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„Sapnis pacelties spārnos kā putnam ir tikpat sens kā pati cilvēce”

Arī, mēs mazie un lielie birzgalieši, vēlējāmies izzināt šo

sapni.

17. septembrī 1. – 4. klašu skolēni un klašu audzinātāji, kā
arī skolas direktors devās kopīgā rudenīgā izbraukumā uz
Lielvārdes Gaisa spēku aviācijas bāzi. Skolēni aviācijas bāzē varēja
aplūkot mācību helikopteru, kurā bija arī iespējams iekāpt,
apsēsties pilota kabīnē. Skolēni uzzināja, ka aviācijas bāzes bruņoto
spēku kareivji ne tikai rūpējas par Latvijas gaisa telpas drošību, bet
arī piedalās ugunsdzēsības un glābšanas darbos, cilvēku un dažādu
objektu meklēšanas darbos. Skolēniem bija iespēja pielaikot un
izmēģināt kaujas bruņu vestes un ieročus, par to saņemot dāvaniņas
(nozīmīti, uzlīmīti, karodziņu ar Gaisa spēku aviācijas bāzes saukli
un emblēmu). Turpat varēja aplūkot armijas vajadzībām sagatavotu
ātrās palīdzības un ugunsdzēsēju auto. Skolēniem bija iespēja vērot
glābšanas paraugdemonstrējumus ar helikopteru.
Laiks pagāja nemanot. Dažu skolēnu sirdīs iekvēloja
vēlme kļūt par Latvijas gaisa telpas aizstāvjiem vai kaut reizi dzīvē
pacelties spārnos un nokļūt tuvāk zilajām debesīm, lai paraudzītos
uz mūsu skaisto Tēvzemi no augšas.
Skolotāja Ivita Onzule

Nenogrimt mazajos darbos un ikdienā nezaudēt zvaigznes….. (Rainis)

Ķeguma novada Birzgales
tautas namā piektdienas vakarā (9.
oktobrī) pulcējāmies, lai godinātu
Ķeguma novada pedagogus un
izglītības iestāžu darba rūķus, kā arī
trešo reizi tika piešķirts tituls „Gada
skolotājs”.
Izbaudot
patīkamo
piektdienas vakaru, bija sarūpēts
viss, lai atmosfēra būtu tiešām
patīkama un jauka. Malkojot kafiju
sveču gaismā skolotājus priecēja
dziedātāja Inguna Kalniņa, kura
izpildīja dziesmas ar Raiņa un
Aspazijas tekstiem un aktrise Anita
Grūbe, kura atklāja dzejnieku
savstarpējās jūtas vēstulēs. Par
mūzikas
pavadījumu
gādāja
komponists/
pianists
Māris
Lasmanis.
Patiesus
un
siltus
novēlējumus savās uzrunās teica
Ķeguma
novada
domes
priekšsēdētājs R. Ozols, Ķeguma
novada pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos S. Čivča un Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektore N. Sniedze.
Ar 10 gadu darba stāžu tika sveikti novada mācību iestāžu darbinieki, un mūsu pagastā tie ir: Birzgales pamatskolas apkopējas
Daina Kotāne un Anita Romanova, VPII “Birztaliņa” skolotāja Sarmīte Buša un skolotājas palīdze Olita Zeinvalde.
20 gadu darba stāžs ir VPII “Birztaliņa” skolotājai Ingrīdai Puišelei. Ar 30 gadu darba stāžu sveicām VPII “Birztaliņa” vadītāju
Anitu Skosu.
Savukārt titulu “Gada skolotājs” šogad ieguva Ķeguma komercnovirziena vidusskolas angļu valodas skolotāja Ilze Krastiņa.
Inese Pilāne- pirmsskolas „Birztaliņa” skolotāja
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Atkal klāt oktobris, klāt skolotāju diena, un Birzgales
pedagogi un pārējie skolas un pirmsskolas darbinieki, kā arī
pensionētie skolotāji, kāpj komfortablā autobusā, lai mērotu
Latvijas „baltos lielceļus”- šodien ar asfaltu klātos. Tie vedīs uz
tālāko Kurzemes stūri- uz Kolkas ragu, pa ceļam piestājot vairākos
apskates objektos.
Pirmā pārsteiguma vieta ir Majoros. Tur skaistā
savrupmājā oriģinālu gleznu teātri ir iekārtojis Kazaņā dzimušais
mākslinieks V. Jermolajevs. Gleznu vienreizīgais efekts slēpjas
krāsu un satura izmaiņās atkarībā no apgaismojuma- parastā
gaismā, piemēram, mēs redzam ziedus, bet ultravioletajā tie jau ir
putni. Klusums un miers, laime un harmonija- tie ir mūsu pirmie
iespaidi. Ja Jums ir izdevība apmeklēt šo izstādi, nenožēlosiet,
turklāt tā ir netālu no stacijas Majori.
Tālāk ceļš ved uz jūras pusi. Braucam cauri zvejnieku
ciemiem, kur salnas saaudzējušas vēlās rudens puķes, un izkāpjam
Plieņciemā, lai apskatītu Balto kāpu. Smiltis tiešām ir baltas, baltas
un smalkas, siltā laikā tikai basām kājām brienamas, bet jūras vējš
ievieš savas korekcijas. Gribas uzvilkt cimdus un cepures. Jūra izskatās diezgan draudīga un auksta. Tikai pašas drosmīgākās novelk
apavus un pamēģina, kāda ir ūdens temperatūra.
No smiltīm dodamies pie akmeņiem. Tā ir Kaltenes akmeņainā jūrmala, kur, laikam gailim dziedot, velnam būs izbiris
krietns akmeņu nesums. Lieli un mazi, krastā un ūdenī, pelēki un sarkani tie aicina pastaigāt pa to gludajiem pakaušiem. Jūra veļ
putainus un zaļus viļņus ap tiem.
Tad cauri Rojai autobuss ripo uz kuršu sētu, kur saimniece pagatavojusi pusdienas. Tur iemācamies gatavot sklandurausi.
Garšo vai ne, tas katra gaumes jautājums, bet paēduši ir visi, jo katlā izsautējusies arī kurzemnieku biezputra. Līdz galapunktam
atlicis vairs kāds kilometrs, ko nolemjam noiet pa jūras krastu. Šis gājiens bija kā filmā- jūrmala pilna ar sausām priedēm, kas no
krasta, viļņu nograuztas, ar galotnēm ievēlušās ūdenī. Izskatījās kā tādi kaili koku skeleti- cits pa pusei ieputināts smiltīs, citam tikai
zari ārā- varēja izvēlēties: rāpties pāri vai apiet apkārt. Tā arī sasniedzām mērķi- Kolkas ragu, kur dižjūra tiekas ar mazjūru t.i.,
atklātā jūra ar Rīgas jūras līci. Pretim ejošie viļņi veido šķirtni, kuras galā saskatāms Miķeļbākas tornis.
Nu jau griežam atpakaļ, jo tālāk vairs nav kur. Iebraucam Vaidē papriecāties par mežsarga E. Hausmaņa 30 gadu laikā
mežsarga gaitās savāktajiem vairāk kā 550 meža dzīvnieku ragiem. Izmantojam iespēju pasēdēt krēslos, kas darināti no briežu un
aļņu ragiem. Un kā tad jūrmalā bez zivīm? Mērsragā iztukšojām zivju kiosku gluži tukšu. Pa to laiku nemanot piezagusies pievakare.
Ko tumsā ekskursanti dara autobusā? Nu tak dzied! Meitenēm (arī zēniem) dziesmu nepietrūka līdz pašai Birzgalei.
Kurp dosimies nākamruden?
Lilita Baginska- pensionētā pirmsskolas „Birztaliņa”skolotāja

Olimpiskā diena

Latvijas Olimpiskās komitejas organizētā "Olimpiskā
diena" šogad notika 348 norises vietās visā Latvijā un kopā
pulcēja jaunu dalībnieku rekordu. "Olimpiskās dienas" rīta
vingrojumā piedalījās jau vairāk nekā 100000 dalībnieku. Šogad
"Olimpiskās dienas 2015" devīze Latvijā ir "Nebrīnies.
Piedalies!" un tā tika veltīta Olimpiskā sporta veida - basketbola
popularizēšanai.
Ķeguma novada olimpiskās dienas pasākums notika
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionā, kur tika
aizvadīti vairāki sportiski pasākumi - rīta vingrošana, stafetes,
sporta spēles spēlēšana. Ķeguma komercnovirzienu vidusskolā
viesojās arī Latvijas izlases basketbolists Kaspars Ciprus un
bērni par prieku varēja izmantot iespēju, lai nofotografētos un
iegūtu autogrāfu. Birzgales pamatskolu pārstāvēja 7. un 9. klases
skolnieki ar skolotājiem Kasparu Kreimani un Vitu Kozlovsku.
Olimpiskajā dienā Ķeguma komercnovirziena vidusskola
stadionā piedalījās 382 audzēkņi no Birzgales pamatskolas,

Ķeguma bērnudārza un Ķeguma komercnovirzien vidusskolas.
Vienlaicīgi visās Latvijas "Olimpiskā dienas 2015" norises vietās pasākums sākās ar direktora uzrunu un Olimpiskā karoga
pacelšanu, kam sekoja Olimpiskā rīta vingrošana, kuras mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas
aktivitātēm.
Rezultāti sporta aktivitātēm: 5.-8. klašu grupā 1. vietu ieguva Birzgales skolas 7.klase, 2.vietu Ķeguma skolas 7klase, 3. vietu
Ķeguma skolas 8.klase. 9.-12. klašu grupā 1. vietu ieguva Ķeguma skolas 11.klase, 2. vietu Ķeguma skolas 9.klase, 3.vietu Ķeguma
skolas 10.klase, 4.vietu Birzgales pamatskolas 9.klase. Visi Olimpiskās dienas dalībnieki saņēma Starptautiskās Olimpiskās
komitejas sertifikātus, labākās klases speciālas balvas un gardos kliņģerus. Paldies, Ķeguma skolas sporta skolotājiem par labi
noorganizēto Olimpisko dienu.
Kaspars Kreimanis
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Saņemta informācija, ka 7.septembrī 1984.gadā dzimusī birzgaliete I. konstatējusi, ka ir
nelikumīgi izmantota viņas bankas norēķinu karte, kā rezultātā no bankas konta veikti četri
pirkumi vairāk nekā 300 eiro vērtībā. Uzsākts kriminālprocess.
7.septembrī konstatēts: kādās mājās Birzgales pagastā izsisti logu stikli un sabojātas ārdurvis.
Sakarā ar minēto faktu policija pārbauda 1971.gadā dzimušo I. un noskaidro notikušā apstākļus.
12.septembrī no Birzgales Ogres slimnīcā ar krūšu kurvja sasitumu, sistu brūci galvā un alkohola reibumā nogādāts
1974.gadā dzimušais J.
12.septembrī Birzgales pagastā atrasts nesprādzis «C2» kategorijas lādiņš, kurš nodotos sapieriem.
12.septembrī mežā Birzgales pagastā, netālu no autoceļa Birzgale – Vecumnieki, atrasts 1970.gadā dzimušā S. līķis ar šautu
brūci mutē. Pie mirušā atrasts arī nereģistrēts ierocis. Iespējams, vīrietis pēc konflikta ar tuviniekiem, šādā veidā labprātīgi
šķīries no dzīves. Uzsākts kriminālprocess.
Oktobrī saņemta informācija, ka 18.augustā konstatēts: mežā Birzgales pagastā patvaļīgi nocirsti koki ar kopējo krāju 2,79
kubikmetri, bet 11.augustā konstatēts, ka mežā Birzgales pagastā nocirsti koki – divi bērzi un astoņas egles ar kopējo krāju
4,14 kilometru. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess.
Dzintra Dzene „OVV”

Pašvaldības policija informē
•

•

•
•

11.09. Pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Rembates pagasta pārvaldes ēku, kur kāda sieviete bija ieslēgusies
sabiedriskajā tualetē. Pēc pārrunām ar PP. darbiniekiem, sieviete tualetes durvis atvēra, bet saprotami savu rīcību paskaidrot
nevarēja. Tā kā policijas darbiniekiem bija aizdomas par to, ka iespējams sievietei ir psihiska rakstura problēmas, viņa tika
nodota mediķu aprūpē.
10.09. Smilšu ielā, Ķegumā, palīdzību lūdza kāda sieviete, kura sūdzējās par savu draugu, kurš pret viņu izturoties
vardarbīgi. Notikuma vietā sarunu laikā ar vīrieti, policijas darbiniekiem radās aizdomas, ka varmāka, iespējams, atrodas
narkotisko vielu iespaidā. Lai noskaidrotu, vai persona nav lietojusi narkotiskās vielās, persona tika nogādāta ekspertīzes
veikšanai.
04.09. Saņemta informācija, ka Ķeguma HES ūdenskrātuves aizsargjoslas teritorijā ir iebraukusi laiva. PP. notikuma vietā
konstatēja minēto pārkāpumu, un personai, kura bija pārkāpusi aizsargjoslu noteiktās prasības, tika izskaidrota atbildība par
šo noteikumu neievērošanu, un par konstatēto faktu personai noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.
20.08. PP darbinieki patrulējot pa Rembates pagastu ievēroja, ka no ēkas, kas Rembates pagastā zināma kā točka, iznāca
kāds vīrietis. Viņa reakcija, ieraugot trafareto policijas automašīnu liecināja, ka viņam ir pamats satraukties. PP lūdza viņam
paskaidrot apmeklējuma mērķi, un kā vīrietis paskaidroja, ka viņš pie mājas īpašnieces esot iegādājies alkoholisko dzērienu
0,7 l tilpuma par 2 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 vīrieša
pieņemts rakstisks paskaidrojums, kā arī izņemta alkohola pudele. Personas paskaidrojums un izņemtā alkohola pudele
nosūtīta VP. administratīvās lietvedības uzsākšanai.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš

Sestdien, 10.oktobrī, norisinājās Ogres novada telpu
futbola zibensturnīrs. Čempionu titulu izcīnīja
Rembates „Streka”, bet sīvā cīņā pieveicot "Ogres
zušus", goda pjedestāla trešo pakāpienu izkaroja
komanda "Birzgale"

(Jānis Siliņš, Normunds Pastars, Dāvis
Janovskis, Armands Arājs, Mārcis Hunčaks,
Mārtiņš Bruģmanis)

Lai laba ābolu raža!
12. oktobra vakarā biedrība „JADARA”
dalībnieces parka ābeļdārzā iestādīja trīs mazas
ābelītes. Lai ābeļdārzs kļūtu vēl kuplāks, aicinām arī
pārējās biedrības pievienoties un iestādīt ābelītes.
Kopsim un saudzēsim ābelītes!
Biedrība „JADARA”
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Vēl no vēlziedēm, no miķelīšiem dzirdam
dziesmas vasarai, kas mārtiņrozēs zied,
vēl pār rugainēm zem rudzupuķu skatiem
mirdzot sidrabaini tīmeklīši iet .
/Sarma Upesleja/

Labs vārds pie laba darba vada,
Labs darbs ir labam vārdam rada,
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.
/Dz.Rinkule Zemzare/

Vislabākie novēlējumi Birzgales pagasta
pedagoģiskajiem darbiniekiem Skolotāju dienā!
Pagasta pārvalde

Starptautiskās teātra dienas „Laipa” 24. oktobrī
Birzgales Tautas namā. Teātra dienas programma:
Plkst: 10:00 Aivars Banka „Meitiņa”, Baldones
amatierteātris „Sudraba nagla”, režisore Zigrīda Ezeriņa
Plkst: 11:40 Anita Grīniece „Puķu brokastis”, Tomes
Tautas nama amatierteātris, režisors Oskars Ancveriņš
Plkst: 12:40 Andris Niedzviedzis „Viņa ir īsta muterīt!”,
amatierteātris no Lielbritānijas Bredfordas „Saulespuķes”,
režisore Gita Robalde
No plkst. 15:00-16:00 pārtraukums
Plkst: 16:00 Gunta Drezdova „Lauku gurķis”, Kurmenes
Tautas nama amatierteātris „Kurmene”, režisore Gunta
Drezdova
Plkst: 17:20 Pēc Žemaites un Adolfa Sprindža „Žemaite
un trīs mīļākās”, Lietuvas Republikas Akmenes kultūras
centra tautas teātris, režisore Andreja Gričiute
Plkst: 18:30 Zambergs, „Skaistuma karaliene” ,
amatierteātris no Lielbritānijas Burtona , režisore Aivita
Skābarniece
Plkst: 19:45 Māra Rītupe „Rāja mani māmuliņa”,
Birzgales Tautas nama amatierteātris ”Laipa”, režisore Rita
Reinsone
Plkst: 21:10 kolektīvu sumināšana
Ieejas maksa uz vienu izrādi – 1 euro. Dienas abonements uz
visām izrādēm – 3 euro
„Birzgales Avīzes” lasītāj!
Ja esi kaut reizi domājis par iespēju uzdejot līnijdejas, droši
pievienojies! Birzgales līnijdejotājas kopā pulcējas otrdienu
vakaros plkst. 19.00 Birzgales Mūzikas skolas telpās.
Galvenais ir uzdrīkstēties un sākt, jo kustēšanās brīnišķīgas
mūzikas ritmā ir laba garastāvokļa un veselības garants.
Izsmeļošu informāciju varat saņemt pie vadītājas Līgas
Paukštes vai pa tel. 29459409.
8. novembrī plkst. 12:00 Birzgales pamatskolā biedrība
„JADARA” organizē
„Kulinārijas uzkodu nodarbības”. Mācīsimies dekorēt
ēdienu, gatavot un izrotāt mazas kanapē uzkodiņas.
Dalības maksa -3 euro
Informācija pa tālruni 29424612

Sveicam visus OKTOBRA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

pilngadniekus

55
60
65
82
83
84
86
88

Lazdu Ēriku
Petrovski Aivi
Laicāni Intu
Sauli Ritu
Skuju Andri
Cīruli Dzintru
Reinsonu Jāni
Incenbergu Laimu
Bruģmani Dzintru
Anģēnu Imantu
Kalniņu Irēnu
Torbejevu Viktoriju

Klucīšu diena Birzgalē 07.11.2015 Birzgales Tautas namā no
plkst. 12:00-18:00. Piedāvā LATLUG
Latvijas lielākā LEGO pilsēta. Pašdarinātu LEGO modeļu
izstāde. Brīvās būvēšanas galds. Mildas būvniecības
meistarklase. Radiovadāmi LEGO Technic modeļi un citas
aktivitātes
Ieeja un dalība bez maksas. Kontakttālruņi: 26148376, 29424612
1.novembrī plkst. 12:00 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. Dalības maksa – 3 euro
Tālrunis informācijai 29424612

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 oktobris

,,Sportiņš”

Birzgales „Veselības aplī 2015''
19.septembra
saulainajā
priekšpusdienā piedalījās 15 birzgalieši,
vecumā no 5 līdz 59 gadiem. Finišā
visiem skrējējiem un soļotājiem bija
sarūpētas gan piemiņas medaļas, gan
atspirdzinoši dzērieni un šokolādes
izstrādājumi skrējiena laikā zaudēto
spēku atgūšanai. Lielākā daļa veica
mazo - 2km apli, kurā labāko rezultātu
sasniedza Tomass un Agnese Timmas.
Lielajā - 5,8km aplī pirmie finišēja
Kaspars Kreimanis un Diāna Arāja. Un
protams - saldajā ēdienā - izloze dāvanu
kartēm sporta inventāra iegādei, kurā
šoreiz veiksmīgākie izrādījās Agnese
Timma, Inese Martinova un Līga
Pudule.
Birzgales veselības apļu moto
ir un paliek iedzīvotāju iesaistīšana
fiziskajās aktivitātēs un veselības
nostiprināšanā, tā kā šajā jomā gan
Birzgalē, gan visā Ķeguma novadā ir
ļoti lielas attīstības iespējas. To es varu
spriest pēc šajā vasarā rīkotajiem sporta pasākumiem Ķeguma novadā. No Ķeguma pašvaldības puses ir ļoti daudz kas darīts, lai
atbalstītu novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta nodarbībās visdažādākajos sagatavotības līmeņos. Tiek sniegts finansiālais atbalsts
novada komandām un sportistiem dalībai gan starpnovadu, gan Latvijas mēroga sacensībās. Tiek apmaksātas treneru algas Ķeguma
zēnu futbola komandai, Ķeguma pirmsskolas bērnu pulciņam, Birzgales futbola/florbola komandai, kā arī nodrošināts transports uz
sacensībām un nometnēm. Katru gadu iespēju robežās finansējums tiek piešķirts sacensību formu un treniņu inventāra iegādei.
Par visu, kas jau sasniegts, kas izdevies, un kas nē, novada sportisti varēs dalīties savās idejās un pārdomās ikgadējā Ķeguma
sporta ballītē 23.oktobrī, kurā sveiksim sava novada sporta laureātus. Lai gan ir tikai septembris, sporta sacensību sezona -2015 ar
dažiem izņēmumiem, jau ir noslēgusies - pie durvīm klauvē nākamie čempionāti, kuri noslēgsies jau 2016.gadā. Novēlu Ķeguma
novada iedzīvotājiem vēlmi darboties visdažādākās meistarības pakāpes sporta pasākumos!!!
Edgars Siliņš

Inese Ziņģīte Birzgalē
3. oktobrī Birzgales Tautas namā notika tikšanās ar Inesi Ziņģīti. Viņa tiek dēvēta par sievieti-fenomenu, par veselības un
optimisma mācības tautskolotāju, kuras dzīvesstāsts savulaik satricināja visu Latviju, un pēcāk, jau izdots grāmatā, tika komentēts kā
"himna cilvēka no Dieva saņemtās dzīvības mīlestībai. Tieši tādi cilvēki ir īstie varoņi, kas savu sūtību realizē iespējā palīdzēt
apkārtējiem. Vēl vairāk veselības, mundruma un lokans mugurkauls nav vienīgās lietas, ko Inese stāstīja savā nodarbībā. Bet
galvenais, ka tas ir tik vienkārši - to ko saņem seja - samīļota, noglāstīta, izmasēta - to arī jāsaņem ķermenim, jo ķermeņa asinsrite
notiek tieši ādā un āda ir tā galvenā, kas sūta
impulsus tālāk. Praktiskas nodarbības laikā
uzzinājām kā ar rīvēšanos uzlabot ādas
asinsriti, tādējādi uzlabojot gan vispārējo
veselību, gan arī tiekot vaļā no dažādām
kaitēm. Apgūstot Ziņģītes dvieļu mākslu,
uzzinājām:
- kādēļ nepieciešama rāpošana – gan vecam,
gan jaunam?
- vīriešiem Inese atklāja noslēpumu, kā labāk
tikt galā ar prostatas problēmām,
- kā katru vakaru izmasēt galvu 400 reizes,
- kā elpot ar vēderu, tādējādi veicot muguras
masāžu, samazinot 'riepu' un palīdzot
gremošanas sistēmai,
- Ziņģītes metodi jeb dvieļu mākslu - kā
norīvēties no matu galiņiem līdz papēžiem.
Nodarbības paskrēja interesanti un
nemanot. Domāju, ka katrs nodarbību
dalībnieks mājās pārgāja enerģijas pilns un ar domu: „no rīta noteikti vingrošu un rīvēšos”. Lai mums izdodas!
Biedrība „JADARA”

“Birzgales Avīzes” pielikums

2015.gada oktobris

Ķeguma novada iedzīvotājs atklāj
jaunu putnu sugu Latvijā
Dmitrijs Boiko ir bioloģijas zinātņu doktors un specializējas
putnu pētniecībā (pārsvarā gan gulbju izpētē).
2013. gada novembrī iegādājos nelielu lauku īpašumu Ķeguma
novadā netālu no Birzgales, kur kopš 2014. gada netraucēti varu nodoties
diviem saviem sirds darbiem – lauku darbiem un sīkputnu gredzenošanai.
Pērn apgredzenoju 37 sugu 611 putnus. Putnus pārsvarā ķeru ar speciāliem
putnu ķeramiem tīkliem, kurus ražo un tirgo tikai ārzemēs un tos drīkst
iegādāties tikai valstu gredzenošanas centri. Latvijā putnus gredzeno
apmēram 40 cilvēki, es ar to nodarbojos kopš 1999. gada. Latvijas
Gredzenošanas centrs un Dabas aizsardzības pārvalde atļauj gredzenot putnus
tikai labiem putnu pazinējiem. Daudzi gredzenojamie putni ir mazi, tāpēc pret
tiem ir jāizturas ļoti saudzīgi, izņemot no tīkla, veicot mērījumus, svēršanu un
gredzenošanu.
Šogad septembra otrajā pusē divu nedēļu atvaļinājumu nolēmu
veltīt putnu gredzenošanai laukos. Kopumā apgredzenoju 29 sugu 605 putnus. No rīta 25. septembrī, pārbaudot tīklus, pamanīju interesantu un vēl
neredzētu putnu ar rudiem sāniem un zilu asti. Putns atgādināja kādu no mušķērājiem, taču bija savādāks. Sameklējot putna zīmējumu noteicējā,
konstatēju, ka tā ir RŪDSĀNU ZILASTĪTE! JAUNA PUTNU SUGA LATVIJĀ! Tā ir 362. Latvijā konstatēta putnu suga. Zilastītes ligzdošanas areāla
rietumu daļa sasniedz Krievijas ziemeļrietumus un nedaudz iesniedzas arī Somijas centrālajā daļā. Vairāki simti pāru ligzdo Somijas centrālajā un
ziemeļu daļā tuvāk Krievijas robežai. Vienlaidus areāls plešas Sibīrijā no Urālu kalniem līdz Kamčatkai, dienvidos sasniedzot Mongolijas ziemeļu daļu,
Ķīnas ziemeļaustrumus un Japānu. Putns ziemu pavada dienvidu un dienvidaustrumu Āzijā.
Rudens migrācijas laikā šīs sugas pārstāvji mēdz ieklejot Rietumeiropā. Kaimiņu zemēs rudsānu zilastīte novērota vairākas reizes – Lietuvā
seši novērojumi, Igaunijā pieci, tostarp viens ligzdošanas gadījums. Dati – gredzenošanas vieta, datums, laiks, mērījumi un uzliktā gredzena numurs –
uzreiz tiek fiksēti pierakstos, lai katra gada beigās šo informāciju atskaitē iesniegtu Latvijas Gredzenošanas centram. Gredzenojot putnus, zinātnieki
iegūst informāciju par dažādiem putnu ekoloģijas un uzvedības jautājumiem, kas nepieciešami putnu aizsardzības problēmu risināšanai. Tas ir veids, kā
noskaidro, cik ilgi putni dzīvo, kādi ir putnu nāves cēloņi, kādi ir to pārvietošanās ceļi, putna ziemošanas vietas utt.
Katrai sugu grupai atkarībā no putnu izmēriem un kājas izmēra ir sava noteikta diametra un formas gredzenu sērija. Pirmajos brīžos pēc
apgredzenošanas putns gredzenu jūt, taču tas netraucē putna tālākajā dzīvē. Gredzenošana nekaitē ne putnu veselībai, ne dzīvībai. Pēc apgredzenošanas
putni sekmīgi ligzdo un uzvedas dabiski. Alumīnija gredzenu svars ir niecīgs, piemēram, pašiem mazākajiem putniņiem (čuņčiņiem, paceplīšiem,

zeltgalvīšiem) gredzens sver tikai 0,03 gramu, zīlītēm, ķauķiem un citiem tāda izmēra putniem liekamie gredzeni sver 0,05 gramu, bet gredzeni strazdiem – 0,23
gramu.

Ja esi nolasījis vai Tev rokās ir nonācis kāda putna gredzens, lūdzu, ziņo par to Latvijas Gredzenošanas centram (putna gredzenu vari paturēt
sev): Adrese: Miera iela 3, Salaspils, LV-2169 Tālrunis: +371 67945393 E-pasts: ring@latnet.lv
Dmitrijs Boiko, ornitologs un gulbju pētnieks

UNESCO nedēļas ietvaros varēs
iepazīt Ķeguma HES vēsturi

Vairāk nekā 100 pasākumi visā Latvijā šonedēļ aicina ikvienu
izzināt vietējo kultūras mantojumu – ir sākusies UNESCO nedēļa.
Savukārt 15. un 16.oktobrī plkst.15 "Latvenergo" koncerna
Enerģētikas muzejs Ķeguma hidroelektrostacijā interesentiem piedāvās
iespēju izzināt UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas
nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju "Eduarda Krauca fotonegatīvu
uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita
1936–1940", apmeklējot ekspozīciju un krātuvi Ķegumā (Ķeguma
prosp. 7/9, Ķeguma novads).
Līdzās Ķeguma HES būvniecības vēstures izziņai, būs iespēja
uzzināt arī par E. Krauca atstāto mantojumu, kā arī tā laika unikālu
dzīvās vēstures lielinieku, noskatoties dokumentālo filmu
"Aculiecinieks". Filma ir Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera K.Dumbrāja
(dzimis 1918.gadā) atmiņas par Ķeguma HES celtniecību. Iepriekš

sazinoties, ir iespējami arī citi apmeklējuma laiki.
Organizētajām apmeklētāju grupām ekspozīcijā Ķegumā, kurās ir vairāk par 10 dalībniekiem, nepieciešams iepriekš atsūtīt dalībnieku
sarakstu. Kontaktpersonas: Helēna Blumberga (+371 29150614) un Ginta Zālīte (+371 27897835).
Izstādes, izglītojošas ekskursijas, konkursi, lekcijas, stāstu pēcpusdienas un daudzus citus interesantus un izzinošus pasākumus
vairāk nekā 30 pilsētās un novados rīko gan pašvaldības, gan skolas un bibliotēkas, gan arī muzeji un citas organizācijas.
Šogad UNESCO nedēļa norit no 12. līdz 18.oktobrim, un tā ieskandina arī Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras
organizācijas (UNESCO) 70. gadadienu. UNESCO nedēļa pirmo reizi tika atzīmēta 2011.gadā, kad apritēja 20 gadi kopš Latvija
pievienojās organizācijai. Aizvadītajos gados vairākos desmitos dažādu vietu visā Latvijā – bibliotēkās, skolās, pašvaldībās, kultūras
centros u.c. – UNESCO nedēļas ietvaros notikuši simtiem pasākumu, kas veltīti nacionālo vērtību, vietējā mantojuma un aizvien dzīvo
tradīciju izcelšanai, kā arī dažādām UNESCO programmām un tēmām, lai izzinātu un iepazītu organizācijas darbību Latvijā.
/no www.ogrenet materiāliem/

