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Ekoskola – nākotnes skola!

2015.gada nogalē mūsu pirmsskolas izglītības
iestāde pieteicās Ekoskolu programmai. Šī programma
ir viens no populārākajiem vides izglītības modeļiem
pasaulē un tās pamatā ir vienkāršas un brīvi pieejamas
vides pārvaldes sistēmas izveide visā pirmsskolas
izglītības iestādes dzīvē. Pašlaik Ekoskolu programmā
iesaistījušās vairāk nekā 43 000 skolu un pirmsskolu no
59 pasaules valstīm.
Ekoskolas programmā mācību gads tiek
sadalīts pa vides izglītības tēmām. Februāris
„Birztaliņā” bija ENERĢIJAS mēnesis.
Piecgadīgie un sešgadīgie bērni pētīja, kādas
ierīces ir pirmsskolā un katram mājās, kuras darbina
elektroenerģija. Bērni apguva prasmes apkopot un
analizēt iegūtos rezultātus. Kopā ar vecākiem un grupu
skolotājām bērni pārrunāja visu, kas saistīts ar
elektroierīču lietošanas drošību. Guva priekšstatu cik daudzveidīgas un bīstamas var būt elektroierīces, ja ar tām nepareizi rīkojas. Grupā
tika runāts arī par elektrības taupīšanu. Cerams, ka bērni vairāk pievērsīs uzmanību elektrības taupīšanai ne tikai savā pirmsskolas
grupiņā, bet arī mājās.
Vēl lielās grupas bērni iepazinās ar alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu. Jo katram ir bijusi pieredze, ka pazūd elektrība un
jādzīvo sveču gaismā. Mūsdienās gan sveces vairāk tiek izmantotas telpu izgreznošanai, romantiskas un svinīgas noskaņas radīšanai.
Iepazināmies ar materiāliem, no kuriem gatavo sveces. Vissmaržīgākās un veselīgākās ir sveces, lietas no bišu vaska. Noskaidrojām, kas
ir zemes stunda, un ka tās galvenais mērķis ir popularizēt elektroenerģijas taupīšanu ikdienā. Visi nolēma piedalīties Pasaules Dabas
Fonda rīkotajā akcijā 19.martā.
Kopā ar vidējās grupas bērniem skatījāmies filmiņas par vēja, saules un ūdens enerģiju. Trīsgadīgo un četrgadīgo bērnu grupa
enerģijas mēnesī pētīja saules gaismas lomu janvārī iestādīto sīpolu audzēšanā. Vienu sīpolloku podiņu uz divām nedēļām novietojām
tumsā zem kartona kastes. Nedēļas beigās cēlām kasti nost, lai salīdzinātu augus. Otrās nedēļas beigās bērni ierosināja tumsā augošo augu
likt saulē pie pārējiem, jo viņš izskatoties bēdīgs. Pārrunājām, kuri augi aug labāk, ir košāki pēc krāsas un kas pietrūka sīpolam zem
kastes. Bērni teica, ka vajag sauli un gaismu, lai labi augtu.
Pētījām arī vēja enerģiju. Februāra vējainās un vētrainās dienas bija tieši kā priekš mums pasūtītas. Kas virza mākoņus, šūpo
koku zarus, glāsta vaigus un purina drauga matus? Sapratām, ka tā mēs varam redzēt vēju un sajust viņa spēku. Pēc vētrainajām dienām
parkā apskatījām vēja „darbus”. Bērni teica, ka vējš ir stiprs, ja var lielus zarus nolauzt. Vēja spēku pārbaudījām ar pašu pagatavotām
vēja dzirnaviņām. Izmēģinājām, kādā augstumā tās jātur, lai spārni grieztos un uz kuru pusi jāpagriež, lai noķertu vēju. Mūsu vēja
dzirnaviņas ir kā vēja ģeneratori, kurus apskatījām attēlos. Varbūt nākotnē tādi būs pie katras mājas Birzgalē.
Lūdzu atbalstiet mūsu pirmsskolu saistībā ar Ekoskolas programmu, jo absolūti droši ir tas, ka mūsu bērni negribēs par skaistu
dabu un sakārtotu vidi priecāties skatoties filmas un klausoties ierakstus. Bērni jau šodien grib dzīvot sakārtotā un drošā vidē.
Ilona Klimane VPII „Birztaliņa” skolotāja

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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Foto ,,Pēc defilē skates”
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Rīgas un Pierīgas
novadu pūtēju
orķestru skate

Kā katru gadu arī šogad
5.martā Birzgales orķestrim jāpiedalās
Latvijas izglītības iestāžu vēsturiskajā
skatē Juglas vidusskolā, kas ir nozīmīga
ar to, ka notiek starp Dziesmusvētku
periodā ik gadu. Šoreiz skatē piedalījās
8 pūtēju orķestri no Rīgas un Pierīgas
novadiem. Birzgales orķestris bija
skaitliski mazākais starp pārējiem, bet
rezultātā nospēlēja labi iegūstot II
pakāpes Diplomu ar 37.8 punktiem.
Skate notika divos formātos spēlējot uz
skatuves un defilējot sporta zālē.
Prieks par padarīto darbu un
paldies mūziķiem par centību. Lai
mums veicas arī turpmāk, jo orķestris
gatavojas 19.martā piedalīties VIII
Latvijas pūtēju orķestru konkursā, kas
notiks Ogres Kultūras centrā.
Pūtēju orķestra vadītājs: Laimonis
Paukšte

Jauno vides pētnieku forumā "Skolēni
eksperimentē!"

Birzgales pamatskolā skolēni iesaistās eksperimentālo darbu
izstrādē projektu nedēļu laikā un mācību stundās. Šogad pavērās iespēja
piedalīties Rīgas Dabaszinību skolas sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības,
kultūras un sporta departamentu izsludinātajā Jauno vides pētnieku forumā
„Skolēni eksperimentē”. Konkursā varēja piedalīties skolēni no 1. līdz 9.
klasei. Mēs izmantojām šo iespēju, pieteicāmies. Mūsu eksperimentālo
darbu komisija atzina par labu un apstiprināja dalību konkursā. Mūsu skolu
forumā pārstāvēja Daiga Kārkliņa ar pētniecisko darbu „Birzgales
ūdenskrātuvju ūdens izpēte”.
Pirms uzstāšanās Rīgā, mēs ar
Daigu piedalījāmies Ķeguma un
Lielvārdes starpnovadu konkursā
„Skolēni
eksperimentē”,
tur
darbus vērtēja skolotāju izveidota
komisija un Daigas darbu
novērtēja, kā vienu no trīs
labākajiem darbiem.
29. februārī devāmies uz
Rīgu, kur jaunajā LU Dabaszinību
akadēmiskajā
centrā
notika
eksperimentālo
darbu
prezentācijas. Darbu konkursam
bija ļoti daudz. Aizstāvēšana
notika 9 darba grupās. Konkursā
uzstājās 232 dalībnieki ar 140
Attēlā: Daiga eksperimentē kopā ar
darbiem. Vairāk nekā 90 skolotāji
Latvijas Universitātes studentiem
palīdzēja sagatavot skolēnus šim
konkursam. Žūrija no visiem oriģinālajiem darbiem izvēlējās pašus veiksmīgākos un labākos, ko apbalvot!
Liels bija mūsu prieks un pārsteigums, kad svinīgās ceremonijas laikā, Daigu Kārkliņu nominēja kā 2.vietas ieguvēju
konkursā „Skolēni eksperimentē”. Mājās braucām pacilātā noskaņojumā un gandarītas par paveikto.
Bez galvenā šīs dienas pasākuma jauniešiem vēl bija iespēja piedalījās ekskursijā pa jauno Dabaszinību akadēmisko centru,
noskatīties un piedalīties eksperimentos, ko piedāvāja šī konkursa organizētāji.
Birzgales pamatskolas ķīmijas skolotāja Inta Pastare
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Policijas ziņas

14.februārī Birzgalē administratīvi aizturētie – 1998.gadā dzimušais E. un viņa vienaudzis Ē.
nogādāti uz pārbaudi narkotisko vielu klātbūtnes noteikšanai organismā. Uzsākta administratīvā
lietvedība. Pret abiem nepilngadīgajiem administratīvā lietvedība uzsākta arī sakarā ar to, ka viņi
ļaunprātīgi nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām.
15.februārī E. pa autoceļu Druva – Birzgale – Valle vadīja automašīnu «BMW 325» ne vien bez transportlīdzekļa vadīšanas
tiesībām, kas noteiktā kārtībā atņemtas, bet arī, iespējams, būdams alkohola vai citu apreibinošo, vielu ietekmē.
7.martā J. un A. sabiedriskā vietā Birzgalē lietoja alkoholiskos dzērienus. Abos gadījumos uzsākta administratīvā lietvedība.
Dzintra Dzene „OVV”

Pašvaldības policija informē
•

•

•

•

04.02. PP saņēma izsaukumu uz Rembates pagastu, kur kāda iedzīvotāja informēja, ka kāds vīrietis demolē viņas īpašumu,
no viņai piederošās mājas, kura ir neapdzīvota tiek demontētas koka konstrukcijas, un kāds vīrietis ved tās prom. Neilgi pēc
notikuma vietas apskates policijas darbiniekiem izdevās noskaidrot vainīgo personu, un kā izrādījās tas bija netālu no
notikuma vietas dzīvojošs vīrietis, kurš notikušajā atzina savu vainu un paskaidroja, ka viņš to esot darījis tāpēc, ka viņam
esot bijusi vajadzīga malka, un tā kā māja esot pamesta, viņš nodomājis, ka tas neesot nekas slikts. Informācija par notikušo
tika nodota VP.
04.02. PP. darbinieku palīdzību lūdza pārdevēja Rembates veikalā, kura informēja, ka kāds vīrietis ienācis veikalā, paņēmis
preci apmēram 14 euro vērtībā un par to nesamaksājot aizgājis, ignorējot pārdevējas prasības. Policijas darbiniekiem izdevās
noskaidrot vainīgo personu un noskaidrot notikušā apstākļus. Kā paskaidroja vainīgā persona, viņam esot gribējies ēst un
iedzert, bet tajā brīdī nauda neesot bijusi ar ko norēķināties par precēm, kāpēc viņš rīkojies tieši tā, paskaidrot nevarēja.
Informācija par notikušo tika nodota VP. Pārkāpējs ar veikala pārdevēju vienojās par materiālā zaudējuma atlīdzināšanu.
Šajā veikalā šī nav pirmā reize, ka noticis līdzīgs gadījums.
10.02. PP patrulējot pa Tomes pagastu uzmanību piesaistīja kāds mopēdists, kurš ar braucamo rīku pārvietojas bez ieslēgtām
gaismām un bez aizsargķiveres. Tā kā vīrieša braukšanas stils raisīja aizdomas, PP darbinieki nolēma apturēt mopēda
vadītāju, lai pārliecinātos, vai minētais braucamais ir tehniskā kārtība, proti, lai mopēda vadītājs, neapdraud sevi un pārējos
satiksmes dalībniekus. Uz policijas darbinieku lūgumu apturēt mopēdu vīrietis nereaģēja, nepakļāvās policijas darbinieka
likumīgajai prasībai, bet tā vietā nogriezās no lielā ceļa un pa meža taciņu centās aizbēgt. Pēc nelielas pakaļdzīšanās policijas
darbiniekiem izdevās panākt mopēdistu un notikuma vietā veicot personas pārbaudi noskaidrojās, ka vīrietis brauc ne tikai
bez TA un bez reģistrēta transportlīdzekļa, bet arī vadīja mopēdu būdams alkohola reibumā. Vīrieša izelpā tika konstatēts
alkohols 2,55 promiles. Uz notikuma vietu tika izsaukta ceļu policijas ekipāža, kas vīrietim noformēja administratīvā
pārkāpuma protokolu.
19.02. No kādas Ķeguma iedzīvotājas saņemta sūdzība, ka strādnieki, kuri zem elektrolīnijas izzāģēja bīstamos kokus, viņas
privātīpašuma ir izzāģējuši arī vairākus bērzus un tos gatavojas vest prom. PP. notikuma vietā noskaidroja, ka strādnieki
veicot darbus precīzi nezināja robežu, kur ir pašvaldības zeme, un kur privātīpašums, faktiski darba veicēji darbus nebija
saskaņojuši ar konkrētās zemes īpašnieci, tātad rīkojušies neatbilstoši normatīvo aktu prasībām. PP. darbu veicēju atbildīgajai
personai izskaidroja konkrētā pārkāpuma būtību, kā arī iespējamo risinājumu. Pēc pārrunām ar PP darba veicēju pārstāvis
apņēmās nokārtot ar zemes īpašnieci nepieciešamās formalitātes.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš

INFORMĀCIJA PACIENTIEM!

Aicinu plānot savu laiku un laicīgi vismaz 2 dienas
iepriekš pierakstīties pie ģimenes ārsta uz vizīti un asins
analīzēm pa tālruni 65034119.
Ģimenes ārsta pieņemšanas laiki:
Pirmdien - 09:00 - 13:00
Otrdien - 09:00 - 13:00
Trešdien - 15:00 - 19:00
Ceturtdien - 09:00 - 13:00
Piektdien - 08:00 - 13:00
(Pirmās 2 stundas tiek
pieņemti akūtie pacienti, kurus pieņemsim dzīvās rindas kārtībā

un pārējos pacientus pēc pieraksta). Par cik ģimenes ārsta prakse
atrodas 2. stāvā un pacientiem ar kustību traucējumiem ir
apgrūtināta piekļuve prakses telpām, lūdzu pacientus ar šādiem
traucējumiem sazināties pa tālruni: 65034119, lai vienotos par to,
kā labāk saņemt pakalpojumu. Informēju arī, ka parastās un
īpašās receptes ir derīgas 3 mēnešus. Visas izziņas un receptes
tiks izrakstītas 3 darba dienu laikā. Tuvākajā laikā Birzgalē ir
iespējams pierakstīties pie šādiem speciālistiem: 12.04.2016 –
ginekologs, 10.05.2016 – acu ārsts.
Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 65034119.
Cerot uz sapratni, medmāsa Ilze Pudule

Pirmsskola „Birztaliņa” aicina visus lielos un mazos birzgaliešus piedalīties
AKCIJĀ „DIENA BEZ AUTO”

Demonstrēsim labo gribu videi draudzīgu paradumu veicināšanā un apliecināsim
izpratni par klimata pārmaiņām

18. martā plkst.11.00 pie Tautas Nama aicinām uz ZIBAKCIJU
Nāc un kusties!
MĒRĶIS: Uzlabot asinsriti, elpošanu, locītavu darbību un veicināt veselīgu
dzīvesveidu!
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Š.g.16.martā plkst.18:00 lūdzam ierasties
Birzgales tautas namā uz iedzīvotāju sapulci
par apkures jautājumiem.
Birzgales pagasta pārvalde

27. martā plkst. 13:00 Birzgales tautas namā Lieldienu
pasākums bērniem „Oliņ – boliņ”
Dziedāsim, dejosim, iesim rotaļās, krāsosim, ripināsim,
meklēsim olas, taisīsim mandalas/saulītes, cepsim gardas
pankūkas, šūposimies šūpolēs u.c.
Līdzi ņemam raibas oliņas. Pasākumu organizē Birzgales
Tautas nams sadarbībā ar biedrību „JADARA
3. aprīlī plkst. 12:00 Birzgales tautas namā Biedrība
„JADARA” aicina piedalīties gardumu gatavošanas
kursos.
Šoreiz mācīsimies cept sāļo kliņģeri un gardu kūku.
Dalības maksa produktu iegādei – 3EUR.
Nodarbībām pieteikties līdz 31. martam pa tālruni
29424612

"Latvijas Mednieku apmācību centrs"

organizē kvalitatīvus kursus mednieka un medību
vadītāja apliecības iegūšanai Ķegumā, Ogrē vai Lielvārdē.
Pieteikties pa tālr. 29282027 vai www.lmac.lv
Valdes locekle Lita Pakalna-Ozola, tālr. 29282027
Tā kā ir gājputnu atgriešanās laiks, tad Birzgales muzejs
‘’Rūķi’’ aicina fotografēt putnus. Foto, lūdzu nest uz
muzeju vai sūtīt uz e-pastu ivettta2@inbox.lv līdz 24.03
Veidosim izstādi kopā!! Tel.info:26605359

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

Es aizeju, kurp aiziet nakts un diena,
Un mūžīgs atveras man zvaigžņu lauks.

(E. Stērste)

† Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:

Staņislavs Ļeščinskis (1933.)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
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Tad, kad nav sniega vai saules,
Meklēsim gaišumu sevī,Jo uz šīs sirmās un pelēkās zemes
Vienīgi mēs to spējam:
Ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi,
Cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs,
Mīlēt nevis ar vārdu, bet – sirdi…
Sveicam visus MARTA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

pilngadniekus

50
55
75
80
81
82
83
85
89

Skindersku Eviju
Soboļevu Aleksandru
Bāliņu Irēnu
Zīli Ojāru
Lausu Modri
Losevu Guntu
Gluškovu Vladimiru
Kanašku Helēnu
Kreimani Augustu
Āriņu Viktoru
Balodi Veltu
Krastiņu Maigu
Lazdu Rasmu
Losevu Andreju
Kregždi Teofiliju
Starovoitovu Valentīnu
Bīriņu Zigurdu

Ir beigusies veikalu tīkla MAXIMA atbalsta
programma „Savai skolai”. Pateicoties šai akcijai
Birzgales bērnudārzam un pamatskolai būs iespēja tikt pie
jaunas videokameras, mūzikas centra, printera un
dažādiem mācību materiāliem un piederumiem.

Paldies visiem, kas piedalījās šajā akcijā un
palīdzēja sakrāt daudzus tūkstošus uzlīmju!

VPII „Birztaliņa” vadītāja
Birzgales pamatskolas direktors

Anita Skosa
Valentīns Pastars

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 marts

Birzgales „lakstīgalas” dzied Cēsīs un Rīgā

Kad daba vēl tikai mostas pēc ziemas, īsto lakstīgalu
balsis vēl nav dzirdamas, tad visā Latvijā notiek gatavošanās
latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībām ''Lakstīgala''.
18.februārī Cēsīs notika Vidzemes novada tautas dziesmu
dziedāšanas sacensības „Lakstīgala 2016”, uz kurieni, pēc
starpnovadu sacensībām Lielvārdē, tika izvirzīta arī Birzgales
pamatskolas komanda – 7.klases skolnieki – Kristiāna
Tretjakova, Elīna Kovaļonoka, Ričijs Cīrulis, Ričards Ķibilds
un Klāvs Kozlovs (skolotāja Sandra Siliņa). Bija nopietni
jāturpina gatavoties gan dziedāšanā, gan dažādu latviešu folkloras
materiālu studēšanā. Bet īpašs uzdevums uz novada konkursu bija
priekšnesums - atraktīvā veidā prezentēt savu dzimto pusi,
Birzgales pagastu.
Cēsīs ar lielu interesi varējām vērot 11 Vidzemes novada
skolu priekšnesumus 1.-4., 5.-9. un vidusskolu grupās Daudz ko
jaunu uzzinājām un priecājāmies par visu komandu izdomu un
atraktivitāti. Tam sekoja nopietna konkursa daļa ar dziedāšanu,
melodiju klausīšanos, viktorīnu. Kamēr žūrija skaitīja punktus un
apspriedās, visiem dalībniekiem bija iespēja izkustēties un saņemt
labas emocijas latviešu tautas dančos un rotaļās. Nedaudz noguruši, bet priecīgi sagaidījām rezultātus - I pakāpes diploms un iespēja
piedalīties latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību „Lakstīgala 2016” noslēguma sarīkojumā Rīgā, jauniešu centrā
„Altona”. Mūsu komanda ievērību izpelnījās arī ar to, ka 5.-9.klašu grupā mums bija vienīgajiem skanīgās puišu balsis, kas tika īpaši
apbalvotas.
4.martā devāmies uz Rīgu- nu jau uz svētkiem, kur bija sabraukuši labākie konkursa dalībnieki no visas Latvijas novadiemKurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas, Tie tika organizēti kā kārtīga kopā izdziedāšanās, katram novadam parādot
raksturīgākās dziesmas un kolorītu. Priekšnesumus sniedza folkloras kopas: „Ceiruleits” un: ”Rikšas”, kas aizrāva ar savu
temperamentīgo dziedāšanu un instrumentu spēlēšanu, tā mudinot visus svētku dalībniekus azartiski piedalīties un kopā priecāties.
Paldies mūsu skolas latviešu tautas dziesmu dziedātājiem par nopietno gatavošanos un par pacietību, kas šim konkursam ir īpaši
nepieciešama.
Mūzikas skolotāja Sandra Siliņa

Pus kilometru no Jaunjelgavas apļa atrasts dabas retums – ūdensrijējs!

Visizteiksmīgākais ūdensrijējs ir pavasarī, bet tad, kad lielie ūdeņi jau noskrējuši, rijēji spēj "norīt" arī visu strautu. Iespējams,
strauta pazemes notece notiek pa dolomīta plaisām. Latvijas daba joprojām glabā pārsteigumus – atklāts jauns, līdz šim nezināms
ģeoloģisks veidojums – Radžu ūdensrijēji. Lai pasargātu vienu no retajām zūdošajām straumēm, tai plānots piešķirt dabas pieminekļa
statusu. Ķeguma novada Birzgales pagastā starp Zizāniem un Radzēm tek Radžu strauts, kur apmēram puskilometru garā posmā atrodas
vismaz pieci ūdensrijēji – vietas, kur straume pazūd pazemē, lai pēc gabaliņa atkal izplūstu virszemē, un tad atkal pazustu. Šos
ūdensrijējus uzgāja Daugaviešu apgaitas mežzine Ilona Medne, pārbaudīdama iestigoto kailcirti. Lai nepieļautu meža nociršanu pie tik
reta un skaista dabas objekta, viņa lūdza ūdensrijējiem noteikt dabas pieminekļa statusu.
“Radžu ūdensrijēji un sausgultne no zinātniskā viedokļa ir ļoti interesanta, perspektīva teritorija. Turpmākie zinātniskie pētījumi
būtu svarīgi Latvijas nedaudzo pazūdošo straumju (upīšu un strautu) izpētei un arī karsta un iekšējās erozijas procesu darbības
izvērtēšanai un precizēšanai,” pamatojot Radžu ūdensrijēju iekļaušanu aizsargājamo dabas pieminekļu sarakstā, secina Latvijas
Universitātes vadošais pētnieks Aivars Markots. Ģeologs norāda, ka meža izciršana var “ilglaicīgi degradēt teritorijas ainaviskās
vērtības”. Ja Radžu ūdensrijējiem piešķirs ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa statusu, strauta apkārtnē nedrīkstēs kokus cirst kailcirtē,
bet galvenā cirte būs atļauta izlases veidā. “Dabas pieminekļiem nav pats stingrākais aizsardzības režīms. Ģeoloģiskā dabas pieminekļa
teritorijā var droši ganīt govis, pļaut sienu, tas nav dabas rezervāts. Arī mežu nav aizliegts cirst, taču nedrīkst atstāt tukšu vietu,” skaidro
Dabas aizsardzības pārvaldes vecākais eksperts Dainis Ozols. Pirms būvniecības dabas pieminekļa teritorijā zemes īpašniekam jāsaņem
saskaņojums arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Jāsaskaņo arī publiski pasākumi un nometnes, kur piedalās vairāk nekā 60 cilvēki.
Kā ainaviski vērtīgs dabas veidojums Radžu strauts ar saviem ūdensrijējiem varētu nākotnē piesaistīt dabas tūristu uzmanību.
Līdzīgi objekti Latvijā ir tikai dažās vietās Daugavas krastos, Gaujienas, Ieriķu un Līgatnes apkārtnē. Taču pagaidām mūsu valstī nav
tiesiski noregulētas tūristu un dabas pieminekļu īpašnieku attiecības. Daudzi dabas pieminekļi atrodas kāda privātā īpašumā un pēc
būtības privātīpašumā bez atļaujas ieiet aizliegts. Bieži vien tūristi nerespektē privātīpašuma tiesības, vēl vairāk, nereti atstāj dabas
pieminekļa apkārtnē atkritumus, kā arī bojā to un tāpēc agrāk vai vēlāk izraisās konflikti.
Šī situācija Latvijā tiek risināta dažādi, pašvaldības mēģina vienoties ar dabas pieminekļu īpašniekiem, lai cilvēki var apskatīt akmeņus,
avotus, alas, klintis u. c. Teorētiski katram dabas piemineklim ir jāizstrādā dabas aizsardzības plāns, kur tad vajadzētu paredzēt un
saskaņot ar īpašnieku skatu platformas, takas, informatīvus uzrakstus u. tml. objektus. Šobrīd Radžu strauta teritorijā nav izvietotas
nekādas informatīvas norādes par dabas vērtībām un ģeoloģisko uzbūvi. Nav ierīkotas arī takas. Meži Radžu strauta apkārtnē pieder
vairākiem īpašniekiem, pārsvarā firmām. “Ekskursija pa Radžu strautu būtu jāsāk no Bauskas ceļa (puskilometru no Jaunjelgavas apļa,
tūlīt, kā pārbraukts strauts, ir meža celiņš, kurā var atstāt mašīnu). Sekojot strautam, drīz nonāksiet pie vietas, kur ūdens pazūd zem
zemes. Ja ir mazūdens periods, tad uzreiz pazūd viss strauta ūdens, bet, ja ūdens ir vairāk, nekā pirmais ūdensrijējs var ”norīt”, tad
drusciņ tālāk ar to tiek galā nākamais rijējs. Seko posms bez ūdens – sausgultne, tad – fontānveidīgs avots. Pēc metriem 80 ūdens atkal
tiek ”aprīts”, bet tālāk gultne ir sausa līdz Jaunjelgavas šosejai (izņemot palu periodu), kā arī vēl tālāk līdz Daugavai,” stāsta mežzine
Ilona Medne.
Pēc Latvijas Avīzes materiāliem

“Birzgales Avīzes” pielikums
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Galda tenisa čempionāts
Ķeguma novada atklātā galda tenisa čempionāta 1.kārta
norisinājās 21.februārī, Birzgales sporta zālē. Piedalījās 22 dalībnieki no
Ķeguma, Ogres, Aizkraukles un Bauskas novadiem. Izspēlējot 6 spēļu
kārtas, pirmo vietu izcīnīja Karīna Gailiša (Bauska), otrajā vietā
Valērijs Bobrovņikovs (Bauska), trešajā vietā mājiniece Ieva
Mazjāne (Birzgale).
Šoreiz stiprā dzimuma pārstāvjiem jāsamierinās ar vienu
godalgoto vietu. Ņemot vērā ka daudzas spēles bija ļoti līdzvērtīgas (tika
spēlēti visi 5 seti), domāju, ka otrajā kārtā, kas norisināsies turpat
Birzgalē, 13.martā, ies „vēl karstāk''.
Sacensību organizators Edgars Siliņš

LATVIJAS SPORTA MUZEJĀ ATKLĀTA IZSTĀDE
„OPTIMISTS. PARALIMPISKAIS ČEMPIONS – AIGARS APINIS”
Latvijas Sporta muzejs pirmo reizi pievēršas paralimpiskā sporta
attainošanai, atklājot izstādi „Optimists. Paralimpiskais čempions – Aigars Apinis”.
Izstādē aplūkojamas Aigara Apiņa paralimpiskajās sacensībās izcīnītās medaļas,
sporta balvas un kausi, starta numuri un diplomi, treniņu un sacensību aprīkojums.
Apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar sportista karjeru, startiem un panākumiem
Paralimpiskajās spēlēs, kā arī Eiropas un Pasaules čempionātos paralimpiešiem. Tāpat
būs skatāmi arī video materiāli par Aigaru Apini.
Aigars Apinis (dz. 1973) ir titulētākais Latvijas paralimpietis. Latvijas
invalīdu sporta celmlauzis. Latvijas Paralimpiskās komitejas viceprezidents un
Latvijas Invalīdu sporta federācijas prezidents. Piedalījies 4 Paralimpiskajās spēlēs
(Sidneja, 2000; Atēnas, 2004; Pekina, 2008; Londona, 2012), startējot diska mešanas
un lodes grūšanas disciplīnās un izcīnot 3 zelta, 2 sudraba un 2 bronzas medaļas. Viņa
kontā arī neskaitāmas Pasaules un Eiropas čempionātu medaļas. Aigars panākumus
guvis, pateicoties paša gribasspēkam, neatlaidīgajam raksturam, optimismam un
vēlmei pierādīt, ka dzīve jaunā kvalitātē – sēžot ratiņkrēslā – arī var būt pilnvērtīga,
interesanta un skaista.
Izstāde „Optimists. Paralimpiskais čempions – Aigars Apinis” tika
atklāta ceturtdien, 25.februārī, plkst. 16:00 Latvijas Sporta muzejā, Alksnāja ielā 9.
Izstāde būs aplūkojama līdz 30.jūnijam. Muzeja darba laiks: otrdiena-piektdiena 10:00-17:00, sestdiena 11:00-17:00.
Izstādes dizainere Silja Pogule. Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Paralimpisko komiteju. Atbalsta SIA Aizputes Vīna
darītava, SIA Liviko, SIA Valmiermuižas alus.
Latvijas Sporta muzeja misija ir Sporta kultūras mantojuma apgūšana, jaunu zināšanu radīšana un izplatīšana par Latvijas
sportu no organizētā sporta pirmsākumiem līdz mūsdienu modernā sporta daudzveidībai – nolūkā izglītot sabiedrību, īpaši jaunatni,
stiprināt nacionālo pašapziņu un identitāti, iedvesmot indivīdu un radīt vēlmi iesaistīties sporta aktivitātēs, sekmējot veselas, radošas,
brīvas, atbildīgas sabiedrības veidošanos.
Latvijas Sporta muzejs, www.sportamuzejs.lv
Alksnāja iela 9, Rīga, LV-1050; Tālunis: 67225127

Sākusies darba devēju pieteikšanās dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs sākusies darba devēju pieteikumu pieņemšana dalībai skolēnu vasaras
nodarbinātības pasākumā, kas tiks īstenots no 1. jūnija līdz 31. augustam. Vasaras nodarbinātības pasākumā varēs piedalīties
skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Pieteikties darba devējs var tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno izveidot darba vietu skolēnam. NVA
darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas,
savukārt otru algas pusi skolēnam maksās darba devējs pats. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt
vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 370 eiro pirms nodokļu nomaksas.
NVA darba devējam maksās arī dotāciju darba vadītāja darba algai. Par 10 skolēnu darba vadīšanu NVA dotācija darba
vadītāja algai būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, tātad, par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs būs
viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne vairāk kā 10 skolēnu darbu.
NVA apmaksās veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās
skolēnus pret nelaimes gadījumiem darba vietās. Savukārt darba devējs par nodarbināto skolēnu veiks darba devēja un darba ņēmēja
nodokļu nomaksu.
Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un
attīstībai. 2016.gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā NVA plāno iesaistīt 4128 skolēnus, pasākuma īstenošanai plānotais
finansējums ir 844 506 eiro.

