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Ogrē sadziedas Lakstīgalas no Vidzemes novada

8.februārī,
vienā
no
aukstākajām dienām šajā ziemā,
Latvijas 100-gades gaidās Ogrē
notika II Vidzemes novada kārta
latviešu tautas dziesmu konkursam
”Lakstīgala – 2017”. Šogad tautas
dziesmu dziedātāji bija īpaši aktīvi,
jo uz Ogri atbrauca 19 komandas
(katrā 5 dalībnieki) no visas
Vidzemes. Tika pārstāvētas gan
lielās vidusskolas, gan mazās lauku
pamatskolas.
Latvijā
konkurss
„Lakstīgala”, ko savā laikā
ierosināja ārzemju latvietis komponists, diriģents un folklorists
Roberts Zuika, jau notiek 14 gadus.
Ar lielu entuziasmu visus šos gadus
mēs - birzgalieši arī esam tajā
piedalījušies. Jo, kas gan cits
dziedās mūsu brīnišķīgās tautas
dziesmas, ja ne mēs- LATVIEŠI!
Pirmie tautas dziesmu dziedātāji jau
ir izauguši, dažiem jau ir savas atvases, kam dziedāt un mācīt mūsu tautas bagāto dziesmu pūru un folkloras gudrības.
Šoreiz Birzgales pamatskolu pārstāvēja 8.klases skolniece Kristiāna Tretjakova, 7.klases skolnieces Raita un Baiba
Bondares, Madara Putāne un 6.klases skolniece Aļesja Kaskeviča, kas ar pacietīgu, apzinīgu un regulāru darbu mēģinājumos,
apguva plašo konkursa repertuāru (50-70 tautas dziesmas) un teoriju. Žūrija, protams, uzmanīgi klausījās, skaitīja punktus. Un mūsu
komandai I pakāpes diploms godam nopelnīts!
Tie tiešām bija folkloras svētki, svētki latviešu tautas dziesmai. Kad katra komanda iesāka dziesmu un visi dziedātāji
pievienojās, bija 100-balsīgs koris, kas unisonā, bez instrumentālā pavadījuma – visi vienā balsī, ar prieku dziedāja visdažādākās
tautas dziesmas Tā kopā bija pilnskanība, milzīga enerģija un pozitīvisms. Visus dalībniekus konkursa starplaikos izkustināja un
izlustināja Ogres danču kluba dejotāji.
Paldies meitenēm par pašaizliedzīgo darbu, optimismu un apzinīgumu. Un lai Birzgales vārds izskan arī nākamgad Jubilejas konkursā!!!!!!
Komandu konkursam sagatavoja skolotāja Sandra Siliņa

18. martā plkst.
22:00
Birzgales
tautas namā Atpūtas
vakars kopā ar grupu
„TRANZĪTS” un DJ
Ralfs
Ieejas maksa – 4 EUR
Galdiņu rezervēt līdz
17.
martam
pa
tālruni 29424612

15. aprīlī plkst. 16:00
Birzgales
tautas
namā
viesosies Viktors Zemgals ar
solokoncertu „Tikai Tev!”
Biļetes iepriekšpārdošanā –
3EUR Koncerta dienā –
5EUR. Sēdvietas numurētas.
Tālrunis
informācijai
:
29424612

Sestdien, 11. martā pulksten 16.00 Birzgales tautas namā notiks pūtēju orķestra ,,Birzgale’’ 35 radošo
darba gadu jubilejas koncerts. Aicināti visi pūtēju mūzikas cienītāji un bijušie dalībnieki.
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NVO aktivitātes veicina Ķeguma novada attīstību

2

Sestdien Ķeguma Dienas centrā notika pašvaldības un
Ķeguma novada nevalstisko organizāciju (NVO) tikšanās, lai atskatītos
uz padarīto un pārrunātu turpmākos plānus. Ar NVO pārstāvjiem tikās
Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Roberts Ozols,
pašvaldības izpilddirektore Nelda Sniedze, projektu koordinatore Dace
Soboļeva, Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa.
Ķeguma novadā ir reģistrētas 70 nevalstiskās organizācijas,
no tām aktīvas, ar kurām noslēgti līgumi un kas pretendē uz
pašvaldības līdzfinansējumu, ir aptuveni 11-12, informē izpilddirektore
N.Sniedze. "2013.gadā pašvaldība izdevusi divus normatīvos aktus
"Nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikums" un "Iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas projekta konkursa nolikums", kas nosaka
striktus kritērijus sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Katru
gadu budžetā paredzam noteiktu finansējumu nevalstiskajām
organizācijām. NVO atbalstam katru gadu atvēlam vairāk nekā 10 000
eiro. Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam šogad esam ieplānojuši
14 000 eiro. Tie ir gan biedrību, gan individuālie iedzīvotāju iesniegti projekti," norāda N.Sniedze. "Sadarbība ar nevalstiskajām
organizācijām dažādu projektu īstenošanā pašvaldībai palīdz ieraudzīt lietas, ko mēs citkārt varētu palaist garām, bet biedrības tās
uzskata par būtiskām. Ja biedrības organizē dažādus pasākumus, mācības pilnveides kursus, lekciju kursus, nevis tikai saviem biedriem,
pašvaldība tām gadā piešķir 430 eiro, kā to paredz NVO atbalsta fonda nolikums."
NVO Ķeguma novadā īstenojušas dažādus un daudzveidīgus projektus. Piemēram, Ķeguma Dienas centra izveidošanas ideja
radusies biedrībā "Starptautiskais Soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums"". Pēc šīs biedrības iniciatīvas Dienas centrā izveidota arī rotaļu
istaba bērniem, iegādāti sēdekļi un rotaļlietas. Kā atklāj projektu koordinatore D.Soboļeva, visu paaudžu cilvēki atzinīgi novērtējuši arī
izveidoto Sajūtu taku Birzgalē. Birzgaliešiem un viesiem ir iespēja staigāt basām kājām pa dažāda veida segumiem. "Sajūtu taka" ir
biedrības "JADARA" iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas realizētais projekts.
D.Soboļeva informēja NVO pārstāvjus par aktualitātēm NVO fonda un Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa
norisē un vērtēšanā. Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā par konkursa virsmērķi varētu būt Latvijas simtgadei veltītie
pasākumi, kam tiktu pakārtoti pārējie mērķi un uzdevumi. Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa iepazīstināja ar Latvijas
valsts simtgades biroja plānotajiem pasākumiem valsts mērogā, kā arī aicināja nevalstiskās organizācijas nākt klajā ar savām idejām par
Ķeguma novada aktivitātēm Latvijas simtgades sakarā.
Tikšanās dalībnieki uzklausīja arī PPP "Zied zeme" projektu vadītāja Māra Cīruļa informāciju par LEADER projektu
aktualitātēm. Pagājušajā gadā biedrības LEADER līdzfinansējums piešķirts vairākiem projektiem: Bērnu rotaļu laukuma izveidei
Birzgalē, Galda tenisa nodarbībām Birzgalē, Skeitparka izveidošanai Birzgalē un Ķeguma pludmales labiekārtošanai. Šīs programmas
sniegto atbalstu labprāt izmantotu Birzgales pagasta amatierteātris "Laipa", kurš jau vairākus gadus piedalās latviešu amatierteātru
Starptautiskās Teātra dienas pasākumos, kas katru gadu tiek organizēti citā valstī. Birzgales aktieri spēlējuši izrādes Anglijā, Īrijā,
nākamgad plāno doties uz Norvēģiju. Savukārt 2015.gadā citu valstu kolektīvi viesojās Birzgalē. Kā atklāj Birzgales amatierteātra
dalībniece Alda Grašiņa, līdz šim birzgalieši sava novada un Latvijas vārdu pasaulē nesuši par saviem personiskajiem līdzekļiem,
nesaņemot nekādu atbalstu.
/no portāla www.ogrenet.lv materiāliem/

Noslēgušās Ķeguma novada atklātā čempionāta jauniešiem
sacensības galda tenisā!

4. februārī Ķeguma novada Birzgales
pamatskolas sporta zālē norisinājās Ķeguma novada atklātais čempionāts
galda tenisā jauniešiem I kārtas sacensības, uz kurām ieradās 49 dalībnieki
-36 zēni un 13 meitenes no Rīgas, Salaspils, Bauskas, Uzvaras, Rundāles,
Skaistkalnes, Preiļiem un Alojas, kuri tika sadalīti divās vecuma un
meistarības grupās. Meitenes un zēni spēlēja kopā, bet apbalvoti tika
atsevišķi.
Sacensībās piedalījās arī 7 “GTK BIRZGALE” pārstāvji –
Kristaps Cers, Lana Maļejeva, Andis Gopers, Marats Gopers, Markuss
Špors, Daniela Gutreia un Haralds Puķe, kurš arī uzrādīja visaugstāko
rezultātu - 14. vieta 2. grupā 33 dalībnieku konkurencē.

Zēni:
1. Pahomovs Aleksandrs (Preiļi)
2. Eņģelis Māris (Skaistkalne)
3. Eņģelis Mareks (Skaistkalne)

Meitenes:
Zēni (2.grupa):
Meitenes (2.grupa):
1. Prohorova Viktorija (Rīga)
1. Trauliņš Mikus (Aloja) 1. Šastakoviča Ance (Bauska)
2. Juškēviča Līga (Skaistkalne)
2. Verne Vladimirs (Rīga) 2. Kučinska Daniela (Bauska)
3. Beresņeva Jeļena (Rīga)
3. Krēsliņš Kristers (Rīga) 3. Jaunbrūna Una (Rīga)
Paldies visiem par atsaucību un tiekamies II kārtā 30. aprīlī!
Sacensību galvenais tiesnesis un atbildīgā persona- Nauris Mazjānis (tel. 26211751)
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Valsts policijas ziņas
•

•
•
•
•
•
•

Policijas ziņas
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Saņemta informācija, ka pagājušā gadā laikā no 1. līdz 31. decembrim Ķeguma novadā,
iespējams veiktas nelikumīgas darbības ar akcīzes nodokli. Uzsākta administratīvā
lietvedība.
14.janvārī Birzgales pagastā, iespējams, tika rīkotas nesaskaņotas skioringa sacensības.
Uzsākta administratīvā lietvedība.
Saņemta informācija, ka 13.janvārī dzīvojamam vagoniņam Birzgales pagastā izsists loga
stikls un 2 šķūnīšiem uzlauztas slēdzenes. Uzsākts kriminālprocess.
20.janvārī konstatēts, ka Birzgales pagastā no krautuves nozagti 37 kubikmetri baļķu. Policija noskaidro notikušā apstākļus.
27.janvārī R. Birzgalē, Lindes ielā, diennakts tumšajā laikā pārvietojās pa ceļa brauktuvi bez atstarojošas vestes vai citiem
gaismu atstarojošiem elementiem. Jāpiebilst, ka R. konstatēts arī alkohola reibums. Sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols.
27.janvārī Ē sabiedriskā vietā autobusa pieturā Birzgalē atradās alkohola reibumā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols
Februārī saņemta informācija, ka R. Birzgalē, Nākotnes ielā, konstatējusi: no viņas pensiju konta pazudusi nauda. Uzsākts
kriminālprocess
Dzintra Dzene „OVV”

Pašvaldības policija informē
•

•

•

15.01. Saņemta sūdzība no kādas Tomes pagasta iedzīvotājas, ka viņas īpašumā divi suņi esot uzbrukuši stirniņai. Notikušais bija
fiksēts videonovērošanas kamerā. Pēc videoieraksta noskatīšanās Pašvaldības Policijas darbinieki veica meklēšanas pasākumus
un noskaidroja suņu īpašniekus. Ar suņu saimniekiem tika veiktas profilaktiska rakstura pārrunas un uzsāka administratīvā
lietvedība.
23.01. PP darbinieki Rembates pagastā pamanīja kādu pamestu a/m, kura bija iebraukusi grāvī un tās tuvumā neatradās neviens
cilvēks. Notikuma vietā pārbaudot a/m datus tika konstatēts, ka a/m numura zīme neatbilst faktiskajai a/m markai. Lai
noskaidrotu notikušā apstākļus, PP darbinieki devās pie personas, kura pēc numura zīmes skaitījās a/m īpašnieks. Satiekot
policijas darbiniekus savā dzīvesvietā a/m īpašniece – kāda sieviete Ķeguma iedzīvotāja, bija ļoti izbrīnīta uz uzdoto jautājumu,
vai viņa zina, kur uz doto brīdi atrodas viņas automašīna. Apskatot norādīto vietu tika konstatēts, ka sievietes a/m atrodas
norādītajā vietā, bet bez numura zīmēm. Nedaudz vēlāk PP darbiniekiem izdevās noskaidrot, ka a/m pieder kādam nepilngadīgam
jaunietim. Par notikušo tika informēta VP policija, kas skaidro notikušā apstākļus
19.01. Saņemta sūdzība, ka Tomes pagastā mazdēls alkohola reibumā dara pāri savai vecmātei, kura ir ar kustības traucējumiem.
PP darbinieki ar vainīgo vīrieti veica profilaktiska rakstura pārrunas, kā arī personai tika izskaidrota atbildība un sekas par
izdarīto pārkāpumu. Pēc pārrunām persona apņēmās turpmāk ievērot vispārpieņemtās normas.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš

Pateicība
Paldies Ķeguma novada domei par apsveikumu un
balvu 90 gadu jubilejā!
Paldies Birzgales pagasta pārvaldei par apsveikumu!
Paldies skolas kolektīvam un direktoram Pastara
kungam par apsveikumu un atbalstu!
Pateicos bijušajiem darba biedriem un skolēniem, kā
arī draugiem no pensionāru biedrības „Viršu laiks”!
Paldies ģimenei, radu un draugu saimei par kopā
būšanu!
Pateicos arī visiem tiem, kuru laba vēlējumus
saņēmu rakstiski, telefoniski vai satiekot tepat
Birzgalē!
Emma Ozola

Birzgales pensionāru biedrība „Viršu laiks” aicina
2017.g.4.martā plkst.11.00 Birzgales tautas namā
apmeklēt lekciju „Tuvojas sējas laiks”. Savā
pieredzē „No stādiņa līdz tomātam” dalīsies
dārzkopības speciāliste Anita Eglīte.
„No sēklas līdz stādiņam” informāciju sniegs Stādu
audzētavas „Kļaviņas” speciāliste Kristīne Kalniņa.
Dalības maksa 2.00 EUR. Tālr.inform.29361490
26. februārī plkst. 12:00 muzejs ‘’Rūķi’’ aicina uz
pasākumu ‘’Slaidi laidos metenī’’. Iepazīsim
Meteņdienas tradīcijas, rotaļas, dziesmas kopā ar
folkloras kopu ‘’Vecsaule’’. Visi kopā mācīsimies
gatavot budēļu maskas, cienāsimies ar siltu tēju un
gardu bukstiņbiezputru.
Tālr. informācijai: 26605359

Cienījamie vecāki! Neļaujiet bērniem spēlēties pie malkas grēdām. Tas
apdraud Jūsu bērnu veselību un dzīvību! 
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Lai dzīvei kopā tāles zilas,
Lai apsolījums nepieviļ,
Lai jūsu sirdis pilnas mīlas,
Un uzticība - avots dziļš.

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza:
Gunita Gruziņa un Aivis Vancevičs
SVEICAM!
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm
Nav tādu vārdu, ka mierināt spētu.
Nostāja blakus Tev draugi un klusē…
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.
Visdziļākā līdzjūtība Tev, Aldiņ, no dēliņa uz mūžu atvadoties.
Pensionāru biedrība „Viršu laiks”
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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:

pilngadnieci

50
55

Reiz pienāk diena - nelūgta un skarba,
Kad sirdī dziļi smeldz un sāp…
Skumju brīdī esam kopā ar Grašiņu ģimeni dēlu mūžībā
pavadot.
Vetārsti Irēna un Tadeušs
Tu būsi debesīs, zemē, Tu vējā un saulē,
Tu savējo sirdīs, Tie tevi neaizmirsīs…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Grašiņu ģimenei dēlu kapu
kalniņā izvadot.
Birzgales pagasta pārvalde
Kam Laimīte skopa biji, mūža daļu vēlēdama,
Kam tu mani jaunu, stipru, zemes mātei apsolīji?
Izsakām dziļu līdzjūtību Irēnai un visai Aigara Grašiņa
ģimenei, viņu pēdējā gaitā pavadot.
Birzgales invalīdu grupa
Kad būs pārkāpti kalni, atstātas meža takas
Sapņi un putnu dziesmas, egle paceltā zarā,
Vēdinās atvadu sveikas – tad pašā pēdējā kraujā,
Ziedēs un uzziedēs vēl viena meža roze –
Mūsu mīlestība…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Andra Zoda tuviniekiem viņu
zaudējot.
Birzgales invalīdu grupa

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma, klusums mūžu sedz…

† Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēto mūžībā aizgājušo:

Ilga Viktorova (1937.)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

60
75
80
82
83
86
88
93

Rušmani Diānu
Onzuli Jolantu
Zaharānu Aini
Drevinski Laimoni
Isajevu Valentīnu
Kaži Gvido
Skabergu Almandu
Bogdanovu Valdi
Kolosovu Alfrīdu
Sukalovu Aleksandru
Avišāni Irēnu
Bilderi Birutu
Šnikvaldi Martu
Vucānu Jāzepu
Bondari Gunu
Neimani Ausmu
Saliņu Jevgeniju
Saliņu Almu
Grāvīti Ellu
Ekskursija uz Slovēniju

Birzgales tautas nams sadarbībā ar tūrisma firmu
Remiro travel no 16.-23. augustam 2017.gadā
organizē ekskursiju: Slovēnija Miramare, Itālijas
Triestas piekrastē
Ekskursijas cena – 445 EUR. Maksājumus var
veikt pa daļām. Informāciju var iegūt pie Birzgales tautas
nama vadītājas. Tālrunis: 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, e-pasts birzgale@kegums.lv

“Birzgales Avīzes” pielikums

2017.gada februāris

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu
pieņemšanas 4. kārtu no 2017. gada 3.aprīļa līdz 3.maijam.
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ceturtajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs
299211.78 Euro
Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:
• Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai.
Projektiem jāveicina radošas, kvalitatīvas un drošas dzīves vides attīstību, publisko pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanu VRG teritorijā (piem., sakārtota publiskā infrastruktūra, atjaunoti dabas un kultūras objekti, uzlaboti publiskie
pakalpojumi un to pieejamība u.c.). Atbalstāmi TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav
komerciāla rakstura. Projekti īstenojami Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā
(izņemot Ogres pilsētu). Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 50 000 EUR un atbalsta intensitāte ir 70 % no
projekta attiecināmo izmaksu summas.
• Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras,
vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei.
Atbalstāmi TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura. Projekti
īstenojami Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 10 000 EUR un atbalsta intensitāte ir 90 % no projekta attiecināmo
izmaksu summas.
Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2017. gada 3.maijam elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās
sistēmu vai, saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā
pasta adresi: lad@lad.gov.lv. Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedz PPP biedrība “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a,
Lielvārdē līdz 2017. gada 3.maijam plkst 17:00. Papildus informācija Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.
Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē,
PPP biedrības “Zied zeme” tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775,
e-pasts: linda@ziedzeme.lv.

Gaiļa gadu Ķeguma jauktais koris "Lins" sagaida ar dziesmu

Austrumu Jaunā gada priekšvakarā Ķeguma jauktais koris
"Lins" aicināja visus dziesmu mīļotājus uz koncertu "Kopā būt."
Sveicot klausītājus un aicinot kopā ar kori izbaudīt jauko atmosfēru,
kas raksturīga šim kolektīvam, kora mākslinieciskā vadītāja Maira
Līduma atklāja, ka Ķeguma jauniešu koris ir "izaudzis”" un kļuvis
par jaukto kori "bez vecuma ierobežojuma".
2013.gada rudenī dibinātais koris pagājušajā sezonā ieguvis
arī savu nosaukumu "Lins". Nosaukums pie kora atnāca, pateicoties
sadarbībai ar komponistu Jāni Strazdu, kura dziesmu cikla "Lins"
pirmatskaņojumā pagājušā gada maijā kopā ar solistiem Anci Krauzi
un Andri Ērgli piedalījās Ķeguma jauniešu koris. Jāpiebilst, ka
pirmatskaņojums notika Ķeguma novada svētkos, un kora
dalībniekiem šīs sajūtas vēl aizvien ir spilgtā atmiņā.
"Mēs uzreiz sapratām, ka šis nosaukums ir mūsu, jo mums
jau bija uzšūti jauni tērpi no lina auduma. Pēc cikla pirmatskaņojuma
mēs palūdzām komponistam, vai mēs varam vienu dziesmu no šī
cikla izmantot kā kora himnu," stāsta kora dalībniece Kristīne. Tā
Jāņa Strazda dziesma "Lins" kļuvusi par Ķeguma jauktā kora "Lins" himnu.
Austrumu gadu mijas koncertā tika atskaņoti daudzi kora dziedātāju iemīļoti skaņdarbi, kā arī dzirdējām atmiņas par
zīmīgākajiem muzikālajiem notikumiem kora pastāvēšanas laikā. Ķeguma jauniešu korim 2014.gadā paveicās būt arī par dzejnieka Jāņa
Petera 75.gadu jubilejas lielkoncerta dalībniekiem. Šobrīd korī ir ap 30 dziedātāju, kuri gatavojas ne tikai Latvijas simtgades Dziesmu
svētkiem 2018.gadā, bet arī citiem muzikāliem notikumiem un izaicinājumiem.
Ķeguma jauktais koris "Lins" gatavojas startēt 3.Eiropas koru olimpiādē un Nāciju Grand Prix, kas no 16. līdz 23.jūlijam notiks
Rīgā. Eiropas koru olimpiāde ir augsta līmeņa koru sacensības, kurās piedalīsies ap 200 pasaules koru un 12 000 dziedātāju no visas
pasaules. "Tas ir pirmais starptautiskais koru konkurss, kurā plānojam piedalīties. Līdz šim koris ir bijis tikai Pasaules koru olimpiādes
VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku kopkora dalībnieks," atklāj kora koncertmeistare Ginta Eisaka.
Jauktais koris "Lins" sapņo arī par ārzemju braucieniem un koncertiem, jo līdz šim priecēti klausītāji tepat Latvijā – Ķegumā,
Lielvārdē, Cesvainē un Madonā.
No www.ogrenet.lv materiāliem

“Birzgales Avīzes” pielikums

Skaista mana tēvu zeme
Par visām zemītēm.
Plaši lauki, zaļi meži
Zilis jūras ūdeņtiņš.

2017.gada februāris

Birzgalei jubileja

Latvijas kartē ir tāda vieta
Birzgale. Un arī šeit netrūkst ne plašu
lauku, ne zaļu mežu. Ir mums arī, gan
ne jūras, bet mūsu likteņupes
Daugavas zilais ūdens. 2017.gadā
Birzgale svin savu 450.jubileju. Pirmās ziņas par Lindi - Birzgali ir
sastopamas jau 13.gs. hronikās, kad tajā laikā sāka veidoties muižas. Kā
vienas no pirmajām un senākajām dokumentos minētas Jumpravmuiža un
Lindes muiža. Jumpravmuižai, kas atradās Daugavas labajā krastā,
piederēja mazs ieloks pie Daugavas sēļu galā tagadējās Jaunjelgavas
tuvumā, ko vēlāk nosauca par Mazjumpravu. Mazjumprava aizņēma
apmēram 1/20 daļu tagadējās Birzgales teritorijas. Visa Jumpravmuiža
sākotnēji piederēja Rīgas Cisteriešu klosterim, kas Mazjumpravā uzcēla
klosteri ar baznīcu vietā, kas tagad iezīmēta kā apdzīvota vieta Goba.
Lielākā un varenākā muiža izveidojās Lindē, 13.gs. hronikās
saukta par Pletenberģi un Lielo Daugavas muižu, kas, paplašinoties un
apvienojot īpašumus, aizņēma gandrīz visu tagadējās Birzgales pagasta
teritorijas. To dibināja Pletenbergu dzimta un izveidoja par vienu no
lielākajām un ietekmīgākajām Baltijā. Lindes muižai piederēja daudz
pusmuižas, no kurām lielākā – Birzgales pusmuiža, vietā, kur tagad
atrodas Birzgales administratīvais centrs. Tieši šeit 1567.gadā tika
nodibināta Lindes, vēlāk Lindes-Birzgales baznīca ar pastorātu,
savstarpēji vienojoties Jumpravmuižas Tīzenhaueram un Lindes
Pletenbergam. Šo gadu tad varētu uzskatīt par Birzgales centra
iedibināšanas sākumu.
Tātad Lindes – Birzgales baznīca nodibināta 1567.gada 28.
februārī. Pirmā baznīca tika uzcelta no tīra ozolkoka. Laikā no 1730. līdz
1740.gadam uz iepriekšējās vecās baznīcas pamatiem tika uzcelta jauna.
Baznīcas tornis tapa gatavs 1775.gadā. Tā bija statņu būve ar garu smaili,
apšūtu ar skārdu. 1867.gadā torni apbūvēja ar masīvu pamatbūvi.
1888.gadā baznīcu pamatīgi uzlaboja. Baznīcas altāra daļa bija veidota no
apzeltītiem kokgriezumiem, altāra gleznu
„Kristus pie krusta” gleznoja vācu gleznotājs
Junkers. Baznīcā tika iebūvētas „Martīni” firmas
ērģeles. Kapenēs zem baznīcas tika apglabāti
Lindes - Birzgales muižas īpašnieku baronu fon
Pletenbergu dzimtas piederīgie. Ap baznīcu bija
kapsēta. Arī Pirmajā Pasaules karā kritušos
apglabāja pie Birzgales baznīcas. Lindes –
Birzgales baznīca bija Eiropas nozīmes
kultūrvēstures piemineklis.
1965.gadā mūsu baznīca tika nojaukta.
Koka daļas aizvestas uz toreizējā sovhoza lopu
fermām, kur tika izmantotas kā kurināmais pie
lopu ēdiena vārīšanas, no ērģelēm puikas esot
taisījuši putnu būrīšus. Altārglezna nonākusi
Rundāles pils muzejā. Baznīcas zvanu padomju
saimniecības komjaunieši pārdeva Lielvārdes
katoļu draudzei par 200 rubļiem. Tajā vietā tika
uzcelta ciema padomes ēka, tagadējā Birzgales
pagasta pārvaldes ēka.
Mūsu baznīcā ir kalpojuši vairāki
ievērojami mācītāji: Kurzemes 18.gadsimta ievērojamais valodnieks Gothards Frīdrihs Stenders jeb Vecais Stenders. No 1801.gada –
mācītāji un literāti Konrāds un Rūdolfs Šulci. Par ērģelnieku kalpojis skolotājs un dzejnieks Frīdrihs Mālbergs. Mācītāji Gotfrīds un
Vilhelms Buši kalpoja Birzgalē 100 gadus līdz 2.Pasaules kara beigām. Mācītāju Vilhelmu Bušu par nopelniem Latvijas brīvības
cīņās Latvijas valdība apbalvoja ar Triju Zvaigžņu ordeni. 1989.gada 9.septembrī baznīckalna nogāzē tika atklāts piemineklis
nojauktajai baznīcai un tās mācītājam Vecajam Stenderam. Kopš 1990.gada Birzgales pagasta izpildkomitejas sēžu zāle ir atdota
Birzgales luterāņu draudzei un kopš 1994.gada šo kapelu izmanto arī katoļu draudze.
Šajā skaistajā jubilejas gadā arī muzejs “Rūķi” saņems dāvanu - muzeja renovāciju. Varbūt, ka šis ir laiks, lai mēs padomātu
par to, cik jaukā vietā mēs dzīvojam - mums ir saglabāta gan skola, gan bērnudārzs, mums ir mūzikas skola, centra daudzdzīvokļu
mājās ir saglabāta centralizētā apkure. Ir daudz iespēju piedalīties pašdarbības kolektīvos un sevi pilnveidot. Varbūt šis ir laiks mums
katram padomāt par to, ko es pats varu darīt, lai dzīve mūsu Birzgalē būtu vēl labāka? Tikai visi kopā mēs varam izdarīt vēl vairāk.
Daudz laimes jubilejā Birzgale!!! (Rakstā izmantoti materiāli no muzeja krājuma).
Muzeja vadītāja Iveta Freimane

