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Lai piedalītos projektā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu
efektivitātes paaugstināšanai”, izstrādāts tehniski ekonomiskais
pamatojums „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas
efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”.
Atremontēts pašvaldības dzīvoklis ar īres tiesībām Nākotnes ielā 5-2.
Uzstādīti siltumskaitītāji ambulances un bērnudārza ēkās.
Veikti renovācijas darbi un iekārtu nomaiņa ūdens atdzelžošanas
stacijā.
Uzstādīts ūdens mīkstinātājs katlu mājā.
Izveidota tualete ambulances 1.stāvā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa ietvaros
uzstādīti jauni Baltupes kapu vārti un zvanu tornis.
Birzgales karpai- 13.
Ierīkots apgaismojums starp mājām Nākotnes ielā 1 un Nākotnes ielā 9.
Remontēti ceļi: Cirši-Žīvarti; Birzgale-Pakuļi; Vinnesti – dzelz.stac.Lāčplēsis; Salmiņi-Mazūdri; Gāguļi – Peņķi; Smiltiņi –
Pumpuri; Ķaupi – Putniņi.
Tīrītas ceļu grāvmalas.
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks P.Kotāns

Pagastā tika veidoti pirmie ziedošie apstādījumi. Pie pašvaldības ēkas ieejas tika izveidoti ziemciešu apstādījumi, kuri tiks
papildināti. Tāpat iesākti ziemciešu stādījumi netālu no Stendera pieminekļa. Pagasta pārvaldes kalnā izveidojām ziedošu Birzgales
pagasta ģerboni, pēc rudens salnām augi tika aizvākti un oktobra beigās iestādītas jaunās atraitnītes, lai agri pavasarī jau priecētu ar
pirmajiem ziediem. Pretī pieturai likvidējām vecās klintenes un izveidojām nelielus apstādījumus ar dažādiem skujeņiem un
košumkrūmiem. Rudenī dobe tika papildināta ar sīpolpuķēm, cerams arī tās pavasarī sveicinās iedzīvotājus un viesus.
„Rūķu” parkā tika papildināti jau esošie stādījumi ap dīķi, kā arī izveidotas pirmās puķu dobes, kurās vasaras puķes sadāvināja
paši Birzgales iedzīvotāji. Ar iedzīvotāju iniciatīvas projektu palīdzību uz vecā parka asfalta seguma varēja uzspēlēt dambreti. Savukārt
tautas nama kalna nogāzē tapa nedaudz modernāks darbs ar pagasta nosaukumu „BIRZGALE”.
Tāpat pašvaldības teritorijā tika aizsākta ar krūmājiem aizaugušo vietu tīrīšana – pie kapiem, gar Oškalna un Graudu ielu. Lielajā
pavasara talkā iztīrījām veco ābeļdārzu un pirmo reizi pēc daudziem gadiem tika izpļauta zāle. Vasaras mēnešos darbos piedalījās arī
skolēni un algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji. Ar viņu palīdzību pie daudzdzīvokļu mājām flīžu taciņas tika attīrītas no zāles,
sakopti vecie ceriņi, sagrābta lielā zāle un veikti citi dārza darbi.
Dārzniece D.Arāja

Bibliotēka

Gadu mija ir laiks, kad izvērtējam padarīto. Mūsu novadnieks dzejnieks
Jāzeps Osmanis ir teicis „Grāmata ir viena no lielākajiem dārgumiem, kas ceļ
cilvēka vērtību. Nedrīkst būt šodien cilvēka, kas nebūtu draugos ar grāmatu. Mīlēt
grāmatu jāmācās jau no bērnu dienām”. Bibliotēkas uzdevums ir iemācīt jauno
lasītāju atrast nepieciešamos informācijas avotus, tos izvērtēt un izvēlēties
vajadzīgo. Jau vairākus gadus bibliotēka iesaistās Valsts Kultūrkapitāla fonda
lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2014”.
Projekta mērķis ir veicināt lasīšanu ģimenē.
Sevišķi spraigs uzziņu darbs notiek projektu nedēļā. Tas veicina skolēnu un
bibliotēkas sadarbību. Kopā ar skolēniem organizējam dažādus pasākumus.
Literatūras stunda „Mūžs kā pasaka” 9. klasē bija veltīta rakstnieces un ilustratores
Margaritas Stārastes 100 jubilejai. Tematiskā pēcpusdienā „ Lieldienu zaķis nāk”
bibliotēkā ciemojās 1-3.klašu zīmēšanas pulciņa dalībnieki. Skolēni kopā ar
vecākiem katru gadu piedalās bibliotēkas organizētajā rudens ziedu izstādē. 2014.gada bibliotēku nedēļas (no 21- 27 aprīlim) vadmotīvs
bija „Informēts un vesels”. Šajā nedēļā uz tikšanos ar iedzīvotājiem tika aicināti medicīnas darbinieki, kas informēja par veselīga
dzīvesveida aktualitātēm.
Pieminot vācu tautības latviešu rakstnieku G.F.Stenderi 300. gadu jubilejā, pagasta iedzīvotāji mēroja ceļu uz Sunāksti .
Iepazināmies ar Sunākstes bibliotēku, pagastu, izstaigājām Burtu Abices taku, nolikām ziedus Sunākstes kapos, kur apglabāts rakstnieks.
Kopā ar muzeju „ Rūķi’’ un mūzikas skolas audzēkņiem un skolotājiem dzejas dienās apmeklējām mūsu novadnieka dzejnieka Andreja
Pumpura atdusas vietu Lielajos kapos, pēc tam muzicējām un apskatījām Gaismas pili.
/turpinājums 2.lpp./
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/turpinājums no 1.lpp./
Kopā ar pagasta iedzīvotājiem piedalījāmies Grāmatu svētkos Lauberē. Šajā gadā grāmatu svētku galvenais temats bija
„Izglītības sistēmas problēmas un risināšana”. Ikviens interesents varēja uzdot jautājumus gan deputātiem, gan rakstniekiem,
gan pasaules apceļotājam un arī saņemt atbildes.
Katrā bibliotēkā svarīgi ir pareizi izlietot ierobežotos līdzekļus grāmatu iepirkšanai. Bibliotēkas fonds tiek
komplektēts atbilstoši visu lietotāju interesēm, īpaši tika pievērsta uzmanība uzziņu literatūras un bērnu literatūras
komplektēšanai. Grāmatas ar katru gadu kļūst dārgākas tāpēc arī rūpīgi jāizvērtē to iegāde. 2014. gadā ir strādāts pie
akreditācijas komisijas ieteikumu izpildes. Aktivizēts rekataloģizācijas darbs, turpinās darbs pie krājuma kvalitātes
izvērtēšanas utt.
Visiem bibliotēkas lietotājiem novēlu: Pieņemsim dzīvi tādu, kāda tā ir un priecāsimies par visu to labo ko mums
nāksies 2015. gadā piedzīvot. Priecāsimies par to, ka esam veseli, par to, ko varam un vēlamies sasniegt. Par to, ka cenšamies
palīdzēt līdzcilvēkiem. Laimīgu Jauno Gadu!
Bibliotēkas vadītāja A. Smilškalna

Pamatskola

2014.gads
skolā
bija
piedzīvojumiem
un
pārdzīvojumiem bagāts. Par mācību gada rezultātiem
informāciju var izlasīt avīzes jūnija numurā, tāpēc vairāk
atgādināšu nesenākus notikumus saistībā ar Birzgales
pamatskolu. Maijā pie mums notika starpnovadu skolēnu
pašpārvalžu sporta spēles. Septembrī notika absolventu
salidojums un 165 gadu jubilejas svinības, kurās dalību ņēma
ap 300 cilvēki gan no Latvijas dažādiem novadiem, gan viesi
no Lietuvas. Abos pasākumos paldies par atbalstu un dalību
visām pašvaldības iestādēm un personīgi Tautas nama
vadītājai Ritai Reinsonei. Šajā salidojumā pirmo reizi tika
izvirzīti Goda absolventi un šo titulu ieguva Ēriks Hānbergs,
Juris Bezzubovs un Aigars Apinis. Septembrī skolā
norisinājās „Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 5.-9.klašu skolēniem.
Jubilejas gadā atjaunojām skolas kāpnes, kuras jau
savu laiku bija nokalpojušas un galīgi nesaskanēja kopā ar
jauno skolas fasādi. Ar mūsdienīgiem datoriem tika aprīkots
informātikas kabinets un izveidots moderns dabaszinību
kabinets. Zēnu mājturības kabinets arī izmainījies līdz nepazīšanai – kabinetā veikts apjomīgs remonts un pagājušā gadsimta
vidus darbgaldi un darbarīki nomainīti uz 21.gadsimtam atbilstošām iekārtām. Pirms jaunā gada skolas pagrabstāvā svinīgi tika
atklāts keramikas cehs. Visi šie jauninājumi nebūtu bijuši iespējami bez Ķeguma novada domes, Birzgales pagasta pārvaldes
un personīgi projektu koordinatores Daces Soboļevas un izpilddirektores Neldas Sniedzes atbalsta. Paldies viņiem!
Lai visiem mums mierīgs, darbīgs, priecīgs un veselīgs Jaunais gads!
Birzgales pamatskolas direktors V.Pastars

Birzgales Mūzikas skolas ziņas par 2014. gadu

2014. gads Birzgales Mūzikas skolas vēsturē
iezīmējās ar savu 20. gadskārtu. Tā kā esam izglītības iestāde,
tad visu laiku esam nepārtrauktā procesā, kur viena paaudze
nomaina nākamo. Katra atšķiras, bet ienes skolas vēsturē
neaizmirstamas pēdas. Svētku koncertā ar nosaukumu „Šeit un
tagad”, kurš notika Birzgales tautas namā 15. martā, piedalījās
visi audzēkņi, tā parādot kādi mēs esam tieši šajā, 2014. gadā.
Koncertā, kā vienu no dalībniekiem, dzirdējām jauno pianistu
Valteru Rudu. Viņš ar savu spēli visa gada garumā ir
iepriecinājis arī dažādu konkursu žūrijas Siguldā,
Zvejniekciemā, Ogrē, Koknesē izcīnot gan atzinības, gan
godalgotas vietas.
Tāpat varam būt lepni par saviem jaunajiem pūtējiem
Hariju Puduli, (trompete), Eviju Skindersku (tuba), Danielu
Dišereiti (trompete), Klāvu Kozlovu (mežrags), Ritvaru Eglīti
(tuba), kuri kā solisti piedalījušies konkursā „Misiņa
pavēlnieks” Ogrē. Visaugstāko novērtējumu un II vietu šajā
konkursa ieguva birzgalietis Haralds Puķe (eifonijs). Ja proti
savas prasmes parādīt kā solists, tad arī pūtēju orķestra
skanējums kļūst profesionālāks. Tam apliecinājums ir arī II pakāpes diplomu saņemšana, piedaloties skolēnu pūtēju orķestru un
pieaugušo pūtēju orķestru skatēs. Pūtēju orķestris 2014. gadā ir priecējis klausītājus ne tikai Birzgalē, bet arī Mārupē, Baldonē,
Kurmenē, Ogrē, vairākkārt Rīgā, Ķegumā, kā arī Lietuvas pilsētā Žeimelis G. Stendera 300 gadu atceres pasākumu ietvaros.
2015. gads iezīmējas kā Skolēnu Dziesmu un Deju svētku gads. Lai gatavošanās svētkiem un paši svētki visiem nes
tikai pozitīvas emocijas un daudz, daudz prieka!
Līga Paukšte
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Policijas ziņas

Valsts policijas ziņas.
•

•
•
•
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Pagājušā gada novembrī saņemta informācija, ka 15.oktobrī kādās mājās Birzgales pagastā
1972.gadā dzimušajam U. nodarīti miesas bojājumi. Minētā informācija pievienota jau agrāk
uzsāktajam kriminālprocesam.
Pagājušā gada 10.novembrī 1964.gadā dzimušais S., būdams alkohola reibumā, kas pārsniedz
pieļaujamo normu, Birzgalē brauca ar automašīnu.
22.novembrī konstatēts: kādai mājai Birzgales pagastā sabojāti divi logi. Cietušajiem nodarīts 130 eiro liels materiālais
zaudējums.
Janvāra sākumā saņemta informācija, ka pagājušā gada 22.decembrī konstatēts: iespējams, Birzgales pagastā notikusi
patvaļīga koku izciršana.
Dzintra Dzene, „OVV”

Pašvaldības policija informē
•
•

•

02.12.2014. Birzgales pagastā vandāļi bija izdemolējuši „Rūķu” parku, no koka darinātās dambretes figūras iemetuši blakus
esošā dīķi. PP izdevās noskaidrot vainīgos un par notikušo tika uzsākta administratīvā lietvedība.
04.12.2014. Kārtējo reizi Ķeguma novada pašvaldības policijas darbinieki Rembatē aizturēja kādu vīrieti, kurš bija
iegādājies nelegālas izcelsmes alkoholisko dzērienu, jeb tautā saukto krutku, persona tika aizturēta un nogādāta Rembates
pagasta ēkas telpās, kur tika izņemts točkā iegādātais alkohols, no personas pieņemts paskaidrojums un materiāls nodots VP
darbiniekiem.
17.12. Ķeguma komercnovirziena vidusskolā uz sākumskolas eglīti kāda sieviete bija ieradusies alkohola reibumā,
pasākuma laikā vairākas reizes krītot atsitoties ar galvu pret grīdu, līdz nespēja patstāvīgi piecelties. Notikuma vietā PP
noskaidroja sievietes personību tā bija 1982.gadā dzimusī tomēniete. Tā kā policijas darbiniekiem bija bažas par sievietes
veselības stāvokli, uz notikuma vietu tika izsaukta mediķu brigāde, kas sievieti stacionēja uz Ogres slimnīcu, lai sniegtu
neatliekamo palīdzību.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš

Birzgales Publiskais Interneta Pieejas Punkts

aicina, it īpaši vecākās paaudzes cilvēkus kā arī pārējos, apgūt datora zināšanas, prasmi izmantot internetu, lietot
elektronisko pastu un citas nepieciešamās programmas. Gaidām Jūs Nākotnes ielā 1, Birzgalē (ambulances ēkā 1.stāvā)
PIPP konsultante

Mīļi aicināti visi Birzgales seniori 16.
janvārī plkst. 10.00 pirmsskolā
„Birztaliņa” uz bērnu koncertu

„No sirds uz sirdi”

Gaidīsim!

Uzmanību makšķernieki!

Šī gada 18.janvārī no plkst.9.00 līdz 12.00 notiks sacensības
zemledus makšķerēšanā.
Reģistrācija no plkst. 8.30 līdz 9.00 pie peldētavas.
Makšķernieku biedrība

17. janvārī plkst. 13:00 Birzgales Tautas namā notiks septiņām Lielā Kristapa
balvām nominētās Jura Kursieša filmas "Modris" seanss
Filma "Modris" ir patiesos notikumos iedvesmots stāsts par pusaudzi, kura samilzušais konflikts ar māti noved līdz tiesu
darbiem. Pēc tam Modris nolemj atrast tēvu, kuru nekad dzīvē nav
saticis. Galvenajās lomās Kristers Pikša, Rēzija Kalniņa.
Filma "Modris" nominēta septiņām Nacionālā filmu festivāla
"Lielais Kristaps" balvām, tostarp kā labākā spēlfilma un labākais
režijas darbs. Filmas galvenās lomas atveidotājs, neprofesionālais
aktieris Kristers Pikša nominēts labākā aktiera balvai.
Filma saņēmusi gan skatītāju, gan kino kritiķu atzinību.
Kinozinātniece Kristīne Matīsa filmai "Modris" dod piecu zvaigžņu
vērtējumu un īpaši apraksta tās finālu: "Tas ir tik lieliski jaudīgs, ka
elpa aizraujas”. Augstāko vērtējumu filmai sniedz arī žurnāla "Ir"
kinokritiķe Kristīne Giluce: “Modris ir izcila filma par trauslo
pieaugšanas mākslu”.
Filmu novērtējuši arī citu valstu kinokritiķi, ietekmīgais
ASV žurnāls "Variety" raksta: “Kursietis nepiedāvā atbildes, bet
viņš paveicis apbrīnojamu darbu, uzdodot jautājumus. Filmas
“Modris” stāstu būtu viegli pārnest uz jebkuru ASV vidienes pilsētu,
kur vecāki un sistēma pusaudžus bieži vien uzlūko līdzīgi".
Režisors – J. Kursietis. Žanrs – drāma. Filmas garums: 1h 38min. Ieejas maksa – 1 EUR.
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Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte
Kurā būs jādzīvo.

SVEICAM!

Ingu un Reno Cīruļus ar dēliņa RAINERA
piedzimšanu!
Lūciju Duncīti ar dēliņa RINALDA piedzimšanu!
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Lai Tavas domas ir manējās
Un mani sapņi ir tavējie.
Lai tavas mājas ir manējās,
Veiksmes un neveiksmes mūsējās.
(V.Kokle-Līviņa)

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza:
Andra Balode un Raimonds Zālītis
SVEICAM!
Sveicam PĀVELU KOTĀNU 25 darba gadu jubilejā,
strādājot Birzgales pagasta vadībā!
Pateicamies par ilggadēju saimniekošanu, kā rezultātā
Birzgales pagasts ir attīstījies un turpina attīstīties savu iespēju
robežās, un novērtējam Kotāna kunga darbību augstajā amatā, jo
to var veikt tikai kompetents un atbildību uzņemties spējīgs
cilvēks. Lai netrūkst izturības un izdošanās arī turpmāk!
Tadeušs Vaļevko ar ģimeni
Ķeguma kausa izcīņa zolītē 2014/2015. 3.kārta 24.janvārī un
4.kārta 21.februārī notiks Birzgales tautas namā.
Reģistrācija no plkst.8.30. Info: Uldis T.26541630

Katrai skaņai ir izskaņa,
Katram mūžam savējā balss.
Kad pārtrūkst skanošās stīgas,
Tad izlīst viss dzīves kauss.

† Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Aija Auguste Silkalne (1937.)
Lidija Aļeksejeva (1957.)
Nikolajs Rastjogins (1930.)
Antons Hunčaks (1944.)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
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Lai netrūkst tevī
Sniegputeņu prieka
Arvien no jauna
Sauli ieraudzīt;
Un to, kas nomācošs
Un nepieņemams liekas,
Lai spēj aiz trejdeviņām
Jūrām dzīt.
/K. Apškrūma/

Sveicam visus JANVĀRA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

50
55
60

65
70
75
80
82
83
85
87
88

Bartaševicu Ilzi
Lapu Aivaru
Bušu Jāni
Kuzminu Sandru
Pūri Egilu
Vītolu Daini
Zeinvaldi Irēnu
Voroņinu Jevgeņiju
Upesjuri Jāni
Zīli Juri
Duseikaiti Birutu
Kostjuškeviču Vilmu
Ivanovu Genovefu
Migačevu Eleonoru
Nagli Valentīnu
Balašovu Viktoru
Buži Veltu
Jaunzemu Hariju
Ozolu Emmu

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

Muzejs „RŪĶI”

2015.gada janvāris

Paveiktais 2014

Aizvadītais gads Birzgales muzejam „Rūķi” aizritēja Gotharda Frīdriha
Stendera zīmē. Visā Eiropā tika atzīmēta 18. gadsimta izcilā valodnieka, pirmās
latviešu ābeces autora, mācītāja 300.jubileja. Latvijā organizētajā starptautiskajā
konferencē septembrī monogrāfijas „Latvis” autore Z.Frīde, atsaucoties uz faktu, ka
G.F.Stenderam kalpošana Lindes-Birzgales draudzē bija pirmā patstāvīgā darba vieta,
ar gandarījumu atzīmēja, ka pavasarī pati viesojusies pie mums un stāstījusi gan par
jubilāra , gan citu izcilu novadnieku radošajām gaitām. Muzeju naktī „Rūķu”
apmeklētāji varēja iepazīties ar jaunu, G.F.Stenderam veltītu pastāvīgās ekspozīcijas
stendu. Bet jūlijā, kaimiņu –lietuviešu ielūgts, muzejs organizēja braucienu uz
Žeimeli, nelielu pierobežas pilsētiņu, kur ar plašu programmu svinēja arī viņu draudzē no 1753.-1759.gadam kalpojušā G.F.Stendera
dzimšanas dienu. 22.septembrī,godinot A.Pumpuru 173. gadskārtā, Birzgales mūzikas skolas orķestris, kurš pērn muzicējis gan
Muzeju naktī, gan Lietuvā pabija arī jaunajā Nacionālajā bibliotēkā ,kur aplūkoja arī no Kopenhāgenas Karaliskās bibliotēkas atvesto
G.F.Stendera gatavoto lielāko globusu /”Rūķu” stendā ir divu zemes modeļu fotogrāfijas/. Visapmeklētākais pasākums bija Muzeju
nakts , daudz interesentus pulcēja arī pagasta svētki . „Rūķu šļūciens” veiksmīgi notika bezsniega ziemā. 1.oktobrī organizējām
senioru dienu, kad aizkustinošu sveicienu saņēmām no Ikšķiles vidusskolēniem.
Pērn parkā iedzīvojās vairāki Aigara Larka darinātie rūķīši /tagad jau septiņi/un mīlīgs pūķītis. Muzeja pedagoģiskajai
programmai, kuru izmanto Birzgales pamatskolas 6. klase, kad sākot apgūt Latvijas vēsturi, iepazīst novadu, pievienojās jauns
maršruts – no pagasta centra līdz Gāguļu dižozolam /šoruden, mērot koku, tā apkārtmērs bija 7,85 m/. Pabeigta muzeja 2. stāva
iekārtošana, nelieli uzlabojumi veikti arī pastāvīgās ekspozīcijas telpā. Gada nogalē mainījās muzeja vadība. Beigusi Muzeju ABC
kursus, par Birzgales muzeja ”Rūķi” vadītāju apstiprināta Iveta Freimane. Viņas pirmās ugunskristības bija ārzemju jauniešu
viesošanās Birzgalē. 2014.gadā muzeja apmeklētāju skaits pārsniedza 600, to vidū bija ļaudis, kuri Latviju apmeklēja laikā, kad Rīga
bija Eiropas Kultūras galvaspilsēta. 2015.gada pirmajā pusē, kad Latvija ir prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē, arī
Birzgales muzejam „Rūķi” būs apmeklētāji, kurus interesēs gan mūsu puses ievērojamo cilvēku dzīvesstāsti, gan 1. Pasaules kara
skarbās lappuses, kuras par sevi atgādina vēl pēc 100 gadiem.
I.Freimane, D.Melnūdre

Birzgales jauniešu centra jaunumi

Varam Jūs iepriecināt ar jauku, saulainu ziņu. BJC turpmāk darbosies arī pa nedēļas vidu. Šajās dienās visiem biedriem būs
iespēja atrasties BJC telpās, pildīt mājasdarbus, spēlēt dažādas intelektuālās un galda spēles, skatīties sporta pārraides un brīvi pavadīt
pēcpusdienas cēlienu.
Turpmākais BJC darba laiks: Otrdienās plkst.16.00-20.00; Trešdienās plkst.16.00-20.00; Ceturtdienāsplkst.16.00-20.00
P.S. Neskatoties uz jauno darba laiku, katru mēnesi turpināsim rīkot vienu atpūtas vakaru ar mūziku, spēlēm, dejām un
dažādām gastronomiskajām izklaidēm. Un protams, aktīvi darbosimies, domāsim un strādāsim!
Veiksmi 2015.gadā! Uz tikšanos!

Birzgales tautas nams organizē braucienu 27. Februārī uz Dailes teātra izrādi Gistavs Flobērs „Bovarī kundze”
melodrāma 2 cēlienos Režisors Artūrs Atkočūns
Biļetes cena 10 EUR. Uz izrādi pieteikties un apmaksāt līdz 7. februārim. Tālrunis informācijai 29424612

Iespēja gan skolēniem, gan pieaugušajiem apgūt jaunas iemaņas
Birzgales pamatskolas telpās projekta ietvaros
ir atvērtas divas darbnīcas, kurās aicinām darboties un
pilnveidot savas prasmes gan skolēnus, gan pieaugušos.
Skolēnu pulciņu apmaksai esam iedalījuši līdzekļus no
skolas budžeta.
Kokapstrādes darbnīca un keramikas cehs ir
aprīkoti ar moderniem darbgaldiem un iekārtām.
Nodarbības kokapstrādē vadīs Ilmārs Priekulis,
keramikā Aina Zagorska. Darbnīcās varēsiet izgatavot
priekšmetus savai lietošanai vai pavairot tos lielākā
skaitā, mācīties vai strādāt patstāvīgi.
Turpmāk piektdienās:
• no plkst. 19.00 būs atvērta kokapstrādes
darbnīca,
• no plkst. 18.00 darbosies keramikas darbnīca.
Tiekamies jau šo piektdien! Sīkāka informācija pa
tālruni 65034137

“Birzgales Avīzes” pielikums

2015.gada janvāris

„JADARA” izsludina suvenīru konkursu
Uzņemot
viesus,
pašiem dodoties tuvākos
vai tālākos ciemos, ir
patīkami saņemt nelielus
suvenīrus,
kas
trāpīgi
apliecina devēja identitāti,
parāda viņa humora izjūtu
un radošumu. Vairākus
gadus izlīdzējāmies ar
pagasta
Birzgales
pārvaldes
sarūpētajām
krūzītēm. Tagad to krājumi
beigušies.
Tāpēc
biedrība
„JADARA”
izsludina
suvenīru
projektu
konkursu. Aicinām veidot
skices, tajās cenšoties
ietvert kādu mūsu plašo
pagastu
raksturojušu
elementu. Paredzēts, ka Birzgales suvenīrs varētu tapt no koka vai keramikas. Veiksmīgāko ieceru autori saņems
biedrības „JADARA” atzinības balvas un vēlāk arī gatavā suvenīra eksemplāru. Skices aicinām iesniegt līdz 1.martam,
biedrības „JADARA” valdes loceklei Ritai Reinsonei / Tautas namā/.

Ja spējam izprast līdzcilvēku sāpes

Birzgales biedrības „JADARA” dalībnieces, vērtējot pērnajā gadā paveikto, gan priecājās par īstenotajiem
projektiem , gan lēma, kā palīdzēt vairākiem novada un pagasta ļaudīm, kuru mierīgo ikdienu izjaukusi smaga slimība vai
cita nelaime.
Kopš 2014. gada 30.decembra interneta adresē http://www.ziedot.lv/palidziba-pec-ugunsgreka-keguma-novada2107 varam līdzēt Baltausu dzimtai, kuru mājas „Dzelzāji” izpostīja uguns. Kuplā ģimene ir pateicīga ļaudīm, kuri
palīdzēja 16. novembra naktī, kuri deva pajumti. Bet lai pavasarī varētu uzcelt jaunu mītni, ģimene lūdz palīdzību
materiālu iegādei.
Biedrība „JADARA” ar sava konta starpniecību spēj palīdzēt cilvēkiem, kuri nav reģistrēti Ziedot.lv . Ieskaitot
biedrības kontā, lūdzam noteikti izpildīt aili – maksājuma mērķis, lai varam naudu pārskaitīt tieši jūsu norādītajai
personai. Drīkstam veikt tikai bezskaidras naudas norēķinus. Biedrības „JADARA” rekvizīti : kods 40008206272, konts
LV35HABA0551036226268 .
Priecāsimies par katru dienu, kurā esam veseli un darbīgi, kurā ar siltu sirdi spējam izprast līdzcilvēku sāpes un
palīdzēt tās remdēt.
D.Melnūdre, biedrības „JADARA” valdes priekšsēdētāja

Daži ieteikumi finanšu piesaistīšanai Jaunajā gadā!

1. Ja jūsu mājā ir ciemiņi, pēc to aiziešanas galdautu
iznesiet ārā un izpuriniet.
2. Uz galda vienmēr turiet dažas monētas.
3. Putas, kuras rodas gatavojot tēju vai kafiju, vienmēr
izdzeriet, tas piesaista bagātību.
4. Pusdienas sāciet un noslēdziet ar nelielu maizes
gabaliņu un sāli, tas ir veiksmes un bagātības simbols.
5. Istabas slaukāmo birsti turiet ar birsti uz augšu.
6. Ja uz ielas ieraugāt monētu, nospļaujieties, tad trīs
dienas jums veiksies naudas lietās. To nedrīkst darīt, ja
naudu ieraugāt krustcelēs.
7. Parādus atdodiet no rīta.
8. Naudu aizņemieties augošā mēnesī, bet atdodiet
dilstošā.
9. Naudu saņemiet ar kreiso roku, bet atdodiet ar labo.
10. Naudu biežāk pārskaitiet, īpaši atlikumu, ko jums atdot
tirdzniecības vietās.
11. Makā neturiet saplēstu un saburzītu naudu.
12. Makā blakus lieciet vienādas vērtības naudaszīmes.
13. Nekad kopā neturiet dažādu valstu naudaszīmes.

14. Turiet kārtībā maku! Naudu turiet tikai makā, nekad
nelieciet to kabatās vai somā.
15. Makā turiet zivju zvīņas vai piparmētru lapas, tas
piesaista naudu.
16. Turiet makā jumi, tad nauda dubultosies.
17. Makā turiet tikai naudu. Nekādas braukšanas kartītes
un atlaižu kuponi!
18. Ja nopērkat jaunu maku, veco neizmetiet. Ielieciet
vecajā makā lielāko naudaszīmi, ko varat atļauties neizdot
un nolieciet maku, lai tas vairo naudas enerģiju.
19. Maku nekad neturiet tukšu.
20. Uz galda turiet ābolus - kas tos ēd, tam būs daudz
naudas.
21. Parakstot līgumus, pildspalvu turiet divos pirkstos, tad
veiksies.
22. Neļaujiet ūdenim pilēt no krāna, tad nauda aizplūst.
23. Zaļajā ceturtdienā un Lielajā piektdienā neko neiznest
no mājas un neaizdot citiem.
24. Neko nepērciet par pēdējo naudu! Visu naudu nedrīkst
izdot.

