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AIZVADĪTAIS GADS PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒS

Pagasta pārvalde
• Realizēts projekts Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā.
Nomainītas caurules 520 m garumā, uzstādīti 11siltummezgli, pie centralizētās siltumapgādes pieslēgta pagasta pārvaldes ēka un ēka
Nākotnes ielā 2A. Iedzīvotāji pamatoti sūdzas, ka dzīvokļos kļuvis vēsāks, tāpēc tiks veikta apsekošana un gaidīti risinājumi no
projektētājiem.
• Nomainīti logi Nākotnes ielas 5 kāpņu telpās, uzstādītas jaunas pastkastītes, pārmūrēts
ventilācijas dūmenis.
• Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa ietvaros uzstādīta jauna sēta Zizānu
kapos, novākti atkritumi.
• Birzgales karpai -14!
• Iegādāts zāles pļāvējs un trimmeris.
• Atrekonstruēta telpa un iegādātas mēbeles pagasta pārvaldes ēkā.
• Sakārtota kapličas elektrības uzskaite.
• Remontēti ceļu un ielu posmi:
• Birzgale – Ķegums; P85 – Podnieki; Krasta iela; Vinnesti – dz.st.Lāčplēsis; Zeltiņi – Ezermalas; Zeltiņi – Plītes; Ziedoņi – Līčupes;
Ķieģeļnieki – Smiltiņi; Truči – Pekšas; Āžkalni – Ķesteri; P85 – Puigas; Pumpuri – Smiltiņi; Gāguļi – Peņķi; Uzvaras iela; Irbītes –
Zemturi; Širmeļi – Bērziņi; Vildes – Gravas; Vēsmas – Medņi.
P.Kotāns, Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Tautas nams
Radošs, aktīvs, pārsteigumu pilns ir pagājis 2015.gads Birzgales Tautas namā. Visa gada garumā iedzīvotāji varēja apmeklēt sev
tīkamos pasākumus, kā arī piedalīties kādā no pašdarbības kolektīviem. Gada garumā ir notikuši daudz, dažādi pasākumi: Ogres reģiona
vokālo ansambļu skate, sadraudzības koncerti, tikšanās ar aktieri Juri Hiršu, Lieldienu un Mātes dienai veltīti koncerti, „Rūķu” parkā
nosvinēti Līgo un pagasta svētki, priecājušies un jutuši līdzi amatierteātru kolektīviem, kuri bija sabraukuši no dažādiem pagastiem un
valstīm, „klucīšu diena Birzgalē”, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svētku koncerts, Ziemassvētku koncerti un pasākumi,
Jaungada salūts, radošās darbnīcas, viesizrādes, apmeklējuši teātra izrādes Rīgā, u.c. dažādi pasākumi. Visi pašdarbības kolektīvi ir aktīvi
piedalījušies pagasta, novada, Latvijas mēroga organizētajos pasākumos, skatēs, kur ieguvuši labus rezultātus. Koris „Pērles”, pūtēju
orķestris „Birzgale” un ansamblis „Tikai Tā” tikuši pie jauniem skaistiem tērpiem.
Arī nākamais gads solās būt tikpat aktīvs un radošs, tāpēc aicinu pagasta iedzīvotājus, nākt un piedalīties pasākumos, būt
aktīviem pašdarbības kolektīvos, varbūt kādam ir kāda interesanta ideja kādam pasākumam, ko kopīgiem spēkiem varētu realizēt.
Cerot uz jūsu aktivitāti, atsaucību Birzgales Tautas nama vadītāja Rita Reinsone
Labiekārtošanas darbi
Šajā sezonā turpinājām iesāktos darbus pie teritorijas apstādījumu veidošanas. Tika izveidotas 2 jaunas dobes un jau esošās
papildinātas ar jauniem augiem. Tāpat kā pagājušajā gadā arī šogad pavasara gadatirgū tika organizēta akcija un aicināti iedzīvotāji
iegādāties puķu podiņu jaunajai dobei „Rūķu” parkā. Kopumā iestādītas 310 balzamīnes, 20 dekoratīvās zaķskābenes un 10 pļavas
zeltenes. Blakus estrādei sākta neliela kalniņa apstādījumu veidošana, kurā lielākoties būs ziemcietes, neliela auguma skujeņi un krūmi,
dobe tiks papildināta ar sīpolpuķēm. Parkam piestāv parka rozes, neliels stādījums, kurš tiks papildināts ar jaunām parka rožu šķirnēm.
Tika atjaunota teritorija pie Birzgales akmens- izceltas un no jauna ievietotas apmalītes, atjaunota akmens šķembu kārta un iestādīti daži
košumkrūmi. PII „Birztaliņas” vecākās grupiņas bērniem bija iespēja piedalīties saulespuķu alejas stādīšanā, gar bērnudārza taciņu tika
iestādītas 160 saulespuķes sākot no 0,60 cm līdz 3 m augstiem augiem. Paldies iedzīvotājām, kuras padalījās ar saviem vasaras puķu
sējenīšiem, dāliju gumiem un citiem augiem no savām kolekcijām, tie visi atrada vietas apstādījumos. Ābeļdārzs tika papildināts ar 15
jaunām ābelēm (LZS Ķeguma nodaļas biedri-12, biedrība „JADARA” -3). Brīvprātīgie veica zaru apzāģēšanu vecajām ābelēm, lai tie
netraucētu zāles pļaušanai. Vasaras mēnešos darbos piedalījās arī skolēni un algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji. Kopumā šogad tika
iestādīts 2341 augs (vasaras puķes 2193 st., ziemcietes 50 st., parka rozes 16 st., sīpolpuķes 15 gb., kokaugi 67 st.).
Dārzniece Diāna Arāja
Dzimtsarakstu nodaļa
2015.gadā Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 8 jaundzimušie (2014.gadā - 10), no tiem 4 zēni un 4
meitenes. 2 bērniņi dzimuši vecāku reģistrētā laulībā, 4 jaundzimušie reģistrēti ar paternitātes atzīšanu.
2015.gadā reģistrēti 8 miršanas gadījumi (2014.gadā - 14). No aizsaulē aizgājušiem 5 vīrieši un 3 sievietes. Dzimtsarakstu
nodaļā noslēgtas 6 laulības, t.sk. 2 ar ārzemniekiem. Izsniegtas 6 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības.
Vēlos atgādināt, ka par bērniņu, kurš dzimis pēc 2015.gada 1.decembra, pašvaldība piešķir lielāku jaundzimušā pabalstu. Par
pirmo bērniņu, ja vismaz viens no bērna vecākiem deklarēts novada teritorijā, var saņemt 150 euro, ja abi deklarēti – 200 euro, bet, ja
ģimene ir laulībā, tad par pirmo bērniņu -250 euro, par otro – 300 euro, par trešo un katru nākamo – 350euro.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Mārīte Artihoviča
/turpinājums 2.lpp/

Birzgales Avīze Nr.252 2016.gada 12. janvāris
2
/turpinājums no 1.lpp/
VPII „Birztaliņa”
Katrs gads ir iepriekšējo gadu iesāktā turpinājums un
jaunas cerības. Galvenā cerība bija pirmsskolas laukuma
labiekārtošana. Ar vecāku atbalstu
tika nojauktas divas
pussabrukušās nojumes, iestādīta pirmā ābelīte mūsu augļu dārzā
un pašā gada nogalē, pateicoties Egitai un Marekam Bašeniem,
laukumiņā uzstādīta rotaļu pilsētiņa un trīs mašīnas. Tas ir tikai
mazumiņš no visa, kas bija jāpadara….
Lielākais 2015.gada sasniegums ir tas, ka skolai sagatavoti 13 bērni.
Aizgājušajā gadā turpinājām iesāktās tradīcijas: koncerts senioriem „No sirds uz sirdi”, „Tēvu pēcpusdiena”, „Sporta diena”,
„Dziedošās ģimenes” u.c. Ar vecāku atbalstu piedalījāmies Ķeguma pašvaldības sporta spēlēs un ieguvām 1.vietu un Ceļojošo kausu.
Vasaras sākumā braucām pieredzes apmaiņā uz Jelgavas pirmsskolām. Jaukas atmiņas ir par Skolotāju dienas ekskursiju kopā ar
kolēģiem no pamatskolas un mūzikas skolas.
Dejotāji skatē, gatavojoties XI Skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, ieguva 1.pakāpi savā vecuma grupā.
Piedalījāmies Ogres novada Skolu jaunatnes dziesmu un deju koncertā, saņēmām pateicību par ieguldījumu Ķeguma novada kultūras
dzīves attīstībā un dalību Ķeguma novada svētkos „Uzziedi Ķegumā!”. Birzgales pagasta svētkos pirmskolas darbinieki saņēma
atzinību par izveidoto ziedu paklāju.
Aktīvi piedalījāmies un saņēmām pateicību Zaļās jostas konkursā „Tīrai Latvijai”. Atbalstījām akciju „Brīnumu takas” ,
kuras ietvaros sarūpējam rakstāmpiederumus, pirmās nepieciešamības preces un saldumus Ukrainas bērniem- bāreņiem. Gada
nogalē pieteicāmies Ekoskolu programmai, kas veicinās izpratni un veidos personisko attieksmi pret vidi, iesaistot apkārtējo
sabiedrību. Programmas atpazīstamības elements un viens no veiksmes cēloņiem ir Zaļais karogs, ko saņem par programmas
sekmīgu realizēšanu.
Anita Skosa - pirmsskolas „Birztaliņa” vadītāja
Muzejs „Rūķi”
Aizvadītajā gadā muzejā tika veikti remontdarbi-izremontēta
tualetes telpa, divas telpas tika pie četriem jauniem logiem un tika
ievilkta signalizācija. Februārī- sveču mēnesī muzejā bija apskatāma
mūsu pašu birzgalietes Kristīnes Kalniņas darināto sveču izstāde. Visi,
kas vēlējās, tās varēja arī iegādāties. Interesi apmeklētājos izraisīja
fotoizstāde par bērnības svētkiem.
Tā kā iepriekšējais bija Raiņa un Aspazijas jubileju gads, tad
Muzeju nakts pasākumā varējām klausīties dziesmas ar šo dižo
dzejnieku vārdiem Ķeguma ģitārstudijas dalībnieku izpildījumā.
Pirmsjāņu laikā visiem, kuri vēlējās, bija iespēja klausīties Ingas
Karpičas kokles spēli un viņas dziedātās tautasdziesmas.
Pagasta svētku ietvaros braucām ekskursijā uz kaimiņu
pagastu - Tomi. Pabijām dienas centrā, baznīcā, ciemos pie Rutas
Andersones un mājupceļā Tomes zivju audzētavā. Kopā ar bibliotēku
un Bērnu žūrijas čaklākajiem lasītājiem apmeklējām Saules muzeju
Rīgā. Tulkotājas Elgas Sakses jubileju gaidot, bija iespēja tikties ar
pašu tulkotāju, Ungārijas vēstnieci, Ungārijas goda konsuli un redzēt nelielu daļu no viņas tulkotajām grāmatām. Visa iepriekšējā
gada laikā muzeju un pasākumus apmeklēja apmēram 400 apmeklētāju.
Muzeja vadītāja Iveta Freimane
Mūzikas skola
2015. gads galvenokārt pavadīts XI Skolu Jaunatnes dziesmu un deju svētku zīmē. Tas ir gads, kad ceturto reizi pēc kārtas
Birzgales pūtēju orķestris ir piedalījies šajos svētkos. Sastāvi ir mainījušies, apgūtas vairākas sarežģītas koncertprogrammas, bet
mērķis īstenots neraugoties uz visdažādākajiem šķēršļiem. Esam tikuši arī pie jauniem koncerttērpiem.
Bet Birzgales Mūzikas skolas galvenā sūtība, sniegt audzēkņiem profesionālas instrumetu spēles iemaņas, nav zudusi. Par to
liecina mūsu audzēkņu piedalīšanās dažādos individuālo izpildītāju festivālos un konkursos.
Klavieru klases audzēknis Valters Ruda (skolotāja Sandra Siliņa) izcīnījis II vietu IX Jēkaba Graubiņa jauno pianistu
konkursā Līvānos.
Valsts konkursā pūšamo un sitamo instrumentu specialitātēs II kārtā Jelgavā ļoti veiksmīgi piedalījās Daniela Dišereite un
Harijs Pudulis (trompetes), Haralds Puķe (eifonijs) un Ritvars Eglītis (tuba),( pedagogs Laimonis Paukšte un koncertmeistars
Aleksandrs Dribass), tā iegūstot iespēju sacensties ar pašiem labākajiem Latvijas profesionālās ievirzes Mūzikas skolu pūšamo un
sitamo instrumentu spēlētājiem III kārtā Rīgā.
V Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu pūtēju nodaļu audzēkņu konkursā Ozolniekos piedalījās skolotājas Līgas Paukštes
audzēkne Tīna Kurpniece (flauta), Harijs Pudulis, kura priekšnesums tika novērtēts ar Diplomu un Haralds Puķe, kurš ieguva III
vietu.
Visi Birzgales Mūzikas skolas audzēkņi regulāri katru pusgadu koncertē savu pedagogu koncertos gan iepriecinot
klausītājus ar solo programmām, gan muzicējot ansambļos.
Daudzi kā orķestranti ir uzstājušies Birzgalē, Ķegumā, Rembatē, Lielvārdē, Ogrē, Inčukalnā, Siguldā, Rīgā un mūsu draugu
pilsētā Žeimelis Lietuvā.
Lielu prieku Haraldam Puķem un Ritvaram Eglītim sagādāja piedalīšanās koncertā ,,Ziemassvētku tubas'', kas notika Rīgā
Doma laukumā. Priecājamies par mūsu 2015. gada absolventēm flautistēm Kristīni Ceru un Brendu Veiskati.
Informāciju apkopoja Līga Paukšte
/turpinājums pielikumā/
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Valsts policijas ziņas.
•

•
•

Policijas ziņas

3

20.decembrī Birzgales pagastā dega kāda dzīvojamā māja un bija radies sadūmojums, bet 25.decembrī
sodrēji skurstenī dega kādās mājās Birzgalē, Oškalna ielā. Šajā pašā dienā konstatēts mēģinājums
nodedzināt kādas mājas saimniecības ēku Birzgalē, Oškalna ielā.
27.decembrī uz vietējas nozīmes ceļa starp divām mājām Birzgales pagastā D. izteica draudus un nodarīja miesas bojājumus
kādam citam vīrietim. Uzsākta administratīvā lietvedība.
27.decembrī kādās mājās Birzgales pagastā bez vardarbīgas nāves pazīmēm atrasta mirusi A. Nozīmēta tiesu medicīniskā
ekspertīze. Uzsākts kriminālprocess.
Dzintra Dzene „OVV”

Pašvaldības policija informē
•

•

•

•

14.11. PP darbinieku palīdzība bija nepieciešama kādā veikalā Rembates pagastā, kur kāds Rembates iedzīvotājs būdams
paģiru sindromā, pārdevējai pieprasīja uz parāda alkoholu, bet kad pārdevēja atteicās viņam to dot, vīrietis sāka pārdevēju
aizskart ar apvainojošiem vārdiem, kā arī izteica draudus par fizisku izrēķināšanos. Ar vīrieti tika veiktas profilaktiska
rakstura pārrunas, personai izskaidrota pārkāpuma būtība un atbildība par veiktajām huligāniskajām darbībām, kā arī viņš
tika brīdināts, ja tamlīdzīgas darbības atkārtosies, persona tiks saukts pie atbildības noteiktajā kārtībā.
21.12. Birzgales pagastā PP palīdzība bija nepieciešam Neatliekamās palīdzības mediķiem, kuri bija ieradušies uz
izsaukumu kādā privātmājā. Kā notikuma vietā noskaidrojās, meitai bija radušās psihiska rakstura problēmas, kas izpaudās
agresijā pret māti. Agresīvā sieviete savai mātei bija nodarījusi fizisku kaitējumu. Ar PP darbinieku palīdzību sieviete tika
aizturēta un nodota mediķu aprūpē, kas sievietei uz vietas sniedza nepieciešamo palīdzību un vēlāk viņu nogādāja uz speciālo
medicīnas iestādi.
21.12. Birzgales pagastā kāda grūtniece, būdama alkohola reibumā, uzvedās neadekvāti, staigāja pa pagasta centru
lamādamies un fiziski iespaidoja kādu vīrieti. Notikuma vietā PP darbinieki ar sievieti veica profilaktiska rakstura pārrunas,
pēc kā viņas uzvedība nedaudz mainījās. Lai sieviete nenodarītu kaitējumu sev vai citām personām, pēc konsultēšanās ar
mediķiem, sieviete tika nogādāta un nodota savu radinieku uzraudzībā. Jāpiebilst, kā arī iepriekš minētā sieviete ir nonākusi
gan bāriņtiesas, gan sociālā dienesta redzeslokā.
23.11. No kāda Birzgales pagasta iedzīvotāja tika saņemta sūdzība, ka viņa piederošajā saimniecībā kaimiņa suņi ir nokoduši
visus viņa trušus. Tajā pašā dienā no tās pašas personas tika saņemta informācija, ka ap viņa māju staigājot vairāki bēgļi.
Apsekojot minēto adresi, PP darbinieki norādītajā adresē nekonstatēja ne nokostos trušus, ne arī vīrieša minētos bēgļus. Kā
vēlāk noskaidrojās, personai bija radušās psihiska rakstura problēmas, kā rezultātā viņam bija rādījušies murgi.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš

Atbalstīsim savu izglītības iestādi!

Izglītības atbalsta programmā „Savai skolai” var piedalīties visas Latvijas pirmsskolas izglītības
iestādes, skolas, profesionālās izglītības iestādes jeb arodskolas, kā arī privātie bērnudārzi. Laika posmā no
šī gada 2.novembra līdz nākamā gada 7.februārim iedzīvotāji par katru pirkumu „Maxima Latvija”
veikalos vērtībā virs 7 eiro saņem uzlīmes, ko tālāk var novirzīt sevis izvēlētai izglītības iestādei, lai tā
varētu savā īpašumā iegūt kāroto inventāru. Izglītības iestādes izvēlēto inventāru saņems bez maksas.
„Šīs akcijas ietvaros, iedzīvotāji, nemainot savus iepirkumu paradumus, var sniegt būtisku atbalstu absolvētajām vai savu
bērnu skolām un bērnudārziem. Tādēļ mums ir liels prieks, ka tik daudz Latvijas mācību iestāžu jau ir reģistrējušās programmai un
nospraudušas sev mērķus, kurus novēlam visām skolām arī sasniegt,” norāda „Maxima Latvija” mārketinga vadītāja Zane Kaktiņa.
Plašāka informācija par programmu „Savai skolai”, kā arī izglītības iestādēm, kas jau reģistrējušās programmai, pieejama mājas lapā
www.savaiskolai.lv. Tajā izglītības iestādes tiek aicinātas arī regulāri atjaunot informāciju par sakrāto uzlīmju skaitu.
Aicinām visus atbalstīt Ķeguma novada Birzgales VPII „Birztaliņa” un Birzgales pamatskolu!

Brilles brauc pie Tevis!

Jau tuvākajā laikā Jūsu novada centrā viesosies speciāli organizēta profesionāla
optometristu komanda, kas piedāvās iespēju pārbaudīt redzi un par īpašām cenām iegādāties
kvalitatīvas brilles. Mūsu izbraukumu komanda būs aprīkota ar jaunāko redzes pārbaudes aparatūru, kas dod iespēju sertificētam
optometristam novērtēt redzes funkcijas un acs vispārējo stāvokli, un izrakstīt receptes brillēm, ja tās būs nepieciešamas. Aicinām Jūs
izmantot iespēju un pieteikties redzes pārbaudei, ļaujot mums parūpēties par Jūsu acīm! Viesošanās laikā iegādājoties brilles,
optometrista vizīte Jums būs bez maksas! Savukārt redzes pārbaude, nepasūtot brilles, 10 Euro.
Uzņēmums “Optika Metropole” tika dibināts 2003.gadā ar mērķi nodrošināt Latvijas reģionos dzīvojošos iedzīvotājus ar
kvalitatīvu un profesionālu redzes servisu, kas ietver sevī pilnu redzes pārbaudi, visa veida briļļu izgatavošanu un kontaktlēcu
piemeklēšanu. Mūsu optikas saloni, kas darbojas jau 15 Latvijas novados, ir pazīstami ar savu daudzveidīgo apkalpošanu un plašo
briļļu klāstu. Esam atvēruši arī e-veikalu kontaktlēcu lietotājiem www.manaslecas.lv
Aicinām pieteikties līdz 10.februārim, zvanot 65035635! Gaidīsim Jūs Birzgalē, Birzgales Tautas namā jau 11.februārī!
No 21.janvāra Ķeguma hokeja laukumā ceturtdienās plkst.19.00 tiek organizēts Ķeguma hokeja
čempionāts - analogs dīķu hokeja čempionātam - 4 pret 4 (komandā var būt viens rezervists). Katrā kārtā
komandas reģistrējas uz vietas, iepriekš piesakoties pa e-pastu: edgars_silins@ inbox.lv, līdz konkrētās kārtas
otrdienai (ieskaitot), kārtā ne vairāk kā 8 komandas. Kontakttelefons - 29434985 Edgars. Obligāti jābūt ķiverei,
elkoņu un ceļu sargiem, cimdiem. Čempionātā nedrīkst piedalīties LHF licenzētie spēlētāji.
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Lai prieks un laime,
Šai dienā nozīmīgajā.
Lai bērniņš top mīlēts un gaidīts
Šai dienā!
/L. Krūmiņa/

PRIECĀJAMIES KOPĀ AR:
Olitu un Gunāru Grodiem par dēliņa JĀŅA
piedzimšanu!
Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!
7.februārī 13.00 Birzgales Tautas namā viesosies
Baldones amatierteātris "Sudraba nagla" ar Volfganga
Kolhazesa un Ritas Zimmeres kriminālkomēdiju
"Zivs četratā".
Režisore - Zigrīda Ezeriņa, Scenogrāfs - Andris Grotāns
LOMĀS:
Rūdolfs - Andris Grotāns, Šarlote - Inta Vidže(Zaremba)
Cecīlija - Ļubova Nezine, Klementīne - Inese Erģe.
Ieejas maksa – draudzīgs ziedojums

23. janvārī plkst.13:00 Birzgales Tautas namā
pilnmetrāžas dokumentālā filma “ĪVĀNS”
Scenārija autore Nora Ikstena,
Režisors Andrejs Verhoustinskis
Dainis Īvāns - viens no spēcīgākajiem Latvijas Jauno
laiku vēstures līderiem un personībām filmā ‘’ĪVĀNS’’ saka,
ka bērnībā vēlējies kļūt par Lāčplēsi, kura mutē Rainis licis
vārdus – ‘’Nav pagātnei varas, mans ceļš ir jauns’’.
Par Latvijas pagātni un tagadni Īvāns stāsta bez
noklusējumiem un politiski klišejiskiem tekstiem, kas ar milzu
apjomu skalo cilvēku smadzenes medijos un presē ikdienā.
Īvāns uzskata, ka vara degradē cilvēku, viņam ir savi
argumenti, kuros šajā laikā ir būtiski ieklausīties. Viņš ir gatavs
atzīt arī savas kļūdas un vilšanās, kas ir tik neraksturīgi
mūsdienu politiskās domas līderiem. Viņš atzīst arī
personiskos zaudējumus, kas upurēti uz sabiedriski politiskās
cīņas altāra.
Filma ‘’ĪVĀNS’’ ir stāsts par cilvēku, kurš simbolizē
jaunlaiku Latvijas vēsturi, par cilvēkvalsti, kas apvieno sevī gan
cerības, ideālismu, vilšanos, izvēles, kompromisus, uzvaras un
zaudējumus. Un atrod sevī spēku atgriezties pie pirmsākumiem,
neļaut sevi samalt laikmeta griežiem un nebūt tikai par
gadījuma karakalpu dzīves noliktajā stāstā.
Filma ‘’ĪVĀNS’’ tapusi gada garumā, filmēšanas
grupai izbaudot Daiņa Īvāna uzticēšanos un viesmīlību viņa
dzimtas mājās ‘’Īvānos’’. Filmā redzami unikāli kadri no
vēstures arhīviem un Daiņa Īvāna personiski filmētajām
ģimenes kinohronikām.
Ieejas maksa – 1 euro
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Manas dienas gaišumu ņemu
no savām vislabākām domām.
Mana nakts aizdedz zvaigznes
un ieliek ceļasomā.
Mans rīts pasauli krāso
ar krāsām, ko es viņam dodu.
Un katru vakaru pulksteņa
tikšķiem es apliecinu –
Cik ļoti es mīlu šo dzīvi.
/M. Laukmane/

Sveicam visus JANVĀRA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

pilngadniekus

55
60
65
70
81
83
84
86
88
89

Babincevu Aļisu
Kauliņu Ojāru
Zālīti Jāni
Beirotu Ivaru
Kalniņu Normundu
Dambīti Vilni
Špenoviču Irēnu
Utinānu Jāni
Veselovu Zoju
Ivanovu Genovefu
Migačevu Eleonoru
Nagli Valentīnu
Belašovu Viktoru
Buži Veltu
Jaunzemu Hariju
Ozolu Emmu

6.februārī plkst.12:00 pie muzeja
Meteņdienas jampadracis kopā ar
folkloras kopu ‘’Graudi’’

‘’Rūķi’’

Mīļie, Birzgales pagastā deklarējušies pirmskolas vecuma bērnu
vecāki! Lūdzu, kuri vēl nav saņēmuši Ziemassvētku paciņas,
atnāciet uz tautas namu, lai tās saņemtu. 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.
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ES PALŪGŠU BALTAJAM EŅĢELIM...

Eņģelīt, es gribētu, lai katrā mājā būtu klusums. Es gribētu, lai visas ģimenes būtu labas un labsirdīgas .
Vanesa B., 2.klase
Mīļo Eņģeli, es gribētu redzēt Ziemassvētku vecīti, Tevi un Ziemassvētku vecīša dažus palīgus! Es gribētu
kopā ar Tevi skatīties uz visu lielo pasauli! Es gribētu Tevi labi apskatīt un redzēt visu, ko Tu rādi- visas
dzīvās būtnes uz pasaules! Es gribētu, lai man līdzi būtu vecāki un manas mīļās žurciņas! Es gribētu, lai
neviens nerunātu otram pretī un lai neviens nedusmotos!
Amanda O., 2.klase
Balto Eņģelīt, es gribētu, lai pasaulē valda miers! Un lai visi ir laimīgi! Lai visiem jumts virs galvas, bet
visvairāk es gribu, lai ļaunais izzūd! Vēl es lūdzu, lai manā ģimenē visi ir veseli! Paldies tev, ka Tu mūs
sargā un mums ir izcila ģimene!
Valts K., 2.klase
Balto Eņģeli! Es Tev lūdzu, lai pasaulē būtu miers, karš beigtos starp valstīm un neviens nekarotu! Lai teroristi neuzbruktu citām
valstīm! Lai valdība maksātu skolotājiem vairāk! Es vēlētos, lai mana ģimene neslimotu nekad, būtu laimīgi, mīlēti un vienmēr priecīgi!
Henriks K., 2.klase
Eņģelīt, es ļoti negribu, lai notiek karš! Es gribu, lai ziemā un Ziemassvētkos būtu lielas sniega kupenas un vēl- lai snieg! Es gribu, lai
būtu baltas sniegpārsliņas! Es vēlētos, lai karš nenotiek ne Latvijā, ne arī ļoti tuvu mums! Es gribu, lai visi tic Dievam, jo Dievs māca
mīlēt cilvēkus!
Patrīcija G., 2.klase
Mīļo Eņģelīti, es gribu, lai Latvijā ir miers un klusums! Baltais Eņģelīti, lai Dievs mūsu zemi aizsargā un mīl! Palūdz, Eņģelīt, Dievam,
lai Dieviņš izpilda šo lūgumu, lai nebūtu trešā Pasaules kara! Baltais Eņģelīti, mīli Latviju tā, kā mīl Dieviņš!
Veronika P., 2.klase
Mīļo Eņģeli, es gribētu Tev palūgt tikai dažas lietas: sargā mūsu zemi un sargā cilvēkus, kas bēg no kara! Lūdzu, glāb viņu zemi, lai viņi
var atgriezties savā Dzimtenē! Un tās zemes aizstāvētājus paņem pie sevis debesīs! Es gribētu, lai mana mamma mīl šo zemi tik, cik es!
Laine L., 2.klase
Mīļo Eņģelīt, lai kas te mūsu Latvijā arī nenotiek, es gribu, lai mūsu zeme neciestu! Lai arī mana mammīte un mans tētis neciestu un arī
neciestu mana kaķenīte! Es negribu karu!
Edgars I., 2.klase
Mīļais Eņģelīti, es gribu kļūt par labu meiteni! Tu esi skaists un labsirdīgs, un es ļoti gribu būt līdzīga tev! Vēl es gribētu palūgt, lai
ziemā ir daudz balta sniega! Un lai pasaulē ir tikai priecīgi bērni!
Liene K., 2.klase
Es katru vakaru lūdzu Jēzum, lai palīdz man laboties un lai pasaulē būtu miers. Es lūdzu, lai cilvēki saprastu, ka lamāties nav labi, lai
cilvēki neapdraudētu savas mājas un svešās tautas! To visu var izdarīt tikai, kad cilvēkos dzīvo Jēzus. Bet cilvēki var būt labi arī tad, kad
to sirdīs nedzīvo Jēzus. Es gribu, lai cilvēki saprastu, ka karot nav labi. Es lūdzu Tev, Jēzu...! Lai ģimenēs nekarotu paši cilvēki savā
starpā un nestrīdētos, nelamātos un nesistu viens otram! Lai es spētu nostāties karotāju un teikt viņiem: Palīdzi cilvēkiem, Baltais
Eņģelīti, būt labiem un mīļiem!
Aleksa B., 3.klase
Es vēlētos, lai Parīzes iedzīvotājiem vairs tā nekad nenotiek, un citās valstīs arī nenotiek karš! Arī pie mums, Latvijā! Es vēl gribētu, ja
teroristi tiktu pie mums, lai tad kaimiņvalstis nāktu mums palīgā! Eņģeli, es lūdzu, ja tuvu mūsu valstij karo ar teroristiem, tad lai mums
Latvijas karavīri un visi zemessargi palīdz, lai beidzot būtu miers un klusums pasaulē! Lai neuzbruktu neviens ne mums, ne citai zemei!
Savai ģimenei es vēlu, lai mana vecmāmiņa izdzīvo pēc operācijas un lai mana ģimene ir aizsargāta!
Annija L., 3.klase
Lai Parīzē iestātos miers un teroristi neuzsāktu karu pret Latviju! Es lūdzu, lai visā Eiropā iestātos miers! Un lai Krievija sāktu palīdzēt
Eiropas Savienības valstīm! Lai Latvijas robežas tiktu taisītas ciet un lai teroristi neceļotu kopā ar bēgļiem! Lai teroristi nešautu vairs
ģimenes! Es lūdzu, lai teroristi nepārņemtu visu pasauli!
Mārcis L., 3.klase
Skolēnu lūgumus apkopoja sākumskolas skolotāja Mārīte Petrovska

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts
lauku tīkls

Valsts Lauku tīkla pasākumu konsultante, uzņēmējdarbības konsultante Liene Dreiska
Pieņemšanas vieta: Ogrē, Skolas iela 19a, 25.kabinets
Kontakti: t. 28331239, e-pasts: liene.dreiska@llkc.lv
Ķeguma novada un Birzgales pag. lauku attīstības konsultants Aigars Šmats
Pieņemšanas vietas: Birzgales pagasta pārvalde, 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
PIRMS DOŠANĀS UZ KONSULTĀCIJU, VISPIRMS SAZINIETIES AR KONKRĒTO SPECIĀLISTU
Lauku attīstības konsultanta pamatpienākumi:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Informēt lauku uzņēmējus, novada nevalstiskās organizācijas, lauku iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumiem.
Nodrošināt aktuālās informācijas izplatīšanu novada teritorijā par Zemkopības ministrijas (ZM), Valsts Lauku tīkla (VLT),
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) un VLT svarīgiem jautājumiem.
Informācijas par notikumiem novadā, labu un pārņemamu praksi lauku attīstībā apkopošana, sagatavošana publicēšanai VLT
mājas lapā un plašsaziņas līdzekļos.
Informatīvo dienu un iniciatīvas un/ vai interešu grupu tikšanās organizēšana novadā (ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem,
pašvaldību pārstāvjiem, skolām, jauniešiem, kopīgu pasākumu organizēšana popularizējot lauku dzīves vidi, aktivitātes un
uzņēmējdarbību laukos.
Produkcijas tirdzniecības veicināšana (noieta tirgus meklēšanas pasākumu organizēšana savas kompetences ietvaros)
Pasākumu organizēšana vietējās teritorijas darba devēju atbalstīšanai, darbinieku meklēšanā un kvalifikācijas celšanā.
Sadarbība ar vietējiem masu mēdijiem, informācijas sagatavošana publicēšanai par VLT pasākumiem un lauku attīstības
jautājumiem.

“Birzgales Avīzes” pielikums
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Bibliotēka
Lasīšana ir viena no lielākajām pasaules vērtībām, tā bagātina prātu,
attīsta domāšanu un cilvēka iekšējo pasauli.
Svarīgākais un nopietnākais darbs 2015.gadā bija programmas
ALISE ieviešana bibliotēkā. Visa fonda pārbaudīšana, salīdzināšana ar
euro cenām, svītrkodu līmēšana un grāmatu ievadīšana programmā.
2016. gadā plānots arī grāmatu izsniegšanu veikt elektroniski.
2015.gads bija Raiņa un Aspazijas 150 jubilejas gads. Tas
rosināja padziļināti izvērtēt abu izcilo dzejnieku nozīmi Latvijas un
citzemju kultūrvēstures procesos. Kopā ar skolēniem un skolotājiem
pavasarī organizējām konkursu „Pa atmiņu pēdām”. Katra klase bija
cītīgi gatavojusies, iepazīstoties ar Raiņa un Aspazijas darbiem, meklējot
materiālus par dzīves un darba vietām, par muzejiem un piemiņas
vietām. Bibliotēkā bija skatāma skolēnu zīmējumu izstāde „Pastāvēs, kas
pārvērtīsies”, kas atspoguļoja notikumus no izlasītajām Raiņa un
Aspazijas grāmatām. Sadarbībā ar skolu, tautas namu un muzeju „Rūķi”,
sveicām ungāru valodas tulkotāju, mūsu novadnieci Elgu Saksi 85 gadu jubilejā un saņemot Ungārijas valsts ordeni Atzinības krusts- par
mūža ieguldījumu. Mēs varam lepoties, ka mūsu pagastā dzīvo tik gaišs un radošs cilvēks.
Regulāri bibliotēkā var iepazīties gan ar grāmatu izstādēm par aktuālām tēmām, gan skolēnu zīmējumu izstādēm, gan keramikas
pulciņa čaklajiem rūķīšiem, foto izstādēm par mūsu pagasta ļaudīm.
Arī šogad bibliotēka piedalījās projektā „Bērnu žūrija”. Lai bērni vairāk lasītu, ļoti svarīga ir sadarbība ar bērnu vecākiem, un priecājos, ka
vecāki ir loti atsaucīgi, atbalstot savus bērnus un arī paši lasot „Bērnu žūrijā”.
Vieni no aktīvākajiem lasītājiem ir seniori. Iespējams tāpēc, ka viņiem vairāk brīva laika un mazākas iespējas pašiem aizbraukt
uz kultūras pasākumiem citur. Uz bibliotēku pensionāri nāk lasīt laikrakstus un žurnālus, kuru abonēšanai nepietiek līdzekļu, citi priecājas
par iespēju iepazīties ar jaunākajām grāmatām. Bērni, gaidot autobusu, izmanto internetu, spēlē galda spēles vai vienkārši skatās grāmatas
un atpūšas siltās telpās. Izanalizējot bibliotēkas skaitliskos rādītājus 2015.gadā, var secināt, ka iedzīvotāju skaits pagastā nepalielinās, līdz
ar to prognozes nākotnē par jauniem lasītājiem ir niecīgas. Daļu cilvēku pārņēmusi depresija un apātija, ko izraisījusi pašreizējā skaudrā
īstenība, viņus maz interesē bibliotēka. Mūsu uzdevums ir šos cilvēkus uzrunāt, uzklausīt, piedāvāt bibliotēkas pakalpojumus.
Bibliotēkas fonds tiek komplektēts atbilstoši visu lietotāju interesēm, īpaša uzmanība tika pievērsta bērnu literatūras
komplektēšanai. Grāmatas ar katru gadu kļūst dārgākas, tāpēc arī rūpīgi jāizvērtē to iegāde. 2015.gadā strādāts pie akreditācijas komisijas
ieteikumu izpildes . Arī 2016.gadā turpināsies darbs pie krājuma kvalitātes izvērtēšanas, bibliotekārā darba procesu automatizācijas.
Turpināsies sadarbība ar visām pagasta iestādēm.
Lai katram no mums un visiem kopā izdodas īstenot savas ieceres 2016.gadā , jo gads būs tāds, kādu mēs to jau šodien veidojam
un veidosim.
Bibliotēkas vadītāja A. Smilškalna
Pamatskola
2015.gadā Birzgales pamatskolu absolvēja 11 skolēni, no kuriem 5 ieguva Ķeguma novada domes naudas balvas par augstiem un
optimāliem mācību sasniegumiem. Esam uzsākuši projektu „Veselību veicinošā skola”. Tās ietvaros mums ir trīs sporta stundas katrā
klasē. Skolas bērni un darbinieki piedalījās Eiropas sporta nedēļā. Par Godu Lāčplēša dienai notika Zemessardzes 54.Inženiertehniskā
bataljona organizētās „Lāčplēša ausu kausa” sacensības. 1.klases skolēni guva atzīstamus rezultātus konkursā Laiks laukiem, ko rīkoja
Latvijas lauku forums. Arī skolas darbinieku kolektīvs sekmīgi piedalījās gan Ķeguma novada sporta spēlēs, gan Izglītības darbinieku
sporta spēlēs. Pēc daudzu gadu pārtraukuma notika Ziemassvētku karnevāls ar masku parādi.
Esam guvuši arī labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Harijs Pudulis ar izcīnīto 3.vietu ieguva tiesības
piedalīties Zemgales reģionālajā angļu valodas olimpiādē. Vides un ģeogrāfijas olimpiādē 3.vietu ieguva Daniela Gutreia, Ričards Ķibilds,
Emīls Eglītis, Dzintars Cers, L.Braunšteina, K.Tretjakova un K.Lielmežs piedalījās Lielvārdes A.Pumpura muzeja rīkotajā dzejoļu
konkursā „Krustcelēs” un 130 darbu konkurencē izcīnīja laureātu titulu.
Pēc daudzu gadu startiem beidzot izcīnījām 3.vietu sacensībās „Lieliskā balva”, kurā piedalās dažādu vecumu skolēni, vecāki un
skolotāji. Godalgotās vietas florbola un futbola sacensībās Ogrē ir izcīnījuši gan mazie, gan lielie puiši.
Vasaras periodā tika veikti nopietni remontdarbi pirmajā stāvā. Tika izremontēti abi koridori un latviešu valodas kabinets.
Pabeidzām arī dabaszinību kabineta labiekārtošanas darbus – šeit tika uzstādīta interaktīvā tāfele. Visiem kopā mums noteikti izdosies
piepildīt savas cerības jaunajā gadā!
Birzgales pamatskolas direktors V.Pastars

Birzgales sporta zāles telpās tiek organizētas
GALDA TENISA nodarbības ZĒNIEM,
MEITENĒM (no ~7 gadu vecuma) un
PIEAUGUŠAJIEM

Treniņi notiks: OTRDIENĀS un CETURTDIENĀS no pl. 19:00 - 21:00
Sīkāka informācija pa tel. 26749283 (Ieva); tel. 26211751 (Nauris). Pirmā
nodarbība - 12. janvārī

