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Ledus ir sakustējies....
Ir taču tik tipiski, ka, iegūstot savā īpašumā dzīvokli, lielākoties
savus spēkus un rūpes veltām tā uzturēšanai, kamēr mājas apsaimniekošana
paliek otrajā plānā. Tomēr kļūstot par dzīvokļa īpašnieku ir jāatceras, ka
dzīvokļa īpašums sastāv no divām daļām:
1. Atsevišķā konkrētā dzīvokļa iekštelpas – esošā dzīvokļa iekštelpas, par
kurām jāatbild katram īpašniekam pašam (jārūpējas par
nepieciešamajiem remontdarbiem un jāatmaksā visi ar tiem saistītie
izdevumi);
2. Mājas kopīpašuma domājamās daļas – kopējās lietošanas kāpņu telpas,
bēniņu telpas, pagrabtelpas, inženiertehniskās komunikācijas, pamati,
jumts, skursteņi, utt..
Līdz šim lielākā daļa dzīvokļu īpašnieki bija saistīti tikai vienīgi ar
savu dzīvokli un, aizverot aiz sevis durvis, viņus īpaši neinteresēja ne mājas
jumta stāvoklis( izņemot pēdējo stāvu iemītniekus), ne situācija pagrabā.
Kā norādīts „Likumā par dzīvokļa īpašumu” dzīvokļa īpašniekiem ir ne
tikai tiesības, bet arī pienākumi, un tie būtu:
8.pants. (1) Visu dzīvokļu īpašnieku pienākums ir piedalīties daudzdzīvokļu
mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, kā arī
saudzīgi izturēties pret to, ievērojot telpu lietošanas noteikumus, sanitārās un
ugunsdrošības normas.
8.pants. (2) Dzīvokļa īpašnieka pienākums ir arī raudzīties, lai to ievērotu
personas, kas dzīvo kopā ar viņu.
15.pants. Dzīvokļa īpašnieks par zaudējumu nodarīšanu citiem dzīvokļu
īpašniekiem vai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai, ja tāda ir nodibināta, un
nekustamā īpašuma bojāšanu atbild civiltiesiskajā, sabiedrības statūtos vai
savstarpējā līgumā noteiktajā kārtībā.
16.pants. (1) Dzīvokļa īpašumu var atsavināt tiesas ceļā par labu valstij vai
pašvaldībai, kuras īpašumā attiecīgā dzīvojamā māja bija līdz privatizācijai, vienlaikus izliekot dzīvokļa īpašnieku, viņa ģimenes
locekļus un citas personas, kas dzīvo kopā ar viņu, ja dzīvokļa īpašnieks sistemātiski:
•
bojā ēku, arī komunikācijas vai citus mājas elementus;
•
izmanto dzīvokli tādā veidā, kas rada traucējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem;
•
pārkāpj telpu lietošanas noteikumus, sanitārās un ugunsdrošības normas, tādējādi padarot citiem tās pašas mājas
dzīvokļu īpašniekiem neiespējamu dzīvošanu vienā mājā.
16.pants. (2) Šādu sankciju pret dzīvokļa īpašnieku var piemērot arī tad, ja šā panta pirmajā daļā minētos pārkāpumus izdara
personas, kas dzīvo kopā ar viņu, bet dzīvokļa īpašnieks neveic pasākumus, lai tos novērstu.
16.pants. (3) Prasību par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu var celt ikviens dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku izveidotā
sabiedrība, ja pārkāpējs jau iepriekš ir rakstveidā brīdināts un gada laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas pieļāvis jaunu
pārkāpumu.
Šie dzīvokļa īpašnieka pienākumi ir paredzēti visiem, neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav iesaistījies dzīvokļu īpašnieku
biedrībā, kā arī ir vai nav noslēdzis atbilstošu līgumu.
Līdzko esam kļuvuši par sava dzīvokļa un kopīpašuma domājamās daļas īpašniekiem ir radusies iespēja pašiem lemt par
sava dzīvokļa un dzīvojamās mājas likteni, dzīvesvietas kvalitāti. Pašlaik situācija ir mainījusies. Sākām ar galveno - mājas vecākā
ievēlēšanu. Katras mājas kopsapulcēs tika izrunāti sasāpējušie jautājumi, rastas kopīgas idejas kā tos risināt.
Nākošais solis arī tika sperts – vienojāmies par Māju apsaimniekošanas sabiedriskās organizācijas dibināšanu. Mājas
vecākie tad arī būs tie cilvēki, kas informēs pārējos par šīs organizācijas dibināšanas gaitu. Ir jāsaprot, ja šo organizāciju
nenodibināsim mēs paši, tad to var nodibināt kāds no malas. Saimniekot pašiem nozīmē - visiem kopā lemt un kontrolēt, kā tiek
izlietota katra dzīvokļa īpašnieka iemaksātā apsaimniekošanas nauda. Iespēju robežās arī pagasta pašvaldība sniegs savu atbalstu.
Gribētu aicināt visu māju kurās nav ievēlēti māju vecākie, iedzīvotājus rīkoties, tas palīdzēs nonākt pie vienotām idejām
savu māju apsaimniekošanā. Iemesls, kāpēc īpašniekiem jādarbojas kopā ir uzturēt, saglabāt un vairot īpašuma vērtību.
Es pārstāvu Nākotnes ielas 9 māju. Esmu pateicīga visiem tiem šīs mājas iedzīvotājiem, kuri atlika savus ikdienas darbus
un piedalījās gan pirmajā, gan otrajā, gan arī piedalīsies visās pārējās talkās. Kopīgiem spēkiem esam paveikuši daudz. Mums ir
radusies jauna tradīcija, pēc talkām kopīgs „desiņu” vakars. Šādā veidā var labāk iepazīties ar kaimiņiem un arī runas par tālāko
darbību raisās raitāk. Gribētu aicināt visus iedzīvotājus būt vairāk vienotiem, sadarboties gribošiem un kopīgiem spēkiem veidosim
savu apkārtējo vidi skaistāku.
Ingrīda Puišele
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Cik cilvēku - tik viedokļu.
Vēlme nav tos cilvēkus, kuri šim viedoklim nepiekrīt, nosaukt par neizglītotiem, vai tos, kuri
piekrīt - par vairāk izglītotiem, ir tikai vēlme un pat vajadzība izmantot iespēju izteikt arī citu
cilvēku domas. Ne vienmēr tam, kurš vienīgais apgalvo visskaļāk, ir vienīgais un tas pareizais
viedoklis.
Katram mums ir sava sāpe, savs prieks un savs skatījums uz visu, kas notiek mums apkārt.
Tā nu tas ir arī šoreiz attiecībā par Birzgales pagasta tautas nama vadītāju Andi Aizpurieti un
pagasta kultūras pasākumiem. Jautājumi ir sekojoši: Kāpēc mums ir jāsamierinās ar to, kas mūs
neapmierina? Kāpēc mēs nevaram vēlēties kaut ko labāku vai savādāku? Laiks iet uz priekšu, viss
attīstās. Protams, ir viegli visu laiku darīt vienu un to pašu, ko jau iepriekšējie ir izdomājuši. Kāpēc
mums ir jāuzklausa to cilvēku viedoklis, ka, ja mums nepatīk esošie pagasta pasākumi, ir jābrauc
citur svinēt svētki vai izklaidēties??? Mēs negribam braukt tikai uz Ogri, Rīgu vai Īriju, jo vēlamies
atpūsties un baudīt izklaides pasākumus arī šeit pat Birzgalē. Nav noslēpums, ka vienam cilvēkam diennaktī ir tikai 24 stundas. Tad
padomājiet, kā viens cilvēks var vadīt tirdzniecības uzņēmumu, braukāt un citur rīkot diskotēkas savas peļņas nolūkos, lietojot mūsu
pagasta mūzikas aparatūru, paspēt vēl uztaisīt mums pagastā kādu diskotēku, lai būtu „ķeksītis” par noorganizētu pasākumu. Un, kur
vēl paliek cilvēka privātā dzīve? To reāli un fiziski nemaz nevar paspēt.
Cieņa un cilvēku atsaucība nekrīt no gaisa un, kā zināms, „auzas pie zirga nenāk”. Cieņu ir jānopelna un jānosargā. Kāpēc mēs
ar prieku atceramies Rūtu, Noru un Zigrīdu? Ne jau tautai ir jānāk pie tautas nama vadītāja, bet vadītājam pie tautas. Kur bija tas
aicinājums no A.Aizpurieša puses, lai pagasta iedzīvotāji būtu ieinteresēti kaut ko kopīgu un interesantu sarīkot? Kur bija tautas nama
vadītāja un iedzīvotāju kopīgas sarunas, priekšlikumu apmaiņa? Vadītājs jebkurā sfērā tāpēc ir vadītājs, lai kaut ko vadītu. Tam visam
nebija laika. Mēs tik gaidījām kārtējo „ķeksīti” pagasta pasākumu sarakstā.
Kāpēc jauniešu grupa „Butter in fly”, kas it kā skaitās kultūras nama kolektīvs, nevarēja savās brīvdienās mēģinājumu nolūkos
izmantot tautas nama mūzikas aparatūru? Kāpēc bija tādas reizes, kad A.Aizpurietis puišiem apsolīja, ka viņiem būs iespēja tikt pie
aparatūras, taču rezultātā tā arī neieradās uz norunāto satikšanos? Protams, tāpēc, ka tautas nama vadītājam pašam bija nepieciešama
šī aparatūra saviem peļņas nolūkiem. Bēdīgi, bet fakts, ka tagad jau mūsu pagasta mūzikas aparatūra esot tā nolietota, ka tai vairs nav
lietojamas vērtības.
Jā, ir tāda skaista vieta Birzgale un priecājamies par šo vietu paši un mūsu ataicinātie ciemiņi. Bet vai mums visiem bija
jāpriecājas 22.jūnijā parka Jāņu ielīgošanas pasākumā par to, ka pat mūzikas aparatūru nevar uzstādīt, lai laicīgi sāktu pasākumu, kur
nu vēl par mūzikas atskaņošanu dejotājiem? Drusku pat kauns bija. Nemaz nerunājot par afišām par šo pasākumu, kuras bija jālasa
katru dienu, jo informācija mainījās trīs reizes.
Dzīve mēdz būt nežēlīga jebkurā jomā, tāpēc arī kritika mēdz būt nežēlīga un tieša, kāda tā bija iesniegtajā vēstulē ar
parakstiem. Un žēl, ka ir cilvēki, kuri nesaprot, ka, ja šī vēstule būtu parādīta lielākam cilvēku lokam, ka tad parakstu būtu krietni
vairāk. Ir jau viegli tagad raudāt, vainot citus, spītēties un neatbildēt par savu nepadarīto darbu, taču tie cilvēki, kas parakstījās,
noteikti to darīja ar mērķi, lai mūsu pagasta kultūras pasākumi un izklaides iespējas uzlabotos, jo kādreiz jau tā glāze ar pilieniem
piepil pilna un rezultāts ir tāds, kāds tas ir.
Līga R.

Firma AMWAY piedāvā...
Ielūdzam Jūs uz firmas AMWAY prezentāciju 26.
augustā pulksten 12:00 SIA "Birzgale K" telpās (Parka ielā 3).
Piedāvājam iepazīties un iegādāties lielisko AMWAY produkciju
skaistumam, veselībai un tīrībai!
AMWAY kompānija ir dibināta ASV 1959.gadā un
šobrīd veiksmīgi darbojas vairāk nekā 90 pasaules valstīs.
AMWAY specializējas augsti kvalitatīvas, ekskluzīvas un videi
draudzīgas produkcijas ražošanā. Piedāvājumā prestiža
kosmētika, Jūsu veselībai un videi draudzīga sadzīves ķīmija,

ķermeņa higiēnas preces, ūdens filtrs, kvalitatīvi virtuves trauki
(kopā ap 600 nosaukumu).
Būs arī informācija par Folla diagnostikas metodi, kas
var aiztaupīt daudzus ilgstošus, komplicētus un dārgus
izmeklējumus neskaidras slimības ainas gadījumā, var ātri
noskaidrot kopsakarības starp neveselības simptomiem un atrast
to cēloni. Slimību var atklāt pat ļoti agrā stadijā, daudz ātrāk
nekā to spēj parādīt laboratorijas izmeklējumi vai rentgens. Pēc
prezentācijas domu apmaiņa neformālā atmosfērā pie tējas un
kafijas.
Sīkāka informācija pa tel. 28398588 vai e-pastu:
amvei@inbox.lv

APGULDES ARODVIDUSSKOLA
Uzņem audzēkņus ar pamatizglītību:
„KOMERCZINĪBAS”, Kvalifikācija - Tūrisma pakalpojumu
komercdarbinieks, mācību ilgums- 4 gadi, skolu beidzot iegūst vidējo
profesionālo izglītību.
Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks strādā pie komersanta, kas veic
komercdarbību tūrisma jomā, veido un pārdod vietējo un reģionālo tūrisma
produktu un pakalpojumu saskaņā ar Tūrisma likumu un citiem normatīvajiem
aktiem, izpilda klienta pasūtījumus, atbild par savu darbu rezultātu, spēj pieņemt
patstāvīgus lēmumus sava darba izpildē, sazinās ar klientu valsts valodā un
vairākās svešvalodās.
Apguldes arodvidusskolā ir dienesta viesnīca, ēdnīca. Tiek piedāvātas
plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas - dažādi pulciņi un sporta sekcijas. Audzēkņi saņem ikmēneša stipendiju.
Adrese: Apguldes AVS, Pils iela 1, Apgulde, Naudītes pagasts, Dobeles rajons, LV – 3707
Tālrunis informācijai: 3730540, mob. 29332912
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2007.gada 26.jūlija padomes sēdē Nr. 8
deputāti NOLĒMA:
1.

2.

3.
4.
5.

Piešķirt sociālos
pabalstus
2
personām Ls 55,apmērā ārstēšanās
izdevumu segšanai
un
kurināmā
iegādei.
Apstiprināt iesniegto Saistošo noteikumu Nr.6 projektu
“Grozījumi 2007.gada 22.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Birzgales pagasta padomes 2007.gada speciālo
budžetu”.
Novirzīt finanšu līdzekļus Ls 8000,-malkas iegādei.
Apmaksāt mūziķu darbu Birzgales kapu svētku
organizēšanā 2007.gada 28. un 29.jūlijā Ls 181,82
apjomā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par zemes lietošanu un
zemes ierīcību” 33.panta 1.daļas 10.punktu, LR likuma
"Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likums" 25. panta noteikumiem, atzīt, ka zemes
lietošanas tiesības ar 2006.gada 01.septembri
beigušās:
•
Raisai Eglei uz zemes gabalu „Oši” 3,3 ha
platībā;

3
•

6.
7.
8.
9.
10.

Ņinai Korbutai uz zemes gabalu „Korbuti” 3,5
ha platībā.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 1 nekustamo
īpašumu, kas sastāv no zemes gabala 15,1 ha platībā un
zemes gabala 7,3 ha platībā, par summu Ls 13000,-.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamiem
īpašumiem „Ozoli”, „Pērkoni, „Dīķīši”.
Ar 2007.gada 1.augustu iznomāt Birzgales makšķernieku
biedrībai skolas ūdenskrātuvi un centra ūdenskrātuvi ar
tauvas joslu 4 m.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam „Šļaunes” un „Mežsētas”.
Noteikt nekustamam īpašumam „Sildedzes”
apgrūtinājumu - ceļa servitūta teritorija par labu
nekustamam īpašumam „Zaļkalni”, kadastra Nr.7444001-0191 – 4,5 m.
Padomes priekšsēdētāja vietnieks K.Okmanis

Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada jūlija mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls529,No tiem:GMI pabalsts
Ls9,pabalsts bēru gadījumos
Ls80,
pabalsts apkurei vai malkas iegādei
Ls50,pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai
Ls15,pabalsts bārenim sasniedzot pilngadību
Ls175,pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls200,-

Vērojumi kaimiņu saietā
“SADZIEDIET, SADANCOJIET,
NĀBURDZIŅI BIRZGALĒ” !
Siltais, mierīgais 10.augusta novakars Rūķu parkā
bija pulcējis ne mazums skatītāju un klausītāju no
Birzgales, Valles, Vecumniekiem un Ķeguma. Koncerts no
mājām bija izvilinājis visdažādākā vecuma klausītājus.
Jaunā tautas nama vadītājas pienākumu izpildītāja Rita
Reinsone uz pasākumu “Sadziediet, sadancojiet, nāburdziņi
Birzgalē” bija aicinājusi kaimiņu pagastu pašdarbniekus.
Biju priecīga un gandarīta, ka mikrofonā atskanēja
un uz estrādes parādījās televīzijas zvaigzne Aigars
Rozenbergs. Mūsu pašu puisis, kas savu bērnību un pirmās
skolas gaitas saista ar Birzgali. Visā vakara gaitā Aigars
uzmundrināja gan pašdarbnieku kolektīvus, gan mūs –
skatītājus. No ciemiņiem savu māku dziedāšanā rādīja
Ķeguma bērnu popgrupa “Sienāži” skolotājas Sarmītes
Viļumas vadībā. Mazo sienāzīšu pūrā ir deviņas skanīgas
dziesmas, skanīgas balsis arī trim lielākajām sienāzītēm.
Jau ilgus gadus ne Birzgales tautas nama, ne šīs
estrādes grīdu nedimdina paši Birzgales dejotāji, kas
kādreiz bija neatņemama svētku sastāvdaļa, tāpēc ar interesi
varējām vērot Valles pagasta dejotājus – gan jauniešu deju
kolektīvu, gan vidējās paaudzes deju kolektīvu ‘Valle”.
Patīkami tas, ka dejotāju rindās birzgalieši Sinta un Andris
Skinderski, Juris Vaļevko, Ziedonis Jankužs. Protams,
patīkami, bet žēl, ka šie dejotāji atraduši vietu kaimiņu
kolektīvā. Valles deju kolektīva vadītājai Astrīdai Celmiņai
pa spēkam vadīt, mācīt un pievērst dejai divus kolektīvus.
Vai tiešām šādus talantus neatrast Birzgalē?
/turpinājums avīzes pielikumā/

Birzgales dāmu klubiņš “Odziņas” koncerta
priekšvakarā veido stilizētas dekorācijas
pasākumam
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Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,
Un redzi – ļaudis skatās, ļaudis gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,
Cik spēsi dot no sava mīļā smaida.
Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt,
Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida.
Tev vajag viņā spēku iepotēt,
Lai dzīvē viņu nemētā kā skaidu.
/I.Ziedonis/

4

Sveicam jubilārus jūlijā!
50 gados

SVETLANU APSĪTI
MĀRTIŅU BILDERU
DAINI KRASTIŅU

60 gados

MARTU AVENU

70 gados

MIRDZU AVENU
MIRDZU SAFRANOVU
AIJU SILKALNI
JURI ŪDRI

80 gados

JĀZEPU BAIBU
IRĒNU KAULAKANI
TAMĀRU KREICMANI
KĀRLI PORMANI

SVEICAM!
Natāliju Filipovu ar dēliņa NIKOLAJA piedzimšanu!
Lolitu un Nauri Liepas ar meitiņas ELĪNAS
piedzimšanu!
Ivetu Volujeviču un Andreju Ozolu ar meitiņas
AMANDAS piedzimšanu!
Plauksta gulst plaukstāmana tavā
un tava manā,
un tā – tā ir paļaušanās,
vēl neapzinoties – kam,
bet – šim brīdim,
šim brīnumam.
27.jūlijā Birzgales pagasta dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza

Jolanta Daudze un Jurijs Samsonovs

APTIEKAS INFORMĀCIJA
Birzgales aptieka piedāvā Jums vienkāršu un ērtu norēķinu
procesu, izmantojat Hansabankas POS terminālu.
Galvenais ieguvums Jums:
• Drošība – norēķinoties nav nepieciešama
skaidra nauda
• Piedāvājam norēķināties ar sekojošām
kartēm – VISA, EuroCard/MasterCard,
VISA Electron, Maestro AS Hansabanka
izdotās kartes.
Veiksmīgus pirkumus!

Nadežda Kalniņa un Anatolijs Kozlovskis

Skolas informācija
Birzgales pagasta padomes augusta mēneša sēdē tiks skatīts
jautājums par pusdienu maksas noteikšanu 50 santīmu apmērā

SVEICAM!

SIA “Fazer maiznīcas”

2007.gada 10.augustā -

Naturalizācijas pārvaldes Jelgavas reģionālās
nodaļas Ogres filiāles uzdevums ir sabiedrības informēšana
par savas kompetences jautājumiem, un jo īpaši tādā
darbības jomā kā pilsonības jautājumu risināšana. Nepilsoņu
jautājums ir kopējā lieta, lai veidotu vienotu sabiedrību mūsu
valstī un Latvijas nākotni Eiropas Savienībā.
Ogres filiāle savā darbības laikā ir analizējusi
pilsonības iegūšanas intensitāti. Birzgales pagastā no 1915
pagasta iedzīvotājiem 151 jeb 7,8 % ir nepilsoņi. Laikā no
2000.gada pilsonību pagastā ir ieguvuši 25 pašvaldības
iedzīvotāji: 12 naturalizācijas kārtībā, 11 reģistrācijas
kārtībā un 2 bērnu pilsonības atzīšanas kārtībā.
Tāpēc avīzes pielikumā tiek sniegtas atbildes uz
aktuālākajiem jautājumiem par pilsonības iegūšanu.

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTS

Gunārs Petrovskis (1937.)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

Ir otra lielākā maizes ceptuve Latvijā, kas rūpējas par
Latvijas maizes cepšanas tradīciju turpinājumu modernā
ceptuvē. Tās mātes uzņēmums ir vadošais maizes tirgus
pārstāvis Skandināvijā un Baltijas valstīs.
Aicinām darbā:
•
•
•
•
Piedāvājam:

•
•
•
•
•

Mehāniķi
Elektriķi – mehāniķi
Maizniekus/ces
Iesaiņotājus/as
Stabilu darbu uzņēmumā, kas attīstās
Iespēju likt lietā iniciatīvu un pilnveidot
profesionālās iemaņas
Veselības apdrošināšanu
Konkurētspējīgu atalgojumu
Nepieciešamības gadījumā nodrošinām ar
transportu

Pieteikties
SIA Fazer maiznīcas, Druvas ielā 2, Ogre LV-5001
e-pasts dzintra.sticere@fazer.lv
fakss 5071060, tālrunis 5055277

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - Birzgales pagasta padome – datorsalikums.
Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, Birzgales pagastā LV – 5033, Ogres raj., tālr. 5034125 vai 5034212.
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Kā iegūt Latvijas pilsonību
Naturalizācijas pārvalde ir tā valsts institūcija, kura risina
jautājumus, kas saistīti ar Latvijas pilsonības iegūšanu. Jelgavas
reģionālajā nodaļā ir apkopoti biežāk uzdotie jautājumi, tāpēc
informāciju sniegsim jautājumu un atbilžu formā.
Kādi ir Latvijas pilsonības iegūšanas veidi mūsu valstī?
Mūsu valstī pamatā ir trīs veidi, kā iegūt Latvijas pilsonību:
naturalizācijas kārtībā, reģistrējot Latvijas pilsoņa statusu, pēc
1991.gada 21.augusta Latvijā dzimuša nepilsoņu bērna atzīšana
par Latvijas pilsoni.
Esmu ieguvis izglītību latviešu mācību valodā. Vai tas ir
pamats pilsonības iegūšanai?
Personas, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvija, kuras apguvušas
pilnu kursu latviešu mācībvalodā, iegūstot pamatizglītību vai
vispārējo vidējo izglītību, var reģistrēt Latvijas pilsoņa statusu,
iesniedzot skolas izziņu ar informāciju par iegūto izglītību.
Mana vecmāmiņa bija Latvijas pilsone 1940.gada 17.jūnijā.
Esmu nepilsonis, kādi dokumenti man vajadzīgi pilsonības
iegūšanai?
Nepieciešams kāds arhīva dokuments, kurā norādīta vecmāmiņas
Latvijas pilsonība uz 1940. gadu un arī dokumenti, kas pierādīs
jūsu savstarpējo radniecību.
Esmu latvietis un Ukrainas pilsonis, repatriējies no Ukrainas,
vēlos Latvijas pilsonību.
Latvieši, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvija, var reģistra
kārtībā iegūt pilsonību, uzrādot dokumentu, kurā norādīta tautība
“latvietis”. Ja tā norādīta pasē, tad pietiks ar to. Ja pasē tautība
nav norādīta, būs jāuzrāda dzimšanas apliecība, kurā norādītas
vecāku tautības.
Esmu nepilsonis, mani bērni dzimuši Latvijā pēc 1991.gada
21. augusta. Vai viņi ir Latvijas pilsoņi?
Automātiski nav. Jāiesniedz iesniegums naturalizācijas nodaļā
vai filiālē.Ja bērni nav sasnieguši 15 gadu vecumu, tad vecāki
izdara savu izvēli, iesniedzot iesniegumu
un uzrādot
dokumentus (vecāku pases un bērna dzimšanas apliecību). 15
gadus sasniegušie jaunieši, lai kļūtu par Latvijas pilsoņiem, paši
iesniedz iesniegumu, uzrādot pasi un dzimšanas apliecību, un
apliecina savu latviešu valodas prasmi.
Kādā gadījumā par Latvijas pilsonības iegūšanu jāmaksā
valsts nodeva?
Valsts nodeva ir jāmaksā tikai par pilsonības iegūšanu
naturalizācijas kārtībā. Valsts nodevas pamatlikme, iegūstot
pilsonību naturalizācijas kārtībā, ir 20 lati. Valsts nodeva 3 lati ir
jāmaksā pensionāriem, 2. un 3. grupas invalīdiem,
bezdarbniekiem, skolniekiem, pilna laika studējošiem, trūcīgām
personām, kā arī to ģimeņu locekļiem, kurās ir trīs un vairāk
nepilngadīgu bērnu. No valsts nodevas ir atbrīvoti 1. grupas
invalīdi, bāreņi, sociālās aprūpes iestādēs uzņemtie un politiski
represētie.
Kas var iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā?
Iesniegumu var iesniegt, ja persona saniegusi 15 gadu vecumu,
ne mazāk kā piecus pēdējos gadus pastāvīgi dzīvo Latvijā, tai ir
legāls iztikas avots, tā prot latviešu valodu un zin Latvijas
vēsturi, Satversmi, himnu.
Kādi dokumenti nepieciešami, iesniedzot iesniegumu
naturalizācijas kārtībā?
Pamatdokumenti ir pase, izziņa par legālu iztikas avotu, kvīts par
valsts nodevas samaksu un 3 fotogrāfijas (3x4 cm).
Kā legālu iztikas avotu persona atbilstoši savam statusam var
iesniegt vienu no šādiem dokumentiem: izziņu no darba vietas,
mācību iestādes par stipendijas saņemšanu, VSAA par pabalsta
saņemšanu, kredītiestādes par noguldījumu u.c.

Vai vienlaikus ar vienu no vecākiem pilsonību var iegūt
bērns līdz 15 gadu vecumam?
Jā, var, piekrītot abiem vecākiem. Vecāku iesniegumam ir
jāpievieno bērna dzimšanas apliecība un 1 fotogrāfija, ja bērns
sasniedzis 14 gadu vecumu. Bez tam, ja bērns ir sasniedzis 14
gadu vecumu, viņš dod savu piekrišanu pilsonības iegūšanai,
parakstot iesniegumu.
Cik un kādas pārbaudes Latvijas pilsonības pretendentiem
jākārto?
Pirmā ir latviešu valodas prasmes pārbaude, kas sevī ietver četras
daļas – klausīšanos, lasīšanu, rakstīšanu, interviju. Otrajā
pārbaudē jākārto LR Satversmes pamatnoteikumi, valsts himnas
teksts un Latvijas vēsture.
Vai kādām personām ir paredzēti atvieglojumi pārbaudēs?
No latviešu valodas prasmes pārbaudes ir atbrīvotas personas,
kuras uzrāda izglītības dokumentu par pamata, vidējās vai
augstākās izglītības iegūšanu latviešu mācībvalodā, kā arī
izlaiduma klašu absolventi, kuri nokārtojuši centralizēto latviešu
valodas eksāmenu A, B, C vai D līmenī. Sertifikāta derīguma
termiņš atbrīvojumam ir divi gadi. 2007.gadā izsniegtie
sertifikāti atbrīvos no latviešu valodas pārbaudes tikai ar A, B
un C līmeni. Personas, kuras sasniegušas 65 gadu vecumu,
valodas prasmes pārbaudē kārto tikai mutvārdu daļu.
Dažādi atvieglojumi ir paredzēti atkarībā no pretendentam
noteiktās invaliditātes un veselības stāvokļa.
Vai ir ierobežots skaits un termiņi atkārtotu pārbaužu
kārtošanā?
Lielākā daļa pretendentu pārbaudes nokārto jau pirmajā reizē.
Gadījumā, ja to neizdodas nokārtot, atkārtoti latviešu valodas
prasmes pārbaudi var kārtot pēc sešiem mēnešiem, bet valsts
himnas, vēstures un Satversmes pamatnoteikumu pārbaudi - pēc
trīs mēnešiem, pie kam, vairs nav jākārto visa pārbaude, bet tikai
nenokārtotā daļa. Katru pārbaudi drīkst kārtot trīs reizes.
Kas notiek, ja pretendents nevar nokārtot pārbaudi trešajā
reizē?
Ja pilsonības pretendents nenokārto pārbaudi trešajā reizē vai
atsakās no kārtošanas, tad viņa naturalizācijas iesnieguma
izskatīšana tiek izbeigta. Tāpat tā tiek izbeigta, ja pilsonības
pretendents neierodas uz kādu no abām pārbaudēm un divu
mēnešu laikā neiesniedz
attaisnojošus dokumentus par
neierašanos uz pārbaudi, piemēram, tās varētu būt izziņas par
darba komandējumu, par atrašanos ārstniecības iestādēs u.c.Ja
naturalizācijas iesnieguma izskatīšana izbeigta, personai pēc
lēmuma saņemšanas ir tiesības iesniegt jaunu naturalizācijas
iesniegumu bez jebkādiem iesniegšanas termiņa nosacījumiem
un no jauna uzsākt naturalizācijas procesu.
Vai ir kādi metodiski materiāli zināšanu pārbaudēm?
Nodaļā un filālēs ir metodiskie ieteikumi, kuros ir norādītas
prasības pretendentiem, pārbaudes formas un metodes, pārbaudes
testu paraugi, pārbaudes jautājumi. Brošūra “Latviešu valodas
prasmes pārbaude” maksā Ls 0.40,-, “Latvijas vēstures,
Satversmes, himnas teksta” metodiskais ieteikums – Ls 0.30,- un
J.Taurēna mācību grāmata “Latvijas vēstures pamatjautājumi.
Valsts konstitucionālie principi” maksā Ls 1,-.
Kur var saņemt papildus informāciju Latvijas pilsonības
iegūšanas kārtībai?
Informāciju var iegūt jebkurā Naturalizācijas pārvaldes
reģionālajā nodaļā un filiālē, internetā Naturalizācijas pārvaldes
mājas lapā np.gov.lv, zvanot pa bezmaksas telefonu 8002050.
Mūsu administratīvajā teritorijā to var izdarīt Jelgavas
reģionālās nodaļas Ogres filiālē, Brīvības ielā 33, telefons
504435
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Vai pēc vidusskolas visi ceļi vaļā?
Šogad vispārizglītojošās vidusskolas beidza 16 mūsu pagasta jaunieši. Tiem, kuri pēc
pamatskolas izvēlējušies savu nākotnes profesiju, viss ir skaidrs – var turpināt izglītību
izvēlētajā profesijā vai strādāt. Vidusskolu absolventiem, kuri vēlas studēt, jāizdara grūta
izvēle. Labi, ja jaunietis jau 11.klasē zina, kur mācīsies. Grūtāk ir tiem, kuri savu izvēli izdara
pēc 12.klases, jo bieži vien gadās, ka nepieciešamais mācību priekšmets nav apgūts, nokārtots
nevajadzīgs eksāmens. Tāpēc es ieteiktu vidusskolniekiem laicīgi aizbraukt uz izvēlēto
augstskolu un noskaidrot uzņemšanas nosacījumus, lai nākošajā vasarā jūs nesagaidītu
nepatīkami pārsteigumi.
Bet patīkams pārsteigums man bija, kad uzzināju, ka visi mūsu absolventi
(atvainojos tiem, ar kuriem neizdevās sazināties) turpinās mācības un nepadosies vilinājumam
pelnīt “lielo rubli”, jo pēc maniem vērojumiem jaunatne ļoti veiksmīgi konkurē ārā “vecos
kadrus”. Vēlu veiksmi!
Ar absolventiem pa dažādiem sakaru kanāliem sazinājās V.Pastars
Jānis Utināns
Nu es turpināšu mācības Rīgas Tehniskajā Universitātē,
studēšu studiju programmā "Uzņēmējdarbība un vadība" mācīšos
dienas klātienē, tā kā nopietnu darbu kādu laiku neveikšu, vienīgi
varbūt veikšu kādus darbus, lai tā, precīzi sakot, nedaudz
piepelnītos un uzkrātu darba pieredzi. Šo studiju programmu
izvēlējos, jo tā man likās saistoša un interesanta un arī tāpēc, ka
es savu turpmāko profesiju vēlētos saistīt ar komercsfēru. Precīzi
vēl nevaru pateikt ar ko tieši, bet vienu vārdu sakot, centīšos
darīt visu, lai to panāktu.
Zane Leite
Mācīšos Latvijas Universitātē Sociālo zinātņu fakultātē
komunikāciju zinātnes (tas ir- reklāmu, sabiedriskās attiecības un
žurnālistiku). Izvēle tāda tāpēc, ka tās ir trīs jomas, kuras man
interesē visvairāk, un tas, ka tās visas var apgūt vienā
programmā- ideāli. Savukārt izvēloties augstskolu, pirmais
nosacījums bija, lai tā būtu Rīgā, tas tāpēc, ka citur negribu
dzīvot, ērtāk izbraukāt, nav arī tālu no mājām.
Zane Veinberga
Es esmu iestājusies- Rīgas Kosmetoloģijas koledžā.
Šādu izvēli izdarīju, jo jau kopš bērnības tāds ir bijis mans
sapnis, allaž mani ir saistījusi un interesējusi kosmētika un ar to
saistītās darbības, tāpēc savu sapni centīšos īstenot realitātē.
Evita Grahoļska
Es mācīšos Latvijas Lauksamniecības Universitātē
Lauku
inženieru
fakultātē
par
zemes
ierīcības
speciālistu(sarunvalodā mērnieks).Sākumā biju domājusi
mācīties par ainavu arhitektu, bet tas bija ļoti dārgi un otrā izvēle
bija šī profesija.
Vita Grahovska
Dokumentus iesniedzu arī vadībzinatnē (arī Ventspils
Augstskolā) un arī tiku budžetā un, ja godīgi, līdz pēdējam
brīdim vēl domāju kuru labāk izvēlēties. Paņēmu valodas, jo
zinu, ka tās vienmēr dzīvē noderēs, gribēsies daudz braukt uz
ārzemēm. Un biznesu jau var iemācīties tāpat, dzīves laikā. Kad
braucu uz VeA atvērto durvju dienām, tā bija pirmā reize, kad
biju Ventspilī. Vienkārši tā pilsēta mani fascinēja jau sen. Jūra
netālu no skolas, ko vēl var vēlēties. Diemžēl man nepiešķīra
kopmītnes, tās deva tikai labākajiem. Ar mani kopā mācīsies vēl
viena meitene no klases, drīzumā mēs meklēsim kādu istabu vai
dzīvokli, ko īrēt. Šogad VeA tika palielināts budžeta vietu skaits,
pat ievērojami. VeA dod labākajiem iespēju mācīties ārzemēs. Es
labprāt mācītos ārpus Latvijas.
Jānis Leitis
Turpināšu apgūt zināšanas RTU Būvniecības fakultātē.
Man šī profesija ļoti patīk, Tehniskajā Universitātē mācās daudz
draugu, arī šajos gados pa vasarām ir uzkrāta zināma praktiskā

pieredze dažādos darbos. Turklāt šajā darbā var arī labi nopelnīt
un mājas cilvēkiem būs vajadzīgas vienmēr.
Evita Kalniņa
Esmu iestājusies Latvijas Universitātes Ekonomikas un
vadības zinātņu fakultātē. Uzskatu, ka šī ir iespēja sasniegt
panākumus un pilnveidoties jomā, kas mani saista. Jau
vidusskolā tika iemācīts, ka savi sapņi ir jāpiepilda un izglītība ir
visa pamats. Pa vasaru sāku strādāt restorānā “Sokrāts” un
apsveru domu tur strādāt arī studiju laikā, ja būs iespēja apvienot.
Mikus Lauss
Studēšu RTU transporta un mašīnzinību fakultātē
automobiļu
transporta
bakalaura
profesionālo
studiju
programmā. Prieks par to, ka esmu izturējis konkursu un iekļuvis
budžeta grupā. Mani jau no bērnības saista tehnika un
elektronika.
Normunds Pastars
Uzskatu, ka Vidzemes Augstskola ir viena no labākajām
Latvijā. Jau atvērto durvju dienā noskaidroju, ka šeit ir savādāka
mācīšanas metodika kā citās augstskolās un individuāla pieeja
mācībām. Studēšu tūrisma organizāciju un vadību.
Lauris Kolosovs
Esmu iestājies LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē un
studēšu ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības programmā.
Mācīšos neklātienē, tāpēc pašlaik jāmeklē darbs, lai nopelnītu
studijām.
Līga Zoda
Iestājos LLU Tehniskajā fakultātē informātikas un
mājas vides izglītības programmā budžeta grupā. Mani pašu
vairāk interesē zemes ierīkotāja profesija, tāpēc pēc 1.kursa
domāju pāriet uz Lauku inženieru fakultāti un iekļūt budžetā.
Edgars Skuja
Būšu Biznesa augstskolas “Turība” Starptautiskās
tūrisma fakultātes students. Manuprāt, sakarā ar tūrisma attīstību,
šeit būs interesants un perspektīvs darbs. Varēšu apgūt arī
daudzas svešvalodas, kas mūsdienu darba tirgū ir viens no
noteicošajiem faktoriem.
Sergejs Survila
Mācīšos RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas
fakultātē, iekļuvu budžeta grupā. Uzskatu, ka tā ir droša profesija
nākotnei. Arī man pašam patīk dabaszinātnes.
Imants Zieds
Turpināšu ģimenes biznesu, tāpēc iestājos LLU
Lauksaimniecības fakultātē un apgūšu lauksaimniecības
uzņēmumu vadības specialitāti. Līdz iekļūšanai budžetā mazliet
pietrūka, bet pēc pirmās sesijas noteikti tur būšu. Agrāk sapņoju
par militāro karjeru, bet tas laikam paliks man kā vaļasprieks.
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/turpinājums no 3.lpp./
Diez vai uz šīs estrādes kādreiz bija kāpuši Vecumnieku dejotāji. Arī viņi ieradušies ar diviem kolektīviem – vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Vēveri” un senioru kolektīvs “Ozols”. Nu tiešām ozoli! Likās, ka vērojot senioru kolektīva
nesteidzīgo, līgano soli, arī skatītāju rindās esošās sirmās kundzes un vīri iedomājās – varbūt varētu pamēģināt! Esmu
pārliecināta, ka tādi būtu. Iepriecināja Vecumnieku tautas nama vadītājas Veltas Kaufmanes uzmundrinājuma vārdi un
simboliskās dāvanas draugu kolektīviem – pildspalva un atstarotājs, lai nepazustu ceļš uz šo skaisti iedibināto pasākumu.
Pasākumu ievadīja un nobeidz Birzgales pūtēju orķestris un meiteņu deju grupa skolotāju Līgas un Laimoņa Paukštes
vadībā. Neiztika arī bez jauniešu vokālā ansambļa skolotāju Mairas Līdumas un Ineses Martinovas vadībā.
Savukārt jaunā muzeja vadītājas pienākumu izpildītāja Daina Melnūdre bija sagatavojusi jautājumu anketu skatītājiem,
kurā vajadzēja atpazīt visus kaimiņus. Prieks, ka starp uzvarētājiem arī birzgalieši Gunta Niedra un Māris Krastiņš.
Ar skaistām ziedu kompozīcijām, izveidotām siena zārdos – sveicienu aizvadītai vasarai, iepriecināja sieviešu klubiņa
“Odziņas” dalībnieces.
Koncerta nobeigumā pateicības vārdus saviem teica Birzgales pagasta padomes priekšsēdētājs Pāvels Kotāns. Pēc
pasākuma vadītāja Aigara jautājuma Pāvelam Kotānam un Kārlim Okmanim – kļūt par tradīciju kaimiņu saietam – abi
vienprātīgi skandēja – jā!
Paldies, Ritiņ, par Tavu pirmo uzdrīkstēšanos izveidot šādu interesantu, sirsnīgu, ar prātu un sirdi baudāmu pasākumu!
Es ļoti ceru, ka šis nebūs Tavs vienīgais pasākums. Lai Tava jaunības, dzīvesprieks un enerģija rosina mūs, Birzgales pagasta
visus iedzīvotājus, atbalstīt Tevi un ļaut atdzimt pašdarbības tradīcijām mūsu pagastā.
Pasākumu ar interesi vēroja un atbalstīja skatītāja Ināra S.

A. Rozenbergs un P.Kotāns jau sākumā
noskaņoja aparatūru un publiku, lai viss izdotos

Publikas atzinību par skanīgajām dziesmām
izpelnījās gan lielās, gan mazās Ķeguma
sienāzītes

Valles deju kolektīvā dejo arī vairāki birzgalieši

Pasākumā piedalījās visas paaudzes
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Birzgales atklātais čempionāts pludmales volejbolā.
Sacensībās piedalās 13 komandas, pārsvarā visi ir vietējie, ir tikai divas viesu komandas no Bekuciema un Tomes.
Uzvarētājus vēl nezinām, jo nav beigusies pēdējā kārta, bet cīņā par medaļām var iesaistīties 4 komandas – Edgars Siliņš un
Ilmārs Priekulis, Valdis Putāns un Kaspars Puišelis, Uldis Siliņš un Kaspars Domaščenko, Emīls Priekulis un Arvils Pastars,
kuri pašlaik turas līderos.
Laika apstākļi sacensībām mums ir ideāli, tikai 1.kārtā pašās beigās mazliet patraucēja lietus. Bet tā sauktajā labajā
laikā ir ļoti smagas spēles, jo uz laukuma ir neciešams karstums.
Dalībnieks un organizators Edgars S.

Dalībnieki pirms izšķirošā starta

Vai čempionāta līderi arī uzvarēs?

Laikam bumba atrodas tik augstu, ka neredz

Piedod, es vairāk tā nedarīšu...

ja kāds atnestu ūdeni, es varētu izdarīt servi

Uzvarētāju rituāla deja

