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Satiksmes ierobežojumi uz Ķeguma HES tilta

Ķeguma novada pašvaldība 2015. gada beigās saņēma satraucošu ziņu par to, ka AS „Latvenergo” 2016. un 2017. gadā plāno
veikt Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru remontsienas rekonstrukciju un aizvaru atjaunošanas remontu, kuru dēļ tiks slēgta transporta
kustība pār Ķeguma HES tiltu, tādējādi radot nopietnas problēmas iedzīvotājiem.
Tāpēc tika organizētas vairākas tikšanās ar plānoto remontdarbu projekta atbildīgajiem darbiniekiem, lai saprastu, kā ērtāk un
optimālāk saskaņot transporta kustību šajā laika posmā. Pašvaldība izvirzīja savas prasības, tad iestājās ilgs neziņas posms, jo
atbildīgajām personām bija jāsaskaņo transporta organizācijas shēma ar citām institūcijām, kā arī ar darbu pasūtītāju un izpildītāju visi
veicamie darbi. Pēc vairākkārtējiem lūgumiem un solījumiem beidzot ir saņemts saskaņotais gala variants transporta organizācijas
shēmai.
Tātad: lai nodrošinātu plānoto remontdarbu veikšanu, 2016. gadā satiksme (transporta kustība) pār Ķeguma HES tiltu tiks slēgta
laikā no 2016. gada 20. aprīļa līdz 2016. gada 20. oktobrim katru dienu (darba dienās, brīvdienās un svētku dienās) no plkst. 21.00 līdz
05.00 un no plkst. 10.00 līdz 17.30, izņemot satiksmes autobusiem un skolēnu autobusiem, kuri kursēs saskaņā ar apstiprināto grafiku.
Gājēju kustība pār tiltu netiks ierobežota. Apbraukšanas paredzēta pa Rīgas HES autoceļiem A5, P85 vai Pļaviņu HES autoceļiem P85,
P87.
Būvniecības laikā tiek nodrošināts
• Skolēnu pārvadājuma reisi un ar VSIA „Autotransporta direkciju”
sabiedriskā transporta reisi, nodrošinot tiem tilta atvēršanu saskaņotajos
laikos.
• Paredzētajos sabiedriskā un skolēnu transporta braukšanas laikos, tiks
ieplānots tilta atvēršanas intervāls pārējā autotransporta kustībai (vismaz 10
– 15 automašīnām).
• Satiksme pa tiltu vismaz vienu stundu noteiktā laikā, ja pašvaldība vismaz
vienu diennakti iepriekš rakstiski ir paziņojusi par tilta izmantošanas
nepieciešamību pašvaldības funkciju izpildei.
• Operatīvajam transportam (NMPD, VUGD, VP u.c.) „ātrā palaišana”.
• Kontaktpersona 24 h diennaktī un 7 dienas nedēļā.
• Publiskas autostāvvietas Daugavas kreisajā krastā ar pieejamo informāciju
par tām.
Sarunās esmu saņēmusi solījumi, ka tilta kustība netiks slēgta, ja to neprasīs konkrētie veicamie darbi. Tad satiksme tiks
nodrošināta kā līdz šim, ar luksoforu palīdzību, maziem intervāliem pārmaiņus no vienas un otras puses, bet par to informācija tiks
attiecīgi izvietota iepriekš. Sīkāka aktuālā informācija tiks izvietota uz informatīvajiem vairogiem abās tilta pusēs, uz kuriem tiks norādīta
aktuālā informācija par satiksmes ierobežojumiem (tilts atvērts/slēgts līdz …), nākamais laika intervāls, kā arī kontaktinformācija
uzziņām.
Aicinu novada iedzīvotājus būt saprotošiem, šis būs mums visiem sarežģīts un pārbaudījumiem bagāts laiks, jo prasīs no mums
rūpīgāk plānot savu ikdienu. Piekrītu, ka piedāvātie apbraucamie ceļi prasīs gan papildu laiku, gan arī izdevumus (tie ir vairāk 50 km garš
papildu ceļš), tomēr arī veicamie remontdarbi ir būtiski un svarīgi. Iepriekš mums tas ir izdevies, kāpēc lai neizdotos arī šoreiz.
Nelda Sniedze, izpilddirektore

BĒRNĪBAS SVĒTKI BIRZGALES TAUTAS NAMĀ 2. JŪLIJĀ
Ar viena gada pārtraukumu Birzgales tautas nams un dzimtsarakstu nodaļa turpina tradīciju un aicina līdz 1.jūnijam pieteikt
Bērnības svētku svinībām, kuras notiks š.g.2.jūlijā, bērnus vecumā no 3 – 7 gadiem (neatteiksim arī pārējiem), kuri vēl nav „oficiāli”
tikuši pie kūmām, kā arī jau kristītus bērnus, kuriem kristības noritēja bērnam vēl pavisam maziņam esot.
Katram bērnam pasākuma laikā tiks veltīta īpaša uzmanība – dziesmas un sirsnīgi vārdi, katrs tiks izšūpots greznās šūpolēs.
Svētkos vecākiem izsniegs apliecību ar bērna jauno krustvecāku vārdiem.
Ar Ķeguma novada domes lēmumu maksa par Bērnības svētku ceremoniju noteikta EUR 10,-.
Pieteikšanās pa tālruņiem 65034155, 65034125, vai personīgi Birzgales tautas namā vai dzimtsarakstu nodaļā.
Ceram, ka arī šogad mums izdosies radīt svētku sajūtu daudzās jo daudzās birzgaliešu ģimenēs.
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Par apkuri

2016.gada 16.martā Birzgales tautas namā notika sapulce saistībā ar rekonstrukcijas veikšanu
centralizētajā siltuma apgādē. Kaut gan tā bija kupli apmeklēta, daudzi nevarēja ierasties un ir palikuši
neatbildēti jautājumi.
Sākšu ar to, ka tika nomainītas apkures caurules 500m garumā un uzstādīti 11 siltummezgli
daudzdzīvokļu mājās, ambulancē, bibliotēkā un pagastmājā. Siltummezgls, nodrošina telpu temperatūras
regulēšanu no vairākiem faktoriem, ieskaitot ārgaisa temperatūru. Pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas, sistēmu noregulēja kā
nepieciešams un... sākās problēmas.
Siltummezgls, reaģējot uz āra temperatūru maina siltumnesēja cirkulāciju mājā. Dažādos dzīvokļos temperatūra ir dažāda.
Vieni dzīvokļi ir siltināti, logi nomainīti, citos nav darīts nekas, logi veci un neaizlīmēti. Līdz ar to izveidojās situācija, ka daļā
dzīvokļu cilvēki sāka salt un sūdzēties, bet citiem bija par karstu un bija nepieciešamība visu diennakti turēt vaļā atvērtus logus. Bija
pat tā, ka vienā dzīvoklī daļa radiatoru bija karsti, bet daļa auksti. Iemesls tam - apkures nesējs karstais ūdens izvēlas mājā vieglāko
ceļu – stāvvadu pa kuru cirkulēt, bet pa pārējiem nē. Vēl nozīmīgs fakts, pat vienā mājā apkures cauruļu diametri ir dažādi, arī tāpēc
apkures ūdens iet pa vieglāko ceļu. Visus šos faktorus apkopojot secinājums: katrā mājā apkures sistēma ir jābalansē, izvietojot
krānus, tikai tad būs kāda jēga no siltummezgliem un domāšanas par ekonomiju.
Jūs jautāsiet, kā tad apkures sistēma strādāja pirms tam? Jaudīgie cirkulācijas sūkņi katlumājās nodrošināja lielāku spiedienu
apkures sistēmā un līdz ar to arī labāku cirkulāciju visos stāvvados. Pēc rekonstrukcijas, tiem pieslēdzot frekvenču pārveidotājus,
cirkulācija samazinājās. Apkopojot visu iepriekšminēto, var teikt tā, ir sperts pirmais solis siltumsaimniecības sakārtošanā, ir
sakārtoti ārējie siltumtīkli- samazināti zudumi siltumtrasēs, palikuši vēl divi. Jauna katlumāja, kas, darbojoties automātiskā režīmā,
nodrošinās visiem mums vajadzīgo ekonomiju, un iekšējo siltumtīklu sakārtošana katrā mājā, kam jāmeklē un jāpiesaista finanšu
līdzekļi. Tarifiem būtiski nebūtu jāmainās. Tie palielināsies par gada kredītprocentu maksājumiem.
Vēlreiz atgādinu, ka pašlaik, apkures tarifs tiek aprēķināts par pamatu ņemot iepriekšējās apkures sezonas datus. Komunālās
saimniecības nodošana „Ķeguma Staram” pašlaik nav paredzēta.
Visbeidzot, savā laikā centos iedzīvināt mājas vecāko amatu. Sākotnēji tas izdevās, kāds arī to uzņēmās darīt. Kopīgiem
spēkiem tika daudz izdarīts. Bet laikam ejot, entuziasms pazuda. Domāju, ka tagad, īpaši pēc siltummezglu uzstādīšanas, tāds
postenis ir vajadzīgs, vajadzīgs cilvēks, kas apkopo mājas iedzīvotāju vēlmes un priekšlikumus, rīko mājas iedzīvotāju sapulces un
talkas. Ir pēdējais laiks apsaimniekot savu īpašumu.
P. Kotāns

TRANSPORTS

Transports un ar to saistītās
problēmas pirmsskolēnus ietekmē tieši — tas
ir ne tikai attālums līdz iestādei, bet arī
drošība
uz
ceļiem,
transportlīdzekļu
izmantošanas ietekme uz veselību. Mūsdienās
bērniem ir daudz mazāk brīvības nekā bija
viņu vecākiem tajā pašā vecumā. Vecāki
arvien biežāk savus bērnu uz pirmsskolas
izglītības iestādi atved ar automašīnu, lai
ātrāk nokļūtu savā darba vietā. Benzīna
sadegšana
iekšdedzes
dzinējos
rada
piesārņojumu. Jo vairāk bērnu uz iestādi tiek
atvesti ar automašīnām, jo gaiss pie tās kļūst
piesārņotāks. Fakts, ka maz ir vecāku, kuri ar
savu bērnu iestādē ierodas kājām vai braucot
ar velosipēdu, nozīmē arī to, ka maz ir fiziski
aktīvu bērnu. Tas neveicina viņu veselību
šobrīd un var kaitēt nākotnē. Aktīvas
uzvedības modeļi veidojas jau agrā bērnībā,
tādēļ mazkustīgs dzīvesveids bērnībā nākotnē
var novest pie korpulences, augsta
asinsspiediena, sliktas psiholoģiskās pašsajūtas un sirds slimībām. Bērniem, kurus uz pirmsskolas izglītības iestādi atved un aizved ar
automašīnu, tiek liegta iespēja socializēties un apgūt drošu uzvedību uz ielas.
Tieši tādēļ mūsu pirmsskolā „Birztaliņa” tika veikti pētījumi - “ Kā tu šodien nokļuvi pirmsskolā?” Apkopojot rezultātus un
izdarot secinājumus tika konstatēts, ka daudzi bērni uz pirmsskolu tiek atvesti ar automašīnu un tikai neliela daļa ar kājām. Kā arī
pastaigu laikā bērniem tika dots uzdevums piefiksēt “Kādi transporta līdzekļi pārvietojas Birzgales ielās?” Un atkal “uzvarēja”
vieglās automašīnas. Tās bērni pamanīja visvairāk.
18.03.2016 notika akcija „Diena bez auto” un Zibakcija „Nāc un kusties”. Gribējām lai atbalstītāju pulks ir lielāks, bet
paldies tiem , kuri nenobijās un pievienojās mums. Drosmīgos gaidīsim uz nākošo zibakciju.
19.03.2016 vecākās grupas bērni veica pētījumu- „Ūdens ceļš no pazemes līdz mūsu mājām”. Bērniem bija iespēja aplūkot Birzgales
pagasta ūdenssaimniecības iekārtas. To visu interesanti pastāstīja un parādīja ūdens iekārtu meistars.
Jaunākās grupas bērni pētīja „Drošību uz ielas”. Tika izpētīts, ka ceļi gājējiem ir bīstami ne tikai tumšajā ziemas periodā, bet
arī vasarā, kad satiksme uz ceļiem kļūst intensīvāka. Tādēļ bērni darbojās un taisīja atstarotājus tā mudinot, lai kaut neliela
sabiedrības daļa apzinātos atstarotāju nēsāšanas nepieciešamību.
VPII „Birztaliņa” skolotāja Inese Pilāne
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Valsts policijas ziņas.
•
•
•

Policijas ziņas

7.martā J. un A. sabiedriskā vietā Birzgalē lietoja alkoholiskos dzērienus.
17.martā Birzgales pagastā dega kādas viesu mājas jumts pie skursteņa 20 kvadrātmetru
platībā. Tajā pašā dienā Birzgalē dega arī pērnā zāle.
19.martā konstatēts, ka no automašīnas SCANIA nozagta dīzeļdegviela.

Pašvaldības policija informē
•

•
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Dzintra Dzene „OVV”

04.02. PP saņēma izsaukumu 31.03. Ķeguma PP iecirknī pēc palīdzības vērsās kāda ķegumiete, kura sūdzējās par savu
kaimiņu un viņa ciemiņiem, kuri visu nakti bija trokšņojuši, dauzīja ārdurvis, skaļi runāja, kā arī savas dabiskās vajadzības
kārtoja pie mājas ieejas durvīm, un pie sūdzības iesniedzējas loga. Nedaudz vēlāk PP. Iepriekšminētos nekārtības cēlājus
izdevās sastapt citā adresē, kur personas turpināja lietot alkoholiskos dzērienus. Pārrunu laikā ar pārkāpējiem policijas
darbiniekiem radās aizdomas, ka jaunieši ir lietojuši ne tikai alkoholu, bet arī kādas citas apreibinošas vielas, ņemot vērā to,
ka daži no viņiem jau iepriekš bija nonākuši policijas redzeslokā par narkotisko vielu lietošanu. Uz aizdomu pamata par
narkotisko vielu lietošanu trīs jaunieši tika nogādāti Psihiatrijas un narkoloģijas centrā ekspertīzes veikšanai. Savukārt par
trokšņošanu un sabiedriskā miera traucēšanu trim jauniešiem tika sastādīts APP par sīko huligānismu.
05.03. PP Tomes pagastā konstatēja divus kūlas dedzināšanas gadījumus, par ko tika uzsākta administratīvā lietvedība.
Kūlas dedzināšanas laiks ir sācies jau ar pilnu sparu, sausā zāle gluži kā magnēts pievelk dedzinātājus! Pašvaldības
policijas darbinieki, un VUGD (glābēji) aicina būt saprātīgiem! Sodi par kūlas dedzināšanu ir bargi! Turklāt līdz ar pērno zāli
mēdz nodegt arī mājas, saimniecības ēkas un kas vistraģiskāk, dzīvību zaudē gan dzīvnieki, gan arī cilvēki. Saskaņā ar
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta 2. daļu Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles
nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt
euro, bet juridiskajām personām no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš

Skolēnu nodarbinātības iespējas
vasaras brīvlaikā

Ķeguma novada dome izsludina bērnu, jauniešu un
komersantu pieteikšanos nodarbinātības pasākumos
Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar
darba devējiem arī šovasar no jūnija sākuma līdz augusta beigām
īstenos aktīvās nodarbinātības pasākumu „Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās
vai profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – Pasākums), kurā varēs
piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Lai palielinātu skolēnu iespējas iesaistei Pasākumā, kurā
skolēni iegūst praktisku pieredzi par darba tirgus vidi, uzzina, kas ir
darba intervija, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba
tiesiskās attiecības, un veicinātu komersantu interesi par dalību
Pasākumā, Ķeguma novada dome ir izstrādājusi „Skolēnu
nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā
nolikumu” (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2016. gada 16. marta
lēmumu Nr. 97 (protokols Nr. 9, 9.§)). Nolikumā noteikta gan darba
devēju – komersantu, kuri piedalās Pasākumā, atbalsta kārtība, gan
skolēnu pieteikšanās kārtība Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansētajām un izveidotajām darbavietām.
Šajā gadā pašvaldība Pasākuma ietvaros NVA ir iesniegusi pieteikumu 34 darba vietu izveidei, un plāno atbalstīt vismaz 15
komersantu izveidotās darba vietas ar līdzfinansējumu 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas par 20 darba dienām.
KAS JĀDARA SKOLĒNAM, lai pieteiktos pašvaldības izveidotajai vai līdzfinansētajai darbavietai?
Skolēns, skolēna vecāks vai aizbildnis no 2016. gada 4. aprīļa līdz 3. maijam plkst. 15.00 iesniedz pašvaldībā, Lāčplēša ielā
1, Ķegumā lietvedības sekretārei noteiktas formas iesniegumu (Nolikuma 1. pielikums, skatīt pašvaldības mājas
lapā: http://kegumanovads.lv/lv/novadadome/normativie-akti/nolikumi-pasvaldiba) un ārsta izziņu (forma 027/U), kur norādīts, ka
skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
KAS JĀDARA KOMERSANTAM, lai pieteiktos līdzfinansējumam skolēna darbavietai?
Komersants no 2016. gada 4. aprīļa līdz 3. maijam plkst. 15.00 iesniedz pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā lietvedības
sekretārei
noteiktas
formas
pieteikumu
(Nolikuma
2.
pielikums,
skatīt
pašvaldības
mājas
lapā: http://kegumanovads.lv/lv/novadadome/normativie-akti/nolikumi-pasvaldiba)
Sīkāku informāciju par Pasākumu var iegūt NVA mājas lapā, par pašvaldības piedāvātajām iespējām: tālrunis – 65055441; e-pasts:
dace.soboleva@kegums.lv
Dace Soboļeva, Ķeguma novada domes projektu koordinatore
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14. maijā plkst. 9:00 Birzgalē pie tautas nama
PAVASARA GADATIRGUS

Plkst. 11:00 pūtēju orķestra „Birzgale’’ koncerts.
Plkst. 12:00 kopā baudīsim Birzgales gardo pavasara
zupu.
Visi kopā turpināsim akciju „Uzziedi Birzgale!”.
Iegādāsimies un dāvāsim puķu stādus parka dobei pie
biedrības „JADARA „ dalībniecēm.
Laipni aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji, jo īpaši stādu
audzētāji, mājražotāji. Kontakttālrunis – 29424612

Plkst 18:00 Birzgales tautas namā koncerts „Mums
pieder tik daudz”
Koncertā piedalās: Birzgales pamatskolas, VPII
„Birztaliņa” un tautas nama amatiermākslas
kolektīvi. Koncerts notiks divās daļās. Pārtraukumā
būs iespēja baudīt tēju, kafiju.
Plkst. 22:00 balle kopā ar grupu „Dadži”

Ieejas maksa -3 EUR, pašdarbniekiem – bezmaksas.
Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 12. maijam pa tālruni
29424612
22. aprīlī plkst. 16:00 Birzgales tautas namā VPII
„Birztaliņa” dziedošo ģimeņu koncerts
Ieejas maksa - auglīši
Kas smagāks vēl var būt pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs…
Paldies visiem, kas bija kopā ar mums, vīru, tēvu un
vectēvu Kārli Niedru mūžībā pavadot!

Niedru ģimene

Es aizeju un tomēr palieku – Gan baltajā saulē, gan zilajā
jūrā, Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
(Z.Mauriņa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem Kārli Okmani
aizsaulē pavadot.
Biedrība „Birzgales mednieki”
Lūgsim Tavai dvēselītei debesceļā mieru gūt,
Lai ar Tevi zvaigznes starā varam domās kopā būt.
(V. Kokle-Līviņa)

† Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Ivars Būmanis (1941.)
Kārlis Niedra (1933.)
Kārlis Okmanis (1938.)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
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Ko, Laimiņa, vēlēt grib,
Gadiņiem mijoties?
Mazu rūpi, izturību,
Mīļu vārdu siltumam!
Sveicam visus APRĪĻA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

pilngadnieci Māliņu Laumu

55
60
65

70
80
81
82
83
85
87

Bukovsku Marutu
Bušu-Rastjoginu Intu
Bušu Daini
Skobejevu Nataliju
Bolmani Viju
Strazdiņu Zigfrīdu
Sergejevu Ināru
Barenu Veltu
Zablocki Gunāru
Mauriņu Annu
Pormani Mirdzu
Ziemeli Moniku
Bukovsku Ainu

23. aprīlī Lielā talka
Plkst. 9:00 pulcēšanās pie tautas nama. Talkas dienā
sakopsim: Ievu līci aiz tautas nama, „Rūķu” parku.

Plkst. 12:00 baudīsim gardo talkas zupu.
Līdzi ņemam: cimdus, grābekļus, zāģus un citus darba
instrumentus.
Aicinu visus pagasta iedzīvotājus piedalīties Lielajā
Talkas dienā, kā arī sakopt savu dzīvojamo māju
pagalmus, dārzu teritorijas.
Atgādinājums visām iestādēm: lūdzu līdz talkas dienai
sakopsim katram uzticēto kultūrvēsturisko objektu.
Sīkāka informācija pa tālruni: 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.
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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 25639696 vai 26486660, vai
www.vtua.gov.lv.

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Ķeguma novadā 2016. gadā
Novads/Pilsēta(pagasts)
Datums
Laiks
Datums
Laiks
Norises vieta
Birzgale
18.05.
13:00
13.06.
12:00
Liepu iela 1 (darbnīcas)
Birzgales pag.
18.05.
11:00
13.06.
11:00
"Virslavas"
Ķegums
26.05.
11:00
15.06.
11:00
Lāčplēša iela 1
Ķeguma
"Tomieši", Tomes mehāniskās
Tomes
26.05.
13:00
15.06.
12:00
darbnīcas
Rembate
25.04.
11:00
09.05.
11:00
Lielvārdes iela 3

3. maijā plkst. 11:00 Birzgales tautas namā tiks demonstrēta animācijas filmu
programma„Lupatiņi un draugi“
„Lupatiņi“ ir stāsti par četriem auduma bērniņiem - Zeķīti, Cimdiņu, Lakatiņu un Spilventiņu, kuri kopā ar gudro Kaķi dzīvo
skaistā auduma mājiņā un iepazīst pasauli. Jaunākajās filmiņās Lupatiņi pēta dažādas dzīvei noderīgas lietas - kāda mājiņa būtu
vispiemērotākā mājdzīvniekam, kur dzīvo ziema, vai var izārstēties, ēdot konfektītes, ar ko būtu interesanti precēties, - un noskaidro, kurš
no viņiem prot vislabāk noslēpties.

Dejotprieks – ar Prieku Dejā!

Viss dzīvē
mainīgs, un nekas
nestāv uz vietas.
Taču dienu par
piepildītu var saukt
tad, kad, vakarā
pārvelkot
sedziņu
pāri galvai, pārņem
sajūta, ka izdarīts
kaut kas labs. Šis
labais reizēm var būt
no lielām lietām līdz
pat
pavisam
maziņam,
silti
pateiktam vārdam.
Labo nemēra. To
sajūt. Arī koncertu
svarīgumu nemēra
ne
mērotajā
attālumā, ne grandiozajos apmēros,
bet gan- sajūtās.
Tajās siltajās sajūtās,
kas parasti rodas pēc
labi padarīta darba.
Dejotprieks, gatavojoties
skatei, paciemojās
un izdejojās divos skaistos koncertos- tālajā vēju pilsētā Liepājā un tepat pie mūsu mīļajiem kaimiņiem Vallē. No milzīgās Rožu zāles
un augsta līmeņa deju kolektīvu priekšnesumiem, kur „mute paliek vaļā” no skaistā snieguma līdz sirsnībai un gaišajiem smaidiem
Valles skolas salīdzinoši mazajā zālītē, kur satikāmies un iepazināmies ar vēl vienu „Dejotprieku” no Iļģuciema! Neapšaubāmi, jebkurš
koncerts- tie ir svētki, daudz smaidu un gandarījums. Arī šie divi koncerti nebija izņēmums. Ja vienā mēs redzējām un mācījāmies patiesi
skaistu dejas soli, tad otrs koncerts sildīja ar savu mīļo un sirsnīgo norisi, kas Dejot Prieku tikai vairo!
Gūstot pieredzi, mēs augam. Aug mūsu spēks, attīstās mūsu prasmes. Gūstot pieredzi, mēs saplūstam vienā lielā veselumā, kas
mūs padara par neatkārtojamiem un vienkārši-skaistiem! Manuprāt, nav neviena tik skaista kolektīva kā Dejotprieks, kurš dzīvo, elpo un
aug savās prasmēs pateicoties dejotāju īpašajam Dejot Priekam! Paldies jums, mīļie!
Mārīte
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„BĒRNU ŽŪRIJAS” 2015 REZULTĀTI
Marta mēnesī noslēdzās Latvijas Nacionālās
Bibliotēkas Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija 2015”. Apkopotie programmas rezultāti
liecina, ka 2015 gada žūrijā un lasīšanas maratonā ir
piedalījušies 18963 lasītāji no Latvijas , rosinot lasītprieku 680
bibliotēkās un skolās. „Lielie lasīšanas svētki” tika organizēti 14
reizi, un pirmo reizi tie notika Gaismas pilī 5. martā.
Programmas aizvadītā gada kolekcijā iekļautas desmit dažādu
izdevniecību – „Zvaigzne ABC”, „Dienas grāmata”, „Liels un
mazs”, „J.L.V.”, „Neputns”, „Lietus dārzs”, „Lauku Avīze”,
„Jāņa Rozes apgāds”, „Mansards”- jaunākās grāmatas. Katrā no
četrām vecumgrupām ( no 5 līdz 18 gadu vecumam) atzītāko
vidū ir gan aizraujoši oriģinālliteratūras
izdevumi, gan
tulkojumi. Īpaši izceļamas ir latviešu autoru prozas un bilžu
grāmatas, kas saņēmušas vairāku tūkstošu jauno lasītāju
visaugstāko novērtējumu, Laureātu vidū ir jau lasītāju iemīļoti
rakstnieki – Arno Jundze, Luīze Pastore, Ieva Samauska, kā arī
debitanti – piemēram, Mārtiņš Zutis, kurš ir nevien bilžu
grāmatas „Nenotikušais atklājums” ilustrāciju autors, bet arī
pats radījis neparastu stāstu.
No visām izlasītajām grāmatām, lasītāji nominēja un
deva savu balsi tikai tām grāmatām, kas ir patikušas vislabāk.
+ 5 grupā
1.vieta Tjeri Roberešts. Vilks, kurš izvēlās no grāmatas – 2456
balsis
2. vieta Pija Lindenbauma. Brigita un brāļi aļņi – 1418 balsis
3. vieta Mārtiņš Zutis. Nenotikušais atklājums – 1200 balsi
9+ grupā
1.vieta Lūse Lāgerkranca. Mana laimīgā dzīve – 1919 balsis
2. vieta Sinika Nopola. Tā stunda ir situsi, Risto reperi – 939
balsis

Putnu dienas muzejā ‘’Rūķi’’

3. vieta Luīze Pastore. Elīna Brasliņa. Pazudušais pērtiķis – 567
balsis
11+
1.vieta Kristīne Olsone. Stikla bērni – 1496 balsis
2.vieta Arno Jundze. Kristofers un Ēnu ordenis – 673 balsis
3.vieta Ieva Samauska. Elīna Brasliņa. Govs uz bagāžnieka –
440 balsis
Jau vairākus gadus mūsu skolas skolēni kļūst par
grāmatu ekspertiem, piedaloties, lasīšanas veicināšanas
programmā ”Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija”. Programmas
mērķis ir dažādot un pilnveidot bibliotēkas iespējas darbā ar
bērniem un viņu vecākiem. Projektā piedalījās 20 skolēni un 7
vecāki. Žūrijas lasītājiem/ ekspertiem bija jāizlasa trīs savas
grupas grāmatas, bet ja bija vēlēšanās lasīt kādu grāmatu no cita
vecuma posma, to varēja izdarīt, un tas tikai iepriecināja
bibliotekāri. Jāsaka, ka ne visi lasītāji, kuri jūnijā bija
pieteikušies žūrijas darbā, godprātīgi pildīja savus pienākumus.
Diemžēl līdz finiša taisnei nokļuva tikai 20 skolēni.Čaklākie
eksperti no jūnija līdz decembra vidum cītīgi lasīja grāmatas
visās vecuma grupās. Savas domas un vērtējumu izteica
aizpildot elektronisko anketu. „Bērnu, Jauniešu un vecāku
žūrijas” noslēguma pasākumā bibliotekāre pateicās visiem
ekspertiem par piedalīšanos projektā un pasniedza mazas
balviņas.
Paldies Birzgales pamatskolas skolotājiem, kas
mudināja bērnus lasīt un iesaistīties projektā. Paldies visiem
ekspertiem un bērnu vecākiem. Lai lasītprieks turpina piepildīt
mūsu laiku un domas! Uz tikšanos 2016. gada „Bērnu, Jauniešu
un Vecāku žūrijā”.
Bibliotēkas vadītāja A.Smilškalna

2.aprīlī Birzgales muzejs ‘’Rūķi’’ sadarbībā ar Latvijas Dabas
muzeja ornitologu Dmitriju Boiko rīkoja ‘’Putnu dienu Birzgalē’’.
Pasākuma mērķis bija iepazīstināt muzeja apmeklētājus ar
Latvijā mītošajiem putniem. Protams, vienā tikšanās reizē visu uzzināt
nav iespējams, bet nelielu ieskatu tomēr guvām. Ornitologs pastāstīja
daudz interesanta par putniem, ko redzam ikdienā, bet nepievēršam
tiem uzmanību. Tā mēs uzzinājām par pašu mazāko putnu Eiropāzeltgalvīti, kurš dzīvo arī pie mums. Tāpat uzzinājām arī par tuvajiem
un tālajiem putniem-migrantiem.
Dmitrijs ir viens no 30 Latvijas ornitologiem, kuram ir tiesības
gredzenot putnus. Mums bija iespēja redzēt un aptaustīt dažādu
valstu, izmēru un veidu putnu gredzenus. Man prieks, ka lektora
stāstījums radīja interesi, un klausītāji uzdeva jautājumus.
‘’Putnu dienu’’ ietvaros aicināju cilvēkus iesūtīt putnu
fotogrāfijas, no kurām tika izveidota izstāde. To vēl joprojām var
apskatīt muzejā. Liels paldies par atsaucību visiem fotogrāfiem.
Noslēgumā visi klātesošie tika aicināti gatavot strazdu būrus.
Arī te neiztika bez putnu pazinēja padomiem. Viņš pastāstīja kāds
būris ir piemērots strazdam un cik bieži tas jātīra. Prieks bija skatīties
ar kādu aizrautību būri tapa. Vēlāk skolas bērni, skolotāja Ilmāra
Priekuļa vadībā, būrīšus salika parka kokos.
Pēc labi padarīta darba baudījām siltu tēju un pīrādziņus.
Muzeja vadītāja Iveta Freimane
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Manas jaukās Lieldieniņas

Izsenis, dzīvodams saskaņā ar dabu un pats
būdams dabas sastāvdaļa, cilvēks ir saistīts ar dabā
notiekošajiem procesiem, ar debess spīdekļiem- it
sevišķi ar sauli, kas nosaka gadalaiku maiņu un līdz ar to
arī gadskārtu ieražu ciklu. Šai ciklā bija dienas ar īpašu
nozīmi, kad varēja uzsākt vai nobeigt darbus laukā vai
mājā. Pie šādām dienām pieder arī Lieldienas.
Kas tad ir Lieldienas? Lieldienas ir laiks, kad
diena top garāka par nakti. Pavasaris iestājās 20. martā.
Ap šo laiku tad arī svinam Lieldienas, kas ir kā saules
svētki, jo simbolizē gaismas un dzīvības uzvaru pār
tumsu, kad ziemas tumšie spēki atkāpjas, dodot vietu
gaismai un siltumam, atgriežot zemei un augiem dzīvību.
Agrāk tie bija vairāk baznīcas svētki. Kristietībā
Lieldienas ievada Klusā nedēļa, kurā tiek pieminētas
Kristus ciešanas un nāve. Klusā nedēļa sākas ar Pūpolu
svētdienu, tajā ir Zaļā ceturtdiena, Lielā Piektdiena,
Klusā sestdiena un pašas Lieldienas. Katrai dienai te ir
īpaša nozīme.
Mūsdienās Lieldienas tiek svinētas gan ar
baznīcas rituāliem, gan senajām tautas tradīcijām. Viena
no galvenajām izdarībām Lieldienās ir olu krāsošana.
Olu krāsošana ir īpaša lietišķās mākslas nozare, kurā
varam saskatīt tautas un arī katra atsevišķa cilvēka
mākslas izjūtu un gaumi. Zaļš un dzeltens visdažādākajos toņos - ir mūsu senču iecienītākās
Lieldienu olu krāsas. Tās iegūst, vārot sīpolu mizu,
alkšņu mizu, bērza lapu, kumelīšu, mētru vai sūnu
novārījumā. Olas krāsoja, dāvināja, deva par šūpošanu,
mainījās un sitās ar tām. Kam ola stiprāka, tas ilgāk
dzīvos un būs laimīgāks. Vēl pie senajām Lieldienu
tradīcijām pieder šūpoļu kāršana un šūpošanās, putnu
dzīšana, laika paredzēšana, mīklu minēšana, vistiņu
ķeršana, Lieldienu dziesmu dziedāšana. Lieldienu
dziesmas dzied par Lieldienu sagaidīšanu, šūpoļu
kāršanu un šūpošanos, Lieldienu olu izdalīšanu.
23. martā Birzgales pamatskolas 2. klases
skolēni ar savu audzinātāju Mārīti Petrovsku ciemojās
bibliotēkā pasākumā „Manas jaukās Lieldieniņas”. Skolēni iepazinās ar zīmējumu izstādi „Pavasara noskaņās”. Bibliotekāre pastāstīja par
Lieldienu tradīcijām, par literatūru, kas stāsta gan par Kristīgām tradīcijām, gan par senajām tautas tradīcijām.
Kopā ar skolēniem krāsojām un izrotājām Lieldienu olas. Šos dekorus iekārām izplaukušajos bērza zaros kā simbolu pavasarim.
Bibliotekāre bija saņēmusi zvanu no Lieldienu zaķa, kurš aicināja bērnus atrast viņa vēstuli, kura bija paslēpusies grāmatu plauktā. Kad
vēstule veiksmīgi tika atrasta, tajā bija rakstīts: „Ja atminēsiet šīs mīklas, tad būs zaķa pārsteigums!” Bija jāuzmin sešas mīklas gan par
olām, gan pūpoliem, gan par pavasari, gan šūpolēm. Kad šis darbiņš tika pabeigts, tad kopīgi meklējām bibliotēkas telpās Lieldienu zaķi,
kurš bija atnesis visiem bērniem krāsainas Lieldienu olas. Pasākuma noslēgumā kopā ar skolēniem, kuri palīdzēja noformēt svētku galdu,
dzērām tēju, cienājāmies ar saldumiem un dalījāmies atmiņās par Lieldienu tradīcijām ģimenēs. Skolēni ļoti daudz zināja stāstīt par
Lieldienu tradīcijām, kuras uzzinājuši gan no vecākiem, gan gūstot informāciju no klases audzinātājas stāstītā. Jautri pavadītais laiks
rosināja domu satikties pēc mēneša, lai pārrunātu par jaunākajām bērnu grāmatām, kuras būtu interesanti izlasīt vasaras brīvlaikā.
Pagasta bibliotekāre Anita Smilškalna

TĀ TOP 2. KLASĪTES TEIKAS….

Kāpēc Birzgalei tāds nosaukums?
Agrāk šajā vietā bija ļoti daudz bērzu birzis. Šī vieta bija ļoti skaista. Bet kādu dienu bagātie lielkungi nocirta visus bērzus, lai ražotu
papīru. Izrāva arī visus celmus. Neviens nezina, kāpēc viņi tā izdarīja… Ar laiku citi cilvēki uzcēla šeit mājas. Tā izveidojās ciemats.
Ciematu nosauca par Birzgali par godu bērzu birzs galam.
Henriks Kokins
Kāpēc mārītei ir punktaini spārniņi?
Senāk mārītes bija tikai sarkanas. Kādu dienu kukainītei sakārojās pagaršot šokolādi. Tā mielojoties, viņa nosmērējās. Dieviņš teica: „Ja
tev tā garšo šokolāde, tad nēsā to vienmēr sev līdzi!” Kopš tā laika mārītēm ir melni šokolādes punktiņi.
Valts Kārkliņš
Kāpēc mārītēm uz spārniem ir punktiņi?
Reiz Dieviņš sasauca visu savu kukaiņu dzimtu. Katram bija jāstāsta par saviem sliktajiem un labajiem darbiem. Pienāca mārīšu kārta.
Viņas bija čakli pastrādājušas. Cilvēkiem bija bagātīga raža. Visi kaitēkļi bija apēsti. Dieviņš uzteica mārīšu čaklumu un nolēma viņas
apbalvot. Katram kukainītim viņš lika uzkrāsot melnus medaļas riņķīšus uz sarkanajiem spārniņiem. No tā laika mārītes turpina čakli
strādāt. Melnie punktiņi rotā viņu spārniņus par labajiem darbiem.
Patrīcija Gribuška
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LAD INFORMĀCIJA
"Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šā gada 11.aprīļa līdz 23.maijam. Lai sniegtu
visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, LAD (Lauku atbalsta dienests) no 11.aprīļa sniegs klātienes konsultācijas vairākos
pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta
pieslēgumu, iespēja iesniegt pietikumus būs gan minēto konsultāciju laikā (skatīt pielikumu, Lielrīgas RLP izbraukuma plānu pa
reģiona pagastiem), gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs".
Lielrīgas RLP izbraukumu plāns pa reģiona pagastiem

N.p.k
.

Novads/Pagasts

Provizoriskais
klientu skaits

Plānotais
datums

Pieņemšanas
laiks

Pieņemšanas vieta

6

Rembates pag.
Tomes pag.
Ķegums
Birzgales pag.

36
14
9
80

2016.05.02

10:30 - 14:30

Pagasta pārvaldes ēka, Lielvārdes 3,
Rembates pag.

2016.05.10.

10:00 - 14:00

Birzgale, Tautas nams, Skolas iela 2,
Birzgales pag.

8

Laureāts jauno
pianistu konkursos
Šī gada agrais, saulainais
un siltais pavasaris, piedaloties
jauno pianistu konkursos, atnesis
prieku, gandarījumu un panākumus
arī Birzgales mūzikas skolai.
18.martā Jēkabpilī notika
VI Starptautiskais Arvīda Žilinska
jauno pianistu konkurss, kurā
piedalījās dalībnieki no Lietuvas,
Baltkrievijas un Latvijas dažādu
novadu un Rīgas mūzikas skolām.
No Birzgales MS piedalījās klavieru
nodaļas 4.klases skolnieks Valters
Ruda (sk.Sandra Siliņa). Pēc
konkursa nolikuma bija jāatskaņo 3
skaņdarbi, tai skaitā obligāti Lielā
forma(Sonātes vai Sonatīnes I.daļa)
un Arvīda Žilinska skaņdarbs kā arī
brīvas izvēles skaņdarbs. Valters
atskaņoja M.Klementi Sonatīni
op.36.Fa mažorā I daļu, Arvīda
Žilinska ''Elēģiju'' un Pētera Čaikovska ''Cīruļa dziesmu'' no krājuma ''Bērnu albūms''. Bijām priecīgi, ka spējam konkurēt un
piedalīties kopā ar daudziem talantīgiem jauniem pianistiem un gandarīti, ka Starptautiskā žūrija Valtera sniegumu ierindoja Laureātu
godā, novērtējot ar ATZINĪBAS rakstu.
Laureātu koncertā un apbalvošanā no žūrijas puses izskanēja aicinājums un vēlējums šī konkursa labi sagatavotos un
nopietnos skaņdarbus izmantot, piedaloties vēl citos konkursos. Tas mūs iedrošināja un apstiprināja mūsu vēlmes, pieteikties X
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2.-4. klavieru klašu audzēkņu konkursam Dobelē.
Tā 7.aprīlī mēs ar Valteru un viņa vecākiem, kas ir vienmēr labākie atbalstītāji un līdzjūtēji, devāmies uz konkursu, kas
notika Dobelas mūzikas skolā. Jau mēģinājumā, iemēģinot skanīgo zāles flīģeli, dzirdējām, ka 4,klases grupā no citām Latvijas
mūzikas skolām ir talantīgi konkurenti - jaunie pianisti. Tas lika īpaši sakoncentrēties un muzicēt no visas sirds, kas Valteram arī
izdevās - 1.VIETA!!! Žūrijas komisijas pārstāvji īpaši personīgi uzteica Arvīda Žilinska ''Elēģijas'' atskaņojumu, kas apliecināja
Valtera muzicēšanas spējas un atraktivitāti. Arī M.Klementi Sonatīne bija virtuoza un tēlaini krāsaina.
Pārliecinošais priekšnesums tika augstu novērtēts, bet katrs mūzikas skolas audzēknis zin, cik daudz mājas darba un laika jāiegulda,
lai komponista sakomponētais skaņdarbs tiktu sagatavots, iespēlēts un iepriecinātu gan pašu atskaņotāju, gan klausītājus.
Vēlu arī citiem Birzgales mūzikas skolas audzēkņiem vēlmi gatavoties konkursiem un regulāri attīstīt un spodrināt savas muzicēšanas
prasmes!!!!!
Mūzikas skolas skolotāja Sandra Siliņa

