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Birzgale piekto reizi svin sava
pagasta svētkus

Sestdien, 25.jūlijā, savus svētkus svinēja
birzgalieši, kuru pasākumam šoreiz bija dots nosaukums
«Ziedu pilna pasaulīte». Birzgaliešu svētki sākās sestdienas
priekšpusdienā ar ekskursiju uz Tomes pagastu, kur tika
apmeklēta kaimiņu baznīca, jaunais Dienas centrs,
zivjaudzētava, kā arī apciemota pazīstamā novadpētniece
Ruta Andersone. Agrā pēcpusdienā dažādas aktivitātes
sākās Birzgales centrā. Viena no tām bija ziedu paklāju
veidošana, kurā par uzvarētājām tika atzītas Mārīte un Linda
Artihovičas ar savu darbu «Smaids rada smaidu».
Godpilnajā 2.vietā bērnudārza «Birztaliņa» kolektīva
kopdarbs ar nosaukumu «Caur sidraba birzi gāju», bet
3.vietā Valijas Skujas un Intas Pastares ziedu paklājs
«Saules ceļš». Lielu interesi izpelnījās radošās darbības,
kuras organizēja un vadīja biedrība «JADARA» un
«Birzgales jauniešu centrs». Bērnus tur aizrāva sejiņu
apgleznošana, tetovēšana un akmentiņu izkrāsošana, bet
pieaugušo interešu lokā bija Birzgales jostas radīšana no
tautiskajām zīmēm. Visi, kuri vēlējās, varēja izmantot ziediem
izrotātu fotorāmi, lai iegūtu sev par piemiņu kādu bildi ar sevi,
saviem tuviniekiem, draugiem un kaimiņiem. Otro reizi
Birzgales pagasta svētkos notika «Ciskudriļļu jampadracis» –
gluži vai karnevāla cienīgs brauciens ar velosipēdiem. Tajā
piedalījās gan mazi, gan lieli birzgalieši, bet skatītāju balsojuma
rezultātā visas trīs godalgotās vietas ieguva jaunā paaudze –
1.vietā «Renārs no Āfrikas», 2.vietā – «Bitīte», bet 3.vietā –
«Labā feja».
Pirmo reizi Birzgales pagasta svētku vēsturē notika
gājiens, kurā piedalījās darba un mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi, interešu grupas, biedrības, kā arī svētku ciemiņi.
Svētku organizatore Rita Reinsone sarunā ar «OVV» atzina, ka,
lai arī pirmo reizi rīkots, gājiens tiešām bija izdevies. Tas
izvijies pa visām pagasta centra ielām, visur to sagaidīja
skatītāju un līdzjutēju pulki. Īpaši bija padomāts par birzgaliešu
jauno paaudzi, kam notika sportiskās aktivitātes, kā arī bija
dziesmas, dejas, rotaļas un dažādi konkursi. Pēc tādas plašas
programmas par sevi lika atgādināt vēders. Par to, lai svētku svinētāji būtu kārtīgi paēduši,
parūpējās Sarmīte Pikaļeva, kura visus cienāja ar gardu bukstiņbiezputru – tika izēsti divi lieli
katli, pietika visiem!
Protams, neiztika bez amatiermākslas kolektīvu koncerta, kurā birzgaliešu uzstāšanos
ar saviem priekšnesumiem kuplināja ciemiņi no Ķeguma, Lauberes un pat no Staburaga.
Svētku zaļumballē spēlēja grupa «Nāc dejot», bet īpašu noskaņu pasākumam piešķīra Guntas
Tomsones un viņas partnera demonstrētais ugunsšovs.
25.jūlijā notikušajos Birzgales pagasta svētkos pati galvenā sporta aktivitāte bija
ātrspēles turnīrs dambretē. Šajā gadījumā dambreti gan grūti nosaukt par galda spēli, jo turnīra
dalībniekiem ne tikai nebija iespējas apsēsties, bet piedevām vajadzēja zināmu fizisku piepūli,
lai izdarīti kaut vienu gājienu. Dambreti birzgalieši spēlēja savā parkā, kur viņiem atrodas
lielformāta laukums. Sacensībām bija pieteikušies astoņi dalībnieki, tāpēc bija iespēja katram
mēroties spēkiem ar katru. Pēc aizraujošām un azartiskām cīņām rūtotajā liellaukumā par
čempionu kļuva Raimonds Rastjogins, godpilnajā otrajā vietā ierindojās Edgars Siliņš, bet trešo
pakāpienu uz goda pjedestāla kungu konkurencē izcīnīja Liāna Birzule.
Pēc „OVV” materiāliem
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Gaidām jauno mācību gadu
Birzgales pamatskola pēc vasaras brīvlaika atkal ver
durvis bērniem un jauniešiem, lai sāktu jauno mācību gadu. 1.
septembris jeb Zinību diena ir atkalredzēšanās un satikšanās
svētki gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Bet
tiem skolēniem, kuriem šis ir pirmais mācību gads, šī ir
pavisam īpaša diena. Šis 1. septembris ir prieka un
satraukuma pilns 13 pirmklasniekiem, kuri uzsāks skolas
gaitas mūsu izglītības iestādē, kā arī 14 devītklasniekiem,
kuriem šis pēdējais mācību gads savā dzimtajā pusē.
Visu vasaru skolas telpas tiek postas jaunajam
mācību gadam. Skolā remonti notiek pēc plāna. Jūlijā SIA
„Sporta halle” veica sporta zāles grīdas renovāciju – slīpēšana
un pulēšana, lakošana 3 kārtās, laukuma līniju marķēšana un
logo izveidošana laukuma centrā. Darbs paveikts kvalitatīvi
un laikā. Z/S „Strautnieki-2” veic 1.stāva koridoru un vienas
klases remontu. Klases remonts ir pabeigts, bet koridoru remontam atlikuši nelieli sīkumi – apmales, dekoratīvās līstes. Darbs
ir padarīts labi un nākamajā nedēļā tiks pabeigts. Finansējums ir no Ķeguma novada domes budžeta. Paldies par atbalstu!
Tehniskie darbinieki pārējās klasēs veic kosmētiskos remontus. Šovasar dabaszinību kabinetā uzstādīta interaktīvā tāfele, līdz
ar to kabinets pilnībā gatavs darbam. Šeit var veikt eksperimentus un pētījumus dabaszinībās 1.-6.klašu skolēni, kā arī 8.9.klašu skolēni fizikā un ķīmijā.
2015./2016.mācību gadā mūsu skola strādās, lai iegūtu veselību veicinošas skolas statusu. Veselību veicinoša skola ir
tāda skola, kura pastāvīgi stiprina savu kapacitāti, lai caur skolas vidi ikvienam dotu iespēju iemācīties veselīgi domāt, dzīvot,
mācīties un strādāt. Veselības veicināšana skolā ir jebkura skolā īstenota aktivitāte, kas tiek veikta, lai uzlabotu un aizsargātu
veselību. Veselības veicināšanā skolā ir iesaistīti veselības un izglītības nozaru pārstāvji, skolotāji, skolēni, vecāki, tehniskie
darbinieki, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas u.c., skolā tiek nodrošināta
veselīga un droša vide, kā arī veselības izglītība un skolas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, tiek īstenotas aktivitātes
veselīga uztura, fizisko aktivitāšu un aktīva brīvā laika pavadīšanas veicināšanai, atkarību izraisošo vielu lietošanas
samazināšanai, kā arī tiek nodrošinātas dažādas konsultācijas, lai sniegtu psiholoģisko atbalstu, tādā veidā nodrošinot garīgās
veselības veicināšanu. Skola cenšas uzlabot veselību, ne tikai skolēniem, bet arī skolas personālam, ģimenes locekļiem un
pārējai sabiedrībai, veicinot izpratni par to, ka ikviena rīcība un uzvedība kopumā iespaido visas sabiedrības veselību un
labklājību. Izvirzītie mērķi ir apjomīgi, bet mūsuprāt ļoti nepieciešami. Ar jauno mācību gadu katrā klasē būs 3 sporta stundas
nedēļā, sporta skolotājs visu nedēļu būs uz vietas un sporta nodarbības notiks arī pēc mācību stundām. Mācību stundu laikā
organizēsim atslodzes minūtes un vingrošanas pauzes. Garajos starpbrīžos būs iespēja spēlēt spēles.
Ķeguma novada pašvaldība ir radusi iespēju 1.-9.klašu skolēniem piešķirt brīvpusdienas, visu mācību gadu skolēniem
būs iespēja paēst siltās pusdienas. Skolas saimnieces, gatavojoties jaunajam mācību gadam, saskaņo jaunas ēdienu receptes un
rēķina nepieciešamās kalorijas pilnvērtīgam uzturam. Esam parūpējušies arī par dzeramā ūdens pieejamību.
Skolotāji ir atpūtušies, pilni enerģijas un jaunām idejām veiksmīgam darba sākumam. Pirmās divas nedēļās būs
adaptācijas laiks pēc vasaras brīvdienām, šajā periodā piedalīsimies arī Eiropas sporta nedēļas pasākumos. Uz tikšanos Zinību
dienā plkst.8.40! Skolēnu autobusi kursēs kā parasti.
Skolas direktors Valentīns Pastars

Projekts „Sakoptāka vide mums apkārt”
Jau trešo gadu Birzgales „Rūķu”
parkā tiek sakopts kāds stūrītis. Iepriekš tā bija
mazā dīķa tīrīšana, pagājušajā gadā tika
izveidots āra dambretes laukums ar figūrām.
Šogad aktuāls jautājums bija atkritumi
Birzgales „Rūķu” parkā. Ar Ķeguma novada
domes atbalstu tika izsludināts Ķeguma
novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektu konkurss, kurā iesniedzu savu
projektu par atkritumu urnu izvietošanu parka
teritorijā. Koka atkritumu kastes tika
izgatavotas firmā „Silver Standard Plant”, un Līgo svētku priekšvakarā 9 atkritumu urnas tika izvietotas teritorijā. Tās vizuāli
iekļaujas „Rūķu” parka ainavā. Teritorijā ievērojami samazinājies zemē nomesto atkritumu skaits. Kopējās projekta izmaksas
745,36 EUR par 9 atkritumu kastēm.
Projektu iesniedza Birzgales pagasta pārvaldes dārzniece Diāna Arāja

Birzgales pagasta pārvalde aicina darbā kurinātājus.

Informācija pa tālruni 65034125
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Valsts policijas ziņas.
•

•
•
•
•

Policijas ziņas
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25.jūlijā 1959.gadā dzimušais J. Birzgales pagastā vadīja automašīnu «VW GOLF» un
ceļa līkumā sadūrās ar pretimbraucošo automašīnu «VW GOLF». Sastādīts ceļu
satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols.
28.jūlijā pie kādām mājām Birzgales pagastā atrasts «A1» kategorijas, bet mežā –«E1»
kategorijas lādiņš. Abos gadījumos par atradumu informēti sapieri.
Jūlijā saņemta informācija, ka 3.jūnijā konstatēts: mežā Birzgales pagastā patvaļīgi
nocirsti koki ar kopējo krāju 2,79 kvadrātmetri, bet 15.jūnijā konstatēts, ka mežā Birzgales pagastā patvaļīgi nocirsti koki ar
kopējo krāju 25,33 kubikmetri. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess.
Augusta sākumā saņemta informācija, ka 1961.gadā dzimušais birzgalietis V. kopš 23.janvāra 1959.gadā dzimušajam A.
neatdod automašīnu «CITROEN JUMPER».
2.augustā no kādām mājām Birzgalē slimnīcā ar galvas sasitumu, smadzeņu satricinājumu un alkohola reibumā nogādāts
1978.gadā dzimušais R. Policija noskaidro notikušā apstākļus.
Dzintra Dzene „OVV”

Pašvaldības policija informē
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

01.07.2015. uz šosejas A-6 48 kilometrā notriekts alnis – noskaidroti notikuma apstākļi, sniegta palīdzība seku likvidēšanā
02.07.2015. Ķeguma novada pašvaldības policijas darbinieka uzmanību, patrulējot Birzgales pagastā, pievērsa kāds starp
privātajām mājām grāvī sēdošs vīrietis ar atvērtu divu litru alus pudeli rokā. Uz policijas darbinieka jautājumiem, vai
personai viss ir kārtībā un vai vīrietis zina, ka lietot alu sabiedriskā vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība, nedrīkst, kungs
nereaģēja, bet agresīvā tonī norādīja, lai viņu vedot mājās, vienlaicīgi sākot sniegt pamācošas norādes, ko darīt. Vīrietim pēc
personas datu noskaidrošanas tika palūgts iekāpt dienesta automašīnā, lai viņu nogādātu dzīvesvietā. Jau atrodoties policijas
auto, persona atvēra alus pudeli un sāka to dzert, kā arī pielaistīja dienesta transporta salonu ar alu. Lai pārtrauktu šīs vīrieša
prettiesiskās darbības, policists gribēja no vīrieša paņemt grādīgās dziras taru, lai to aizvērtu, bet persona izrādīja fizisku
pretošanos un centās iesist policijas darbiniekam pa seju. Lai savaldītu agresīvo vīrieti, pret viņu nācās pielietot speciālos
līdzekļus un fizisku spēku. Tā kā vīrietim mutisks skaidrojums šķita nesaprotams un uz aizrādījumiem pārtraukt
likumpārkāpumu atbilstoša reakcija netika sagaidīta, pēc noteikto procesuālo darbību veikšanas vīrietim tikai noformēts
administratīvā pārkāpuma protokols par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība.
05.07.2015. tika apzagti mazdārziņi Staru ielā.
06.07.2015.Ķegumā, Liepu alejā 1, no kāpnēm nokritis vīrietis, kurš no gūtām traumām miris.
06.07.2015. saņemta sūdzība, ka Ķegumā, iesniedzēja sētā ieklīdis kaimiņu suns un rok bedres. Pārbaudot saņemto sūdzību,
informācija neapstiprinājās.
09.07.2015. saņemta informācija, ka itāļu uzņēmējs bez saskaņošanas izvietojis reklāmas izkārtnes.
13.07.2015.saņemta informācija, ka Tomes pagastā privātmājā notiek alkohola lietošana, kurā tiek iesaistīta nepilngadīga
persona-veikta pārbaude, pieņemti paskaidrojumi.
16.07.2015. Liepu alejā, pie bērnu rotaļu laukuma pēc pārmērīgas alkohola lietošanas persona zaudēja spēju patstāvīgi
pārvietoties – sniegta palīdzība, persona nogādāta uz mājokli, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
23.07.2015. saņemta sūdzība, ka Birzgales pagastā Anglijas pilsonis veicot, būvdarbus ir aizskāris citu personu intereses. Ar
konfliktā iesaistītām pusēm veiktas pārrunas, situācija atrisināta.
27.07.2015. saņemta informācija, ka Ķegumā, uz dzelzceļa sliedēm guļ vīrietis. Ierodoties notikuma vietā, vīrietis netika
sastapts. Veiktas darbības notikuma apstākļu noskaidrošanai.
Ķeguma novada pašvaldības policijas inspektors Jurijs Matrosovs

Realizēts projekts
„Sveicināti Birzgalē”
Birzgales pagasts iepriecina savus
iedzīvotājus un viesus ar daudzveidīgiem
kultūras un izklaides pasākumiem, koncertiem,
svētkiem. Lai svētki paliktu spilgtā atmiņā
ikvienam iedzīvotājam un viesim, viens no
svarīgākajiem akcentiem ir šo svētku
noformējums, kas veicinātu Birzgales pagasta
atpazīstamību un popularizēšanu. Valsts karoga
un pagasta ģerboņa lietošana svētkos rada
piederības zīmi pagastam, kopības sajūtu un svētku atbilstošo noskaņojumu.
Ķeguma novada domes iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa ietvaros biedrība “JADARA” ir
realizējusi projektu „Sveicināti Birzgalē”. Projekta mērķis ir stiprināt novada pagasta identitāti un atpazīstamību, uzlabot vizuālo tēlu
novada pagastam, veidot svētku atbilstošu noskaņojumu un noformējumu, veicināt iedzīvotāju patriotismu un īstenot pagasta
izaugsmi. Realizējot projektu pie Birzgales pagasta laternām, jūlija mēnesī tika uzstādīti 20 jauni banneri, kuros attēloti 10 Latvijas
Valsts karogi un 10 Birzgales pagasta ģerboņi.
Projekta realizācijai tika piešķirti 705.63euro.
Biedrība “JADARA”
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Es paskatīšos debesīs,
Un kāds manas domas izlasīs,
Tad lai zina viņš:
Tas ir mans mazais brīnumiņš.
/R. Tīrmanis/

PRIECĀJAMIES KOPĀ AR:

Valentinu Lukjancevu un Artemiju Andrejevu par
meitiņas ANASTASIJAS piedzimšanu!
Olgu Aleksandrovu un Viesturu Ņikitinu par
meitiņas KEITAS piedzimšanu!
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

UZMANĪBU!
Sakarā ar darbinieku atvaļinājuma pārcelšanu aptieka būs
slēgta tikai 24.,25.,26.augustā.

Aptiekas vadītāja

Ārlietu ministrija izsludina radošo darbu konkursu
jauniešiem par ilgtspējīgu attīstību pasaulē

Latvijas Ārlietu ministrija sadarbībā ar biedrību „Latvijas
Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) izsludina konkursu
jauniešiem „Izstāsti man savu pasaules stāstu!”.
Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi un izpratni par
Latvijas un Eiropas Savienības (ES) attīstības sadarbību, kā arī
ilgtspējīgu izaugsmi visā pasaulē. Latvija īpaši sniedz atbalstu
Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm. Attīstības
sadarbības politika ir ne tikai instruments citu valstu labklājības
celšanai, bet arī ES un Latvijas izaugsmei. Jaunieši aicināti radoši
paust savu viedokli par šo politiku, izveidojot savu stāstu vai
eseju, video, dzejoli, kolāžu, dziesma par to, kā viņš/viņa izprot
attīstības sadarbību un tās nozīmi.
Labākā darba autors iegūs konkursa galveno balvu –
ceļojumu uz kādu no Latvijas attīstības sadarbības
partnervalstīm. Konkursa uzvarētājs un veicināšanas balvu
ieguvēji tiks apbalvoti Eiropas gada attīstībai noslēguma
ceremonijā novembrī.
Konkursā aicināti piedalīties Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 –
32 gadiem. Līdz 2015.gada 15.oktobrim katram dalībniekam ir
jāiesūta savs radošais darbs par attīstības sadarbību.
Radošais darbs kopā ar pamatojumu jānosūta līdz 15. oktobra
plkst. 23:59 uz e-pastu konkurss@prae.lv, kā arī jāpublicē
sociālajos tīklos (Twitter, Facebook, Instagram), izmantojot
mirkļa birkas #EYD2015, #Attist_sadarb un #Pasaulesstasts.
Jautājumu gadījumā lūgums vērsties pie konkursa koordinatores
Dagnes Dāboliņas, rakstot uz konkurss@prae.lv.
Ja jūs mani meklējat, Meklējiet mani savās sirdīs.
Ja esmu tajās atradis savu vietu, Tad tā tur būs vienmēr…
(A.de Sent - Ekziperī)

† Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Tālivaldis Jānis Loķis (1953.)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
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Tavs laiks ir vasara,
Kad gladiolas staro,
Kad dālijas
Kā mazas saules zib,
Kad tūkstoš darbos katra diena zaro,
Kad viss, kas zaļo, augt uz ziedēt grib.
/K. Apškrūma/

Sveicam visus AUGUSTA jubilārus, īpaši suminām
nozīmīgās jubilejās:

pilngadniekus

50
55
60
65
75
80
82
83
85

Seņiņecu Edgaru
Teikmani Zigurdu
Bogustovu Sandru
Ratkeviču Valtu
Daudzi Uldi
Rozēnu Sarmu
Belabko Tadeušu
Braunšteinu Dzintaru
Smilškalnu Agri
Dreimani Ludmilu
Začesti Birutu
Feodorovu Ivaru
Niedru Kārli
Mīlgrāvi Jāni
Kleinovki Imantu
Saksi Elgu

LOGI DURVIS

Vasarīgs piedāvājums PVC 6 kameru
logiem
• Montāža
• Konsultācijas
• uzmērīšana
• lodžiju iestiklošana
• aiļu apdare
Vairāk nekā 10 gadus Ogrē
Ogrē, Upes pr. 18a Darba dienās 9.00–18.00 Tālr. 27015466,
65020308; ogre@glasteks.lv

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

2015.gada augusts

I novada sporta spēlēs triumfē VPII „Birztaliņa”

Piektdien, 31.jūlijā septiņas komandas tikās Ķeguma vidusskolas sporta laukumā, lai sacenstos par uzvaru Ķeguma novada
pašvaldības pirmajās sporta spēlēs. Sīvā konkurencē 1.vietu izcīnīja Birzgales bērnudārza komanda „Berjozovaja rošča”, aiz sevis
atstājot pārējās komandas.
Pirmajās novada pašvaldības sporta spēlēs piedalījās septiņas iestāžu un kolektīvu komandas. Bija pārstāvēts gan novada
centrs Ķegums ar trīs komandām – deju kolektīvs „Kadiķis”, vidusskolas komanda „Minioni” un apvienotā sociālā dienesta, aprūpes
centra „Senliepas” un pašvaldības policijas komanda „Avārijas Brigāde”. No Birzgales pagasta startēja pirmsskolas „Birztaliņa”
komanda „Berjozovaja rošča”, kā arī pagasta pārvaldes un pamatskolas komandas. Tomes pagastu godam pārstāvēja komanda
„Tontoni”, bet ierasti sportisko Rembates pagastu laikam bija sabiedējuši nelabvēlīgie laika apstākļi. Lietus tiešām lika par sevi manīt
– lai arī azartiskie sportotāji to centās ignorēt, vismaz vienu brīdi gāza tā, ka pilnīgi visi sporta spēļu dalībnieki bija spiesti meklēt
glābiņu zem kāda jumta.
Spītējot laika apstākļiem, katra komanda tomēr piedalījās visos 12 netradicionālajos sporta veidos, par ko arī visas komandas
tika pie balvām. Pasākuma noslēgumā varējām jautri pavakarēt dzīvās mūzikas pavadījumā un vērot komandu sagatavotos mājas
uzdevumus pat tēmu prieks, kas izpaudās gan jautrās dziesmās un dejās, gan neparastos stāstījumos.
Paldies visiem dalībniekiem! Ceru uz tikšanos nākamgad daudz kuplākā skaitā!
Sporta organizators E.Siliņš

Elgai Saksei jubileja!

11.augustā skaistu savas dzīves jubileju svinēja
mūsu pagasta iedzīvotāja, tulkotāja no ungāru valodas
ElgaSakse. Diplomēta agronome, strādājusi par
grāmatvedi. Ungāru valodu apguvusi pašmācības ceļā.
Sākusi ar pieciem vārdiem katru dienu. Un nu jau
iztulkotas apmēram 70 grāmatas. Par sev tuvākajiem
autoriem Elga Sakse uzskata Magdu Sabo, Šandoru Marai.
Ir tulkojusi gan lugas – F.Molnāra „Lilioms”, L.Ģurko
„Elektra – mana mīla”, I.Erkēņa „Kaķuspēle” un citas, gan
bērnu grāmatas – I.Fekete „Vuks”, „Ērkšķu cietoksnis”.
Izlasot un iepazīstot viņas tulkotās grāmatas, mēs varam
uzzināt, kādas grāmatas lasa ungāru skolnieki, jo liela daļa
šo grāmatu ir iekļauta Ungārijas skolu obligātajā
literatūras programmā.
Tulkotājas darbu ir novērtējusi arī Ungārijas
valdība. Viņa ir saņēmusi medaļu „Pro cultura
Hungarica”, Ungārijas Republikas prezidenta zelta
piemiņas medaļu, Ungārijas Republikas ordeņa ”Par
nopelniem” Bruņinieka krustu. Arī mēs paši esam
novērtējuši Elgas Sakses devumu tulkotājas darbā. Viņa ir
ieguvusi gan „Pagasta lepnums”, gan „Ķeguma novada

lepnums” titulus, kā arī ir apbalvota ar ordeņa „Atzinības krusts” V šķiru.
25.jūlijā muzejā „Rūķi” notika Elgas Sakses godināšanas pasākums. Tajā tulkotāju sveica Ungārijas vēstniece Latvijā
Adriena Millere, Ungārijas goda konsule Ariana Župika, apgāda „Jumava” vadītājs Juris Visockis, Ķeguma novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Pāvels Kotāns un pagasta iedzīvotāji.
Mēs sakām tulkotājai paldies par radošu darbu, lai latviešu lasītāji saņemtu labāko, ko uzrakstījuši ungāru rakstnieki un
dramaturgi. Vēlam skaistajā dzīves jubilejā veselību, enerģiju un spēku tulkotājas darbā. Lai labi kaimiņi un radošs noskaņojums. Lai
piepildās Elgas kundzes vēlēšanās, redzēt sava darba turpinātājus ievadot kādu jaunu tulkotāju šajā amatā, daloties bagātajā pieredzē.
Anita Smilškalna Birzgales bibliotēkas vadītāja.
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Projekta „Informatīvo norāžu uzstādīšana Birzgales pagasta centrā”
īstenošana

Lai veicinātu Birzgales pagasta publiskās teritorijas labiekārtošanu, biedrība „JADARA” nolēma piedalīties Ķeguma novada
iedzīvotāju veicināšanas projektu konkursā ar projektu „Informatīvo norāžu uzstādīšana Birzgales pagasta centrā”, kurš arī tika
apstiprināts. Projekta mērķis Ķeguma novada publiskās teritorijas labiekārtošana. Projekta uzdevums iegādāties un uzstādīt teritorijas
norādes Birzgales pagastā
Tā kā 25. jūlijā bija paredzēti Birzgales pagasta svētki, tad arī gribējās, lai jaunās norādes jau būtu uzstādītas. Un tā 22. jūlijā
pagasta centrā tika uzstādītas
17 norādes uz trīs ceļa
stabiem:
1. Pamatskola – 1 gab.
2. Tautas nams – 1 gab.
3. Pagasta pārvalde – 1 gab.
4. Kapela – 1 gab.
5. Bibliotēka -1 gab
6. Ģimenes ārstu prakse – 1
gab.
7. Pasts – 1 gab.
8. Publiskais Interneta Pieejas
punkts – 1 gab.
9. Aptieka – 1 gab.
10. Muzejs „Rūķi”- 2 gab.
11. Rūķu parks – 2 gab.
12. Mūzikas skola – 2 gab.
13. Pirmskola „Birztaliņa”- 2
gab.
Projekta
kopējās
izmaksas sastādīta 845. 72 euro., no tiem 750 euro piešķirtais finansējums un 95.72 euro biedrības „JADARA” līdzfinansējums.
Projektu realizēja biedrība „JADARA”

Ar sociāli izglītojošu
kampaņu aicinās jauniešus
īsā laikā apgūt kādu
profesiju

KOMENTĀRI0 Sociāli izglītojošā kampaņā Atmet
BEZdarbību! motivēs jauniešus, kuri nestrādā un
nemācās, izmantot iespēju īsā laikā apgūt kādu
profesiju.
Valsts izglītības attīstības aģentūras
(VIAA) organizētā kampaņa, kas norisināsies līdz 9.
septembrim, vienlaikus būs visā Latvijā. Tās laikā
tiks īstenota aktīva komunikācija digitālajā vidē,
tostarp sociālajos tīklos, informē ziņu aģentūra Leta.
Projekts Jauniešu garantija ļauj apgūt
vairāk nekā 100 darba tirgū pieprasītākās profesijas
bez maksas īsā laika periodā - gada vai pusotra gada
laikā. Tāpat var iegūt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, bez maksas dzīvot dienesta viesnīcā un gūt apmaksātus ceļa izdevumus
prakses laikā.
Projekta Jauniešu garantija laikā jauniešiem tiek nodrošināta prakse dažādos Latvijas uzņēmumos, kur ir iespēja pielietot
teorētiskās zināšanas praksē, tā gūstot darba pieredzi, kas palielina iespējas atrast darbu un saņemt konkurētspējīgu atalgojumu mācību
noslēgumā.
Jaunieši jau septembrī var sākt mācības vairāk nekā 100 darba tirgū pieprasītās profesijās. Populārākā profesija šajā uzņemšanā
ir pavārs, kura kvalifikāciju var iegūt desmit profesionālās izglītības iestādēs vai to filiālēs. Septiņās izglītības iestādēs plānots sagatavot
grāmatvežus un autoatslēdzniekus, savukārt sešās izglītības iestādēs - galdniekus, konditorus un restorānu pakalpojumu speciālistus.
Kopumā jaunieši var izvēlēties apgūt kādu sev tīkamu profesiju vairāk nekā 40 profesionālās izglītības iestādēs vai to filiālēs visā
Latvijā.
Projekta Jauniešu garantija izglītības programmās mācības var uzsākt jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nav
nodarbināti un nemācās, tostarp neapgūst pilna laika studiju programmas. Dokumentus izvēlētajā izglītības iestādē var iesniegt līdz
vasaras beigām.
pēc e-klases materiāliem

