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Akcija ,,Viena diena Ogres
rajonā – 2008”
Šogad aprit 20 gadi kopš laika, kad notika pirmā
akcija ,,Viena diena Ogres rajonā”. Toreiz, 1988.gada pavasarī,
daudzi Latvijas fotogrāfi vienojās 24 stundu akcijā, lai kopīgi
veidotu Atmodas laika fotodokumentu par Ogres rajona
cilvēkiem un sadzīvi. Rezultātā tika radīts nozīmīgs vēsturisks
materiālu, kas bija aplūkojams plašā izstādē, bet šobrīd atrodas
Ogres Vēstures un mākslas muzeja krājumā.
Laiks steidzas. Daudz kas ir mainījies,- daudzi
aizgājuši, daudz kā vairs nav un daudz kas cits nācis tā vietā.
Nav mūsu vidū vairs toreizējā Ogres tautas foto studijas
vadītāja Egona Spura, kurš bija viens no akcijas „Viena diena
Ogres rajonā” idejas ģeneratoriem.
Laika ritējums nav apstādināms, tādēļ, izmantojot
fotogrāfijas lielisko spēju tvert mirkli, mēs pēc 20 gadiem
gribam atkārtot šo akciju, bet jau kā „Viena diena Ogres rajonā
-2008”. Ar fotoobjektīva visu redzošās acs starpniecību
vēlamies paskatīties un parādīt, kādi esam mēs paši un kā
mainījusies mūsu apkārtne pēc 20 gadiem. Fotogrāfiju
galvenie varoņi, tāpat kā pirms 20 gadiem, būs Ogres rajona
cilvēki, vide ap tiem un viņu darāmais darbs.
„Mēs” jeb akcijas organizatori - tie esam Ogres rajona
un novada pašvaldības, Ogres Vēstures un mākslas muzejs un
tikko atjaunotais Foto klubs „Ogre”.
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Akcija notiks 2008. gada 23. maijā visā Ogres rajona
teritorijā. Katrā pagastā ieradīsies kāds fotogrāfs un strādās
vienu diennakti. Tāpat arī ikviens Ogres rajona iedzīvotājs,
kurš fotografē, tiek aicināts piedalīties šai pasākumā un savas
fotogrāfijas nosūtīt organizatoriem, lai labākos darbus iekļautu
izstādē, kas notiks šā gada oktobrī. Turklāt ikviena akcijas
laikā tapusī fotogrāfija paliks kā dokuments vēsturei.
Reizē ar izstādi oktobrī tiks sagatavots arī katalogs, kurā
ievietosim veiksmīgākās, akcijas dienā uzņemtās fotogrāfijas.
Gribam arī lūgt Ogres rajona iedzīvotājus mūs
informēt par interesantiem cilvēkiem, dabas stūrīšiem,
sociālām parādībām, par mūsu dzīves labām un sliktām pusēm,
23.maijā plānotiem notikumiem un norisēm, lai kopējā
fotodokumentā redzētu patiesu Ogres rajona portretu.
Arī turpmāk mēs informēsim par akciju „Viena diena
Ogres rajonā – 2008”, kur izskaidrosim dalības noteikumus,
bet jau tūlīt mēs esam gatavi saņemt informāciju, kas jūsuprāt
nedrīkstētu palikt aiz kadra šā gada 23. maijā.
Piedalīsimies visi foto pasākumā ,,Viena diena Ogres
rajonā -2008, lai veidotu pilnīgāku Ogres rajona mūsdienu
portretu!
Informācija nosūtāma:
1. Ogres Vēstures un mākslas muzejam (pa e-pastu:
ogres.muzejs@apollo.lv vai uz adresi Ogrē, Kalna
prospektā 3, tālrunis (65024345)
2. Fotogrāfam Vitautam Mihalovskim (E-pasts;
mihalovskis@yahoo.com Telefons; 28629621)
Iveta Ruskule,
Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore

PROJEKTS “MĒS – BIRZGALEI”
( TAUTAS NAMA TUALEŠU RENOVĀCIJA)
TIKA REALIZĒTS AR ES STRUKTŪRFONDU (ELVGF) ATBALSTU
PROJEKTS TIKA UZSĀKTS 18. 12. 2007. PABEIGTS 31.01.2008.
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2008. gada 17. aprīlī 10.00 Birzgales pagasta Tautas nama telpās
tiek organizēta donoru diena “Glāb citus un palīdzi sev!”
Ēģiptiešu leģenda vēsta, ka reiz pelikānu tēviņš dusmās nogalinājis savus bērnus, bet pelikānu
mātīte, atgriezdamās ligzdā, pilinājusi savas asinis uz mazuļiem, lai viņus atdzīvinātu. Un tā – kopš
1950. gada pelikānu uzskata par asins ziedošanas simbolu.
Mums katram, ja vien to pieļauj veselība, ir iespēja kļūt par donoru - palīdzēt izveseļoties cilvēkiem,
izglābt citiem dzīvību.
Arī katram no Jums būs iespēja palīdzēt glābt kādu dzīvību.
Kas jāzina, pirms esat nolēmis nākt nodot asinis ?
Jābūt veselam, 18-65 gadu jaunam. Svaram jābūt ne mazākam kā 50 kg. Pirms asins došanas
jāatpūšas. Asins došana nav vēlama pēc nakts maiņas, saspringta darba, liela emocionāla pārdzīvojuma. Vēlams lietot veselīgu uzturu,
daudz šķidruma; nedrīkst lietot treknus ēdienus asins došanas dienā, kā arī dienu iepriekš. Nedrīkst lietot alkoholu, pirms procedūras
nesmēķēt. Neēdis cilvēks asinis nedrīkst nodot. Neaizmirstiet personas apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.
Iemesli, kuru dēļ asinis nedrīkst nodot nekad: imūnstāvokļa traucējumi, AIDS, epilepsija, visi vīrusu hepatīti, sifiliss,
leikoze u.c. hematoloģiskas saslimšanas, narkomānija, bronhiālā astma, hronisks bronhīts, hroniskas sirds – asinsvadu slimības,
ļaundabīgi jaunveidojumi, hronisks glomerulonefrīts, recidivējošs pielonefrīts, hronisks alkoholisms, Jakob-Creutzfeld (CJD) slimība
(ģimenes anamnēzē) vai, ja personas ārstēšanā lietoti augšanas hormoni, pārstādīts cietais smadzeņu apvalks vai radzene, vCJD - ja
persona pēc 1980. gada Apvienotajā Karalistē saņēmusi asins transfūziju vai laika posmā no 1980.g. - 1996.g. pavadījusi tur kopumā
ilgāk par 6 mēnešiem, CNS un maņu orgānu bojājumi, pēc sirds – asinsvadu operācijām, pēc kuņģa rezekcijas, pēc liesas vai nieres
izņemšanas, cukura diabēts.
Noteiktu laika periodu asinis nedrīkst nodot: sievietes – grūtnieces un bērna barošanas periodā, pēc grūtniecības
mākslīgas pārtraukšanas, pēc dažādām operatīvām ārstēšanas metodēm, pēc ērces piesūkšanās, pēc kontakta ģimenē, dzīvoklī ar
vīrusu hepatīta slimnieku, pēc kontakta ar SARS slimnieku, pēc tetovēšanas, ausu caurduršanas, pīrsinga, medikamentu lietošanas
laikā, pēc vakcinācijām, ja ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, ja esat atgriezies no valstīm, kur reģistrēta Rietumnīlas vīrusa
izsaukta saslimšana, infekciozi, alerģiski ādas un nagu bojājumi, novājēšana, nepietiekams uzturs, avitaminoze, tularēmija, bruceloze,
malārija, tuberkuloze, alerģija, jebkuras akūtas slimības vai hroniskas slimības paasinājuma laikā, personas, kuru dzimumuzvedības
dēļ pastāv risks inficēties ar slimībām, ko pārnes ar asinīm, ja esat bijis īslaicīgās aizturēšanas izolatorā vai cietumā pēdējā gada laikā.
Vai asins došana ir kaitīga cilvēka veselībai ? Veselam cilvēkam neliels asins zaudējums nav kaitīgs. Tieši otrādi, donora
organismā notiek asinsrades sistēmas atjaunošanās, stimulēšana, donori retāk slimo ar akūtām un hroniskām slimībām. Asins šūnas
organismā ir nepārtrauktā kustībā. Veco šūnu vietā rodas jaunas, tāpat kā atjaunojas āda vai ataug mati. Asins nodošana izraisa
pozitīvas emocijas, rada nelielu eiforiju. Asins došana nerada atkarību. 450 ml asiņu ir fizioloģiska asins deva, kas negatīvi neietekmē
donora veselību. Atļauts dot asinis 5 reizes gadā, bet sievietēm iesaka ne vairāk kā 3-4 reizes gadā. Starp asins došanas reizēm
jāievēro vismaz 60 dienu intervāls.
Varat būt droši, ka asins nodošanas laikā nevarat inficēties ar HIV, hepatītiem, sifilisu un citām transmisīvām
slimībām, jo tiek izmantoti VIENREIZ LIETOJAMI MATERIĀLI : plastiskie maisi asins sagatavošanai, sistēmas, vienreizējas
lietošanas adatas; laboratorijas instrumenti asins grupu un hemoglobīna noteikšanai, donoru elkoņu locītavu apstrādei un apsaitēšanai.
Ko saņem donors Latvijā ?
Katrs donors saņems: 1. Pirms asins došanas – obligātas vieglas brokastis. 2. Pēc asins došanas naudas kompensāciju
pusdienām – Ls3. 3. Morālu gandarījumu, slimnieku un mediķu pateicību.
Varēsiet izmantot likumā noteiktās brīvdienas saskaņā ar LR Darba likuma 74.pantā noteikto atlīdzību (ja darbiniekam ir
noteikta laika alga - izmaksā noteikto darba samaksu, ja akorda alga - izmaksā vidējo izpeļņu), ja, iepriekš par to paziņojot darba
devējam, ārstniecības iestādē nodod asinis. Pēc katras asins nodošanas piešķir atpūtas dienu, izmaksājot noteikto atlīdzību vai, pēc
donora pieprasījuma, šo dienu pievieno ikgadējam apmaksātam atvaļinājumam (LR Darba likuma noteiktās brīvdienas attiecas arī uz
donoriem, kuri nodod asins komponentus - plazmu, trombocītus, eritrocītus).
Lepojies, ka esi vesels un spēj palīdzēt nelaimē nonākušam !
Tuvāku informāciju par donoru dienu Birzgalē varat saņemt pie ģimenes ārsta, sociālajā dienestā vai bāriņtiesā.
Vija Arāja Birzgales pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju IEVĒRĪBAI !!!
Darām Jums zināmu, ka ar 01.01.2008. izdarīti grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas
publicēti Latvijas Vēstnesī, 29.11.2007. Nr.192 (3768). Svarīgākais zināšanai par izmaiņām:
9 No 2008.gada līdz 2010.gada 31.decembrim - nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1 % no nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības;
9 Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs,
ja nemainās NĪ lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību un katru ēku 2008., 2009., un
2010.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru ne
vairāk kā par 25 %.
9 2008.gadā pašvaldība par NĪ nodokļa apmēru taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz
2008.gada 1.martam, nosūtot maksāšanas paziņojumu. Ja NĪ nodokļa maksātājs līdz 2008.gada
1.martam nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā informēt par to pašvaldību.
9 2008.gadā pirmais nodokļa maksāšanas termiņš ir 15.aprīlis. ( Pārējie termiņi nemainās).
Par interesējošiem Jūs jautājumiem zvanīt pa tālruni: 65035982 grāmatvedei Marinai Birzulei
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2008.gada 24.janvāra padomes sēdē
Nr. 2 deputāti NOLĒMA:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atteikties
no
pirmpirkuma
tiesībām uz 5
nekustamiem
īpašumiem
zemes gabaliem
73,11 ha platībā
un 1 vienstāvu
dzīvojamo māju ar 8 palīgceltnēm par kopējo pirkuma
summu Ls 129 600,-.
Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “Grašiņi”4. zemes
gabalu 10,0 ha platībā, piešķirt nosaukumu – „Magnolijas”,
5. zemes gabalu 16,6 ha platībā, piešķirt nosaukumu–
„Kupšas”, 6.zemes gabalu 16,4 ha platībā, piešķirt
nosaukumu – „Skudras”.
Apstiprināt zemes ierīcības projektus nekustamiem īpašumiem
- „Bauderi”, „Krūmiņi-2”, 2.zemes gabalam.
Piešķirt sociālos pabalstus 3 personām Ls 135,- apmērā ārstēšanās izdevumu segšanai un kurināmā iegādei.
Atteikt pabalsta piešķiršanu 1 personai sakarā ar to, ka
pieprasītāja neatbilst ne maznodrošinātās, ne trūcīgās
personas statusam;
Apmaksāt ģimenes ārstes I.Grīnbergas piestādīto rēķinu Ls
32,50 apmērā pacientu maksas segšanai par mājas vizītēm
sociālajos dzīvokļos 2007.gada augusta- decembra mēnešos.
Apstiprināt Iedzīvotāju sarakstu, kuriem piešķirts materiālais
pabalsts Ls 60,- apmērā kurināmā iegādei vai apkures
maksas segšanai 2008.gadā.
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.3 “Grozījumi
2006.gada 23.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
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sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem
Birzgales pagasta iedzīvotājiem””.
9. Piekrist izstrādāt Ķeguma novada apvienošanās projektu
atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2007. noteikumiem
„Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo
iedalījumu”, apvienošanās projekta sagatavošanu deleģēt
Ķeguma novada domei.
10. Piešķirt SIA „Tele 2” nomas zemes gabalam 1,0 ha platībā,
kadastra Nr.7444-007-0048, nosaukumu (adresi) – „Bāzes
stacija - Zeltiņi”.
11. Precizēt Birzgales pagasta TDP 1993.gada 30.septembra
XIX sasaukuma 23.sesijas lēmumu Nr.7 „Par zemes
piešķiršanu lietošanā”, nosakot Valenburgam Jānim piešķirtā
zemes gabala „Bērzi” platību – 6,24 ha.
12. Iznomāt Valsts akciju sabiedrības "Latvijas pasts”, reģ.Nr.
40003052790, Birzgales pasta nodaļai telpas Nr.11, 12, 13,
14, 28 Nākotnes ielā 1, Birzgales pagastā, ar kopējo platību
47,54 m2. Noteikt nomas maksu Ls 0,10 /m2, t.sk.PVN 18%.
13. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Armandai Kaminskai
Veltas Zijatdinovas privātīpašumā –– Lindes ielā 14,
Birzgale, Birzgales pagastā, Ogres rajonā.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns
Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada janvāra mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 825;-.
No tiem:
pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls 190;pabalsts bēru gadījumos
Ls 80;pabalsts ārkārtas ārstēšanās izdevumu segšanai
Ls 90;pabalsts ārstēšanās izdevumiem kā trūcīgai personai Ls 15;pabalsts apkures vai malkas iegādei (pēc saraksta) Ls 450;-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3
Grozījumi 2006. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.3
„PAR SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM UN SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM
BIRZGALES PAGASTA IEDZĪVOTĀJIEM”
Izdarīt sekojošus grozījumus 2006. gada 23. februāra
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem un
sociālajiem pakalpojumiem Birzgales pagasta iedzīvotājiem”:
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.3. Punktu izteikt šādā redakcijā:
Birzgales pagasta padome saistošajos noteikumos noteiktos
pabalstus un sociālos pakalpojumus ir tiesīga piešķirt trūcīgajām
un maznodrošinātajām iedzīvotāju grupām, kuru deklarētā un
faktiskā dzīvesvieta atrodas Birzgales pagastā vismaz 1 gadu
pirms pabalsta vai pakalpojumu pieprasīšanas, izņemot garantētā
minimālā ienākuma līmeņa nodrošinājuma pabalstu(turpmāk
tekstā GMI) un gadījumus, kas radušies ārkārtēju apstākļu
rezultātā un prasa nekavējošu sociālo palīdzību (turpmākārkārtas situācijās).
1.4. Punktu izteikt šādā redakcijā:
Par
maznodrošinātu
atzīstama
pensijas vecuma persona, vai persona,
kurai piešķirta invaliditāte, ja šī persona
patstāvīgajā dzīvesvietā dzīvo viena, un
tās mēneša ienākumi (vecuma pensija vai
invaliditātes pensija) ir mazāki par Ls110,. Pie šī statusa piešķiršanas tiek ņemti vērā
arī citur dzīvojošo likumīgo apgādnieku

ienākumi (27.02.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.97).
4. PABALSTS APKUREI VAI KURINĀMĀ IEGĀDEI
4.2.
Punktu izteikt šādā redakcijā:
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4.
apakšpunktos minēto iedzīvotāju grupām vienu reizi gadā,
neizvērtējot ģimeņu materiālo stāvokli un pēc tekošā gada
sākumā apstiprinātā saraksta pagasta padomes deputātu sēdē.
Pabalsts noteikts Ls 60,- apmērā.
7. APBEDĪŠANAS PABALSTS
7.6.
Punktu izteikt šādā redakcijā:
Apbedīšanas pabalsts noteikts Ls 40,- apmērā, izņemot
gadījumus:
7.6.1. ja par mirušo personu netiek saņemts apbedīšanas
pabalsts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā – Ls 100,apmērā.
9. PĀRĒJIE PABALSTI
9.2.
Punktu izteikt šādā redakcijā:
Pie šādiem pabalstiem pieskaitāmi:
9.2.6. vienreizējs pabalsts bērna
piedzimšanas gadījumā, ja. jaundzimušais
deklarēts Birzgales pagastā un viens no
vecākiem deklarēts Birzgales pagastā
vismaz 1 gadu pirms bērna dzimšanas Ls 100,- par katru dzimušo bērnu.
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Birzgales sporta zālē
16.februārī no pulksten 10:00 līdz 16:00 Latvijas
čempionāta telpu futbolā meitenēm 1.posms

Birzgales sporta zālē
1.martā no pulksten 10:00 līdz 16:00
Ogres rajona čempionāta spēles volejbolā
vīriešiem

15. februārī plkst. 2200 - 0300 Tautas namā
Diskotēka „FANU KLUBS” no Valmieras
00

Ieeja līdz plkst. 23 – 2 lati , vēlāk – 3 lati
Pēc plkst. 2300 bērniem līdz 16 gadu vecumam
ieeja tikai ar vecākiem.

„Es mācēju danci vest,
Līkumiņu līkumiem”

Šos tautasdziesmas vārdus varētu teikt mūsu pagasta
vidējās paaudzes deju kolektīvs. Tieši tāpēc aicinu
izveidot vēl vienu deju kolektīvu - senioru, lai arī pēc
kāda laiciņa viņi varētu tā teikt.
Gaidīsim visus dejot gribētājus 27. februārī plkst.
1800 Tautas namā.
Tautas nama vadītāja Rita
Tālrunis informācijai 29417026
6. martā plkst. 1100 Tautas nama telpās
Latvijas Bioloģiskās Lauksaimniecības Asociācija rīko
semināru

„ ALTERNATĪVA ENERĢIJA ZEMNIEKU
SAIMNIECĪBĀ”
( apkure, degviela utt.)

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTA

Jevgeņija Dobrenkova (1929.)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.
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Sveicam jubilārus februārī!
50 gados Bezzubovu Nikolaju
Daudzi Ivaru
Mihailovu Aleksandru
Lietaunieku Pēteri
60 gados Bušu Āriju
Skalderi Jāni
70 gados Bugajenkovu Ivanu
Lazdu Laimoni
Jo īpaši 90 gados Mišku Alīdu
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām, iepriekšējā
numurā netika apsveikta Pētersone Ārija, kura savu 70
jubileju sagaidīja Jaunā gada ieskaņās.
APSVEICAM!

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. POPIELĀ drīkst piedalīties ikviena Birzgales
pamatskolas komanda, kuri savlaicīgi iesnieguši rakstisku
pieteikumu.
1.2. Konkurss tiks vērtēts no 1.- 4.kl. un no 5.-9. klasei.
1.3. Konkurss notiks 2008. gada 11.aprīlī Birzgales Tautas
nama telpās.
2. KOMANDAS SASTĀVS
2.1. Komandā drīkst būt ne vairāk kā 5 skolēni.
2.2. Konkursa un priekšnesumu laikā uz skatuves drīkst
atrasties tikai konkursam pieteiktie pieci komandu
dalībnieki.
3. UZDEVUMI KOMANDAI UN POPIELAS NORISE
3.1 Komandai ir jāsagatavo viena ārzemju grupas dziesma
un viena Latvijā populāras un zināmas grupas dziesma.
3.2 Dziesma var būt miksēta no vairākām dziesmām un
kopējais dziesmas garums var būt līdz 4 min.
3.1. Komandas vērtēs žūrija, kā arī tiks noteikta skatītāju
simpātija.
4. SPĒLES DALĪBNIEKU IEVĒRĪBAI
4.1. Komandas tiks vērtētas pēc šādiem kritērijiem: dziesmas
izvēle (tās popularitāte un „publikas aizraušana”);
asprātība, atraktivitāte, oriģinalitāte; izmantotie tērpi un
atribūtika; kustības.
4.2. Gatavojoties konkursam, komanda savos priekšnesumos
neiekļauj: vardarbību, smēķēšanu, alkoholu un
narkotikas; necenzētus vārdus; amorālas un neētiskas
mizanscēnas.
5. PIETEIKŠANĀS
5.1. Dalībai konkursā komanda līdz š.g. 29. februārim
iesniedz rakstisku pieteikumu (veidlapa Nr. 1).
5.2. Pieteikumu anketas ir pie skolotājas Vitas Kozlovskas vai
pie Tautas nama vadītājas Ritas Reinsones.
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