
velosipēdu. PP velosipēdu nogādāja policijas iecirknī un šobrīd tiek noskaidrots īpašnieks.
 04.12.2012. PP saņēma izsaukumu uz Stacijas laukumu, kur kāda sieviete sūdzējās par savu dzīvesbiedru, kurš reibuma
stāvoklī mājās uzvedās agresīvi, un savu neapmierinātību pauda pret dzīvesbiedres suni. Ar vīrieti tika veiktas profilaktiska
rakstura pārrunas.
 05.12.2012. Decembra mēnesī kopumā sastādīti 3 APP nekustamā īpašuma īpašniekiem (lietotājiem) par nekustamā īpašuma
neuzturēšanu kārtībā.
 10.12. 2012. Ķegumā pasta telpās divi vīrieši dzer alu. Ierodoties notikuma vietā pārkāpums netika konstatēts.
 12.12.2012. Ķegumā Ķeguma prospektā 3, kāds vīrietis iesita citam vīrietim pa seju, abiem vīriešiem sastādīts APP, vienam
par sīko huligānismu, otram par atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī.
 13.12. 2012. Staru ielā, Ķeguma skraida suns bez uzraudzības, ierodoties notikuma vietā minētā informācija neapstiprinājās.
 14.12.2012. Birzgales Sociālajam dienestam un bāriņtiesai nepieciešama PP palīdzība, nodrošināt sabiedrisko kārtību
apsekošanas laikā.
 18.12. 2012. Nodrošināta sabiedriskā kārtība tiesas sprieduma izpildes laikā.
 18.12.2012. Saņemts kādas Ķeguma novada iedzīvotājas iesniegums, kurā norādīts, ka viņam dēlam, kurš mācās 3 klasē
vecākās klases skolēni ir atņēmuši naudu.
 20.12.2012. Ķeguma novada komercnovirziena vidusskolā kāds skolēns no skolas tualetes mēģināja nozaga gaisa
atsvaidzinātāja baloniņu. PP darbiniekiem izdevās noskaidrot vainīgo, un gaisa atsvaidzinātāju atgriezt īpašniekam.
 21.12.2012. Saņemta informācija, ka pie dzelzceļa pārbrauktuves Ķegumā guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša
personība un tā kā neatliekamā med. palīdzība vīrietim nebija nepieciešama, vīrietis nogādāts savā dzīvesvietā.
 27.12.2012. Birzgales pagastā saņemta sūdzība no kāda iedzīvotāja par kaimiņu, kurš neievēroja dzīvnieka labturības prasības,
suņa saimnieks izveidot suni pastaigā, aiz viņa nesavāca ekskrementus. Ar suņa saimnieku izvestas pārrunas, izskaidrota
pārkāpuma būtība un atbildība par noteikto prasību neievērošanu.
 02.01.2013. Saņemts izsaukums uz Rembates pagastu, kur no kāda Sociālā dzīvokļa tiek iznestas mantas. Notikuma vietā PP
darbinieki noskaidroja, ka minētās darbības ir saskaņotas ar dzīvokļa iemītnieku.
 07.01.2013. Izsaukums uz Ozolu ielu Ķegumā, kur kādam 10 gadus vecam zēnam likās, ka pa logu mājās mēģina iekļūt kāds
vīrietis. Ierodoties notikuma vietā tika un apskatot mājas apkārtni tika konstatēts, ka pa sastatnēm, kuras novietotas pie loga
skraida kaķi.
 07.01.2013. Birzgales pagasta Sociālais dienests lūdza PP darbiniekiem nodrošināt sabiedrisko kārtību apsekošanas laikā pie
kādas ģimenes.
Policijas inspektors Rinalds Liepiņš

Senioru balle
Iegājies, ka Birzgales Tautas namā gadu mijas pasākumu virkni ievada pagasta pensionāru un invalīdu tikšanās
pie Ziemassvētku eglītes. Vispirms vēlos atvainoties šīs pēcpusdienas veidotājai Ritai Reinsonei to sparīgo kundžu
vietā, kuras uzzinājušas, ka uz balli ieteikts līdzi ņemt nelielus groziņus, atļāvās izgāzt savu rūgtumu, pat dusmas un
aizvainojumu. It kā izceļot no skapja svētku kārtu, nevarētu ielūkoties arī pieliekamajā un somā līdzi paņemt kādu
sēņu ,tomātu vai citu salātu burciņu, kas gatavota pēc saimniecei vien zināmas receptes. Paldies Ritai, kura centās
„neņemt galvā” šīs negācijas un kopā ar atbalstītājiem – SIA”Birzgale K” valdes priekšsēdētāju Kārli Okmani, veikala
„LATS” īpašnieku Raimondu Okmani, veikala „Ozolkalnu nams” saimniekiem Līgu un Andri Baložiem sarūpēja
bagātus svētkus.
Novada izpilddirektora vietnieks Pāvels Kotāns vēlot visiem klātesošajiem labu veselību un mundru garu, ar
skaistiem ziediem sveica seniorus, kuriem 2012. gadā bija apaļas vai pusapaļas dzīves jubilejas. Paldies arī Aismai
Daudzei, kura centīgi tura rūpi par teju 40 cilvēkiem ar invaliditāti. Novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols pie
birzgaliešiem bija ieradies ar jauku dāvanu – Ķeguma mākslas studijas dalībnieku darbu reprodukcijas uz Jaunā2013.gada kalendāra tagad ir pie sienas katra balles dalībnieka mājās. Iepriecināja, ka kalendāru rotā arī mūsu pagasta
bērnu Olivera un Renātes Onzuļu, Lauras Milleres, Lauras Teikmanes, Liānas Birzules krāsainie, priecīgie zīmējumi.
Vēl pilnā sparā televīzijā ritēja dziedošo ģimeņu šovs, kad R.Reinsone jau bija salīgusi koncertbrigādi Baumaņu ģimeni. Šova vicečempionus, uz mūsu Tautas nama skatuves pavadīja sirsnīgi aplausi, aizkrauklieši
iekustināja arī dejotgribētājus.
Lai ar savu dzīves pieredzi spējam vairāk sniegt pozitīva paši sev, saviem tuvākajiem, vēlamies ieraudzīt labo!
Jā, vai ievērojāt, ka bijām pirmie, kuriem Tautas namā galdi klāti ar jaunajiem, greznajiem linu galdautiem?
D.Melnūdre
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Tini mani, māmuliņa,
Baltajā villainē;
Kad izaugšu liela meita,
Tad pūriņu darināšu.
(Latv. t. dz.)

Anitu un Ventu Lielmežus ar meitiņas ELĪZAS
piedzimšanu!

SVEICAM!

Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!
9. februārī plkst. 13:00 Birzgales Tautas namā demonstrēs
filmu „Sapņu komanda 1935”
Režisors Aigars Grauba.
Ieejas maksa – 1,70Ls

16. februārī plkst. 22:00 Valentīndienas balle
Spēlēs grupa „Brīvdiena”
Ieejas maksa līdz 23:00 – 2Ls, vēlāk – 2,50Ls.
Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 14. februārim pa tālruni 29424612

Pirmsskolas „Birztaliņa” pasākumi JANVĀRĪ
22.01. plkst. 11.00 - „Pifa piedzīvojumi ”-teātra studijas
viesizrāde.
25.01. plkst.10.00- tematiskais rīts „Silta, jauka istabiņa”kopīgs pasākums visām grupām.
29.01. plkst. 10.00- pidžamu ballīte „Spilvena stāsti” – 56gad. bērnu grupā.
30.01. plkst. 10.00- Pasaku rīts – jaunākā vecuma bērnu
grupā.
Ziemas sporta diena

PAZIŅOJUMS
2013.gada 26.janvārī plkst.11:00Birzgales Tautas namā,
Skolas ielā 2, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā
notiks Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.2024.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta
sabiedriskā apspriešanas sanāksme.
Ar Teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam 1.redakcijas un
Stratēģiskās ietekmes uz vidi projekta materiāliem var
iepazīties Ķeguma novada domē un Birzgales pagasta
pārvaldē, kā arī Ķeguma novada domes mājas lapā:
www.kegums.lv

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTS
Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma – klusums mūžu sedz.
Baiba Jāzeps (1927)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.
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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 JANVĀRA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:
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Jansoni Svetlanu
Kozlovski Vasiliju
Spriņģi Intu
Strautnieku Aivaru
Balodi Andru
Kolosovu Danilu
Aleksi Viju
Krūmiņu Inesi
Malvesu Inesi
Amtmani Irēnu
Gudraisi Vilmu
Ivanovu Vladimiru
Pētersoni Āriju
Rutku Austru
Skuju Vandu
Nagli Valentīnu
Balašovu Viktoru
Buži Veltu
Jaunzemu Hariju
Ozolu Emmu
Drātnieci Alisi

Ķeguma novada Domes kausa izcīņa zolītē 2012/2013 3.kārta
notiks 2013.gada 26.janvārī 4.kārta notiks 2013.gada 2.februārī
Birzgales Tautas namā.
Reģistrācija no plkst. 8.30
T: 26541630. Uldis
Pārdod pārtikas kartupeļus.

Tālrunis 29409134

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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Paveiktais 2012.gadā
2012.gads pagājis rosīgos, interesantos un vajadzīgos darbos. Kā galvenais jāatzīmē četru pašvaldības ēku – pagastmājas,
pamatskolas, pirmsskolas un ambulances siltināšanas darbi, kā rezultātā esam ieguvuši nosacīti ne vien jaunas celtnes, bet galvenais
šajās ēkās ir kļuvis siltāk un mazinājušies apkures izdevumi. Bijušās mežniecības mājas atlikušai daļai nomainīts jumts un atremontēts
dzīvoklis 2.stāvā. Izstrādāts tehniskais projekts otras artēziskās akas izbūvei pagasta centrā. Izstrādāts tehniskais projekts kanalizācijas
pārsūknēšanas stacijas izbūvei Krasta ielā. Nomainīta siltumtrase posmā : katlu māja-tautas nams-ambulance. Nomainīts ūdensvads
posmā Dzirnavnieki – Kalna iela 3. Saremontēti dūmeņi, jumts dzīvojamā mājā Stacija Lāčplēsis. Ierīkota signalizācija pašvaldības
garāžās. Nomainīti atdzelžošanas elementi atdzelžošanas stacijā. Izstrādāts tehniskais projekts ielu apgaismojuma maiņai pagasta
centrā. Nozāģēti bīstami koki Avenu kapos, nocirsti krūmi uz Lindes ceļa. Atremontēti sekojoši ceļu posmi : Muguri – Kārkliņi;
Birzgale – Ķegums; Vinnesti – Stacija „Lāčplēsis”; Gāguļi – Peņķi; Širmeļi – Bērziņi. Ierīkota caurteka uz ceļa Priežulejas – Brūveri.
Organizētas Rūķu parka sakopšanas talkas. Ar iedzīvotāju izstrādāto projektu palīdzību piesaistīti Ls 2335,- dzīves kvalitātes
uzlabošanai. Ievērības cienīgs pasākums „Birzgale karpa” notika jau 12.reizi, bet pats nozīmīgākais - Aigars Apinis trīskārtējs
Olimpiskais čempions un Elgai Saksei – ordeņa „Atzinības krusts” V šķira.
Ķeguma novada domes izpilddirektora vietnieks P.Kotāns

Tautas nams 2012. gads
2012. gads ir paskrējis nemanot. Pagājušā gadā tautas namā ir notikuši daudz, dažādi pasākumi: esam sveikuši Birzgales
labākās, čaklākās, draudzīgākās ģimenes, jau trešo gadu pēc kārtas noticis Dziedošo ģimeņu pasākums, Līgo svētki, Birzgales pagasta
svētki, sveikuši Birzgales lepnumu utt. Bet vislielākais darbs tika ieguldīts pašdarbības kolektīvu darbā, jo notiek cītīga gatavošanās
XXV Dziesmu un XV deju svētkiem. Ir labi startēts skatēs un iegūti labi rezultāti, kas jau ir daļiņa ceļazīmes uz svētkiem. Deju
kolektīvs „Visma”, vokālais ansamblis „Tikai Tā” un koris „Pērles” ir tikuši pie jauniem, krāšņiem tērpiem. Esam braukuši un
apmeklējuši daudz teātra izrādes Dailes un Nacionālajā teātrī. Divdesmit novada iedzīvotāji augusta mēnesī devās ceļojumā uz
Čehiju. No septembra mēneša sāka darboties „Laikmetīgo deju” pulciņš bērniem. Šobrīd pulciņā ir 16 bērni, kas sadalīti divās grupās
pēc vecuma. Pirmā uzstāšanās notika 21. decembrī pamatskolas Ziemassvētku eglītē. Par pašdarbības kolektīvu paveiktajiem darbiem
stāsta to vadītāji:
Maira Līduma kora „Pērles” un vokālā ansambļa „Tikai Tā” vadītāja.
Sieviešu korim Pērles pagājušais gads bija pamtīgiem darbiem pilns – kā vienmēr, atbalstot sava pagasta kultūras dzīvi,
piedalījāmies visos Birzgales kultūras pasākumos, Ķeguma novada svētkos, deju kolektīva Dejotprieks jubilejas koncertā. Bet pats
pamatīgākais un grūtākais darbs bija gatavošanās Latvijas sieviešu un vīru koru salidojumam – grūtos mēģinājumos un vairākos
kopmēģinājumos apguvām 24 dziesmas, godam startējām Ogres koru apriņķa skatē un 2.jūnijā bijām visas Latvijas sieviešu un vīru
koru dziedātāju pulkā, kas pieskandināja pielijušos Ērgļu novada „Meņģeļus”! Šajā gadā, pateicoties Ritas Reinsones nerimstošai
gādībai, beidzot pilnībā ir tapuši mūsu kora tautastērpi, ieskaitot pat zeķes, kurpes un villaines. Un vēl – mūsu koris ir papildinājies ar
jaunām, atraktīvām dziedātājām, gaidām VĒL!
Ansamblim Tikai Tā šis gads ir bijis kā sapnis, kurā piepildās visas ilgas un slēptākās vēlēšanas. Esam ieguvuši popularitāti,
uzaicinājumu uz koncertiem ir tik daudz, ka reizēm nākas atteikt, kas nozīmē pašu galveno – mūsu muzicēšana klausītājiem patīk.
Šajā gadā esam snieguši 18 koncertus. Viena gada laikā ir piepildījušies divi mūsu lielākie sapņi, kurus piepildīt esam centušies
pēdējos 4 gadus – pateicoties Ritas Reinsones neatslābstošai gādībai, beidzot tapuši jaunie tērpi, kurus prezentēt izdevās koncertā pašā
Rundāles pilī, bet gadu noslēdzām ar mūsu pirmā CD Tie ir mūsu sapņi, kura ierakstīšanu beidzot izdevās īstenot pateicoties Ķeguma
novada domes atbalstam, projekta „Lai skan!” ietvaros.
Mārīte Skābarniece amatierteātra vadītāja:
Iepriekšējā gadā amatierteātris iestudēja Anitas Ločmeles „Tēva meitas”. Izrādījās, ka šī luga vēl nebija rakstīta latviešu
valodā. Mūsu kolek’tivam autore to pārrakstīja latviešu valodā. Lugas pirmizrāde izspēlējām pašu mājās, pēc tam Ķegumā,
Vecumniekos, Daudzesā, Sērenē, Sunākstē, Vallē, Baldonē pilsētas svētkos, kā arī Suntažos, kur piedalījāmies teātra izrāžu skatē.
Skatē ieguvām III pakāpi. Tātad mūsu kolek’tivam ir plašas iespējas augt un augt. Piedalījāmies Birzgales pagasta svētku norisē.
Kopā ar bērniem darbojāmies radošajās darbnīcās. Mūsu kolektīvam ir cieša draudzība ar Baldones amatierteātri. Novembra beigās
mēs ciemojāmies pie viņiem 10 gadu jubilejā. Esam iemācījušies savā kolektīvā viens otru uzklausīt, cienīt un atbalstīt.
Mārīte Petrovska deju kolektīvu „Dejotprieks” un „Visma” vadītāja:
„Dejotprieks” ir piedalījies visos Tautas nama organizētajos pasākumos un arī koncertos tepat Latvijā. Viens no pēdējiem un
interesantākajiem 2012.gadā bija sadraudzības koncerts Skrundā, kur tikās Latviešu dejas skolas-6 absolventi ar saviem kolektīviem.
Tika rādītas gan pašu absolventu, gan citas populāras latviešu tautas dejas. Koncerts bija ne tikai krāsains deju dažādībā, bet arī
izpildes manierēs. Spilgti atmiņā paliekošs bija koncerts Tīnūžos, kur mūsu novadnieks Didzis Apsītis ir izveidojis jaunu, ļoti
daudzsološu deju kolektīvu „Upe”. Tas bija pirmais kopīgais sadraudzības koncerts, taču ceram, ka ne pēdējais.„Dejotprieka”
attīstības dinamika ir augšupejoša, un ar katru gadu rezultāti kļūst labāki. Cerams, ka arī šinī gadā mēs sasniegsim tikpat labus, ja ne
vēl labākus rezultātus!
„Visma” 2012. gadā sadraudzības koncertos ir viesojusies gan Madonas rajona Mārcienā, gan apciemojusi pansionātu
„Mēmele”, gan ar saviem priekšnesumiem priecējusi publiku Ķegumā, Lielvārdē un arī tepat, Birzgalē. Dāmas pat ir piedalījušās un
guvušas žūrijas simpātijas skatē „Kļavu lapu virpulī” ar deju „Klusiņām”, kas notika Ogres KN. „Vismai”2013.gada aprīlī paliek 5
gadi, kas liecina , ka kolektīvs ir jauns , un vislabākais vēl ir priekšā.
Laimonis Paukšte pūtēju orķestra vadītājs.
Pūtēju orķestris pagājušā gadā ir koncertējis četrpadsmit koncertos. 3. martā piedalījās pūtēju orķestru skatē Juglas
vidusskolā un ieguva II pakāpes diplomu. 19. maijā – piedalīšanās starptautiskajā jauniešu pūtēju orķestru konkursā Ventspilī, 2.
jūnijā – piedalīšanās Dziesmu svētku ieskaņas koncertā „Menģeļos” kā arī visos Birzgales pagasta un novada organizētajos
pasākumos.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone
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Dzimtsarakstu nodaļas statistika 2012.gadā
2012.gadā Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 13 jaundzimušie (2011.gadā - 11), no tiem 5 zēni un 8
meitenes. 6 bērniņi dzimuši vecāku reģistrētā laulībā, 6 jaundzimušie reģistrēti ar paternitātes atzīšanu.
2012.gadā reģistrēti 25 miršanas gadījumi ( 2011.gadā - 23). No aizsaulē aizgājušiem 10 vīrieši un 15 sievietes.
Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 4 laulības.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja M.Artihoviča

Pamatskolas veiksmes stāsti 2012
Aizritējis 2012.gads. Skolas dzīvē tās ir divu mācību gadu pusītes. Atskatoties uz aizgājušo mācību gadu, jāsaka, ka tas bijis
viens no veiksmīgākajiem posmiem pēdējo gadu laikā. Veiksmīgs tāpēc, ka skolēni un skolotāji sadarbojoties sasnieguši labus un
izcilus rezultātus dažādās jomās. Mācību priekšmetu olimpiādēs uzvaras guva Andris Vilčuks (informātikas olimpiāde, sk.
V.Priekule) un Harijs Pudulis (mūzikas olimpiāde, sk.S.Siliņa), atzinības rakstu bioloģijas olimpiādē ieguva Kristīne Ķibilde
(sk.I.Pastre). Kitija Kreicmane izstrādāja ļoti veiksmīgu pētniecisko darbu par Birzgales ūdenskrātuvju izpēti un startēja ar to
republikas vidusskolēnu konkursā un ieguva žūrijas simpātiju atzinības rakstu. Tas ir liels sasniegums pamatskolas skolnieces.
Pašdarbības kolektīvi piedalījās konkursos un skatēs. Deju kolektīvs „Spārni” (vadītāja M.Petrovska) un apvienotais koris
(vadītāja M.Līduma, koncertmeistare I.Martinova) izcīnija pirmās pakāpes diplomus, pūtēju orķestris (vadītājs L.Paukšte) ieguva
2.pakāpes diplomu.
Ar panākumiem skolēni startēja starpnovadu Vides spēļu konkursā iegūstot visas trīs gadalgotās vietas: Lāsma Pētersone un Edgars
Seņiņecs 1.vietu un tiesības startēt republikas konkursā, Baiba Kauliņa un Emīls Varslavāns 2.vietu un Sintija Puišele, Brenda
Veiskate un Alise Petrova 3.vietu (sk.I.Pastare). Kristīne Ķibilde izcīnija 1.vietu konkursā „Nāc un eksperimentēt sāc” (sk.V.Skuja)
un atzinības rakstu konkursā „Dzīparotais pavasaris” (sk. S.Matrosova), Juris Tretjakovs ieguva 3.vietu krievu valodas daiļlasīšanas
konkursā (sk.L.Kima).
Veiksmīgi starti bija arī sportistiem. Futbolisti ieguva 1.vietu starpnovadu sacensības. Godalgotās vietas dažādās skriešanas
disciplīnās izcīnīja Kristiāna Tretjakova, Klāvs Kozlovskis, Ričijs Cīrulis, Markus Nazarovs, Maikls Nazarovs, Raivis Gudraisis
sporta skolotāja K.Kreimaņa vadībā.
Augusta nogalē skolotāju un skolas darbinieku komanda bijušā Ogres rajona izglītības darbinieku sporta spēlēs izcīnīja
1.vietu. Gandarījums bija liels.
Vasarā uzsāka skolas ēkas renovāciju. Skolu informatizācijas projekts pavirzījās uz priekšu un saņēmām 9 datorus,
interaktīvo tāfeli un dokumentu kameru. Uzlabota arī mācību līdzekļu bāze. Skaistu apveidu ieguva 3.stāva koridors, kurš tika
izremontēts un absolventu koridors ir mūsdienīgi noformēts.
Šī mācību gada 1.pusgadā jaunie dziedātāji piedalījās konkursā „Lakstīgalas” un ieguva 2.vietu (sk.S.Siliņa). Futbola
sacensības 4.-5.klšu grupa un 8.-9.klašu grupa katra savā posmā izcīnīja 1.vietu (sk.K.Kreimanis).
Skolēni apzinīgi veica arī savus ikdienas darbus- mācīšanos. 1.semestra noslēgumā izteicām pateicības par augstiem un
optimāliem sasniegumiem 28 skolēniem (30%): Laurai Millerei, Leldei Braunšteinai, Harijam Pudulim, Valteram Rudam, Lanai
Maļejevai, Liānai Lazdiņai-Vilčukai, Sanitai Janovičai, Ketijai Niedrai, Andrejam Safonovam, Raitai Bondarei, Atim Križanovskim,
Megijai Māliņai, Armandam Romanovskism, Klāvam Kozlovam, Ričardam Ķibildam, Maiklam Nazarovam, Markusam Nazarovam,
Haraldam Puķem, Kristiņai Tretjakovai, Daigai Kārkliņai, Rihardam Pastaram, Dāvidam Šķeltiņam, Sonorai Skosai, Sintijai Priedītei,
Kristeram Lielmežam, Sindijai Puišelei, Andrim Vilčukam un Aigaram Jēkabsonam. Pateicības par apzinīgu skolas apmeklēšanu
saņēma Fanija Rubina, Juris Tretjakovs, Signe Narnicka, Sindija Puišele, Alise Petrova, Brenda Veiskate, Jānis Kauliņš un Sonora
Skosa. Šie skolēni nebija nokavējuši nevienu dienu un stundu.
Šajā mācību gadā aizsākām jaunu tradīciju novada skolām sacensības starp klasēm „Lāčplēša ausu kausa” izcīņa. Sacensību
galvenie organizatori ir 54.zemessardes bataljona karavīri. Mūsu skolas 8.klases komanda ieguva 2.vietu (kl.audz. E.Avena).
Daudziem cilvēkiem kādai noteiktai rīcībai par iedvesmu kalpojis kāda cita stāsts. Nevis statistika, nevis oficiāli atzinumi, bet tieši
kādas konkrētas, reālas personas pieredze. Cilvēciskā pieredze. Paldies visiem – skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, par
ieguldīto darbu. Lai minēto audzēkņu veiksmes stāsti, kļūst par iedvesmu turpmākajam darbam.
Direktors V.Pastars

Muzejā „Rūķi” 2012.gadā
Birzgales muzejam aizvadītais gads ritēja „Rūķu parka zīmē”. Turpinājām dēstīt pavasara puķes ap ābelēm /te čaklākie bija
Birzgales skolas jaunieši/,maijā iedzīvoties parkā sāka vairāki jaunie ozoliņi un liepiņa, bet pagasta svētkos – 14.jūlijā birzgaliešus un
viesus sveicināja pirmās masīvkoka skulptūras, par kurām paldies Aigaram Larkam un viņa draugiem. Apmeklētāju neviltotu interesi
izpelnījās trīs tematiskās izstādes. Muzeju naktī košās krāsās veidoto gleznu izstādes atklāšanā piedalījās pati autore- Valmieras
māksliniece Aina Boža, kura pēc tam klausītājus priecēja ar koncertu. Pagasta svētkos muzeja telpas šķita par šaurām, kad savus
darinājumus izrādīja vietējās rokdarbnieces, kad izvērsta ekspozīcija bija veltīta Birzgales deju kolektīva vēstures līkločiem.
Ar muzeja starpniecību pagasta izdzīvotāji iepazina žurnālisti Ingu Jērumu, pabija O.Vācieša muzejā, kopā ar Lielvārdes
muzeju svinējām A.Pumpura 171. jubileju. Pērn atsākās arī novada vēstures stundas, kurās piedalījās gan Birzgales un Ķeguma, gan
Salaspils skolēni.
Paldies Inesei Grozai, Vijai Arājai, Genovefai Zaharānei, Velgai Feodorovai, Sandrai un Edgaram Siliņiem, Aismai Daudzei,
Tomam Legleram, Dacei Soboļevai, Ziedonim Biķerniekam par nesavtīgajiem dāvinājumiem. Taču par vislielāko ieguvumu uzskatām
veiksmīgo sadarbību ar Dānijas Kultūras institūtu. Pateicoties tā koordinatores Ilvas Senkēvičas rūpēm no Dānijas Valsts arhīva gada
nogalē saņēmām izcilus fotouzņēmumus. Tajos redzami abi globusi, kurus Lindes –Birzgales draudzē kalpojušais mācītājs Gothards
Fridrihs Stenders 1763.gadā /tātad pirms 250 gadiem/, izgatavoja Dānijas karaļa Frederika V galmam.
2012.gadā muzeja pasākumos, ekskursijās piedalījās vairāk nekā 500 interesenti.
Birzgales muzeja vadītāja D.Melnūdre
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Birzgales mūzikas skola 2012. gadā
18.janvāris - Klavieru standartus atskaņoja Evija Skinderska Ķekavā (sk. Maira Līduma). 28.janvāris - Juliāna Kokina
piedalījās Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu Latvijas jauno izpildītāju konkursā Rīgā Mūzikas akadēmijā Flautas specialitātē
(ped. Līga Paukšte, koncm. Aleksandrs Dribass). 3.marts - Pūtēju orķestris piedalījās skatē Rīgā Juglas v.-sk. Iegūta II vieta (diriģents
Laimonis Paukšte). 3.marts- Pūtēju orķestra dalībnieki apmeklēja Mūzikas un Rakstniecības muzeju Rīgā un iepazinās ar Vecrīgas
arhitektektūru. 14.marts - L. Garūtas II Starptautiskajā pianistu konkursā Siguldā piedalījās Zigurds Teikmanis (ped. Sandra
Siliņa).Iegūta III vieta. 1.aprīlis - Mūzikas skolas audzēkņu P.Čaikovska baleta „Apburtā princese” apmeklējums Nacionālajā operas
un baleta teātrī (organizators Līga Paukšte). 13.aprīlis - Klavieru nodaļas audzēkne Sindija Bramane (sk. S. Siliņa) piedalījās VI
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2. – 4. klavieru klašu konkursā Dobelē. Iegūta III vieta. 14.aprīlis - Zigurds Teikmanis (ped. S.
Siliņa) un Sindija Puišele (sk. M. Līduma) piedalījās VI Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursā Līvānos. Iegūtas Atzinības. 5.maijs
- Pūtēju orķestris piedalījās koncertā veltītam Birzgales ģimenēm „Mēs esam viens otram” tautas namā. 11. maijs – Izlaidums un
absolventu un pūtēju orķestra koncerts. Apliecības saņem Kristīne Ķibilde, Zigurds Teikmanis (Klavieru specialitātē), Juliāna Kokina,
Kitija Kreicmane, Lolita Kozlova, Linda Gudraise (Flautas specialitātē). 14.maijs - Skolotāju Līgas un Kārļa Paukštu audzēkņu
koncerts. 15.maijā – Skolotājas Sandras Siliņas audzēkņu koncerts. 16.maijs - Skolotājas Mairas Līdumas audzēkņu koncerts.
17.maijs - Pūtēju orķestra un Ķeguma filiāles audzēkņu koncerts Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. 19.maijs – Pūtēju orķestris
piedalījās IV Starptautiskajā jauniešu pūtēju orķestru konkursā Ventspilī. Iegūta Atzinība. 21.maijs - Skolotāju Laimoņa Paukštes un
Aleksandra Dribasa audzēkņu koncerts. 25.maijs – Mūzikas skolas Ķeguma filiāles audzēkņi piedalījās Ķeguma bērnudārza
Izlaidumā. 26.maijs - Pūtēju orķestris piedalījās Ķeguma novada Pilsētas svētkos Ķegumā. 2.jūnijs - Pūtēju orķestris piedalījās
Latvijas sieviešu un vīru koru salidojuma koncertā Ērgļu novada brāļu Jurjānu muzejā „Menģeļos”. 17.jūnijs - Pūtēju orķestris
piedalījās itāļu delegācijas sagaidīšanā „Rūķu” parka estrādē Birzgalē. 14.jūlijs - Pūtēju orķestri piedalīsies Birzgales pagasta deju
svētkos „Rūķu” estrādē. 10.septembris – Pūtēju orķestris piedalījās Aigara Apiņa sagaidīšanā lidostā „Rīga”. 10.novembris – Jaunie
pianisti Laura Millere Sindija Puišele, Evija Skinderska (ped. Maira Līduma) un Valters Ruda, Zigurds Teikmanis (ped. Sandra
Siliņa) piedalījās festivālā „Melnais – Baltais” Ogres MS. 16.novembris – Pūtēju orķestris piedalījās Latvijas proklamēšanas
gadadienai veltītajā koncertā Birzgales tautas namā. 1.decembris – Zigurds Teikmanis (ped.. S. Siliņa) piedalījās IX Starptautiskajā
P.Čaikovska Klaviermūzikas izpildītāju konkursā Koknesē. Iegūta Atzinība. 7.decembris – Birzgales Mūzikas skolā notika pedagogu
Līgas Paukštes un Kārļa Paukštes audzēkņu koncerts. 11.decembris – Birzgales MS notika skolotājas Sandras Siliņas audzēkņu
koncerts. 13.decembris – Birzgales MS audzēkņu koncerts Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. 14.decembris – Birzgales MS
audzēkņu koncerts Birzgales tautas namā.
Sagatavoja Līga Paukšte

Bibliotēka 2012
Ir aizritējis 2012.gads. Tas lika padomāt par to, kāds bijis šis gads un kādu gribētu redzēt nākamo. 2012. gads bibliotēkas
dzīvē iezīmējās ar svarīgu notikumu – bibliotēkas akreditāciju. Bibliotēkas akreditācija nav tikai formalitāte .Mūsdienu bibliotēkai
jāatbilst ļoti daudziem kritērijiem, lai saņemtu akreditāciju. 2012. gada maijā bibliotēka tika veiksmīgi akreditēta uz 5.gadiem.
Izglītība, informācija, kultūra .Tie ir trīs vārdi, kas nāk prātā domājot par bibliotēkas funkcijām. Bibliotēkas galvenais
uzdevums ir veicināt lasīšanu, jo tā ir jebkuras izglītošanās priekšnosacījums. Ļoti svarīgi ir tas, ka bibliotēkas pakalpojumus cilvēki
izmanto bez maksas. Ir jūtams, ka bibliotēkas lietotāji šo iespēju prot novērtēt ,jo cenšas grāmatas nodot savlaicīgi, neiekļūstot
parādnieku sarakstā. Pavisam bibliotēkā ir 203 patstāvīgo lasītāju. No tiem 51% ir pensionāri, 32% skolēni un 17% pārējie lietotāji.
Īpašas izmaiņas bibliotēkas lietotāju sastāvā nav gaidāmas, jo to nosaka ekonomiskā un sociālā situācija valstī. Sociāli
maznodrošinātie iedzīvotāji arī turpmāk būs galvenie bibliotēkas apmeklētāji. Ko cilvēki lasa?. Pensionāri bieži izvēlas Lata romānus,
dārzkopības, veselīga dzīvesveida, rokdarbu, vēsturiskas grāmatas. Jauniešus vairāk saista datori , bet čaklāko lasītāju vidū ir jaunāko
klašu skolēni.2012.gadā fonda papildināšanai iegādātas grāmatas par 600 latiem, bet preses izdevumi par 300 latiem. No laikrakstiem
lasītākā ir „Latvijas Avīze”, no žurnāliem Praktiskais Latvietis, Mūsmājas, Ilustrētā Vēsture, Veselība. Bērni iecienījuši žurnālu Zīlīte.
Jau vairākus gadus bibliotēka iesaistās Valsts Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”. Katru
gadu bibliotēkas projekts tiek atbalstīts, līdz ar to „Bērnu žūrija” kļuvusi par tradicionālu pasākumu. Gadu no gada projektā iesaistās
jauni dalībnieki un papildinās fonds ar jaunām grāmatām. Decembrī bija pienācis laiks, kad apkopojam anketas, ko centīgi rakstījuši
skolēni, vērtējot labākās grāmatas, ko katrs ir izlasījis savā vecuma grupā. Grāmatu vērtēšanā iesaistījās 17skolēni un jaunums bija tas
,ka šajā projektā pirmo reizi varēja piedalīties arī vecāki. Labi padarīts darbs tiek arī novērtēts. Projekta noslēguma pasākumā bērni
saņēma dāvanas ar novēlējumu 2013.gadā atkal piedalīties „Bērnu žūrijā”.
Pasākums, ko katru gadu gaida ir ikgadējie Grāmatu svētki. Tā ir iespēja tikties ar politisko partiju pārstāvjiem, grāmatu
rakstītājiem, izdevējiem. Šie svētki pierāda, ka cilvēks grāmatu vienmēr turējis godā un neviens netic, ka ienākot dzīvē modernajām
tehnoloģijām, mēs atteiksimies no grāmatas. Grāmatu svētki ir vienīgā reize, kur politiķi ir tik vienprātīgi savā attieksmē, dāvinot
grāmatas bibliotēkām. Bibliotēkā regulāri tiek organizētas grāmatu izstādes par dažādām tēmām. Laba sadarbība izveidojusies ar
skolu un bērnudārzu .Bērnudārza zīmēšanas pulciņa dalībnieku darbiņi regulāri priecē bibliotēkas apmeklētājus .Kopīgi ar pagasta
iestādēm organizējam dzejas dienu pasākumus, rudens ziedu izstādi, sveicām savu novadniekus ar apbalvojumu saņemšanu utt.
Visiem bibliotēkas lietotājiem 2013.gadā novēlu: Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību, spēku, izturību un labestību citam
pret citu. Veiksmīgu Jauno gadu!
Bibliotēkas vadītāja A.Smilškalna
Uzņēmums “Optika Metropole” tika dibināts 2003. gadā ar mērķi nodrošināt Latvijas reģionos dzīvojošos iedzīvotājus ar
kvalitatīvu un profesionālu redzes servisu, kas ietver sevī pilnu redzes pārbaudi, visa veida briļļu izgatavošanu un kontaktlēcu
piemeklēšanu. www.manaslecas.lv
Optometrista vizīte Birzgales tautas namā 25.janvārī. redzes pārbaude maksās 7 latus. Iegādājoties brilles, redzes pārbaude bez
maksas. Aicinām pieteikties uz optometrista vizīti līdz 24.janvārim, zvanot pa tālruni 65035635.

“Birzgales Avīzes” pielikums

2013.gada janvāris

LAUKU ATTĪSTĪBAS AKTUALITĀTES JANVĀRĪ
ES atbalsts Lauku atbalsta dienestā (LAD):
• 28.janvārī sākas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana" un pieteikšanās uz Kredītu fonda aizdevumu
šī pasākuma ietvaros;
• turpinās projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”, „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla
atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās”, „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” un “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”;
Koku ciršana mežā Ir apstiprināti MK noteikumi Nr. 935 „Noteikumi par koku ciršanu mežā”. Tie nosaka mežaudzes minimālo un kritisko
šķērslaukumu, kailcirtes cirsmu maksimālo platību, neproduktīvas mežaudzes atzīšanas un ciršanas kārtību, sauso, vēja gāzto, slimību inficēto,
kaitēkļu invadēto vai citādi bojāto koku ciršanas kārtību, cirsmu sagatavošanas kārtību, kā arī galvenās cirtes caurmēra skaitliskās vērtības
atbilstoši mežaudzes pirmajam stāvam. Mežaudzēm, kuru augstums ir mazāks par 12m samazinātas minimālā un kritiskā šķērslaukuma vērtības.
Veicot koku ciršanu varēs veidot atvērumus līdz 0,2 ha platībā, ja mežaudzes šķērslaukums (uz kopējo mežaudzes platību) nesamazinās zem
normatīvi noteiktā. Pilni MK noteikumi atrodami www.likumi.lv.
Traktortehnikas tehniskā apskate „Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” kopš
2012.gada 13.novembra ieviesuši trīs vērtējumu sistēmu:
• saņemot 1.vērtējumu, tiek dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē, jo konstatēts sīks trūkums,
• saņemot 2.vērtējumu, tiek dota pagaidu atļauja 30 dienas piedalīties ceļu satiksmē līdz atkārtotai pārbaudei,
• saņemot 3.vērtējumu, atļauja piedalīties ceļu satiksmē netiek dota un ir jāveic pamatpārbaude, jo konstatēts bīstams trūkums.
Noteikumi arī noteic, ka turpmāk traktortehnikas piekabēm jābūt aprīkotām ar diviem dzelteniem atstarotājiem uz tās sāniem. Šādas prasības
līdz šim nebija. Tāpat noteikumi ievieš traktortehnikas un to piekabju riepu protektora minimālo pieļaujamo dziļumu.
Skaidras naudas darījumu deklarēšana
No 2013. gada 1. janvāra likums "Par nodokļiem un nodevām" nosaka, ka nodokļu maksātāji katru mēnesi līdz 15. datumam deklarē visus
iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus, kuru summa pārsniedz 1000 latu (līdz 31.12.2012. – 3000 latu). Skaidrā
naudā veikto darījumu deklarēšanas piemēri:
• z/s "A" no z/s „B" nopērk lopbarību par Ls 3500. Par saņemto preci z/s "A" samaksā skaidrā naudā vienā maksājumā. Abām saimniecībām
šis skaidrā naudā veiktais darījums ir jādeklarē līdz nākamā mēneša 15. datumam.
• z/s "A" no z/s „B" nopērk lopbarību par Ls 1500. Par saņemto preci z/s "A" samaksā skaidrā naudā vienā maksājumā. Abām saimniecībām,
sākot no 2013. gada 1. janvāra, šis skaidrā naudā veiktais darījums ir jādeklarē līdz nākamā mēneša 15. datumam, jo darījuma summa
pārsniedz Ls 1000.
• z/s „A" no z/s „B" oktobrī nopērk tehniku par Ls 4500 un norēķinus par tehniku veic skaidrā naudā, samaksājot novembrī Ls 3200 latus, bet
decembrī – Ls 1300. Ja darījums notika 2012. gadā, tad skaidras naudas deklarācija bija jāiesniedz par novembri, jo skaidrās naudas norēķina
summa pārsniedz Ls 3000. Ja darījums notiek 2013. gadā, tad skaidras naudas deklarācija jāsniedz gan par novembri, gan decembri, jo abi
maksājumi pārsniedz Ls 1000.
Nodokļu maksātājiem nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz Ls 10 000 (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā
operācijā vai vairākās operācijās). Sākot ar 2013. gada 1. janvāri, nodokļu maksātājiem nav atļauts veikt skaidras naudas darījumus, kuru summa
pārsniegs Ls 5000. VID informatīvais tālrunis 1898.
Sagatavoja lauksaimniecības konsultants T.Vaļevko

Mācoties no dabas
Vai daba mums var ko iemācīt, ja mēs gribam klausīties? To noskaidrosim projektā "Mācoties no dabas",
kura laikā izglītosim skolēnus, nostiprinot to prasmes ilgtspējīgas attīstības izpratnē, izmantosim āra nodarbības jaunā,
netradicionālā veidā un integrēsim tās bioloģija, ķīmijas, matemātikas, fizikas, ģeogrāfijas, sociālo zinību, mājturības
un vizuālās mākslas mācību priekšmetos, izveidosim mācību resursus, kas saista dabu ar ekonomiku.
Projekts notiek 6 valstīs, iesaistot 180 vidējās izglītības iestādes, 600 skolotājus un 7500 skolēnus. Projekta partneri ir
Lielbritānija, Latvija, Bulgārija, Rumānija, Nīderlande, Spānija.
Kaut gan neesam vidējās izglītības iestāde, tomēr uzrakstījām pieteikumu un mūs uzaicināja piedalīties projektā „Mācoties no dabas”.
Skolotāji Valija Skuja, Sanita Matrosova, Ilmārs Priekulis, Valentīns un Inta Pastari, integrēs dabas jautājumus savu priekšmetu
programmās.
Dabā viss ir ciklisks, atkritumi ir nākamā cikla izejviela. Piemēram, vecās koku lapas kļūst par izejvielām un augsni jauniem
augiem. Šo ideju varētu izmantot, lai mūsdienu sabiedrības lineāro ražošanu pārvērstu slēgtā cikliskā sistēmā, kurās ar ierobežotiem
resursiem tiek sasniegts vislabākais rezultāts un atkritumi nebūs.
Dabā ikvienam organismam ir daudzveidīgas funkcijas, tie nav radīti tikai vienam mērķim. Piemēram, koka tiešā funkcija ir
sevis pavairošana, nākamo paaudžu radīšana. Tomēr vienlaicīgi tas arī dod barību kukaiņiem, mājvietu un patvērumu daudziem
dzīvniekiem, barības vielas augsnei, pārvērš oglekļa dioksīdu par skābekli, palīdz regulēt temperatūru un nokrišņu daudzumu.
Šādu piemēru ir daudz. Projekta pirmajā nedēļā visu klašu skolēni domāja, ko mēs varētu mācīties no vilka, gulbja, lāča, āpša un
zaķa. Atbildes bija interesantas. No zaķa varētu aizgūt prasmi saglabāt savus zobus visu mūžu un barību pārstrādāt divreiz. No vilka
var mācīties izdzīvot ekstremālās situācijās un pielāgoties laika apstākļiem, mainot kažoka biezumu. No āpša var mācīties rakt alas,
atstāt mēslojumu avenēm un aizbiedēt ienaidniekus. No lāča var mācīties ļoti ilgi gulēt un ziemā atpūsties. No gulbja var mācīties
uzticību, prasmi vienmēr būt skaistam un rūpēties par ģimeni.
Janvāra sākumā 5.-7.klašu skolēni atklās, kas ir mīmikrija un virtuāli radīs kurpes, ar kurām var staigāt pa ūdens virsmu un
izdomās jaunus produktus, iedvesmojoties no dabas. 8.-9.klašu skolēni pētīs dažādu dzīvnieku mājas un izstrādās projektu savai
ideālajai mājai. Februārī 7.-8.klašu skolēni projektēs nākotnes transportu. Martā skolā varēs apskatīt projektā izstrādātos darbus,
plakātus un zīmējumus. Projekts noslēgsies ar balli un darbu prezentācijām. Plašāka informācija par projektu http://videsskola.lv
Skolas projekta koordinatore Inta Pastare

