Pagasta pārvaldes informatīvs izdevums
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Nr.210

14. jūlijs Birzgales pagasta
svētki„Rūķu” parkā!

1 sezona, 10 pilsētas, 19 koncerti, 40
dažādi skaņdarbi!

Dienas programma:

Tie, protams, ir tikai sausi skaitļi, akla statistika, bet mēs,
ansambļa „Tikai Tā” dziedātāji ļoti labi apzināmies, ka šie skaitļi
raksturo mūsu nu jau gandrīz aizvadītās jubilejas sezonas
koncertdarbības apjomus. Un tie nav mazi! Pārlasot sezonas atskaiti –
mazāk par pusi, tikai pieci koncerti ir bijuši mājās – Birzgalē. Visi
pārējie ir bijuši lielāka vai mazāka mēroga izbraukuma koncerti un visos
mēs esam bijuši aicināto kolektīvu statusā. Tas nav mazsvarīgi. Ja
atceramies pirmos gadus, kad centāmies gūt kaut jel kādu atpazīstamību
ārpus Birzgales robežām, tad tagad bieži vien nākas nopietni apsvērt, vai
maz pietiks laika no viena koncerta līdz nākamajam pienācīgi sagatavot
repertuāru. Esam koncertējuši Ogrē, Rembatē, Vecumniekos, Ķegumā,
Suntažos, Koknesē, Lauberē, Mālpilī, Rundālē un, protams, mūsu mājās
– Birzgalē. Jā, jā... tās, protams, visas nav pilsētās, bet tik un tā tās ir
vismaz 10 dažādas publikas, kur katrai no tām ir savas prasības, savs
„es”. Un šeit ir jāsaka liels paldies mūsu vadītājām – Mairai, Inesītei un
Lindai, ka no visām publikām pēc mūsu koncertiem esam dzirdējuši ļoti
atsaucīgus un patīkamus vārdus. Un, protams, nedrīkst aizmirst arī mūsu
sadarbības partnerus – Ogres BJC ģitāristu ansambli „Grifs”, kas
neskaitāmos koncertos dalījuši ar mums gan priekus, gan bēdas (vairāk
jau tomēr priekus).
Bet nu par visu pēc kārtas. Neuzskaitīšu šeit visus mūsu
koncertus, bet spilgtā atmiņā ilgi paliks viens no mūsu sezonas
pirmajiem koncertiem, kas reizē bija arī mūsu 5 gadu jubilejas koncerts.
Tas bija 15.oktobrī, kad nemanot aizritēja gandrīz divas stundas
Birzgales Tautas namā, kur bijām saaicinājuši daudzus tuvus un tālus
draugus. Liekas, ka tas bija pirmais tāds koncerts, kas pagāja tik viegli
un nepiespiesti, pilns ar smiekliem un bezrūpību, bet tajā pašā laikā
muzikāli ļoti pilnvērtīgs un kvalitatīvs. Katram noteikti ir savas
spilgtākās atmiņas no šī koncerta, bet es nekad neaizmirsīšu kora
„Volante” muzikāli trakulīgo apsveikumu, Sanitas Madalānes (saukta
par Modulāciju) dāvātos zīmuļus un Birzgales pamatskolas norādījumu,
ka no autiņiem tā kā mēs esot izauguši – laiks sākt pilnveidoties un kļūt

 9:00 – 15:00 – amatnieku tirdziņš ( laipni lūgti
tirgotāji, iepriekš piesakoties pa tālruni 29424612)
 9:30 – foto orientēšanās skrējiens „Es un
Birzgale”. Reģistrēšanās no plkst. 9:00 pie muzeja
„Rūķi”. Komandā trīs cilvēki.
 10:00-12:00 - ziedu paklāja veidošana pie pagasta
pārvaldes ēkas. Gaidīsim ikvienu ar savā dārzā vai
pļavā plūktiem ziediem.
 10:00-18:00 muzejā „Rūķi” apskatāma Birzgales
rokdarbnieču izstāde – pārdošana. Lūdzu visas
rokdarbnieces, kas vēlās savus darbus parādīt
citiem, iepriekš sazināties ar Dainu Melnūdri pa
tālruni 26605359.
 11:00-14:00 – radošās darbnīcas bērniem, kļavu
lapu cepuru izgatavošana ( līdzi jāņem 200 kļavu
lapas vidēja lieluma, šķēres, liela adata vai īlens)
 12:00-13:00 – pūtēju orķestru koncerts „Priecīgā
Birzgale” ( piedalās Birzgales, Salaspils un
Madlienas pūtēju orķestri) .
 14:00-15: 00 – „Sveiciens jaunajiem rūķiem”
 9:00- 19:00 – darbosies piepūšamā pilsētiņa,
izjādes ar zirgiem ( maksas).
 12:00-16:00 cienāšanās ar gardo Birzgales zupu.
 19: 00 - Birzgales deju kolektīva „Dejotprieks” 5
gadu jubilejas koncerts „Es mācēju danci vest”.
 22:00 – 03:00 – zaļumballe kopā ar grupu
„Tālbraucēji”

patstāvīgiem. Tā arī darījām...
Divas nedēļas vēlāk – 29.oktobrī sniedzām muzikālu baudījumu zviedru delegācijai, kas viesojās Latvijā starptautiska semināra
„Montesori metodes skolā...” ietvaros. Koncerts noritēja neformālā, mazliet šaurā, bet ļoti patīkamā gaisotnē (nē, tas nebija tāpēc, ka
Maira nevarēja piedalīties slimības dēļ). Lūk, pildām pamatskolas doto norādījumu kļūt patstāvīgiem un koncertējam bez mūsu vadības.
Neiztrūkstoša ir ansambļa dalība valsts svētku koncertos Birzgalē. Kā katru gadu, arī šajā sezonā 17.novembrī Birzgales Tautas namā
pulcējās kupls skaits birzgaliešu, kur Birzgales pašdarbnieki radīja acij un ausij tīkamu svētku noskaņu. Tādā pašā garā turpinājām
muzicēt arī nākamajā dienā Rembates Tautas namā, kaut arī tur mūziku tverošas ausis bija grūtāk sameklēt, jo centrālais pasākums bija
skriešanas sacensības.
Viens no īpašākajiem notikumiem šajā sezonā noteikti bija koncerts akcijas „Eņģeļi pār Latviju” ietvaros. Uz šo pasākumu mūs
uzaicināja mūsu draugi – Ogres BJC ģitāristu ansamblis „Grifs”. Koncerta nosaukums – „Ogre, atver savu sirdi!” un tas norisinājās Ogres
kultūrās centrā 27.novembrī. Ar mums strādāja kustību konsultants, tērpu konsultants, tērpi tika īpaši piemeklēti un saskaņoti. Mūsu
priekšnesums izdevās ļoti spilgts, pirmo reizi izbaudījām milzīgu skatuvi, lielisku apskaņošanu, perfektu balansu starp ģitārām un balsīm
dziesmā „Gula meitīna”.
Arī Ziemassvētki un Adventa laiks ansamblī ir īpašs laiks. Vienmēr cenšamies izbrīvēt laiku vismaz vienam Adventes
dievkalpojumam-koncertam. Tāds šajā ziemā tika noturēts Vecumniekos 18.decembrī. Divas dienas pirms tam Ziemassvētku noskaņās
koncertējām Mālpilī, kur norisinājās Latvijas Bāriņtiesas darbinieku asociācijas 15 gadu jubilejas pasākums. Jāteic, šis bija īpašs koncerts
divu iemeslu dēļ. Pirmākrt – tas tapa pateicoties Vijas Arājas iniciatīvai, otrkārt – sajutāmies kā grupa Metallica arēnā Rīga. Ne jau
koncerta rakstura dēļ, bet gan koncerta telpas un izkārtojuma dēļ. Telpa bija apaļa un skatītāji, klausītāji sēdēja visriņķī. Grozies kā gribi,
kāds paliek aiz muguras. Ziemassvētku noskaņas turpinājām baudīt arī pēc Jaunā gada. Koncertējām Ķeguma novada pašvaldības
uzņēmumu darbinieku Jaungada pasākumā 6.janvārī.
/turpinājums 2.lpp./
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Šajā sezonā, ja tā var izteikties, mums
bija divi solokoncerti. Pirmais no tiem bija mūsu 5
gadu jubilejas koncerts. Arī otrais solokoncerts
bija jubilejas koncerts – šoreiz, Kokneses PII
„Gundega” svin savu 45. dzimšanas dienu
Kokneses tautas namā 11.februārī. Interesanti, ka
katram iestādes darbiniekam sveikšanas brīdī tika
nozīmēts kāds īpašs, tikai viņa vai viņas vārdam
atbilstošs zieds.
Kā jau katru gadu, neizpaliek arī skates.
Lai arī šīs sezonas noslēgumā nesekos lielie
Dziesmu svētki un iepazīstoties ar koncerta
aprakstu mēs lasām, ka tas būšot tikai koncerts ar
nolikumu, pēc dziedāšanas saņemtajā apliecībā
tomēr lasām, ka tā bija skate. Lai vai kā, koncerts
notika Lauberes kultūras namā 17.martā formāli
neformālā gaisotnē pie galdiņiem.
Maija sākumā tradicionāli sveicam savas
kuplās, mīļās, īpašās, gādīgās, sirsnīgās... visādi
citādi ievērojamās ģimenes. Šogad tas bija 5.maijs,
kad Birzgales Tautas namā pulcējāmies koncertā
„Mēs esam viens otram – 2012”. Ko lai saka,
mums, dalībniekiem, maz izdodas redzēt no
šādiem koncertiem. Īpaši jau tiem, kas piedalās vairākos pašdarbnieku kolektīvos. Nu lutinām mēs tos mūsu klausītājus un tāpēc
patiess ir prieks, ja to trīs, četru minūšu laikā izdodas ieraudzīt kādu asaru, kādu ritmā līdzi piesistu kāju vai līdzi plaudēšanu. Tāpat
nu jau tradicionāli piedalāmies Ķeguma novada svētku koncertā, kas šogad bija 26.maijā. Man šis koncerts noteikti paliks atmiņā ar
„Dvēseles dziesmu”, kas ne tikai aizkustināja daudzu klausītāju sirdis, bet arī bija mans pirmais solo pret lielo kopkori.
Par vēl vienu no spožākajām sezonas virsotnēm var uzskatīt mūsu kolektīva saspringto, bet skaisto koncertbraucienu 30.jūnijā.
Saspringts tas bija tāpēc, ka tajā dienā tas bija līdz šim lielākais koncertu skaits vienā dienā - trīs koncerti, bet skaists tāpēc, ka tas
bija pirmais koncerts mūsu jaunajos un spilgtajos koncerttērpos. Par jaunajiem tērpiem liels, liels paldies mūsu Birzgales kultūras
dzīves dīdītājai un uzpasētājai Ritiņai. Pirmais tās dienas koncerts bija Rundāles pils dārza svētkos , kur koncertējām pēc kārtīgas
Vecumnieku ceļa putekļu saēšanās un saelpošanās. Pēc tam pa to pašu ceļu steidzāmies Suntažu virzienā, lai piedalītos garīgās
mūzikas koncertā Suntažu katoļu baznīcā.
Lai arī lielie Dziesmu un Deju svētki notiks tikai nākamgad, pagasti un novadi rīko vairākus savus Dziesmu un Deju
svētkus. Un viens tāds notika tās pašas dienas vakarā – Suntažos, jaunizbūvētajā Suntažu estrādē. Vēl viens Dziesmu un Deju svētku
ieskaņas koncerts risināsies tepat Birzgales estrādē 14.jūlijā. Tas pie viena būs arī mūsu vidējās deju paaudzes kolektīva
„Dejotprieks” jubilejas koncerts, tāpēc atļaušos jau priekšlaicīgi teikt – „Daudz laimes dzimšanas dienā”.
Izbaudām vasaru, ķeram sauli, jūru un vēju, lai septembrī varam mesties iekšā atkal jaunos pārbaudījumos, jaunās programmās un
izaicinājumos. Plāni ir lieli un mērķi mums ir augsti, tāpēc atpūšamies kārtīgi un lai mums visiem kopā tas izdodas! Jo tikai tā mēs
varam kopā vēl būt!
„Tikai tā” dalībnieks Rolands Ķirpis

Volejbola turnīrs

Meiteņu komandu uzvarētājas

K.Rūde, D.Strazdiņš

Ķeguma novada atklātajā
čempionātā
2.kārtā
:Sievietēm:
1.vieta
L&K(Līva Zēna, Agita
Kābele)
2.vieta
Valle
(Ina
Lukjaņina,
Laura
Strupa)
3.vieta Ķegums (Dace
Pavlovska,
Evija
Poļakova). /att./
Vīriešiem: 1.vieta Ķeguma
HES1(Kristaps
Rūde,
Deivids Strazdiņš)
2.vieta JŪ(Jānis Zemzāle,
Uldis Leškēvičs)
3.vieta 18+(Uldis Vītols,
Guntars Liekna)
3.kārta sievietēm -20.jūlijā
19.00 , vīriešiem - 21.jūlijā
15.00.
E.Siliņš
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Policijas ziņas
Valsts policija informē
¾ Jūnijā saņemta informācija, ka 11.maijā konstatēts: kādā
īpašumā Birzgales pagastā nocirsti 324 koki. Policija noskaidro
notikušā apstākļus.
¾ 14.jūnijā konstatēts, ka Lielvārdē, Austriņu ceļā, pārgriežot
tauvas trosi, nozagts 2011.gada izlaiduma ūdens motocikls «SEA
DOO». Nākamajā dienā minētais ūdens motocikls atrasts paslēpts
krūmos otrpus Daugavai Birzgales pagastā. Šajā pašā
dienā,14.jūnijā, konstatēts, ka Birzgales pagastā, nozagta
1988.gada izlaiduma airu laiva «PELLA FJORD» ar motoru.
Iespējams, laiva tikusi izmantota iepriekš minētā ūdens motocikla
pārvešanai. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess.
¾ 24.jūnijā Birzgalē, Nākotnes ielā, 2,49‰ stiprā alkohola
reibumā automašīnu «VOLVO 440» vadīja 1975.gadā dzimušais
V.
¾ 24.jūnijā no kādām mājām Birzgalē ar acs orbītas sasitumu,
smadzeņu satricinājumu un alkohola reibumā, slimnīcā ievietots
1987.gadā dzimušais R.
¾ 25.jūnijā 1973.gadā dzimušais V. kādu māju pagalmā Birzgales
pagastā, Nākotnes ielā, guvis miesas bojājumus. Uzsākta
administratīvā lietvedība. Šajā pašā datumā 1973.gadā dzimušais
Ģ. guvis miesas bojājumus kādu citu māju pagalmā Birzgales
pagastā. Uzsākts kriminālprocess.
Dzintra Dzene, „OVV”

Pašvaldības policija informē
¾ 05.06.2012. Pašvaldības policija ap plkst. 15.00 saņēma
izsaukumu uz Ķeguma novada Birzgales pagastu, kur palīdzība
bija vajadzīga Latvenergo montierim, kuram neļāva veikt savus
pienākumus seši agresīvi noskaņoti vīrieši, vispirms neļāva
montierim atslēgt elektrību, un kad ieradās pašvaldības policija,
arī policijas klātbūtnē traucēja montierim izdarīt darbu līdz
galam.
¾ 07.06.2012. Birzgales pagastā apzagta kāda privātmāja. Nozagts
gandrīz viss, kas aiznesams un saimniecībā noderīgs - dažādi
instrumenti, dārza krēsli, krūzes, pļaujmašīna u.t.t.
¾ 7.jūnijā Rembatē konflikta laikā miesas bojājumus guvis
1988.gadā dzimušais A. , bet 8.jūnijā no kāda dzīvokļa Ķegumā,
Staru ielā, ar galvas smadzeņu satricinājumu un abu acu
hematomām, kā arī 4,68‰ stiprā alkohola reibumā Ogres
slimnīcā nogādāts 1961.gadā dzimušais V. Sakarā ar minēto

Makšķernieku sacensības
17.jūnijā jau divpadsmito reizi
notika makšķernieku sacensības Birzgales
karpa. Šogad piedalījās 34 makšķernieki, tai
skaitā arī trīs meitenes. Laika apstākļi, kā
parasti, bija diezgan labi un lomi īpašus
pārsteigumus
nesagādāja,
bet
vietu
sadalījumu izšķīra daži grami. Makšķernieku
vecuma grupas bija divas - līdz 18.gadu
vecumam un pāri 18.gadu vecumam.
Pirmā vieta vecuma grupā līdz
18.gadu vecumam ir Lāsmai Pētersonei
,2.vieta Aigaram Jēkabsonam, 3.vieta Jānim
Martinovam. Pieaugušo grupā pirmā vieta
Kasparam Puišelim, 2.vieta Anatolijam
Staravoitovam, 3.vieta Andrim Kirilovam.
Sacensību noslēgumā kā tradīciju ēdām zivju
zupu, ko vārīja Silvija, Inta, Iveta un Līga.
Lielais paldies par atbalstu Ķeguma novada
domei un mūsu Pāvelam Kotānam. Lai
lomiem un veiksmēm bagāta vasara.
Ne asakas! Tiekamies atkal nākošajā vasarā!
Andris Balodis

faktu policija pārbauda 1975.gadā dzimušo
A. un noskaidro notikušā apstākļus.
¾ 08.06.2012.
Pašvaldības
policijas
palīdzību lūdza Latvenergo pārstāvji, jo
bija saņemta informācija, ka Tomes pagastā
kādā privātmājā ir neatļauta pieslēgšanas pie elektrotīkla.
Ierodoties notikuma vietā pārbaudot minēto informāciju, atklājās,
ka pie pieslēguma ir strādājuši „profesionāļi”, tas bija izdarīts ļoti
kvalitatīvi, un prasmīgi nomaskēts, kā paskaidroja mājas
saimnieki, par pieslēgumu viņi neko neesot zinājuši.
¾ 10.06.2012. Ķegumā, Staru ielā, nozagts dators un mobilais
tālrunis "NOKIA", bet 10.jūnijā konstatēts, ka arī Rembates
pagastā, uzlaužot gan dzīvojamās mājās, gan saimniecības ēkas
logu, nozagtas dažādas mantas.
¾ 10.jūnijā 1963.gadā dzimušais N. Ķegumā, Skolas ielā, vadīja
velosipēdu, būdams alkohola reibumā, kas pārsniedz pieļaujamo
normu. Šajā pašā dienā Ķegumā, Staru ielā, par analoģisku
pārkāpumu aizturēts arī aizturēts 1967.gadā dzimušais J. un
1969.gadā dzimušais M.
¾ 12.06.2012. Ķeguma novada pašvaldības policijas darbinieki
aizturēja kādu vīrieti, kurš pārvietojās ar velosipēdu alkohola
reibuma stāvoklī, kā arī aizturēšanas laikā pie aizturētā atrada
bezakcīzes cigaretes. Aizturētais riteņbraucējs nodots CP, bet par
iegādātajām cigaretēm uzsākta administratīvā lietvedībā.
¾ 18.06.2012. Pašvaldības policijas darbinieki saņēma lūgumu
palīdzēt atrisināt strīdu Birzgales pagastā, kur kaimiņi bija viens
otru aizvainojuši ar “sliktām runām”. Pašvaldības policijas
darbinieki abām pusēm izskaidroja pārkāpuma būtību, kā arī kā
rīkoties šāda civiltiesiska strīda gadījumā.
¾ 24.jūnijā 1973.gadā dzimušajai L. sastādīts administratīvo
pārkāpumu protokols, jo viņa sabiedriskā vietā Ķegumā, Ķeguma
prospektā, pie autobusa pieturas "Ķeguma HES" nokārtoja
dabiskās vajadzības.
¾ 26.06.2012. Pašvaldības policijas darbinieki saņēma izsaukumu
uz Rembates pagastu, kur kādā privātmājā laulātiem bija
nepieciešama policijas palīdzība ģimenes konflikta risināšanā. Tā
kā policijas darbiniekiem uz vietas pārrunu ceļā izdevās
samierināt konfliktējošās puses, nekādi stingrāki mēri netika
pieņemti.
Inspektors Rinalds Liepiņš
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Diena pēc dienas
Nāk un iet.
Diena pēc dienas uzzied,
Uzzied kā puķe.
Balta un svēta!
Neba svētdienai vien Katrai dienai ir svētuma spožums;
Katrai dienai ir Dieva lielā dāvana
Tev, cilvēka bērns!
/V.Plūdonis/
SVEICAM!
Sandru Jurāni un Jāni Viņņičuku ar dēliņa RIČARDA piedzimšanu!
Nadeždu Parahoņko ar meitiņas LĪGAS piedzimšanu!

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!
Es tevi mīlot mīlēšu,
Un priekā starojošs un vēss, un stalts
Es tavā mīlā sevi gremdēšu,
Kā debess zilgmē nogrimst mākon’s balts.
(A. Kurcijs.)

4
Taviem gadiem vasaras krāšņums ir dots,
Kaut brāž negaisi reizēm un vētras,
Lai tos, proti, burvīgi izsmaržot,
Kā savā dārzā piparmētras!
/K. Apškrūma/

Sveicam visus JŪLIJA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:
Pilngadniekus

55
60
65

22.jūnijā Birzgales dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza

Monta Folkmane un Jānis Gerāns
SVEICAM!

21.jūlijā 10.00 - Birzgales darba kolektīvu sporta spēles
13.00 - futbola turnīrs, 15.00 - pludmales volejbols vīriešiem
Sīkāka informācija pie sporta organizatora E.Siliņa, 29434985

KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI BIRZGALES PAGASTA
KAPSĒTĀS NOTIKS

Sestdien, 28.jūlijā

Svētdien, 29.jūlijā

10.00 ZIZĀNU kapos

10.00 ZARU kapos

11.15 MEŽA kapos

11.15 SAULESKALNA kapos

12.15 JEDES kapos

12.30 MĀCĪTĀJU kapos

15.00 KALNAMUIŽAS kapos

13.00 BIRZGALES kapos

16.00 LĀČU kapos

15.45 BALTUPES kapos

17.00 DZEŅU kapos

17.00 AVENU kapos

LŪDZAM PIEDERĪGOS SAKOPT KAPUS!
Birzgales evaņģēliski – luteriskās draudzes valde un
pagasta pārvalde

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Tiem, kas Tevi mīlējuši, Tava gaisma līdzi ies.

Siliņa Marija (1918)
Aļeksejonoks Gunārs (1935)
Zibenis Ollerts (1952)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.
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Legleru Tomu
Veinbergu Leldi
Kučinsku Mārīti
Kuļkovu Natāliju
Metmani Balvu
Utināni Antoņinu
Beijeri Aiju
Beļajevu Juriju
Kozlovski Alfrēdu
Pilānu Jāni
Rudzīti Geniju
Apsīti Rihardu
Oščenkovu Valentinu
Trenci Aivaru
Gradausku Viju
Litviņenko Nadeždu
Baudu Valeriju

PALDIES par sapratni un palīdzību sadzīves
jautājumu risināšanā P.Kotāna kungam, Ē.Putāna
kungam un A.Starovoitova kungam.
Ināra Gricaite

Birzgales Tautas nams organizē:
18. augustā braucienu uz Dailes teātri Liepājas teātra
viesizrādi „Pūt, vējiņi!”
Biļetes cena 6Ls.pieteikties līdz 17. jūlijam.
18. septembrī braucienu uz Nacionālā teātra izrādi
„Parīzes Dievmātes katedrāle”
Biļetes cena 9Ls – 10Ls pieteikties līdz 16. augustam
pie Ritas Reinsones pa tālruni: 29424612

Katoļu draudzes kapu svētku dievkalpojums
BIRZGALES kapos 22.jūlijā plkst.14:30

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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„Pieslēdzies, Latvija!” aicina
seniorus pieteikties bezmaksas
datorapmācības kursiem

2012. gads visā Eiropā ir izsludināts par Aktīvās novecošanas un paaudžu solida-ritātes gadu, tādēļ novērtējot
Lattelecom projekta Pieslēdzies, Latvija! sociālo nozīmību,
mācot datora prasmes senioriem, projektam šogad atbalstu
paudušas arī LR Labklājības ministrija un LR Izglītības un
zinātnes ministrija. Lattelecom kā lielākais informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums Latvijā, jau trešo gadu
organizē sociālo projektu “Pieslēdzies, Latvija!”, kura mērķis ir
apmācīt Latvijas iedzīvotājus datora lietošanā un iedrošināt
viņus izmantot mūsdienu tehnoloģijas ikdienā. Šī gada
prioritāte ir pensionāri jeb tā dēvētā Sudraba paaudze vecumā
pēc 50 gadiem.
Projekts norisināsies visā Latvijā līdz pat rudens
beigām, tāpēc apmācībām varēs pievienoties ikviens seniors.

Apmācības tiks organizētas nelielās grupās – pa 10-11
dalībniekiem katrā grupā. To ilgums būs trīs dienas,
apmācībām veltot četras mācību stundas (45 minūtes katra) ik
dienu no plkst. 17:00 līdz 21:00.
Apmācību norises datumi:
• 16., 23., 30. jūlijā;
• 6., 13., 20. augustā;
• 9., 16., 23. augustā;
• 3., 10., 17. septembrī;
• 24. septembrī, 1., 8. oktobrī;
• 15., 22., 29. oktobrī;
Pieteikties apmācībām var vairākos veidos:
• zvanot uz „Pieslēdzies, Latvija!” bezmaksas tālruni
80000822,
• interesējoties savā pensionāru biedrībā,
• sazinoties ar Birzgales pamatskolas informātikas
skolotāju Veltu Priekuli, tel. 29267936.
Reģistrējoties apmācītām, ir jānorāda:
• vārds un uzvārds
• personas kods (pirmā daļa)
• faktiskās dzīvesvietas adrese
• tālrunis, komentāri
Apmācības noslēdzot, katram tā dalībniekam tiks izsniegta
apliecība.Uz tikšanos apmācībās!
Velta Priekule

Džimbas drošības programma
Ar Ķeguma novada pašvaldības atbalstu pirmsskolas skolotāja Inese
Pilāne ir apguvusi Džimbas drošības programmas vadītāju apmācības kursu, lai
no 2012/2013. mācību gada īstenotu 9 soļu programmu pirmsskolas un jaunākā
skolas vecuma bērniem.
Programmas mērķis ir izglītot pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus par
personisko drošību. Programma dod iespēju ar dziesmu, video materiālu,
multiplikāciju filmu, atraktīvu spēļu, aizraujošu uzdevumu un citu interesantu
palīgmateriālu palīdzību sarežģītas lietas par bīstamām situācijām, ar kurām var
saskarties bērni ikdienā, tiktu padarītas par viegli uztveramām un bērnam
saprotamām! Bērni mācīsies ar prieku un jutīsies pasargāti un droši lielajā
pasaulē!
Pirmsskolas vecuma bērniem (no 4 – 7g.v. ) ir paredzēta 30 minūšu
gara nodarbība bērnu dārzu grupiņā uz vietas, kuras laikā Džimbas aģents
interaktīvā veidā stāsta par drošības noteikumu „Mans ķermenis ir mans!”,
iepazīstinot ar personīgo lietu kastīti, kopīgi lasot īpašu grāmatu, kā arī
darbojoties ar aplikācijām, lai izprastu, kuras ir ķermeņa intīmās vietiņas,
saprastu, kas ir labs, slikts, bet kas slepens pieskāriens. Pēc nodarbības grupiņā
tiek atstāta Džimbas lielā uzlīme un drošības noteikumu plakāts, kā arī citi
metodiskie materiāli, lai audzinātāji regulāri bērniem par tiem atgādinātu. Katrs
bērns saņem Džimbas uzlīmi, grāmatzīmīti vai nozīmīti.
Programmas, 1-2 klašu skolēniem, mērķis ir mācīt bērniem
personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem - pazīstamiem,
svešiem, vienaudžiem vai pieaugušajiem. Programmas laikā bērni izdzīvo
dažādas situācijas, kuras palīdz bērniem uzzināt, kā atpazīt bīstamas situācijas, kā
tajās rīkoties, pie kā vērsties pēc palīdzības. Drošības ceļojums ved ciemos pie Drošuļa Džimbas – drošības tēla, kurš ir ieradies no
īpašas salas uz dzīvi Latvijā, lai bērniem nodotu drošas saskarsmes zināšanas, kas ir būtiskas, lai mazinātu šo bērnu risku kļūt par
vardarbīgas, cietsirdīgas, ļaunprātīgas rīcības upuriem un veicinātu viņu pašapziņu un prasmi droši rīkoties dažādās situācijās.
Sīkāka informācija portālā www.dzimba.lv .
Vija Arāja
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LAUKU ATTĪSTĪBAS AKTUALITĀTES JŪLIJĀ
Bišu veselības programmas iespēja bišu
dravu īpašniekiem
Dravu īpašniekiem līdz 1. augustam vēl ir
iespējams pieteikties bišu veselības
programmas īstenošanā un izmantot
iespēju izzināt savas bišu dravas veselības
stāvokli
bez
maksas.
Pieteikties
programmai var ikviens biškopis, kura bišu drava ir reģistrēta
Lauksaimniecības datu centrā. Programmas īstenošanu paredzēts
sākt šogad septembrī un noslēgt 2013. gada pirmajā pusgadā.
Būs iespējams identificēt iemeslus, kas ietekmē medus bišu
veselību Latvijā, izmeklējot bites uz šādām bišu slimībām:
Amerikas peru puvi un Eiropas peru puvi, varrozi, nozematozi,
akūto un hronisko paralīzes slimību, deformēto spārnu slimību.
Programmas īstenošanas laikā 193 bišu dravas (aptverot visus
Latvijas reģionus) tiks apmeklētas trīs reizes. Bišu dravas
apmeklēs desmit profesionāli, speciāli apmācīti biškopji. Katrā
apmeklējumu reizē tiks klīniski apsekots noteikts bišu saimju
skaits un paņemti izmeklējamie paraugi uz iespējamām bišu
slimībām. Paraugi tiks izmeklēti valsts zinātniskajā institūtā
BIOR. Visi izmeklējumi un speciālistu darbs tiks pilnībā
apmaksāts no valsts budžeta ar ES līdzfinansējumu. Līdzdalībai
programmā dravu saimnieki var pieteikties Latvijas Biškopības
biedrībā, zvanot uz tālruni 27025600 vai 63027762.
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Ar 14.jūniju grozījumi nosaka, ka ienākums līdz 2000 latu
apmērā no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un
ziedu vākšanas netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Bet likuma pārejas noteikumi paredz, ka gadījumā, ja fiziskā
persona 2012. taksācijas gadā ir reģistrēta kā patentmaksas
maksātājs no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu
un ziedu vākšanas, tā attiecīgajā taksācijas gada periodā, kurā ir
reģistrēta kā patentmaksas maksātājs, piemēro likuma normas,
kuras bija spēkā līdz 2012. gada 14. jūnijam.
Bezmaksas semināri un pieredzes apmaiņas braucieni
Pieredzes apmaiņas brauciens 11.jūlijā „Veiksmīgas
uzņēmējdarbības iespējas”
Maršruts un programma:
• Ķekava, IK „Vadis& I”, Biohumusa ražošana,
Kalifornijas slieku audzēšana
• Bauskas nov. Brunavas pag., Z/s „Krišjāņi”, Siera,
jogurta ražošana, mājas saldējuma ražošana, realizācija
- degustācija

•

Bauskas nov. Codes pag., Z/s „Vaidelotes”, Miltu (rupjā
maluma) izstrādājumu mājražošana – degustācija.
Garšaugu kolekcijas apskate.
• Bauskas nov. Codes pag., „Vīngliemežu audzētāju
biedrība”, Gliemežu audzēšana, realizācijas iespējas.
• Bauskas nov., Gailīšu pag., Studija „Stella” – biznesa
inkubators, rokdarbi.
Pieteikšanās obligāta. Kontaktinformācija: LLKC Aizkraukles
nodaļa, Valentīna Beča, tālr. 26158775.
Pieredzes apmaiņas brauciens16.jūlijā „Nelauksaimnieciskās
uzņēmējdarbības attīstība”
8:15 Izbraukšana no Lielvārdes kultūras nama Parka ielā 3
Maršruts un programma:
• Ķekavas novads, Ķekava, IK „Vadis&i”, Biohumusa
ražošana- sliekas
• Iecavas novads, z/s „Vismaņi”, Linu audzēšana
• Bauskas novads, Codes pagasts, „Vīngliemežu
audzētāju biedrība”, Gliemežu audzēšana
• Bauskas novads, Codes pagasts, z/s „Kraujas”, Gaļas
kūpināšana, mājražošana
• Bauskas novads, Bauska, „SIA „Gusto”, Dabīgās
kosmētikas ražošana.
Pieteikšanās obligāta. Kontaktinformācija: LLKC Ogres nodaļa,
Liene Dreiska t. 28331239
Seminārs 25.jūlijā „Nelielu dīķu, ūdenskrātuvju veidošana,
labiekārtošana un kopšana lauku sētā”
10:00 – 15:00 Vecumnieku pagastā, Robežniekos
Programma:
• Ūdenskrātuvju veidi, lielums un vietas, izmēri un
formas izvēle atbilstoši reljefam
• Dažādas metodes un materiāli ūdenskrātuves krastu un
apkārtējās teritorijas noformēšanā un labiekārtošanā,
nogāžu stiprināšanas veidi. Krastu noformēšanas
materiālu izvēle un tehnoloģijas
• Augi un zivis ūdenstilpnēs. Ūdensobjektu izveides
iespējas, to lietderība un nozīme. Ūdenskrātuves
kopšanas un uzturēšanas pasākumi.
Lektors: Ilze Liepiņa, Vides saimniecības inženiere
Kotakttālrunis: 26316459, LLKC Bauskas nodaļa, Raimonda
Ribikauska
Sagatavoja T.Vaļevko

Pirts skola uzsāk darbu
Pirts skola "Lielzemenes" (Vecumniekos) rudenī uzsāks jaunu grupu apmācību. Ja
vien Jums ir kāds paziņa, kam interesē apmeklēt pirts skolu, lūdzu, nododiet informāciju, ka
jauno grupu dalībnieku uzņemšana ir sākusies. Piektdienas grupa darbu uzsāk 2012.gada
31.augustā, sestdienas vai svētdienas grupa – 29.septembrī.
Mācību programmā: Dažādu tautu pirts kultūras salīdzinājums. Latviskas pirts
vēsture. Pirts būvniecība. Tradicionālās pirts rituāli. Pirts slotas un to enerģētika. Attiecības
pārī un pirts. Pirts ētika. Anatomija. Skaistumkopšana pirtī. Aromterapija. Klasiskā masāža.
Arommasāža. Enerģētiskais pēriens. Ārstniecības augi. Vārda spēks pirti. Stresa
menedžments. Nenovecošanas medicīna un pirts. Detoksikācija. Darbs ar izmainītiem
apziņas stāvokļiem pirti. Ūdens dziedniecība. Pirmā medicīniskā palīdzība. SPA procedūras
pirti.
Teorētiskās un praktiskās nodarbības no pulksten 10:00 līdz 20:00 brīvdienu mājā
„Lielzemenes”. Nodarbības notiek 1 reizi mēnesī, mācību ilgums – 1gads. Mācību maksa
mēnesī Ls 35,-, tajā iekļauta maksa par izdales materiāliem, ēdināšanu, telpām, pirts īri un slotām. Nodarbības vada Juris Batņa –
ārsts-pirtnieks, psihoterapeits, Aelita Vilde-Batņa pirtnieks aromterapeits, Līga Reitere – ārstniecības augu speciālists.
Kontakti: www.lielzemenes.lv vai pirts skolas direktore Aelita 26160989

