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Oriģinālā, gudrā, inteliģentā jauniešu kompānija no Birzgales 9. klases

Klases audzinātāja par jauniešu kompāniju. Pirms deviņiem gadiem mēs satikāmies pirmajā klasē, 2006. gada 1.septembrī
mācības uzsāka 13 skolēni. Šajā laikā ir aizgājuši mācīties uz citām skolām Lozova Sabīne, Narnicka Signe, Kalīte Dana Lana un
nedaudz atpalika Strautnieks Ilmārs. Klāt ir pienākuši Mārtiņš Limors un Valdis Purens. Pašlaik 9.klasē mācās 11 skolēni- 5 meitenes un
6 zēni. Klase ir draudzīga, izpalīdzīga, radoša un mērķtiecīga. Protams, ikdienā mums iet visādi. Nereti strīdamies, sadusmojamies,
iespītējamies un arī paslinkojam, bet tad atkal izrunājamies un sākam visu no gala. Liels paldies devīto vecākiem par uzticēšanos,
palīdzību un sapratni, kopīgi audzinot jauniešus par labiem cilvēkiem.
Klase par sevi un spilgtākās atmiņas. Mēs esam draudzīgi, labsirdīgi, saprotoši, ļoti izpalīdzam viens otram, kad tas ir vajadzīgs.
Mūsu spilgtākās atmiņas: Ekskursijas, kurās
mums iet ļoti jautri, mēs turamies kopā un
smejamies par notiekošo. Viena no
spilgtākajām ekskursijām ir no 8.klases, kurā
mēs braucām uz „Psaiho”! Pārgājieni, kuros
mums iet ļoti jautri un smieklīgi! Viens no
pārgājieniem, kas notika 6.klasē bija
visinteresantākais, jo Imantam pusceļā
saplīsa kurpes un tāpēc viņš ceļu tālāk
turpināja basām kājām, Brenda bija tā, kas
ar viņu atpalika un palīdzēja tikt uz priekšu.
5.klases iesvētības bija ļoti jautras un
smieklīgas! No kurām es atceros 2
uzdevumus: 1.Skriet pa skolu un meklēt
lapiņas ar cipariem, tad vajadzēja skriet
atpakaļ uz zāli un parādīt numuru un tad
iedeva kaut ko, kas bija jāapēd, nebija pārāk
garšīgas lietas. 2.Bija „kokteiļu bārs”, kurā
bija jāizvelk 3 lapiņas ar cipariem un pēc tam
sajauca kokteili no visādām sulām. Daži
spēja izdzert kokteili, bet daži nevarēja
izdzert. Tie, kas neizdzēra, dabūja ķirbju
iekšas matos! Bija jautri un smieklīgi. Tad
mēs nodevām arī zvērestu. Esam arī piedalījušies skolēnu dziesmu svētkos. Ļoti patīk spoku stāsti. Klases vakaros organizējam dažādas
spēles un jautrības. 8.klasē bija interesants sarunu vakars pie ugunskura.
Jaunieši par audzinātāju. Skolotājā atspoguļojas katra skolēna talanti un arī niķi. Audzinātāja ir saprotoša, viņa vienmēr vēl tikai
to labāko, bet vienmēr paliek pie sava viedokļa. Ļoti uztraucas par eksāmeniem. Skolotāja nespēlē kompjūterspēles. Skolēni audzinātāju
raksturo, kā izpalīdzīgu, radošu, jauku un saprotošu. Skolotāja var atrast mazākās kļūdas un norādīt uz tām, nelikt mierā un atgādināt par
sliktām sekmēm, bet jaunieši jau saprot, ka viņa vēl tikai un vienīgi to labāko. Protams, audzinātāja reizēm ir stingra, bet tas ir
pašsaprotami, jo cilvēks nedrīkst izlaisties, neklausīt, būt nepieklājīgs. Skolotāja visus šos 9 gadus ir spējusi izsekot katram bērnam un
viņu sekmēm, tādus cilvēkus nevar atrast starp skolotājiem- kuriem ir tik daudz pacietības. Viņa ir patiešām labsirdīga. Viņai piestāv būt
priecīgai un smaidīgai!
Nākotnes plāni. Alise un Imants grib mācīties Ogres tehnikumā, lai kļūtu par dizaineriem un reklāmu speciālistiem. Andris un
Kristers Rīgas tehniskajā koledžā, lai varētu strādāt par datorspeciālistiem. Ina un Kristīne vidusskolā, augstskolā un strādās par
skolotājām. Sindija nākotnē grib kļūt par ķīmiķi vai ķīmijas skolotāju, jo kopš 8.klases patīk mācīties šo priekšmetu. Brenda domā
mācīties ilgi un cītīgi, jo vēlas kļūt par ietekmīgu sievieti. Mārtiņš vēlas mācīties par automehāniķi, bet Juliāns vēlas saistīt savu nākotni
ar namdara specialitāti. Daži jau pēc pāris gadiem grib vai arī domā veidot ģimeni! Viens no mūsu kopējiem plāniem ir braukt uz
salidojumu (2019.g.)! Uz mūsu mīļo skolu Birzgales pamatskolu! Visi vēlamies būt veiksmīgi un bagāti. Apceļot pasauli, uzsākt savu
biznesu un pārsteigt pārējos ar saviem sasniegumiem.
Audzinātājas vēlējums. Pasaulē lielākā vērtība ir mīlestība. Lai jums tās pietiek gan sev, gan arī ko dot citiem. Ticiet sev, tad
ticēs jums. Dariet labu un palīdziet apkārtējiem. Lai pasaulē vienmēr ir lietas, ko gribas iegūt vai iemācīties, darbs, ko gribas darīt, vieta,
kur gribas nonākt un vienmēr mīļi cilvēki līdzās. Jūsu panākumus nosaka jūsu vēlēšanās. Lai dzīve jūs apvelta ar laimi, kas padara jūs
par gaišu cilvēku. Ticiet saviem spēkiem! Jūs varat visu! Veiksmi jaunu skolu izvēlē!

Par klases bildi: 1.rindā – Kristīne Cera, audzinātāja Valija Skuja, Juliāns Šķeltiņš, Ina Potjomkina.
2.rindā – Mārtiņš Limors, Valdis Purens, Alise Petrova, Imants Zeinvalds, Sindija Puišele, Kristers Lielmežs, Brenda
Veiskate, Andris Vilčuks.
/no Ogres Vēstis Visiem materiāliem/
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Pērles un neaizmirstamā Daugavpils
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Stāsts būs par Daugavpils Dziesmu svētkiem, kuros Birzgales Tautas
nama sieviešu koris Pērles piedalījās 2015.gada 7. jūnijā. Kāpēc neaizmirstamā
Daugavpils? Tāpēc, ka katrs Latgales Dziesmu svētku apmeklējums
Daugavpils Stropu estrādē Pērlēm saistās ar ko īpašu, neaizmirstamu. Pirmo
reizi Latgales Dziesmu svētkos piedalījāmies savas pirmās darbības sezonas
noslēgumā. Tas bija kora pirmais brauciens ar lielisku koncertu, traki sasteigtu
gājienu, autobusa maldīšanos pa Daugavpils ielām, pirmo kora kopīgo
nakšņošanu, ar smiekliem, sarunām un kopīgu padziedāšanu (tik ļoti gaidu korī
dažu sen neredzētu pirmās sezonas dziedātāju seju).
Šoreiz posāmies ceļā agrā svētdienas rītā, mūsu mīļās un gādīgās
Tautas nama vadītājas Ritas Reinsones pavadītas, līdzi ņemot sezonas laikā
pielocīto dziesmu pūru, savus skaistos Birzgales tautastērpus, nedaudz bažīgas
cerības uz (beidzot tak) labiem laika apstākļiem un savu jauno dziedātāju vidū,
arī mūsu iemīļoto ārzemnieci Kiaru, kurai tā gribējās parādīt mūsu Dziesmu
svētku tradīcijas. Brauciens ritēja raiti, omulīgās sarunās pat nemanījām, ka Daugavpils jau klāt. Un te...mums atkal “piesitās”
slavenais “Latgales vadātājs” – trūkstot kārtīgām norādēm, nevarējām tā īsti atrast Stropu estrādi un, smieklu šaltīm skanot,
secinājām, ka nevar jau zināt, kur esam – apkārtējais priežu mežs, tramvaja sliedes un caur kokiem mirgojošais ezers stipri sāka
atgādināt Rīgas Mežaparku. Trūka tikai zooloģiskā dārza!
Estrādi laimīgi atradām un, saulītei pa zemes virsu ripojot, devāmies uz mēģinājumu. Liels un abpusēji sirsnīgs bija mūsu
prieks satiekot sava draugu kora – Mērdzenes Austru dziedātājas, arī paziņas no citiem koriem! Mēģinājums noritēja raiti, jaukā
atmosfērā, pēc tam lieliskas pusdienas, par kuru sagādāšanu jāpateicas mūsu Tautas nama vadītājai Ritai Reinsonei, Birzgales pagasta
pārvaldei un Ķeguma novada domei. Un tad jau jāpošas koncertam. Ieplūstot kopējā dziedātāju straumē, manu sirdi pārņēma
lepnums – par Birzgales skaistajiem tautastērpiem, par visdažādāko krāsu un veidu citu novadu tautastērpiem, par to, ka mums ir visa
šī bagātība, kuru parādīt mūsu Kiarai un lepoties pašām...
Koncerts bija fantastisks – sirsnīgs, ļoti skanīgu kopkori, skaistiem dejotāju priekšnesumiem, lielu un kvalitatīvu apvienoto
pūtēju orķestri, folkloras grupām, skaistām dziesmām, “Dzimto valodu”, ko visi prasīja atkārtot, nemirstīgo “Saule, Pērkons,
Daugava”, kuru dziedot un redzot, kā visa publika ceļas kājās, arī pašam kamols ceļas kaklā un asaras kāpj acīs tā, ka padziedāt
grūti... Pēc koncerta danči, tik sirsnīgi un nesamāksloti vienkārši, “dzīva” pūtēju orķestra spēlēti un kopīgi dziedātu dziesmu skaņu
pilni smaržīgā, siltā Latgales saulrietā...
Ko tādu var izbaudīt tikai korī esot, tikai kopīgi dziedot tā, ka dvēsele atveras un tu ieraugi to skaistumu un tautas bagātību,
kas apkārt...Šādi mirkļi kļūst neaizmirstami uz visu mūžu! Tāpēc Pērlēm Daugavpils atkal neaizmirstami ierakstīsies atmiņās. Tāpēc
ir tik skaisti dziedāt korī. Tāpēc mēs tieši Tevi gaidīsim – pievienojies Pērlēm un dziedi, lai dvēsele atveras!
Maira Līduma, kora Pērles diriģente

Kā mēs braucām Jelgaviņu lūkoties

Jūnijs ir skaists ne tikai ar ziedu un smaržu pārbagātību. Jūnijs ir vasaras pirmais mēnesis, kad daudzās pilsētās un novados
tiek svinēti svētki. Jelgavai šogad jau 750 gadi, un kultūras programma pilsētā īpaši pārdomāta un plaša. Arī vidējās paaudzes deju
svētki „Dievs man deva maizes zemi” šogad, 7.jūnijā, notika tieši Jelgavā. Jau 6.jūnijā no agra rīta lielais, atjaunotais stadions
sagaidīja pirmos dejotājus. Deju svētki kopā sapulcināja gandrīz 7000 dejotājus no visiem kultūrvēsturiskajiem novadiem. Arī
„Dejotprieks” svētkiem bija sagatavojis 6 dejas, no kurām divas tika izdejotas tautas deju kolektīvu skatē. Dažādas pēc sava rakstura
un ātruma, dejas katra par sevi izstāstīja veselu stāstu: par cilvēciskajām attiecībām, darbu un sadzīvi. Un, visbeidzot, par Latvijas
tautu un tautai piemītošo Dzīvesziņu.
Divas dienas tika cītīgi mēģināts, lai koncerts otrās dienas pievakarē sanāktu ļoti skaists un priecētu visus klātesošos, kā arī
skatītājus, kuriem bija iespēja skatīties tiešraidi pa kanālu LMT Straume vai internetā straume.lmt.lv
Kaut saulīte brīžiem cepināja, un saulē iedegušie pleci sūrstēja, ikviens „Dejotprieka” dejotājs bija kustīgs, lustīgs un možs.
Arī sestdienas vakara ballītē visiem pietika spēka dejot līdz rītam, kaut arī zinājām, ka astoņos no rīta būs jāceļas. Karstums,
negulēšana, garās mēģinājums stundas- nekas nespēja izjaukt šo īpašo svētku noskaņojumu, kas valdīja, izejot uz stadiona visiem
kopā un DEJOJOT! Tas ir milzīgs spēks, kas iekustina un aizrauj visus līdzi! Tas ir tautu vienojošs spēks, kas mūs visus satur kopā
un padara stiprus uz mūsu mīļās zemītes Latvijas!
Paldies Jelgavai par laipno uzņemšanu. Paldies, novada domei par transportu un bezmaksas ēdināšanu! Paldies Ritiņai un
Inesītei, kas vienmēr palīdz sagatavoties, iesaka un atbalsta ar labiem vārdiem! Paldies, jums, mīļie „Dejotprieka” dejotāji!
Jūsu Mārīte

25. jūlijā Birzgales pagasta svētki „Rūķu” parkā „Ziedu pilna pasaulīte”

Programma:
10:00-13:00 Aicinām doties ekskursijā uz Tomi. Tiksimies ar
Rutu Andersoni, apskatīsim Tomes baznīcu, dienas centru un
zivju audzētavu. Pieteikties lūdzu līdz 15.jūlijam pa tālruni
229321492
13:00 - 16:00 Ziedu, dabas materiālu paklāju veidošana. (Izmēri
1x1m)
13:00 Dambretes ātrspēles turnīrs ( Parkā lielformāta dambretes
spēles laukums)
14:00 "Ciskudriļļu jampadracis"
15:00- 18:00 Parkā darbosies radošās darbnīcas

15:00 - 17:00 Sporta aktivitātes parkā
15:00-16:30 bērniem "Zaķa Bannija un Jogitas jautrais
ceļojums" programma
16:00 Pusdienas visiem! Bukstiņbiezputra garantēta
16:30 - 18:30 Bezmaksas zirgu izjādes
19:30 Svētku gājiens no tautas nama uz "Rūķu" parku.
20:00 Svētku koncerts "Ziedu pilna pasaulīte". Piedalās
Birzgales pašdarbnieki un viņu draugi
22:00 Svētku zaļumballe. Spēlēs grupa "Nāc dejot"
23:30 Uguns šovs
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Policijas ziņas

Saņemta informācija, ka 16.maijā kādās mājās Birzgales pagastā akā sabojāts ūdens. Sakarā ar minēto
faktu policija pārbauda 1985.gadā dzimušo D. un 1982.gadā dzimušo B.
15.maijā no Birzgales pagasta Ogres slimnīcā ar kreisās rokas trīs pirkstu amputāciju nogādāts 1951.gadā
dzimušais J. Iespējams, vīrietis bija nemākulīgi rīkojies ar šaujamieroci. Uzsākts kriminālprocess.
Maijā saņemta informācija, ka 1992.gadā dzimušais birzgalietis A. kopš 16.marta izvairās no brīvības atņemšanas soda izviešanas
– saskaņā ar Ogres rajona tiesas pagājušā gada 24.novembra lēmumu, vīrietim piespriesta brīvības atņemšana uz 60 dienām.
Jūnijā saņemta informācija, ka 14.martā konstatēts: Birzgalē, Nākotnes ielā, izveidots patvaļīgs pirmsuzskaites pieslēgums mājas
ievada stāvvadam vienai fāzei uz kādu dzīvokli, kā rezultātā elektroenerģija tiek lietota bez uzskaites un apmaksas. Sakarā ar
minēto faktu policija pārbauda 1962.gadā dzimušo N. Uzsākta administratīvā lietvedība.
Jūnijā saņemta informācija, ka 20.aprīlī konstatēts: mežā Birzgales pagastā patvaļīgi nocirsti koki ar kopējo krāju 9,47 kubikmetri
un 3,45 kubikmetri. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess.
Dzintra Dzene „OVV”

Pašvaldības policija informē
•

•

•

•

•

•

05.05.2015. Saņemta informācija no Ķeguma Dienas centra dežuranta par to, ka ēkai ir sabojātas vairākas lietus ūdens
notekcaurules. Izbraucot uz notikuma vietu, pašvaldības policija konstatēja, ka divām notekcaurulēm ir deformēti vairāki posmi.
Veicot vietas apskati, varēja izsecināt, ka kāds ir saspārdījis notekcaurules. Tā kā pašvaldības īpašumam ir nodarīts materiāls
zaudējums, par to tika informēta Valsts policija.
05.05.2015.Saņemta informācija no Ķeguma tautas nama dežurantes par to, ka ēkas pagalmā guļ sieviete. Atbraucot uz notikuma
vietu, pašvaldības policija izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību, sakarā ar to ka sievietei bija pārsista seja. Veicot
informācijas pārbaudi, noskaidrojās, ka sieviete sēdēdama uz soliņa lietoja alkoholiskos dzērienus, kuru rezultātā zaudēja spēju
patstāvīgi pārvietoties, nokrita uz bruģa. Uz notikuma vietu izsaukta mediķu brigāde, kas sievieti nogādāja Ogres slimnīcā
neatliekamās palīdzības sniegšanai.
06.05.2015.Saņemta informācija no kāda Birzgales pagasta iedzīvotāja par to, ka Jedes (barona Hāna) kapos kāds nepazīstams
vīrietis staigā ar metāla detektoram līdzīgu priekšmetu. Atbraucot uz notikuma vietu, policija konstatēja, ka kapu pieguļošā
teritorijā atrodas apvidus automašīna Toyota. Pie automašīnas tika sastapta kāda sieviete, kura bija tās īpašniece. Pārrunu laikā
sieviete atklāja to, ka kopā ar vīru brauc ceļojumā pa Latvijas teritoriju. Braucot uz Jaunjelgavas pusi, izdomājuši piestāt meža
malā. Uz jautājumu kur tad ir vīrs, sieviete nevarēja atbildēt. Pašvaldības policija apstaigājot kapus un to pieguļošo teritoriju,
rakšanas pēdas nekonstatēja. Sievietei tika pieprasīts uzrādīt dokumentus personas pārbaudei, kā arī uzrādīt automašīnas bagāžas
nodalījumu. Sieviete izrādījās Jūrmalas pilsētas iedzīvotāja. Bagāžas nodalījumā lāpsta vai metāla detektors netika atrasts. No
sievietes pieņemts rakstisks paskaidrojums, kurā viņa apliecināja, kad kopā ar vīru iebrauca kapu teritorijā. Sievietei tika
izklāstīta atbildība par to, kāda rodas, ja tiek konstatēts kapu apgānīšanas fakts.
Točkā par 0.21 centu iegādājas 3 cigaretes. 13.maijā, PP darbinieki patrulējot pa Rembates pagastu ievēroja, ka no ēkas, kas
Rembates pagastā zināma kā točka iznāca kāda sieviete. Viņas reakcija, ieraugot trafareto policijas automašīnu liecināja, ka viņai
ir pamats satraukties. PP lūdza viņai paskaidrot apmeklējuma mērķi, un kā sieviete paskaidroja, viņa pie mājas īpašnieces esot
nopirkusi trīs cigaretes par 0.21 Eiro. Pēc personas sniegtā paskaidrojuma var secināt, ka točkas īpašniece neskatoties uz iepriekš
piemērotiem sodiem par nelegāla alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecību, turpina prettiesiskās darbības. No sievietes
pieņemts rakstisks paskaidrojums, kas nosūtīts VP.
18.05.2015. Pašvaldības policija patrulējot aiz Ķeguma pilsētas teritorijas, meža ceļā konstatēja sadzīves atkritumu kaudzi.
Pateicoties dažu iedzīvotāju atsaucībai, pēc neilga laika izdevās noskaidrot meža piegružotājus. Izvērtējot notikuma apstākļus un
pieņemto personas paskaidrojumu, tika noformēts administratīvais pārkāpuma protokols par meža piegružošanu ar sadzīves
atkritumiem.
25.05.2015. Saņemta sūdzība no kādas Ķeguma pilsētas iedzīvotājas par to, ka viņai pirms neilga brīža Smilšu ielā uzmācās
nepazīstams vīrietis, izsakot dažādus cieņas aizskarošus piedāvājumus. Atbraucot uz norādīto adresi, tika sastapts vīrietis, par
kuru sūdzējās. Lai noskaidrotu vīrieša personību un veiktu pārrunas par viņa neadekvāto uzvedību, vīrietis tika nogādāts Ķeguma
policijas iecirknī. Vīrietis izrādījās Rīgas pilsētas iedzīvotājs, kurš bija atbraucis paciemoties pie kāda sava paziņa. Pēc kopīgas
alkohola lietošanas, viņš palika neadekvāts, uzmācās garāmgājējai izsakot cieņas aizskarošus piedāvājumus un traucēja
sabiedrisko mieru Smilšu ielā, dauzīdams ar dūri pa vairākām dzīvokļa durvīm. Izvērtējot notikuma apstākļus un iesniegto
iedzīvotājas iesniegumu, vīrietim tika noformēts protokols par administratīvo pārkāpumu par sīku huligānismu.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš

Birzgales karpa
Šogad
14.jūnijā
notiks
makšķernieku sacensības. Dalībnieku
reģistrācija līdz 13.jūnijam. Pieteikties
pie Andra Baloža personīgi vai pa tālruni
29134742.
Nolikums Makšķernieku sacensībām
1. Sacensības notiek 2015.gada 14.jūnijā no pulksten 6.00 –
11.00, sektora izloze 5.30
2. Sacensībās drīkst piedalīties tikai Ķeguma novada
iedzīvotāji.

3. Sacensības notiks divās grupās. 1.grupa līdz 18 gadiem un 2.
no 18-99 gadiem.
4. Sacensības ir individuālas. Tās notiek makšķerēšanā ar divām
makšķerēm. Katram makšķerniekam vieta tiek noteikta izlozes
kārtībā.
5. Dzīvo zivtiņu izmantošana nav atļauta.
6. Uzvarētāju nosaka pēc zivju kopsvara. Vienāda svara
gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram lielāka zivs.
7. Sacensību beigās visi makšķernieki un to līdzjutēji aicināti uz
zivju zupas nobaudīšanu.
Birzgales makšķernieku biedrība

Birzgales Avīze Nr. 245 2015.gada 12. jūnijs
Lauzīsim vienu maizes šķēli uz pusēm,
Tad dalīsim visuRītu vakaru, bezmiega nakti uz pusēm.
Sk.Kaldupe

Ķeguma novada Birzgales
dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza:
Dace Zēmane un Osvalds Škutāns
SVEICAM!
Ķeguma novada Līgo kausa 2015 izcīņa zolītē norisināsies
20.jūnijā Lindes parka estrādē.
Reģistrācija 8.30-9.00
Tālrunis 26541630 – Uldis.
22.jūnijā plkst. 13:00 pie ''Rūķu” muzeja visi tiek laipni
aicināti uz tradicionālo Jāņu vainagu vīšanu pagasta Līgām
un Jāņiem.
Plkst. 16:00 “Rūķu” parkā aicinām uz tikšanos ar Ingu
Karpiču pasākumā “Dziedināšanās caur tautasdziesmu”
Inga ir māksliniece, kuru varam iepazīt viņas vadītajos
latviešu tautasdziesmu sadziedāšanās pasākumos un solokoncertā
“Dvēseles dziesmas”. Inga ar savu kokles spēli un balsi rada
vārdos neaprakstāmu atmosfēru – tik gaišu un mierīgu. Arī viņa
pati saka, ka vārdos nav iespējams izteikt to vēstījumu un sajūtas,
ko gribētos nodot citiem. “Vārdi ierobežo, ieliek rāmī, bet ir
lietas, ko nevar notvert. Izteiktas tās kļūst mazākas un zaudē savu
nozīmi,” saka Inga.

25. jūlijā Birzgales pagasta svētki
„Rūķu” parkā

„Ziedu pilna pasaulīte”

Birzgales Publiskā Interneta Pieejas Punkta jaunumi.
Pateicoties projektam "Publisko Interneta Pieejas Punktu izveide
un pilnveidošana Ķeguma novadā"
mūsu telpās ir pieejami:
*divi jauni datori *kopētājs *printeris *skeneris *bezvadu
internets, kas pieejams bez paroles
Paldies par to Ķeguma novada domei!
PIPP konsultante
Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.

† Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Antoņina Cīrule (1932.)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

4
Cik labi dzīvot un būt,
Dot citiem, caur to arī gūt. Tas nozīmē laimīgiem kļūt,
Lai arī citi šo laimi jūt.
(J. Silazars)

Sveicam visus JŪNIJA jubilārus, īpaši
suminām nozīmīgās jubilejās:

pilngadnieci

50
55
65
70
75
80
81
82
84
87

Grozu Sandru
Bāliņu Jāni
Kovedjajevu Aleksandru
Maršavu Sergeju
Timmu Inetu
Krūmiņu Elmāru
Skuju Valiju
Vasiļūni Jevgeniju
Dātovu Andri
Grāvīti Ilgoni
Niedru Velgu
Barišoku Veru
Sokolovski Jāni
Veselovu Anatoliju
Kristovsku Janīnu
Bergmani Raimondu
Djatlovu Māru
Hauptmani Dzidru
Piļku Venerandu
Dīci Arturu
Jēkabsonu Jāni

23. jūnijā plkst. 20:00 Birzgalē "Rūķu" parkā
koncertuzvedums: "Līgošanas nerātnības"
Anita Grīniece

Piedalās Birzgales pagasta pašdarbnieki. Pulksten 22:00 Līgo
nakts zaļumballe spēlē grupa "Rēzuss pozitīvs"
Visas nakts garumā darbosies izbraukuma kafejnīca.

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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Birzgales pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību darbā, olimpiādēs,
skatēs un konkursos 2014./2015.mācību gadā
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skolēna vārds, uzvārds
Lelde Braunšteina
Sindija Puišele
Daniela Gutreia
Sintija Priedīte
Kristīne Cera
Daniela Gutreia
Harijs Pudulis
Harijs Pudulis

Ričards Ķibilds, Emīls
Eglītis,
Daniela Gutreia,
Dzintars Cers
10. Daiga Kārkliņa,
9.

Klase
8.
9.
5.
8.
9.
5.
7.
7.
5.-6.

7.

Olimpiāde
Vieta
Pedagoga vārds, uzvārds
Augstākais vidējais vērtējums skolā -8,65
Vidējais vērtējums- 8,41
Vidējais vērtējums- 8,33
Vidējais vērtējums- 8,13
Augstākais vidējās atzīmes kāpums salīdzinājumā ar 1.semestri
Matemātikas olimpiāde
Valija Skuja
2.vieta
Informātikas olimpiāde
Velta Priekule
3.vieta
Starpnovadu angļu valodas
Žanna Vaļevko
3.vieta
olimpiāde
Valentīns Pastars
Starpnovadu vides un ģeogrāfijas
3.vieta
olimpiāde
Vides izziņas spēļu konkurss
„Izzini vidi”
Vides izziņas spēļu konkurss
„Izzini vidi”
Starpnovadu vēstures olimpiāde
Starpnovadu olimpiāde ķīmijā
Starpnovadu bioloģijas olimpiāde

3.vieta

Inta Pastare

3.vieta

Inta Pastare

Atzinība
Atzinība
Atzinība

Baiba Petrovska
Inta Pastare
Inta Pastare

Atzinība

Inta Pastare
Mārīte Petrovska

11. Irina Mihailova

7.

12. Sindija Puišele
13. Sindija Puišele
14. Andris Vilčuks

9.
9
9.

15. Ričards Ķibilds,
Andis Gopers
16. Deju kolektīvs “Spārni”

6.
4.-7.

Vides izziņas spēļu konkurss
„Izzini vidi”
Tautas deju skate Ogres reģionā

17. Pūtēju orķestris

3.-9.

Pūtēju orķestru skate

18. Braunšteina Lelde

8.

19. Kristiāna Tretjakova

6.

20. Kristers Lielmežs

9.

Lielvārdes A.Pumpura muzeja
skolēnu dzejoļu konkurss
„Krustcelēs”
(piedalījās 130 autori no Ķeguma,
Skrīveriem, Birzgales, Lēdmanes,
Saldus un Lielvārdes, 20 laureāti)

2.pakāpes
diploms
2.pakāpes
diploms
Laureāta
diploms
Laureāta
diploms
Laureāta
diploms

5.-9.
klašu
grupā

Tautasdziesmu konkurss
„Lakstīgalas”

2.vieta

Sandra Siliņa

9.

Starpnovadu konkursā “Nāc un
eksperimentēt sāc”
Starpnovadu sacensības skolēniem
„Lāčplēša kausa” izcīna Lielvārdē

1.vieta

Valija Skuja

2.vieta
1.vieta

Valija Skuja
Kaspars Kreimanis
Valentīna Pastars

2.vieta

Žanna Vaļevko

3.vieta

Valija Skuja

21. Kristiāna Tretjakova,
Elīna Kovaļonoka,
Klāvs Kozlovam,
Ričijs Cīrulis,
Ričards Ķibilds
22. Brenda Veiskate
23. Komandas kapteinis
Kristers Lielmežs
24. Komandas kapteinis
Niks Niedra
25. Komandas kapteine
Daiga Kārkliņa
26. Komandas kapteinis
Kristers Lielmežs
22. Ilmārs Strautnieks
23. Kristiāna Tretjakova
24. Imants Zeinvalds
25. Komandas kapteinis
Dāvids Šķeltiņš
25. Komandas kapteinis
Valters Ruda
27. Komandas kapteinis
Ričijs Cīrulis

8.-9.
8.
7.

Ķeguma novada zemessardzes
sacensības „Lāčplēša ausu kausa”
izcīņa

9.
8.
6.
9.
6.-7.

Starpnovadu skolēnu
pašpārvalžu sporta spēles
Futbola sacensības

1.vieta
2.vieta
3.vieta
2.vieta

3.-4.

Futbola sacensības

1.vieta

6.-7.

Florbola sacensības

3.vieta

Laimonis Paukšte
Vita Kozlovska
Vita Kozlovska
Elga Avena

Vita Kozlovska

Kaspars Kreimanis
Edgars Siliņš
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Birzgales pamatskolas skolēnu sasniegumi

Noslēdzies kārtējais mācību gads. Varam priecāties par sasniegumiem un bēdāties par dažām neveiksmēm. Skolēni saņēmuši
pateicības rakstus, saldumus un naudas prēmijas par dažādiem sasniegumiem mācību gada laikā. 72 skolēni no 92 visas skolas skolēniem
saņēma skolas direktora pateicības par veikumu skatēs, konkursos, sacensībās un olimpiādēs, kā arī par apzinīgu mācību darbu. 9.klases
skolēnu veikumu gribas īpaši uzsvērt, eksāmenos viņi arī parādīja teicamus rezultātus. Sindija Puišele, Andris Vilčuks, Brenda Veiskate,
Kristers Lielmežs un Juliāns Šķeltiņš ir mācījušies viscītīgāk un viņu skola beigšanas apliecībā būs tikai optimāli un augsti vērtējumi. 5.8.klašu skolēniem gan būtu jāpacenšas mācīties labāk. Pedagoģiskās padomes sēdē izskanēja viedoklis, ka skolēni bijuši pavirši mācību
darbā un liela daļa nav, parādījuši savu labāko veikumu. Vērojot atsevišķu skolēnu veikumu un attieksmi pret savu tiešo pienākumu mācībām, man reizēm radās sajūta, ka visvairāk skolotājs strādā sev, nevis priekš jaunajiem cilvēkiem, kuriem jākļūst aizvien gudrākiem
un jāmācās, lai turpmāk uzlabotu savu dzīves kvalitāti. 8.klasē tikai divām skolniecēm Leldei Braunšteinai un Sintijai Priedītei liecībā ir
augsti un optimāli vērtējumi, bet, ja pārvarētu savu slinkumu un dažas rakstura iezīmes, tādus ierakstus liecībā varētu saņemt vēl seši
skolēni. 7.klasē labi sasniegumi mācībās ir Harijam Pudulim un Daigai Kārkliņai, vēl vismaz diviem tādi varētu būt. 6.klase skolā ir
vislielākā, tikai divi skolēni Maikls un Markuss Nazarovi var lepoties ar savu liecību un ierakstiem tajā, skolotāju vērtējumā vēl 5
skolēni varētu mācīties tā, lai liecībā nebūtu zemāku vērtējumu par 6. Piektklasnieki arī tikai divi. Daniela Gutreia un Atis Križanovskis
ir pacentušies, lai savās liecībās redzētu tikai augstus un optimālus vērtējumus, vēl vismaz trīs jaunajiem cilvēkiem jāizvērtē savas
prioritātes un nākamajā mācību gadā jāmācās atbilstoši savām spējām. Sākumskolas skolēniem mācību sasniegumu vērtēšana ir
aprakstoša, un tikai dažos priekšmetos viņi saņem vērtējumu ballēs. Pateicības par labu un teicamu mācību darbu saņēma Henrihs
Kokins, Patrīcija Gribušķa, Laine Lazdiņa – Vilčuka, Jānis Šķeltiņš, Valts Kārkliņš, Vanesa Bogdānova, Annija Loķe, Valters Ruda,
Liāna Lazdiņa – Vilčuka, Armīns Braunšteins, Andrejs Safonovs un Marats Gopers. Paldies skolēniem par labajiem sasniegumiem
mācību darbā un olimpiādēs!
Vislielākais paldies vecākiem, kuri pratuši motivēt un ieinteresēt savus bērnus sasniegt labus rezultātus. Ir sena atziņa, ka
jaunajam cilvēkam no 6 līdz 16 gadu vecumam ir jāpiespiež darīt labas lietas, lai vēlāk viņš tās darītu pats un ar prieku. Laiki un iespējas
mainās, ne vienmēr jaunās visatļautības metodes nes labus rezultātus. Novēlu vecākiem mīlēt savus bērnus tik ļoti, lai spētu viņus
piespiest lasīt grāmatas, ravēt dārzu, tīrīt savu istabu, sportot, muzicēt, dejot un galu galā – MĀCĪTIES.
Rezultātus apkopoja mācību pārzine Inta Pastare

Aktīvais birzgalietis Raivis

Raivi Gudraisi pazīstu sen, bet divus gadus esmu viņa
klases audzinātāja. Kolektīvā zēns izceļas ar taisnīguma izjūtu un
atklātību, ir izpalīdzīgs gan skolā, gan ārpus tās, smalkjūtīgs, ļoti
rūpīgi un glīti raksta un noformē darbus, aktīvs sporta stundās,
piedalās starpnovadu sacensībās futbolā un florbolā. Raivis nav no
tiem, kas starpbrīžos spēlē telefonspēlītes vai stundām ilgi „pazūd

datorā”. Viņš ir aktīva dzīvesveida piekritējs.
Pirms diviem gadiem Raivis pavēstīja, ka sācis trenēties taekvondo. Uzslavēju puisi un viņa mammu par uzņēmību, jo uz
nodarbībām no Birzgales uz Ogri jādodas trīs reizes nedēļā pēc mācībām skolā. Tā ir liela slodze 12 – 13 gadus vecam bērnam. Jautāju
Raivim, kāpēc viņš izvēlējās tieši šo sporta veidu. Atbilde šāda: „Tā ir iespēja apgūt austrumu cīņas mākslu, fiziski un garīgi sevi
norūdīt. Jebkurš sporta veids, arī šis, prasa pašdisciplīnu. No sākuma bija grūti, bet ar laiku „iegāju ritmā.”
Raivis ātri guva pirmos panākumus, kas deva stimulu darboties vēl centīgāk. Grupā citi trenējās jau no 4 – 5 gadu vecuma,
tāpēc Raivja spējas un talants tika novērtēts. Zēns devās uz nozīmīgām sacensībām Berlīnē (Vācija), Sanktpēterburgā, Kaļiņingradā
(Krievija), Viļņā (Lietuva), Tallinā (Igaunija), Rīgā, Rēzeknē, Bauskā, Ogrē, Mārupē, Saldū, Salaspilī (Latvija).
Apskatot daudzos atzinības rakstus un medaļas, brīnījos, kā puisim tik īsā laikā izdevās izcīnīt godalgotās 2. un 3. vietas. Raivis
secina: „Cītīgi trenējoties un izpildot visu, ko liek treneris, var gūt panākumus.” Viņš uzskata, ka augstākie sasniegumi ir 2.vieta Latvijas
čempionātā Saldū, kur, kā pats saka, „pēdējās sekundēs zaudēja zeltu”, kā arī 3.vieta Starptautiskajā čempionātā Lietuvā un Latvijas
čempionātā Bauskā.
Man patiess prieks par Raivi un viņa ģimeni, kas dēlu atbalsta un ir kopā ar viņu gan sūrajā ikdienas darbā, gan uzvaras
sajūsmā. Vēlu Raivim panākumus arī turpmāk! Lai izdodas zelts!
Vita Kozlovska
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Mūzikas ziņas maijā

Šī gada
vēlais pavasaris
Mūzikas skolā ir
nesis
labus
augļus. Skolas
bērni paspējuši
krietni pastrādāt
un saņemt arī
balvas. 13. Maijā
Birzgales
mūzikas skolas
audzēkņi pirmo
reizi izmēģināja
spēkus
Ozolniekos
V
Mazpilsētu
un
lauku Mūzikas
skolu konkursā
Pūšaminstrumentu
spēles
audzēkņiem. No flautistiem tajā debitēja un veiksmīgi piedalījās Tīna Kurpniece (sk.
Līga Paukšte, koncertmeistars Aleksandrs Dribass). Trompetista Harija Puduļa
priekšnesums izpelnījās Atzinības rakstu, bet Haralda Puķes eifonija spēli žūrija
novērtēja ar III vietu. Paldies arī pedagogiem un koncertmeistaram par audzēkņu
sagatavošanu konkursam.
16. maijā Apliecības par Birzgales Mūzikas skolas beigšanu saņēma flautistes
Kristīne Cera un Brenda Veiskate /attēlā/. Prieks par abu meiteņu izturību un pacietību
garajā mūzikas zinību apgūšanas ceļā un gandarījums par koncertā dzirdētajiem
emocionālajiem priekšnesumiem.
Neizpalika arī ikgadējie pedagogu audzēkņu koncerti. 14.maijā Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā skolas vecāku sapulci ieskandināja mazo ķegumiešu
instrumentālie priekšnesumi. 19.maijā pie klavierēm muzicēja skolotājas Sandras
Siliņas audzēkņi. 21.maijā savas prasmes klavierspēlē, blokflautas spēlē, flautas spēlē
rādīja Līgas Paukštes audzēkņi. Kā pēdējā laikā ierasts, koncertā piedalījās arī skolotāja
Kārļa Paukštes sitamo instrumentu klases audzēkņi. Viņi pārvalda gan marimbas spēli,
gan bungu komplekta spēli. Koncertu sēriju 25.maijā noslēdza Aleksandra Dribasa,
Antras Cukermanes, Laimoņa Paukštes un Dmitrija Grozova audzēkņi, kuru
priekšnesumos dzirdējām visplašāko instrumentu skanējumu: klavieru, klarnetes,
saksofona, mežraga, trompetes, eifonija un tubas. Lai arī koncertus apmeklē tikai
audzēkņiem ļoti tuvu stāvošas personas, tomēr tās ir ļoti rūpīgi gatavotas programmas,
lai iepriecinātu ikvienu klausītāju.
Neskatoties uz intensīvo individuālo darbu, pūtēju orķestra nodarbības turpinājās. Nedrīkst taču zaudēt saspēles iemaņas
pirms Skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Reizēm mēģināšana bija dzirdama arī pagalmā, jo, ja jāapgūst maršs, tad jāprot to nospēlēt
arī soļojot. To vislabāk izdarīt ir lielā laukumā. Tomēr neizpalika arī koncertdarbība.
Lai 30 maijā Ķeguma svētku laikā, gadatirgus apmeklētājiem būtu lustīgāks prāts, Birzgales pūtēju orķestris muzicēja pie
Ķeguma tautas nama. Tika spēlēti gan marši, gan valši, gan Dziesmu svētku repertuārs, kamēr šī gada nošu mape tika izspēlēta līdz
vākam. 6.jūnijā pūtēju orķestri ciemos gaidīja Inčukalna estrādē. Dziesmu dienas koncertā, dziedāšanai mijoties ar spēlēšanu, bija
jāatskaņo vairāki skaņdarbi kopā ar Salaspils, Inčukalna un Siguldas orķestriem. Katram orķestrim vēl bija uzdevums atskaņot savu
solo programmu un piedalīties gājienā. Muzicēšana izdevās lieliski, par ko liecināja skaļie klausītāju aplausi. Diena bija jauka un
orķestra dalībniekiem, iepazīstoties ar vēl vienu skaistu Latvijas stūrīti, laiks pagāja nemanot.
Paldies visiem audzēkņiem par cītīgo darbu un īpaši tiem, kuru panākumus pēc Ķeguma audzēkņu prēmēšanas Nolikuma
papildināja arī naudas balvas. Paldies vecākiem par sadarbību un savu bērnu motivēšanu nopietnam darbam. Paldies pedagogiem,
kuru rūpīgā uzraudzībā audzēkņi ieguvuši savas prasmes. Lai Birzgalē un Ķegumā arī turpmāk būtu vecāki, kuri saprot mūzikas
izglītības svarīgu lomu bērnu attīstībā un garīgā pilnveidē!
Visur klāt pabija Līga Paukšte
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„Draudzīgais aicinājums -„Atjaunosim ābeļdārzu!”

Latvijas Zemnieku savienības
Ķeguma nodaļas biedri 2015.
gada 4.jūnijā Birzgales ābeļdārzā
iestādīja 12 jaunas ābelītes.

Šoruden aprit 58 gadi, kopš
Birzgales
pagasta
centrā
iestādīts
ābeļdārzs. Ābeles tur sakuplojušas diži jo
diži. Daudzviet tās izrotājušās ar sirmām
un garām ķērpju bārdām, jo sasniegušas
respektējamu vecumu. Ar iedzīvotāju
organizēto talku palīdzību, prasmīgas
aprūpes un noražojušo zaru izgriešanas
dēļ koki joprojām turpina dot dāsnu ražu,
un pavasarī priecē ar balto ziedu
kupenām. Kopšanas laikā ir nozāģētas arī
nokaltušās un nolūzušās ābeles.
Lai ābeļdārzs priecētu Birzgales
iedzīvotājus un viesus pavasaros un
rudeņos, kā vērtība paliktu nākošajām paaudzēm, vēlamies to atjaunot, un tāpēc dodam savu ieguldījumu, rādām piemēru un draudzīgi
aicinām Birzgales iedzīvotājus, darba kolektīvus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumus, u.c. sekot mūsu piemēram un ābeļdārzā iestādīt
„savu” ābeli. Konsultēties var pie dārznieces Diānas, kas palīdzēja mums iegādāties pareizās ābeles, skaistākās šķirnes un ieteica, kur un
kā tās stādīt.
Latvijas Zemnieku savienības Ķeguma nodaļas biedri stāda ābelītes par godu jaunajam prezidentam. Lai veicas darbi!
Pāvels Kotāns, Rita Reinsone, Valentīns Pastars, Diāna Arāja, Ilmārs Zemnieks

“Tā zilā ilgu puķe”

Ar tādu nosaukumu, šogad jau astoto
reizi, Birzgales muzejā „Rūķi” 16.maijā tika
aizvadīta Muzeju nakts. Tā kā šis gads aizrit mūsu
dižo rakstnieku un dzejnieku Raiņa un Aspazijas
zīmē, arī Muzeju nakts moto bija – Rainim un
Aspazijai – 150. Birzgales muzeja „Rūķi”
apmeklētājus šoreiz priecēja Ķeguma Tautas nama
ģitārstudijas dalībnieki (vadītāja Dace Priedoliņa).
Ar dzeju un dziesmām viņi mazliet ļāva pasapņot
par savu ilgu puķi. Mazie apmeklētāji “Rūķu”
istabā varēja noskatīties multfilmas pēc Raiņa un
Aspazijas dzejoļu motīviem-“Sēd uz sliekšņa
pasaciņa”, ”Saule un mēness”, ”Zelta sietiņš”,
”Mākonītis un mākonīte”, ”Zeltītas vasaras”.
Vēsajā vakarā visi tika aicināti baudīt karstu tēju
un mieloties ar štovētiem kāpostiem.
Muzejā vēl joprojām ir apskatāma izstāde
no muzeja krājumiem “Vai varētu būt 150” un fotoizstāde “Svētki un sadzīves tradīcijas Birzgalē”. Šoreiz tie ir bērnības svētki.
Iveta Freimane

Vērtīgas atziņas

30% no savas dzīves cilvēks pavada miegā, bet 70% nomodā, cerot
izgulēties…
Kritizēt – tas ir norādīt autoram, ka viņš dara ne tā, kā darītu es, ja
mācētu.
Lai kļūtu bagāts, vajag trīs lietas – prātu, talantu un daudz naudas.
Lietišķai sievietei jāizskatās kā jaunai meitenei, jāģērbjas un
jādomā kā vīrietim un jāstrādā kā zirgam.
Slikts tas ģenerālis, kurš nesapņo kļūt par pieminekli!
Nekad nerīkojies tā, kā liek sirdsapziņa, citādi tā vēlāk mocīs par
to, ka esi rīkojies kā idiots.
Gribētos dzīvot kā visiem, bet sirdsapziņa neļauj.
Daži domā, ka viņiem ir laba sirds, bet patiesībā viņiem ir vāji
nervi.
Labāk desmit reizes smagi saslimt, nekā vienu reizi viegli nomirt.
Veiksmīgi apprecēties – tas pats, kas, iebāžot roku maisā ar odzēm,
izvilkt zalkti…

Kļūdīties ir cilvēcīgi. Bet vainot kādu citu savās kļūdās – vēl
cilvēcīgāk!
Lai nopelnītu sev iztiku, ir jāstrādā. Lai kļūtu bagāts – jāizdomā
kaut kas cits.
No darba vēl neviens nav nomiris, no atpūtas – ne tik!
Nekas tā neuztrauc privāto ārstu, kā tas, ka viņa pacientus nekas
neuztrauc.
Smēķēšana ne tikai saīsina mūžu, bet arī – darba dienu…
Ja suns mācētu runāt, viņš nekādā gadījumā nebūtu cilvēka draugs.
Vecums iestājas tad, kad tu saki: “Nekad vēl neesmu juties tik
jauns!”
Ja sieviete saka vīrietim, ka viņš ir pats labākais
un gudrākais, tas nozīmē, ka viņai ir izbeigusies
nauda.
Labāk lai par tevi smejas, nevis – raud.

