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„Ceļojums apkārt
pasaulei”

Agra Križanovska foto

22. janvāra vakarā Birzgales Tautas
namu
piepildīja
Ķeguma
novada
amatiermākslas kolektīvi, lai dotos ceļojumā
apkārt pasaulei. Šajā pasākumā pavisam
piedalījās četrpadsmit kolektīvi, kuru
pienākums bija sagatavot priekšnesumu, kurā
atspoguļojās kāda valsts. Visi kolektīvi bija
gatavojušies rūpīgi, līdz ar to mēs vienā
vakarā varējām pabūt daudzās pasakainās
vietās. Deju kolektīvs „Dejotprieks” ar
atraktīvu un interesantu deju aizveda uz
Austrijas skanīgajiem kalniem, Tomes
amatierteātris ar skaistu Vikingu kuģi mūs
aizvizināja uz Tobago, kolektīvs „Visma”
kopā ar Verku Serdjucku parādīja Dolce
Gabannas stilu un modi, deju kolektīvs
„Kadiķis” nodejoja Grieķijas populārāko
deju „Sirtaki”, kora „Pērles” izpildījumā
skanēja atraktīvas un skanīgas Krievijas
častuškas, toties ģitārstudijas kolektīvs mūs atgrieza nedaudz bērnībā ar dziesmiņu „Krokodil Gena”, deju kolektīvs „Ķegums” skaistos
arābu tērpos izpildīja latviešu tautas deju, Rembates sieviešu ansamblis aizveda mūs uz Ameriku, Ķeguma jauniešu koris ar savu
aktivitāti bija uzreiz gan Meksikā, gan Krievijā un Āfrikā, ansambļu „Kvēlziedi” un „Sienāžu” izpildījumā skanēja jaukas, aktīvas
dziesmas, toties ansamblis „Tikai Tā” aizveda mūs uz Brazīlijas futbola laukumu, kur notika spraiga futbola spēle ar ļoti skaistu dejotāju
un bundzinieku grupu, folkloras kopa „Graudi” mums atgādināja, ka nekur nav tika labi kā mājās un visi kopā paciemojāmies uz Latgali,
bet Birzgales amatierteātris „Laipa” Latvijas aizaugušā pļavā uz Rāceņa raušanas talku saaicināja draugus no Krievijas, Meksikas,
Austrijas, Turcijas un vietējo latvju zelteni ar bāleliņu.
Pasākums bija interesants, jo varēja redzēt, ka kolektīvi bija tam gatavojušies ar lielu atbildību. Paldies jums visiem par to!
Paldies arī Paulim Kotānam par skanīgo apsveikumu, Robertam Ozolam par laba vēlējumiem, kā arī visiem kultūras iestāžu vadītājiem
par darbu, kuru veicat ikdienā.
Ceru, ka šī tradīcija turpināsies un visi novada kolektīvi šādā pasākumā tiksies arī nākamajā gadā.
Birzgales Tautas nama vadītāja Rita Reinsone

Ziemas prieki

Pēc lietainajiem Ziemassvētkiem beidzot sagaidījām ziemu, kuras sals kniebj degunā un iekrāso mūsu vaigus veselīgi sārtus.
Tādejādi radās doma atjaunot slēpošanas tradīcijas mūsu Birzgales pamatskolā. Lai arī tāls ceļš ejams līdz pietiekama daudzuma
inventāra iegādei, tomēr esam spēruši pirmos soļus tā pilnveidei. Šogad jau no 11. janvāra visu mūsu skolas klašu skolēni sporta stundās
slēpoja izveidotā trasē ap stadionu un aiz skolas izveidotā trasē uz plašā tīruma. Skolniekiem tika mācīts, kā pareizi nobraukt no kalna,
dažādus soļus, ar un bez nūjām. Slēpošana patīk visiem, jo īpaši mazajiem skolas skolniekiem. Viņi pat nav jāaicina doties ārā - paši
steidzas pēc slēpēm. „Sporta stundas ārā ir daudz labākas nekā zālē” atzīst paši bērni. Neskatoties uz vairākiem kritieniem, slēpošana
viņiem sagādā lielāko prieku. Bērniem ļoti patīk slēpot, viņi labprāt slēpotu arī vakaros un pēcpusdienās pēc mācību stundām. Gribētos,
lai arī šogad ziema vēl kādu laiciņu mums ļautu izbaudīt slēpošanas prieku. Šobrīd īpašu paldies sakām 3.klases skolnieces Aleksas
vecākiem Egitai un Marekam Bašeniem par palīdzību ziemas sporta inventāra iegādē, kā arī Andrim Balodim par, lieliskās trases
izveidošanu un slidotavas notīrīšanu. Slēpošanas pozitīvā ietekme:
1. Slēpojot cilvēkam elpošana kļūst dziļāka, palielinās plaušu vitālā kapacitāte. Slēpojot tiek nodarbināti ap 90% muskulatūras.
Slēpošana uzlabo sirdsdarbību un stiprina imūnsistēmu. Slēpošana attīsta izturību, spēku, ātrumu, veiklību. Uzlabojās vielmaiņa.
Svaigais gaiss, sniega baltā krāsa un dabas ainava labvēlīgi ietekmē uz centrālo nervu sistēmu.
2. Vienmērīgās, plūstošās kustības un elpošana svaigā gaisā liek aizmirst ikdienas rūpes un rada iekšēju harmoniju. Slēpojot ar distanču
slēpēm tiek sadedzinātas krietni vairāk kalorijas kā nodarbojoties ar jebkuru citu sporta veidu (~500 – 1200 kcal stundas laikā).
3. Slēpošanas pamatus ir viegli apgūt. Nav nepieciešamas īpašas iemaņas vai prasmes, lai sāktu slēpot. Galvenais, lai kustības ir
dabiskas un plūstošas. Instruktora, skolotāja vadībā jau pāris stundu laikā var apgūt slēpošanas pamatus, kas noderēs visai dzīvei.
Sporta skolotājs Kaspars Kreimanis
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Skan Raimonda Paula mūzika Birzgales pamatskolā
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12.janvārī komponists un pianists R.Pauls svinēja 80 gadu
jubileju. Savu dzimšanas dienu viņš svin vēl joprojām, pats
muzicējot, sniedzot koncertus ar dažādiem māksliniekiem un
iepriecinot savus klausītājus. Viņš ir latviešu popmūzikas aizsācējs.
Kurš gan Latvijā nepazīst Raimondu Paulu? Viņa vārds aizskanējis
arī tālu pāri mūsu valsts robežām. Arī mēs- Birzgales pamatskolas
skolnieki un skolotāji sagatavojām komponistam dzimšanas dienas
dāvanu- KONCERTU. Katras klases kolektīvs un skolas vokālie
ansambļi atskaņoja R.Paula dziesmas.
Pirmā dziesma izskanēja „Maziņš esmu es”, kas izskanēja
ar vārdiem –„valdnieks kļūšu es, cilvēks labākais tad būšu es uz
pasaules”, ko atskaņoja 2.klases skolnieki Valts Kārkliņš, Henriks
Kokins un Edgars Ivaņenkovs. Mazais Raimonds, sākot mācīties 4
gadu vecumā klavierspēli un ieguldot regulāru darbu un centību, vēl
nezināja, kādu tautas mīlestību un popularitāti viņš iemantos. Arī
bez vecāku mīlestības un atbalsta nevarēja iztikt. Par to dziedāja
1.klases skolnieki „Miega dziesmā”. 2.klases mazie dziedātāji
izpildīja joku dziesmu „Rabarbers ar platām ausīm”. 3. un
4.klases skolnieki, atceroties brīnišķīgo janvāra ziemu, dziedāja dziesmu „Labā ziema”, kas izskanēja ar vārdiem-''Nāc atkal! Kur
tevi bērniņi gaida'' un draisko dziesmu „Zip-zip”. 5.klase uzstājās ar sirsnīgo dziesmu „Es vēlos”, bet kur tad ''par zaļu pat vēl
zaļāks ir mūsu skolas laiks...'' .Tā „Nepareizā dziesma” dziedāja 6.klases kolektīvs, kam patīk joki, prieks un dažkārt pamācīt arī
skolotājus un vecākus. Arī 7.klase atskaņoja sev piemērotu dziesmu un bija arī pārdomājuši priekšnesuma vizuālo tēlu, dziesma
„Mafija”, kur ir vārdi -''un patīk tas kādam vai nē, mēs valdām šai pasaulē...'' 8.klases dziedātāji bija sagatavojuši īpašu dziesmu
„Mežrozīte”, kas tālajā 1968. gadā ieguva 1.vietu „Mikrofona” dziesmu aptaujā. Arī 9.klase bija piedomājusi pie īpaša vizuālā
noformējuma, atskaņojot dziesmu ''Kūko, kūko dzeguzīte''. Koncerta noslēgumā uzstājās 1-.4.klašu vokālais ansamblis „Sapnītis”ar
dziesmām „Anniņa vanniņā” un „Āzītis”, kuras dziedāja ar aizrautību un azartu, kā arī 5.- 9.klašu ansamblis ''Sapnis'', kas izpildīja
sirsnīgo dziesmu „Kur ko likt?” un mazliet šķelmīgo un jautro : Griezi”.
Paldies visiem dziedātājiem un klašu audzinātājiem, kas atbalstīja un palīdzēja koncerta tapšanā.
Koncertu palīdzēja sagatavot Sandra Siliņa

Mūzikas ziņas

Birzgales Mūzikas skolas audzēkņiem II mācību semestris ir
iesācies ļoti veiksmīgi. Vienā dienā, 30. janvārī notika svarīgi valsts
mēroga konkursi gan pianistiem, gan pūtējiem. Kokneses Mūzikas
skolā jau XI reizi notika Starptautiskais Pētera Čaikovska
klaviermūzikas izpildītāju solistu konkurss. Tajā piedalījās arī
Birzgales Mūzikas skolas jaunais pianists Valters Ruda. Pēc
uzstāšanās, kurā tika atskaņota Arvīda Žilinska „Elēģija” un Pētera
Čaikovska „Cīruļa dziesma”, Valters un viņa skolotāja Sandra Siliņa
izjuta gandarījumu, jo žūrija priekšnesumu bija novērtējusi ar augsto
III vietu.
Pavisam uz pretējo pusi, uz Rīgu, uz Pāvila Jurjāna Mūzikas
skolu devās vairāki mūsu Mūzikas skolas pūtēju nodaļas audzēkņi, lai
piedalītos XXI Latvijas Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un
Sitaminstrumentu izpildītāju konkursā. Šis konkurss ir ievērojams ar
to, ka tas notiek trīs dienas. Katru dienu spēlē citas specialitātes
audzēkņi un kritērijs konkursā piedalīties, ir spējas labi nospēlēt
katram instrumentam izvēlēto obligāto skaņdarbu un otru skaņdarbu
pēc izvēles. Tubists Ritvars Eglītis atskaņoja obligāto skaņdarbu
Kamila Sen-Sansa „Ziloni” no cikla „Dzīvnieku karnevāls” un V. A.
Mocarta Sonatīni. Viņa sniegums tika vērtēts ļoti atzinīgi, ar
Diplomu. Trompetistiem obligātais skaņdarbs bija komponista
Roberta Klerisa „Andante un Allegro”. Birzgales Mūzikas skolas
trompetiste Daniela Dišereite kā izvēles skaņdarbu atskaņoja Š. Guno
„Serenādi”, bet trompetists Harijs Pudulis komponista G. Torneza
„Sonatīni”. Liels bija audzēkņu, pedagoga Laimoņa Paukštes un
koncertmeistares Agitas Lagzdiņas prieks, kad arī šie audzēkņi tika
apbalvoto skaitā. Abi ar vienādu punktu skaitu izcīnīja III vietas. Visi
trīs Birzgales Mūzikas skolas audzēkņi būs arī laureātu orķestra
dalībnieki, kura koncerts „Bravo bravissimo” izskanēs 13. februārī
Rīgā Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
Vēlam arī turpmāk ar savu spēli iepriecināt ikvienu
klausītāju!
Birzgales Mūzikas skolas skolotāja Līga Paukšte
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Policijas ziņas

Valsts policijas ziņas.
•

•
•
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Birzgales pagastā Saņemta informācija: pagājušā gada 18.decembrī mežā Birzgales pagastā
konstatēts, ka patvaļīgi nocirstas 25 priedes ar kopējo krāju 13,25 kubikmetri. Uzsākts
kriminālprocess.
11.janvārī konstatēts, ka Birzgales pagastā no kādas darbnīcas nozagtas dažādas mantas. Uzsākts
kriminālprocess.
30.janvārī konstatēts: Birzgales pagastā no automašīnas «NISSAN PRIMERA» pazudusi priekšējā valsts numurzīme.
Dzintra Dzene „OVV”

Pašvaldības policija informē
•

•

•
•

•

05.01.2016. PP saņēma informāciju, ka Rembates pagastā kādā mājā vairākas dienas neesot redzēts kāds vīrietis. Ierodoties
norādītajā adresē, tika konstatēts, ka aukstajā un nekurinātajā mājoklī atradās kāds ļoti savārdzis vīrietis, kuram lielā
aukstuma dēļ bija radušās veselības problēmas. Tā kā persona atradās dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos, uz notikuma
vietu tika izsaukta mediķu brigāde, kas vīrieti nogādāja uz Ogres slimnīcu, lai sniegtu neatliekamo palīdzību.
05.01.2016. Rembates pagastā PP. palīdzību lūdza kāda sieviete, kura pēc sākotnējās informācijas norādīja, ka viņas īpašumā
esot ieradušies divi vīrieši un pret viņas gribu cenšas iekļūt mājā. PP notikuma vietā noskaidroja, ka vīrieši, kuri it kā cenšas
iekļūt mājoklī, minēto īpašumu iegādājušies izsolē, un ir jaunie īpašnieki, bet, acīmredzami, sieviete to nevēlējās vai
negribēja saprast. Tā kā abas puses savā starpā nespēja atrisināt radušos konfliktu, pašvaldības policija izskaidroja noteikto
procedūru, kā civiltiesiskā kārtā ar tiesu izpildītāju palīdzību notiek ieiešana/ievešana valdījumā.
19.01.2016. Saņemta informācija, ka Tomes pagastā kādā privātmājā nokosts suns, kurš atradās pie ķēdes. Ierodoties
notikuma vietā informācija apstiprinājās. PP darbinieki par notikušo ir uzsākusi administratīvo lietvedību.
25.01.2016. PP patrulējot netālu no Ķeguma HES pamanīja, ka ceļa malā uz zemes guļ kāds vīrietis. Acīmredzami vīrietim
veselības problēmas bija radušās alkohola lietošanas rezultātā, no viņa izelpas bija jūtama alkohola smaka, kā arī blakus
viņam uz zemes atradās nezināmas izcelsmes alkohola pudele. Uz notikuma vietu izsaukta mediķu brigāde, kas vīrietim
sniedza neatliekamo medicīnisko palīdzību.
27.12.2015. PP ar iesniegumu vērsās kāds Birzgales pagasta iedzīvotājs, kurš savā iesniegumā norādīja, ka viņu esot
aizskārusi kāda vīrieša uzvedība, proti vīrietis esot uzvedies agresīvi un rupji. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka viņš
braucot pa mežu ar savu auto pamanījis pazīstamu vīrieti ar zāģi rokā. Viņš vīrietim esot aizrādījis, lai nezogot mežā malku,
uz ko tas esot atbildējis ar agresīvu rīcību, viņš ar savu kvadraciklu esot „apspolējis” viņa automašīnu, tādejādi pēc
iesniedzēja domām vīrietis ar savu rīcību ir izdarījis huligāniskas darbības. Iesnieguma izskatīšanas laikā PP veica
iesniegumā norādītas informācijas pārbaudi un noskaidroja faktiskos apstākļus. Konflikta iemesls pēc būtības noticis
vēsturisku iemeslu dēļ, jeb incidenta cēlonis ir sens radnieciska rakstura strīds, kurā iesaistīta arī kāda sieviete, bet konkrētais
gadījums ar kvadraciklu ir bijis tikai iemesls, lai viens otru izprovocētu uz kārtējo civila rakstura strīdu. Kā paskaidroja otrs
konfliktā iesaistītais vīrietis, viņs mežā esot atradies tāpēc, ka gribējis no koplietošanas ceļa novākt nokritušos kokus, bet uz
paziņas aizvainojošiem izteicieniem neesot atbildējis. Lai izvairītos no incidenta, viņš uzsēdās uz kvadracikla un gribējis
doties prom, bet strauji uzsākot kustību no vietas, neuzmanīgi vai nedaudz par strauju atlaida sajūga sviras rokturi, kā
rezultātā kvadricikla aizmugurējās piedziņas riteņiem strauji uzņemot apgriezienus, trāpīja ceļa seguma (smilts) daļas
automašīnas vējstiklā. Izvērtējot notikušā incidenta apstākļus un iesnieguma izskatīšanas laikā iegūtos pierādījumus, kā arī
lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju, pašvaldības policija konstatē, ka vīrieša rīcību nevar kvalificēt kā sīko
huligānismu, jo notikumā nav administratīvā pārkāpuma sastāva un administratīvo lietvedību nevar uzsākt. Saistībā ar
minēto incidentu, ar vīrieti veiktas profilaktiska rakstura pārrunas, kā arī personai ir izskaidrota atbildība par sabiedrībā
vispārpieņemto normu neievērošanu.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš

MFD Veselības grupa aicina veikt medicīniskus izmeklējumus
Birzgalē, Nākotnes ielā 1 (pie doktorāta) 2016.gada 17.martā plkst.
10:00-17:00
TĀLRUNIS PIERAKSTAM UZ IZMEKLĒJUMIEM: 25431313
-MAMOGRĀFIJA
*ar Nacionālā veselības dienesta vēstuli bez
maksas, ar ģimenes ārsta vai ginekologa nosūtījumu
– 2,85 EUR, maksas – 20,00 EUR;
-VISA VEIDA RENTGENA IZMEKLĒJUMI
*viena projekcija – 6,50 EUR (ģimenes ārsta
nosūtījums nav nepieciešams);
-D VITAMĪNA NOTEIKŠANA – 4,50 EUR.
MEDICĪNAS IESTĀDES KODS 0100-64111
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Kā mazs pūpolzariņš,
Kā mazs saules stariņš,
Mirdzi saviem vecākiem!
PRIECĀJAMIES KOPĀ AR:
Veltu un Ilmāru Priekuļiem par dēliņa ĢIRTA
piedzimšanu!
Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!

Lielā Gavēņa Rekolekcijas Ogres sv.Meinarda katoļu
draudzē vada priesteris Jan Bielecki.
12. un 13.februārī Sv.Mise 8.°°; 11.°°; 18.°°
14.februārī, sv.Mise 10.°°; 16.3o (krievu); 18.°°
Tēvs Jans Bielecki kā priesteris kalpo jau 35 gadi.
Strādājis Ukrainā, Polijā, Baltkrievijā un ir pazīstams arī
Latvijas draudzēs. Rekolekciju dienās priesteris Jans vadīs
sv.Mises, kopējos aizlūgumus un uzklausīs arī individuāli,
palīdzot risināt garīgās dzīves sasāpējušus jautājumus. Būs
lūgšanas atbrīvošanai no alkohola, narkotiku, datorspēļu vai
seksuālām atkarībām. Palīdzību varēs saņemt arī tie kuri
meklējot risinājumus pie dziedniekiem, ekstrasensiem,
astrologiem vai tamlīdzīgi, ir iemantojuši dvēseliska vai
psiholoģiska rakstura problēmas. Aicināti it īpaši visi kuriem
sāp dvēsele un sirdsapziņa par pagātnē – īpaši jaunībā
izdarītiem Dieva likumu pārkāpumiem. Laipni aicināti ne tikai
katoļi, bet ikviens un visi arī pārējo kristīgo konfesiju
piederīgie.

5. martā plkst. 12:00 Birzgales Tautas namā Ielūdz
amatierteātris „Bārbelīši”
Izrāde 2 cēlienos pēc O. Preislera pasakas motīviem
„Mazā Raganiņa”
Komponists: Ingmars Zemzaris. Dekorāciju meistars:
Uldis Mantons. Režisors: Ingus Pavinkšnis.
Ieejas maksa – draudzīgs ziedojums raganiņai.
5 .martā plkst. 22:00 Birzgales tautas namā balle
Sieviešu dienas noskaņās „Kad es tevi ieraudzīju...”
Pārsteigumiem pilns vakars kopā ar grupu „Avārijas
brigāde”. Ieejas maksa – 3 EUR. Galdiņus lūdzu rezervēt
līdz 4. martam pa tālruni 29424612

No 25. marta līdz 10. aprīlim Birzgales tautas
namā būs apskatāma izstāde „Māla pieskāriens
pavasara gaidās”.

Izstādi apskatīt aicina radoši darbīgās: Aina Zagorska, Anita
Romanova, Daina Melnūdre, Evita Gūtmane
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Lai katra diena tev
kā atradums,
kurā tiek ielikts –
prieks, spēks un varējums!
/V. Kokle-Līviņa/
Sveicam visus FEBRUĀRA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

55

60
65
70
75
81
85
87
92

Grantiņu Juri
Grigaļūnu Aivaru
Veismani Ziedoni
Viktorovu Juriju
Zemuli Jāni
Kotānu Pāvelu
Priekuli Jāni
Babkovu Grigoriju
Kreimani Dairu
Sorokinu Gaļinu
Skuju Edvardu
Golovinu Āriju
Vucānu Jāzepu
Neimani Ausmu
Saliņu Jevgeniju
Saliņu Almu
Grāvīti Ellu
Aktuāla informācija!

Tiek organizēts brauciens uz Ogri uz veselības un
skaistuma centru – Helios uz ieskata lekciju-pārrunām
24.februārī pl.18.00 „Astroloģijas labirints”. Vada
astroloģe Vija Rubīna. Nodarbība bez maksas.
Pieteikties līdz 17.02.2016.aptiekā pie Aldas

Aicinājums visiem ŠAHA cienītājiem!
Aicinām visus, kurus aizrauj šaha spēle uz pirmo tikšanos
18. Februārī plkst. 16:00 Birzgales Tautas namā.
Kontakttālrunis: 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

2016.gada februāris

Meteņdiena Birzgalē
Meteņi ir svētki, kad senie latvieši svinēja ziemas
aiziešanu un sāka gatavoties pavasara atnākšanai. Tā ir arī
pēdējā reize, kad latvieši ģērbjas maskās un iet budēļos.
Un tā 6.februāra priekš-pusdienā arī Birzgales muzejā
ieradās pulciņš maskotu ļaužu. Tie bija folkloras kopas
„Graudi”, no Tomes, dalībnieki. Tā visi klātesošie kopā
modināja zemi, visi tika nopērti ar kadiķu slotiņām,
izdancināti un vēl dažādās izdarībās iesaistīti. Ciemos
ieradās arī pats Metenis un bija ļoti devīgs. Katram, kurš
nebija slinks ,tagad ir pašam sava Laimes poga. Pār
bērniem nolija saldumu lietus un katram tika arī pa aukstai
ūdens šaltij. Noslēgumā visi kopā mielojāmies ar gardu
pupiņu zupu. Paldies visiem, kas svinēja šo dienu!
Iveta Freimane

21. februārī plkst. 12:00 Birzgales Tautas namā tiks demonstrēta dokumentāla
piedzīvojuma filma „Pazust Latgalē”

Pirmo reizi četri galvenie ekstrēmie sporta veidi apvienojas vienreizējā piedzīvojumā te pat savā
dzimtajā zemē. Dalībnieki šoreiz izvēlējās netērēt kaudzi naudas, un nešķērsot starpvalstu robežas, bet gan
palikt Latvijā un iepazīt daudz tuvāk zilo ezeru zemi – Latgali.
Tas ir pavisam vēl kaut kas neredzēts, kad skeitbordisti, skrituļslidotāji, MTB un BMX braucēji
tiek iesēdināti maza izmēra busiņā un uz 12 dienām palaisti savā vaļā. Katram no viņiem ir savs stāsts, ko
izstāstīt, bet saliekot visus kopā, radusies 52 minūšu gara dokumentālā filma, kurā tiek izstāstīts
neaizmirstams un notikumiem bagāts stāsts, kurš ļoti iespējams iedvesmos ikvienu saņemties un radīt pašam
savu lielo dzīves piedzīvojumu.
Filmas autors – Kaspars Kursišs. Producenti – Gusts Ošmucnieks un Kaspars Alksnis. Filmā piedalās - Nils Jansons, Kaspars Alksnis,
Gusts Ošmucnieks, Jānis Zālītis, Jānis Melnis, Kristaps Reimanis, Dāvis Nesenbergs un Miks Grantiņš.

12. martā plkst. 13:00 Birzgales Tautas namā dokumentālā filma „Laimes
formula”
Režisores Antras Cilinskas un scenāristes Noras Ikstenas jaunais kopdarbs Laimes formula lieliski noderēs tiem, kam
nepieciešams vēl mazliet motivācijas mūžīgajā – jo nekad nesāktajā – ceļā uz veselīgu dzīvesveidu. Dokumentālā filma par četriem
cilvēkiem, kuri "nekad neslimo", klasiski iekļaujas lietišķās mākslas vai praktiskā latvieša padomu kategorijā – nekāda elitārisma un
augstās mākslas ambīciju, vienkāršs stāsts par elementārām patiesībām "Slimam un īgnam nav jēgas dzīvot" un "Dvēsele nonīkst, ja
ķermenis nav kopts". Slavenā Inese Ziņģīte, kura ar pašizgudrotu rāpošanas metodi un frotē dvieļiem uzvarējusi paralīzi; tikpat slavenais
Artūrs Tereško, kura tējiņas dzer visa Latvija; kinoaprindās pazīstamais operators un, izrādās, arī ziemas peldētājs Raits Valters (cita
starpā – aktiera Ēvalda Valtera dēls, lai gan filma to neatklāj, tikai garāmejot piemin tēvu simtgadnieku) un mednieks, bebru dziedzeru
speciālists Jānis Rubenis (viņš savukārt ir filmas scenārija autores tēvs, taču, protams, ne jau tāpēc vien iekļuvis filmā).
Ieejas maksa - 1 EUR

Informācija lauksaimniekiem

Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un ērtāku iesniegumu iesniegšanu, Lauku atbalsta dienests (LAD) 2007. gadā uzsāka darbu pie
Elektroniskās pieteikšanās sistēmas izstrādes. Sistēma atvieglo klientiem pieteikumu aizpildīšanu un pārraudzību. LAD EPS Pieteikumu
aizpildīšanas process ir vienkāršots un papildināts ar skaidrojošo informāciju, kā arī ir pieejama informāciju par iesniegto pieteikumu
apstrādi – dažādām problēmām vai atbalsta izmaksu, kura rezultātā LAD ir kļuvis pieejamāks klientiem.
Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās
pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim,
noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai.
Pavasarī pirms uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS, LAD organizēs atbalsta pasākumus lauksaimniekiem par EPS lietošanu un
pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs. Jautājumu un
neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu:
klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.

Kā arī pie attiecīgo pagastu LLKC lauku attīstības konsultantiem šādos pieņemšanas laikos:
Dzidra Dombrovska Pieņemšanas vieta: Rembates pagasta pārvalde, Rembate mēneša trešajā ceturtdienā no
10:00 – 13:00 Kontakti: t. 29156010, e-pasts: dzidra.dombrovska@llkc.lv
Aigars Šmats Pieņemšanas vietas: Birzgales pagasta bibliotēka, mēneša ceturtajā pirmdienā no 10:00 – 12:00
Ķeguma novada pašvaldība, mēneša ceturtajā pirmdienā no 13:00 – 15:00 Kontakti: t. 26358029, e-pasts:
aigars.smats@llkc.lv

“Birzgales Avīzes” pielikums

2016.gada februāris

Mīļie birzgalieši!

2016.gada 11.janvārī zemnieku saimniecība „Šļaunes”
piedzīvoja kārtējo grandiozo laupīšanu. Varbūt attēlā atpazīsiet
laupītāju, kaut arī attēls ir ļoti neskaidrs. Tajā maisā ir ļoti daudz
darba instrumentu, elektrības vadu rullis un pat mans „Fiskars”
cirvītis. Bet stāsts nav tikai par to. Tā kārtīgi apzagti pirmo reizi
bijām 2012.gada rudenī. Jāsecina, ka no tā laika esam šī kunga
apgaitas teritorijā. Ja vakarā traktorā ielieta degviela, no rīta,
vedot govīm ūdeni tehnika stāv, bet degviela pa nakti pazudusi.
Tādi brīnumi ar degvielu gadījās bieži, zaudējumi mērāmi pat
tonnās. Ko vainosi? Aizdomas, protams, var krist uz to, kurš
bāku piepildīja. Uzlikām videonovērošanu, tomēr mazjaudas dēļ
nakts notikumi nepiefiksējās. Zaglis amatu varēja nemainīt,
pielāgoties var visam. Aizdomās taču nebūs cilvēks, kurš
paprasās darbā, dažas dienas pastrādā, tad pazūd. Parādās pēc
laiciņa atkal un nepaiet ne mēnesis kā atkal ir nozudis. Pēc kāda laika saimnieks atkal ņem darbā – nodzēries taču, nabadziņam nav
naudiņas maizītei. Žēl cilvēka.
Pavasarī, veicot mūsu saimniecības pārbūvi, lielāko daļu saimniecības lietu pārvedām uz fermas un šķūņa telpām. Pavasarī
un vasarā regulāri pēc pusnakts gaudoja signalizācija. Kamēr izgāju no mājas, mūsu nakts amata meistars paspēja aizmukt vai
paslēpties. Jāņu naktī mūsu ciemiņi bija redzējuši vīrieti ejam fermas virzienā. Žēl, ka par to uzzinājām tikai no rīta. Tā līdz šī gada
11.janvārim mūsu zaglis strādāja „melnās” miesās. Aiznesis taču gandrīz visus saimniecības darba rīkus. Nav smādējis ne lopu
dzirdnes, siļu ķēdes, kabeļus, instrumentus, urbjus, atslēgas un daudz ko citu. Mūsu darbs rezultātā bija paralizēts.
11.janvārī mūsu aplaupītājam sagribējās celtniecības darba rīkus. Pirmdiena jaunajā darbnīcā sākās ar zaudējumu noteikšanu.
Meistariem darba rīku vairs nebija. Par laimi, jaunā videosistēma zagļa gaitas ierakstīja „skaistā filmā”. Mana pirmā doma,
noziegumu redzot, bija – cik tas viss izskatās banāli un prasti. Pats interesantākais bija tas, ka zaglim viss bija sagatavots – gan
stienītis degvielas mērīšanai traktora bākā, gan maiss, kurā sakrāmēt laupījumu. Degvielu decembrī šis pats zaglis bija jau izpumpējis,
tādēļ pārbaudīja, vai saimnieks bāku atkal nav uzpildījis.
Mīļie birzgalieši, esiet modri! Mēs bijām pārsteigti par attēlā redzamo atšifrēto noziedznieku. Zādzības netiek atklātas, jo
zaglis ir labs psihologs. Daudz esmu dzirdējusi runājam – tas taču bija zinātājs. Noķert nevar, bet viņš ir tepat blakus, runā ar mums.
Nozagto vēl ir jārealizē. Jautājums: „Kur viss, kas atradās maisā ir aizgājis?” Kur aizgājis viss iepriekš aiznestais? Ar nozagto
pietiktu, lai varētu strādāt paliela saimniecība. Un kura būs nākamā darba vieta mūsu zaglim???
Ar cieņu, Ilze Strazdiņa

26. martā plkst. 16:00 Birzgales Tautas namā viesosies Jānis
Paukštello un Laila Ilze Purmaliete ar koncertu „Baltās dziesmas”
Balts ir latviešiem īpašs vārds, tas nozīmē garīgo tīrību un sakārtotību. Balts ir arī mūsu tautas sakņu
nosaukums, jo mēs visi piederam pie senās, pašas senākās no Eiropā dzīvojošām nācijām - baltiem. Mākslinieki ne
velti savai jaunajai koncertprogrammai ir devuši šādu nosaukumu, jo tajā iekļautās dziesmas visas ir ar būtisku
virsvērtību, tās dod garīgo spēku un runā par nozīmīgām, ikdienas steigā aizmirstām lietām.
Koncertā skanēs viesiem labi atpazīstamas Lailas Ilzes Purmalietes dziesmas - "Vidzemei", "Vējš aiziet
raudādams", "Labdien". Neiztikt, protams, bez iemīļotām R.Paula dziesmām, kuras tautā ieskandinājis Jānis
Paukštello - "Cielaviņa", "Dieviņš", u.c. Ļoti svarīga šajā programmā ir dziesmu tekstu izvēle. Tie visi ir ļoti
īpaši dzejieki - Imants Ziedonis, Māra Zālite, Māris Čaklais, Kārlis Skalbe, Jānis Peters. Pazīstamās, sirsnīgās dziesmas aicina
skatītājus ne tikai uz klausīšanos, bet arī uz līdzi dziedāšanu un bieži koncerts izvēršas par skaistu sadziedāšanos.
Koncetā skanēs arī vairāki jaundarbi no topošā abu mākslinieku kopējā albuma ar Lailas Ilzes Purmalietes mūziku un Māras
Zālītes vārdiem, kas klajā nāks jau šo pavasari - "Lauku sieva lakatā", "Pavasaris", "Pateiksim šodien visu" u.c.
Koncerts ir īpašs ar to, ka abi mākslinieki ne tikai uzstājas kā dziedātāji, bet nāk pie klausītāja ar atsevišķu vēstījumu - dzeju
un stāstiem no dzīves jeb īpašām viedām, kas ikdienišķā ,vienkāršā veidā runā par pašu svarīgāko - vecākiem, bērniem, ģimeni,
mīlestību.
Biļetes iepriekšpārdošanā pieaugušajiem – 5 EUR, bērniem no 7 - 16 gadiem – 2 EUR. Koncerta dienā pieaugušajiem
– 6 EUR, bērniem no 7-16 gadiem – 3 EUR. Vietas numurētas. Kontakttālrunis informācijai: 29424612

Spāņu gleznotājs Francisco Javier
Mendoza piedāvā gleznošanas
kursus:

Iesācējiem ( jebkuram vecumam- līdz 10 cilvēku grupās,
individuālas
nodarbības).
Mākslas
studentiem
ar
priekšzināšanām (grupās, individuāli),bērniem ar vecākiem,
bērniem. Mākslinieka darbus var apskatīt facebook: Javi
Mendoza. Nodarbības notiek LAT,RUS,ESP,FRA ,ENGL
valodās. Tālrunis uzziņām: 26618080 (Rita,menedžere-tulks)

