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Arturs Valters

8. septembra pēcpusdienā Birzgales baznīckalna pakājē
notika kāds īpašs pasākums, kas bija sapulcinājis daudzus
birzgaliešus. Pirms šī pasākuma trīs dienas trīs vēsturnieki pētīja
trīs vēsturiskas leģendas par Birzgali un šī pasākuma laikā arī
mums tos izstāstīja. Stāsti bija gan par hercoga Jēkaba medību
pili, gan par baznīcas postītājiem. Vienu šādu leģendu bija
pētījusi arī vēsturniece Inna Gīle. Un leģendas galvenais varonis
bija mūsu skolas kādreizējais absolvents, visiem zināmā grāmatu
nama „Valters un Rapa” viens no dibinātājiem Arturs Valters.
Daudzo jaunatklājumu sakarā uzskatu par pienākumu sabiedrībai
pastāstīt par šo ievērojamo cilvēku.
Ziņas par Arturu Valteru un viņa dzīvi ir ļoti maz
pieejamas un atrodamas. Pat dati par viņa dzimšanas gadu un
datumu ir atšķirīgi. Jānis Rapa pēc Artura Valtera nāves raksta,
ka viņš ir dzimis 1870. gada 11. septembrī, bet Rīgas Evaņģeliski
luteriskās Doma baznīcas izdotajā A. Valtera laulības apliecības
norakstā rakstīts, ka viņš dzimis 1871. gada 12. septembrī.
Arturs Valters ir dzimis Lindē (Birzgalē), Johanesa un Adeles(dz.
Engel) ģimenē kā jaunākais no četriem bērniem. Viņa mazmeita
Marianna Neiberta no Drēzdenes savā vēstulē rakstīja: „Viena no
mana vectēva dzīves nedaudzajām anekdotēm saistīta ar viņa
kristībām. Vecvecāki dzīvoja apgabalā, kurā nebija baznīcas, un
viņiem, lai nokristītu bērnu, bija jābrauc ar laivu pāri upei. Upē
bija augsts ūdens līmenis un pēc kristībām, kad visi devās mājup,
māte ar zīdaini rokās, izkāpjot no laivas, nokļuva aukstā ūdenī.
Viņus ātri ielika gultā, un tā viņi izkļuva sveikā bez plaušu
iekaisuma.” Pēc skolas beigšanas 1884. gadā viņš sāka strādāt
skolā pie tēva par palīgskolotāju. Un te seko otra viņa dzīves
anekdote- naudas viņiem neesot bijis daudz un tāpēc tēvs viņu
gribējis izprecināt bagātai sievai, tikai nav teicis kurai. Tuvojoties
saderināšanās dienai A. Valters sapakojis savas nedaudzās
mantas, nolicis tās vagas galā un gaidījis ko tēvs viņam sagādājis.
Kad redzējis tuvojamies ratus, sapratis, kura meita tajos sēž,
paņēmis savu pauniņu un bez atvadīšanās devies uz Rīgu.
1887. gada 1. jūnijā viņš sāka strādāt pie K.J. Zihmaņa grāmatu
tirgotavā. Sākumā par mācekli, vēlāk jau par palīgu. Vēlāk savas
zināšanas papildinājis gan Pēterpilī, gan Eiropā, bet atgriezies
strādājis tajā pašā uzņēmumā par veikalvedi. 1911. gadā, pēc
nesaskaņām ar īpašnieku, uzteica darbu un kopā ar Jāni Rapu
nodibināja
latviešu
grāmatniecības
un
izdevniecības
komanditsabiedrību. Vēlāk nodibināja akciju sabiedrību ‘’Valters un Rapa’’ un sāka piepildīt savu sapni- apgādāt latviešu skolas
ar ilustrētām mācību grāmatām.
Arturs Valters mira 1924. gada 17. decembrī ar plaušu karsoni. Apglabāts Jāņa draudzes kapos Pārdaugavā. Pateicoties
šim notikumam Birzgalē taciņa, kas ved no tautas nama uz skolu, sauksies par Valtera taku, jo klātesošo vairākums vienojās par
šo nosaukumu.
Atgādinu, ka līdz 30. septembrim muzejā “Rūķi” apskatāma izstāde ”Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”
Muzeja vadītāja Iveta Freimane

LTV-1 raidījumu cikls „Tas notika šeit” par 5 apdzīvotām vietām dažādos Latvijas
kultūrvēsturiskajos novados būs redzams sākot no 13.oktobra sestdienās ap pulksten 21.15
pēc raidījuma „Panorāma”. Viens no raidījumiem būs veltīts Birzgalei. Iespējams, ka tas
būs 3.novembris. Sekojiet LTV-1 programmai!
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Šā gada 23. augustā Birzgales tautas namā, Ķeguma novada deputātu Imanta Smirnova un Ilmāra Zemnieka rosināti, bija
pulcējušies deputāti, vairāk nekā 100 birzgalieši un citi novada iedzīvotāji, lai klātienē pārrunātu pēdējos trijos mēnešos pieņemtos
Ķeguma novada domes lēmumus un citus Birzgales pagastam svarīgus jautājumus. Tikšanās sākumā Ķeguma novada pašvaldības jaunā
vadība Raivja Ūzula personā sniedza skaidrojumus par pieņemtajiem lēmumiem. Tos papildināja deputāti Kristaps Rūde, Roberts Ozols,
un Vladimirs Samohins.
Tālāk birzgaliešu viedokļi par lēmumiem. Viens ir nomainīt Ķeguma pašvaldības vadību, bet pavisam kas cits ir pēc tam ar dažādu
lēmumu palīdzību ”atriebties” iepriekšējai pozīcijai. Tā vismaz izskatās no malas. Attaisnojums tiek meklēts valsts kopējā politikā un
iepriekšējās pozīcijas it kā nepārdomāti akceptētā 2018. gada Ķeguma novada budžetā u.t.t. Ja ar Dzimtsarakstu nodaļu apvienošanas
ideju birzgalieši varētu samierināties, dodot iespēju Ķeguma amata personām paplašināt savu darba rūpalu, vadot kāzu ceremonijas
Birzgales skaistākajās vietās, tad ar pārējo ir citādi.
Jaunajai vadībai lemjot vairs neizdot „Birzgales Avīzi”, rezultātā, it kā nemanot tiek samazināta Birzgales pagasta iedzīvotāju
pašnoteikšanās un pašapziņa. Likvidējot Ķeguma novada domes priekšsēdētāja 2. vietnieka amatu, birzgaliešiem tiek atņemta iespēja
savas problēmas kompetenti risināt ar vietējā iedzīvotāja starpniecību. Iznāk, ka „no tālienes viss labāk redzams”, kas Birzgalei
nepieciešams. Atļaujot sūtīt Ķeguma vidusskolas skolēnu autobusu no Birzgales centra, apzināti vecākiem tiek „dots burkāns”, lai viņi
izvēlētos savus bērnus izglītot Ķegumā. Iedzīvotāju viedokļi „Birzgales Avīzes” likvidēšanas sakarā. Šīs avīzes izdošanai no kopējā
2018. gada Ķeguma novada budžeta paredzēti 1742 eiro. (Savukārt „Ķeguma Novada Ziņu” šī gada budžets ir 8000 eiro.) Kā bija
aprēķinājusi strādājošā pensionāre Dainas kundze, tā ir viņas, kā nodokļu maksātājas, gada nodeva valstij. Savā turpmākajā izvērtējumā
viņa dalījās pieredzē, ka „Ķeguma Novada Ziņas” jau šobrīd nekorekti izturējusies pret saviem korespondentiem un ievietojamajiem
materiāliem. Kā var izveidoties laba sadarbība, ja papildus jau 12 lappušu materiāliem būs jāpievieno vēl vismaz 6 lapaspuses ar
„Birzgales Avīzes” materiāliem? Par to, cik ļoti vecākās paaudzes birzgaliešiem ir svarīga tieši sava pagasta avīze, uzsvēra birzgalietis
Andra kungs. Ar lielāku līdzpārdzīvojumu mēs lasām par cilvēkiem un notikumiem, kuri skar mūs personīgi, par to kas rūp mums
personīgi. Tā ir arī cieņas izpausme pret sava pagasta pagātni, tagadni un nākotni. Visiem klātesošajiem balsojot par „Birzgales Avīzes”
turpmāko pastāvēšanu, tikai 2 cilvēki balsoja „pret”, bet pārējie, vairāk nekā 100 cilvēku, balsoja „par”. Šādu balsojumu nedrīkst ignorēt.
Šobrīd esošais „Ķeguma Novada Ziņu” modelis, kur ir kopīga informācija visiem Ķeguma novadā dzīvojošajiem un par katra pagasta
svarīgāko tiek vēstīts dažos rakstos, jau lielā mērā nodrošina informācijas apmaiņu starp visiem novada iedzīvotājiem.
Nav amata, nav cilvēka, nav problēmas. Tā izskatās no 20 km attālā Ķeguma skatu punkta. Klausoties iedzīvotāju daudzajos
jautājumos, tomēr radās iespaids, ka tik vienkārši viss nav. Te atkal samilzušas atkritumu izvešanas problēmas, te piesārņots dīķis, te
neizbraucams ceļš, te sabiedriskā transporta kustības neskaidrības, te steidzami Birzgalē jāmeklē Ģimenes ārsts, jo iepriekšējais nolēmis
doties pensijā un visbeidzot Ķeguma vidusskolas skolēnu autubusa maršruta no Birzgales centra patiesie nolūki. Lai gan deputāts
Vladimirs Samohins centās noliegt šo faktu, kā iespēju piesaistīt savai skolai vairāk audzēkņu, tomēr :”īlenu maisā nenoslēpsi”. Par šo
tēmu runāja deputāti Rita Reinsone, Valentīns Pastars, Birzgales pamatskolas skolotāji, arī novada iedzīvotāja Daina Vanaga un viņiem
visiem piebalsoja visi zālē sēdošie. Deputāts Ilmārs Zemnieks atzina, ka Ķeguma domē arī ir uzdots šis jautājums, bet vēl līdz šim nav
pieņemts ierobežojošs lēmums, kurš neļautu Birzgales pamatskolai „atņemt” audzēkņus, vedot viņus no mājas sliekšņa līdz Ķeguma
vidusskolai.
Uzklausot deputāta Vladimira Samohina teikto par Latvijas iedzīvotāju dzimstības tendencēm un līdz ar to skolēnu skaita
iespējamo samazināšanos valstī kopumā, birzgalieši nevar piekrist, ka tā būs arī Birzgales nākotne. Jā, šobrīd, kā jau daudzviet laukos,
Birzgalē dzīvo daudz pensionāru. Bet dzīvo un strādā arī daudz jaunu ģimeņu. Liela daļa tās ir Birzgales pamatskolas beidzēju ģimenes.
Viņu bērniem Birzgalē ir iespēja iet bērnudārzā, tad konkurētspējīgā pamatskolā, papildināt savu izglītību mūzikas skolā, sportā un
dažādās citās nodarbībās. Visa ģimene brīvo laiku var pavadīt daudzos pagasta pašdarbības kolektīvos un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Esam
tikai 70 km no Rīgas. Šodien – tas vairs nav nepārvarams attālums. To, nepieciešamības gadījumā, strādājošs vecāks var veikt ik dienu.
Nav retums, ka Birzgales pārvaldē jautā par dzīvojamās telpas iespējamo pirkšanu vai īrēšanu. Birzgalē varam runāt par draudzīgu un
drošu vidi. Un tas nav maz. Nevienam nav tiesību kādu cilvēku norakstīt neveiksminiekos, kur nu vēl veselu pagastu. Birzgale pagasts,
tas nav tikai viens vārds. Tie ir Lāčplēsis, Abermaņi, Goba, Gāguļi, Linde, Daugavieši un vēl citi vietu nosaukumi, kuri nedrīkst pazust
no Latvijas kartes, tikai tādēļ, ka kāda novada vadība vēlētos iet laikam pa priekšu uzklausot tikai racionālos nākotnes sludinātājos, bet
aizmirstot par katru atsevišķo Latvijas iedzīvotāju.
Par tikšanos informēja un savās domās dalījās birzgaliete Līga Paukšte

Autobusa kursēšanas grafiks vēlēšanu dienā 6.oktobrī
1.reiss
2.reiss
9:00
9:20
9:30
9:40
9:55
10:00
13:00

Birzgale
Peņķi
Gāguļi
Lāčplēsis
Zeltmaņi
Birzgale
Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ

8:00
8:03
8:05
8:10
8:13
8:15
8:20
8:30
8:40
8:45
8:55
9:00
12:00

Birzgale
Brūveri
Vecumnieku pagrieziens
Širmeļi
Dzintari
Krusts
Ņega
Lindes pagrieziens
Daugaviešu autopietura
Plieņi
Aizpori
Birzgale
Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ
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17.augustā Birzgales pagastā pie hoteļa notika ceļu satiksmes negadījums, kurā cieta R.
22.augustā R. Birzgales pagastā, autoceļa Bauska – Aizkraukle 59,5. kilometrā, vadīja automašīnu «RENAULT MASTER»
un vilka tehnoloģisko iekārtu, kura apgāzās. Sastādīts ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols.
23.augustā S. Ķeguma novadā, autoceļa Bauska – Jaunjelgava 59,4. kilometrā, vadīja auto «TOURAN» un iebrauca bedrē,
radot bojājumus automašīnai. Sastādīts CSN reģistrācijas protokols.
27.augustā V. Ķeguma novadā uz ceļa radās konflikts ar NBS karavīriem. Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.
28.augustā konstatēts: kādās mājās Birzgalē pārkāpti šaujamieroča glabāšanas noteikumi. Konstatēts arī, ka persona savā
īpašumā glabāja patronām līdzīgus priekšmetus
31.augustā no Birzgales pagasta Ogres slimnīcā nogādāts 1987.g. dzimušais R., kuram konstatēta plēsta brūce apakšdelmā,
kā arī labajā un kreisajā ceļgalā.
Saņemta informācija, ka 23.augustā kādai personai Birzgales pagastā radīti bojājumi mobilajam tālrunim un automašīnai
«BMW 520».
Dzintra Dzene „OVV”

Birzgales pamatskola sākusi jauno mācību gadu

3.septembrī jaunais mācību gads sācies arī Birzgales pamatskolā. Te skolas gaitas šogad uzsāk 93 skolnieki. 1.klasē mācās
10 skolēni. Par šīs klases audzinātāju kļuvusi Inga Kozlovska, kas skolā strādā pirmo gadu. 9.klasē audzinātājas Elgas Avenas vadībā
mācības turpina 13 skolēni.
Pirmās divas nedēļas strādājam „iesildošā” režīmā, jo notiek sporta pasākumi, pārgājieni, dažādi izglītojoši un veselību
veicinoši pasākumi. Vēlam visiem veiksmīgu jauno mācību gadu, sadarbību un savstarpēju sapratni.
Birzgales pamatskolas kolektīva vārdā V.Pastars

1.klases skolēniem – Bērtam Jēkabam, Dilānam Markam, Garkušai Anastasijai, Jakubovam Nikam,
Krastiņam Valteram, Lauvai Robertai, Liepiņlauskai Kerijai, Patmalniekam Emīlam, Skolam
Emīlam, Vasiļjevai Amandai vēlam veiksmīgi uzsākt skolas gaitas!
9.klases topošajiem absolventiem Auzānam Albertam, Bondarei Baibai, Bondarei Raitai, Ceram
Kristapam, Gutreiai Danielai, Jakubovam Vitālijam, Križanovskim Atim, Kuļpam Aleksandram,
Loķim Ansim, Putānei Madarai, Timmai Agnesei, Turlajam Kristapam, Zīlem Arnim veiksmīgi
pabeigt pamatskolu un atrast savu dzīves aicinājumu, lai turpinātu to piepildīt nākošajā izglītības iestādē!
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20. oktobrī plkst. 17:00 Birzgales tautas
namā Tiks demonstrēta filma „Bille”

Latvijas simtgades filma par meiteni ar vērīgo acu skatienu tapusi
pēc populārās rakstnieces Vizmas Belševicas daļēji autobiogrāfiskā romāna
„Bille” motīviem. Bez izskaistinājumiem un saldas cukura glazūras tā vēsta
par cilvēkbērna dzīvi un izaicinājumiem 30. gadu Latvijā. Tā ir filma par
bērnību gan lieliem, gan maziem, kas atgādina, ka arī aiz ikdienišķā
iespējams pamanīt brīnumus. Nesaņemta mīlestība ģimenē, grūtības
iederēties apkārtējā sabiedrībā, apziņa, ka esi savādāka, nespēj atņemt Billei
sapņus, viņa nelokās un nelūst, bet atrod pati savu ceļu. Kad mazajai meitenei
šķiet, ka mājās atgriezties vairs nedrīkst, Bille ir apņēmības pilna kopā ar draugiem atrast sapņu zemi Leiputriju.
Galveno Billes lomu atveido Rūta Kronberga. Billes mātes lomā iejūtas Elīna Vāne, tēva - Artūrs Skrastiņš, bet vecmāti
tēlo Lolita Cauka. Filmā piedalās arī Lilita Ozoliņa, Gundars Āboliņš, Guna Zariņa, Pēteris Liepiņš, Vilis Daudziņš, Maija Doveika
un citi pazīstami latviešu aktieri. Filmas uzņemšana norisinājusies visā Latvijā: gan Rīgā - autentiskajā rakstnieces bērnības mājā
Vārnu ielā, gan Vecrīgā, Sarkandaugavā un Maskavas forštatē, gan Tērvetē, Tukuma apkaimē, Baldonē, Gulbenē un citur. Filmas
“Bille” radošās grupas pamatsastāvu veido filmas scenārija autori Arvis Kolmanis un Evita Sniedze, režisore Ināra Kolmane,
operators Jurģis Kmins, māksliniece Ieva Romanova. Filmā izmantota komponista Pētera Vaska mūzika.
Ieejas maksa – 2 Euro

Projekts “Riteņotāju atpūtai”

Ķeguma novadam ir izstrādāts velomaršruts Nr.146 “Apkārt
Ķeguma novadam”, kura kopējais garums ir 74 km, lielākā maršruta daļa
vijas pa Birzgales pagasta teritoriju, un lielos attālumos nav ne vienas
atpūtas vietas velosipēdistiem pēc gariem pārbraucieniem. Biedrība
“JADARA” piedalījās Ķeguma novada Iedzīvotāju Iniciatīvas projektu
konkursā un uzrakstīja projektu “Riteņotāju atpūtai”, kurš augusta beigās ir
realizēts. Velomaršruta Kalnamuižas - Gāguļu teritorijā, kas ir tālākais
maršruta punkts Valles virzienā pretī “Kalna Druvu” mājām, ir izveidota ērta
atpūtas vieta riteņotājiem, uzstādīta nojme ar galdu un soliem, atkritumu
tvertni.
Projekts „Riteņotāju atpūtai” ar savām aktivitātēm iekļaujas
Ķeguma novada projektā „Apkārt Ķeguma novadam”, kura ietvaros ir veikta
dabas un kultūrvēsturisko objektu apzināšana, dabas un kultūrvēsturisko objektu norāžu izvietošana, sakopšanas talku organizēšana
izvēlētajās dabas objektu teritorijās, kā arī izvietoti informatīvi stendi.
Biedrība “JADARA” Rita Reinsone

Mūsu novadniece Evita Vincūne

7. septembra pēcpusdienā Birzgales bibliotēkas telpas piepildīja
daudzu bērnu čalas, jo pie mums ciemos bija atbraukusi mūsu novadniece
un nu jau trīs bērnu grāmatu autore Evita Vincūne. Evita ir Birzgales
iedzīvotāja. Bērnības gaitas ir sākusi Birzgales bērnudārzā un mācījusies
Birzgales pamatskolā. Šobrīd dzīvo Anglijā. Gaidot mazo dēliņu, sākusi
rakstīt grāmatas bērniem, kuras tiek izdotas tikai latviešu valodā. Nu jau ir
izdota trešā bērnu grāmata puikām “Olu uzbrukums”. Pirmā un otrā
grāmata ir par skudriņu Kripatiņu un viņas piedzīvojumiem.
Sagaidot Evitu ciemos, mēs viņu pārsteidzām, jo bibliotēkā bija
apskatāma zīmējumu izstāde par mums tuvām skudriņām. Latviešu
valodas skolotāja Elga Avena mums nolasīja sacerējumu, ko Evita bija
rakstījusi 5. klasē, par ko pašai autorei bija liels pārsteigums.
Radošajās darbnīcās bērni kopā ar grāmatu autori izgatavoja
skudriņu radziņus, no plastilīna izveidoja skudriņas un bija iespēja katram izkrāsot olas no grāmatas ilustrācijām. Interesanti bija
uzzināt kā top grāmata, cik ilgā laikā tā tiek uzrakstīta, kā tiek uzzīmētas ilustrācijas un kā tā nonāk pie lasītājiem, bērniem. Evita
bija pateicīga par lielo atsaucību un labprāt atbrauks pie mums ciemos decembrī ar jaunu bērnu grāmatu.
Mēs ļoti lepojamies, ka mums pagastā ir sava bērnu grāmatu autore. Novēlēsim Evitai pacietību un iedvesmu rakstīt
jaunas un interesantas grāmatas bērniem.
Birzgales bibliotēkas vadītāja Laila Krastiņa
Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - Birzgales pagasta pārvalde – datorsalikums.
Atbildīgais par izdevumu – M.Artihoviča. Adrese: Lindes ielā 2, Birzgales pagastā LV – 5033, Ķeguma novads., tālr. 65034125
vai 65034212, e-pasts birzgale@kegums.lv

“Birzgales Avīzes” pielikums

2018.gada septembris

Vienoti pagastā un visā Baltijā

Informāciju par Baltu Vienības dienas svinēšanu mūsu- Birzgales pagastā jau lasījāt „Ķeguma Novada Ziņu” septembra numura
4. lappusē. Kā radusies šī atzīmējamā diena, kura kopš 2000. gada ierakstīta Lietuvas un Latvijas kalendāros? Tālajā 1236. gadā rudens
saulstāvjos-22. septembrī Lietuviešu un Zemgaļu vīri Saules kaujā uzveica Zobenbrāļu ordeni. Vēstures pētnieku vidū nav vienprātības
par kaujas vietu. Pie Vecsaules Latvijā, pie Šauļiem Lietuvā? Mūsu dienvidu kaimiņi, būdami pārliecinātāki , jau 1973. gadā netālu no
Šauļiem, Jonišķu rajonā atklāja Saules kaujas pieminekli.
Neesmu vēstures speciāliste, bet uzskatu, ka 13.gadsimta kontekstā nevar runāt par spēcīgu baltu identitāti. Jo skarbi…ordeņa
rindās pret lietuviešiem un zemgaļiem kāvās arī igauņi, līvi un vidzemnieki no Zobenbrāļu pakļautajām teritorijām. Dzīvodama 21.
gadsimtā, no šodienas skatupunkta esmu gandarīta, ka lielāka un pamatotāka uzmanība, protams, cienot pagātnē veikto, tiek pievērsta
Baltijas tautu vienotībai. Īpaši tāpēc , ka Igaunija un Latvija šogad svin valstu izveidošanas simtgadi, bet Lietuva atzīmē valstiskuma
atjaunošanas 100.jubileju.Šoruden , 22. septembrī visu triju Baltijas valstu svētvietās, pilskalnos, pie dižkokiem, citās mūsu tautām
nozīmīgās vietās skanēs dziesmas un mūzika, ļaudis pulcēsies, lai apliecinātu labo gribu- dzīvot ,strādāt un priecāties savā zemē tagad un
nākotnē.
Paldies Tomes folkloras grupai „Graudi” par vēlmi atkal būt mūsu pagastā. Pērn „Graudi” godināja Slaidēnu pilskalnu un
Lindes parku, šogad kārta dižkokiem. Joprojām stalts, kaut ar daudziem nokaltušiem zariem ,kārtējo rudeni zīles briedē mūsu pagasta
dižākais koks – Gāguļu ozols. Augusta nogalē, kad folkloras grupas pārstāvji pabija taipusē, virs dižkoka lidinājās pieci stārķi un
vanags. Šķita, ka pēdējais novērtē un eksaminē lielo putnu gatavību tālajam lidojumam. Paldies „Gāguļu” saimniecei Valentīnas
kundzei par sakopto apkārtni. Aicinu Birzgales iedzīvotājus sestdien,22. septembra pievakarē atbraukt apciemot dižkoku, ieklausīties
folkloras grupas dziedājumā un muzicēšanā. Bet galvenais, pabūt kopā, jo daudziem birzgaliešiem šeit aizritējusi bērnība un jaunības
gadi. Tad dosimies pie Napoleona priedes. Pie dižkoka saknēm dzīvo zemes bites , un īsa informācija liecina par franču armijas gaitām
1812.gadā mūsu pusē.
Ar patiesu prieku uzņēmu Zaigas Ķirpes atbildi, ka viņa viesus gaidīs arī sava nama pagalmā-„Kalna skolā”. Šoruden aprit 50
gadi, kopš šeit vairs neskan zvans, kas aicina bērnus uz stundu. 1968. gada septembrī nama pašreizējā saimniece Zaiga izglītību
turpināja Birzgalē, jo Kalna skolā pabeidza tikai pirmo klasi. Pāris nedēļās esmu satikusi vairākus skolas audzēkņus , uzklausījusi daudz
jauku un mīļu atmiņu kripatiņu par mazo, četrklašu skoliņu. Zaiga Ķirpe: „Mācījāmies apvienotajās klasēs- 1.un 3., 2.un 4. Man līdz
skolai bija jānāk 4 kilometri, ar autobusu jau nevienu neveda.” Jānis Baiba: ,,Nevarēju iedomāties, ka kāds no mums kļūs par
ievērojamu cilvēku. Bet lūk, Jānis Ķipurs 1988. gadā Olimpiādē bobsleja divniekos zeltu izcīnīja, vēlāk daudzus jaunos sportistus
trenēja”. Anatolijs Starovoitovs: ,, Sākot skolas gaitas es nevienu vārdu latviski nesapratu , par lasīšanu nerunājot. Bet jau 2. klasē , kad
pārnācām uz Birzgali, ar valodu nekādu problēmu nebija. Kalna skolā pirmoreiz mūžā ēdu uzpūteni. Cik garšīgs tas bija!” Konstantīns
Žoids: ,,Staigāju pa skolas pagalmu, rokas kabatās sabāzis. Domājat, ka sapratu skolotājas Ā.Žaimes aizrādījumu? Latviešu valodu
iemācījos Kalna skolā.” Nikolajs Bezzubovs: ,,Apbrīnoju mūsu skolotāju Aumeistares un Žaimes aizrautību. Kalna skolā pabeidzu trīs
klases, tad pārnācām uz Birzgali.” Sandra Bērziņa: „Sveiciens no Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, kurā tagad strādāju. Kalna
skolu slēdza 1968. gadā, kad man bija jāsāk iet 1. klasē. Bet ar prieku atceros Jaungada eglītes pasākumu Kalna skolā, biju saposta baltā
kleitiņā. Dzīvojām „Siliņos”, mans tētis Arturs Akermanis bija traktorists. Kad viesojāmies „Kalnadruvās ”pie Rūšu ģimenes, iznāca iet
gar skolu. Birzgalē mācījos līdz 4. klasei , uz skolu braukāju ar vīriešu velosipēdu.” Tamāra Liestiņa: „Kalna skolā aizvietoju skolotāju
Aumeistari, kamēr viņa kārtoja eksāmenus augstskolā. Vēlākos gados reizi nedēļā mazajā, mājīgajā skoliņā mācīju bērniem dziedāšanu”.
Par Kalna skolas absolventu, savu krusttēvu Jāni Ūdri stāsta Anita Apriķe: „Krusttēvs četras ziemas mācījies un beidzis Kalna
skolu, tad vēl divus gadus bijis Birzgales sešklasīgās pamatskolas audzēknis. Arī viņa māsa Ausma mācījusies Kalna skolā. Kad
Birzgales baznīcā mani kristīja mācītājs Vilhelms Bušs, krusttēvam bija tikai 16 gadi. Kara laiks mūs izšķīra. Nokļuvis Vācijā, Jānis
turpināja mācīties, visu darba mūžu strādājis ceļot sarežģītas inženiertehniskās būves. Atkal tikāmies , kad viņš ar dzīvesbiedri atbrauca
uz Latviju , un man jau bija 47 gadi. Krusttēvs vienmēr ar patiesu siltumu atceras dzimto pusi. Kad veselība atļāva ,viņš brauca uz
Birzgales skolas salidojumiem. Četras reizes esmu viesojusies pie krusttēva Vācijā. Arī aizvadītajā vasarā, pa Jāņiem kopā ar mana dēla
Aivara ģimeni viņu apciemojām. Katru svētdienas vakaru noteiktā laikā zvanu viņam. Ticu, krusttēvs ļoti priecāsies, kad pastāstīšu par
sadziedāšanos un birzgaliešu viesošanos viņa pirmās skolas pagalmā.”
Kā jau minēju, šogad lietuviešiem un latviešiem pievienojas arī mūsu ziemeļu kaimiņi. Godīgi sakot, par Kalna skolu es
uzzināju no igauņiem. 2002. gada rudenī Birzgales skolas pagalmā ieripoja maza zaļa mašīna ar Igaunijas numuru. Viens no viņiemstalts vīrs ar rētu vaigā stāstīja, ka 1944. gadā, būdams iesaukts vācu armijā, kādu laiku mitinājies skolā, tad viņa karaspēka daļa
atkāpusies Baldones virzienā. Bet, staigādams ap mūsu skolu, viņš atcerējās, ka pavisam tuvu bijis dzelzceļš. Te palīdzēja skolotāja
Tamāra Liestiņa , noraksturojot Kalna skolas ēku un tās atrašanās vietu. Atbraucējs bija gandarīts, stāstīja, ka dzīvojot Austrālijā, katru
gadu cenšas apciemot savu dzimteni –Igauniju. Drauga atbalstīts, todien bija devies braucienā pa karavīra ceļiem, kuros bija ierauts
pavisam jauns. Kur guvis rētu? Austrālijas valdība bijušajiem karavīriem apmaksāja ceļa izdevumus, kurus vajadzēja ‘atstrādāt’ – divus
gadus nācās būvēt šosejas. Kādas klints spridzināšanā bija pat bojā gājušie, igauņu puisis tika cauri ar krietnu rētu vaigā.
22. septembrī saule riet pulksten 19 un 19 minūtēs. Līdz rietam jau jāiekur Vienības ugunskurs. „Kalnadruvu” saimniekiSoboļevu ģimene aicina pulcēties viņu sētā un Rudenājus svinēt pie hercoga Jēkaba medību muižas drupām. Atsauksimies šim
aicinājumam un aizejošās karstās vasaras pēdējās dienas novakari vadīsim kopā. Ieskatieties – autobuss no Birzgales aties 15.45.
Daina Melnūdre

Baltu Vienības diena 22. septembrī. Šogad izskan aicinājums iesaistīties visas Baltijas Vienības uguņu sasaukšanās
norisē un iedegt ugunis pilskalnos, svētvietās un citās kultūrvēsturiski nozīmīgās vietās. Folkloras kopa GRAUDI
aicina visus interesentus pievienoties ceļojumam uz Birzgales pagastu:

Gāguļu ozols, Napoleona priede, Kalna skolas ēka, Hercoga Jēkaba medību muižas drupas.
16.00 - tikšanās pie „Gāguļu” ozola
18.00 – Vienības ugunskurs un Rudenāju svinības „Kalnadruvu” sētā. Ziedojumam ieteicams ņemt līdzi rudens ražas veltes.
Izbraukšana no Bekuciema 15.15, no Ķeguma t/n 15.30, no Birzgales 15.45. /pieteikties zvanot 27843230/

“Birzgales Avīzes” pielikums

2018.gada septembris

Par atkritumu apsaimniekošanu

Jau vairāku gadu garumā Birzgales pagasta atkritumu savākšanas
konteineru laukumos veidojas visai nepievilcīga aina – dažāda veida
atkritumi tiek izgāzti zemē blakus konteineriem. Iemesli tam ir
vairāki un galvenokārt vainīgi esam mēs paši –iedzīvotāji:
• sūtam bērnus iznest atkritumu maisiņus, kurus viņi nomet
zemē un tad šos atkritumus pa apkārtni iznēsā un izmētā;
• pilnīgi nepareizi izmantojam lielgabarīta atkritumu
konteinerus, kuri ir bez maksas, jo par tiek maksā pašvaldība, tajos
tiek mests viss pēc kārtas un beigās lielgabarīta atkritumiem vienkārši nepietiek vietas;
• uz atkritumu konteineriem nu galīgi nevajadzētu nest ābolus, pāraugušos gurķus, nopļauto zāli un izravētās nezāles no Jūsu
privātīpašuma vai mazdārziņa, tos būtu jāsavāc komposta kaudzē;
• uz konteineriem atkritumus ved iedzīvotāji, kuri nav noslēguši līgumu ar pagasta pārvaldi;
• „ja nojaucat pusi īpašuma”, konteiners šādiem mērķiem jāpasūta personīgi atkritumu savākšanas firmā un par to arī jāmaksā.
Iedzīvotāju tikšanās reizē ar novada domes deputātiem izskanēja pārmetumi par to, ka lielgabarīta atkritumu konteinerus vajadzētu
izvietot katrā atkritumu savākšanas laukumā un katru nedēļu. Kā jau minēju, par šiem konteineriem maksā pašvaldība un tas sastāda
pietiekami lielu summu. Neuztrauksimies un piecietīsim to, ka dažkārt atkritumi šajos laukumos tiek sadedzināti, tādejādi, kaut
nedaudz ietaupot pašvaldības līdzekļus. Pamācīsim savus bērnus, kur ir jāizmet atkritumu maisiņi, beigsim būt vienkārši bezkaunīgi,
sakopjot savu īpašumu un vienkārši „nošķūrējot” uz atkritumu konteineru laukumu sev nevajadzīgos augļus un dārzeņus un pārējās
lietas, kas ideāli der komposta kaudzei. Bet vēl lielāka bezkaunība ir personīgo māju un kotedžu īpašniekiem pasūtīt SIA „Ķilupe”
konteinera izvešanu no savas privātmājas tikai reizi 2 mēnešos un pārējā laikā savus atkritumus vest uz šiem pašvaldības
organizētajiem konteineriem, šie iedzīvotāji sapulcē bija lielākie kliedzēji!
Pašvaldība var arī noalgot darbinieku, kas dežūrētu pie šiem konteineriem visas 8 stundas, bet tas palielinās izcenojumu, kā arī šo
izcenojumu palielinās tas, ja pasūtīsim lielāku atkritumu konteineru skaitu, bet tas varētu būt viens no variantiem, lai kaut nedaudz
uzlabotu šo situāciju. Cienīsim viens otru un sāksim kļūt saprotošāki pret citu darbu!
Pagasta pārvalde

Pirmskolas vecuma bērniem un skolēniem īpaši
braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskajā transportā;
iepriekšpārdošanā nopirktai biļetei speciāla sēdvieta

Ņemot vērā, ka bērni un jaunieši atkal ir uzsākuši izglītības iestāžu
apmeklējumus, vēlamies atgādināt, ka pirmsskolas vecuma bērniem ir iespēja bez
maksas izmantot reģionālās nozīmes sabiedrisko transportu. Savukārt no šā gada
1. septembra daudzbērnu ģimenes skolēniem un studentiem (līdz 24 gadu
vecumam) autobusos un vilcienos atlaide ir pat 90% apmērā. Papildus
informējam, ka arvien vairāk pasažieri izvēlas iegādāties biļetes interneta
tirdzniecības vietās, līdz ar to viņiem sēdvieta jau ir rezervēta.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem pirmsskolas vecuma bērniem ir
tiesības izmantot reģionālo starppilsētu un vietējās nozīmes sabiedrisko transportu bez
maksas. Informējam, ka pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni līdz septiņu gadu vecumam (veselības stāvokļa vai
psiholoģiskās sagatavotības dēļ pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai paīsināt par vienu gadu, tas nozīmē, ka
pirmsskolas vecuma bērnam var apritēt seši, septiņi un pat astoņi gadi). Atgādinām, ka pirmskolas vecuma bērns sabiedriskajā
transportā nedrīkst braukt viens, tas nozīmē, ka viņam vienmēr ir jābūt līdz pavadonim. Šaubu gadījumā transportlīdzekļa vadītājam ir
tiesības lūgt uzrādīt apliecinošu dokumentu par bērna vecumu, piemēram, dzimšanas apliecību.
Valdība lēma, ka, iesākoties jaunajam mācību gadam, skolēni un studenti (līdz 24 gadu vecumam), uzrādot 3+ Ģimenes karti
un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecību, varēs saņemt atlaidi 90% apmērā no
vienas biļetes cenas. Savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes locekļi varēs saņemt atlaidi 50% apmērā no vienas biļetes cenas (šiem
pasažieriem būs nepieciešams uzrādīt 3+ Ģimenes karti un personu apliecinošu dokumentu). Bez minētā daudzbērnu ģimenes locekļi
var saņemt 40% atlaidi abonementa biļetei, uzrādot 3+ Ģimenes karti un personu apliecinošu dokumentu vai attiecīgi skolēna vai
studenta apliecību. Daudzbērnu ģimeņu locekļiem 3+ Ģimenes kartei un personu apliecinošam dokumentam, skolēna vai studenta
apliecībai jābūt līdzi ne tikai biļetes iegādes brīdī, bet arī brauciena laikā.
Sakarā ar to, ka pasažieri arvien biežāk izvēlas biļeti pirkt iepriekšpārdošanā, tai skaitā interneta tirdzniecības vietās,
vēlamies vērst uzmanību tam, ka šāda veida biļetēm ir norādītas konkrētas sēdvietas. Līdz ar to citiem pasažieriem un autobusa
vadītājam ir nepieciešams nodrošināt paredzēto sēdvietu attiecīgajai personai.
Par valsts SIA Autotransporta direkcija
Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta
komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta
finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī.
Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga
iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.
Papildu informācijai: Lilita Pelčere, VSIA Autotransporta direkcija; Sabiedrisko attiecību speciāliste; Tālr.: + 371 67356129
E-pasts: lilita.pelcere@atd.lv;
twitter.com/ATD_LV;
facebook.com/AutotransportaDirekcija

