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Ja es gribu, tad es
atrodu iespējas un
daru

Lai uzzinātu birzgaliešu
viedokli par pagastā paveikto
2014.gadā un veicinātu iedzīvotāju
līdzdalību dažādu norišu plānošanā,
Birzgales pagasta svētkos biedrība
„JADARA” kopā ar tautas namu
veica iedzīvotāju aptauju. Pavisam
saņēmām
103
anketas,
kuras
aizpildīja 71 sieviete, 29 vīrieši, 3
anketās dzimums nebija norādīts.
Aptaujas rezultāti liecina, ka
ar dzīvi Birzgalē ir apmierināti 84%
birzgaliešu,
pozitīvi
novērtēta
pagasta teritorijas sakoptība. 91%
JADARA apstrādā anketu
respondentu ir novērtējuši pagastu kā
diezgan labi, vai pat izcili sakoptu.
Rezultāti liecina, ka par pagasta teritoriju sakoptību tiek domāts un to regulāri kopj, arī iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas vairāki
projekti tika vērsti, lai sakoptu atsevišķas teritorijas Rūķu parkā, ābeļdārzā pie Rūķu parka, pludmalē, jauniešu centra dalībnieki un
biedrība JADARA uzsākuši pakrastes aiz tautas nama kopšanu, teritorijas ap iestādēm sakopj tur algotie darbinieki, iedzīvotāji
piedalās teritoriju sakopšanas talkās, skolēni ik gadu sakopj ceļmalas posmā Birzgales pagrieziens-centrs-Silamiķeļi, mednieku un
makšķernieku biedrības biedri rūpējas par mūsu vienīgās pludmales sakopšanu, zemessardzes karavīri rīko talkas mirušo atdusas
vietās. Vairākām Birzgales pašvaldības iestādēm ir sava sakopjamā teritorija ārpus pagasta centra- kapi, citas piemiņas vietas. Vienīgi
daudzdzīvokļu māju pagalmi un teritorija ap tām prasa regulārāku apkopšanu. Kopš pagājušā gada pavasara mums ir arī sava
dārzniece, kura veiksmīgi atrod iespējas izdaiļot pagasta centru, piešķirt tam individualitāti. Visi kopā rūpējoties par savu Birzgali,
mēs varam teikt, ka tā ir sakopta un skaista.
Pagastā ir labas iespējas sportot, tikai 4% aptaujāto nav varējuši atrast sev piemērotu sportisku aktivitāti un novērtējuši
sportot iespējas kā sliktas, 12%- viduvējas, 41%-labas, 41%-izcilas. Skolas sporta zāle ir atvērta visiem interesentiem. Pavērojot tās
ikdienu, nevarētu teikt, ka zāli apmeklē ļoti daudz iedzīvotāju, tās apmeklētāji galvenokārt ir skolēni un jaunieši, ir arī neliela vidējo
vecumu vīriešu un sieviešu grupiņa, kura reizēm pasporto. Iespējas ir daudz lielākas. Sporta zālē ir aprīkota ar labiem sporta rīkiem un
trenažieriem, ir galda spēles aktīvākiem un mazāk aktīviem kustēties gribētājiem. Vienīgi cilvēku ir maz, kuri visu to izmanto.
Turpinot analizēt aptaujas rezultātus uzzinām, ka 87% respondentu pozitīvi novērtējuši jaunatnes darba organizāciju, 88% darbošanos dažādās biedrībās, vēl lielāks skaits 93% aptaujāto pozitīvi vērtējis pagasta pašdarbības iespējas. Biedrību un
nodibinājumu reģistrā Birzgalē ir reģistrēti vairāki desmiti biedrību, bet es esmu dzirdējusi un redzējusi tikai dažu biedrību aktivitātes
mūsu pagastā. Birzgales makšķernieku biedrība, biedrība „Birzgales mednieki”, Birzgales attīstības centrs, biedrība JADARA,
„Birzgale” sporta klubs, pensionāru un invalīdu biedrība savu darbību ik pa brītiņam ir popularizējuši pagasta pasākumos, talkās un
par tām varēja izlasīt „Birzgales Avīzē”. Jaunatnes darba organizācija savu augsto vērtējumu visdrīzāk saņēmusi pateicoties Birzgales
attīstības centra aktivitātēm, kā arī jauniešu un bērnu darbošanos pamatskolas pulciņos- dejošana, muzicēšana, kokapstrāde, keramika,
mākslas apguve, putēju orķestris, jaunsardze pulcē daudz bērnu un jauniešu. Divas līdz trīs reizes sezonā tautas nams sadarbībā ar
biedrību JADARA organizē lekciju ciklus, radošās darbnīcas vecākiem kopā ar bērniem. Katrs var atrast sev piemērotu jomu, kurā
izglītoties un papildināt savas prasmes. Turklāt, mūsu pagastā šī bagātība (iespēja papildus izglītoties) ir bez maksas.
Vislielāko augstākā novērtējuma skaitu saņēma pozīcija - pašdarbības iespējas. Vērojot pagasta ikgadējos pasākumus –
Valsts proklamēšanas gadadienas, Ziemassvētku, maija svētku, kad godinām pagasta ļaudis, un Birzgales pagasta svētku koncertus
vislabāk var vērot pagasta iedzīvotāju pašdarbības kolektīvu veikumu. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dejotprieks”, dāmu deju
kolektīvs „Visma”, mūsdienu deju kolektīvs bērniem, teātris, koris „Pērles”, vokālais ansamblis „Tikai Tā” ir tie kolektīvi, kuri
nenogurstoši darbadienu, sestdienu un svētdienu vakaros mācās savu repertuāru, gatavojas koncertiem un skatēm. Ik vakaru tautas
namā var sastapt pagasta ļaudis, kuri pilnveido sevi, apgūst jaunas prasmes un aktīvi līdzdarbojas pagasta dzīvē. Visas šīs aktivitātes ir
par brīvu, kolektīviem nav jāmaksā par nodarbībām. Pie šodienas dzīves ritma, tas izklausās samērā neticami, bet tā ir.
/turpinājums 2.lpp./
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/turpinājums no 1.lappuses/
Zemāku vērtējumu saņēma pagasta pludmales sakoptība, 31% aptaujāto uzskata, ka tā ir nesakopta. 38% -uzskata, ka nav
pietiekamas iespējas pieaugušo izglītībai. Ārpus anketas jautājumiem iedzīvotāji atzīmējuši ar augstāko vērtējumu kultūras
pasākumus pagastā un iespēju kopīgi izklaidēties.
Aptaujā uzdevām arī jautājumu: „Kuras pašizglītošanās jomas jums visvairāk interesē?” Vēlmes apkopojām diagrammā.
Iespējas un piedāvājumus paanalizēsim nākamajā numurā.
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Ilggadēja pagasta iedzīvotāja, biedrības JADARA locekle Inta Pastare

„Danči sniega virpulī”

„Darbs – tas ir prieka tēvs. Ja jūs izvēlēsieties darbu un ieliksiet tajā visu savu dvēseli, tad laime pati atradīs jūs. Arī deja ir
darbs. Darbs, kas prasa lielu atbildību, centību un lielu mīlestību pret deju.” Tā arī 21. februāra vakarā Birzgales Tautas nams
piepildījās ar dejas mīļotājiem, lai sadancotu koncertā „Danči sniega virpulī”. Koncertā piedalījās dalībnieki: Tīnūžu deju kolektīvs
„Upe” – vadītājs Didzis Apsītis, Staļģenes deju kolektīvs „Svirlauka” vadītāja Liene Liniņa, Valles deju kolektīvs „Valle” vadītāja
Astrīda Celmiņa, Meņģeles deju kolektīvs „Sumulda” vadītāja Ilze Jankuna un Birzgales deju kolektīvi „Dejotprieks” un „Visma”
vadītāja Mārīte Petrovska, koncertmeistare Inese Martinova. Šogad Latvijā notiks dažādi un ļoti lieli
deju koncerti gan Jelgavā, gan Lubānā, gan arī Madonā un visi šie kolektīvi gatavojās piedalīties šajos
koncertos, tāpēc uz skatuves varējām redzēt ļoti dažādas dejas no dažādiem novadiem un deju kolektīvu
kategorijām. Koncertā varēja sajust dejas mīlestību un prieku no katra dejotāja, bet šoreiz vislielākais
uztraukums bija deju kolektīva „Upe” vadītājam Didzim Apsītim, kurš bija atgriezies savas bērnības
mājās. Jautāju Didzim: „kā ir atgriezties Birzgalē? „ Viņš atbildēja: „Rita, neticēsi, bet man ir ļoti liels
uztraukums, bet arī prieks būt šeit un dejot uz šīs skatuves.” Savā apsveikumā Didzis nodeva sveicienus
visiem, kuri atceras un pazīst un viņa vecākus Oliveru un Vili Apsīšus.
Kā teicis Martha Graham: „Deja ir dvēseles slēptā valoda.” Mīļie birzgalieši, ja arī jums gribas
dejot un pavadīt brīvdienu vakarus dejojot, tad nāciet un pievienojieties Birzgales deju kolektīviem
„Dejotprieks” un „Visma”. Paldies, visiem kolektīviem un vadītājiem par brīnišķīgajām dejām, paldies visiem tiem pagasta
iedzīvotājiem, kuri bija atnākuši, lai baudītu dejas burvību.
Birzgales Tautas nama vadītāja Rita Reinsone
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Valsts policijas ziņas.
•
•
•
•
•

Policijas ziņas
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15.februārī kādā īpašumā Birzgales pagastā konstatēta patvaļīga koku ciršana. Uzsākts kriminālprocess.
17.februārī no Birzgales pagasta Ogres slimnīcā ar galvas sasitumu, deguna sasitumu un alkohola
reibumā nogādāts 1976.gadā dzimušais D.
23.februārī Birzgales pagastā uz autoceļa Ķegums – Jaunjelgava kravas automašīnai ar degvielas cisternu aizdegās riepas. Auto
cisternā bijuši aptuveni 27 000 litri benzīna. Liesmas izdevās sekmīgi nodzēst, novēršot iespējamo benzīna cisternas eksploziju.
2.martā konstatēts, ka Birzgales pagastā kādā graudu kaltē nozagti 30 metri elektrības kabeļa. Uzsākts kriminālprocess.
Martā saņemta informācija, ka pagājušā gada 23.martā, 17.maijā un 18.oktobrī konstatēts: kādā dzīvoklī Birzgalē, Nākotnes
ielā, ar vara vadu izveidots patvaļīgs pieslēgums pirms elektroenerģijas skaitītāja. Sakarā ar minēto faktu policija pārbauda
1962.gadā dzimušo A. Uzsākta administratīvā lietvedība.
Dzintra Dzene, „OVV”

Pašvaldības policija informē
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

05.02.2015. Saņemta informācija no Valsts policijas dežūrdaļas, par to, ka Tomes pagastā kādā mājā jaunietis draud izdarīt
pašnāvību. Notikuma vietā tika noskaidrots, ka iemesls šādai rīcībai ir tas, ka vecāki neļāva viņam iegādāties automašīnu
kredītā, tas viņu esot tā aizvainojis, un viņš gribēja iet uz Daugavu slīcināties. Tā kā šāda jaunieša rīcība radīja aizdomas par to,
ka viņš varētu apdraudēt savu veselību un dzīvību, uz vietas izvērtējot notikuma apstākļus, tika izsaukta neatliekamās
medicīnas palīdzība, kura jaunieti nogādāja ārstniecības iestādē.
10.02.2015. Saņemta informācija no Birzgales pagasta pārvaldes par to, ka Nākotnes ielā kādā dzīvoklī pa nakti regulāri rej
suņi. PP. noskaidroja suņu īpašnieku, ar kuru veiktas profilaktiska raksturā pārrunas, kā arī personai tika izskaidrotas Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, kā arī atbildība par šo prasību neievērošanu.
11.02.2015. Pašvaldības policijas palīdzība bija nepieciešama Staru ielas iedzīvotājiem Ķegumā, kur starp kaimiņiem mājas
kāpņu telpā bija izcēlies konflikts. Ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots iemesls kaimiņu strīdam, un kā izrādījās, ka
pamats minētajam konfliktam bija kāda vīrieša izdzertais alkohola daudzums, kā rezultātā viņš savas dusmas izgāza kāpņutelpā
uz pirmo satikto kaimiņu. Nemiera cēlājs tika nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, kur tika veiktas nepieciešamās
administratīvi procesuālās darbības.
16.02.2015. Patrulējot pa Ķeguma pilsētu tika pamanīts kāds vīrietis, kurš pēc PP. darbinieku rīcībā esošās informācijas atradās
meklēšanā. Kā vēlāk noskaidrojās, vīrietis par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu izvairījās no soda izciešanas, jeb nebija
izpildījis tiesneša pieņemto lēmumu par administratīvo arestu. Persona tika aizturēta un nodota Valsts policijai.
16.02.2015. Pašvaldības policija saņēma izsaukumu no Tomes pagasta iedzīvotāja, kur kādā mājā alkohola lietošanas laikā
starp pudeles brāļiem bija izcēlies konflikts. Ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots, ka tēvs ar dēlu pārmērīga alkohola
lietošanas rezultātā mēģināja kārtot vecus rēķinus, iespējams par kādu kopīgu draudzeni. Šoreiz notikuma vietā situāciju
izdevās atrisināt ar konfliktā iesaistītām pusēm veicot profilaktiska rakstura pārrunas.
20.02.2015. Pašvaldības policija saņēma izsaukumu no Ķeguma novada pansionāta par to, kad kāds iestādes pensionārs izrāda
agresivitāti pret citiem pensionāriem. Atbraucot uz notikuma vietu, tika veiktas pārrunas ar agresīvo pensionāru, kurš no paša
dienas rīta bija sastrīdējies ar istabas biedru par to, kad viņš pārāk agri ceļas un līdz ar to pamodina citus.
23.02.2015. Pašvaldības policijā ar rakstisku iesniegumu griezās Rembates pagasta iedzīvotāja par to, ka viņas īpašumu
piesārņo ar nezināmu izcelsmes šķidrumu. Izbraucot uz notikuma vietu netālu no minētās adreses tika konstatēts, ka notiek
ūdens sūknēšanas, atsūknēšanas darbi. PP notikuma vietā piefiksēja vides piesārņojuma faktu, un par notikušo uzsākta
administratīvā lietvedība.
23.02.2015. PP. darbinieki patrulēšanas laikā pa Ķeguma pilsētu pie kādas daudzdzīvokļu mājas stūra Liepu alejā pamanīja
izmestas mēbeles, kuras bija sakrautas lielā kaudzē. PP. izdevās noskaidrot vainīgo, kurš tika brīdināts par atbildību, ja minētais
pārkāpums netiks novērsts, ko arī vainīgā persona apņēmās izdarīt.
24.02.2015.Pašvaldības policija saņēma sūdzību no kāda Skolas ielas iedzīvotāja Ķegumā, kurš sūdzējās par to, ka
daudzdzīvokļu mājas tuvumā tiek kurināts ugunskurs un tādejādi dūmi no ugunskura viņam traucējot. Notikuma vietā izdevās
noskaidrot ugunskura dedzinātāju, un ar viņu tika veiktas profilaktiska rakstura pārrunas, kā arī izskaidrota pārkāpuma būtība
un atbildība par minēto rīcību, kas paredzēta Ķeguma novada Saistošajos noteikumos. Pēc pārrunām ar policijas darbiniekiem
ugunskurs tika nodzēsts.
24.02.2015. Patrulējot ar dienesta auto Birzgales pagasta centra teritorijā, konstatēts, ka Nākotnes ielā kādai mājas ēkai nav
numura zīmes. Noskaidrots mājas īpašnieks, ar kuru veiktas pārrunas un izskaidrota pārkāpuma būtība un atbildība. Par ēkas,
būves numura zīmes vai īpašuma nosaukuma neizlikšanu redzamā vietā, šoreiz personai izteikts mutisks brīdinājums.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš

3. aprīlī plkst. 16:00 Birzgales Tautas namā uz pirmizrādi aicina
Birzgales amatierteātris Māra Rītupe „Rāja mani māmuliņa”
Lomās:
Marta – Irēna Tampa
Eiženija – Antra Petrova
Gustavs – Jānis Reinsons
Zelma- Inese Pilāne
Sofija – Sarmīte Pikaļeva

Andrejs – Raimonds Rastjogins
Apolonija – Anita Skosa
Pēteris – Agris Križanovskis
Emīlija – Alda Grašiņa
Kolektīva vadītāja Rita Reinsone

5. aprīlī plkst. 12:00 Birzgales tautas
namā vai „Rūķu” parkā atkarībā no laika
apstākļiem krāsaina un jautra

Lieldienu izrāde bērniem „Medus
rausis”

Par labiem darbiem, blēņām un nedarbiem!
Izrādē darbojas: Ruksis, Lācis, Ezis, Žagata,
Vāvere un Mizgrauzis – Visgrauzis. Pēc
izrādes iesim rotaļās, ripināsim olas,
šūposimies u.c
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Mīlu pasauli visu un Tevi:
Tu man šo pasauli devi.
(A.Čaks)

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu
nodaļā laulību noslēdza:
Dina Boikova un Andrea Biundo
SVEICAM!
Mūsu Omei - 80!
Mēs dāvinām Tev pirmās vizbulītes, lai pavasari spētu sirdī
jaust.
Lai visi rīti - arī miglas
tīti –
Ar gaismu dvēselē un
sirdī aust.
Lai palo prieks - kā
bērzam sulas,
kas zaļošanai spēku dod.
Un arī Tev šais zilos
ziedos
Savs ziedēšanas spēks ir
jāatrod.
Paliec jauna, tikpat
skaista paliec,
Tādai sirdij lemts nav
novecot,
Kura, dāsni labestību
dalot,
Saules mirkli katram dāvāt prot.
/K.Apškrūma/

Vislabākajai Omei pasaulē skaistajā jubilejā
skaistas bučas no lieliem un maziem Ozoliem un
Baložiem.
21. martā plkst. 16:00 Birzgales Tautas namā
Ogres apriņķa vokālo ansambļu skate – koncerts.
Piedalīsies vokālie ansambļi no Ķeguma, Ogres, Lielvārdes un
Ikšķiles novadiem. Ieeja bezmaksas.

2. aprīlī pulksten 16:30 Birzgales Tautas namā

Birzgales Dziedošo ģimeņu koncerts

ieejas maksa uz pasākumu: cepumi, limonāde un citi gardumi.

4

Katru dienu pa sapnim, pa cerībai,
Smaidam siltam un vārdam sirsnīgam!
Katru dienu pa prieka brītiņam,
Lai ievijas dzīves apcirkņos!

Sveicam visus MARTA jubilārus,īpaši suminām
nozīmīgās jubilejās:

pilngadnieku

50
55
60
70
75
80
81
82
84
87
88

Fedoroviču Ralfu
Ozolu Imantu
Bahureviču Vladimiru
Laicānu Imantu
Dubrovsku Margaritu
Kaupužu Ilmāru
Vesseri Jāni
Dembovsku Guntu
Grašiņu Edvīnu
Oļinu Antoņinu
Kunderti Edīti
Ļeščinsku Veroniku
Plato Dainu
Āriņu Viktoru
Balodi Veltu
Krastiņu Maigu
Lazdu Rasmu
Losevu Andreju
Kregždi Teofiliju
Starovoitovu Valentīnu
Brūveri Dzidru
Bīriņu Zigurdu

24. martā no plkst. 10:00- 13:00 Birzgales Tautas namā

DONORU DIENA

Uzmanību makšķerniekiem!
Birzgales makšķernieku biedrības gadskārtējā sapulce
00
2015.gada 22.martā plkst. 13. parka estrādē
Ierašanās obligāta!

Frizētavā „Silva” Jūs gaida jauns pakalpojums
manikīrs un pedikīrs.
Darba laiki otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no 9.00
līdz 16.00, sestdienās – pēc pieraksta.

Jūs laipni gaidīs meistare Liene.

Tālrunis 28633539

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 marts

Turpinās olimpiāžu laiks

Ir sācies valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laiks. Mācību priekšmetu olimpiādes tiek rīkotas saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija
Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumiem". Birzgales pamatskolas skolēni
piedalījās valsts 2.kārtas un Ķeguma, Lielvārdes starpnovadu olimpiādēs. Valsts olimpiādēs sacensība norit starp Ogres, Ķeguma un
Lielvārdes novadu skolēniem. Pēc jaunā gada paši pirmie startu uzsāka vēstures olimpiādes 2.kārtas dalībnieki- Kristers Lielmežs un
Sindija Puišele. Sindija saņēma atzinības rakstu par veiksmīgu startu. Andris Vilčuks un Kristers Lielmežs startēja valsts fizikas
olimpiādes 2.kartā. Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem piedalījās Sintija Priedīte un Lelde Braunšteina.
Matemātikas olimpiādē 9.klašu grupā startēja Sindija Puišele, 5.-8.klašu grupā Daniela Gutreika, Markuss Nazarovs, Klāvs
Kozlovskis, Harija Pudulis, Niks Niedra un Lelde Braunšteina. Matemātiķi šoreiz izcēlās, jo Daniela sīvā konkurencē izcīnīja 2.vietu.
Februārī no valsts olimpiādēm notika arī ķīmijas 2.kārtas olimpiāde. 9.klases skolniece Sindija Puišele iepriecināja sevi un līdzjutējus
ar augsto 3.vietu. Divās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs: informātikas programmēšanas un vides projektu olimpiādē mūsu skolas
skolēni šogad nepiedalījās. Paldies skolēniem, vecākiem un skolotājām Baibai Petrovskai(vēsture), Valijai Skujai (fizika, matemātika)
un Vitai Kozlovskai (latviešu valoda), kuras palīdzēja skolēniem gatavoties olimpiādēm.
Apzinoties Latvijā iesakņojušās mācību priekšmetu olimpiāžu tradīcijas un to nozīmi jauno talantu izaugsmē, arī novadu
apvienības organizē mācību priekšmetu olimpiādes. Skolēniem bija iespēja piedalīties vairākās starpnovadu olimpiādēs, kurās
sacenšas Ķeguma un Lielvārdes novadu skolēni. Angļu valodas olimpiādē piedalījās 5.-6.klašu grupā Ričards Ķibilds, Maikls
Nazarovs, Arnis Biķernieks, Raivis Gudrais, bet 7.-8.klašu grupā Harijs Pudulis, Rihards Pastars, Daiga Kārkliņa un Sintija Priedīte.
Harijs izcīnīja 3.vietu un iespēju startēt un mēroties gudrībā ar Zemgales reģiona skolēniem. Turēsim īkšķus 10.martā, kad kopā ar
skolotāju Žannu Vaļevko viņi dosies uz Jelgavu.
Uz Ķeguma un Lielvārdes alternatīvo vizuālās mākslas olimpiādi 1.-12.klašu skolēniem mūsu skolas skolēni nedevās.
Mākslu joma mums vēl jāapgūst. Šajā mācību gadā skolā darbojas mākslu pulciņš, cerams, ka nākamgad olimpiāde būs plaši
pārstāvēta ar visu klašu skolēniem. Jauno vides pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē” arī nepiedalījāmies. Šogad piedalījāmies arī
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, skolu pārstāvēja Daiga Kārkliņa, Raita Bondare, Kristiāna Tretjakova, Lelde Braunšteina, Ina
Potjomkina. Meitenes olimpiādei gatavoja skolotāja Velta Priekule, bet Ilmārs Priekulis rūpējās par Ata Križanovska, Anda Gopera
un Laimja Petrova zināšanām un prasmēm mājturībā. Krievu valodas skolotāju metodiskā apvienība organizē starpnovadu pasākumu
un alternatīvo olimpiādi skolēniem, kuri labi apguvuši šo svešvalodu. No mūsu skolas krievu valodas olimpiādē startēja Daiga
Kārkliņa, Anna Dmitrijeva, Jānis Kauliņš un Tatjana Potjomkina. Skolotājas Žanna Vaļevko un Ināra Kovaļčuka palīdzēja skolēniem
apgūt krievu valodas prasmes.
Skolēniem vēl būs iespēja marta beigās un aprīlī piedalīties vairākās olimpiādēs un konkursos. Noslēgumā skolēniem novēlu veiksmi
un izturību labi sagatavoties sacensībām un nenobīties pārējo konkurentu priekšā, skolotājiem novēlu pacietību un atrast iespēju
vairāk laika veltīt skolēniem, kuri ir talantīgi un zināt griboši, neiztērēt savus resursus bezvērtīgos cīniņos ar slaistiem un vecākiem
novēlu atbalstīt un stimulēt savu bērnu vēlmi labāk darīt to, ko citi dara pavirši.
Ķīmijas skolotāja un mācību pārzine Inta Pastare

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas,
traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta
pie inspektora. Uzziņām tālrunis 65024119 vai 26486660, vai www.vtua.gov.lv.
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Krastmalas iela 10, SIA "Birzgale K"
"Virslavas" (R.Binde)
Rīgas iela, kafejnīca "Biguzis" laukumā
Tomes mehāniskās darbnīcas, A/S "Tomieši"
Lielvārdes iela 3

11. aprīlī 13:00 Birzgales Tautas namā Biedrība „JADARA” organizē
hobiju nodarbības „Filcēšana”

Piedāvājam gūt praktisku un radošu pieredzi filcēšanas nodarbībās, kas domātas cilvēkiem bez
priekšzināšanām. Filcējot dažādās tehnikās, pielietojot atšķirīgus jēlvilnas veidus, iespējams izgatavot gan
skaistas filca rotas un rotaļlietas, gan praktiskus un viegli kopjamus aksesuārus - pirts cepures, šalles, istabas
čības, cimdus, makus, somas un pat apģērbu. Līdzi jāņem ziepes un frotē dvielis.
Tālrunis informācijai 29424612

29. martā plkst. 13:00 Birzgales
Tautas namā Tikšanās ar aktieri
Juri Hiršu koncertā „Brīnumi
notiek”

Pasākums veltīts teātra dienai. Koncertā
dzirdēsim dziesmas no teātra izrādēm, kā arī
interesantus piedzīvojumus no aktiera dzīves.
Ieejas maksa – 2 EUR. Tālrunis informācijai
29424612

Lielās Talkas rīkots brīvprātīgs tautas balsojums. Vai Tu esi
par zaļu, veselīgu cilvēku un Latvijas valsti?
Referenduma mērķi:
Ar tautas balsojumu palīdzēt veidot Latviju kā videi un
cilvēka veselībai labvēlīgu valsti ar augošu ekonomiku un
augstu dzīves kvalitāti.
Nobalso interneta mājas lapā
www.talkas.lv

Sāksim gatavoties!
2015.gadā Lielā Talka notiks 25.aprīlī.

“Birzgales Avīzes” pielikums

2015.gada marts

Mūzikas ziņas

Kad gaisā sāk virmot pirmās pavasara
vēsmas, skolas bērniem jāievāc raža un jārāda,
ko pa garo ziemu samācījušies. Savas prasmes
jau nācies rādīt arī Birzgales Mūzikas skolas
audzēkņiem. Daudzu gadu garumā profesionālās
ievirzes Mūzikas skolas audzēkņiem reizi četros
gados ir dota iespēja kļūt par Latvijas
profesionālās ievirzes Mūzikas izglītības iestāžu
dažādu izglītības programmu Valsts konkursa
dalībniekiem vai pat laureātiem. Konkurss notiek
trijās kārtās. I kārta notiek katrā Mūzikas skolā.
No tās labākie izpildītāji tiek virzīti uz II kārtu,
kura tiek organizēta reģionālajā Mūzikas
vidusskolā. No tās labākie tiek izvirzīti uz III
kārtu, finālu, kurā jau savas prasmes rāda labākie
no visas Latvijas.
Šajā mācību gadā šāds trīspakāpju
konkurss notika starp pūšaminstrumentālistiem
un sitaminstrumentālistiem. No Birzgales
Mūzikas skolas uz II Valsts konkursa kārtu, kura
notika Jelgavas Mūzikas vidusskolā 10. janvārī,
tika izvirzīti vairāki metāla pūšamo instrumentu
spēles audzēkņi: Daniela Dišereite (trompete), Ritvars Eglītis (tuba), Harijs Pudulis (trompete) un Haralds Puķe (eifonijs). Audzēkņus
konkursam sagatavoja Laimonis Paukšte, bet koncertmeistara pienākumus veica Aleksandrs Dribass. Visu audzēkņu sniegums bija ļoti
veiksmīgs, par ko viņi saņēma pateicības rakstus. Uz Valsts konkursa Finālu tika izvirzīti Haralds Puķe, kā II vietas ieguvējs un Harijs
Pudulis, kā III vietas ieguvējs. Ritvara Eglīša sniegums tika papildus novērtēts ar Atzinības rakstu. 20. februārī H. Pudulim (trompete) un
21. februārī H. Puķem (eifonijs) nācās vēlreiz stāties žūrijas priekšā un savas prasmes rādīt uz Rīgas 2. Mūzikas skolas skatuves. Tur
šoreiz notika konkursa fināls. Lai arī mūsu skolas audzēkņu sniegums šoreiz netika godalgots ar vietām, tomēr apziņa, ka esi viens no
visas Latvijas 27 trompetistiem un viens no visas Latvijas 15 eifonistiem, kuri izvirzīti uz finālu, dod gandarījuma sajūtu gan
audzēkņiem, gan pedagogiem.
Tas vēl nav viss. Nav noslēpums, ka 2015. gads būs nozīmīgs ar XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Dažādi
skolu kolektīvi jau no septembra mērķtiecīgi apgūst repertuāru, lai piedalītos skatēs un kļūtu par šo svētku dalībniekiem. Kā parasti,
pirmie skates atmosfēru izjūt pūtēju orķestri. Jau 7. martā Juglas vidusskolā arī Birzgales pamatskolas pūtēju orķestris bija viens no 12
Rīgas un Pierīgas skolēnu pūtēju orķestriem, kuri stājās žūrijas priekšā. Gatavojoties dziesmu svētkiem, pūtēju orķestriem līdz skatei bija
jāsagatavo 9 augstas grūtības pakāpes skaņdarbi. Viens no tiem bija jāatskaņo kā obligātais, bet otru izlozēja orķestru diriģenti,
kolektīvam ierodoties uz skati. Tādu „nervus kutinošu situāciju” vēl līdz šim nebija izbaudījis neviens skates dalībnieks. Birzgales pūtēju
orķestris kā obligāto skaņdarbu atskaņoja Alfrēda Kalniņa „Karodziņu polonēzi”, bet tika izlozēts A.Altmaņa „Kar māmiņa šūpulīti”. Tā
kā Dziesmu svētku koncertā ir paredzēts uzstāties notis lasot no mazajām, gājiena pultīm, tad arī skates skaņdarbi bija jāspēlē no tām, tā
apgrūtinot priekšnesuma kvalitāti. Tomēr neskatoties uz visu, tika sniegts atzīstams priekšnesums, kurš tika novērtēts ar III vietu.
Neņemot vērā neviena kolektīva iespējas trenēties, skates otrajā daļā vajadzēja visiem orķestriem parādīt savas prasmes kustībā
un spēlējot. Birzgalieši, sasparojoties un atceroties visus mēģinājumā dotos aizrādījumus, pārliecinoši nosoļoja un saņēma II vietu.
Birzgales skolēnu pūtēju orķestra šī gada dalībnieki dzīvo gan Vallē, gan Rembatē, gan Ķegumā, gan Birzgalē. Aptverot šo, apmēram,
25km rādiusā dzīvojošo dalībnieku dzīvesvietas un nodrošinot viņu piedalīšanos mēģinājumos, liels paldies orķestra diriģentam
Laimonim Paukštem, audzēkņu vecākiem un pašvaldībai par transporta iespējām.
Birzgales Mūzikas skolas skolotāja Līga Paukšte

Noslēgusies Ķeguma novada
kausa izcīņa zolītē 2014/2015
gada sezona

Individuālajā vērtējumā: 1.vieta Ilgonis Dzendoleto (98
punkti Bauska), 2.vieta Jānis Miglinieks (98 punkti
Bauska), 3.vieta Rimants Bertašus (94 punki Vecsaule),
4.vieta Uldis Ķibilds (93 punkti Birzgale), 5.vieta Ēriks
Karpovičs (93 punkti Ķegums), 6.vieta Ilmārs Vojaks (91
punkts Birzgale)
Komandu vērtējums: 1.vieta Bauska (288 punkti), 2.vieta
Birzgale (271 punkts), 3.vieta Ķegums (128 punkti),
4.vieta Bārbele (125 punkti), 5.vieta Vecsaule (94 punkti),
6.vieta Salaspils (82 punkti), 7.vieta Mālpils (71 punkts)

