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23. jūlijā Birzgales pagasta svētki „Zem zilā debesu juma”
11:00 - „Birzgales veselības apļi” - aicinām visus, kam patīk
skriet, nūjot, soļot. Pulcēšanās vieta- Jaunatnes un Oškalna
ielu krustojumā, bet apģērbā iekļausim kaut ko zilu (
krekliņu, puķi, botas, bikses, utt).
13:00 – 16:00 „Rūķu parks mostas” Radošās aktivitātes „Zili
brīnumi” ( akmeņu, apgleznošana, laternu izveidošana, kopā
mācīsimies darboties ar mālu, zīmēšana uz asfalta, sejiņu
apgleznošana, fotografēšanās, hennas tetovējumi u.c.).
13:00 – 16:00 Ziedu, dabas materiālu, paklāju veidošana.
Aicināts ikviens izdzīvotājs, iestāde piedalīties ziedu paklāju
veidošanā. (1X1m).
13:00 – 18:00 Muzejā „Rūķi” apskatāma izstāde „ Prieks
dvēselei”.
14:00-16:00 Aktīvās sporta aktivitātes:
•
„Birzgales
spēkavīrs”
maisa
celšanas
sacīkstes.
•
„Veiklākā dāma” – skrējiens augstpapēžu
kurpēs, papēža augstums ne mazāks par 5cm,
nedrīkst būt pilnais papēdis.
•
veiklības stafetes bērniem ,,Nāc pulkā, būs
jautrāk!''

•

visas dienas garumā darbosies piepūšamās
atrakcijas ( bezmaksas)
15:00 izrāde bērniem “Baltais Lācis - SUPERZVAIGZNE”
16:00 Pūtēju orķestru „Birzgale” un „Puhajarve – Rongu”
(no Igaunijas) koncerts
16:30 – 18:00 ,,Zirga mugurā, aidā!'' – vizināšanās ar
zirgiem.
16:00 Svētku raibā zupa – cienājas visi!
19:00 Svētku gājiens no tautas nama.
19:30 Birzgales pašdarbnieku un draugu svētku koncerts
„Zem zilā debesu juma”.
22:00 svētku zaļumballe. Spēlēs grupa „Avārijas brigāde”
23:00 Smilšu kino.
23:20 „Gaisma „Rūķu” parkā.” Svecīšu ( no ploškām) rakstu
veidošana parkā. Veidosim latvju rakstus, parkā izvietosim
pa dienu izgatavotos lukturīšus, ar lāpām izgaismosim
„Rūķu” takas un ar laba vēlējumiem gaisā palaidīsim gaisa
laternas. ( Līdzi ņemam svecītes un gaisa laternu).
Kontaktinformācija 29424612

„Piebalgas alus jeb mīlas mokās ļaudis lokās”

„Kas ir Piebalga bez alus un ūdensrozēm – nekas.
Piebalgā dzīvo mākslinieciskas dvēseles”, ar šādiem vārdiem sākas
Neretieša luga „Piebalgas alus jeb mīlas mokās ļaudis lokās”, ar
kuru mūs Līgo vakarā priecēja Birzgales amatierteātris „Laipa”.
Šoreiz amatierteātra dalībniekiem vajadzēja iejusties pavisam
neparastās lomās. Dzejnieku lomās iejutās Jānis Reinsons un
Māris Liepiņlauskis, Raini mīlošas skolotājas atveidoja Sarmīte
Pikaļeva un Antra Petrova, aktīvo un uzstājīgo jauno PīeR spēlēja
Inese Pilāne, kā jau katrā mājā ir arī kārtīgas saimnieces – Anita
Skosa un Alda Grašiņa, dzejnieka uzticamais draugs – Agris
Križanovskis, aktīvo, draiskulīgo pagasta iedzīvotāju atveidoja
Irēna Tampa, bet visa pagasta kārtības uzrauga amats tika uzticēts
Raimondam Rastjoginam. Šoreiz lugas pirmizrāde notika brīvā
dabā, manuprāt savādāk skatītājiem, bet jo īpaši interesanti un
sarežģīti pašiem dalībniekiem, jo varu atklāt jums noslēpumu,
viņiem nav sufliera, tātad teksts ir jāzina pilnīgi viss, jo nav kas
pasaka priekšā, bet ja gadījumā aizmirstas vai sajūk, tad ir jāmāk
improvizēt un iziet no situācijām, tā lai skatītājs to nepamana.
Paldies jums, mani mīļie mākslinieki, jūs ar to brīnišķīgi tikāt galā.
Es ar jums lepojos.
Paldies arī deju kolektīvam „Dejotprieks” dalībniekiem un vadītājai Mārītei Petrovskai, kuri ar savām aktīvajām dejām aizpildīja
laiku starp cēlieniem. Paldies jums! Lai noorganizētu pasākumu „Rūķu” parkā, viens cilvēks to nevar izdarīt ir vajadzīga laba, aktīva un
uzticīga komanda. Man tāda ir, paldies jums: Innai Reimanei, Ivetai Freimanei, Armandam Arājam, Mārim Jēkabsonam, Ivetai Balodītei,
Aivaram Reinsonam, un visiem pārējiem rūķiem, kas jau iepriekš rūpējās, lai parks būtu sakopts un tīrs. Paldies jums par sadarbību!
Birzgales tautas nama vadītāja Rita Reinsone
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Laiks skrien vēja spārniem!
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Laiks skrien nemanot! Lielā darba steigā: koncerts aiz koncerta, pasākums aiz pasākuma, skate aiz skates un 2016. gada pirmais
pusgads ir paskrējis. Tautas namā strādājot, laiks tiešām skrien nemanot, jo pasākumi jau ir jāplāno gadu, pusgadu uz priekšu. Jau janvāra
mēnesī ir jādomā par Ziemassvētku pasākumiem. Šajā laikā tautas namā ir notikuši vairāk kā 20 dažādi pasākumi: demonstrētas filmas,
multfilmas, notikuši koncerti, atpūtas vakari, gadatirgus u.c. Visi pašdarbības kolektīvi gatavojušies skatēm, konkursiem un koncertiem,
kuros aktīvi ir piedalījušies un ieguvuši labus rezultātus. Ar lielu prieku un gandarījumu ikdienā vēroju viņu mēģinājumus, uz kuriem
cilvēki nāk ar prieku un bez čīkstēšanas, jo viņi ir atraduši savu hobiju un vaļasprieku, kā pavadīt brīvo laiku. Sezona pašdarbības
kolektīviem beidzās jūlija mēnesī, bet septembrī sāks atkal strādāt visi septiņi kolektīvi: pūtēju orķestris „Birzgale”, sieviešu koris
„Pērles”, vokālais ansamblis „Tikai Tā”, deju kolektīvi „Dejotprieks”un „Visma”, amatierteātris „Laipa” un bērnu un jauniešu modernās
dejas pulciņš „Dimanti”. Varbūt kāds no pašdarbības kolektīviem jūs ieinteresēja, tad būsiet mīļi aicināti mūsu pulciņā jau septembrī,
nāciet droši. Sīkāk par mēģinājumu dienām un laikiem informācija būs septembra avīzē, bet ja rodas jautājumi droši zvaniet pa tālruni
29424612. Mēs jūs gaidīsim!
Birzgales tautas nama vadītāja Rita Reinsone

Mūsdienu deju grupa

Moderno un mūsdienu deju pulciņa sezona paskrēja ātri, taču
ļoti aktīvi un enerģiski. Deja ir skaists izteiksmes līdzeklis, taču tas
pieprasa lielu darbu un gribasspēku, vēlmi pārkāpt savai komforta zonai,
ko arī jaunie dejotāji šajā sezonā ieguva un izdzīvoja. Deja ne tikai attīsta
fizisko formu, bet gan arī izpratni par lietām, par ikdienišķām lietām, ko
ikviens, kas ar deju nodarbojās spēj to pielietot ikdienā. Ir jūtama spēcīga
izaugsme dejotājos, kuri tiešām nāk un apmeklē nodarbības, katru
sestdienu – strādā radoši un enerģiski, kaut arī darbs nerit vieglu ceļu.
Mūsdienu un modernās dejas pulciņš un ar aktīvo grupas dejotāju, Liānas
Birzules, Ketijas Niedras, Kristas Bužeriņas, iniciatīvu, ir kopīgiem
spēkiem izdomāts deju grupas nosaukums „Dimanti” – Mums ir izvēlēts
trīsdimensionālais daudzšķautņainu dimants, kas ietver sevī darbu, spēku,
enerģiju, prieku un visas pārējās skaistās emocijas, kuras rada deja, kuras tiek atspoguļotas katrā nodejotajā koncertā! Patiesi priecājos
par čaklajiem dejotgribētājiem, kā arī lielu paldies saku visizturīgākajiem! Tiekamies nākamajā sezonā ar jaunu degsmi un vēlmi mēģināt
daudz ko jaunu! Lai „Dimanti” mirdz!
Kolektīva vadītāja Egija Abaroviča

Izdejot laiku

Birzgales Tautas namā veiksmīgi un radoši darbojas divi deju
kolektīvi - vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dejotprieks” un dāmu deju
kolektīvs „Visma”. Dažādi pēc sava sastāva, taču vienādi – ar savu īpašo
dzīvīgumu.
„Dejotprieks” apvieno jautrāko un jaukāko cilvēku kopumu,
kuri prot ne tikai izdejot sarežģītus deju soļus, bet arī - sajūt dejas
noskaņojumu un nodod to tālāk skatītājiem. To sajūt gan skatītāji, gan arī
bargā žūrija skatēs. Šogad „Dejotprieks„ savā grupā uzrādīja
visaugstākos rezultātus. Kaut arī sastāvs mainās, un jaunie dejotāji apgūst
dejas noslēpumu lēnām, kolektīvs paspēja pakoncertēt gan pašu mājās,
Ķegumā, Ikšķilē, Ogrē, Vallē un arī tālajā vēju pilsētā Liepājā. Nākamais
gads ir īpašs ar to, ka tiks sākta mācīt un apgūta Dziesmu un Deju svētku
deju koncerta programma, un „Dejotprieks„ sāks
gatavoties grandiozajiem Latvijas lielās jubilejas
svētkiem.
„Visma” ir visīstākā ziedu jūra. No mierīgas līdz
bangojošai un neaprēķināmai. Kodīga kā dzeltenā
gundega, krāšņa kā magone un pieticīga kā pļavas
pīpenīte. Īsts Jāņu vainags. Ļoti īpašs dāmu
kolektīvs. Mazliet maģisks un spēcīgs. „Visma”
jau otro gadu piedalās Vislatvijas sievu deju kopu
festivālā „Spīganu dejas ezera atspulgā”, kurš
notiek Lubānas ezera krastā. Šogad festivālā tika
dejotas arī divas dejas, kas tika veidotas tieši šim
kolektīvam. „Vismai” arī patīk daudz koncertēt, un
ir daudz draugu, sevišķi viesmīlīgajā Latgalē.
Ja laiks Mīlestības priekšā apstājas, tad deja ir tā,
kas laiku atdzīvina un padara krāsainu. Dejojot
aizmirstas sāpes - gan fiziskās, gan dvēseles sāpes.
Tāpēc ikviens, kas mīl sevi un grib ilgi saglabāt savu jaunību vēl ilgi - nāciet, mēs jūs gaidīsim, lai kopā izdejotu – Laiku!
„Dejotprieks” un „Visma” vadītāja Mārīte Petrovska
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Valsts policijas ziņas.
•
•

•
•
•

•

Policijas ziņas
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13.jūnijā konstatēts: kādā īpašumā Birzgalē nozagti dažādi kabeļi un metāla ķerra.
15.jūnijā konstatēts, ka Birzgalē, kāds mājas pagalmā Kalna ielā, ar krāsu aplieta
automašīna «OPEL MERIVA».
19.jūnijā konstatēts: no kādas garāžas Birzgalē nozagti 10 litri benzīna un 12 medījuma
konservi.
26.jūnijā Birzgales pagastā konstatēts, ka no automašīnas «VW PASSAT» pazudis maks ar naudu un dokumentiem.
9.jūlijā kādās mājās Birzgalē sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība vīrietim, kuram konstatēta sista brūce lūpā. Šajā pašā
dienā no minētajām mājām Rīgas Stradiņa universitātes slimnīcā ar smadzeņu satricinājumu nogādāts kāds cits vīrietis. Abos
gadījumos policija noskaidro notikušā apstākļus.
8.jūlijā Birzgales pagastā kāds vīrietis vadīja automašīnu «VW TRANSPORTER», nobrauca no brauktuves un iebrauca
grāvī. Šoferis transportlīdzekli bija vadījis, būdams alkohola reibumā, kas pārsniedz pieļaujamo normu. Sastādīts gan ceļu
satiksmes negadījuma reģistrācijas, gan administratīvo pārkāpumu protokols.
Dzintra Dzene „OVV”

Pašvaldības policija informē
•

•

•

06.06.2016. Birzgales pagastā iedzīvotāji informēja PP, ka skolas apkārtnē esot pamanīti divi tumšādaini vīrieši, kuri
uzglūnot meitenēm, viņi uztraucas par savu bērnu drošību. Policijas darbiniekiem aptaujājot iedzīvotājus izdevās noskaidrot,
ka vienā no daudzdzīvokļu mājām kādā dzīvoklī nesen esot sācis dzīvot kāds indietis, nevis kā sākumā tika norādīts divi
vīrieši. Pārbaudot norādīto adresi policijas darbinieki sastapa pēc apraksta minēto vīrieti un viņa sievu. Notikuma vietā tika
noskaidrota vīrieša personība un uzturēšanās mērķis, un kā izrādījās vīrietim ir ceļošanas atļauja pa Eiropas valstīm un viņš
uz kādu laiku bija nolēmis ar sievu atpūsties sievas brāļa dzīvoklī. Gan vīrietim, gan viņa sievai likās ļoti neparasta vietējo
iedzīvotāju un policijas darbinieku rīcību, kas veica minēto faktu pārbaudi, kā arī par notikušo izrādīja lielu neapmierinātību.
15.06. PP darbinieki patrulējot pa Ķeguma pilsētu degvielas uzpildes stacijā pamanīja kādu vīrieti, kurš pie bankomāta gaišā
dienas laikā nokārto dabiskās vajadzības (mazās). Notikuma vietā policijas darbinieki noskaidroja vīrieša personību un viņa
rīcības motīvus. Kā vēlāk paskaidroja vīrietis, viņš strādājot ārzemēs (Īrijā) un Latvijā bija ieradies lai atpūstos, viņa izpratnē
acīmredzot atpūta nozīmē alkohola lietošanu, kā rezultātā tiek ignorētas sabiedrībā vispārpieņemtās normas. Par konstatēto
faktu vīrietim tika noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par sīko huligānismu.
27.06. Kāds iedzīvotājs informēja pašvaldības policijas darbiniekus par to, ka Ķeguma centrā uz zemes guļ kāda sieviete.
Ierodoties notikuma vietā, PP darbinieki konstatēja, ka tiešām uz gājēju celiņa guļ sieviete. Notikuma vietā veicot sievietes
aplūkošanu, tika konstatēts, ka sieviete atradās tik stiprā alkohola reibumā, nebija spējīga patstāvīgi pārvietoties, kā arī
nevarēja sakarīgi atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, policijas darbiniekiem radās aizdomas, ka sieviete iespējams,
piedevām bija lietojusi arī medikamentus - pustukšs iepakojums atradās turpat blakus viņai. Tā kā sieviete atradās veselībai
un dzīvībai bīstamos apstākļos, uz notikuma vietu tika izsaukta mediķu brigāde, kas personu nogādāja uz Ogres slimnīcu.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš

Birzgales karpa –
2016

19.jūnijā
piecpadsmito
vasaru pēc kārtas tika organizētas
makšķernieku sacensības "Birzgales
karpa''. Pieteicās 35 Ķeguma novada
makšķernieki. Sacensības notiek
divās vecuma grupās, līdz 18.gadu
vecumam
un
no
18.
līdz
99.gadiem.Grupā līdz 18 gadiem
uzvarēja Juris Tretjakovs ,otrā vieta
Ričards Ķibilds, trešā vieta Vitālijs
Jakubovs. Pieaugušo grupā pirmā
vieta Dainim Krastiņam svars 2,440
kg, otrā vieta Aigaram Jēkabsonam
svars 2,160 kg. Aigaram arī lielākā
noķertā zivs tituls – 1,995 kilogramus
smaga karpa. Trešā vieta Juris Pīlāns
svars 1,515 kg. Pēc iepriekšējās
dienas lielās vētras lomi bija diezgan
labi. Piedalījās sacensībās arī četras
dāmas, kurām arī rezultāti nebija
slikti. Pašas mazākās zivtiņas titulu
izpelnījās Inese Pilāne. Ar šāvienu
sacensības sākās plkst.6,00 un ar signāla šāvienu beidzās plkst.11,00.Pēc tam visi baudījām ļoti garšīgu zivju zupu, turpat ugunskurā
vārītu. Par zupu paldies Uldim Ķibildam. Paldies Ķeguma novada domei par sarūpētajām dāsnajām dāvanu kartēm.
Birzgales makšķernieku biedrība
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Lai Jūsu mazā meitenīte
Ir kā saules purenīte.
Izaugs liela, tad būs viņa
Saules takas mijējiņa.

PRIECĀJAMIES KOPĀ AR:
Baibu Branti-Rastjoginu un Reini Rastjoginu par
meitiņas DĀRTAS piedzimšanu!
Natāliju Taradaju un Aināru Lazdu ar meitiņas
VIKTORIJAS piedzimšanu!
Sintiju Elksnīti un Jāni Narnicki par dēliņa DĀVJA
piedzimšanu!

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!
SIA Baltic-Calves piedāvā darbu Birzgales pagastā fermas
strādniekam(-cei).
Tālr. 26665931
Birzgales evaņģēliski luteriskā draudze uzaicina
Birzgales pagasta kapelā uz dievkalpojumiem ar
dievgaldu
24.jūlijā, 14.augustā, 28.augustā pulksten 15.15

2016.gada kapu svētku dievkalpojumi Birzgales
pagasta kapsētās notiks
Sestdien, 30.jūlijā

Pulksten

10.00 – ZIZĀNU kapos
11.00 – MEŽA kapos
12.00 – JEDES kapos
14.30 – KALNAMUIŽAS kapos
15.30 – LĀČU kapos

Svētdien, 31.jūlijā
Pulksten

10.00 – ZARU kapos
11.00 – SAULESKALNA kapos
12.30 – MĀCĪTĀJU kapos
13.00 – BIRZGALES kapos
15.30 – BALTUPES kapos
17.00 – AVENU kapos

Lūdzam piederīgos sakopt kapus.
Birzgales ev.lut.draudzes valde un pagasta pārvalde

Saule nenodzisa, palika arī pasaule visa,
Tikai cilvēks gāja, projām gāja uz zemes mājām.
(D. Avotiņa)

† Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Valentīna Koļesņikova (1924.)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

4

Veiksmes un laimes
Cilvēkiem vajag,
Vajag gan sevī, gan citos,
Un uz tiem,
Kas mirdz pasaulē šajā,
Viņi kā tauriņi lido.
/Ā. Elksne/
Sveicam visus JŪLIJA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

pilngadnieku

55
60
65
80
81
82
83

Tretjakovu Juri
Parfenovu Margaritu
Galdiņu Astrīdu
Mazpanu Raimondu
Starovoitovu Valentīnu
Grīnbergu Ilmāru
Krūmiņu Imantu
Straumi Valdu
Feodorovu Velgu
Rastjoginu Hildu
Mīlgrāvi Ritu
Lazdiņu Dainu

No 16.maija līdz 29.augustam - pirmdienās,
plkst.19.30 Ķeguma stadionā Ķeguma veselības
apļi-2016.
Aicināti visi - neatkarīgi no vecuma un fiziskās
sagatavotības - uz 30 minūšu fizisko aktivitāti - pēc brīvas
izvēles - skrējiens, soļošana, vai nūjošana.
Nepieciešama tikai vēlēšanās izkustēties
Birzgales pamatskolā
vasaras periodā no 13.jūnija līdz 8.augustam
dokumentus pieņems un izsniegs izziņas otrdienās un
ceturtdienās no pulksten 9.00 līdz pulksten 13.00.
Nepieciešamības gadījumā zvanīt pa tālruni 26334662
Cienījamie vecāki!
Birzgales VPII "Birztaliņa" komplektē grupas
2016./2017. mācību gadam.
Lūdzam pieteikt bērnus pirmsskolā personīgi vai
pa tālruni 26180845.
Pirmsskolas vadītāja Anita Skosa

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 jūlijs

Ansamblis Tikai tā jubilejas jausmās

Klusi, nemanāmi, bet
vienmēr klātesoši, kā smalka
stīdziņa visu ansmbļa Tikai tā
šīs sezonas darbību caurauda
doma – 2016. gada rudenī klāt
10 gadu jubileja! Nereti
mēģinājumos atskanēja frāze:
„Šo dziesmu vajadzētu dziedāt
jubilejas koncertā!” vai „Mums
vēl jāiemācās tā dziesma! Es
ļoti gribētu to dziedāt mūsu
jubilejā!”
Jubileju gaidot, šajā
sezonā tika realizēta arī ideja
par saviem, ansambļa Tikai tā
tautiskiem tērpiem. Līdz šim
„aizņēmāmies” Birzgales tautas
tērpus no citiem kolektīviem,
bet nu, mūsu tautas mūzikas
programmām
paplašinoties,
radās vajadzība pēc saviem
tērpiem. Apvienojot ansambļa
dalībnieces Diānas rakstītā
projekta iespējas, pašvaldības
un Birzgales Tautas nama
vadītājas Ritas Reinsones atbalstu, ansambļa dalībnieka Rolanda iniciatīvu, ansamblis nu ir piepildījis sapni par oriģināliem un skaistiem
tērpiem, līdz pat atbilstošiem apaviem. Pirmo reizi jaunos tērpus „prezentējām” starpnovadu vokālo ansambļu skatē Ogrē un jāsaka, tieši
vizuālā tēla atbilstība palīdzēja organiskāk iejusties tautas mūzikas programmas tēlos.
Sezona pagāja rosīgi un skanīgi. Tās laikā esam piedalījušies 14 koncertos gan ar atsevišķām dziesmām, gan veidojuši
apjomīgas koncertprogrammas. Mums vienmēr blakus ar padomu un labu vārdu – mūsu koncertmeistare Inese Martinova. Šīs sezonas
īpaša iezīme – daudz interesantu projektu kopā ar citiem kolektīviem. Katrs no šiem pasākumiem atstājis pa spilgtai atmiņu epizodei.
Brauciens uz Mērdzeni kopā ar sieviešu kori Pērles uz mūžiem paliks atmiņā ar ansambļa vēsturē vismazāko sastāvu uz skatuves,
absolūti neiespējamu ģitāras un klavieru saskaņošanu, fantastisku atmosfēru autobusā, kā arī Pērļu iedāvināto mīļvārdiņu ansamblim.
Trīs garīgās mūzikas koncerti kopā ar Ķeguma Jauniešu kori Lielvārdes, Cesvaines un Madonas dievnamos man vienmēr asociēsies ar
brīdi pirms koncerta, kad abu kolektīvu pārstāvji reizē ieradās pēc savas vadītājas, ar pleca sajūtu koncertos,ar brīžiem, kad acu skatiens,
kopīga ieelpa un doma liek sajust kopības spēku, mieru un paceļ spārnos. Baznīcu nakts divi koncerti kopā ar Kamermūzikas ansambli
no Ogres Daiņa Saliņa vadībā paliks atmiņā ar rekordātru pārbraucienu un sagatavošanos nākamajam koncertam nepilnas pusstundas
laikā, ar mūziķu savstarpējās cieņas, solidaritātes un izpalīdzības rāmo skaistumu... Tie tikai daži atmiņu zibšņi. Katram no dziedātājiem
paliek atmiņā savi īpašie brīži, sajūtas un atziņas. Tie veido katra neatņemamo, unikālo dvēseles bagātību un smalkumu, palīdz dzīvot
mūsdienu steidzīgajā, agresīvajā pasaulē.
Otra šīs sezonas atziņa un jaukā sajūta – atpazīstamība. Ar savu darbu, daudzu gadu koncertiem un apkārtējo cilvēku atbalstu
esam kļuvuši atpazīstami – mūs bieži aicina koncertēt gan tuvākos, gan tālākos novados, uz mums paļaujas, novērtē un grib dzirdēt atkal.
Klausītāju teiktais, ka mūsu dziedātā dziesma uzrunā un atver sirdis, ir augstākā atzinība un galvenā mūsu kopā būšanas jēga. Jo tikai tā
– dziesmā – varam kopā būt, sagaidīt jūs visus mūsu 10 gadu jubilejas koncertā rudenī, un tikai tā turpināt uz priekšu!
Birzgales vokālā ansambļa Tikai tā vadītāja Maira Līduma

Pērles, pērlītes Latvijas sieviešu koru krāšņajā vainagā

„Mīļās Pērlītes” – tik sirsnīgi un silti Birzgales Tautas nama sieviešu kori Pērles vienmēr sveic draugu koris, Latgales puses
Mērdzenes sieviešu koris Austras. Koris, kuru iepazinām un sadraudzējāmies lielo Dziesmu svētku laikā un, Dziesmu svētku gadu
ritumam tālāk vijoties, satiekamies arvien no jauna lielajos Latvijas koru pasākumos katru gadu.
Korim Pērles šī dziesmu sezona tā arī pagāja – kora Austras un Dziesmu svētku zīmē. Jau rudens pusē sparīgi gatavojāmies
lielajam notikumam – braucienam uz Mērdzenes sieviešu kora Austras 45 gadu jubileju. Gatavojām koncertprogrammu, kuras daļu
pirmo reizi atskaņojām jau Valsts svētku koncertos Tomē un Birzgalē, mūsu kora čaklā un radošā māksliniece Evita un visas kora
dziedātājas savām rokām darināja unikālas un sirsnīgas dāvanas Austrām, kora prezidente Laila visu gatavošanās procesu „turēja rokās”.
Rudenī mūsu korim tika uzšūti arī jauni koncerttērpi, kuru tapšana vēlreiz pierādīja mūsu Tautas nama vadītājas Ritas
Reinsones rūpes, augsto atbildību un gādību par saviem kolektīviem. Paldies! Pirmo reizi jaunajos tērpos ļoti pacilātā noskaņojumā
dziedājām Tomes Tautas namā. Koncerts Tomē izdevās emocionāls un spēcīgs. Liels prieks, ka tomēnieši arvien aicina ciemos
novadniekus un tik sirsnīgi uzņem! Paldies!
Brauciens uz Mērdzeni bija lielisks – ar kora dziedātājas Irēnas organizētām ekskursijām un garšīgām tautiskām pusdienām
Ludzā, skaistu un sirsnīgu jubilejas koncertu, kopdziesmās un atmiņās smeltu spēku, jautrībā dzirkstošu draudzības vakaru. Atceļā uz
mājām, autobusā dziedot, dzima arī idejas Ķeguma novada pašdarbnieku balles priekšnesumiem. Pērļu dziedātāju atraktīvais un humora
pilnais „uznāciens” ar častuškām iemirdzas kā sniegpārsliņa šīs sezonas vijumā, pilnībā raksturojot dzirkstošo atmosfēru mēģinājumos.
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Sezonas
otra
puse pagāja cītīgā darbā, gan
mēģinājumos Birzgalē, gan
kopmēģinājumos Ogrē ar
virsdiriģentiem, gatavojoties
lielākajam sieviešu koru
notikumam
Latvijā
–
Latvijas sieviešu un vīru
koru salidojumam Cēsīs.
Šogad koris Pērles šajā
salidojumā piedalījās jau
otro reizi. Gribu uzteikt un
paslavēt visas sava kora
dziedātājas, kā arī manu
neaizstājamo
palīgu,
domubiedru
un
padomdevēju
Inesi
Martinovu – viņām visām
pietika pacietības un cīņas
spara
mācoties
15
salidojuma
grāmatiņā
iekļautās dziesmas, kas
gandrīz visas ir nopietna profesionāla līmeņa kompozīcijas un pārbauda katra kora varēšanu. Mēs varam! Bija milzīgs prieks 4. jūnijā,
salidojuma koncertā Cēsīs stāvēt 79 Latvijas sieviešu un 24 vīru koru rindās, veidojot 2600 dziedātāju lielu kopkori, un apzināties, ka
Birzgales Pērles ar savu skaisto tautastērpu un stiprajām balsīm ir sava īpaša krāsa Latvijas sieviešu koru krāšņajā vainagā!
Kā teica salidojuma organizatori: „Latvijas sieviešu un vīru koru salidojums ir gluži kā godavārti ceļā uz XXVI Vispārējiem
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem 2018. gadā.” Mēs, Pērles, nākamājā sezonā aicinām savās rindās katru Birzgales un Ķeguma
novada dāmu, kam vēl nav sava Dziesmu svētku kora! Tikai daudzas kopā mēs varam parādīt, ka Latvija nebeidzas pie Rīgas
robežām, ka sieviešu kori ir un būs Latvijas novados! Latvijas simtgades Dziesmu svētki solās kļūt par vienu no saviļņojošākajiem
notikumiem. To tā īsti var izbaudīt vien unikālajā Dziesmu svētku kopkorī esot!
Gaidām! Tiksimies Pērļu rindās jau rudenī!
Sieviešu kora Pērles diriģente Maira Līduma

Daugavas baseina ūdenstilpēs
ielaiž sīgu un zandartu
mazuļus

4.jūlijā Ķeguma HES ūdenskrātuvē ielaisti 20 000
sīgu mazuļu, kas izaudzēti zinātniskā institūta (z/i) "BIOR"
Tomes zivjaudzētavā, informē AS "Latvenergo" preses
sekretāre Ivita Bidere.
Savukārt 7. jūlijā Daugavas HES trīs
ūdenskrātuvēs un Ķīšezerā ielaidīs līdz 250 tūkstošiem
zandartu mazuļu.
Šogad Daugavas baseina ūdenstilpēs kopumā būs ielaisti
vairāk nekā 6 300 000 dažādu sugu zivju mazuļu un kāpuru.
Akcija sākās aprīļa beigās un maija sākumā, kad Daugavā
pie Mangaļsalas notika lašu un taimiņu mazuļu ielaišana.
Aprīlī un maijā izlaida līdaku kāpurus, maijā un jūnijā –
nēģu kāpurus, savukārt tagad ir pienākusi kārta sīgu un

zandartu mazuļu izlaišanai.
Ezera sīga ir lašu dzimtas saldūdens zivs, kas dzīvo lielākajā daļā Latvijas ūdenstilpju. Ezera sīga pieskaitāma pie
makšķernieku mērķa zivīm. Zivs populācija Latvijas ūdenstilpēs ir maza, un tāpēc tiek veikta tās mākslīga pavairošana. Ielaisto sīgas
mazuļu vidējais svars ir aptuveni 3 grami.
Zandarts ir asaru dzimtas saldūdens zivs ar slaidu, no sāniem nedaudz saplacinātu ķermeni. Sastopams Baltijas jūras
piekrastē un līčos, kā arī upēs un ezeros, kuri savienojas ar jūru. Zandartam patīk dziļi ūdeņi. Zandarta mazuļa svars ir vidēji 1 grams.
Katru gadu zinātniski pamatotā sugu sastāvā un skaitliskā apjomā Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs notiek zivju mazuļu un
kāpuru izlaišana. AS "Latvenergo" ikgadējā kompensācijas summa zivju resursu atjaunošanas programmā ir vairāk nekā viens miljons
eiro (1 035 000).
Jau ziņots, ka 2016. gada pavasarī AS "Latvenergo" sadarbībā ar biedrību "Mēs zivīm" piekto gadu izvietoja 400 mākslīgo
zivju nārsta ligzdu Daugavā pie Kaibalas un Ikšķiles, kas ir papildus atbalstīta iniciatīva zivju resursu atjaunošanas programmas
ietvaros. Šajā pavasarī mākslīgajās zivju nārsta ligzdās Daugavā bija ļoti veiksmīgs nārsts, tādējādi apstiprinot, ka vides pasākums
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai ir bijis veiksmīgs.
Pēc www.ogrenet.lv materiāliem

