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SVEICIENS ZINĪBU DIENĀ!

2010.gada 11.septembris

Nr.188

Es ieeju rudenī, Vēsajās salnās,
Dāliju un gladiolu smaržās,
Gājputnu klaigās Un savā skolā.
Sākoties jaunam darba cēlienam, skolēniem
novēlam saglabāt 1.septembra un mācību sākuma līksmību,
zināšanu kāri un darba prieku visa mācību gada garumā.
Vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem - pacietību un
izturību, sapratni un mīlestību, palīdzot mūsu bērniem kāpt
grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā

Lai drošības sajūta un liela atklājuma prieks
pavada mūsu skolas pirmklasniekus:
Bondari Baibu
Križnovski Ati
Bondari Raitu
Lablaiku Sandru
Bramani Sindiju
Māliņu Megiju Mariju
Ceru Dzintaru
Putāni Madaru
Ceru Kristapu
Romanovski Armandu
Jakubovu Vitāliju Timmu Agnesi
Pagasta pārvalde

1.septembris Birzgales
pamatskolā
Kā mazas skudras tek uz lielu pūzni, tā
mūsu bērni devās uz skolu 1.septembrī . Cits
kāpa skolas kalnā priecīgs – pirmo reizi, cits
satrauktu sirdi, jo pavasarī jāsaka ardievas savai
skolai. Daži sajūsmā satikās ar draugiem pēc
brīvlaika, daži skuma pēc skaistās, saulainās
vasaras. Mēs visi – tik dažādi! Taču visiem
sācies jauns darba cēliens. „Aicinu droši un ar
pārliecību sākt jaunas gaitas izglītībā, jo – kā soli
spersi, tā ceļu veiksi,” savā Zinību dienas
apsveikuma vēstulē rakstīja izglītības un
zinātnes ministre T.Koķe.
900 klašu audzinātāji sagaidīja bērnus
uzpostās telpās, lai vērotu, cik lieli visi
paaugušies, lai parunātos, kā vasarā gājis, lai
vienkārši
izbaudītu
satikšanās
prieku.
Neaizmirsa atgādināt par drošību uz ceļiem un
ielām!
1000 zvans sauca uz svinīgo līniju sporta zālē, kur devās gan skolēni, gan vecāki un vecvecāki, gan skolotāji un Ķeguma
novada domes viesi. It kā ierasti, tomēr saviļņojoši – Zinību dienā mēs savā pulkā uzņemam mazos pirmklasniekus, kurus mīļi un
lepni pie rokas ieveda devītie! Kādam acīs sariešas asaras, kādam sirdi pilda prieks, kas mijas ar neziņu: kā būs? Direktora
Valentīna Pastara, mācību pārzines Intas Pastares, viesu apsveikumi, sponsoru dāvanas un meiteņu vokālā ansambļa dziedātās
dziesmas nedaudz pakliedēja sirdī iezagušās rūpes un uztraukumu. Varējām sist plaukstas un dziedāt līdzi: „Birzgales pamatskola,
mana skola labākā!” Varējām smaidīt un priecāties – mums ir sava skola jau 161.gadu!
Pēc svinīgās līnijas vecāki devās uz tikšanos ar skolas vadību un Ķeguma novada domes pārstāvjiem. Skolēni šajā laikā
sadalījās grupās un strādāja radošajās darbnīcās. Skolotāja Inta Pastare vadīja „Jaunos ķīmiķus”, sk.Mārīte Petrovska –
„Vēderdejas”, sk.Žanna Vaļevko – „Lauvu medības Āfrikas safari”, sk.Ilmārs Priekulis „Reklāmu un dizainu”, sk.Mārīte
Skābarniece – „Čaklos pirkstiņus”, sk.Sandra Siliņa darbnīcu „Nāk rudens!”, sk.Elga Avena „Jautro skolu”, sk.Valija Skuja
darbnīcu „”Var arī tā!”, sk.Lilija Kima „Tējas laiku”, sk.Vita Kozlovska darbnīcu „Birzgale vārdu un krāsu virpulī” un Jānis Siliņš
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/turpinājums no 1.lpp./
interesentiem klāstīja „Kā kļūt bagātam”, bet sk.Sanita Matrosova kopā ar bērniem darbnīcā „Jautrie pavāri” gatavoja īpašo Zinību
dienas kūku! Nākamās dienas rītā skolas zālē notika fotografēšanās pie lielās kāruma paplātes, pēc tam Zinību dienas kūka tika sadalīta
gabaliņos, un to ēda ikviens. Bija ļoti, ļoti garšīga!
Svētku nedēļas noslēgumā 3.septembrī skolotājs Kaspars Kreimanis organizēja sporta dienu, kur aktivitātēs bija iesaistīti visi
bērni un skolotāji. Skolēni sportoja un veica dažādus uzdevumus, bet pedagogi pierakstīja laiku un rezultātus. Pēc to apkopošanas
sk.Kaspars ziņoja, ka 1.vietu ieguva 8.klase, 2.vietu 8.korekcijas klase, bet 3.vietu 7.klase!
Jauki un aktīvi esam uzsākuši jauno 2010./2011.mācību gadu. Kaut visiem izdotos saglabāt optimismu un darba sparu arī
turpmāk!
Vita Kozlovska

ZS mācības un parāde
4.septembrī Birzgalē

Šī gada 4.septembrī Ķeguma novada Birzgales pagastā
un Vecumnieku novada Zvirgzdē notika Zemessardzes 54.
Inženiertehniskā bataljona (ZS 54.ITBN) zemessargu mācības
„Izaicinājums 2010”.
"Izaicinājums" ir gada noslēguma lielākās ZS 54.ITBN
mācības. Tās notikušas arī 2007. un 2008.gadā, bet 2009.gadā
sakarā ar finanšu samazinājumu tika atceltas.
Plānots, ka „Izaicinājumā 2010” piedalījās 120
zemessargi un 40 karavīri. Zemessargi ir no visiem Ogres un
Bauskas garnizona teritorijas novadiem (Ogres, Bauskas,
Lielvārdes, Ikšķiles, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku un
Ķeguma novads).
Mācību uzdevums ir pārbaudīt ZS 54.ITBN kaujas
spējas, veicot rotas līmeņa taktiskos uzdevumus.
Mācības sākās Birzgalē ar ieroču un tehnikas prezentāciju,
kuras laikā bija iespēja nogaršot „zemessargu zupu”, pagatavotu
karavīru lauka virtuvē. Mācību atklāšanas parādes laikā notika
ZS kandidātu uzņemšana Zemessardzē un zvērestu deva 15
jaunie zemessargi.
Pēc tam zemessargi apguva reakciju uz slēpni, bāzes iekārtošanu un tās apsardzi, uzbrukumu pretinieka objektam. Bataljona
izlūkvads nodrošināja maršruta un bāzes vietas izlūkošanu un drošību, pretinieka objekta izlūkošanu un rotas pavadīšanu un uzbrukuma
objektu. Nosacītā pretinieka uzdevumus veica ZS 54.ITBN Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotas karavīri.
Stāsta bataljona komandieris Agris Purviņš
Šogad mācības sākam ar jaunu tradīciju – ieroču un tehnikas demonstrāciju un parādi. Visus cienājam ar zemessargu zupu un
vizinām ar „benvāgenu”. Šajās macībās ir iekļauta arī sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšana, jeb cīna pret terorismu. Bataljonā ir
nesprāgušās munīcijas iznīcināšanas rota, kura uzdevumus pilda arī reālā dzīvē Afganistānā, kur šie puiši iznīcina uzstādītos lādiņus un
mīnas. Trīs vīri gatavojas misijai karstajos punktos, tāpēc šajās mācībās ir iekļauts arī speciāls uzdevums viņiem.
Mums bruņojumā tagad ir arī robots, lai pie sprādzienbīstamās ierīces nevajadzētu iet klāt cilvēkam. Robotam ir videokamera,
ūdens lielgabals un bīstamā lādiņa iznīcināšanas ierīce, lai cilvēkam nevajadzētu atrasties tuvumā. Tikai galējās situācijās iet klāt
cilvēks ar bumbu tērpu. Protams šis ekipējums ir ļoti dārgs, bet cilvēka dzīvība mums ir pirmajā vietā.
/rakstā izmantoti ZS 54.ITBN preses dienesta materiāli/
Pasākumā piedalījās V.Pastars
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Pabalstu piešķir trūcīgām ģimenēm, kā arī vientuļiem
ĶEGUMA NOVADA DOMĒ
pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuriem nav laulātā un
bērnu, LVL 100,00 gadā;
Par Ķeguma novada pašvaldības sociālajiem
VI. Pabalsts bāreņiem
pabalstiem un to piešķiršanas kārtību
16. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
1. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās
noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām
palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
trūcīgām un maznodrošinātām personām, (ģimenēm), lai
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību
beigšanās” noteiktajā kārtībā.
savas situācijas uzlabošanā.
VII. Pabalsts audžuģimenēm
2. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu 17. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā
3. Pašvaldība izmaksā citus pabalstus pēc tam, kad apmierināts
kārtībā.
pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc 18. Pabalsta apmēri:
pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 18.1. pabalsts bērna uzturam LVL 80,00. Pabalstu izmaksā
un dzīvokļa pabalsta.
katru mēnesi;
II.
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa
18.2. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei
nodrošināšanai
LVL 100,00.
4. Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālā ienākumu līmenis
VIII. Brīvpusdienas skolēniem
vienai personai mēnesī ir LR Ministru kabineta noteiktajā 19. Pabalsts paredzēts vispārizglītojošo skolu 5.-12.klašu
apmērā.
skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai.
5. Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, 20. Pabalstu piešķir ģimenēm, kurām spēkā ir trūcīgas ģimenes
kura atzīta par trūcīgu saskaņā ar 2010.gada 30.marta
statuss un kuru bērni mācās Ķeguma novada
Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par
vispārizglītojošajās skolās.
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
IX. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
trūcīgu”, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā 21. Pabalstu piešķir ģimenēm, kurām spēkā ir trūcīgas ģimenes
nonākušām ģimenēm (personām) un veicinātu darbaspējīgo
statuss un kuru bērni mācās vispārizglītojošajās skolās.
personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.
22. Pabalsta apmērs ir 15,-Ls un tas tiek izmaksāts vienu reizi
III. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
mācību gadā.
6. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš
X. Pabalsts ēdināšanas maksas segšanai
neparedzami
pirmsskolas izglītības iestādēs
apstākļi, t.sk. ģimenes locekļa nāve) piešķir līdz 600,- Ls 23. Pabalstu piešķir trūcīgo ģimeņu bērniem ēdināšanas
vienai personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes)
izdevumu segšanai, kuri apmeklē novada pirmsskolas
ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu
izglītības iestādes.
radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja 24. Pabalstu piešķir pie nosacījuma, ka abi vecāki ( vai viens
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir
vecāks, ja bērnu/-us audzina viens no vecākiem) strādā
nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.
algotu darbu.
IV. Dzīvokļa pabalsts
XI. Pabalstu piešķiršanas kārtība
13. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa 25. Pabalsta pieprasītājs vēršas pašvaldības sociālajā dienestā,
apkures un komunālo maksājumu segšanai, un to izmaksā
iesniegumā norādot vēlamo sociālās palīdzības pabalsta
vienu reizi vai pa daļām kalendārajā gadā dzīvokļa
veidu.
īpašniekam vai īrniekam, ieskaitot to dzīvokļa 26. Pamatojoties uz Sociālā dienesta iesniegtajiem sarakstiem,
apsaimniekotāja kontā.
pabalstus izmaksā Ķeguma novada domes kasē vai
V. Pabalsts kurināmā iegādei
Birzgales pagasta grāmatvedībā.
14. Pabalsts paredzēts daļējai izdevumu segšanai par kurināmā
iegādi.
15.

Par Ķeguma novada pašvaldības nodevām
I. Vispārīgie noteikumi.
1.
Šie noteikumi nosaka Ķeguma novada pašvaldības nodevu (turpmāk tekstā – Nodeva)
uzlikšanas kārtību un pašvaldību saistošo noteikumu par pašvaldības nodevu uzlikšanu reģistrācijas
kārtību, apliekamos objektus, Nodevas likmi, Nodevas maksātājus, maksāšanas laika posmu un
samaksas termiņus, to personu loku, kuras atbrīvojamas no Nodevas vai kurām piemērojami
Nodevas maksāšanas atvieglojumi, Nodevas iekasēšanas kārtību un tās kontroles mehānismu un
līdzekļu izmantošanas mērķi.
II. Nodeva par Ķeguma novada domes (turpmāk tekstā - Dome) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu.
III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās.
IV. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās.
V. Nodevas par reklāmas, afišas un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās.
VI. Nodevas par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu.
VII. Nodevas par Ķeguma pilsētas simbolikas izmantošanu.
VIII. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu.
IX. Nodevu iekasēšanas kārtība un kontrole.
Domes priekšsēdētājs R.Ozols
UZMANĪBU! Abi saistošie noteikumi publicēti saīsinātā variantā. Ar pilnu tekstu Jūs varat iepazīties Ķeguma novada domē vai
Birzgales pagasta pārvaldē.

Birzgales Avīze Nr. 188 2010.gada 11. septembris

4

Neteic man, ka skaisti vārdi lieki,
Nāc, lai vieglāk visās kraujās kāpt,
Iesim tā, lai dalīti ir prieki,
Un, lai sāpes abiem vienlīdz sāp.

1.septembrī Birzgales
dzimtsarakstu nodaļā laulību
noslēdza
Gita Rudzīte un Dainis Pelšs
SVEICAM!

Lai svētība visam,
ar tevi kas bijis,
lai saules Tev nepietrūktu,
lai mīļums no tuviniekiem
un draugiem
dzen projām ikdienu rūgtu!
/K. Apškrūma/

Sveicam visus septembra jubilārus,
īpaši suminām:

Pilngadnieku

Tā aizrit gadi – skaisti, skarbi,
Ar tiem ir kopā tavi krietnie darbi.
Zem gadu nastas vēlam nenogurt
Un gaišu pavardu joprojām kurt.

50

Mīļi sveicam MIRDZU DUMPI 86.dzimšanas dienā!
Radinieki

9. oktobrī plkst. 900 pie Tautas nama

Rudens gadatirgus.
Laipni aicināti pirkt un pārdot gribētāji.
Kontakttālrunis 29424612

23. oktobrī plkst. 1900 Tautas namā viesosies deju
kolektīvs„Samira” no Cesvaines ar austrumu deju
koncertu.
Ieeja – 1Ls
Pēc koncerta plkst. 2100 pirmā rudens balle

kopā ar grupu „Robinsoni”

Ieeja līdz plkst. 2300 – 1,50Ls, vēlāk – 2Ls. Galdiņus lūdzu
rezervēt līdz 20. oktobrim pa tālruni 29424612
Par būvniecības publisko apspriešanu Ķeguma novada
būvvaldē saņemts būvniecības pieteikums CŪKU FERMA
,,ZKG DZINTARI" Birzgales pagastā, Ķeguma novadā.
Būvvaldes sēdē 06.09.2010. nolemts izsludināt būvniecības
ieceres publisko apspriešanu.
Plānotais piedāvājums un informācija pieejama Birzgales pagasta
pārvaldē no 13.09.2010. Publiskā apspriešana notiks 27.09.2010.
Birzgales pagasta pārvaldē plkst. 15:00.
Būvvaldes vadītāja L.Jēkabsone

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Lūgsim Tavai dvēselītei debesceļā mieru gūt,
Lai ar Tevi zvaigznes starā varam domās kopā būt.
(V. Kokle-Līviņa)
Puišele Ausma (1948)
Pūtēle Herta (1926)
Simanoviča Genovefa (1921)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem

55
60
80
81
82
86
87

Kozlovski Nauri
Grahovski Jāni
Ozoliņu Ivo
Veinbergu Valentīnu
Avetianu Artavazdu
Vjaksi Aivaru
Guščinu Valentīnu
Korsīti Valentīnu
Babahinu Annu
Jegorovu Valentīnu
Leiņu Aleksandru
Vanagu Annu
Krūmiņu Emīliju
Dumpi Mirdzu
Bērziņu Alisi

Ķeguma novada domē
Apstiprināt ēdināšanas maksu izglītības iestādēs
Birzgales pamatskola- Ls 0,50
VPII „Birztaliņa”- Ls 0.85
• brokastis – Ls 0,23
• pusdienas – Ls 0,40
• launags – Ls 0,22
Segt ēdināšanas izmaksas visiem 2.-4.klašu
skolēniem visās Ķeguma novada izglītības iestāžu ēdnīcās no
2010.gada 2.septembra līdz 2011.gada 31.maijam.
Segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada
pirmskolas izglītības audzēkņiem (piecgadnieku un
sešgadnieku apmācība) no 2010.gada 1.septembra līdz
2011.gada 30.jūnijs.

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - Birzgales pagasta pārvalde – datorsalikums.
Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, Birzgales pagastā LV – 5033, Ķeguma novads., tālr. 65034125 vai
65034212.

“Birzgales Avīzes” pielikums
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LAUKU ATTĪSTĪBAS AKTUALITĀTES
Atbalsts no Kredītu fonda
Sākot ar 7.septembri, var pieteikties
Kredītu
fonda
aizdevumam
lauksaimniecības,
lauku
un
zivsaimniecības
attīstībai,
iesniedzot izraudzītajā kredītiestādē
iesniegumu, investīciju projektu un
Lauku atbalsta dienesta (LAD)
lēmumu par šī investīciju projekta
apstiprināšanu. Lai fonda darbība
būtu
skaidrāka,
LAD
savā mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā „ES atbalsts/Kredītu
fonds” ievietojis noderīgu informāciju par fondu.
ES atbalsts mežsaimniecībā
LAD izsludinājis projektu konkursu aktivitātei "Meža
ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana". Projektu
iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 7.oktobra līdz
8.novembrim. Iesnieguma veidlapas un metodiskie norādījumi to
aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "ES
atbalsts".
Izmaiņas MK noteikumos saistībā ar akcīzes degvielu
28. augustā stājās spēkā grozījumi MK 2010. gada 12. maija
noteikumos Nr. 444 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir
atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai
ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta
biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs
izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai
purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai
mellenes". Tajos mainīts dažu sugu dzīvnieku (kazu, aitu, zirgu)
pārrēķināšanas
koeficients
nosacītajās
liellopu
vienībās minimālā
lauksaimniecības
dzīvnieku
blīvuma
noteikšanai. Grozījumi atrodami pēc šādas adreses:
http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=215740
Situācija ar siena eksportu
Daudzi Latvijas lauksaimnieki ir izteikuši gatavību eksportēt
sienu citu valstu lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Pašreiz LOSP
(Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes) rīcībā ir
apkopota informācija par Latvijas saimniecībām, kuras šovasar ir
izteikušas vēlmi piedāvāt sienu eksportam. Interese no Latvijas
lauksaimnieku puses bijusi ļoti liela, jo, pateicoties labvēlīgajiem
laika apstākļiem, siena apjomi ir ievērojami. LOSP informē, ka
daļa lauksaimnieku izteica vēlmi sienu arī ziedot (piemēram,
Krievijai, kur karstuma dēļ bija izveidojusies kritiska
lauksaimniecības situācija). LOSP izsaka pateicību visām tām
saimniecībām, kas līdz šim ir izrādījušas gatavību sienu gan
eksportēt, gan ziedot un aicina atsaukties tās saimniecības, kas
vēl to vēlas darīt. Kontaktinformācija: LOSP birojs, Republikas
laukums 2, tel. 67027320, mob.tel. 26311133, losp@losp.lv

Informatīvais izdevums meža īpašniekiem „Čiekurs”
Ir iznācis „Čiekura” jaunākais numurs. Tajā var uzzināt:
• meža īpašnieki vēl joprojām var pieteikties uz ES
atbalsta pasākumu "Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana";
• ko domā par meža apsaimniekošanu Madonas puses un
Auces novada meža īpašnieki;
• par meža īpašnieku guvumu, apmeklējot seminārus un
apmācības;
• par ilggadējo mežkopi Aiju Zviedri, kura kļuvusi par
Zelta krusta kavalieri;
• par starptautiskā projekta "Nākotnes meži" īstenošanas
gaitu Latvijā;
• Skandināvijā veiksmīgi darbojas meža īpašnieku
kooperācija;
• praktiskas lietas par augsnes sagatavošanu, raukļa
izgatavošanu u.c.;
• vērtīgas receptes - kā lietot zemes taukus un kā lietot
plūškoka ogas;
• „Čiekurā” izveidota jauna sadaļa „Par medībām un
meža dzīvniekiem”.
• „Čiekurs” drukātā formā pieejams LLKC iestādēs (t.sk.,
novada lauku attīstības speciālista kabinetā),
mežniecībās, novadu bibliotēkās, bet elektroniskā
formā – Meža konsultāciju pakalpojumu centra mājas
lapā: www.mkpc.llkc.lv sadaļā „Čiekurs”.
Tirgošanas iespējas Latvijas mājamatniekiem Eiropā
Sieviešu tiesību institūts (STI) uzsācis reģistrēt dalībniekus
Ziemassvētku tirdziņam Vācijā, kurš noritēs 2010. gada
decembrī. STI sadarbībā ar Vīzentheides pašvaldību Bavārijā
uzsācis gatavoties Ziemassvētku tirdziņam, kuru paredzēts
organizēt, lai veicinātu Latvijas mājamatnieku, tirgotāju,
lauksaimnieku, tūrisma un reklāmas menedžeru un citu
speciālistu pieredzes apmaiņu. Dalībniekiem ir nodrošinātas
bezmaksas tirgošanās vietas. Papildus pasākuma dalībniekiem
tiks piedāvātas ekskursijas pa Rotenburgu pie Tauberas,
Vircburgu un Kitcingenas rajonu, kā arī kultūras un atpūtas
programmas. Dalības maksa 285 Ls veicama līdz 1. novembrim.
Kontakti: e-pasts: stilidzdaliba@latnet.lv, tel. 29664063,
29520639, 22311545, www.stinstituts.lv
Ekotūrisma konference
Bioloģiskās lauksaimniecības un ekotūrisma nozaru praktiķiem
un interesentiem ir iespēja apmeklēt Pirmo Eiropas ekotūrisma
konferenci laikā no 26.septembra līdz 30.septembrim Igaunijā.
Sīkāk adresē http://www.european-ecotourism.com/registration/
Informē lauksaimniecības konsultants T.Vaļevko

Labais ir tepat līdzās!
Jau trešo gadu pēc kārtas Ķeguma novadā gribam izcelt īpaši labus cilvēkus, ar kuru palīdzību kādam ir bijis
vieglāk pasmaidīt, kādam sajusties noderīgam, kādam sajusties vairāk mīlētam un kādam vienkārši ir palicis ap sirdi
vieglā.
Tādēļ arī šogad aicinām Jūs ieteikt savus kandidātus konkursam „Ķeguma novada lepnums 2010”. Zinu, ka
mūsu novadā ir daudz tādu cilvēku ar kuriem mēs lepojamies un kuriem nekad nespēsim pateikties līdz galam.
Visus ierosinājumus, vēstules ar stāstiem par labiem cilvēkiem mūsu novadā, gaidām visos Ķeguma novada
tautas namos, bibliotēkās vai e-pastā: antra.binde@kegums.lv ar norādi „Ķeguma novada lepnums 2010”.
Visus iesniegtos pieteikumus izskatīs Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja, savukārt, laureātu
apbalvošana, nu jau tradicionāli, notiks Latvijas valsts svētkiem veltītajā pasākumā.
Ķeguma novada kultūras nodaļas vadītāja A. Binde

“Birzgales Avīzes” pielikums

2010.gada septembris

Ķeguma novada vēlēšanu iecirkņa Nr.694 (adrese: Skolas ielā 2, Birzgale, Birzgales pag.,
Ķeguma nov.) – Tautas nams
Iecirkņa komisijas dežūru darba laiki 10 dienas pirms 10.Saeimas vēlēšanām no
2010.gada 22.septembra – 1.oktobrim
Trešdien 22.septembrī
Ceturtdien 23.septembrī
Piektdien 24.septembrī
Sestdien 25.septembrī
Svētdien 26.septembrī
Pirmdien 27.septembrī
Otrdien 28.septembrī
Trešdien 29.septembrī
Ceturtdien 30.septembrī
Piektdien 1.oktobrī

plkst.13:00 – 17:00
plkst.09:00 – 13:00
plkst.09:00 – 13:00
plkst.09:00 – 13:00
plkst.09:00 – 13:00
plkst.09:00 – 13:00
plkst.09:00 – 13:00
plkst.13:00 – 17:00
plkst.09:00 – 13:00
plkst.09:00 – 13:00

Tumšie rudens vakari – Tautas
namā.
Klāt rudens, lielie lauku darbi nu jau būs padarīti, bet
Tautas namā vēl tikai sāksies lielā rosība. Arī šajā sezonā
Tautas namā darbosies visi pašdarbības kolektīvi un ikviens var
izvēlēties pēc savas gaumes, kurā gribētu darboties. Tāpēc
aicinu gan es, gan arī kolektīvu vadītāji piebiedroties ikvienu
interesentu, kuram ir vēlme dziedāt, dejot vai spēlēt teātri.
Kolektīvu pirmā tikšanās Tautas namā ir sekojoša:

Sieviešu koris „Pērles” – 4. oktobris plkst. 1930
Vidējās paaudzes deju kolektīvs – 3. oktobris
plkst. 1100
Dāmu deju kolektīvs – 6. oktobris plkst. 2000
Amatierteātris – 5. oktobris plkst. 2000.

10.Saeimas vēlēšanu dienā 2010.gada
2.oktobrī
Vēlēšanu iecirkņa darba laiks plkst. 7:00 – 20:00
Iesniegumus balsošanai mājās vēlēšanu komisijai var iesniegt
no 22.septembra līdz 2.oktobra plkst.12:00.
Vēlēšanu iecirkņa tālrunis 65034155 (darba laikā) .

Gaidīsim ikvienu, kurš vēlas piebiedroties mūsu pulciņam.
Bet kā jau katru gadu, Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienā mēs sveicam birzgaliešus, kuri ir
pelnījuši nest „Birzgales lepnuma ‘’vārdu. Arī šogad svētkos
sveiksim šādus cilvēkus. Tāpēc aicinu ikvienu birzgalieti
padomāt varbūt, ka līdzās dzīvo kāds cilvēks, kurš ir pelnījis,
lai tieši šogad viņu godinātu. Lūdzu, rakstiet vēstules un
pastāstiet par viņiem. Vēstules gaidīsim līdz 8. novembrim pa
pastu adrese: Ķeguma novads, Birzgales pagasts, Skolas iela 2,
Birzgales Tautas namam, LV – 5033, vai e- pastu:
Ritina22@inbox.lv, vai arī varat personīgi nodot man Ritai
Reinsonei.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone

Ķeguma novada sēņošanas sacensības
Vieta un laiks:
Sacensības notiek 2010. gada 18. septembrī Ķeguma novadā. Marķējums uz
sacensību vietu no Ķeguma HES šosejas Rīga – Jaunjelgava virzienā 12526
Vecumnieku meža iecirknī.
Reģistrācija - līdz plkst.10:15 Kopējais starts - 10:30
Komandu uzdevums ir savākt pēc iespējas vairāk sēnes (pēc to kopējā svara).
Sēņošana jāveic pārvietojoties ar kājām, sacensību organizētāju norādītajā
apvidū. Dalībniekiem jāorientējas apvidū pēc sacensību rīkotāju izsniegtām
kartēm, pārvarot dabiskos un mākslīgos šķēršļus.
Sacensību rīkotāji: Ķeguma novada domes kultūras nodaļa (S. Pugača, m.tel.
27843230)
Sacensību dalībnieki un komandas
Sacensības noris starp komandām. Katra komanda sastāv maksimums no četriem dalībniekiem. Var būt mazāk nekā četri cilvēki
komandā, bet ne vairāk. Viens no komandas dalībniekiem ir tās kapteinis. Sacensībās tiek vērtēts individuālais un komandas veikums.
Reģistrācija un sacensību norise
Komandas reģistrējas sacensību norises vietā. Reģistrācija līdz plkst. 10.00. Reģistrējoties komanda iesniedz komandas dalībnieku
sarakstu un saņem Komandas reģistrācijas numuru. Numurs tiks izmantots savāktās sēņu ražas identificēšanai. Pēc reģistrācijas
komandas sastāvu nedrīkst mainīt. Sacensību starts ir kopējs visām komandām 18. septembrī plkst. 10:30. Sēņošanas kontrollaiks tiek
dots 1,5 stundas. Pēc starta signāla, komanda dodas distancē, vadoties pēc kartē dotās informācijas. Nokavējušās komandas var doties
distancē līdz plkst. 11:00, bet to distances laiks tiek skaitīts no oficiālā starta brīža. Ja komanda finišē pēc 12:00, par katru nokavēto
minūti tiek atrēķināti 100g no kopējās ievāktās sēņu ražas.
Rezultātu noteikšana un apbalvošana
Individuālās balvas tiks pasniegtas šādās nominācijās: Par atrasto lielāko sēni; Par atrasto neparastāko sēni; Pašam jaunākajam
dalībniekam; Par atraktīvāko komandas formu. Pēc visu dalībnieku sēņu ražas nosvēršanas, sēņotājs saņem savas salasītās sēnes
atpakaļ!
Pasākuma noslēgums - pie īpašas mežā pagatavotas sēņu zupas!
/pilna informācija un karte atrodama www.kegums.lv/

